
 

 

 

 
 

TRETJE OBVESTILO – VABILO K UDELEŽBI 
 

9. STROKOVNI POSVET ORGANIZATORJEV PREHRANE IN  
ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA SLOVENIJE 

»PRIHODNOST ZDRAVJA OTROK« 
 

3. in 4. oktober 2022, Hotel Radin, Radenci 
 

 
Spoštovani, 

z velikim zadovoljstvom vas vabimo, da se nam pridružite na tradicionalnem srečanju –  
9. strokovnem posvetu organizatorjev prehrane in zdravstveno-higienskega režima Slovenije, ki ga 
tradicionalno prirejamo na dve leti, že od leta 2005. Posvet bo potekal 3. in 4. oktobra 2022 v Hotelu 
Radin, v Radencih. Naše zadnje srečanje je bilo leta 2018, saj nam je redna srečanja preprečevala 
epidemija COVID-19.  
 
Veselimo se, da vas lahko povabimo k srečanju v živo z zanimivim in bogatim programom, ki smo ga 
sooblikovali člani Skupnosti vrtcev Slovenije  – OPZHR Slovenije, Zbornice sanitarnih inženirjev 
Slovenije in Inštituta za sanitarno inženirstvo. K sodelovanju smo povabili priznane strokovnjake, 
predavateljice in predavatelje, ki nam bodo predstavili aktualno problematiko iz različnih vsebin:  

 
Prehranska dediščina – nostalgija ali izziv za okuse sodobnosti?  
zasl. prof. dr. Janez BOGATAJ 
 
Prispevek vrtčevske prehrane k celodnevnemu vnosu skupin živil, hranil in mineralov pri 
otrocih  
Maja BERLIC, dipl. san. inž., Vrtec Galjevica 
 
Vloga prehrane pri otrocih s kronično vnetno črevesno boleznijo 
dr. Darja URLEP, dr. med., specialist pediater gastroenterolog, UKC Ljubljana, Pediatrična klinika 
Ljubljana 
 
Nove perspektive zdravljenja celiakije  
doc. dr. Jernej DOLINŠEK, dr. med., specialist pediatrije, UKC Maribor, Klinika za pediatrijo 
 
Dietetski pristop pri neješčih in izbirčnih otrocih in pri otrocih z motnjami v razvoju 
doc. dr. Evgen BENEDIK, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo 
 
Načini spodbujanja dobre higienske prakse pri strokovnih delavcih v vrtcu 
doc. dr. Mojca JEVŠNIK, dipl. san. inž., Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakuleta, Oddelek za 
sanitarno inženirstvo 
 
Model situacijskega vodenja in veščine dobrega vodja 
doc. dr. Janez KOLAR, SinhroCenter 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Podatkovna baza SiStat in revalorizacija denarnih sredstev 
Tatjana BRVAR, Statistični urad Republike Slovenije (SURS) 
 
Ugotovitve inšpekcije Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v vzgojno-
varstvenih zavodih 
mag. Nadja ŠKRK, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS,  Inšpekcija za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za nadzor hrane 
 
Interpretacija in razumevanje rezultatov mikrobioloških preskušanj živil in higiene površin 
doc. dr. Stanka VADNJAL, dr. vet. med., Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Inštitut za varno 
hrano, krmo in okolje 
 
Higiena vrtčevske kuhinje v luči posodobitev Codex-a Alimentarius-a in Uredbe o higieni živil 
doc. dr. Andrej OVCA, dipl. san. inž., Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakuleta, Oddelek za sanitarno 
inženirstvo 
 
Nadzor nad škodljivci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, skladno s standardom EN 
16636:2015  
viš. asist. mag. Mateja ČEBULAR, dipl. san. inž., asist. Sara TAJNIKAR, mag., dipl. san. inž. (UN), 
Inštitut za sanitarno inženirstvo 
 
Kakovost zraka v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
doc. dr. Andreja KUKEC1,2, dipl. san. inž., asist. An GALIČIČ2, mag. san. inž., Jan ROŽANEC2, dipl. 
san. inž. (UN), 1Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2Nacionalni inštitut za javno zdravje  
 
Spremljaje okužb s SARS-CoV-2 pri otrocih v Sloveniji 
asist. An GALIČIČ, mag. san. inž., asist. Mario FAFANGEL, dr. med., spec. javnega zdravja, 
Nacionalni inštitut za javno zdravje 
 
Javna naročila – novosti in izkušnje iz prakse 
Brigita VODUŠEK, mag. ekon. in posl. ved., ANEMA, d.o.o.  
 
Udejanjanje prehranskih smernic in dietnih priporočil v organizirani prehrani vzgojno-
izobraževalnih zavodov 
doc. dr. Matej GREGORIČ, dipl. san. inž., Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 
Predavateliji in predavateljice bodo z nami delili spoznanja, mnenja in izkušnje iz svojega strokovnega 
delovanja. V zaključnem delu posveta bo organizirana okrogla miza, kjer je zaželena aktivna udeležba 
zainteresiranih udeležencev.  Urnik predavanj bo objavljen naknadno, pred posvetom. 
 
V kulturno obarvanem večeru se nam bo pridružil uveljavljeni slovenski komik in igralec TADEJ TOŠ, 
ki bo poskrbel za veliko dozo smeha.  
 
Prijave na posvet sprejemamo na elektronski naslov info@sanitarc.si do zapolnitve prostih mest. 

 
 
Lepo vabljeni! 
 

Organizacijski odbor posveta 
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