
 
 
 

 
 

 
VKLJUČITEV ŽIVIL IZBOLJŠANE HRANILNE SESTAVE V JAVNA NAROČILA 

 

Sporočilo medijem 

 

Ljubljana, 26. avgust 2021 – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, je v sodelovanju s Skupnostjo socialnih zavodov in Združenjem zdravstvenih 
zavodov danes na sejmu AGRA organizirala Posvet o javnem naročanju. Na posvetu je poudarila 
pomen vključevanja živil izboljšane hranilne sestave v javna naročila, predstavila novosti v javnem 
naročanju in nadgradnji spletnega kataloga živil za javno naročanje ter glavne trende na področju 
prehrane.  
 
Sprememba Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki stopi v veljavo 1. januarja 2022 prinaša predvsem 

dvig mejne vrednosti za objavo in izjeme za katere se Zakon ne uporablja. V 27. členu, kjer so navedene 

izjeme za katere se Zakon ne uporablja se dodaja 15. točka: »javna naročila živil, če vrednost javnega 

naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije«. 

Čeprav bo do določene vrednosti naročanje živil po novem predstavljalo izjemo, pa zakon tudi za te 

nabave zahteva spoštovanje ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.   

Da se v javne zavode vključi čim več živil iz lokalnega okolja, živil označenih s shemami kakovosti, kot 

so ekološko, zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, shema izbrana kakovost 

Slovenija in druge, je javnim zavodom v pomoč Katalog živil za javno naročanje.  

Katalog živil za javna naročila omogoča hiter pregled lokalne ponudbe živil in možnost izvedbe 

povpraševanja. V njem je zajetih 37 kategorij živil, v katere je razvrščenih 5.660 izdelkov, ki so rezultat 

dela in razvoja 58 podjetij, 175 kmetij in 13 zadrug. Baza se dnevno dopolnjuje, saj se ponudniki želijo 

predstaviti tudi s svojo najnovejšo ponudbo. Konec leta 2020 je kode za dostop do Kataloga živil prejelo 

preko 14.000 uporabnikov gostinskih in turističnih storitev. Od leta 2017 lahko uporabniki - javni 

zavodi, v katalogu najdejo tudi živila, ki imajo izboljšano hranilno sestavo, zato smo v sklopu projektov 

Odloči se ZA in VEČ ugodnejših izvedli nadgradnjo aplikacije, ki omogoča uporabnikom hitrejše iskanje 

živil izboljšane hranilne sestave. Več informacij o Katalogu živil lahko najdete na: 

https://www.katalogzivil.si/ V prihodnje bi Katalog živil za javna naročila, kot zelo uporabno orodje, 

moralo spodbujati tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Živila izboljšane hranilne sestave so vse pogosteje tudi na prodajnih policah in vse bolj zanimiva 

potrošnikom. GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij že vse od leta 2015 spodbuja živilska 

podjetja, da doprinašajo k strateškim ciljem prehranske strategije, predvsem na področju izboljšanja 

sestave živilskih izdelkov in spodbujanja zdravega življenjskega sloga. 

V okviru aktivnosti projekta Zaveza odgovornosti, podjetja širijo ponudbo novih izdelkov z manj 

sladkorja, soli, maščob in/ali z več prehranske vlaknine, vitamini in minerali. Podjetja pa ne razvijajo 

samo novih izdelkov, ampak tudi obstoječim blagovnim znamkam izboljšujejo hranilno sestavo in s 

https://www.katalogzivil.si/
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Kmetijska-Zivilska/Letna%20poro%C4%8Dila/katalog_final_web.pdf
https://www.katalogzivil.si/


svojo proaktivnostjo doprinašajo k spremembam prehranjevalnih navad ter posledično k bolj 

zdravemu življenjskemu slogu potrošnikov. 

Kaj vse podjetja ponujajo na trgu je predstavljeno v Katalogu živil izboljšane sestave, ki ga redno izdaja 

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in je namenjen predvsem potrošnikom, naročnikom 

javnih zavodov ter gostinstvu in turizmu. 

Sicer pa na področju trendov v prehrani, ves čas sledimo ciljem zdrave prehrane.  

 

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS 

 

*** 

Dodatne informacije: 

Mag. Anita Jakuš, anita.jakus@gzs.si; 041 791 224  
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