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Hrana je bistvenega pomena za življenje, 
 vendar je lahko tudi smrtno nevarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na srečo je smrtnih primerov relativno malo. 
Vendar imamo velik deleţ okuţb in zastrupitev z ţivili, ki 

imajo po celem svetu pomembne 
socialne in gospodarske posledice. 

 



 

 Nekdaj so se ljudje učili na podlagi poskusov in napak. Začeli 
so razvijati osnovne oblike konzerviranja, ki so pripomogle 
k varnejši hrani (npr. sušenje, soljenje , fermentacija, ...).  

 

 V zakonih starodavnega ljudstva so bili ţe vključeni nasveti 
o higieni živil. 

 

 Leta 2000 pr. n. št. so v Mojzesovi knjigi predstavljeni zakoni 
kako zaščititi  ljudstvo zaradi bolezni, povezanih s hrano 
(npr. pranje oblačil in kopanje po ţrtvenem zakolu ţivali) 

 

Zgodovina  
varnosti ţivil 



 

Časovnica razvoja varnosti živil 

50000 BC Early humans 
 

Self preservation 
 

4000 BC Various 
 

Early food fermentation 
 

2000 BC Leviticus 
 

Religious beliefs 
 

AD 1676 Antonie van 
Leeuwenhoek 
 

Origins of Microbiology 
 

AD 1810 Nicholas Appert Basis of commercial heat processing 
 

AD 1857 Pasteur Early Food Microbiology 
 

AD 1880 Gartner First isolation of Salmonella from food 
poisoning outbreak 
 

1880 to 
date 

Salmon, Russell, Frazier 
and many others 
 

Start of Golden Age of Food 
Microbiology 
 

(Griffith, 2006) 



 

 Ţivilska mikrobiologija je imela svoj izvor v mlekarski 
mikrobiologiji, s poudarkom na predelavi in roku uporabe, 
namesto varnosti hrane.  

 Wiliam Frazier: 
 eden izmed prvih piscev ţivilske mikrobiologije; 
 v 1 izdaji (1944) malo informacij o varnosti ţivil; 
 V revidirani izdaji (1956) že 3 poglavja o varnosti živil 

(Zastrupitve in okuţbe z ţivili, Bolezni, ki se prenašajo z ţivili in 
Mikrobiologija ţivil rastlinskega izvora.  

 
 Od takrat naprej je bila varnost ţivil ena izmed pomembnih 

komponent ţivilske mikrobiologije za novo tisočletje. 
 

Razvoj 
ţivilske  
mikrobiologije 



 

Zgodovina varnosti ţivil 
po desetletjih – 50. leta 



 

Zgodovina varnosti ţivil 
po desetletjih – 60. leta 



 

Zgodovina varnosti ţivil 
po desetletjih – 70. leta 



 

Zgodovina varnosti ţivil 
po desetletjih – 80. leta 



 

Zgodovina varnosti ţivil 
po desetletjih – 90. leta 



 

Zgodovina varnosti ţivil 
po letu 2000 



 

Z večtisočletnimi izkušnjami o zagotavljanju 
varne hrane, skupaj z več kot 160 let razvoja 
živilske mikrobiologije in najnovejšimi 
metodami molekularne biologije bi lahko 
domnevali, da ne obstajajo problemi na 
področju zagotavljanja varne  hrane.  

 

 ŠTEVILO OKUŢB IN  

ZASTRUPITEV  

Z ŢIVILI NI ZANEMARLJIVO 

Razvoj 
varnosti ţivil - 
večja varnost 



 

Število alimentarnih izbruhov v EU in Sloveniji 
s podatki o številu obolelih, hospitaliziranih in 

mrtvih v letih 2007 – 2013. 



 

 
Deleţ potrjenih alimentarnih izbruhov (%) v EU 

glede na mesto pojava v letih 2007 – 2013. 

Consumers  Food handlers 



 

Sistemski pristop k 
zagotavljanju varnih ţivil 

Proizvodnja ţivil 
Zakonodaja  

Tveganja 
(MB, KE, FI)  

ZASTRUPITVE IN OKUŽBE Z ŽIVILI 



 

Zagotavljanje varnosti ţivil je 
multidisciplinarni problem 

Proizvodnja ţivil 
Zakonodaja  

Tveganja 
(MB, KE, FI)  

ZASTRUPITVE IN  
OKUŽBE Z ŽIVILI 

Sistem 
upravljanja in 
Organizacijska 

kultura 

Človeško 
vedenje  



 
 

 Priznanje, da je človeško vedenje povezano z organizacijsko 
kulturo je sproţilo nove pristope k izboljšanju zagotavljanja 
varnosti ţivil v celi verigi.  

 

 Novi pristopi vključujejo uporabo psiholoških modelov (npr. 
Modeli socialne kognitivne teorije, opazovalne študije, analiza 
napak - razumeti , mogoče napovedati in potem spremeniti / 
izboljšati vedenje.  

 

 Potrošniške organizacije morajo prevzeti pobude, ki temeljijo na 
splošnem zavedanju potrošnikov o varnosti preskrbe z ţivili. 

Človeško vedenje  



 
47% 

Human factor 



 

Človeški faktor: pomoč / ovira 

Dejavnik tveganja: človek 
Je sedanji način izobraževanja / usposabljanja dovolj 

učinkovit? 

Food safety platform: balanced model for ensuring food safety from Good 
Nutritional Practice viewpoint 

Raspor, P., Jevšnik, M., 2008. Good nutritional practice from producer to consumer. Critical Reviews in Food Science 
and Nutrition, 48, 276−292 



 

Da bi bila danes in v bodoče 
ţivila res varna… 



 

Veriga varnosti živil je tako močna 
kot je močen njen najšibkejši člen. 
 



 

Ang. Food supply chain 

 Slo. Živilska veriga 

 Termin bi bilo potrebno preimenovati v 

»živilsko/prehransko/oskrbovalna veriga«,       
ki izpostavi tri pomembna področja:  

ŽIVILSTVO, PREHRANO IN OSKRBO,  

ki jih poveţejo dobre prakse na poti od polja do mize v 
krogotok zagotavljanja varnih in zdravih ţivil za 
potrošnika.  

„From Farm to Fork“ 
“From stable to table”  
“From spring to drink” 
(Raspor, 2006) 

(Raspor & Jevšnik, 2008). 

Terminologija ni poenotena 



 

 

HVALA ZA POZORNOST 


