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POVEČATI

↑Delež dojenih otrok

↑Delež tistih; zajtrkujejo, S/Z

↑Delež telesno dejavnih

ZMANJŠATI

↓Delež čezmerno težkih/debelih

↓Vnos nasičenih maščob, sladkorja in soli

↓Vnos TMK

↓Delež podhranjenih in funkcionalno manj 
zmožnih



PREHRANA

• Prehranjevanje v skladu s priporočili

• Izboljševanje živilskih izdelkov ter gost. in 
turistične ponudbe

• Zdrava izbira za socialno ogrožene in ranljive

• Varna, lokalno in trajnostno pridelana 

• Označevanje, predstavljanje in trženje

TELESNA DEJAVNOST

• IZOBRAŽEVANJE , RAZISKOVANJE IN OSVEŠČANJE

Prednostna področjaPrednostna področjaPrednostna področjaPrednostna področja



Spremljanje izvajanja NPPTDZSpremljanje izvajanja NPPTDZSpremljanje izvajanja NPPTDZSpremljanje izvajanja NPPTDZ

medresorska DS državnih sekretarjev

operativna medresorska delovna skupinaoperativna medresorska delovna skupina

delovna skupina za izboljšanje ponudbe 
živil in preoblikovanje sestave živil

delovna skupina za izboljšanje ponudbe 
živil in preoblikovanje sestave živil

delovna skupina za spodbujanje telesne 
dejavnosti
delovna skupina za spodbujanje telesne 
dejavnosti



Povezovanje in informiranje  deležnikov Povezovanje in informiranje  deležnikov Povezovanje in informiranje  deležnikov Povezovanje in informiranje  deležnikov 
NPPTDZNPPTDZNPPTDZNPPTDZ

• www.dobertekslovenija.si

• obdobne nacionalne 
konference o prehrani in 
telesni dejavnosti ter drugi 
dogodki



Izhajamo iz ciljev in izpolnjevanja ukrepov na Izhajamo iz ciljev in izpolnjevanja ukrepov na Izhajamo iz ciljev in izpolnjevanja ukrepov na Izhajamo iz ciljev in izpolnjevanja ukrepov na 
dveh področjihdveh področjihdveh področjihdveh področjih

2. Izboljševanje ponudbe živilskih izdelkov ter gostinske in 
turistične ponudbe

5. Označevanje, predstavljanje in trženje živil

I. Aktivnosti  v povezavi s trženjem in preoblikovanjem  živil 



Dolgoročnejše spodbujane zdrave, lokalne gostinske Dolgoročnejše spodbujane zdrave, lokalne gostinske Dolgoročnejše spodbujane zdrave, lokalne gostinske Dolgoročnejše spodbujane zdrave, lokalne gostinske 
ponudbeponudbeponudbeponudbe

• Program: Otroci otrokom pripravimo zdrave tradicionalne obroke 
ali obujanje prehranske kulturne dediščine - projekt Kuhna pa to

Izvajalec: Društvo vesela kuhinja, 

izboljšanje odnosa učencev do ponujenih zdravih obrokov v šolskih 
kuhinjah. 

• Sodelovanje Slovenije za evropsko gastronomsko regijo



PreoblikovanjePreoblikovanjePreoblikovanjePreoblikovanje----reformulacijareformulacijareformulacijareformulacija živil: EU okvirživil: EU okvirživil: EU okvirživil: EU okvir

• EU okvir za nacionalne pobude za zniževanje soli (2008)

• EU okvir za nacionalne pobude za zniževanje določenih hranil: 
energijska vrednost, skupne maščobe, nasičene maščobe, trans 
maščobe, dodani sladkorji, velikost porcij, pogostost uživanja

(od 2011 naprej)

Aneks I: nasičene maščobe (od 2012  naprej)

Aneks II: dodani sladkorji (od 2016  naprej)



Povečati ponudbo prehransko ustreznejših in tudi Povečati ponudbo prehransko ustreznejših in tudi Povečati ponudbo prehransko ustreznejših in tudi Povečati ponudbo prehransko ustreznejših in tudi 
preoblikovanih živilskih preoblikovanih živilskih preoblikovanih živilskih preoblikovanih živilskih izdelkovizdelkovizdelkovizdelkov

Cilj Cilj Cilj Cilj sol sol sol sol ----zmanjšati zmanjšati zmanjšati zmanjšati vnos soli pri prebivalcih, za 15 %.vnos soli pri prebivalcih, za 15 %.vnos soli pri prebivalcih, za 15 %.vnos soli pri prebivalcih, za 15 %.

