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Beseda Ministrice
Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) nas ob letošnjem, že
40. svetovnem dnevu hrane, ki ga obeležujemo 16. oktobra, s
sloganom opominja, da so »naša dejanja naša prihodnost. Z zdravim
prehranjevanjem za svet brez lakote« (Our Actions are our Future /
Healthy diets for a ZeroHunger world).
FAO ugotavlja, da je bilo leta 2018 več kot 820 milijonov lačnih in
kronično podhranjenih prebivalcev ter da njihovo število počasi, a
konstantno narašča že četrto leto zapored. Po drugi plati pa smo priča
naraščanju števila ljudi s prekomerno težo. Tako je v letu 2018
število debelih celo preseglo število lačnih in podhranjenih.
Prekomerna teža in debelost pa pomenita večje tveganje za
nenalezljive (kronične) bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, visok
krvni tlak, infarkt in nekatere vrste raka
Zaradi močnih konkurenčnih pritiskov je zaščita kmetijskih pridelkov
in živil na nivoju Evropske unije prioriteta, saj se tako zagotavlja
njihovo kakovost in krepi zaupanje potrošnikov. Na enotnem
evropskem trgu so zato v veljavi skupne evropske sheme kakovosti.
Na stopnjo samooskrbe in lakote med drugim vpliva tudi zavržena
hrana. V EU se letno zavrže približno 88 milijonov ton hrane, kar
predstavlja približno 20 % vse proizvedene hrane, s tem povezani
stroški pa so ocenjeni na 143 milijard evrov. Samo v Sloveniji
zavržemo okoli 131.000 ton hrane, kar je okoli 64 kilogramov na
prebivalca. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v 2017
proizvedene 131.800 ton zavržene hrane, od tega 38 % užitnega dela
in 62 % neužitnega dela (sem sodijo kosti, koščice, olupki...). Kar na
prebivalca znese celo 64 kilogramov zavržene hrane.
Trenutno stanje je tudi v nasprotju s cilji, ki so si jih države članice
Organizacije združenih narodov zadale v Agendi za trajnostni razvoj
do leta 2030. Zato so potrebne drugačne odločitve glede
prehranjevanja ter hitro ukrepanje vseh deležnikov od države,
zasebnega sektorja, nevladnih organizacij, pa do kmetov in
posameznikov.
Sektor kmetijstva lahko s preusmeritvijo z intenzivnega v trajnostno
obliko ter pridelavo raznolikih pridelkov vpliva na raznolikost in
možnost izbire kakovostne hrane na naših krožnikih. Prav gotovo pa
ostaja eden pomembnejših stebrov prihodnje skupne kmetijske
politike, glede na izzive, s katerimi se srečujemo,
potreba po
pomladitvi. Zato skušamo vzbuditi večji interes za prevzemanje
kmetijskih gospodarstev med mladimi. Prav tako je ključno
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sodelovanje med proizvajalci hrane in njihovo partnerstvo z
izobraževalnimi ter raziskovalnimi institucijami pri uvajanju inovacij in
novih tehnologij.
Živilska podjetja z razvojem in ponudbo zdravju koristnih živil z manj
soli, maščob in sladkorja, z izboljšanjem dostopnosti do sveže in
varne hrane ter promocijo lokalno pridelane hrane, spodbudijo
potrošnike k bolj zdravim prehranskim odločitvam. Projekt Zaveza
odgovornosti, v katerem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano aktivno sodeluje z Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij v
prizadevanjih za dosego teh ciljev, je primer dobre prakse doseganja
ponudbe zdravju koristnih živil.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vključeno tudi v
druge projekte, ki z ozaveščanjem sledijo ciljem FAO. Mednje sodijo
izvajanje sheme šolskega sadja, nacionalne sheme kakovosti (višja
kakovost, integrirana pridelava ter izbrana kakovost) obeleževanje
dneva slovenske hrane ter v sklopu le-tega izvajanje projekta
tradicionalni slovenski zajtrk, obeleževanje 20. maja, svetovnega dne
čebel ipd. Vse to so primeri dobre prakse in sodelovanja med
različnimi resorji.
Ne nazadnje pa so ključne predvsem odločitve nas posameznikov v
vlogi potrošnikov. Kot ozaveščeni in informirani potrošniki namreč z
izbiro kakovostnih, lokalno in tradicionalno pridelanih živil vplivamo
na celotno živilsko verigo. Tu velja izpostaviti proizvajalce hrane, ki
se bodo našim željam prilagodili. Na ta način posamezniki s
spreminjanjem prehranjevalnih navad lahko izboljšamo svoje zdravje
in kakovost življenja ter hkrati poskrbimo za ohranitev planeta.
dr. Aleksandra Pivec
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Beseda direktorja ECPD
Ljubljana
Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko
načrtovanje in okoljske študije je bil ustanovljen v jeseni 2009.
Deluje v okviru mednarodne organizacije Evropski center za mir in
razvoj (ECPD) s sedežem v Beogradu.Ta mednarodna organizacija je
bila ustanovljena pred 36 leti s strani OZN in pod dolgoletnim
uspešnim vodenjem prof. dr. Negoslava Ostojića deluje tudi v okviru
Univerze za mir kot mednarodna izobraževalna in raziskovalna
organizacija v akademskem sistemu svoje ustanoviteljice.
Mednarodni Inštitut ECPD v Ljubljani se vključuje v različne razprave
o aktualnih razvojnih vprašanjih . Je aktiven tudi kot organizator ali
soorganizator različnih strokovnih konferenc, okroglih miz in drugih
dogodkov, še posebej tistih s področja zdravstva, varne hrane in
novih strokovnih in poslovnih izzivov, pred katerim stoji živilska
industrija.
Zato smo letos ponovno pristopili kot soorganizatorji enodnevnega
posveta ob Svetovnem dnevu hrane 2019.
Svetovni dan hrane ostaja eden od najbolj dobro sprejetih in
"praznovanih" dnevov v okviru številnih, ki so jih razglasili Združeni
narodi.
Obeležuje ga na stotine različnih dogodkov po celem svetu. Na njih se
srečuje tako predstavniki vlad, akademskih inštitucij in druge
strokovne javnosti, kot tudi nevladnih organizacij in medijev. S tem
se dejansko izvršuje eno od ključnih poslanstev Svetovnega dneva
hrane : da se splošna javnost v vseh državah tega sveta celovito
informira in ozavesti, da je še vedno, ob vsem tehnološkem in
družbenem napredku veliko ljudi na našem planetu lačnih. In da je
ena ključnih zavez naše civilizacije, da se vsak na svojem področju,
od vladnih, gospodarskih, do izobraževalnih , raziskovalnih in
številnih nevladnih subjektov dejansko zavzemamo za zagotavljanje
zdrave hrane za vse ljudi tega sveta.
Eden majhnih kamenčkov v mozaiku takih prizadevanj so tudi
vsakoletne konference , pri katerih naš Inštitut z veseljem sodeluje.
Zahvala gre tudi soorganizatorjem, nosilcem Evropske deklaracije o
hrani in prehrani ( EFTN), Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP) in Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (ULZF).
Janez Podobnik, dr.med., direktor Mednarodnega inštituta ECPD za
trajnostni razvoj Ljubljana
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Beseda ambasadorjev EFTN
Že 40 let, vse od leta 1979, je 16. oktober posvečen hrani. Na ta dan
je leta 1945 Organizacija združenih narodov (WHO) ustanovila
Svetovno organizacijo za hrano in kmetijstvo (FAO). Glavni namen
svetovnega dneva hrane je ozaveščanje o vseh dimenzijah hrane.
Generacija, ki je danes vključena v izobraževalni proces, bo jutri
gradila našo prihodnost, zato se mora zavedati globalnih prehranskih
problemov in svoje odgovornosti za trajnostni razvoj na našem
planetu.
Zato bi moralo biti organiziranje dogodkov na SVETOVNI DAN HRANE
stalnica z globokim vsakoletnim sporočilom, ki je načelo, poslano s
strani svetovnih vrhov, kot kaže, pa ta val še vedno ne doseže
slehernika na zemlji. Še manj pa doseže hrana vsakega, ki jo bi
potreboval. Svetovni dan Hrane pooseblja tri dimenzije (beseda
ambasadorjev EFTN 2014): kakovost zaužite dobrine, razpoložjivost
dobrote za vsaka usta pod nebesnim obodom in kulturo narodov, ki
so udejanili kulturo Hrane. Abasadorji evropske deklaracije za živilsko
tehnologijo in prehrano (European Food, Tehnology and Nutrition
Network) se trudijo spodbuditi razumevanje in obvladovanje tega
obsežnega prostora. Kje vse morajo delovati? Kje vse morajo
reagirati? Kaj od njih pričakujemo? Ali vse, kar pričakujemo, lahko
tudi dosežemo?
Ideja za delovanje v tem okviru se je rodila pred desetimi leti v času
priprav na predsedovanje Slovenije v EU leta 2008. Organizacija
prvega evropskega kongresa EFFoST v Ljubljani v novembru 2008 je
bila pravo okolje za vse evropske strokovnjake, ki so prepoznali
potrebo, da se opedelijo do Hrane in prehrane. Od takrat je ideja
hitro zajela celoten evropski prostor.
Letošnji dogodek »Z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote«,
kot se glasi uradni prevod MKGP supada z dogodki po drugih državah
ob svetovnem dnevu hrane 2019 in daje pred ambasadorje še
jasnejše pozive in jim gotovo predstavlja še globlejše izzive za
spremembe na poročju oskrbe z živili. Gotovo bo program odgovoril
na nekatera pereša vprašanja naših državah. Samo upamo lahko da
bodo temu sledile odločitve, ki bodo sedanje stanje potisnila na višji
nivo ali če rečem o po domače, na boljše.
S spoštovanjem, v imenu ambasadorjev EFTN, prof. dr. Peter Raspor.
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P. Raspor, Hrana in prehrana brez lačnih ust?

