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Številka: 631-54/2017-6 
Ljubljana, dne 17. 6. 2019 
 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Nina 

Pirnat, dr. med. spec., v vlogi upravičenca za izvajanje programa Nadgradnja spletnega portala Šolski 

lonec v podporo implementaciji smernic zdravega prehranjevanja (akronim programa: Šolski lonec), 

objavlja: 

Javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev za pilotno testiranje novo razvitega e-orodja za 

načrtovanje obrokov v vzgojno-izobraževalnih zavodih 

1. Podatki o naročniku 

Naročnik javnega poziva je Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana 

(v nadaljevanju NIJZ), Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana. 

2. Namen in cilj poziva 

Namen: Z javnim pozivom želi NIJZ izbrati skupino zunanjih strokovnjakov, ki bo sodelovala pri 

izvedbi projektne aktivnosti  pilotnega testiranja novo razvitega e-orodja za načrtovanje obrokov v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju: VIZ).   

Cilji:  

 testno izvesti usposabljanje glede praktične uporabe e-orodja za načrtovanje obrokov, 
skladno s smernicami za zdravo prehranjevanje v VIZ; 

 testirati potek sodelovanja pri vzpostavitvi modela med VIZ in NIJZ; 

 vzpostaviti testni model organizacije šolske prehrane na nivoju VIZ; 

 izvesti testno vzpostavitev baze živil, receptov in jedilnikov za določeno obdobje na nivoju 
posameznega VIZ; 

 s strani VIZ pridobiti mnenje glede sprejemljivosti in uporabnosti e-orodja v praksi; 
 

Opis naloge:  
 
Strokovna skupina v sestavi NIJZ, Instituta »Jožef Stefan«, Fakultete za vede o zdravju Univerze na 
Primorskem ter zunanjih strokovnjakov je vzpostavila spletno orodje, katerega ključni cilj je izboljšati 
implementacijo smernic zdravega prehranjevanja v praksi.  Spletno orodje je sestavljeno skladno s 
prenovljenimi smernicami. V okviru naloge tega javnega poziva želimo stestirati niz aktivnosti, 
vezanih na uporabo e-orodja, še pred sistemsko širitvijo na nivoju celotne države.  
V začetni fazi bo organizirano usposabljanje na katerem bomo skupini izbranih izvajalcev predstavili 
prenovljene smernice ter veščine uporabe e-orodja za načrtovanje obrokov v VIZ. Izvajalci bodo v 
naslednji fazi zaprošeni, da na konkretnem primeru njihovega zavoda vzpostavijo delovanje orodja, 
ki bo vključevalo: 1. osnovne nastavitve glede uporabnikov obrokov v zavodu; 2. vzpostavitev 
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vzorčne baze živil, receptov in jedilnikov (npr. za tekoči mesec); ter 3. posredovanje informacij NIJZ 
glede sprejemljivosti in uporabnosti e-orodja. Naloga zunanjega izvajalca bo sodelovanje z NIJZ.  
Pogoj za izplačilo avtorskega honorarja bo: 

 obvezna udeležba na usposabljanju;  

 izvedene osnovne nastavitve e-orodja na nivoju VIZ; 

 vzpostavljena vzorčna baza živil, receptov in jedilnikov (za cca 1. mesec); 

 oddano poročilo o izvedenih nalogah ter mnenje glede uporabnosti in sprejemljivosti e-
orodja v praksi. 

 
Upravičeni stroški:  

- stroški dela zunanjih izvajalcev, ki so vezani na testiranje e-orodja. 
 

3. Pogoji, katerim mora zadostiti izbrani izvajalec: 
- poznavanje področja načrtovanja prehrane v VIZ;  
- razpolaganje z lastno kuhinjo ali zunanjim ponudnikom;  
- izvajalec načrtuje in sodeluje v procesu priprave obrokov za otroke in mladostnike v VIZ; 
- VIZ v katerem deluje izvajalec do sedaj ne uporablja drugega alternativnega računalniškega 

programa za načrtovanje prehrane.  

Prednost pri izbiri za izvedbo naloge bodo imeli izvajalci, ki imajo praktične izkušnje s področja 

načrtovanja prehrane v VIZ ter v okviru svojih rednih nalog opravljajo vlogo organizatorja prehrane.  

Z izbranimi izvajalci bo glede na vsebino in obseg dela, sklenjena avtorska pogodba z NIJZ.  

