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Nekaj uvodnih besed

• Higiena kot veda o zdravju je ena od temeljnih 
medicinskih ved, ki se ukvarja s preučevanjem 
različnih vplivov na človekovo zdravje in podaja 
navodila za njegovo ohranjanje in krepitev.

• Higiena je opredeljena tudi kot niz vedenj, ki jih 
podpremo z dokazi in neposrednimi izkušnjami, s 
pomočjo katerih družbo ozaveščamo o zdravju in o 
tem, kaj je za naše telo dobro, in kaj ne. 



Nekaj uvodnih besed

• Številni zgodovinarji in antropologi so pokazali 
številna prizadevanja in debate na račun tega, 
katere aktivnosti ali predmete opredelimo kot 
nečiste, in če sploh obstaja kakršnakoli korelacija z 
boleznijo. 

• Temeljna načela, so nastajala sovpadajoče z 
razvojem človeške družbe. Od nekdaj so ljudje čutili 
in se zavedali, da se je potrebno ravnati po 
določenih higienskih načelih (Likar, 2006). 



Različni vidiki higiene

Zgodovinski Verski Družbeni Zdravstveni Estetski 

Velika učiteljica 
higiene je evolucija.

Voda kot ritualni simbol očiščenja 
igra ključno vlogo v skoraj vseh 

religijah.

Izpostavimo socialni in ekonomski vidik. 
Higiena v sodobnem svetu ni na zadovoljivi 

ravni - povečujejo se občutljive skupine, 
Higiena je ključni dejavnik blaginje ljudi.

Na življenje posameznika 21. 
stoletja v veliki meri vplivajo mediji 

in družba - pritisk kako ugajati. 
Družba od nekdaj narekuje norme, 

kaj je lepo in kaj ne. 

Higiena je niz praks, ki se 
izvajajo za ohranjanje in 

krepitev zdravja.



Higienski in epidemiološki vidik

• Na področju varnosti živil sta zato pomembna 
predvsem dva vidika:

• higienski in 

• epidemiološki vidik, ki vsak na svoj način prispevata k 
varnosti živila. 

• Z ustrezno higieno živil morajo biti dosežene 
določene zahteve in ukrepi, ki so potrebni za 
zagotavljanje zdravstvene ustreznosti ter varnosti 
živil v proizvodnji in prometu živil (ZZUZIS, 2000). 



Higienski in epidemiološki vidik

HIGIENSKI VIDIK

• Pri higienskem vidiku je najpomembnejša 
splošna higiena okolja in osebna higiena vseh, 
ki prihajajo v neposreden stik z živili. 

EPIDEMIOLOŠKI VIDIK

• Pri epidemiološkem vidiku pa je v ospredju 
preprečevanje in obvladovanje nalezljivih 
bolezni, ki se prenašajo s hrano. 



O čem bo tekla beseda … novosti

• Codex Alimentarius – aprila 2020 je komisija CA 
izdala posodobitev (dopolnitev) splošnih načel 
higiene živil (CXC 1-1969). 

• Uradni list EU - sprememba prilog Uredbe o higieni 
živil, ki del teh dopolnitev uvaja v evropski in 
posledično tudi slovenski pravni red:

• Spremembe podrobneje opredeljujejo pogoje za 
obvladovanje alergenov, 

• pogoje pod katerimi se lahko izvaja doniranje
(prerazporejanje) hrane in 

• povsem na novo zahteve po vzpostaviti in vzdrževanju 
kulture varnosti hrane. 



Sprememba Uredbe o higieni živil

• 3. marca 2021 je Evropska komisija sprejela 
novo Uredbo Komisije (EU) 2021/382 z dne 3. 
marca 2021 o spremembi prilog k Uredbi 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 
o higieni živil v zvezi z upravljanjem na področju 
živilskih alergenov, prerazporejanjem hrane in 
kulturo varnosti hrane.
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1. del - Kultura varnosti hrane

• V praksi dobro izpopolnjeni in primerni sistemi 
vodenja varnosti živil ne zagotavljajo vedno najvišje 
ravni varnosti hrane in higiene ter stabilnega sistema 
(Jacxsens et al., 2015). 