Hrana in prehrana brez lačnih
ust?
Peter Raspor
Človek ujet v omejitve vsakdana črta vse kar ga obremenjuje, da bi
zaslužil za spodobno življenje in živel svoje življenje. Po navadi želi
živeti samosvoje neodvisno življenje in se noče ukvarjati s skrbmi
drugih, ki ga omejujejo pri njegovem življenju. To je slika sodobnega
človeka v sodobni tako imenovani razviti družbi. Bolj tradicionalne
družbe imajo še vedno strpnost in občutljivost za nemočnega in
pomoči potrebnega. Sodobne družbe so to moč zaznavanja potisnile v
podzavest in se z njo več ne ukvarjajo, oziroma samo toliko kot je
nujno. To seveda ne moremo reči za posameznike, ki imajo ta
element občutljivosti še v sebi in so se voljni razdajati za dobrobit
pomoči potrebnim, ne glede na družbeno ureditev, ne glede na
religiozno pripadnost.
Ali sodobnega človeka omejuje tudi hrana in procesi, ki so povezani s
prehranjevanjem posameznikov in družbe?
Pogled v dogajanje pokaže, da moramo žal temu potrditi. Vse več jje
takih, ki se hranijo sami. Iz rok v usta, brez zavedanja kaj pravzaprav
pomeni hrana in prehranjevanje. Ali bolje iz police v usta. Nimajo več
čuta za vložen trud pridelovalcev, sezonskost, za shrambo in za
pripravo obroka, zase in za svoje bližnje. Bližnji jim je čim bolj
sodobni sistem komunikacije in stalna povezava z medmrežnjem in
navideznimi vrstniki, ki doživljajo svet kot ga sami. Velikokrat je
izgovor v pomanjkanju časa. Vendar je relativnost časa v veliki meri
odvisna od pogledov posameznika, čemu namenja pozornost. V tem
pogledu so se predvsem pri mladih ljudeh začele pozabljati
tradicionalne vrednote, ki pa so temelj človečnosti. Verjetno bodo v
prihodnosti spet dosegle svojo veljavo, saj se ta »moderna« družba
skriva za odtujenimi pogledi in mrtvimi dušami, ki dolgoročno ne
morejo krojiti prihodnosti.
Ko človek tako opazuje svet okoli sebe, se ne more znebiti občutka,
da človek sebe izganja iz raja, kjer so dotiki in stiki soljudi pomenili
čutno, čustveno in kulturno bogastvo družbe, v okolje samote in
odvisnosti od dobrin, ki si jih vzame, ko jih potrebuje. Čisto
mimogrede, brez strasti narave in podpore družine. Saj ta zanj
pravzaprav ni več potrebna, povezan je drugače, sodobno,
neodvisno, na način, da le jemlje in pravzaprav nič ne daje, le deli
kar se mu zdi v medmrežni eter, ki izpuhti, ko zapre oči ali odloži
»mobilca«. Tako in zato so se morale razviti drugačne vrednote,
3
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vrednote globalne družbe, ki žal temeljijo na postavljanju ikon
zavedanja, opozoril in spodbud. Taka ikona je gotovo 40 let dneva
hrane in prehrane, ki se zdi osebna, v resnici je zgolj posvečen dan
sodobne družbe, ki služi opozarjanju in spodbudi, da bi o tem (ne bi)
razmišljali. Tako kot so to počele starodavne in novodobne religije.
Običajnik se ne more znebiti vtisa, da to postajajo sodobni prazniki in
sveti dnevi sodobnih potrošniških religij, ko se spominjamo nečesa,
kar je idealno, kar bi moralo biti in k čemur bi morali vsi stremeti.
Gotovo je to res, da si ne želimo na ulici srečevati ljudi z odprto
dlanjo. Še globlje se zagledamo v mobilca, še krepkeje stegnemo
korak in se obrnemo stran, da se pogled slučajno ne bi srečal s
prosečim pogledom potrebnega in zelo ranljivega človeka. Nekateri,
ki jim je kanček občutljivosti le blizu, se vsaj še nekaj trenutkov
spogledujejo z mislijo, da bi morali nekaj narediti. Mogoče se celo
vprašajo kako bi naredili. Mogoče celo sežejo v žep in naredijo korak
nazaj in vržejo novčič v plastično skodelico. Hrabrejši ga dajo v roko,
še hrabrejši pogledajo sočloveka v oči in mogoče rečejo toplo besedo.
Kaj bi lahko storili drugega? Kaj bi lahko naredili, da bi preprečili
lačna usta na zemeljski obli? Mnogo, da res mnogo, če bi storili le
malo. Če bi vsi storili le po malo, bi tega vprašanja že zdavnaj več ne
bilo. Pa žal tega ne storimo, molčimo, stran strmimo, a mnogi trpimo.
Koliko časa bo še trajalo, da si bomo želeli svet brez lačnih ust? Da
bomo šteli umrle otroke v deželah nebodigatreba? Koliko časa bomo
še plačevali posrednike, ki postorijo kar lahko. Vsega ne morejo, pa
tudi sčasoma se jim več ne da, saj se navadijo živeti s tem uboštvom
in nenasitno potrebo in jih več ne boli.
Tudi to je človeško, saj smo samo ena od živali na tem planetu.
Ali je to tudi humano? Gotovo ni, in nikoli ne bo. Vsak med nami
mora začeti delati na reformaciji svoje človečnosti, na ponovnem
vzpostavljanju notranjega in zunanjega ravnovesja z družbo, z
naravo in s posamezniki, s katerimi deli svoje vrednote, odprto,
preudarno in pošteno – z osebnim stikom.
To moč, spoznanje in voljo mu lahko da samo zrela družba z zrelim
izobraževanjem, ki se ne konča pri pridobitnosti, pač pa pri toleranci,
pri spoštovanju drugačnih in vključevanju pomoči potrebnih. Da to so
zapisali že mnogi pred menoj. V teh dneh slavimo Gandija, ki je dejal
»Na tem svetu je dovolj za potrebe človeka, ni pa dovolj za pohlep
slehernika«.
Pa kot da tega ni dejal pred desetletji, grabežljivci se ne ustavijo, pa
tudi družba jih ne ustavlja. Pogosto imamo običajniki občutek, da jih
nagrajuje. Zakaj že?
4
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Ali je Vodnik lahko še vedno
vodnik v prehrani?*
Peter Raspor, Mojca Jevšnik, Andrej Ovca, Martina Cej
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Ali je Vodnik lahko še vedno vodnik v prehrani?
Peter Raspor*, Mojca Jevšnik, Andrej Ovca, Martina Cej
Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Izvleček
Namen prispevka je predstaviti, da je dediščina Valentina Vodnika s
kuharskimi bukvami, predvsem njegovimi nasveti v prvem delu knjige, še
vedno aktualna za današnji čas. Izkaže se, da je prisotnost pozivov Vodnika
h kuharski umetnosti in prehranjevanju skozi čas dobivala različne obraze in
veljavo. Tako se je naklonjenost avtorjev do tega dela v zadnjih dvesto letih
močno spreminjala in zaznamovala Vodnikov doprinos. V današnjem času
gledamo na to delo ponovno z naklonjenostjo in virom inspiracije za zdravo
prehranjevanje. Pogled v bogastvo narodnih jedi nakaže potrebo, da
nadaljujemo z zbiranjem receptov in načinov uživanja številnih jedi. Le te so
zaradi ozke specifičnosti za določeno regijo ali določena praznovanja ostala
le še na robu splošnejšega poznavanja in aktivnega vključevanja v sezonsko
in siceršnjo kuhinjo Slovencev.
Ključne besede: Vodnik, kuhinja, prehrana, slovenske narodne jedi.

Ali je Vodnik lahko še vedno vodnik v prehrani?
Peter Raspor*, Mojca Jevšnik, Andrej Ovca, Martina Cej
Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Abstract:
The purpose of this paper is to show that Valentin Vodnik's heritage with
cookbooks, especially his advice in the first part of the book, is still relevant
today. It turns out that the presence of the Vodnik's calls to the cooking and
eating arts has received different faces and validity over time. Thus, the
authors' affection for this work has changed dramatically over the last two
hundred years and has been characterized by a Vodnik’s contribution.
Today we look at this work again with a fondness and a source of inspiration
for healthy eating. A look into the richness and diversity of national dishes
reveals the need to continue collecting recipes and ways of enjoying many
dishes, which, owing to the narrow specificity of a particular region or
certain celebrations, remain wretchedly on the verge of a more general
knowledge and active involvement in the seasonal and otherwise Slovenian
cuisine.
Key words: Vodnik, Cuisine, Nutrition, Slovenian national dishes

8

P. Raspor in sod.: Ali je Vodnik lahko še vedno vodnik v prehrani?

1.1 Uvod

Hrana ima v človekovem življenju pomen preživetja. To pa ni samo
fiziološki, pač pa tudi sociološki, kulturološki in religiozni izziv, saj so
prav religije skozi zgodovino nemalokrat določale smernice razvoja
prehrane.
Čeprav je Slovenija bogata kulinarična dežela, nimamo celovito
zbranih del, ki bi strnjeno opisovala zgodovino prehranjevanja na
Slovenskem. Pri tem je potrebno pohvaliti kar nekaj poskusov
ilustracije preteklih časov (Kuhar, 1998, 2002, 2007, Linhart, 1788,
Plahuta in Ličer, 2002, Markovič, 1988, Novak, 1947). Narava
oblikovanja slovenske dežele, njena majhnost in vpliv drugih narodov
skozi zgodovino njenega nastajanja je morda vzrok, da Slovenci
nimamo tako izrazite kuhinje kot jo imajo nekateri drugi narodi,
čeprav se je po ustnem izročilu ohranilo kar precej slovenskih
narodnih jedi, ki se vedno več tudi zapisujejo, da bi se ohranile
(Markovič, 1988, Bogataj, 2003).
Prvo slovensko kuharsko knjigo je Slovencem priredil Valentin
Vodnik. Izšla je l. 1799 in njen naslov je Kuharske bukve. Številni so
se v zadnjih dvesto letih sklicevali nanjo, saj je gotovo mejnik za
slovenski narod (Levstek, Grum,1995). Recepti so večinoma povzeti
iz avstrijske kuhinje. Pri nas se je kuharstvo v meščanskih krogih
večinoma razvijalo pod vplivom dunajske kuhinje. Kraji ob madžarski
meji so bili pod vplivom madžarske kuhinje, ob italijanski meji pa pod
vplivom italijanske kuhinje. Kmečki sloj prebivalstva je imel svojo
kuhinjo, ki jo danes imenujemo narodna kuhinja, recepti pa so se
večinoma širili po ustnem izročilu. Tako so npr. iste jedi v različnih
krajih dobile različna imena. Razvoj kuharstva so sooblikovale
številne gospodinjske šole, tečaji in velike gostinske hiše, ki so
vzgajale učence. Po prvi svetovni vojni je bila v Ljubljani ustanovljena
prva strokovna šola za gostinski kader. Po drugi svetovni vojni so bile
ustanovljene številne strokovne šole za kuharsko osebje, ki so se
razvijale do današnjih srednjih šol za gostinstvo in turizem ter naprej
na fakultetni ravni (Levstek in sod., 2004).
Pisana beseda ima mnogo zaslug na področju kuharstva in prehrane
nasploh. Seveda najdemo v današnjem času številne kuharske knjige
številnih avtorjev. V muzejih hranijo nekaj rokopisov. Verjetno pa je
prav omeniti prof. dr. Dražigosta Pokorna in njegov doprinos na
področju higiene prehrane in prehrane nasploh ter prehranjevanja
Slovencev (Pokorn 2001, 2005), saj je gotovo vplival na naše
generacije s svojimi pogledi na prehrano. Napisal je tudi: »…ni dovolj,
da na prehrano gledamo samo s stališča higiene in klinične prehrane.
Zdrava prehrana ljudi je odvisna od številnih okoliščin, ki z medicino
niso povezane« (Pokorn, 1996). Po drugi strani pa je zanimivo, da ni
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čislal Vodnika in njegovega doprinosa na področju prehrane, kot
ugotavlja Bogataj v svoji knjigi leta 2012.

1.2 Stanje na Slovenskem pred in v času Vodnika

Imamo nekaj pomembnih pogledov na takratne čase, ki jih najdemo
v delu Montanarija (1993). Dober opis takratnega časa po
posameznih deželah slovenskega ozemlja je dal Hacquet (1769), če
ilustriramo z nekaj deželami:
Čiči, Japodi ali Japidi: Ljudje so bili zelo revni in pogosto so v
večjem številu umirali od lakote. Tako nerodovitna je bila ta dežela.
Pridelovanje je bilo omejeno le na nekaj poljedelstva na koščkih
zemlje v kraških vrtačah, kar pa ni zadoščalo za preživetje niti v
najbolj rodovitnih letinah. Sem in tja je bil kakšen vinograd; vino po
večini ni bilo dobro, saj se je rado skisalo, tako so Čiči po vsej
Kranjski prodajali kis. Koze in ovce so bile cenjene po okusu zaradi
aromatičnih zelišč, ki so bile med travo v regiji.
Dolenjci: Dolenjska dežela je imela precej vin, vendar so ostali tisti
predeli z najboljšo kapljico še naprej revni, ker so dajali domačini
prednost obdelavi vinogradov pred poljedelstvom. Za domačo potrebo
so redili govedo in pridelovali konopljo, lan in med.
Istrani: Dnevna hrana je bila največkrat polenta in vino. Vino je bilo
poceni in je služilo kot osvežilna pijača revnih. Obala je nudila dovolj
dobrih rib; tunina je bila nekaj običajnega, prav tako sardele.
Prizadevnost ljudi je bila usmerjena v vinogradništvo; poljedelstvo je
bilo skromno, saj je bilo malo obdelovalne zemlje brez skal. Trgovali
so največ v tej mali provinci z oljem in kostanjem. Lovor, granatna
jabolka, debele in kot začimba zelo okusne brinove jagode, so
prodajali izven dežele, kakor tudi seveda ribe in vino. Hribovci so se
ukvarjali z ovčarstvom zaradi prireje mesa, ki je zaradi izjemnega
rastlinstva pašnikov po kakovosti presegala francoske pasme.
Kočevarji: Pri Kočevarjih so posebej omenjeni polhi, ki so jih imeli v
čislih zaradi kožuha, ki se je uporabljal kot topla zimska podloga pri
ženskih oblačilih, polhi pakot okusna mastna hrana posebno v jeseni.
Spoznano je bilo, da bolj teknejo kuhani z rižem kot pečeni. Mnogi so
jih pripravljali nasoljene v sodih za ozimnico.
Kranjci: Krajnci so si skoraj vsak dan pripravili jedi iz ajdove moke,
jedli pa so tudi kruh iz ržene moke, ter žgance. Pogosto so uživali tudi
kislo zelje in repo ter alelujo. Ribe in meso so bile malokdaj na mizi,
prav tako tudi žganje. So pa predvsem revnejši prebivalci pili vino.
Kranjci so se ukvarjali z živinorejo, ki je zaradi pomanjkanja krme in
malomarnosti ljudi pozimi dajala malo mleka. V nasprotju z živinorejo
pa je čebelarstvo na Kranjskem zelo dobro uspevalo. Lovstvo pri
Kranjcih in sosednjih Venetih ni imelo posebnega pomena.
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Poljedelstvo je bilo pri gornjih Kranjcih – Gorenjcih – zelo marljivo,
saj niso imeli svojih vinogradov. Južni del ozemlja Kranjske je bil
poznan kot revnejši predvsem, ker ni bilo dovolj rodovitne zemlje in
vode. Razmere je oteževal še močan severovzhodni veter pod
imenom burja, ki je odnašal že tako malo zemlje in rastline preko
skal.
Vipavci: Njihova skromna in slaba prehrana ne dopušča rejenosti, je
zapisal Hacquet. Nekaj moči so sicer pridobili s pitjem vina, ki pa ni
bilo posebno dobro. Obdelovanje polja je bilo na tem področju manj
pomembno, saj je po večini slabo poraščeno in alpsko. Le v ozkih
dolinah je bilo mogoče pridelati nekaj turščice - Zea mais – koruze.
Tla so bila skalovita, apnenčasta, z mnogimi razpokami, kamor je
odtekala deževnica, kar je v sušnih letih zaviralo rast. Prehrana je
bila tako imenovana polenta iz turščice, meso so uživali le poredko, iz
zelja so pripravljali cmokavc. Poleg vinogradništva in skromne
obdelave polja so nekaj malega trgovali s sadjem v severne kraje,
tako kot otočani iz Jadranskega morja. Poleg češenj je uspevalo tudi
drugo sadje. Po zaključeni sezoni sadjaso prinašali Vipavci rožmarin,
granatna jabolka, fige, lovorjeve liste in podobne pridelke v sosednje
province, celo do Dunaja.
Ziljani: Konec 18. stoletja so se Ziljani prehranjevali večinoma z
zelenjavo, meso so le redko uživali. Od pijač pa so užili nekaj vina in
tako imenovano kameno pivo.

