
 

FRAIn je projekt, ki se izvaja pod prijaviteljstvom Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto Univerze v Novem mestu. 

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
 
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo. Rezultati raziskave bodo objavljeni avgusta 2018 v strokovni reviji 
Obrtnik in na spletni strani: http://pkp2.altervista.org/news/. 

V A B I L O 

Projekt »Zdrava prehrana v sodobni družbi«, imenovan FraIn, želi ugotoviti, kako se prehranjujemo 
in ali je naše prehranjevanje zdravo. Sodelovanje gostincev je za raziskavo ključno, saj z vašimi 
odgovori lahko dobimo vpogled v način priprave zdravih obrokov in jedi ter napotkov, kaj je 
potrebno spremeniti za bolj zdravo prehranjevanje, tudi če smo vezani na prehrano pri gostinskih 
ponudnikih. 
 
V sodelovanju s sekcijo za gostinstvo in turizem pri OOZ Novo mesto bi želeli ugotoviti in dobiti 

informacijo, kako se gostinci s svojo ponudbo na trgu prilagajate na zahteve sodobne družbe ter kako 

so vam  lahko v pomoč rezultati raziskave s strani študentov. 

 
Kot enega izmed ključnih dogodkov organiziramo delavnico z naslovom  
          

ZDRAVA PREHRANA V SODOBNI DRUŽBI, 
 

ki bo v četrtek, 31. maja 2018, ob 17.30 uri, 

 v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, Foersterjeva ul. 10. 

 

Vsebina: 

1. Predstavitev projekta in partnerjev (predstavnica OOZ NM, mag. Emilija Bratož, mentor v 

projektu) 

2. Priprava in vloga statistike v prehrani (dr. Barbara Rodica, Univerza Novo mesto, FZV NM) 

3. Predstavitev namena in ciljev projekta, prehranskih piramid in metodologije raziskave 

(sodelujoči študenti in dr. Sergej Gričar, pedagoški mentor, in vloga mentorja g. Blaža 

Košaka, MLINI KOŠAK v projektu) 

4. Trendi gostinske ponudbe v izzivih sodobnih prehranskih navad ljudi (Rok Vovko, Gostišče 

Vovko, Ratež pri Novem mestu) 

5. Dobavna veriga bio in doma pridelanih živil v gostinske obrate ter primerjava cen (kmetija 

Karlovček, Gostilna Repovž) 

6. Opredelitev in določitev termina za izvedbo intervjujev z gostinci (študenti, pedagoški 

mentorji) 

7. Razprava in navezava na izhodišča za nadaljevanje sodelovanja po zaključku projekta 

(trženje, turistična platforma, vinarji, povezava z letalskimi družbami ipd.) 

 

Udeležba: 

V želji, da bi študenti dobili ustrezne informacije s strani gostincev, dobaviteljev in distributerjev živil  
in sestavin ter ponudnikov/pridelovalcev živil s kmetij, vas vabimo, da se delavnice udeležite v čim 
večjem številu in pripomorete k uspešnim zaključkom raziskave in projekta. 
 
Potrditev udeležbe pričakujemo najkasneje do 29. maja 2018 po elektronski pošti na naslov 
emilija.bratoz@ozs.si  ali po telefonu na 07 33 42 233 ali 041 910 100.  
 

 

                                                                  PRISRČNO VABLJENI !                                                                                                                  
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PARTNERJI V PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


