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VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV ZA MEDIJE 

Slovenska živilska podjetja znova potrdila svojo inovativnost  

Javna predstavitev rezultatov izbora najbolj inovativnih živil leta 2017 
 

Proizvodnja živil je v današnjem času polna izzivov, saj panogo zaznamujejo visoka 

pričakovanja potrošnikov in močna konkurenca - tudi s strani velikih mednarodnih podjetij. Pri 

vpeljavi inovacij na področju razvoja novih živilskih izdelkov imajo mednarodne korporacije 

zaradi svoje velikosti in finančnih virov lahko prednost pred manjšimi, lokalnimi proizvajalci 

živil, vendar so tudi slovenski proizvajalci že pokazali veliko mero kreativnosti pri razvoju 

novih živilskih izdelkov, tudi takšnih, z izboljšano hranilno sestavo. Konkurenčnost domačih 

živilskih podjetij na področju inovativnosti je že tretje leto po vrsti ocenjeval Inštitut za 

nutricionistiko. Gre za nadaljevanje nekomercialnega projekta inštituta, katerega osnovni 

namen je spodbujati slovenske proizvajalce živil pri razvoju novih ali preoblikovanju 

obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in večjo koristnost za zdravje 

potrošnika. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS v okviru programa 

varovanja in krepitve zdravja. 
 

Vabimo vas na razglasitev najbolj inovativnih živil leta 2017. Predstavili bomo izzive na 

področju razvoja živil z ugodno prehransko sestavo ter načrte države in strokovnih 

inštitucij za krepitev razpoložljivosti in kakovosti lokalnih živil. Izvedeli boste kateri 

slovenski živilski proizvajalci so prejemniki nagrad in sodijo med najbolj inovativne, 

hkrati pa boste imeli možnost poskusiti nagrajene izdelke. 
 

Razglasitev bo v petek, 17. februarja 2017, ob 8.30 v predavalnici P1 v 2. nadstropju 

stavbe F na Tržaški cesti 32 v Ljubljani.  
 

Na razglasitvi bodo prisotni 

- Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje 

- mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

- doc. dr. Igor Pravst, vodja raziskovalne skupine »Prehrana in javno zdravje«, Inštitut 

za nutricionistiko 

- doc. dr. Anita Kušar, vodja razpisa, Inštitut za nutricionistiko 
 

Na razglasitvi bodo prisotni predstavniki proizvajalcev nagrajenih živil, s katerimi se boste 

lahko pogovorili o konkretnih izzivih v gospodarstvu. Pripravili bomo tudi degustacijo izbranih 

živil. 

 

Program sofinancira: 

 
 

Projekt podpira: 
 

   

http://www.nutris.org/


 

Inšt itut  za nutricionist iko, Tr žaška cesta 40,  1000 Ljubljana  
Tel:+386 (0)590 68870 Fax:+386 (0)1 3007981 E -mai l :  in fo@nutr is.org  
www.nutris.org 

 

 OBR13-V1.0  Stran 2/2 

 

Hvaležni bomo, če boste svojo udeležbo lahko napovedali na e-naslov mediji@nutris.org.  

 

Lokacija predstavitve 

 

 

 

Predstavitev bo potekala v Predavalnici P1 v 2. nadstropju stavbe F na Tržaški cesti 32 v 

Ljubljani, na območju Ilirije d.d. Vhod je s Šestove ulice (nasproti rdeče stavbe 

Avbreht&Zajc). Stavba je za vratarnico, pred stavbo je javno parkirišče, na katerem bo 

omogočeno brezplačno parkiranje (parkirno kartico bomo ožigosali, pred odhodom pa jo 

izročite vratarju). 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

Za dodatne informacije smo na razpolago. 

 

Dodatne informacije o razpisu in poteku izbora (objava razpisa): 

http://www.nutris.org/263-izbor-najbolj-inovativnih-zivil-leta-2017.html  

 

Iz arhiva - v preteklih letih nagrajena živila: 

http://www.nutris.org/novice/247-najboljsa-zivila-leta-2016.html 

http://www.nutris.org/novice/231-najboljsa-zivila-leta-2015.html 

 

 

Kontakt za medije:    

 Betka Šuhel Mikolič, Inštitut za nutricionistiko 

 e-naslov: mediji@nutris.org, tel. 041 654 632 

 

http://www.nutris.org/
mailto:mediji@nutris.org
http://www.vist.si/images/design/zemljevid_ilirija1.jpg
http://www.nutris.org/263-izbor-najbolj-inovativnih-zivil-leta-2017.html
http://www.nutris.org/novice/247-najboljsa-zivila-leta-2016.html
http://www.nutris.org/novice/231-najboljsa-zivila-leta-2015.html
mailto:mediji@nutris.org