1.3 Vodnikov doprinos

Približno v zgoraj opisanem času je Valentin Vodnik razmišljal o
Slovencih in njihovem prehranjevanju in se odločil, da napiše oziroma
v slovenščino prevede Kuharske Bukve. Pravimo da so bile »Iz
Nemškiga preslovenjene od V. Vodnika« (leta 1799 in ponatisnjene
leta 1834 in 1842, kar kaže na interes po takem čtivu). Leta 1981 je
bil ponoven ponatis s spremno besedo J. Šifrerja. Originalna
publikacija je nastala po nemški predlogi, a ima Vodnikov izvirni
uvod. V njem je na podlagi svoje izkušnje spregovoril tudi o skrbi za
čistejšo slovenščino in njeno uporabo ter dokazal potrebnost takega
razmišljanja z ubesedovanjem strokovnih pojmov v slovenščini. Delo
je doživelo še eno oživitev leta 2012 v Celjski Mohorjevi družbi. Njeno
sporočilo je pomembno povzel etnolog Janez Bogataj, ko je zapisal,
»da kuharska knjiga ne prinaša receptov za slovenske tradicionalne
jedi, saj Vodnik v delu ni opisoval hrane, ki so jo jedli, pač pa je
podajal smernice, kako naj bi jedli«.
V zapisih in še posebej v njegovem uvodu je nakazana pot k zdravi
prehrani. Seveda takrat še nismo vedeli toliko o delovanju organizma,
je pa zanimivo in poučno videti zapisano marsikaj, kar tudi danes
lahko potrdimo kot primerno za zdravo prehranjevanje človeka. Ob
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teh nasvetih najdemo še en pomemben vidik, to je graditev
slovenskega strokovnega jezika. Kuharska terminologija je nekaj, kar
je značilno za Vodnikov prispevek. Zanimivo je, da najdemo podobne
poskuse tudi pri drugih sodobnikih v naslednjem stoletju npr. pri
Vertovcu v Vinoreji za Slovence leta 1844. Takrat je bilo sodobno in
pomembno, da so se trudili dokazati, da se lahko slovensko
izrazoslovje enakovredno primerja in kosa z močnejšimi narodi, tudi
takimi, ki so že imeli do neke mere oblikovano kuhinjo z značilnostmi,
kot jih povzemajo današnje gastronomije. Tako Bogataj vleče
paralele s francoskim, nemškim in angleškim izrazoslovjem in
ugotavlja, da je v Vodnikovem delu le malo izrazov, ki se Vodniku
niso povsem posrečili (Bogataj, 2012).
Danes lahko rečemo, da je bil Vodnik s svojo knjigo posvetitelj, saj je
v kuharski knjigi leta 1799 jasno pokazal namen učiti in graditi
kuharsko vedenje med Slovenci tistega časa, ki so že vstopali v nove
poglede o prehrani. Njegovi nasveti se pravzaprav, če pogledamo v
duhu časa, ne razlikujejo posebno od tega, kar prehranski pridigarji
skušajo povedati danes, bodisi da jih spremljamo po klasičnih ali
sodobnih medijih.
Če analiziramo delo kot tako in ga primerjamo s sedanjimi priročniki
za kuhanje, ima nekatere komponente, ki so pomembne še danes in
jih je zelo dobro definiral in predstavil. V luči današnjega časa je
pomembno omeniti, da je veliko pozornost posvetil sočivju, številnim
zelenjavnim jedem in solatam, med katerimi ne manjkajo danes
močno opevane zelenjadnice z veliko količino antioksidantov,
polifenolov in vitaminov.
Po drugi strani pa je opaziti njegovo jasno stališče, da je premastno
in preveč mesa v jedeh neprimerno in škodljivo za človeka. Kako
neverjetno skladno je to stališče z današnjim sodobnim gledanjem
prehrambenikov na obremenjevanje človeka s preveč energije in
preveč določenih maščob.

1.4 Spregledana živila in jedila v slovenskih regijah

Raznolikost Slovenije v geografskem pogledu in glede na vplive
sosedov se manifestira z bogato prehransko dediščino. V Sloveniji
ima vsaka večja regija vsaj eno tipično samosvojo jed. V določenih
okoljih jih pogosto najdemo tudi več.
Na slovenskem podeželju so se vedno hranili s tem, kar so pridelali.
Štedilnik se je pojavil v začetku 20. stoletja. Tako so v času Vodnika
kuhali in pekli na odprtih ognjiščih ali v krušni peči. Na podeželju so
bila tedaj osnovna živila žita kot so pšenica, proso, oves, rž, ajda,
koruza, od poljščin pa največ zelje in repa, manj bob, leča in fižol oz.
čičerika na obalnem pasu. V tistem času so začeli množično saditi in
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gojiti tudi krompir. Prav tako buče in čičeriko ter druge pridelke, ki so
bili v to okolje prinešeni in so zlagoma stopili v živalsko in pozneje v
človeško prehrano. Po drugi strani pa je tudi kar nekaj živil in jedil ,
ki jih ne bi bilo, če ne bile rastline preseljene iz drugih okolij po svetu.
Ponavljajoči vzorec vsakdanje prehrane takratnega podeželskega
prebivalstva sestavljajo močnik, kaša, polenta, žganci, kruh, mleko,
zelje, repa. Meso se je zaradi hitre pokvarljivosti konzerviralo
tradicionalno. Prav tako so takrat negovali obred posta in imeli
mnogo postnih dni. To je bilo pravo nasprotje z bogato izbiro živil in
jedi meščanskega sloja, ki so se praviloma praznično prehranjevali
vsak dan.
V nadaljevanju je nekaj preglednic, ki skušajo prikazati izbor
določenih jedi, po naših deželah, na način, da bi o njih razmislili, kako
jih posodobiti in vključiti v današnji čas. Nanizanih je kar nekaj takih
živil, ki jih zlahka uvrstimo jedi, ki imajo vse atribute prehranske
kulture in ohranjanja le te na eni strani ter ob spoštovanju narave in
njenih potencialov na drugi strani.
Preglednica 1: Prehrana kmečkega sloja prebivalstva od sredine 19.
stoletja naprej na Dolenjskem in Beli krajini

Kmečki živelj je ob praznikih užil sušeno in fermentirano svinjino. Pa
tudi številne boljše močnate jedi in kakšne posebne priboljške, kot so
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jih imenovali. Od sladic so za take priložnosti žene in dekleta
pripravile različne potice, povitice, štruklje, krofe in kekse. Pili so
vino, pivo in domača žganja odvisno od regij. Prav tako so užili sveže
in sušeno sadje in sokove. Kmečka praznična prehrana še ni čisto
pozabljena in danes odkrivamo številne dobrote preteklih stoletij in
jih ukalupljamo v sodobne trende v prehrani.
Kiple (2007) je zapisal, da je zelo dobro vprašanje, zakaj so Evropejci
potrebovali tako dolgo, da so sprejeli ameriška živila. Bila so
energijsko bogatejša in na primer koruza in krompir sta imela veliko
prednosti pred pridelki starega sveta. Kajti edini pridelek starega
sveta, ki je dobro uspeval na severu Evrope v mrzlem in deževnem
okolju, je bila rž. V takem okolju bi tudi krompir ne le dobro uspeval,
temveč tudi dal kot živilo več energije kot rž. Povrhu pa še pridelek
dozori v tri do štirih mesecih, medtem ko je na rž in ostala žita
potrebno čakati okrog deset mesecev.
Preglednica 2: Prehrana kmečkega sloja prebivalstva od sredine 19.
stoletja naprej na Koroškem

Koruza, ki je tudi prišla v Evropo iz Amerike in si po pomembnosti deli
mesto s krompirjem, lahko uspeva povsod kjer uspeva pšenica in je
veliko manj zahtevna za vzgojo. Je energijsko bogatejša od pšenice,
14

P. Raspor in sod.: Ali je Vodnik lahko še vedno vodnik v prehrani?

vendar odpornejša na bolezni. Navkljub vsem prednostim, ki so jih
nove rastline in tudi živila imela, je preteklo veliko časa, da so jih
Evropejci sprejeli.
Preglednica 3: Prehrana kmečkega sloja prebivalstva od sredine 19.
stoletja naprej v Prekmurju in Prlekiji

Prav tako kot koruza je tudi krompir naletel najprej na nezaupanje
Evropejcev. Kiple (2007) opisuje, kako so mu zaradi nezaupanja
pripisovali, da povzroča različne bolezni, kar pa je bilo nekako
logično, ker je krompir botanično iz družine razhudnikov, katera
vsebuje celo vrsto strupenih rastlin. Kljub vsemu pa je krompir postal
najbolj razširjena vrsta rastline iz te družine na svetu.
Tudi ostale nove ameriške rastline so bile zelo pomembne za
evropsko kuhinjo. Tako kot piše Kiple (2007), so bile tudi različne
buče, ki so prišle iz Amerike skupaj s krompirjem in koruzo, živež, ki
je najrevnejši sloj prebivalstva v Evropi ohranjal pri življenju. Tako so
na primer bučke postale zelo pomembna zelenjava v Italiji. Fižol, ki je
bil prinešen iz Novega sveta, je bil dobro sprejet med Evropejci
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morda zato, ker je bil podoben že poznanim stročnicam (čičerika). Iz
novega sveta je prišel tudi puran, ki je bil hitro sprejet.
Preglednica 4: Prehrana kmečkega sloja prebivalstva od sredine 19.
stoletja naprej na Primorskem in Notranjskem

Enako kot drugje v Evropi se je tudi na Slovenskem krompir širil zelo
počasi in najprej so ga imenovali zemeljsko jabolko. Čeprav so ga v
Evropi spoznali že v drugi polovici 16. stoletja, pa do druge polovice
18. stoletja zanj ni bilo pravega zanimanja. Tudi fižol, ki je prišel iz
Mehike, kot nova rastlina, se je hitro pridružil drugim podobnim
stročnicam v Evropi in se naglo širil. V 17. stoletju je bil že splošno
znan povsod na Slovenskem. Koruzo so v Sloveniji, natančneje na
Goriškem, začeli uvajati okoli leta 1600. Na Goriško se je razširila iz
Furlanije in od tod v ostalo Slovenijo (povzeto po Plahuta in Ličer,
2002), medtem ko drugi avtorji navajajo, da je prišel po balkanskem
polotoku in zato obstaja ime turšca (Bogataj, 2011).
Vse to prepletanje živil je vplivalo na kmetijstvo in posledično tudi na
prehrano prebivalstva. Če analiziramo recepte od Vodnika naprej, saj
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je to mogoče še najbolj verodostojen pokazatelj, kako se je kuha
razvijala v slovenskem prostoru, lahko zaključimo, da je gotovo dal
Vodnik Slovencem osnovo za kuho, s pridihom razsvetljenstva, ki pa
ni bila res tipično slovenska.
Preglednica 5: Prehrana kmečkega sloja prebivalstva od sredine 19.
stoletja naprej na Štajerskem

Prav tako so njegovi sledilci v 19. stoletju praviloma prepisovali
recepte in navodila za kuho iz nemškega prostora. Vsebinsko lahko
govorimo o slovenski kuhinji šele v prejšnjem, 20. stoletju, ko se je
ta začela oblikovati in dobivati vse atribute, da jo lahko začnemo
imenovati slovenska kuhinja. V to skupino publikacij lahko uvrstimo
izbore receptov po Kalinškovi (Felicita (Terezija) Kalinšek, 18651937). Prvo publikacija z njenim imenom je izšla leta 1902 na osnovi
kuharic Magdalene Pleiweis. Kuharska knjiga Magdalene Pleiweis je
prvič izšla že leta 1868 in so jo do leta 1902 ponatisnili še petkrat.
Felicita Kalinšek je priročnik v šesti izdaji dopolnila in uredila. Tako se
poleg avtoričinega pojavi tudi njeno ime. Do danes je izšlo že 30
izdaj. Zadnja, ki jo je soustvarjala Bernarda Gostečnik, se ponaša z
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imenom Velika slovenska kuharica in ima čez 3000 receptov
(Gostečnik, 2019).

Slika 1: Slovenska kuharica
(Vir: Mladinska knjiga,

2019

http://knjiga.mladinska.com/velikaslovenskakuharica/150-let-kuharice/)

1.5 Izzivi za prihodnost in zaključek

V praksi ugotavljamo, da je koristno in potrebno vzeti v roke stare,
včasih smo rekli preverjene knjige in iz njih izvleči spoznanja in
modrosti iz tistih časov, ki nosijo modrosti tudi za današnji »moderni«
čas. Tako jih lahko bolje razumemo in prestavimo v današnji čas na
pravi način. Predvsem ob spoštovanju novih spoznanj in novih znanj,
ki so potrebna, da bi ljudem zagotavljali varno in zdravo hrano ter jim
omogočili zdravo prehranjevanje skozi življenjski ciklus, ko se
potrebe organizma spreminjajo in zahtevajo prilagoditve in
spremembe v prehrani. Ne samo v velikosti obrokov, tudi v njihovi
sestavi in pogostnosti tekom delovnega dne, ob spoštovanju počitka
telesa in naporov telesa pri delu in drugih aktivnostih.
Pomembno je, da vse kar kot strokovnjaki beremo v hitro dostopnih
informacijskih ponudbah po spletu, tudi preverimo in primerjamo z
včerajšnjimi in današnjimi videnji in vedenji za podobne ali enake
situacije, ki so v življenju posameznikov pomembne, tako za njegovo
človeško počutje in seveda zdravje, kot tudi za ohranjanje kulture
prehranjevanja. Mislimo da bi številnim jedilom iz preteklosti morali
dati elemente vrednotenja današnjega časa v pogledu živil, prehrane
in zdravja.
Tak pristop bi gotovo odprl tudi določene možnosti za razvoj v
industriji in obrti. Kot kaže v gostinstvu in turizmom so nekatera
18
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jedila našla svoje poti in tako osrečujejo številne goste, ne samo
domače tudi tuje, ki najdejo pot do teh gostišč, ki so naredila razvojni
korak naprej, z upoštevanjem tradicije in znanj iz bližnje in daljnejše
preteklosti.

