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Zadeva: Vabilo na drugo regijsko konferenco »Uveljavitev  načela kratkih verig v sistemu     

javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih«, ki bo v Slovenj Gradcu, v sredo, 

16.01.2013. 

Spoštovani, 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v soorganizaciji z Mestno občino Slovenj Gradec 
organizira drugo regijsko konferenco na temo 

 
»Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih«. 

Konferenca bo v sredo, 16. januarja 2013, s pričetkom ob 10. uri, v Mladinskem kulturnem centru, 
Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec. 

 
Zaradi negotovosti pri globalnem zagotavljanju hrane, vse bolj pridobiva na pomenu lokalna oskrba z 
živili in čim višja stopnja samooskrbe z varno in kakovostno hrano. Temu smo pri nas v preteklih letih 
posvečali premalo pozornosti, svoje je prispevalo še stalno krčenje obsega kmetijskih zemljišč, najbolj 
na račun zaraščanja in pozidave prej obdelanih kmetijskih površin. Tako danes ugotavljamo, da se v 
prehrani populacije prebivalstva, ki v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike 
2005-2010, spada v tako imenovano ogroženo populacijo in se prehranjuje v javnih zavodih (šole, 
vrtci, domovi za ostarele, bolnice itd.), uporablja le malo hrane, ki je pridelana ali proizvedena v 
neposredni bližini potrošnika. 
Zaradi tega je bila pri Ministrstvu  za kmetijstvo in okolje imenovana Medresorska delovna skupina, 
sestavljena  iz predstavnikov sedmih ministrstev, ki je bila zadolžena, da pripravi podlago in pogoje za 
uveljavitev »načela kratkih verig« pri oskrbi navedene populacije potrošnikov ter tudi drugih 
naročnikov javnega sektorja s hrano in živili. 
Regijske konference na navedeno temo so zaključni del aktivnosti Medresorske delovne skupine, kjer 
bodo predstavljene smernice, ki jih je delovna skupina oblikovala za naročanje  hrane v javnih 
zavodih. Poleg tega bodo predstavljene nekatere praktične izkušnje naročnikov, pa tudi možnosti 
dobaviteljev hrane in živil. 
 
Zaželene so vaše predhodne prijave na elektronski naslov: konferenca@slovenjgradec.si do 

15.01.2013. 

 

Nasvidenje na drugi regijski konferenci, 

Dr. Martina Bavec, l.r.       Andrej Čas, l.r. 
Generalna direktorica        župan 
Direktorata za kmetijstvo      Mestne občine Slovenj Gradec 
 


