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(Po)svetovalni forum 

 

Posvetovalni forum sestavljajo predstavniki 

pristojnih institucij v državah članicah, ki izvajajo 

podobne naloge kot agencija, pri čemer vsaka 

država članica imenuje enega predstavnika. 

Predstavnike lahko nadomeščajo njihovi 

namestniki, ki jih države članice hkrati imenujejo. 

 

      27. člen Uredbe 178/2002 
      o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, 

      ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, 

      ki zadevajo varnost hrane. 

 

SVETOVALNI FORUM EFSA 



 

Svetovalni forum je organ  

za izmenjavo informacij o možnih tveganjih  

in organ za združevanje znanja.  

 

Zagotavlja tesno sodelovanje med agencijo in 

pristojnimi institucijami v državah članicah. 

 

POSLANSTVO 



• Plenarni sestanki 4-krat letno 

• Priprava strategij glede najbolj učinkovitega 

sodelovanja med državami članicami in EFSA 

• Obveščanje o aktualnih zadevah med EFSA in 

državami članicami 

• Vpogled v delo znanstvenih oddelkov in 

odborov EFSA 

• Predstavitev aktivnosti izpostavljenih s strani 

držav članic in s strani EFSA 

• Prihajajoče aktivnosti na področju ocen tveganja 

 

 

 

DELO SVETOVALNEGA FORUMA 



• Stalne in posebne delovne skupine 

• Stalna skupina za komunikacijo tveganja 

(predstavnik NIJZ) 

• Posebne delovne skupine npr. delovna skupina 

za pomoč pri pripravi kriterijev za postavitev 

evropskih prioritet na področju varne hrane in 

krme 

• Stalna krepitev izmenjave informacij ter 

znanstvenega sodelovanja 

DELO SVETOVALNEGA FORUMA 



Med agencijo in pristojnimi institucijami v državah 

članicah z namenom: 

(a) preprečevanja podvajanja znanstvenih študij; 

(b) vzpostavitve sodelovanja med agencijo in 

nacionalnimi institucijami; 

(c) pospeševanja povezovanja organizacij v 

omrežje, ki deluje na področjih poslanstva 

agencije; 

(d) povezovanja in ukrepanja v primeru 

nepričakovanih tveganj. 
 

Uredba 178/2002 

KREPITEV ZNANSTVENEGA 

SODELOVANJA 





Število predstavnikov sodelujočih institucij v 

znanstvenih mrežah EFSA 



• Sodelovanje v mrežah EFSA na področju varne 

hrane in krme je lahko učinkovito le ob 

ustreznem nacionalnem povezovanju in pretoku 

informacij. 

 

• Nacionalno povezovanje na področju varne 

hrane je pomembno tudi za uresničevanje 

prehranske strategije. 

Povezovanje na področju varne 

hrane in krme v Sloveniji 



• Pretok informacij in podatkov 

• Učinkovita raba znanja na področju varne hrane 

in krme  

• Uspešne prijave na raziskovalne programe, 

projekte in razpise 

• Združeni programi dela z vključevanjem 

zunanjih partnerjev 

• Delitev dela in obremenitev med posameznimi 

ustanovami 

• Izogibanje podvajanju dela in raziskav 

• Harmonizacija pristopov k oceni tveganja 

• Skladnost komunikacije tveganja 

 

 

Prednosti nacionalnega 

povezovanja 



• Okrepitev vloge in delovanja informacijske točke 

EFSA (pomoč in posredovanje vseh informacij v 

povezavi z EFSA, platforma za nacionalno 

izmenjavo informacij, podatkov in povratnih 

informacij, objave načrtov dela in objave ocen 

tveganja). 

• Skupaj z upravljavci tveganja prepoznati 

potrebe in področja, kjer je treba okrepiti 

sodelovanje. Skupne aktivnosti naj bodo 

prednostno vključene v nacionalne načrte na 

področju varne hrane in krme. 

 

Izzivi za prihodnost 



• Imenovanje nacionalnih znanstvenih odborov za 

posamezna (prioritetna) področja, z vlogo 

koordiniranja raziskovalnih programov in s 

svetovalno vlogo. 

 

• Krepitev nacionalnih znanstvenih in strokovnih 

posvetov z aktivno udeležbo nacionalnih 

predstavnikov v znanstvenih mrežah EFSA. 

  

• Sistematično in koordinirano izobraževanje 

mladih raziskovalcev / znanstvenikov na 

področju varne hrane in krme.  

 

 

Izzivi za prihodnost 



Hvala za vašo pozornost! 

ada.hocevar@nijz.si 

urska.blaznik@nijz.si 
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