Slika
(Vir:

2:

Kuharske

bukve

Valentina

Vodnika

https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/kuharske-knjige-naslovenskem.html)

Prav tak integralen pristop bo imel bistveno večji učinek, saj bodo
strokovnjaki poznavali svojo zgodovino, znanje in vedenje tedaj in
danes in bodo pripravljeni na številne dileme, ki jih potiska skoraj
(pre)hitro razvijajoča družba vsak dan na potrošniške police s
številnimi jedili in nasveti, ki še niso strokovno dozoreli, da bi smeli v
širšo javnost.
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Prehrana in samooskrba – svet in Slovenija
Jože Podgoršek, Tadeja Kvas Majer
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana, Slovenija
Izvleček
Namen prispevka je podati ključne informacije o stanju prehranjenosti v
svetu, kaj se pojmuje kot samooskrbo in preskrbo s hrano, kakšna je
samooskrba v Sloveniji in nekaj bistvenih ukrepov kmetijske politike, ki
prispevajo k samooskrbi, ozaveščenosti, izboljšavi stanja v verigi preskrbe s
hrano.
Ključne besede: prehrana, samooskrba, preskrba s hrano, lokalna hrana,
kmetijska zemljišča

Food and self-sufficiency - the world and Slovenia
Jože Podgoršek, Tadeja Kvas Majer
Ministry of Agriculture, Forestry and Food
Ljubljana, Slovenija
Abstract:
The purpose of this paper is to deliver key information on the state of
nutrition in the world, what authors define as self-sufficiency and food
supply, what is self-sufficiency in Slovenia and essential agricultural policy
measures that contribute to this process, awareness, and improvement of
the situation in the food supply chain.
Key words: nutrition, self-sufficiency, food supply, local food, agricultural
land
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2.1 Uvod

Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO),
ustanovljena 16. oktobra 1945, je na konferenci leta 1979 ta dan
razglasila za svetovni dan hrane. Namen praznovanja tega dneva je
povečati zavedanje o svetovnih prehrambenih problemih in spodbuditi
boj proti lakoti ter revščini.
Letošnja tema je povezana z zavedanjem kaj jemo in kako zdravo
jemo. Zelo pomembno je namreč, da smo ozaveščeni, da je lakota
prisotna in o tem, kako pomembno je, da ima vsakdo dovolj varne
hrane in hrane ustrezne hranilne vrednosti, ki vodi do zdravih in
aktivnih ljudi.
V poročilu o Stanju prehranske varnosti v svetu, ki so ga že tretjič po
vrsti skupaj pripravili FAO, IFAD, WFP, UNICEF in WHO navajajo, da
je 149 milijonov otrok pod 5 letom starosti shiranih kar je 10 % manj
v primerjavi z l. 2012. Kar 20,5 mio novorojenčkov med 1 od 7 let
ima ob porodu prenizko telesno maso (FAO, 2019 ).
Hkrati se nadaljuje trend naraščanja prekomerno težkih in debelih
prebivalcev. V letu 2018 je število oseb s previsoko težo znašalo 830
mio in je preseglo število lačnih in podhranjenih. Stanje je najbolj
zaskrbljujoče v Severni Ameriki. Vendar je tudi v Afriki in Aziji opaziti
trend naraščanja prekomerno težkih in debelih prebivalcev, saj je ta
delež, ki je sicer najnižji, zrasel, v Afriki za 6,3 %, v Aziji pa za 7,5
%. Globalno je delež naraščanja debelosti 4,8 %. Kar več kot 670
milijonov odraslih in 120 milijonov deklet in dečkov med 5 in19 let je
s prekomerno telesno maso (indeks telesne mase (BMI) za več kot 1
standardno odstopanje nad srednjo vrednostjo) in več kot 40 mio
otrok pod 5 letom starosti je predebelih (BMI je več kot 2 standardna
odstopanja nad srednjo vrednostjo. Prekomerna telesna masa in
debelost pomenita večje tveganje za nenalezljive (kronične) bolezni,
kot so sladkorna bolezen tipa 2, visok krvni tlak, infarkt in nekatere
vrste raka (FAO, 2019).
Med vzroki za takšno stanje je predvsem povečana negotovost
preskrbe hrane ter (ne)dostopnost kakovostne in raznolike prehrane.
Na takšno stanje vplivajo različni dejavniki, še posebej oboroženi
konflikti in vojne, naravne nesreče in podnebne spremembe.
Prehranska negotovost je lahko tudi vzrok in posledica migracij in
prisilnih preseljevanj.

2.2 Definicija

Prehrana, kot jo danes razumemo, se
spremenila. Še posebej to velja za
sezonskega prehranjevanja, pretežno
vlakninami, smo prešli k prehrani z

je v zadnjih desetletjih zelo
načine prehranjevanja. Iz
rastlinskega in bogatega z
veliko rafiniranega škroba,
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sladkorja, maščob, soli, predelane hrane, mesa in drugih živil
živalskega izvora. Zaradi hitrega življenjskega sloga porabimo manj
časa za pripravo obrokov doma. Potrošniki, zlasti v mestnih območjih,
se vedno več kupuje v supermarketih, prodajalnah s hitro hrano,
prodajalcih ulične hrane in restavracijah.
Pojma samooskrbe s hrano in zanesljivosti preskrbe s hrano se
razlikujeta v dveh temeljnih točkah: samooskrba s hrano se nanaša
samo na nacionalno proizvodnjo kot na edini vir oskrbe, medtem ko
varnost preskrbe s hrano upošteva tudi komercialni uvoz in pomoč v
hrani kot možne vire oskrbe z blagom (FAO, 1999).
Samooskrba s hrano se nanaša samo na domačo proizvodnjo hrane
na nacionalni ravni, preskrba s hrano pa prinaša elemente stabilnosti
oskrbe in dostopa do hrane s strani prebivalstva. Z drugimi besedami,
samooskrba s hrano je povezana s celostno perspektivo razvoja, ki
poudarja potrebo po neodvisnosti, avtocentričnem pristopu, medtem
ko je zanesljiva preskrba s hrano skladna s pogledom na razvoj, ki
vključuje mednarodno specializacijo in primerjalno prednost (FAO,
1999).
Zaradi mednarodne prehranske krize 2007–08 je samooskrba s hrano
pridobila večji pomen v številnih državah (Rusija, Indija, Bolivija,…),
saj so države skušale postati neodvisne od nestanovitnih svetovnih
trgov hrane (Clapp, 2017).
Samooskrba s hrano je pogosto uporabljen izraz. FAO (1999) ga na
široko opredeli: „Pojem samooskrba s hrano na splošno pomeni, da
lahko država zadovolji svoje potrebe po hrani iz lastne domače
proizvodnje." Proizvodnja hrane, ki je enaka porabi hrane, predstavlja
100 % samooskrbo s hrano.
Clapp (2017) navaja, da ljudje običajno razumejo samooskrbo s
hrano na način, da država proizvaja dovolj hrane za kritje lastnih
potreb. Isti avtor tudi navaja, da spet drugi pojmujejo samooskrbo s
hrano z vključeno trgovinsko menjavo in da je samooskrba razmerje
med proizvedeno hrano in porabljeno hrano na domači ravni
(proizvodnja*100/proizvodnja+uvoz-izvoz). Spet tretji navajajo, da
je samooskrbo s hrano mogoče izmeriti tudi glede na državno
prehransko proizvodnjo energije (PPE) na prebivalca. Za države, ki
proizvedejo 10500 kJ ali več na osebo na dan velja, da so
samozadostne, saj večina nutricistov meni, da je tolikšna enegijska
vrednost na dan potrebna za ustrezno prehrano (Clapp, 2017).

2.3 Sistemi v samooskrbi in njihovo delovanje

Način delovanja naših prehranskih sistemov, od kmetijske pridelave
do predelave in prodaje na drobno, ima malo prostora za svežo
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lokalno pridelano hrano. Intenzivirana proizvodnja hrane v
kombinaciji s podnebnimi spremembami povzroča hitro izgubo
biotske raznovrstnosti. Po podatkih FAO danes samo devet rastlinskih
vrst predstavlja 66 % celotne pridelave rastlin, kljub dejstvu, da je
bilo v zgodovini za hrano gojenih več kot 6000 vrst.(FAO, 2019)
Biotska pestrost rastlin je ključnega pomena za zagotavljanje zdrave,
trajnostne prehrane in varovanje okolja. Proizvodnja hrane je močno
odvisna od biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ki vključujejo ne le
kmetijstvo, temveč tudi gozdove, vodne ekosisteme in mozaične
krajine. Zato je pomembno, da se zavedamo pomena kmetovanja, ki
pomaga ohranjati zdrava tla, uravnavati škodljivce in bolezni,
izboljšati opraševanje in zmanjšati vplive podnebnih sprememb z
zmanjšanjem ogljikovega dioksida v ozračju.
Kmetje igrajo ključno vlogo pri upravljanju z naravnimi viri. Skrbijo
za raznoliko pridelavo hrane na trajnostni način, s tem pa
zagotavljajo prihodnost in zaščito okolja ter oskrbo s hrano.
Klimatske spremembe se dogajajo in so dejstvo. Zato je pomembno,
da se tega zavedamo vsi. Kmetje pa se morajo tej spremembi
prilagoditi na različne načine. Uporabljajo lahko semena, ki so bolj
odporna na sušo in bolezni, redijo živino, ki je primerna za toplejše
temperature in odporna na vročino in sušo. Prav tako lahko sodobna
digitalna tehnologija in programska oprema, kot so aplikacije za
mobilne naprave, kmetom pomagajo do koristnih informacij o
kmetijskih pristopih za ublažitev posledic izbruhov škodljivcev ali
bolezni ali ekstremnih vremenskih pojavov, tako da jim omogočijo
hitro izmenjavo informacij, dostop do najnovejših podatkov in
odkrivanje inovativnih kmetijskih rešitev.
Z ohranjanjem kakovosti in svežine živil ter zmanjšanjem izgub in
odpadkov po spravilu pridelka, lahko kmetje povečajo svoj dohodek
in določijo konkurenčne cene . Zato je pomembno, da imajo kmetje
dostop do izobraževanj, usposabljanj in so v koraku z najnovejšim
razvojem tehnologij. Zelo pomembno področje je področje inovativnih
tehnologij.
Po mnenju Odbora za svetovno preskrbo s hrano (Poročilo 1:
Prehranski in prehrambeni sistemi) zajema veriga preskrbe s hrano
vse dejavnosti, ki proizvajajo hrano, vključno s proizvodnjo,
skladiščenjem, distribucijo, predelavo, pakiranjem, prodajo na drobno
in trženjem (HLPE, 2017). Odločitve številnih akterjev v kateri koli
fazi te verige vplivajo na druge faze. Vplivajo na vrste živil, ki so na
voljo, ter na način njihove pridelave in uživanja.
Med drugim tudi navajajo (HLPE, 2017), da imata ključno vlogo pri
izbiri hrane fizični in ekonomski dostop potrošnika do hrane (bližina in
cenovna dostopnost, izobrazba, vrednote). Velik vpliv ima tudi
25

