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Slaba praksa v preteklosti

• nepravilno poimenovana živila

• naročanje nestandardnih izdelkov (masa, volumen, embalaža, 
sestavine…)

• oblikovanje preobsežnih sklopov 

• pogojevanje naročila s storitvami (plastični pribor, dodatno 
pakiranje…)

• težave pri definiranju in ocenjevanju meril

• nepoznavanje certifikatov shem kakovosti…

• slabša kakovost živil zaradi edinega merila „nizka cena“

• stimulacija uvoza iz istega razloga…



Mednarodno poslovanjeVZROKI

 spremembe na trgu;
 normativi za kader (2 uri na teden za vodenje prehrane v OŠ);
 kader, ki sodeluje pri pripravi javnega naročila: organizatorji 

prehrane, vodje kuhinj, računovodje, učitelji gospodinjstva,…;
 spremljanje novosti (zakonodaja, sheme kakovosti,…).
 dnevne težave pri sprejemu živil na rampi naročnika

 



Podlage za izdelavo kataloga

• Nabor problematike pri javnih naročilih,

• pregled zlorab v postopku javnega naročanja,

• priprava šolskih seznamov živil,

• projekt „Samooskrba Podravja“ in sodelovanje s štirimi 
javnimi zavodi, 

• delovne skupine na MKGP, MJU, MIZŠ,

• obisk javnih zavodov v posameznih občinah,

• posvet o javnih naročilih AGRA 2016.
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Katalog živil

Lastnosti kataloga:

 spletna aplikacija,

 stalno ažurirani podatki s strani ponudnikov,

 informativne narave in ne vsebuje cen,

upoštevanje razlik med javnimi zavodi,

 smiselno oblikovanje sklopov

brezplačna uporaba za javne zavode,…

 



AKTIVNOSTI

PRESTAVITVE

• javnim zavodom in 
ponudnikom

TESTIRANJE

• javnim zavodom in 
ponudnikom

DODELITEV GESEL

• javnim zavodom in 
ponudnikom

IZVEDBA

• predstavitve 
potekajo od 
31.08.2017

IZVEDBA

• dostop prejeli 
23.10.2017

IZVEDBA
• gesla prejeli vsi javni 

zavodi 23.11.2017



www.katalogzivil.si

uporabniško

ime, 

geslo

Različen dostop 

za javne zavode 

in ponudnike

http://www.katalogzivil.si/


Kategorije živil



Izbereš kategorijo (na primer mleko in 

mlečne izdelke ali meso in mesne izdelke 

in se odprejo podkategorije





1. Izbereš podkategorijo in se ti odprejo tipi izdelkov 

2. Izbereš zeleno košarico za oblikovanje javnega naročila in 

rjavo košarico za oblikovanje izločenih sklopov 

Tipi izdelkov 

znotraj 

podkategorij

Podkategorija



Izbereš tip izdelka in se ti odprejo vsi 

ponudniki, ki ta izdelek imajo na trgu in so 

registrirani v katalogu

Tip izdelka:

Navadni jogurt, 3.2% m.m

4 podjetja in 

1 kmetija so vnešeni

v register



Izbereš ponudnika

Vsi ponudniki 

določenega tipa živila



In dobiš njegov izdelek…



Navadni jogurt, 3.2% m.m., 180 g



Bio sadni kefir, 3.2% m.m., 250 g





Ko izbereš vse tipe živil lahko zaključiš zeleno 
košarico in podatke izvoziš v Excel 



Izvoženi podatki:



Katalog živil

• Javni zavod bo lahko v nabor dodal samo tip živila in ne 

konkreten izdelek. 

• Rezultat nabora bo izpis vseh tipov živil po kategorijah 

in podkategorijah.

Izpis: 

- Obrazec predračun v Excelu

- Izdelki v PDF obliki (izdelki posameznega podjetja z vsemi 

lastnostmi- hranilne vrednosti, alergeni, šifra za naročanje, 

certifikati, EAN koda itd.). – kot knjiga za naročanje v 

kuhinji.

 



Primer oblikovanja rjave košarice- izločeni 
sklopi











Ko izbereš ponudnike in živila za rjavo košarico se avtomatsko generira 
e-mail ponudnikom, ki lahko svoj interes potrdijo nazaj preko 
elektronske pošte. Na osnovi kontaktnih podatkov javni zavod 

ponudnika lahko tudi kontaktira. 

Dobavitelji

Izbranih živil Izbrana živila





Prva stran predračuna izločeni sklopi







Zgodovina podatkov javnega naročila



Prednosti kataloga za javne zavode

• Analiza trga – podatki o ponudnikih in izdelkih,

• Izbor in izvoz izbranih pravilno poimenovanih tipov izdelkov 
s podatki o masi in volumnu, 

• Oblikovanje sklopov znotraj posameznih kategorij živil za 
pripravo javnega naročila,

• Nabor meril za posamezno živilo (cena, sheme kakovosti, 
razdalja…),

• Oblikovanje izločenih sklopov

• Informacije o hranilnih vrednostih in alergenih,

• Google map – prikaz ponudnikov in njihovih izdelkov po 
regijah
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Google map - info ponudnikov po regijah



Prednosti za ponudnike

• Osebna izkaznica ponudnika in kontaktni podatki

• Predstavitev izdelkov z specifičnimi opisi, hranilno 
vrednostjo, alergeni in shemami kakovosti,

• Pridobivanje direktnega povpraševanja s strani 
javnih zavodov po živilih za izločene sklope (20%)

• Konstanten asortiman – boljša konkurenčnost, ker 
ni dodatnih stroškov zaradi prilagajanja proizvodnje

• Možno sprotno ažuriranje podatkov s strani 
ponudnikov v kolikor gre za modifikacijo izdelka, 
embalaže, za nov izdelek ali za izločen izdelek. 
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Možne nadgradnje

• Uvoz podatkov v aplikacijo za materialno 
knjigovodstvo

• Uvoz podatkov v aplikacijo za strokovno vodenje 
prehrane (hranilno vrednotenje jedilnikov)

• Uvoz podatkov v aplikacijo logistike

• Uvoz podatkov v aplikacijo za ocenjevanje javnega 
razpisa na osnovi meril (cena, sheme kakovosti, 
razdalja…)

• Možna statistična nadgradnja…

Osnova za dinamičen nabavni sistem



Stanje v katalogu –
od nov 2017 do marca 2018

27
kategorij

155 
podkategorij

1900
tipov

(2250 izdelkov)

114
ponudnikov

V čakalnici:

170 kmetij,

12 zadrug

20 podjetij

-754 registracij na strani javnih zavodov, 

-263 javnih zavodov že uporablja aplikacijo 

(od cca 800),

-67 zaključenih naročil,
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Hvala lepa za vašo pozornost!


