
9:30 - 10:00 REGISTRACIJA

10:00-10:10 Pozdravni nagovor
dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-ZKŽP

10:10-10:25 Novosti na področju javnega naročanja
mag. Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo

10:25-10:45 Zakaj v prehrano vključiti več živil iz shem kakovosti
mag. Tadeja Kvas Majer, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

10:45-11:15 Predstavitev novih nadgradenj spletnega Kataloga živil za javno
naročanje 
mag. Jana Ramuš in Barbara Lončarek, GZS-ZKŽP

11:15-11:45 RAZPRAVA IN ODMOR S POGOSTITVIJO

11:45-12:05   Preoblikovanje živil - na poti k zdravju
dr. Urška Blaznik, Nacionalni inštitut za javno zdravje

12:05-12:20  Glavni trendi na področju prehrane
dr. Petra Medved Djurašinović, GZS-ZKŽP

12:20-12:30 Predstavitev ponudbe živil izboljšane hranilne sestave 
Dea Zavadlav, GZS-ZKŽP

12:30-13:00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Spoštovani,

v sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov in Združenjem zdravstvenih
zavodov vas vabimo na 

POSVET O JAVNEM NAROČANJU
»Vključitev živil izboljšane hranilne sestave v javna naročila«,

ki bo potekal 26. avgusta 2021 od 10. do 13. ure 
 na sejmu AGRA v Gornji Radgoni (dvorana 1).

PROGRAM:

* Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijava je obvezna.
Po prejeti prijavi boste po pošti prejeli vstopnico za sejem Agra.

Prijava

PRELISTAJTE NAJNOVEJŠO IZDAJO KATALOGA ŽIVIL IZBOLJŠANE SESTAVE:

Vse aktualne novice o projektu Zaveza odgovornosti lahko spremljate tudi na:
spletni strani in Facebook strani.

KAKO DOSTOPATI DO Kataloga živil za javno naročanje ?

Dostop do Kataloga živil za javno naročanje je omogočen za neregistrirane javne
zavode preko registracije. V kolikor nimate PIN kode za dostop, izpolnite obrazec. Tako
vam bodo posredovane vse potrebne informacije za dostop. 

Izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije -Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

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
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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