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STE VEDELI?
„Jodirana sol s Sloveniji
vsebuje 25 mg kalijevega
jodida na kilogram soli,
kar je 25.000 mikrogramov
jodida na 1000 gramov soli.
Ker sta kalij in jodid praviloma
v razmerju 1,3:1 to pomeni da bomo priporočeno dnevno dozo 
joda dosegli že z zaužitjem 2 gramov soli …. Statistika 
ugotavlja, da zaužijemo 12-13 g soli na dan, kar pomeni da 
priporo čeni vnos joda s tem presežemo za skoraj 
sedemkrat “*.

*Vir: http://revijazarja.si/clanek/nasveti/57cd79d3897e9/brez-soli-ni-zdrave-pameti
(Zarja, 2016, doseg: ca. 90.000)

DEJSTVO: Izračun je povsem napačen. Vnosi joda niso 
previsoki, saj se dnevno priporočen odmerek 200 µg joda 
nahaja v 10,5 gramih jodirane soli (in ne v 2 gramih!).



STE VEDELI?
„Himalajska sol ima kristalno strukturo, 
v kateri je ujetih 84 elementov v sledovih…“

*Vir: http://revijazarja.si/clanek/nasveti/57cd79d3897e9/brez-soli-ni-zdrave-pameti
(Zarja, 2016, doseg: ca. 90.000)

DEJSTVO: V kameni soli prisotni 
elementi so res LE v sledovih !

„himalajska sol v vodi tvori koloidno raztopino, kar pomeni da vsaka 
molekula NaCl posebej plava v vodi in je obkrožena z molekulami vode . 
Takšna sol v našem telesu omogoča nemoten proces osmoze…. Zato ni 
nevarno, da bi sol povzro čila … pove čani krvni tlak, kot velja za 
rafinirano sol .“

DEJSTVO: Vse vrste kuhinjske soli so ionske oblike , v vodi 
razpadejo na ione, so pomembne za zagotavljanje normalnega 
osmotskega tlaka, njihov visok vnos pa pove čuje krvni tlak .



NACIONALNI PROGRAM
O PREHRANI IN TELESNI 
DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE 
2015 – 2025

Prednostna področja:

- obveš čanje in osveš čanje potrošnikov na podro čju prehrane

- zagotavljanje zdravega prehranjevanja v skladu s smer nicami

Specifični cilji in ukrepi:

- vzpostavitev spletnega mesta za zagotavljanje strokovn ih in 
razumljivih informacij s podro čja prehrane

- sodelovanje z mediji za zagotavljanje medijskega prost ora za 
predstavitev celostnih vsebin o prehrani za zdravje za  razli čne skupine 
prebivalstva
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• Izvajalca programa:

• Inštitut za nutricionistiko

• Nacionalni inštitut za javno zdravje

• v sodelovanju z drugimi strokovnimi institucijami na področju 
javnega zdravja, medicine, prehrane in živilstva, državnimi 
institucijami ter zunanjimi strokovnjaki.

• Financiranje: Portal je neprofitne narave in se sofinancira iz 
državnega proračuna: Ministrstvo za zdravje RS (Javni razpis za 
sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja)

Program sofinancira:
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KLJUČNI CILJI

• krepitev vrednot in povečevanje obveščenosti in 
znanja prebivalcev o koristih zdrave prehrane;

• zagotavljanje verodostojnih, strokovnih in razumljivih 
informacij s področja prehrane v različnih življenjskih 
obdobjih;

• povezovanje stroke in promocija znanosti na 
področju prehrane in javnega zdravja

Program sofinancira:



Prebivalci Verodostojen vir prehranskih priporočil in informacij s 
področja prehrane v vseh življenjskih obdobjih, 
predstavljenih na čim bolj razumljiv način. 

Država Spodbujanje zdravega življenjskega sloga in 
informiranje prebivalcev.

Strokovne  
organizacije

Spodbujanje povezovanja;
Nov kanal za informiranje prebivalstva o projektih ter 
raziskavah na področju prehrane. 

Gospodarstvo Vir informacij o nacionalnih programih na področju 
prehrane.

Mediji Vir informacij o rezultatih aktualnih raziskav na 
področju prehrane, pa tudi o živilih, njihovih 
sestavinah ter vlogi pri varovanju zdravja.
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POMEN ZA UPORABNIKE



VSEBINE: Prehranski nasveti

• odrasli

• nosečnice in doječe matere, 

• dojenčki, 

• otroci, …



VSEBINE: Novice

• aktualni dogodki, povzetki aktualnih raziskav

• možnosti za informiranje splošne javnosti in promocijo znanosti 



VSEBINE: Sestavine živil

• hranila in druge snovi v živilih, tudi alergeni, aditivi,...
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DISEMINACIJA PROJEKTA

• Optimizacija za spletne iskalnike

• Razširjanje vsebin z uporabo socialnih omrežij

• deljenje vsebin na Facebook, Twitter računih sodelujočih 
organizacij

• Vzpostavitev list za obveš čanje

• Aktivna promocija vsebin – tudi na kanalih, ki omogočajo
brezplačno promocijo neprofitnih projektov

• Vklju čevanje medijev – portal kot verodostojen vir informacij

Klju č za uspeh: 

Priprava vsebin v prebivalcem čim bolj prijazni obliki –
tudi infografike, kratke video vsebine,…



HVALA ZA 
POZORNOST

Kontakt:

prof. dr. Igor Pravst
igor.pravst@nutris.org