• Na človekovo obnašanje (npr. dejansko izvajanje 
postopkov v praksi) in izvajanje odločitev, vpliva 
dojemanje kulture varnosti hrane oz. vedenje in 
odnos ljudi, ki delajo z živili v organizaciji (Yiannas, 2009). 
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„ …če želimo izboljšati kulturo zaposlenih do zagotavljanja varnih
živil, moramo spremeniti način, kako ljudje delajo stvari. 

Spremeniti moramo njihov odnos«. 
„Varnost živil = odnos.“        

Frank Yiannas
• „Kultura zagotavljanja varnosti živil vključuje odnos, vrednote 

in prakse povezane z varnostjo živil, ki so direktno ali 
indirektno prenesene novozaposlenim.“

Joanne Taylor

• Kultura zagotavljanja varnosti živil ni nekaj, kar delaš samo 
danes in jutri ne več… Zgrajena je na vrednotah podjetja… in 
je potrebno o njej govoriti…

Sterling Crew



Kultura varnosti hrane

• Na vedenje in odnos, ki se izraža v doslednosti, 
natančnosti in pravilnosti izvajanja opredeljenih nalog 
in postopkov dela, vplivajo:

• posameznikovo znanje in motivacija, 
• usposobljenost, 
• razumevanje, 
• stopnja higienske ozaveščenosti,
• odnos do dela, 
• zadovoljstvo pri delu, 
• samo-učinkovitost, 
• časovna, človeška ter materialna razpoložljivost. 
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Vodstvo mnogih organizacij se je začelo zavedati, da kljub vlaganju v 
zagotavljanje varnosti živil (redna usposabljanja, redne validacije in 

verifikacije sistema), nekaj manjka. To „nekaj“ je ocena njihove kulture 
varnosti živil, ki se v podjetjih ni merila.

Nekateri vidiki 

kulture

varnosti živil so 

jasno in enostavno 

prepoznani

(objekti, 

dokumentacija,

in vidno vedenje).

Mnogi vidiki 

kulture varnosti 

živil niso vidni in 

ležijo pod 

površino

(nenapisana 

pravila, prioritete, 

vrednote,…).

"LAHKO IMAŠ NAJBOLJE
DOKUMENTIRANE

POSTOPKE O VARNOSTI IN 
KAKOVOSTI ŽIVIL, VENDAR,
ČE LE TI NISO DOSLEDNO 
IZPELJANI V PRAKSI, SO

NEUPORABNI". 



Človek kot dejavnik tveganja 

Delovna obremenjenost

Kompetentnost

Motivacija

Pričakovan rezultat

Dojemanje lastne uspešnosti

Strinjanje

Zavedanje

Zunanji faktorji

Uporabnost smernic

Nekompatibilnost

Razumevanje
Znanje

Odnos

VedenjeNeučinkovita 
implementacija

Gilling et al.. 2001

Učinkovita 
implementacija

Teorija 
planiraneg
a vedenja 

(Ajzen, 1991)



Izobraževanje in usposabljanje ni 
vedno pogojeno z vedenjskimi 
spremembami !



Shematski prikaz konceptualnega
modela kulture varnosti živil

Slika: Model kulture zagotavljanja varnosti živil, prilagojen po De Boeck et al., 2015, 2017
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Kaj kažejo raziskave …

• Raziskave so pokazale, da je za napake pri delu z živili 
krivo predvsem nepravilno rokovanje zaposlenih in 
vstop premalo usposobljenega in premalo motiviranega 
zaposlenega v delovni proces. 

• Tudi če so zaposleni ustrezno izobraženi in 
usposobljeni, se v praksi pogosto zgodi, da živila ne 
dosežejo želenih standardov varnosti živil, zato so 
raziskave v zadnjem obdobju usmerjene v preučevanje 
KVŽ. 

• Le-te v ospredje postavljajo človeka, ki s svojim 
odnosom in odgovornostjo ustvarja KVŽ. 



Kaj kažejo raziskave …

• V nekaterih študijah je že dokazano, da 
izobraževanje vpliva na izboljšanje zagotavljanja 
varnosti živil. Ugotovili so, da tradicionalni pristopi 
izobraževanj na področju varnosti živil niso vedno 
učinkoviti.

• V ta namen so se pričeli razvijati novi pristopi, ki 
vključujejo izobraževanje zaposlenih kot del 
kulture organizacije. 



