VABILO NA OKROGLO MIZO

LOKALNO JE NAJBOLJŠE
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto skupaj s partnerji izvaja
projekt Po kreativni poti, znotraj katerega so naši študentje analizirali potrebe
javnih zavodov in drugih obratov javne prehrane po prehranskih izdelkih,
ki jih lahko pridelamo in ponudimo v lokalnem okolju. Analiza potreb
temelji na popisu 35 vrtcev, 52 osnovnih šol, 6 srednji šol, 1 bolnišnice, 7
domov za ostarele, 2 dijaških domov, 2 varstveno delovnih centrov in 1
zapora na območju Dolenjske, Bele krajine, dela Kočevskega in dela
Posavja. Rezultati popisa so spodbudni z vidika možnosti razvoja kmetijstva in
predelovalnih dejavnosti na tem območju, še zlasti ob morebitnem še večjem
angažmaju odgovornih oseb v javnih prehranskih obratih.
Uživanje lokalno pridelane hrane ima več pozitivnih učinkov na tiste, ki jo
uživajo in na lokalno gospodarstvo. Lokalno pridelana hrana je zahvaljujoč
dobremu nadzoru kakovostna, predvsem pa boljše notranje kvalitete kot hrana,
pripeljana od drugod z dolgo logistično verigo. Z vključevanjem lokalne hrane v
obroke otroci in mladina, bolni in ostareli lahko uživajo boljšo hrano. Poleg tega
s kratko prehransko verigo spodbujamo lokalno gospodarstvo, to je kmetijstvo
in živilsko predelovalne obrate v neposredni okolici.
Zakonodaja je v zadnjih letih že storila korak k zbliževanju kupcev hrane
in lokalnih ponudnikov, saj Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) omogoča
nakup do 20 % oziroma do absolutnega zneska 80.000,00 EUR hrane izven
sistema javnega naročanja. Ker pa so nekateri javni zavodi veliki kupci hrane,
zlasti zanje ta možnost predstavlja le majhen delež nakupa hrane, ki je vezan na
sistem javnega naročanja. Zato je potrebno poiskati priložnosti za vključevanje
lokalne hrane v sistem javnega naročanja in ne uporabljati lokalno ponudbo le
občasno ob posebnih priložnostih, kot je npr. tradicionalni slovenski zajtrk.
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Zavedajoč se aktualnosti problematike na Visoki šoli za upravljanje podeželja
Grm Novo mesto organiziramo problemsko zasnovano okroglo mizo, s katero
bomo poskusili odgovoriti predvsem na vprašanja:
1. Koliko hrane, ki bi jo lahko pridelali v lokalnem okolju, porabijo
obrati javne prehrane?
2. Kako motivirati organizatorje prehrane in kupce hrane v javnih
zavodih za nakup hrane iz lokalnega okolja?
3. Kateri parametri kvalitete so tisti, s katerimi damo lahko prednost
lokalno pridelani hrani?
4. Kako pripraviti javni razpis za nakup hrane, da bo omogočal nakup
lokalno pridelane hrane v sistemu javnega naročanja?
Glede na to, da bomo ob tem dogodku zbrani predstavniki ponudnikov in
predstavniki javnih zavodov bo dogodek odlična priložnost za neposredno
povezovanje in mreženje. Zato vas vabimo, da se okrogle mize udeležite.

OKROGLA MIZA BO V ČETRTEK, 9. JULIJA 2015
OB 9:00 URI
V PROSTORIH ZAVODA GRM NOVO MESTO,
Sevno 13, 8000 Novo mesto
Udeležba na okrogli mizi je brezplačna. Zaradi organizacije dogodka vas
prosim za prijavo na e-naslov: joze.podgorsek@guest.arnes.si do ponedeljka,
6.7.2015.
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PROGRAM OKROGLE MIZE:
8:30 – 9:00:

Registracija udeležencev

9:00 – 9:30:

Uvodni pozdravi

9:30 – 9:50:

Koliko hrane, ki jo pridelamo v lokalnem okolju, porabijo javni zavodi na
območju Dolenjske, Bele krajine, dela Kočevskega in dela Posavja? (Ines
Govednik in Katja Žagar, študentki VŠ Grm Novo mesto)

9:50 – 10:30: Ali nam zakonodaja omogoča nakup lokalno pridelane hrane? (mag. Marija
Bukovec Marovt, odvetniška družba Marovt in partnerji)
10:30 – 11:00: Kako pripraviti javni razpis za vključitev lokalno pridelane hrane v sistem
javnega naročanja in kateri parametri kvalitete lahko vplivajo na izbor
dobavitelja? (mag. Andrej Potočnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano)

11:00 – 11:15: PAVZA

11:15 – 13:00: Vodena razprava in zbliževanje ponudbe in povpraševanja lokalno pridelane
hrane (koordinator dr. Jože Podgoršek, dekan VŠ Grm Novo mesto)

Dekan VŠ Grm Novo mesto
dr. Jože Podgoršek
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