
09:30 - 10:00 REGISTRACIJA

10:00 - 10:05 Pozdrav organizatorja
GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

10:05- 10:35 Reševanje problematike dviga cen živil v javnih zavodih zaradi
vsesplošnih podražitev surovin in energije
mag. Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo

10:35- 11:05 Predstavitev priprave javnega naročila živil s pomočjo Kataloga
živil za javno naročanje, v okviru dinamičnega nabavnega
sistema 
Izidor Dobnik, Patricija Krapež, Kranjski vrtci

11:05- 11:20 Razprava

11:20- 11:50 ODMOR S POGOSTITVIJO

11:50 - 12:05  Aktualne prehranske teme z vidika Nacionalnega inštituta za
javno zdravje

POSVET O JAVNEM NAROČANJU IN 
AKTUALNIH PREHRANSKIH TEMAH

 
Spoštovani,
 
vabimo vas, da se udeležite dogodka z naslovom "Posvet o javnem naročanju in
aktualnih prehranskih temah", ki bo potekal v četrtek, 25. avgusta 2022 ob 10. uri na
60. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni (dvorana 1). 
 
Na dogodku bodo predstavljene teme, ki zajemajo problematiko dviga cen živil v javnih
zavodih, izkušnje javnega zavoda z uporabo Kataloga živil za javno naročanje in teme s
področja izboljšanja hranilne sestave živil, s poudarkom na polnozrnatih izdelkih.
 
Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je prijava.
Po prejeti prijavi boste po elektronski pošti prejeli vstopnico za dogodek.
 
Lep pozdrav,
Strokovna služba GZS-ZKŽP
 
Dodatne informacije:
Dea Zavadlav (T: 01 58 98 234; dea.zavadlav@gzs.si)
Barbara Lončarek (T: 01 58 98 232; barbara.loncarek@gzs.si)

 

PROGRAM

https://my.stripo.email/cabinet/#/template-editor/?emailId=3829861&projectId=13526&type=EMAIL&templateProjectId=13526


Simona Mušič, Nacionalni inštitut za javno zdravje

12:05 - 12:20  Kako prepoznati živila izboljšane hranilne sestave?
Tamara Srdarev Smole, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

12:20 - 12:35  Glavni trendi na področju prehrane 
dr. Petra Medved Djurašinović, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

12:35 - 12:50  Glavni izzivi na področju polnozrnatih izdelkov
Dea Zavadlav, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

12:50 - 13:00 Razprava in zaključek

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

PRIJAVA

KAKO DOSTOPATI DO KATALOGA ŽIVIL ZA JAVNO NAROČANJE?

Dostop do Kataloga živil za javno naročanje je za nove uporabnike - javne zavode
omogočen preko registracije. V kolikor nimate aktivacijske kode za dostop, izpolnite
obrazec. Nato vam bodo posredovane vse potrebne informacije za dostop. 

 
 

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije in jih
uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Svoje podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate

https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Obrazec/Vabilo-na-posvet-o-javnem-naro%c4%8danju-2022
https://www.katalogzivil.si/
https://www.katalogzivil.si/aktivacijska-koda


njihov popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje. Nastavitve, na katere vrste sporočil ste naročeni, in odjavo lahko
kadarkoli spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.
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