Hrana, prehrana, zdravje: 2019

promocija hrane, oglaševanje in informacije, kakor tudi kakovost in
varnost hrane.
Odbor navaja (HLPE, 2017), da na vedenje potrošnikov vplivajo tudi
osebne želje, ki jih določajo okus, udobje, kultura in drugi dejavniki.
Vendar pa vedenje potrošnikov oblikuje tudi obstoječe prehransko
okolje. Kolektivne spremembe v vedenju potrošnikov lahko odpirajo
poti do bolj trajnostnih prehranskih sistemov, ki so prilagojene
podnebnim spremembam in lahko tudi znatno prispevajo k njihovemu
blaženju.
Izrecno poudarjajo (HLPE, 2017), da se je potrebno osredotočiti na
spodbujanje razpoložljivosti in dostopnosti raznolike in zdrave hrane,
zlasti za marginalne in najbolj ranljive skupine (otroci, starejši,
bolniki…). Kot cilje politike navajajo omejevanje porabe visoko
predelanih in energijsko bogatih živil tako za predelovalno industrijo
(npr. omejitev trženja, omejitev vsebnosti in zahteve glede
označevanja trans maščob in dodanih sladkorjev), kot za potrošnike
(npr. s pomočjo subvencij in davki; izobraževanje o prehrani). Po
njihovem mnenju bi lahko takšne politike ublažile nekatere negativne
posledice za zdravje, ki so na splošno povezane s sodobnimi
prehranskimi navadami oz. sistemi.
Če se dotaknemo samooskrbe, Slovenija ne bo nikoli v celoti
samooskrbna, kar velja enako kot za vse ostale države, , saj ji
naravne danosti tega ne omogočajo. Nekaterih proizvodov sploh ne
moremo pridelovati in smo jih zato prisiljeni uvažati (n.pr. banane,
agrume, ipd.). Temu služi skupni evropski trg, kot tudi uvoz iz
nekaterih tretjih držav, kjer lahko dokupimo deficitarne proizvode,
pridelujemo pa tisto, kar nam narava dopušča in to na obdelovalni
zemlji oziroma kmetijskih zemljiščih, ki jih imamo na razpolago.
Zemljišča, primerna za kmetijstvo, so omejena, saj gozdovi pokrivajo
skoraj 59 % ozemlja Slovenije. (Kmetijski inštitut Slovenije (KIS),
MKGP, 2019). Kmetijska zemlja zavzema manj kot 30 % vse
površine. (Uradni list RS, št. 25/11). Glede na razgibano topografsko
strukturo Slovenije, razpoložljive naravne vire, velik delež območij z
omejenimi dejavniki je smiselno, da se živinoreja ohranja in razvija
predvsem na takšnih območjih. V ravninskem predelu pa se kaže
usmerjati v pridelavo sadja, zelenjave in žit.
S svojo pridelavo ne pokrivamo svojih potreb (KIS, MKGP, 2019), je
pa smiselno, da spodbujamo tiste panoge, za katere imamo ustrezne
naravne danosti, znanje in ostale potrebne vire. Samooskrbni in tudi
izvozno naravnani smo pri mlekarstvu, govejem in perutninskem
mesu. Samooskrba z žiti v zadnjih 10 letih lepo raste, s svežim
sadjem in zelenjavo pokrijemo polovico svojih potreb, narašča pa na
drugi strani poraba predelane hrane hitreje, kot temu sledi domača
ponudba (KIS, MKGP, 2019). Samooskrba z lokalnimi živili je velikega
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pomena, saj lokalna samooskrba zagotavlja državno varnost za
obdobje ekonomskih kriz ter zmanjšuje odvisnosti od zunanje
trgovine, kar je pomembno predvsem v času motene globalne
oskrbe. Spodbujanje kratkih oskrbnih verig in lokalna hrana sta ena
od prioritet skupne kmetijske politike EU in tudi strateška usmeritev
slovenske kmetijske politike (MKGP, 2019).
Po podatkih FAO, Eurostata in Eumofa je povprečna rib in ribjih
proizvodov v EU leta 2015 znašala 24.69 kg
Preglednica 1: Stopnja samooskrbe s kmetijskimi
koledarsko leto); 2006–2018
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Žito (brez riža)
50,0 53,6 63,5 56,6 56,6 71,1 70,2 54,7 76,6 72,1
-pšenica
44,0 46,6 55,1 47,9 49,3 54,9 64,8 46,8 59,0 52,1
-koruza
57,0 58,0 72,3 63,3 61,5 82,4 71,5 57,9 91,0 86,9
-ječmen
44,7 52,7 57,1 52,8 54,3 68,0 81,3 62,0 72,2 73,4
Rž
17,3 21,6 18,8 22,0 31,1 43,2 49,6 74,6 72,6 61,1
Svež krompir
74,8 90,0 75,5 83,5 85,3 84,0 77,9 64,4 91,4 80,5
Krompir (svež in predelan, brez škroba)
59,8 70,4 57,4 62,8 62,9 63,0 55,1 46,3 67,5 58,8
Sladkor
58,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sveža zelenjava
49,9 45,6 46,2 48,3 40,5 48,1 45,3 44,8 49,7 51,6
Zelenjava (sveža in predelana)
38,6 33,8 36,0 37,4 30,1 36,5 34,0 33,8 37,8 39,6
Sveže sadje
65,5 68,9 59,8 57,6 64,3 63,5 50,4 56,5 56,2 60,4
Sadje (sveže in predelano)
52,5 49,0 37,7 38,5 46,7 46,5 37,2 42,9 41,9 47,0
Vino – tržno leto
91,3 105,1 96,8 100,2 96,3 102,1 83,2 92,7 84,2 99,5
Meso (skupaj z drobovino)
88,1 92,5 91,0 82,6 84,2 84,7 83,4 81,9 79,8 73,9
-goveje in telečje meso
101,4 101,3 103,1 98,1 106,0 109,7 111,5 107,4 106,3 98,6
-prašičje meso
69,7 73,6 70,2 54,8 52,3 49,5 46,5 39,6 39,0 34,6

proizvodi (%;
2016 2017 2018*
74,1 63,1 67,9
52,5 46,2 40,2
92,0 71,6 86,7
74,2 74,3 69,0
47,0 60,7 58,2
77,4 67,2 72,2
54,9 49,9 48,2
0,0

0,0

0,0

54,7 51,2 51,5
41,7 38,5 38,9
44,0 21,3 61,7
31,8 14,5 48,0
84,0 91,0

:

76,4 81,5 80,8
107,7 110,5 109,2
34,4 38,0 38,0
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-perutninsko meso
108,2 113,7 112,9 109,1 112,2 113,3 109,3 117,4 111,4 103,1 106,7 109,4 108,9
-meso drobnice
99,6 99,1 98,6 97,4 99,0 98,9 99,0 95,4 87,4 85,4 81,7 90,4 92,2
Mleko, skupaj (ekvivalent SS)
120,2 120,3 114,6 113,8 116,4 119,7 117,4 118,2 120,3 125,1 131,7 134,3 127,8
Mlečni izdelki – tržna bilanca
– sveže mleko
116,5 126,7 98,6 105,5 110,8 107,9 109,6 109,7 115,9
– fermentirani izdelki
97,3 92,3 92,1 82,8 79,5 83,9 86,3 92,5 83,6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
– smetana
99,4 96,8 92,6 95,9 114,5 101,9 106,1 97,0 94,3
– sir in skuta
77,8 66,5 64,5 61,5 63,7 63,6 59,8 54,6 55,4
– maslo
119,4 102,3 92,9 86,7 89,7 89,0 76,7 63,5 60,4
Jajca
96,8 95,1 95,4 93,1 92,7 96,2 92,3 91,4 90,4
Med
81,0 77,9 81,6 85,1 74,2 85,2 51,2 82,2 20,1

* začasni podatki
Vir: SURS, preračuni KIS

139,0 175,0 226,2 204,2
80,7 92,5 108,7 106,7
2015 2016 2017 2018*
89,8 79,1 74,2 75,0
48,6 50,0 54,1 48,5
53,6 52,2 59,8 54,4
93,0 94,8 90,4 95,6
70,5 58,9 45,0 79,2

Za zagotavljanje samooskrbe lahko veliko naredimo tudi z
izboljšanimi in spremenjenimi tehnologijami pridelave hrane (npr.
investicije v pridelavo zelenjave v rastlinjakih, tehnološko znanje,…),
skrbjo po zdravih kakovostnih tleh, ključnega pomena pa sta tudi
varstvo kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namenske rabe ter
ukrep odprave zaraščanja kmetijskih zemljišč, saj brez ohranitve
kakovostnih zemljišč tudi zagotavljanje prehranske varnosti ni
mogoče.
Tako vzporedno z novo Resolucijo o nacionalnem programu o
strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva
»Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021« poteka tudi
prenova zemljiške zakonodaje, ki bo v novi obliki tudi prispevala k
povečanju samooskrbe (MKGP, 2019). Primeren obseg kmetijskih
zemljišč v državi je namreč nujen za prehransko varnost države. Ker
živimo na skupnem trgu s prostim pretokom blaga, je prehranska
varnost v tem kontekstu širša, evropska kategorija. V primeru
nepričakovanih, izjemnih dogodkov, pa to postane nacionalna
kategorija. Pozidave kmetijskih zemljišč verjetno ne bo mogoče
popolnoma preprečiti, jo je pa mogoče bistveno omejiti. Na primer,
intenzivno usmerjane pozidave na obstoječi fond stavbnih zemljišč,
28

J. Podgoršek in T. Kvas Majer, Prehrana in samooskrba-svet in Slovenija

nekmetijske namenske rabe in degradirana območja. Potrebno je
vzpostaviti sistemske rešitve, ki bodo omogočale aktivacijo teh
zemljišč za pozidavo. Pozitiven vpliv bo imela tudi določitev trajno
varovanih kmetijskih zemljišč, na katera ne bo mogoče posegati z
gradnjami. MKGP se zaveda, da je primeren obseg kmetijskih
zemljišč v državi nujen.
Na obseg kmetijske proizvodnje pa poleg naravnih danosti, obsega
kmetijskih zemljišč, vplivajo tudi vremenske in podnebne razmere ter
številni drugi dejavniki (globalizacija, tržno-cenovna nihanja,
embargi). Kljub temu je v splošnem v daljšem obdobju v Sloveniji
opazen rahel trend rasti kmetijske proizvodnje. Naš ključni strateški
cilj je, da obdelovalne/kmetijske površine ohranjamo (ohranitev
proizvodnega potenciala za čas motene oskrbe), da ostajajo še naprej
namenjene tako kmetijski pridelavi kot vzdrževanju kulturne krajine.
Trenutno so ključni cilji in usmeritve slovenske kmetijske politike
opredeljeni v resoluciji o strateških usmeritvah razvoja kmetijstva in
živilstva do leta 2020 »Zagotovimo si hrano za jutri« (Uradni list RS,
št. 25/11). V ospredju je pridelava varne in kakovostne hrane s
ciljem zagotavljati prehransko varnost in povečati konkurenčnost
kmetijstva in živilstva. Ob tem je treba spoštovati načelo trajnostne
rabe proizvodnih potencialov ter zagotavljati skladen in socialno
vzdržen razvoj podeželja (Uradni list RS, št. 25/11).
Slovenija za zagotavljanje prehranske varnosti izvaja različne ukrepe
skupne kmetijske politike (SKP) EU in Skupne ribiške politike (SRP)
EU. Tako izvaja ukrepe prvega stebra SKP preko tržno-cenovne in
dohodkovne politike kot ukrepi drugega stebra SKP iz naslova
Programa razvoja podeželja (PRP) ter ukrepe SRP za področje
morskega ribištva in akvakulture. Za doseganje ciljev trajnostnega
kmetijstva oziroma multifunkcionalnosti kmetijstva (hrana, krma,
surovine za obrtno in industrijsko predelavo, obnovljivi viri energije,
kulturna krajina, rekreacija) je potrebna celostna povezava in
součinkovanje med naložbami v osnovna sredstva in preostalimi
ukrepi v okviru skupne kmetijske politike. V Programu razvoja
podeželja 2014-2020 se s ciljem zagotavljanja prehranske varnosti
usmerja vtrajnostno in gospodarno rabo razpoložljivih proizvodnih
virov. Predvsem preko meril za izbor operacij v okviru posameznih
podukrepov PRP 2014-2020 je tako zagotovljena posebna obravnava
sektorjev, kjer je samooskrba v Sloveniji nizka (zelenjava, krompir,
prašičje meso, ekološki proizvodi) (MKGP, 2018). Pri ukrepih ribiške
politike je naš glavni cilj ohranjanje naravnih populacij rib, trajnostno
in konkurenčno ribištvo ter razvoj akvakulture. Na področju predelave
in trženja rib in ribiških proizvodov pa je cilj zagotavljanje čim večje
samooskrbe z večjo proizvodno zmogljivostjo obratov in predelavo
novih proizvodov z večjo dodano vrednostjo (MKGP).
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2.4 Politike v samooskrbi