RAZISKAVA SOL

Izhodiščno stanje in podatki za spremljanje - NIJZ:

V raziskavi merjenja izločenega natrija v 24h urinu med odraslimi 
(2012) je bil ugotovljen vnos 11,8 g/dan soli. 

Naslednja načrtovana raziskava november 2019 (poleg Na in K tudi I 
+ ugotavljanje zdravstvene pismenosti v povezavi s soljo)

PROGRAM PREŽIVI:

Zaveze na področju soli



RAZISKAVA SLADKOR: 

Sladkor v prehrani; razpoložljivost v živilih, prehranski vnosi in 
vplivi na zdravje (1.7.2018 - 30.6.2021)

Partnerji: Nutris, NIJZ, UKC-LJ

Obdelava podatkov o sladkorju v izdelkih vzorčenih 2017, ponovno 
zbiranje podatkov za vse izdelke leta 2020. Določene kategorije že prej.



Cilj Cilj Cilj Cilj transmaščobetransmaščobetransmaščobetransmaščobe

DOLOČITEV IZHODIŠČNEGA STANJA; Projekt TMK v živilih in njihov 
populacijski vnos

Zakonodajna omejitev TMK: Pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti 
transmaščobnih kislin v živilih (Uradni list RS, št. 18/18 in 23/18)             
prepoved TMK, 3. april 2019)

Povečati ponudbo prehransko ustreznejših in tudi 
preoblikovanih živilskih izdelkov – z znižanjem vsebnosti TMK





PODPORNI PROJEKTI-MZ sofinancer:

Naslov: Spodbujanje preoblikovanja in razvoja novih živilskih izdelkov 
izboljšanje sestave pri nosilcih živilske dejavnosti s sedežem v Sloveniji

Izvajalec: Gospodarska zbornica Slovenije - zbornica kmetijskih in živilskih 
podjetij,

Namen programa: 

• podpis listine Zaveza odgovornosti v več sektorjih

• dolgoročno oblikovanje zavez odgovornosti celotne živilskopredelovalne 
industrije. 

• strokovna podpora nosilcem živilske dejavnosti spodbuja potencial za razvoj, 
inovativnost in konkurenčnost. 

• Razvoj dialoga in izmenjave dobrih praks. 



Naslov: Inovativne rešitve za informirane odločitve:

MOBILNA APLIKACIJA ZA PODPORO POTROŠNIKOM PRI IZBORU ŽIVIL

Izvajalec: Inštitut za nutricionistiko,  v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan in 
Zvezo potrošnikov Slovenije. 

Namen programa: 

• spodbujanje prebivalcev k spremljanju podatkov o sestavi živil in olajšati 
interpretacijo informacij 

• posredno spodbujati proizvajalce k reformulaciji živil 
• razvita mobilna aplikacija bo potrošnikom omogočila enostaven in hiter 

dostop do podatkov o sestavi živila t.j. poskeniranje črtne kode živila s 
pomočjo pametnega telefona ter njihovo interpretacijo. 



Naslov: Nacionalni portal o hrani in prehrani 
www.prehrana.si

• Informiranje prebivalcev z verodostojnimi priporočili in 
informacijami na področju prehrane.

• spodbujanje k preoblikovanju živil, vsakoletni izbor 
INOVATIVNIH ŽIVIL

• Mreženje strokovnjakov 

Izvajalec: Inštitut za nutricionistiko



Naslov: Preventivni program Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na področju 
prehrane in telesne dejavnosti

• aktivnostim za povečanje ponudbe prehransko ustreznejših in preoblikovanih 
živilskih izdelkov, 

Izvajalec Društvo za zdravje srca in ožilja



Naslov: Študent - veš kaj ješ, podnaslov: Študiram, hrano premišljeno izbiram
Izvajalec: Zveza potrošnikov Slovenije

• izboljšati prehranjevalne navede študentov (zajtrkovanje, priprava obroka, 
ponudba v prodajnih avtomatih)



Smernice MZ (uveljavitev 2017) *

Pravila ravnanja 
v zvezi z oglaševanjem (6 mesecev)

živil otrokom

ZPS - Spremljanje izpostavljenosti otrok oglasom določenih živil v času otroških 
programov

*Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (Zakon o medijih); koregulacija; 



Izboljševanje živilskih 
izdelkov ter gost. in 
turistične ponudbe

Varna, lokalno in 
trajnostno pridelana

Prehranjevanje v skladu s 
priporočili



Ključne aktivnosti in dogodki  2019

• akcijski načrt 2019-2022 (do sredine leta 2019)

• Nacionalna konferenca:  predstavitev NVO-varovanje in 
krepitev zdravja (v aprilu 2019)

• Nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti 
(oktober 2019)



II. Poročilo o izvajanju AN za sol (2010II. Poročilo o izvajanju AN za sol (2010II. Poročilo o izvajanju AN za sol (2010II. Poročilo o izvajanju AN za sol (2010----2020) 2020) 2020) 2020) ---- NIJZNIJZNIJZNIJZ



III. Nacionalna shema označevanja živilIII. Nacionalna shema označevanja živilIII. Nacionalna shema označevanja živilIII. Nacionalna shema označevanja živil

Ciljno raziskovalni projekt:Ciljno raziskovalni projekt:Ciljno raziskovalni projekt:Ciljno raziskovalni projekt:
Simboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbireSimboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbireSimboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbireSimboli na živilih kot orodje potrošnikom za lajšanje izbire
zdravju koristnih živilzdravju koristnih živilzdravju koristnih živilzdravju koristnih živil
(V3(V3(V3(V3----1501)1501)1501)1501)

Obdobje poročanja: Obdobje poročanja: Obdobje poročanja: Obdobje poročanja: oktober oktober oktober oktober 2015 2015 2015 2015 –––– oktober 2017oktober 2017oktober 2017oktober 2017

Sodelujoče Sodelujoče Sodelujoče Sodelujoče organizacije:Inštitut organizacije:Inštitut organizacije:Inštitut organizacije:Inštitut za za za za nutricionistikonutricionistikonutricionistikonutricionistiko, , , , Ljubljana, UNILjubljana, UNILjubljana, UNILjubljana, UNI----ljljljlj; BF in EF; BF in EF; BF in EF; BF in EF



Simbol Društva za zdravje srca in ožiljaSimbol Društva za zdravje srca in ožiljaSimbol Društva za zdravje srca in ožiljaSimbol Društva za zdravje srca in ožilja



IV. Usmeritve EU na področju prehraneIV. Usmeritve EU na področju prehraneIV. Usmeritve EU na področju prehraneIV. Usmeritve EU na področju prehrane

Na področju prehrane države članice EU izbrale prioriteteNa področju prehrane države članice EU izbrale prioriteteNa področju prehrane države članice EU izbrale prioriteteNa področju prehrane države članice EU izbrale prioritete----financiranje (financiranje (financiranje (financiranje (JointJointJointJoint ActionActionActionAction))))

• ReformulacijaReformulacijaReformulacijaReformulacija
• Javno naročanje živilJavno naročanje živilJavno naročanje živilJavno naročanje živil
• Trženje otrokomTrženje otrokomTrženje otrokomTrženje otrokom

• Predsedovanje Avstrije:Predsedovanje Avstrije:Predsedovanje Avstrije:Predsedovanje Avstrije:
»»»»Prehrana ljudi Prehrana ljudi Prehrana ljudi Prehrana ljudi –––– zdravje prebivalcev. Naproti zdravim in trajnostnim živilskim zdravje prebivalcev. Naproti zdravim in trajnostnim živilskim zdravje prebivalcev. Naproti zdravim in trajnostnim živilskim zdravje prebivalcev. Naproti zdravim in trajnostnim živilskim 
sistemom« (»sistemom« (»sistemom« (»sistemom« (»PeoplePeoplePeoplePeople's 's 's 's FoodFoodFoodFood –––– PeoplePeoplePeoplePeople's 's 's 's HealthHealthHealthHealth –––– TowardsTowardsTowardsTowards healthyhealthyhealthyhealthy andandandand sustainablesustainablesustainablesustainable
EuropeanEuropeanEuropeanEuropean foodfoodfoodfood systemsystemsystemsystem«) «) «) «) 

Namen:Namen:Namen:Namen:
• izmenjava izmenjava izmenjava izmenjava izkušenj in obetavnih praks izkušenj in obetavnih praks izkušenj in obetavnih praks izkušenj in obetavnih praks 
• razprava razprava razprava razprava o skupnih koristih sodelovanja med zdravstvenim o skupnih koristih sodelovanja med zdravstvenim o skupnih koristih sodelovanja med zdravstvenim o skupnih koristih sodelovanja med zdravstvenim 

Posledično: koristi Posledično: koristi Posledično: koristi Posledično: koristi za naše naravno okolje, gospodarstvo ter izboljšali socialno varnost za naše naravno okolje, gospodarstvo ter izboljšali socialno varnost za naše naravno okolje, gospodarstvo ter izboljšali socialno varnost za naše naravno okolje, gospodarstvo ter izboljšali socialno varnost 
in dobro počutje ljudi. in dobro počutje ljudi. in dobro počutje ljudi. in dobro počutje ljudi. 