Kaj kažejo raziskave …

• To zahteva od vodstva na organizacijski ravni nove veščine in 
pristope. 

• KVŽ je treba v podjetju razviti in graditi v prihodnje. Pri tem 
je ključnega pomena strateško usmerjeno vodenje, pozitiven 
odnos do KVŽ, zavezanost in odgovornost vodstva. 

• Zaposlene je treba postaviti na prava delovna mesta in jim 
poleg odgovornosti, ponuditi tudi možnost soodločanja. 

• Vodstvo podjetja mora z zaposlenimi komunicirati o KVŽ, jih 
motivirati in spodbujati. 



Kaj kažejo raziskave …

• Vsakodnevni odnos ter vedenje zaposlenih in vodstva v objektih 
proizvodnje in prometa z živili opredeljuje in odraža KVŽ. 

• Ko obrat implementira in izvaja KVŽ, je pogosto potrebno 
spremeniti vedenje vseh zaposlenih v organizaciji. 

• Zaposlenim je potrebno dokazati, da so tveganja v povezavi z 
varnostjo živil resnična in da imajo lahko resne posledice na 
zdravje ljudi (Yiannas, 2008). 

• Zaposleni bodo glede na posledice, ki so jim predstavljene, bolj 
verjetno sledili zahtevam in pravilom dobrih praks pri ravnanju z 
živili. 

• Odnosi in prepričanja o KVŽ znotraj organizacije so skoraj v celoti 
odvisni od vodstva in motiviranosti zaposlenih, komunikacije in 
zaupanja zaposlenih pri delu z živili v njihovo vodstvo (Griffith, 2006).



Kaj kažejo raziskave …

• Za vzpostavitev KVŽ je potrebno izobraževati / 
usposabljati zaposlene in preobraziti posameznike, 
ki ne ravnajo v skladu s pravili higiene in varnosti 
živil. 

• Predvideti in prepoznati je potrebno, kaj vsak 
zaposleni (ne)razume, narobe razume, misli, da 
razume, ter predvideti, kdo od zaposlenih bo ravnal 
pravilno in kdo ne (GFSI, 2013).



Zakonodaja
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Značilnosti močne kulture varnosti 
hrane
• Vzpostaviti sisteme, ki zagotavljajo, da je vsak od 

teh spodnjih elementov med drugim dobro delujoč 
in v celoti vključen v običajne prakse organizacije. 

28. 10. 2021

KOMUNIKACIJA

VODENJE EDEN 
DRUGEGA

VIRI OSEBJE ZAUPANJE

POSTOPKI USPOSABLJANJE

SODELOVANJEZAVEZANOST SKRB



Pri KVŽ obvladovati tudi nevidno 
in skrito …



Tradicionalno / vedenjsko 
upravljanje

• Tradicionalno upravljanje 
varnosti živil je osredotočeno 
na oblikovanje programa za 
zagotavljanje varnosti živil. 

• Vedenjsko zasnovano 
upravljanje varnosti živil je 
usmerjeno v oblikovanje 
kulture zagotavljanja varnosti 
živil.

• Vodje področja varnosti živil 
pripravijo zaposlene do tega, da jim 
sledijo oziroma sledijo njihovem 
programu, ker imajo avtoriteto nad 
njimi in se zanašajo na svoja pravila.

• Našli so način, kako pridobiti 
zaposlene na vseh nivojih 
organizacije, da pravilno delajo, ne 
zato, ker se lahko na njih zanesejo, 
ampak zato, ker v to verjamejo in so 
k temu zavezani. Ustvarjajo kulturo 
zagotavljanja varnosti živil.



Procesi spodbujanja

• Katerakoli izbrana odločitev, ki spreminja vedenje 
ljudi na predvidljiv način, ne da bi pri tem 
prepovedali kakršno koli možnost izbire.

• Spodbujanje pomaga ljudem sprejemati boljše 
odločitve in na obziren način spreminja njihovo 
vedenje z namenom izboljšanja zdravja in počutja.