Smo na pragu novega sedemletnega obdobja SKP in SRP. Sodoben
potrošnik, državljan in javnost od deležnikov v verigi oskrbe s hrano
in tudi od države pričakujejo, da bodo zagotavljali varno in
kakovostno hrano, varovali naravne vire in se ustrezno odzivali na
podnebne spremembe ter ohranjali vitalno podeželje. Zato se
pripravlja nov temeljni strateški okvir delovanja kmetijstva in
podeželja po letu 2021 – resolucijo »Naša hrana, podeželje in naravni
viri po letu 2021« (MKGP, 2019). Bistvo novega pristopa je ciljno
strateško načrtovanje javne podpore za pridelavo in predelavo hrane
in razvoj podeželja glede na naravne danosti slovenskega podeželja
ter dejanske potrebe. Slovensko kmetijstvo je lahko glede na naravne
in strukturne danosti konkurenčno in odporno le ob izraziti usmeritvi
v večjo dodano vrednost. Zato potrebujemo znanje, ustrezne
pridelovalne tehnologije ter sodobno in konkurenčno živilskopredelovalno industrijo. Poseben poudarek bo na varstvu okolja in
narave ter ohranjanju kmetijskih zemljišč, ki naj postane prednost in
ne ovira gospodarjenja. Znanje, inovativnost, podjetništvo in
povezovanje morajo postati gonilo napredka slovenske pridelave in
predelave hrane ter podeželskega prostora. Resolucija bo podlaga za
nacionalne ukrepe in enovit Strateški načrt za izpolnjevanje Skupne
kmetijske politike, ki ga pripravljajo vse države članice EU v skladu
napovedanih sprememb SKP. Pri pripravi so upoštevani cilji Skupne
kmetijske politike po letu 2021, mednarodni dogovori in strateški
razvojni okviri Slovenije. Zagotavljanje visokih standardov varne in
kakovostne hrane, učinkovita raba in dostopnost virov (zemlja,
kapital, delo, znanje), primerljiv dohodkovni položaj, stabilnost
dohodka, krepitev agroživilskih verig in izboljšanje položaja kmeta v
verigi, spodbujanje pridelave in porabe hrane z višjo dodano
vrednostjo, krepitev tržne naravnanosti in podjetništva, spodbujanje
generacijske prenove, ohranitev proizvodnega potenciala in obsega
kmetijskih zemljišč, se bo naslavljalo skozi Odporno in konkurenčno
pridelavo in predelavo hrane. Ostali cilji so tudi Trajnostno
upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin, kjer se bo
naslavljalo zmanjšanje negativnih vplivov na vode, tla in zrak,
blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, varovanje
biotske raznovrstnosti, ohranjanje kmetijske kulturne krajine,
zagotavljanje višjih standardov dobrobiti živali. Preko Dviga kakovosti
življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju se bo naslavljalo
spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, krepitev lokalnih
pobud in medpanožnega sodelovanja ter krepitev navezave turizma
na kakovostno hrano iz lokalnega okolja, razvoj biogospodarstva,
socialna vključenost, ženske na podeželju in skrb za ranljive skupine,
zmanjševanje vrzeli v dostopnosti in kakovosti storitev v urbanem in
ruralnem okolju, ter preko Horizontalnega cilja krepitev oblikovanja in
prenosa znanja, krepitev raziskovalne podpore za razvoj kmetijstva in
podeželja, učinkovit prenos znanja do končnih upravičencev ter
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učinkovit sistem kmetijskega znanja in inovacij (Agricultural
Knowledge and Innovation Systems - AKIS)(MKGP, 2019).
Na stopnjo samooskrbe in lakote vpliva tudi zavržena hrana. Kot
družba, se moramo zavedati, da se v EU letno zavrže približno 88
milijonov ton hrane, kar predstavlja približno 20 % vse proizvedene
hrane, s tem povezani stroški pa so ocenjeni na 143 milijard evrov.
Samo v Sloveniji zavržemo okoli 131.000 ton hrane kar je okoli 64
kg/prebivalca (SURS, 2018). Hrana se izgubi ali zavrže v celi
prehranski verigi: na kmetijah, pri obdelavi in proizvodnji, v
trgovinah, restavracijah in kantinah (šolah) ter doma. Zavržki hrane
ustvarjajo nepotreben pritisk na omejene naravne vire in okolje.
Obstajajo tudi različni napotki (načrtovanje nakupov, preverjanje
rokov uporabnosti, red v hladilniku, upoštevanje proračuna,…) kako
lahko zmanjšamo količino živilskih odpadkov, prihranimo denar in
varujemo okolje.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v 2017
proizvedene 131.800 ton odpadne hrane, od tega 38 % užitnega dela
in 62 % neužitnega dela (kosti, koščice, olupki...). Proizvedlo se je 64
kg odpadne hrane na prebivalca. Kar 8 % odpadne hrane nastaja v
proizvodnji (primar/predelava), 10 % v distribuciji in trgovinah, kar
31 % zavržene hrane nastane v obratih za strežbo hrane, med katere
sodijo tudi javne ustanove, kot so bolnišnice, domovi starejših
občanov, šol, itd. V gospodinjstvih pa je zavržemo celo 51 % (SURS,
2018).

2.5 Ponujene rešitve v državi

Da se zavedamo pomena razpoložljivosti in dostopnosti raznolike in
zdrave hrane, zlasti za marginalne in najbolj ranljive skupine (otroci,
starejši, bolniki…) kaže na to, da v okviru javnega naročanja dajemo
prednost živilom lokalnega izvora in da se pri merilih za izbiro
ponudbe prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah kakovosti
(ekološko, izbrana kakovost, druge sheme višje kakovosti), kar
pomeni, da glavno merilo ni cena. Na tem področju bomo v prihodnje
naredili še nekaj izboljšav. Zahvaljujoč resorjem in deležnikom –
javnim zavodom in njihovemu zavedanju o pomenu lokalne hrane,
lahko rečemo, da je danes v javnih zavodih tudi zaradi njih bistveno
več lokalne hrane kot pred leti. Odstotek lokalne hrane v javnih
zavodih je mogoče povečati tudi z ozaveščanjem odgovornih za
nabavo živil. Ker nam slovenska-lokalna hrana veliko pomeni, vsako
leto tretji petek v novembru obeležujemo Dan slovenske hrane. Na ta
dan v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter drugih institucijah širom
Slovenije poteka že skorajda jubilejna aktivnost - Tradicionalni
slovenski zajtrk.
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Namen projekta - Tradicionalni slovenski zajtrk je izobraževati,
obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem
obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih
navad. Vse te aktivnosti imajo kot rezultat manj otrok s prekomerno
telesno maso, s katero se sooča ves svet, pomenu in prednostih
lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske
dejavnosti in čebelarstva za pridelavo hrane, varovanja okolja,
gospodarske dejavnosti, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo
pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo
ter zavržki hrane. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o
pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in
izvajanja športnih aktivnosti. Prepričani smo, da bo projekt pustil
dolgotrajne sledi – da bo čim več ljudi zajtrkovalo hrano iz lokalnega
okolja, da se bo v šolah in vrtcih več govorilo o pomenu kmetijstva in
čebelarstva,o lokalni pridelavi hrane, pomenu pravilne in zdrave
prehrane, pomenu živilske industrije, pomenu gibanja ter pomenu
ohranjanja čistega okolja.
Poleg tradicionalnega slovenskega zajtrka je za zmanjšanje debelosti
šolskih otrok izrednega pomena tudi šolska shema. Namen šolske
sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih
proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati
prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v
otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema,
pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k
ustavitvi naraščanja pojava prekomerne telesne mase in debelosti pri
otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni
sodobnega časa. Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike
EU, ki jo izvajamo tudi v Sloveniji.
Da ima pri izbiri hrane poleg fizičnega in ekonomskega dostopa
potrošnika do hrane (bližina in cenovna dostopnost, izobrazba,
vrednote), velik vpliv tudi promocija hrane, oglaševanje in
informacije kakor tudi kakovost in varnost hrane, kot navaja Odbor
za svetovno preskrbo, se zavedamo tudi mi.
Kampanja »Naša super hrana«, ki jo je MKGP od leta 2016 do
letošnjega poletja izvedel v sodelovanju s sektorjema mleko in meso,
kaže pozitivne rezultate še posebej pri prepoznavanju sheme
»izbrana
kakovost«.
Raziskave
so
spodbudne
tudi
glede
prepoznavnosti in razumevanja znaka »izbrana kakovost –
Slovenija«, ki potrošniku zagotavlja slovensko surovino, pridelavo in
predelavo v Sloveniji, višjo kakovost ter dodatne kontrole. Do sedaj
izvedene aktivnostina tem področju v zadnjih treh letih, so naredile
velik premik, tako pri deležnikih pridelave in predelave hrane, kakor
tudi pri odnosu potrošnikov do slovenske hrane. Viden je tudi
neposreden učinek promocije na drugih področjih slovenske
kmetijske proizvodnje, saj je slovenski potrošnik vse bolje informiran
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o pomembnosti nakupa slovenskih lokalnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil tako z vidika njega kot potrošnika kot tudi za slovensko
kmetijstvo in gospodarstvo. Lahko rečemo, da so promocijske
aktivnosti za lokalno slovensko hrano in Izbrano kakovost v zadnjih
letih prepričale slovenskega potrošnika o kakovosti naše hrane in
dvignile ugled in pomen kmetijstva pri nas.
Danes se potrošniki zavedajo pomena varne in kakovostne hrane, ki
jo uživajo, vedno bolj so pozorni na njeno kakovost, sestavo, hranilno
vrednost in na območje, iz katerega izvira. Zato našo živilsko
predelovalno industrijo spodbujamo k odgovornemu in preglednemu
delovanju, preoblikovanju sestave živil, oglaševanju živil in ponudbi
izdelkov, ki promovirajo zdrav življenjski slog. Sektor brezalkoholnih
pijač je leta 2015 sprejel zaveze, da od leta 2016 naprej ne bo
oglaševal otrokom, mlajšim od 12 let, ter da jim je cilj, da
najmanj 95 % oglasov ne bo v času televizijskih programov, kjer
otroci pod 12 let predstavljajo nad 35 % gledalcev. V tiskanih,
kinematografskih medijih in na spletnih straneh, kjer ni podatkov o
demografski sestavi gledalcev pa bodo naredili vse, da oglasi ne bodo
prisotni, kjer smatrajo, da nad 35 % gledalcev predstavljajo otroci.
Prav tako so se odločili, da bo do leta 2020 najmanj 90 %
proizvajalcev spodbujalo zdrav življenjski slog širše družbe s tem, da
bo finančno ali na drugačen način podpiralo dogodke, katerih cilj je
gibanje slovenskega prebivalstva. Leta 2017 je zaveze sprejel tudi
mlečnopredelovalni sektor. Odločili so se, da bodo do leta 2020 znižali
vsebnost dodanega sladkorja za 10 % in da bodo dodatno investirali
v promocijo izdelkov izboljšane sestave (GZS, 2019).
Dolgotrajen vpliv na zagotavljanje samooskrbe in prehrane ima
zagotovo tudi ohranjanje okolja v katerem živimo in skrb za
ohranjanje stanja naravnih virov. Zavedamo se, da je danes ta skrb
potrebna bolj kot kadarkoli prej. Verjamem, da je skrb za ohranjanje
okolja in ciljno usmerjanje trajnostnih kmetijskih praks skupna pot.
Da je ohranjena narava lahko prednost, in nikakor ne ovira pri
gospodarjenju slovenskega kmeta. Pestra biotska raznovrstnost,
ohranjeni in zdravi naravni viri so podlaga za trajnostno pridelavo
zdrave in raznolike hrane.
Kot del uravnotežene prehrane so pomembne tudi ribe in ribji izdelki.
Po podatkih FAO, Eurostata in Eumofa je povprečna poraba rib in
ribjih proizvodov v EU leta 2015 znašala 24,9 kg/prebivalca. Na vrhu
porabe je Portugalska s 55,9 kg/prebivalca, na dnu lestvice pa
Madžarska s 4,8 kg/prebivalca. Slovenija je z 10,7 kg/prebivalca v
spodnji tretjini držav EU. Večina porabe rib v EU izvira iz ulova,
preostali del pa iz akvakulture. Slovenija z ukrepi vzpodbuja pridelavo
in porabo rib in ribjih izdelkov, predvsem je še veliko možnosti v
sektorju akvakulture (MKGP, 2019).
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Tudi vizija Slovenije kot gastronomske destinacije leta 2021 je, da
Slovenija postane prepoznavna, z visoko kakovostno, inovativno,
avtentično ponudbo hrane in vina, ki jo ustvarjajo številni butični
ponudniki kakovostne hrane, katerih ponudba temelji na lokalni
raznolikosti in pridelavi, bogastvu narave in srčnosti. Leto 2021, ko
bo Slovenija Evropska gastronomska regija, bo za promocijo
slovenske kulinarike še posebej primerno, saj bomo v tem letu
praznovali tudi 30 let samostojne države in v drugi polovici leta tudi
predsedovali Svetu EU.
Ne smemo pa pozabiti na priložnost, ki jo daje slovenski zeleni
turizem. Ta naj poleg neokrnjene narave, čistega okolja, ohranjenega
podeželja, ponudi tudi kakovostno slovensko hrano in vrhunska vina.
Skozi gastronomijo lahko slovenska hrana dobi višjo dodano vrednost
in višje cene in dohodek za kmeta.

