
 
 

 
Poročilo o posvetu/delavnici Vrednotenje Resolucije o 
nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010 

 
(Hotel Slon , 13. oktober 2010, Ljubljana) 

 
 
 
Dne 13.10.2010 se je v hotelu Slon odvijal posvet na temo Vrednotenja resolucije o 
nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010 (ReNPPP 2005-2010). Srečanje je 
podprlo Ministrstvo za zdravje, kot naročnik evalvacije, in slovenska pisarna Svetovne 
zdravstvene organizacije, udeležila pa se ga je tudi predstavnica WHO Caroline Bollars, ki je 
spremljala napredek Slovenije pri izvajanju vrednotenja tako pomembne nacionalne javne 
politike, kot je prehranska politika.  
 
Uvodoma je udeležence nagovoril minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan 
Židan, pozdravili pa so jih tudi direktorica Inštituta za varovanje zdravja, mag. Marija Seljak, 
predstavnica Ministrstva za zdravje, dr. Marjeta Recek ter vodja pisarne SZO za Slovenijo, 
Marijan Ivanuša. Na srečanju so sodelovali strokovnjaki s področja hrane, prehrane in oskrbe 
s hrano ter predstavniki posameznih sektorjev, industrije, nevladnih organizacij, fakultet in 
drugih institucij. Sodelujoči so ocenili, da je bila država do sedaj uspešna pri uresničevanju 
postavljenih ciljev, strategij in dejavnosti za izboljšanje situacije na področju hrane, prehrane 
in oskrbe s hrano. Sklenili so, da bomo morali biti v prihodnosti pri snovanju nove prehranske 
politike še posebej pozorni na trenutne aktulane probleme, nakatere aktivnosti pa nadaljevati 
v smeri že obstoječih ciljev. 
 
Cilj posveta / delavnice je bil predvsem predstaviti prve ugotovitve in zaključke vrednotenja 
Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike (ReNPPP) 2005-2010 ter izvesti 
delavnice s pomembnimi deležniki vrednotenja za preverjanje prvih ugotovitev vrednotenja 
ciljev politike ter pridobiti predloge za pripravo nove prehranske politike za obdobje 2011-
2021. 
 
V uvodu je Rok Poličnik z Ministrstva za zdravje predstavil obstoječo prehransko politiko in 
najpomembnejše dosežke v obdobju njenega izvajanja. V nadaljevanju je Mojca Gabrijelčič 
Blenkuš iz Inštituta za varovanje zdravja predstavila potek delavnic na vrednotenju 
prehranske politike ter poglede ključnih informatorjev na izvajanje obstoječe prehranske 
politike. Na koncu so še mag. Pavle Pollak, mag. Matej Gregorič in Vida Fajdiga Turk, prav 
tako z Inštituta za varovanje zdravja, predstavili potek dela vrednotenja po posameznih 
področjih (stebrih) prehranske politike.  
 



V drugem delu srečanja so potekale delavnice pod vodstvom moderatorjev za področje 
varnosti hrane, za področje zdravega prehranjevanja in za področje oskrbe z živili. Delavnice 
so bile sestavljene iz dveh delov. V prvem delu so udeleženci skupaj preverjali posamezne 
prve ugotovitve vrednotenja ciljev politike, v drugem delu pa je tekla razprava o prioritetah na 
posameznih področjih ter o priporočilih glede postavljanja ciljev in kazalcev za novo 
prehransko politiko. 
 
Srečanja se je udeležilo 52 udeležencev. Od tega je na delavnici za področje varnosti 
hrane/živil sodelovalo 7 deležnikov, 19 jih je sodelovalo na delavnici za področje zdravega 
prehranjevanja in 10 na delavnici za področje oskrbe z živili.  
 
Po končanem strokovnem srečanju smo pridobili od udeležencev ocene in mnenja ter 
predloge glede organizacije posveta ter izvedbe predavanj in delavnic. Vprašalnik za 
udeležence je vseboval ocene od najmanj 1 do največ 6. Povprečna ocena izpeljave srečanja je 
dosegla najvišjo vrednost 5,6, vsebina predstavitev je bila ocenjena s 5,4, skupna ocena 
celotnega srečanja pa je bila ocenjena s 5,5.  
 
Po ocenah udeležencev je bil prvi del delavnice zelo uspešno izveden, saj so na področju 
varnosti ta del delavnice ocenili z najvišjo oceno (5,8), nekoliko slabše, pa še vedno zelo 
dobro pa so to izvedbo ocenili udeleženci delavnice na področju zdravega prehranjevanja 
(5,2) in na področju oskrbe s hrano (4,9). Drugi del delavnice je bil po mnenju udeležencev 
prav tako zelo uspešen, saj si je naboljšo oceno prislužila delavnica na področju zdravega 
prehranjevanja (5,7), nekoliko slabšo, vendar še vedno zelo dobro, pa delavnica na področju 
oskrbe s hrano (5,3) in na področju varnosti živil (4,4). Vse ocene so bile nadpovprečne, kar 
pomeni, da je bilo srečanje uspešno izpeljano.  
 
Udeležence smo tudi spraševali, kaj je bil glavni razlog za udeležbo strokovnega srečanja. 
Odgovarjali so zelo različno, največ jih je bilo mnenja, da je bil glavni razlog dodatno 
spoznavanje same evalvacije ter seznanitev s pogledi, ki jih ima stroka na aktualno 
prehransko politiko, kot tudi z usmeritvami za pripravo nove prehranske politike.  
 
Udeleženci so bili mnenja, da bodo pridobljeno znanje lahko uporabili pri svojem delu in 
sicer izhodišča za evalvacijo nasplošno, izhodišča za novo prehransko politiko, vrednotenje 
strategij in politik zdravja ter matrično tabelo, kot model za evalvacijo drugih politik. 
 
Predlogi in pripombe udeležencev so bile različne, prevladovalo pa je mnenje, da bo potrebno  
čim bolj široko obveščati in vključevati različne deležnike pri oblikovanju nove prehranske 
politike, tudi zaradi boljše prepoznavnosti le-te v prihodnosti. Nadaljevati pa bo treba tudi z 
izmenjavo mnenj in stališč. Podana je bila tudi pohvala organizatorju srečanja za uspešno 
motivacijo udeležencev ter odlično koordinacijo dosedanjega dela. 

 
Pridobili smo dragocena mnenja vseh udeležencev na trenutno delo in tudi različne poglede 
ter številne ideje za pripravo priporčil za novo prehransko politiko. 
 
 