4. Osnovni podatki o projektu  

V sklopu javnega razpisa Ministrstva za zdravje s področij programov preventive in promocije 

zdravja, je bil v letih 2013 in 2014 razvit spletni portal Šolski lonec (www.solskilonec.si), ki je 

namenjen strokovni podpori udejanjanju smernic zdravega prehranjevanja v VIZ. Predstavlja prvi 

portal v Sloveniji, ki je bil osredotočen na informiranje strokovne in širše javnosti o pomenu zdravega 

prehranjevanja in telesne dejavnosti otrok in mladostnikov. Portal na eni strani predstavlja vir 

bogatih, preverjenih in strokovnih informacij o pomenu zdravega prehranjevanja otrok in 

mladostnikov, na drugi strani pa organizatorjem prehrane in vodjem kuhinj v VIZ ponuja ciljano 

vzpostavljena e-orodja, namenjena učinkovitemu načrtovanju uravnoteženih jedilnikov. E-orodja so 

bila po zahtevnosti uporabe prilagojena uporabnikom v VIZ in omogočajo hitro analizo oziroma 

vrednotenje prehrane. Izkušnje s terena namreč kažejo, da strokovnjakom v VIZ primanjkuje 

uporabniško znanje na tem področju. Šolski lonec istočasno služi kot prostor, kjer se objavljajo novi 

projekti in izmenjujejo dobre prakse iz VIZ s področja zdrave prehrane in gibanja. Strokovnjaki iz VIZ 

lahko na ta način pridobivajo aktualne informacije s področij vrtčevske in šolske prehrane.  

V obdobju od leta 2014 dalje smo aktivno delovali na širjenju uporabe portala med organizatorji 

prehrane. S strani ciljne javnosti smo pridobili vrsto predlogov za izboljšanje, ki bi spletišču 

zagotavljali še večjo uporabno vrednost. V tem času so bile pripravljene tudi prenovljene prehranske 

smernice, ki zahtevajo dodatno usklajenost in prilagoditve spletišča. Pomemben del, ki ga je bilo 

potrebno razviti je vzpostavitev brezplačne e-rešitve za VIZ, ki bi omogočala celovito računalniško 

načrtovanje prehrane. E-orodje bo prilagojeno prenovljenim smernicam, kar bo za VIZ pomenilo 

poenostavitev dela in zagotavljanje večje ekonomičnosti pri vodenju organizirane prehrane. Spletni 
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portal Šolski lonec za nemoteno delovanje uporablja podporo spletnega portala OPKP - Odprta 

platforma za klinično prehrano (www.opkp.si), ki je namenjeno vrednotenju in načrtovanju 

prehrane v najzahtevnejših okoljih (npr. bolnišnice). Vsebuje podatke hranilnih vrednosti živil 

nacionalnih in mednarodnih baz podatkov, ki so identični sestavi živil na slovenskem tržišču. To je še 

ena izmed prednosti, saj vodje prehrane lahko vključujejo v jedilnike dejansko živila, ki so prisotna 

na našem tržišču. 

Terminski plan 
Mejnik: od sklenitve pogodbe do konca septembra 2019. 
 

Za opravljeno storitev, ki je v skladu s to projektno nalogo, bo izbrani izvajalec v pogodbenem 
obdobju izstavil naročniku (NIJZ) poročilo o izvedenih nalogah, ki bo vključevalo mnenje glede 
uporabnosti in sprejemljivosti e-orodja v praksi. 
 

5. Objava in rok za predložitev ponudb 

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 3 delovne dni od objave poziva na predpisanem 
obrazcu, in sicer najkasneje do 20. 6. 2019, do 15.00 ure.  

6. Način oddaje vlog 

Vloga se pošlje na elektronski naslov mateja.bavcon@nijz.si, pri čemer morajo biti vse izjave in 
obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani ter pripeti k prijavi v pdf obliki. 

Strokovna komisija lahko kandidate pozove k dopolnitvi vloge in sicer v roku treh delovnih dni od 
datuma posredovanega poziva. V nasprotnem primeru se vloga izloči iz poziva. 
 

7. Informacije o javnem pozivu 
 

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so do zaključka na voljo na kontaktnem naslovu: 

mateja.bavcon@nijz.si. 

Obravnava, ocenjevanje in izbor prispelih vlog v javnem pozivu 

Vse prijave, ki bodo popolne in bodo izpolnjevale prijavne pogoje za sodelovanje, bodo pregledane 

in obravnavane s strani komisije. Po pregledu prijav bodo prijavitelji o izboru obveščeni po 

elektronski pošti. 

8. Objava javnega poziva: 

Javni poziv je objavljen na spletni strani NIJZ (www.nijz.si). 

9. Priloge javnega poziva: 

- Prijavni obrazec 

 
                                      Nina Pirnat, dr. med. spec. 
                                                          direktorica NIJZ 
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