2.6 Izzivi za prihodnost in zaključek

Trenutno stanje in trendi so v nasprotju s cilji, ki smo si jih države
zadale v globalni razvojni Agendi do leta 2030 (FAO, 2019). Zato so
potrebne drugačne odločitve glede prehranjevanja in čim prejšnje
ukrepanje vseh – države, privatnega sektorja, nevladnih organizacij,
kmetov in posameznikov. Vsi lahko s svojimi vsakodnevnimi
odločitvami spodbudimo potrebne spremembe.
Da se Slovenija globoko zaveda pomena prehranske varnosti, potrebe
po izkoreninjenju lakote v svetu, biodiverzitete, trajnostnega
kmetijstva je pobuda Svetovni dan čebel, ki ga na našo pobudo in
podporo vseh držav obeležujemo 20. maja. Čebele so eden od
pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko
varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno
doprinesejo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja.
Zaščita čebel in čebelarskega sektorja tako dolgoročno prispeva k
zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja ter
biodiverzitete. Znanstvene študije dokazujejo, da so v zadnjem
obdobju čebele vedno bolj ogrožene. Le s skupnim prizadevanjem
lahko poskrbimo za varstvo čebel in njihovega življenjskega prostora.
Prehrana in samooskrba je za vsako državo strateškega pomena.
Državi omogoča suverenost, zadovoljstvo prebivalcev, daje delovana
mesta, odraža blaginjo, kaže na razvoj države, pomeni identiteto in
kulturo naroda. Na pridelavo in oskrbo hrane vplivajo različni
dejavniki na katere lahko vpliva tako politika kot vsak izmed nas. Vsi
skupaj in vsak posebej si moramo prizadevati, da v svetu ne bo
lačnih ljudi, najmanj pa lačnih otrok. Pridelovalci hrane si morajo
prizadevati za pridelavo varne in kakovostne hrane, s ciljem
zagotavljati prehransko varnost, pri čemer pa si je potrebno
prizadevati za povečanje konkurenčnosti kmetijstva, ribištva in
živilstva. Potrebno je spoštovati načelo trajnostne rabe proizvodnih
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potencialov ter zagotavljati skladen in socialno vzdržen razvoj
podeželja. Zato je naša skupna skrb varovati in obdelovati kmetijske
površine, kreirati politiko ukrepov, ki bo skrbela za pridelavo varne,
kakovostne hrane in bo omogočala primerne dohodke pridelovalcem,
ribičem, predelovalcem ter trgovini, hkrati pa bo dostopna potrošniku.
Treba je krepiti zavest o pomenu lokalne hrane, ki prispeva k
obdelanosti podeželja, delovnim mestom, manj izpustom in
kakovostnemu prehranjevanju prebivalcev.
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Prednosti in slabosti v načinih oskrbe potrošnikov s
hrano
Andrej Raspor
Fakulteta za uporabne družbene študije
Nova Gorica, Slovenija
Izvleček
Namen prispevka je bi prikazati prednosti in slabosti v načinih oskrbe
potrošnikov s hrano. Vzeli smo v obzir lokalno, nacionalno, globalno in
internetno oskrbo potrošnikov s hrano. Vse skupaj pa smo povezali z
industrijo 4.0.
Glavna ugotovitev je, da bodo zaradi zagotavljanja varnosti tudi v bodoče
obstajale vse oblike oskrbe. Kljub vseeno pa velja priporočilo, da bi se
morali prehranjevati bolj lokalno. S tem bi spodbujali lokalno pridelavo,
ohranjali lokalna delovna mesta in zmanjševali izpuste, ki so povezani z
logistiko hrane.
Ključne besede: hrana, oskrba potrošnikov, lokalno, nacionalno, globalno,
internet, industrija 4.0.

Advantages and disadvantages of the methods of
supplying consumers with food
Andrej Raspor
Fakulteta za uporabne družbene študije
Nova Gorica, Slovenija
Abstract:
The purpose of this paper is to show the advantages and disadvantages of
the methods of supplying consumers with food. We took into account the
local, national, and global internet supplying consumers with food.
Altogether, we connect with industry 4.0.
The main conclusion is that to ensure security in the future exists all forms
of care. Despite nevertheless considered the recommendation that we
should eat more locally. This would promote local production, preserving
local jobs and reduce the emissions that are associated with the logistics of
food.
Key words: food, consumer care, local, national, global, internet, industry
4.0.
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3.1 Uvod

Iskanje ravnovesja med proizvodnjo in potrošnjo hrane je večni izziv.
Tega izziva so se lotevali že v prazgodovini. Poleg tega, da so
konzumirali izključno ozko lokalno sezonsko hrano, saj so bile
možnosti za njeno skladiščenje omejene, je bilo potrebno zagotoviti
tudi ustrezno energijsko vrednost in kakovost hrane, da je omogočalo
preživetje vrste. Najprej so se posluževali tistega kar jim je bilo na
voljo v oddaljenosti dnevne hoje. Nabirali so plodove in lovili divjad.
Selili so se s hrano in za hrano. Sledil je razvoj, poljedelstva in
živinoreje, ko so se prehranjevali že bolj stabilno. S tem ko so se
vzpostavili naprednejši sistemi za prevozna sredstva in trgovinski
odnos, se je vzpostavila najprej krajevna, kasneje pa tudi
medkrajevna in globalna menjava. Po tem ko se je pojavila doba
strojev, se pridelava, proizvodnja in izmenjava dobrin občutno
poveča. Sledila je elektrifikacija, kompjuterizacija in informatizacija
gospodarstva. S tem smo prešli skozi vsa tri obdobja industrijske
revolucije in vstopili v industrijsko revolucijo 4.0. Vseh prej naštetih
vidikov se bomo poizkušali dotakniti in iz vsebin poiskušali izluščiti
prednosti in slabosti z vidika načinov oskrbe potrošnikov s hrano.
Namen tega prispevka je da razišče in predstavi nekatere vidike
»Prednosti in slabosti v načinih oskrbe potrošnikov s hrano«. Iz
samega naslova pa tudi izhaja raziskovalno vprašanje: Ali lahko
enoznačno trdimo, da je katera izmed pojavnih oblik oskrbe boljša od
druge? Da bi lahko odgovorili na raziskovalno vprašanje, je tej smeri
potekalo organizirano in načrtovano delo za raziskavo. V uvodu
prispevka je predstavljen predmet raziskave, raziskovalno vprašanje,
uporabljene raziskovalne metode in vsebinska struktura. V drugem
delu je predstavljeno teoretično ozadje o načinih oskrbe potrošnikov s
hrano, ki se prepleta z ugotovitvami. Tretji del je namenjen razpravi,
ki se navezuje na teoretsko ozadje z zaključki in predlogi za nadaljnje
raziskovanje.

3.2 Definicija pojmov

Ko raziskujemo procese oskrbe potrošnikov s hrano skozi posamezno
časovno obdobje, moramo imeti v mislih tudi razvojno dimenzijo
določenega obdobja. Prav tako je pomembno obvladovati določene
pojme, ki so se in še v pomenu in funkciji spreminjajo.

3.2.1 Zgodovinski pregled

Največje razlike v družbi in tehniki, kot tudi v načinu prehranjevanja
so nastajale prav pri prehodu iz nomadstva v poljedelstvo,
spremembah družbenopolitičnih sistemov, ter še posebej pri
iznajdbah izpred industrijske revolucije, čeprav je lahko med eno in
drugo fazo preteklo tudi več tisoč let. Ljudje, ki so bili po sili razmer
zelo gibljivi lovci in nabiralci, so se postopoma umikali proti toplejšim
krajem v času 60.000 – 40.000 p.n.š. (Perdih, 2003). Nomadsko
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življenje do začetka poljedelstva je pomenilo stalne premike ljudi
(Tomažič, n.d.). Prvi prelomni trenutek v zgodovini človeštva je bil
ogenj, saj je omogočal pripravo hrane, izdelavo lončene posode ipd.
Načine za njegovo pridobivanje in ohranjanje so iznašli daleč v
pradavnini. Sledilo je obdobje pridobivanja kovin, kar je omogočil
prav ogenj. S pridobivanjem kovin (bakrena, bronasta, železna doba)
so lahko ljudje izdelovali orodje. Prva opazna svetovna (globalna)
kultura, ohranjanje hrane s sušenjem, se pojavi 10.000 p.n.š., v letih
6.000-4.000 pa je prisotna razširitev kmetijstva po Evropi (Perdih,
2003).
Naslednji izum, ki je pospešil razvoj, je kolo, saj je omogočalo prevoz
tovora na daljše razdalje in izdelavo enostavnih strojev. V srednjem
veku je velik zagon dal izum tiskarskega stroja. Od takrat naprej so
se stroji za obrtniško in maloserijsko proizvodnjo samo izpopolnjevali.
Podobno je tudi pri vidikih različnih stopenj industrijske revolucije. Po
uvedbi parnih strojev, uvedbi električne energije in uporabi
računalnikov stojimo danes na pragu naslednje, t. i. četrte
industrijske revolucije. Parni stroj je omogočal velikoserijsko
proizvodnjo orodij in naprav, ki so človeku olajšale pridelavo in
predelavo hrane. Na drugi strani so parna lokomotiva in parniki
omogočili lažje prevoze na daljše razdalje. Elektrifikacija je
spremenila dom in olajšala življenje ter tako omogočila večje
možnosti za pripravo in predelavo hrane. Uporaba računalnikov je
pospešila ter poenostavila delo in komunikacijo. Zadnji fazi pa smo
ravnokar priča s tehnologijo 4.0, ko se ljudje, stroji in končni izdelki
povezujejo v celoto (Raspor, 2019a). Stroji pri pridelavi, dostavi,
predelavi komunicirajo med seboj neodvisno od nas.
Vsaka izmed prej navedenih faz je dala družbi nov zagon. Tako, kot
je nomadska družba temeljila na naravi, poljedelska na zemlji,
industrijska na kapitalu, informacijska na informacijah (Kodelja,
2013). Če lahko starejše faze raziskujemo v zgodovinskih virih, pa
lahko samo ugibamo, kaj nam bo prinesla tehnologija 4.0 in 5.0, ki se
šele napoveduje. Vsekakor pa se lahko veselimo, da se bodo te
spremembe zgodile v našem času.

3.2.2 Pregled posameznih oblik oskrbe potrošnikov s
hrano

V nadaljevanju dajemo pregled nad posameznimi verigami. Razvrstili
smo jih na najosnovnejše, ki so se pojavile v pradavnini, do teh ki se
šele napovedujejo. V tematiko je potrebno vključiti koncept
‘prehranske varnosti’, ta vključuje dejavnike, kot so (Perpar Udovč,
2010):
• sposobnost sistema zagotavljanja hrane, da je učinkovit tudi v
izrednih in kriznih razmerah (npr. poplave, teroristični napadi ali
motnje pri oskrbi z energenti);
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•
•

stopnjo potencialne samooskrbe (v veliki meri vezana na
obstoječo stopnjo in potencialno možnost lokalne samooskrbe s
hrano);
sledljivost proizvodnje in v povezavi s tem zagotovilo, da je
pridelano neškodljivo glede na obstoječe in bodoče standarde
kakovosti.

Prehranska varnost je dejansko koncept, ki bi moral biti vključen v
celotno prehransko verigo, od proizvajalcev preko živilske industrije
do
trgovcev.
Strategije
zagotavljanja
prehranske
varnosti
posameznega območja ali države običajno vsebujejo dve razsežnosti.
Prva je vezana na zagotavljanje trajnostne samooskrbe preko celotne
prehranske verige, vključno s pospeševanjem porabe lokalnih
proizvodov. Druga razsežnost pa obravnava področja, na katera ima
lokalna samooskrba neposreden ali posreden vpliv, in sicer: zdravje,
okolje, gospodarstvo, družbo in kulturo ter varnost (Council, 1985).
Trajnostna dobavna veriga hrane obsega (Smith, 2007):
• pridelavo in proizvodnjo varnih in zdravih izdelkov, kot odziv na
zahteve trga in zagotavljanje potrošnikom dostop do hranljive
hrane in natančnih informacij o živilskih izdelkih.
• Podpirati sposobnost in raznolikost podeželskih in mestnih
gospodarstev in skupnosti.
• Omogočiti je treba dolgoživost za preživetje s trajnostnim
upravljanjem zemljišč.
• Spoštovanje in delovanje v mejah naravnih virov (zlasti tal, vode
in biotske raznovrstnosti).
• Zagotavljati
visoke
standarde
okoljske
učinkovitosti
z
zmanjšanjem porabe energije, zmanjšanjem vnosa virov in
uporabo obnovljive energije, kadar koli je to mogoče.
• Zagotoviti varno in higiensko delovno okolje ter visoko socialno
blaginjo in usposabljanje za vse zaposlene v prehranski verigi.
• Dosegati dosledno visoke standarde zdravja in dobrega počutja
živali.
• Ohraniti vire, ki so na voljo za gojenje hrane in zagotavljanje
drugih javnih koristi sčasoma, razen kadar so nadomestne rabe
zemljišč ključne za izpolnjevanje drugih potreb družbe.
Ena izmed oblik ki se je uveljavila je delitev na: lokalno verigo, skrb
za ohranjanje hrane, proizvodnjo in predelavo hrane, blagovne
dobavne verige (Smith, 2007). Ker je ta razdelitev drugačna od te, ki
jo sami predstavljamo navajamo nekatere značilnosti v nadaljevanju.
Lokalne verige preskrbe s hrano se pogosto štejejo za sorazmerno
trajnostne (Nestle, 2013), deloma zato, ker podpirajo „mešano“ in
ekološko kmetovanje ter zmanjšujejo emisije in zunanje vplive, ki
nastanejo na medkrajevnem prevozu pri velikih razdaljah (Jones,
2001) (J. N. Pretty, Ball, Lang,
Morison, 2005). Lokalne verige
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preskrbe s hrano so cenjene tudi zaradi njihove zmožnosti
ustvarjanja lokalnih podjetij na podeželju in obnavljanja podeželskih
skupnosti, so tudi alternativa monopolnim podjetjem iz prehrambene
industrije. Poleg tega pa vzpostavijo povezavo med človekom in
naravo (J. Pretty, 2002)(J. Pretty, 2004) (Halweil, 2004).
Skrb za ohranjanje hrane je pomembna za zmanjšanje izgub in
propadanja hrane med prevozom iz mesta, kjer se hrana proizvede
(npr. podeželja) do potrošnika (npr. v mestu) (Smith, 2007) in
ljudem omogoča, da uživajo hranljivo in raznoliko prehrano skozi vse
leto. Stabilni prehrambeni proizvodi, ustvarjeni s sušenjem,
soljenjem, prekajenjem in fermentacijo, se že več tisoč let skladiščijo
in kasneje prodajajo izven lokalnega območja kjer so nastali.
Konzerviranje, pasterizacija in zamrzovanje so povečali raznolikost
hrane, ki bi ji bilo mogoče podaljšati obstojnost, novejše tehnologije,
kot so ohlajanje, aseptična embalaža in nadzorovana atmosfera (v
kombinaciji s hitrim poceni prevozom), pa so omogočile veliko
„svežega“ sadja in zelenjave (Huang, 2004) in mlečnih proizvodov, ki
se tržijo kot „konzervirana hrana“, kar ima velik vpliv na nacionalne
in mednarodne vzorce kmetijske proizvodnje in trgovine (Smith,
2007).
Naslednji sklop je proizvodnja in predelava hrane. Proizvedena
živila običajno vsebujejo sestavine različnega geografskega porekla in
iz različnih proizvodnih sistemov. Potrebno jih je sestaviti v celoto
(Smith, 2007), ki bo zadovoljila visoke standarde. Posamezni končni
izdelki so namreč sestavljeni iz veliko različnih sestavin in jih
proizvajajo in dobavljajo različni dobavitelji. V tem kontekstu je
potrebno zagotoviti sledljivost, kot tudi pretok informacij in vpliv po
verigi.
Blagovne dobavne verige so se najprej začele pojavljati lokalno in
so se razširile na globalni nivo. Odprava trgovinskih ovir, razmeroma
poceni prevoz in tehnični napredek pri ohranjanju hrane, so
spodbudili mednarodno standardizacijo in komercializacijo (Smith,
2007). Vedno bolj je iz strani proizvodnje in predelave hrane prisotna
zahteva da se od kmetov zahteva različne proizvode s posebnimi
lastnostmi, ne pa tradicionalne surovine (Martin, 2001).
Kaj sploh je način oskrbe in kaj so izzivi dobavne verige. Izraz
"dobavna veriga" se nanaša na vrsto akterjev in dejavnosti, ki
sodelujejo v logistiki in pridelavi ter kasneje predelavi in distribuciji
končnih izdelkov do končnih potrošnikov. Vendar ne smemo
zanemariti tudi povratnih tokov. Gre za zapleten sistem sodelovanja
dobaviteljev, podizvajalcev, proizvajalcev, distributerjev in logističnih
ponudnikov, ki so glavni akterji pri upravljanju fizičnih pretokov "od
nastanka do groba" (McFarlane Sheffi, 2003).
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Vplivi izbranih področij na posamezno vrsto verige preskrbe s hrano
so razvidni v preglednici 1.
Preglednica 1: Vpliv izbranih področij na štiri vrste verig preskrbe s
hrano
Izbrana
področja
preskrbe s
hrano
Splošna
zapletenost
dobavne
verige
Prevozna
razdalja
("milja
hrane")
Število
korakov
obdelave
Skladiščenje
končnega
izdelka
Velikost trga
za končni
izdelek
Sezonskost
končnega
izdelka na trgu
Nestanovitnost
tržne cene
Povpraševanje
po nadaljnji
predelavi do
končne
uporabe

