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Evalvacija problemske konference o 

naročanju ekoloških živil – Ljubljana, 12. 

april 2016 

 

Vprašalnik je bil poslan na 75 naslovov, prejeli smo 15 odgovorov, kar predstavlja 20 %. 

 

1. Vprašanje: 

 Ali je dogodek izpolnil vaša pričakovanja? 

 
 

2. Vprašanje: 

Zapisali smo nekaj trditev, ki so vsebinsko vezane na problemsko konferenco. Prosimo, 
označite pri vsaki, ali se z njo strinjate ali ne. 
 
- Predstavljena vsebina je bila ustrezna in skrbno domišljena 
- Seznanil/a sem se z novostmi o zakonodajnih zahtevah na področju eko živil 
- Na konferenci sem dobil/a vse potrebne informacije kar se tiče naročanja eko živil 
- Strinjam se, da je prenova Priloge 2 potrebna in nujna  
- Zelo dobrodošle so bile praktične predstavitve izvedbe ZeJN 
- Šele sedaj se zavedam kompleksnosti pridelave zdrave hrane 
- Očitna je globoka vrzel med ponudbo eko živil in povpraševanjem  
- Nujno je večje povezovanje med ponudniki za uspešnejši nastop pri ZeJN 
- Javni naročniki bi morali bolj sodelovati med seboj pri izmenjavi izkušenj in informacij  
- Spoznal/a sem pomen kakovosti hrane 
- Dobil/a sem možnost povezovanja s ponudniki 
- Prav vsak je lahko prispeval svoje mnenje 
- Dobil/a sem možnost prispevati k nacionalni politiki ZeJN 
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Drugo (napišite kaj): 

- Pridelovanje ekološke hrane bi moralo biti v večji meri podprto iz vseh strani, predvsem pa iz 
kmetijske politike. 

- Nesrečno sestavljen vprašalnik - če sem stvari poznal že prej, moram odgovoriti z ne. Primer: 
"Spoznal/a sem pomen kakovosti hrane" - nisem, ker to poznam že nasploh. 
Pojasnilo k NE za 1) Predstavljena vsebina je bila ustrezna in skrbno domišljena: 
Prvi govorci so zgrešili temo konference - v naslovu so bila ekološka živila, oni pa so jih komaj 
omenili ali pa sploh ne (npr. g. Podgoršek) 

 

3. Vprašanje: 

Kaj je bilo na srečanju najbolj zanimivo, koristno, dragoceno? 

- Predavanje gospoda Podgorška in gospoda Habjana. 
- Soočanje teorije s prakso. 
- Problematika lokalno pridelana živila niso enakovredna ekološkim. 
- Predstavitev vodje prehrane iz vrtcev Vič. 
- Predstavitve (npr. MJU,  GZS, predlogi za dodatna merila na spletu Evropske komisije, Šolski 

lonec), kaj se že dogaja, da bo javno naročanje manj težavno. 
- Predstavitve dobrih praks. 
- Stik med ponudniki in naročniki (iz različnih območij in področij delovanja). 
- Primeri dobre prakse. 
- Prispevek go. Ramuš. 
- Izmenjava mnenj, izkušenj in praktični primeri. 
- Predstavitev in soočenje mnenj, potreb, nejasnosti... 
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4. Vprašanje: 

Kaj in kako bi lahko bilo boljše? 

- Predavanje predavateljev iz MKGP bi bilo lahko boljše. 
- Bolj poglobljene razprave - daljše predstavitve in manj posameznih - ves čas nas je preganjal čas 

... 
- Več predstavnikov ekoloških pridelovalcev in njihove izkušnje z javnim naročanjem in možnosti 

prodaje. 
- Zanimivo in nujno je bilo predavanje prehranskega varuha in ga Maje Kokovič iz MJU. Zanju bi 

morali predvideti bistveno več časa, ker je njuna tematika bolj pomembna za slušatelje od 
vsakršne statistike... 

- Večja povezanost med pripravljavci zakonodaje (njihova enotna stališča) - MJU in MKGP. 
- Več sodelovanja. 
- Možnost zastavljanja vprašanj že nekaj dni pred konferenco, da bi se predavatelji prej lahko 

pripravili in na vsa zastavljena vprašanja ustrezno odgovorili. 
- Govorci bi se morali posvetiti temi. 

 

5. Vprašanje: 

Ste pripravljeni dejavno sodelovati pri prenovi Priloge 2? 

Da  4x 
Ne 2x 
Predloge in mnenja smo že podali. 

 

6. Vprašanje: 

Prosimo posredujte nam kakršno koli dodatno mnenje, predlog, pripombo, priporočilo, vprašanje… 

- Pohvalno, da je bilo srečanje brez kotizacije in da ste nas postregli z odlično kavo iz 
pravične trgovine. 

- Vse je bilo ok. 
- Najprej naj povem da dobro sodelujemo z šolami in vrtci tudi prek javnih naročil,ampak 

se srečujemo z eno oviro, če lahko temu rečem tako. In sicer podpišemo pogodbo za 
sklop bio kruh in pecivo v kar visoki vrednosti, ( potem bi morala biti dostava cca 2x 
tedensko), naročnik pa naroči 1x mesečno....Cene nižamo na podlagi predračuna ( 
odvisno od količine), potem pa naročajo veliko manj kot smo pričakovali( v tem premeru 
bi za manjšo količino dali druge vcene artiklov). Včera sem tela postaviti to vprašanje, 
ampak je bilo nažalost premalo časa. 

- Tokratno srečanje je pokazalo ponovno velika pričakovanja in velik napor na strani 
vrtcev in šol, predvsem zaradi nepovezovanja pridelovalcev ter specifik glede odlično 
nacionalno organizirane prehrana v zavodih in težavno združljivost s predpisi o javnem 
naročanju hrane, ki niso naravnani na naš sistem. 

- Ali obstaja kakšno uradno priporočilo, kolikšen delež hrane v vrtcih naj bi bil ekološki? 

- Da bi se jasno definiralo da lokalno ni enako ekološko. 
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- Imam vprašanje. Na kakšen način bo potekalo odpiranje ponudb pri elektronskih 
ponudbah? Do sedaj smo imeli urejeno tako, da je bilo v razpisni dokumentaciji 
napisano, kdaj in kje bo odpiranje ponudb, tako da so lahko prišli na odpiranje ponudb 
predstavniki posameznih dobaviteljev. Ponudbe so bile zapečatene, zaprte in odpiranje 
ponudb je potekalo pred očmi vseh prisotnih. Kako bo to potekalo po ZJN3? 
Ali bomo ponudbo, če jo bomo dobili na e-mail, lahko prej odprli in pregledali, še preden 
bo sploh prišlo do uradnega odpiranja ponudb?Obstaja kakšna varovalka, da 
elektronskih ponudb ne bo mogoče odpreti pred uradnim odpiranjem? Kako je z vsem 
tem? Prosim za odgovor. Hvala. 

 

 

 


