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KLJUČNI CILJI 

Program sofinancira: 

Krepitev vrednot in povečevanje informiranosti in znanja 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. 



• 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: 

NACIONALNI PORTAL 

O HRANI IN PREHRANI 

IZVAJALCI 



Projekti, slogani, spodbude…  

 Povečati delež dojenih otrok 

 Povečati delež ljudi, ki redno vsak dan 

zajtrkujejo 

 Povečati delež ljudi, ki redno uživajo zelenjavo 

vsak dan 

 In sadje vsak dan 

 Povečati delež ljudi, ki so redno telesno 

dejavni vsak dan 

ter 

 Zmanjšati delež čezmerno hranjenih in debelih 

otrok in mladostnikov 

 Zmanjšati delež ljudi, ki pogosto uživajo sladke 

pijače, sladkarije in slaščice 

 Zmanjšati vnos soli 

 Zmanjšati vsebnost trans maščobnih in 

nasičenih maščob v živilih 



•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,... 



“Himalajska sol ima kristalno strukturo v kateri je ujetih 84 

elemetov v sledovih…” 

DEJSTVO: V kameni soli priostni elementi so res LE v 

SLEDOVIH ! 

“ Himalajska sol v vodi tvori koloidno razstopino, 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 

povzročila povečani 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 povečuje krvni tlak. 

 

Mit ali resnica ? 





Toplo vabljeni, da obiščete 

Prehrana.si 


