
 
 
 

 
 

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

»PRIHODNOST ZDRAVJA OTROK« 
 

3.-4. OKTOBER 2022, HOTEL RADIN, RADENCI 
 

 
URNIK PREDAVANJ ZA PRVI DAN POSVETA 
Ponedeljek, 3. oktober 
 

8:00 – 9:30 Registracija udeležencev 

9:30 – 9:45 Pozdravni nagovori 
 
Mateja KOCJANČIČ, Republiški aktiv OPIZHR, Skupnost vrtcev Slovenije 
Aleš KRULEC, Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije – Inštitut za sanitarno inženirstvo 
Zora LEVAČIČ, dr. med., vršilka dolžnosti glavnega inšpektorja, Ministrstvo za zdravje, 
Zdravstveni inšpektorat RS 

9:45 – 10:15 Prehranska dediščina – nostalgija ali izziv za okuse sodobnosti?  
zasl. prof. dr. Janez BOGATAJ 

10:15 – 10:45 Prispevek vrtčevske prehrane k celodnevnemu vnosu skupin živil, hranil in mineralov pri 
otrocih 
Maja BERLIC, dipl. san. inž., Vrtec Galjevica 

10:45 – 11:15 Odmor  
11:15 – 11:45 Vloga prehrane pri otrocih s kronično vnetno črevesno boleznijo 

dr. Darja URLEP, dr. med., specialist pediater gastroenterolog, UKC Ljubljana, Pediatrična 
klinika Ljubljana 

11:45 – 12:15 Nove perspektive zdravljenja celiakije  
doc. dr. Jernej DOLINŠEK, dr. med., specialist pediatrije, Univerzitetni klinični center 
Maribor, Klinika za pediatrijo 

12:15 – 12:45 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 

12:45 – 14:00 Kosilo 

14:00 – 14:30 Udejanjanje prehranskih smernic in dietnih priporočil v organizirani prehrani vzgojno-
izobraževalnih zavodov 
doc. dr. Matej GREGORIČ, dipl. san. inž., Nacionalni inštitut za javno zdravje 

14:30 – 15:00 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, Katedra za javno zdravje,  
2Nacionalni inštitut za javno zdravje 

15:00 – 15:15 Odmor  
15:15 – 15:45 Podatkovna baza SiStat in revalorizacija denarnih sredstev 

Tatjana BRVAR, Statistični urad Republike Slovenije (SURS) 

15:45 – 16:15 Javna naročila – novosti in izkušnje iz prakse 
Brigita VODUŠEK, mag. ekon. in posl. ved., ANEMA 

16:15 – 17:00 Okrogla miza – Priprava novih prehranskih smernic in ostala aktualna problematika 

17:00 Zaključek prvega dne posveta 
  

19:00 – 20:00 Večerja 

20:15  Kulturni program – stand up: Tadej TOŠ, slovenski komik in igralec  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
URNIK PREDAVANJ ZA DRUGI DAN POSVETA 
Torek, 4. oktober 
 

9:30 – 10:00 Ugotovitve inšpekcije Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v vzgojno-
varstvenih zavodih 
mag. Nadja ŠKRK, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za 
nadzor hrane 

10:00 – 10:30 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 

10:30 – 11:00 Odmor   

11:00 – 11:30 Baker v živilih 
Marija POLJAK, dipl. san. inž., Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, 
Zagreb 

11:30 – 12:00 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 

12:00 – 12:30 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 

12:30-14:00 Kosilo 

14:00 – 15:00 Model situacijskega vodenja in veščine dobrega vodja 
doc. dr. Janez KOLAR, SinhroCenter 

15:00 – 15:30 Načini spodbujanja dobre higienske prakse pri strokovnih delavcih v vrtcu 
doc. dr. Mojca JEVŠNIK, dipl. san. inž., Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakuleta 

15:30 – 16:00  Spremljanje 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 

16:00 – 17:00  Razprava in zaključek posveta 

 
 


