STROKOVNO ZDRUŽENJE NUTRICIONISTOV IN
DIETETIKOV
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
www.nutridiet.si

»SUPER ŽIVILA« – ZA ALI PROTI
Četrtek, 20.4.2017
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana
(predavalnica I)
Kaj so »Super živila« in kakšen je njihov vpliv na zdravje človeka? Ali so v naši prehrani
potrebna in katera najdemo tudi na slovenskem področju? Kakšna je zakonodaja na tem
področju? Vse to in še več z različnih pogledov naših uglednih strokovnjakov.

PROGRAM SEMINARJA

8:00 – 8:50
8:50 – 9:00
9:00 – 9:20

Registracija udeležencev
Pozdravni nagovor predsednice združenja
Zakonodajni okvir prehranskih dopolnil
Mojca Triler; Ministrstvo za zdravje

9:20 – 9:40

Super živilo – prehranska trditev?
Elizabeta Mičović; Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin

9:40 – 10:00

O super živilih nekoliko drugače…
Petra Medved Djurašinović; Gospodarska zbornica Slovenije

10:00 – 10:20

Konoplja kot hrana in kot zdravilo
Dean Herenda; Zveza nevladnih organizacij na področju drog
in njihove uporabe

10:20 – 10:40

Alternativni viri maščob
Rajko Vidrih; Biotehniška fakulteta

10:40 – 11:15
11:15 – 12:00
12.00 – 12.30

Predstavitev sponzorjev
Odmor s pogostitvijo
Super živila niso zdravila
Samo Kreft; Fakulteta za farmacijo

12.30 – 13.00

Super živila z mojega vidika

13:00 – 14:30

Sanela Banović; Univerzitetni klinični center Ljubljana
Okrogla miza
Moderatorka: Urška Šestan

14:30 – 15:00

Skupščina združenja

Seminar je namenjen prehranskim in zdravstvenim strokovnjakom, organizatorjem prehrane
v vrtcih, šolah in drugih ustanovah ter širši javnosti.
KOTIZACIJA

Člani
Nečlani
Upokojenci, študentje

Zgodnja prijava do 1.4.2017
40 €
80 €
40 €

Prijava do 20.4.2017
40 €
90 €
40 €

Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, potrdilo o udeležbi in
okrepčilo med odmorom. Gradivo seminarja bo poslano po elektronski pošti vsem
udeležencem.
PLAČILO
Udeleženci seminarja nakažejo kotizacijo na transakcijski račun Strokovnega združenja
nutricionistov in dietetikov, ki je odprt pri NLB, številka računa je: 02012–0018124027. Ob
plačilu kotizacije navedite v kodi namena OTHR ter obvezno navedite ime in priimek
udeleženca, za katerega je bila kotizacija nakazana. Kotizacijo lahko plačate tudi z gotovino
ob registraciji na dan seminarja.
Proračunski uporabniki plačajo udeležbo 30 dni po prejemu računa, ostali pred seminarjem.
Združenje ni davčni zavezanec za DDV. ID številka Združenja je 38781085.

PRIJAVE ZA SEMINAR
Člani Združenja, ki se bodo udeležili seminarja in ostali udeleženci, se morajo na seminar
obvezno prijaviti!
Prijavnice pošljite na naslov:
Strokovno združenje nutricionistov in dietetikov
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
Prijavnice lahko pošljete tudi po faksu na številko 01 522 34 56 oziroma po elektronski pošti
na naslov nevenka.novak@kclj.si.

Vljudno vabljeni!
Predsednica Strokovnega združenja nutricionistov in dietetikov
Nataša Trtnik