Spodbujevalci higienskega vedenja

Moške oči nad dozirnikom razkužila.
(Birnbach et al., 2016)

Slika moških oči nad dozirniki razkužil 

(razkuževanje se je izboljšalo za 18 %)



Spodbujevalci higienskega vedenja
Vonj po citrusih in napis, da vonj 

pozitivno vpliva na higieno rok, sta 
bistveno izboljšala higieno rok 
zaposlenih v vseh kritičnih fazah 
priprave živil. 

Slika vbodnega termometra je 
bistveno izboljšala upoštevanje 
kritičnih kontrolnih točk in nadzor 
nad njimi. 



2. del 
Prerazporejanje hrane 

https://www.filantropija.org/Razdeljevanje-viskov-hrane/



Prerazporejanje hrane 

Novosti uredbe 
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Prerazporejanje hrane

Obveznosti NŽD, ki donira hrano:
• Registracija obrata
• Odgovorna oseba (usposobljenost)
• Splošne zahteve
• Sledljivost in označevanje
• Usmeritve za opredelitev in obvladovanje tveganj v 

povezavi z donirano hrano (pozor – nesprejemljiva 
hrana)

• Postopki ravnanja s hrano naj vključujejo pravila dobre 
higienske in proizvodnje prakse

• Postopki merjenja temperature



https://www.spar.si/skupaj-za-boljsi-

jutri/dobro-med-nami/dobrodelnost/projekt-

doniranahrana

https://www.spar.si/skupaj-za-boljsi-jutri/dobro-med-nami/dobrodelnost/projekt-doniranahrana


3. del 
Upravljanje na področju 

živilskih alergenov



Upravljanje na področju 
živilskih alergenov

Kodeks (CXC 80-2020) daje napotke  NŽD, vključno s primarnimi 

proizvajalci, da razvijejo politike in postopke za prepoznavanje alergenov 

na vseh področjih pridelave, priprave in priprave hrane, ter uvedbe 
postopkov za obvladovanje alergenov v praksi. 



Upravljanje na področju 
živilskih alergenov
Za prehranske obrate je lahko problem:

• če obrat ne dobi točnih informacij iz dobavne verige glede 
prisotnosti alergenov;

• če dobavitelj ni pravočasno obvestil NŽD o spremembah 
sestavin;

• napačno označevanje alergenov v živilih;

• pomanjkanje ustreznih prostorov za shranjevanje ali 
pripravo, da bi preprečili ali zmanjšali možnost navzkrižnega 
stika z alergeni;

• neustrezen potek ali ločevanje postopkov ali neustrezna 
postavitev opreme ali pripomočkov;

• neustrezen postopek priprave in postrežbe hrane, da bi se 
izognili navzkrižnemu stiku z alergeni; itd.



Upravljanje na področju 
živilskih alergenov
Odgovornosti NŽD:
• NŽD naj imajo dokumentirane postopke upravljanja z 

alergeni (vključno s politiko varnosti živil). 

• Izvajanje politike in postopkov za obvladovanje 
alergenov in skladnost z njimi podjetju omogoča, 

• da dokaže, da sprejema vse potrebne ukrepe za odpravo ali 
zmanjšanje verjetnosti alergenov, ki so nenamerno prisotni v 
hrani;

• povečanje natančnosti navajanja alergenih sestavin;
• podjetjem priložnost, da pokažejo ustrezne veščine in znanje 

o alergenih;
• zmanjšanje tveganja za potrošnika z alergijo na hrano zaradi 

prisotnosti nenamernega alergena.



Upravljanje na 
področju 
živilskih alergenov

Priloga II k Uredbi (ES) 

št. 852/2004 se spremeni:



Upravljanje na področju 
živilskih alergenov

Priloga II k Uredbi (ES) št. 852/2004 se spremeni:



Zaključek 

• Področje živilstva je dinamično in zahteva nenehno izpopolnjevanje in 
sledenje dobrim praksam ter novostim zakonodaje.

• NŽD in njegova odgovorna oseba so ključni akterji na področju varnosti 
živil!

• Zavedati se je potrebno resnosti tveganj, zaradi prisotnosti alergenih snovi.

• Formalni postopki pri urejanju procesa doniranja ne smejo ustavi dobre 
namere.

• Tudi na področju živilstva se naravoslovne znanosti prepletajo z 
vedenjskimi znanostmi. Slednje odpira razvoj kulturi varnosti živil.



Komentarji, vprašanja, predlogi …

?