(Smith, 2007)

Lokalne
verige
preskrbe s
hrano

Skrb za
ohranjanje
hrane

Proizvodnja
in predelava
hrane

Blagovne
dobavne
verige

majhen

srednji

velik

majhen/
srednji

majhen

srednji

srednji/velik

velik

majhen

srednji

velik

majhen

majhen/
srednji

velik

srednji/
velik

velik

majhen

srednji

srednji

velik

velik
majhen/
srednji

majhen

majhen

srednji

majhen

majhen

velik

majhen

srednji/
velik

srednji

majhen/
srednji

Prednosti in slabosti lokalne verige oskrbe potrošnikov s
hrano

Najprej je potrebno opredeliti, kaj si predstavljamo kot lokalno verigo
oskrbe. Zgodovinsko gledano se ta vidik pojavi v prazgodovini.
Okvirno bi lahko to datirali nekako v obdobje, ko se je človek
prehranjeval z lovom in nabiranjem sadežev, 60.000 let p.n.š.. Takrat
je pračlovek najprej kot nomad skrbel za prehranjevanje da je
migriral skupaj s hrano, ki je bila na voljo v posameznem časovnem
obdobju in lokalnem pasu. S pojavom poljedelstva se je ustalil in
začel hrano pridelovati. V tem času se že vzpostavi blagovna
menjava. Viške svoje hrane menja z viški drugih in si tako popestri
jedilnik.
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V novejšem času lahko poiščemo vzporednice lokalne verige s tem,
da imamo svoj vrt, živali in sadovnjak. Svoje viške dajemo na lokalni
trg. Lahko jih prodamo ali zamenjamo. V kolikor potrebujemo in so
na razpolago na trgu živila, ki jih sami nimamo, z lokalnega trga
dobimo druga živila.
Lokalno bi lahko opredelili tako v okviru razdalje, kot časa za
dostavo. Vsekakor naj bi bil čas za lokalno dostavo krajši od 3 ur. To
v praksi pomeni, da je dnevno nabrano sadje ali zelenjava dostopna
dnevno na lokalni tržnici. V oddaljenosti pa bi jo omejili na 100 km.
Vse je seveda odvisno od geografske lege in reliefa površine.
Lokalna živilska omrežja vključujejo organizacije, ki proizvajajo,
distribuirajo
in
promovirajo
na
lokalni
ravni
proizveden
izdelke. Lokalna živilska omrežja so alternativni poslovni model
globalnim korporativnim modelom, pri katerih se proizvajalci in
potrošniki ločijo prek verige predelovalcev, proizvajalcev, dobaviteljev
in trgovcev na drobno (Katchova Woods, 2011).
Kolikšna je stopnja oskrbe na lokalnem nivoju ni znano, saj se ta
statističen kazalec meri le na državnem nivoju. Bi bilo pa zanimivo
videti kakšno je stanje po statističnih regijah. Slovenski primeri
uvajanja lokalne trajnostne oskrbe s hrano so na primer projekti »Z
lokalno oskrbo hrane do zdravja v Pomurju« in »Lokalna trajnostna
oskrba s hrano v Posavju« (Perpar Udovč, 2010).
Prednost lokalne oskrbe potrošnikov je, da spodbujamo lokalno
pridelavo hrane, ter se prehranjujemo sezonsko in primerno letnim
časom. Praviloma poznamo osebno tudi pridelovalca in predelovalca.
Skratka gre za osebni odnos, ki spodbuja lokalno ekonomijo in
izgradnjo socialnih mrež.
Slabost je odvisnost od lokalnega trga, zato velikokrat nimamo tako
pestrega nabora živil. Še bolj pa pride do izraza slabost v primeru
slabe letine. Slabost je tudi v tem, da se v kolikor je ta preveč
razdrobljena, preveč časa porabi za samooskrbo. Ker pa je čas
omejen, tega časa ne moremo nameniti drugemu delu oz. prostemu
času.
Ta oblika je primerna za tiste, ki jim je pridelava in predelava svoje
hrane hobi in to delajo z veseljem. Zagotovo je v tej hrani največ
vložene pozitivne energije in ljubezni.

Prednosti
in
slabosti
potrošnikov s hrano
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Nacionalna oskrba se pojavi z nastankom nacionalnih tvorb v obliki
grofij, cesarstva, držav, ipd. Tako je bila skrb uradne oblasti da je
zagotovila zaloge hrane za vojsko, uradnike in po potrebi tudi za
prebivalstvo v kolikor se je na primer pojavila suša, poplave in druge
naravne katastrofe.
Vsekakor je naloga in dolžnost uradne oblasti da zagotovi določene
rezerve, sploh v živilih, ki so trajne oz. imajo daljši rok trajanja. V to
kategorijo spadajo vsa tista živila, ki jih je možno skladiščiti, kot so
žita, olja, sladkor in konzervirana hrana.
V tej obliki se že pojavi manjši odstotek ljudi, ki so neposredno
povezani s samo pridelavo in predelavo hrane. Zato lahko svoj čas
namenijo drugemu delu – proizvodnji in storitvam. Glavni pridelovalci
in predelovalci se profesionalno ukvarjajo s to dejavnostjo. Delujejo
zbirni distribucijski in predelovalni centri za nivo celotne države.
Nacionalno bi jo težje opredelili v okviru razdalje, kot tudi časa za
dostavo. Vse je seveda odvisno od velikosti, geografske lege in reliefa
površine posamezne države.
Za nadaljnjo razpravo je pomembno, kakšna je stopnja samooskrbe.
V Sloveniji se je stopnja samooskrbe s prehranskimi proizvodi v
zadnjih letih zmanjšala, za nekatere proizvode celo pod polovico
(Perpar Udovč, 2010). Posebno nizke stopnje samooskrbe so v letu
2017 izkazovale bilance svežega sadja, zelenjave, medu in krompirja;
pri svežem sadju je znašala 21 %, pri zelenjavi 39 %, pri medu 45
%, pri krompirju pa 50 %. Stopnja samooskrbe z žiti je 63 % (SURS,
2019).
Prednost tovrstne oskrbe je v tem, da lahko pridelovalci skrbijo za to
da ne bi prihajalo do večjega odstopanja z osnovnimi živili in
posledično lakote. Take primere lahko najdemo tudi v času nastajanja
tega prispevka v nekaterih državah Afrike (Jemen), Azije (Severna
Koreja) in Južne Amerike (Venezuela). Lakota je posledica
nezmožnosti samooskrbe in nezmožnosti uvoza hrane. Bodisi zaradi
vojne ali finančnih in gospodarskih blokad.
Slabost pa se morda kaže v tem, da se na trgu pojavi hrana, ki
prihaja z globalnega trga in ni nujno da je kakovostna. Ekološko
pridelavo in ponudbo v Sloveniji označuje predvsem nezadostna
izkoriščenost možnosti prodaje ekoloških pridelkov (Slabe, Lampič,
Juvančič, 2011).
Korak naprej (vsaj teoretično) na tem področju je bil pri nas narejen
z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike, ki vključuje
tri strateško pomembna področja: varnost živil, uravnoteženo in
varno prehranjevanje ter zagotavljanje trajnostne oskrbe z živili, pri
čemer daje prioriteto prav lokalni pridelavi in lokalni porabi (Uradni
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list RS, 2011). Razpoložljivost hrane omogoča preživetje družbe
(Adamič, 2018).

Prednosti in slabosti globalne verige oskrbe potrošnikov s
hrano

Na nastanek globalne verige je potrebno gledati z vidika časovne
distance. Prve visoke civilizacije so nastale približno leta 3.500 pr. n.
št. ob Nilu, Evfratu, Tigrisu in drugih velikih rekah. Njihov nastanek
štejemo za prelomni trenutek, ki je ločil prazgodovino od starega
veka. Naseljevanje ljudi v porečjih Nila v Egiptu in Evfrata in Tigrisa v
Mezopotamiji se je začelo v 5. tisočletju pr. n. št. Pred tem se je
večina ljudi preživljala z lovom in nabiralništvom. Po svetu so že
obstajala majhna stalna vaška naselja, a v večini je bilo prebivalstvo
nomadsko. Razvoj kmetijstva pa je privabljal vse več ljudi, da so se
začeli naseljevati v vaseh in mestih. Kot posledica tega so vzniknile
prve visoke civilizacije (Perdih, 2003). Ob velikih rekah in njihovih
porečjih so nastale zato, ker so bili tam ugodni pogoji za razvoj
kmetijstva. Skupne značilnosti prvih visokih civilizacij so: namakanje
polj, urbano oz. mestno življenje, uporaba pisave, množična uporaba
kovin za izdelavo orodja in orožja, gradnja monumentalnih stavb iz
opeke ali klesanega kamenja, izdelava keramičnih posod s tankimi
stenami in izdelava velikih kipov.
To se še bolj razvije v času Egipčanskega cesarstva, Stare Grčije,
vsekakor pa v času Rimskega cesarstva. Posebno vlogo je imela
Svilena cesta, ki je omogočila da so dobrine prihajale z Azije v Evropo
in obratno.
Drugi večji zagon globalni verigi je bil v času raziskovanj (približno od
začetka 15. stoletja do konca 18. stoletja) ali osvajalskih pohodov, ko
so aktualna odkritja novih kontinentov in novih dobrin (Whitfield,
2015). Novi pridelki, ki so iz Amerike prek španskih kolonizatorjev v
16. stoletju prišli najprej v Evropo in potem v druge dele sveta, so
prispevali k rasti prebivalstva. To so bili krompir, koruza in arašidi,
živila, ki so jih lahko gojili na območjih, kjer tradicionalni pridelki niso
rasli (Hawkes, 1992) oz. niso bili dovolj ekonomični.
Zadnji tak val pa je bil po drugi svetovni vojni, ko se je na trgu
pojavilo ogromno ladij/plovil, ki so jih uporabljali za oskrbovanje
fronte. Onassis pa jih je uporabil za prevoz dobrin med kontinenti
(Harlaftis, 2019) in s tem vzpostavil globalno mrežo, ki se od takrat
samo še širi z vso logistiko in vse večjimi ladjami.
Lokacijsko lahko globalno verigo ponazorimo tako, da pokriva
izmenjavo dobrin po celem planetu. Časovna dobava pa je vezana na
nekaj ur, za hitro pokvarljivo in drago hrano, ki se dobavlja z letali. Z
ladjami pa lahko poteka prevoz tudi več kot mesec in ta način je
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primeren za hrano z daljšim trajanjem oz. hrano, ki v času prevoza
dozoreva.
Veliko vlogo so pri vzpostavitvi globalne verige odigrale
multinacionalke. Ker imajo pridelovalne in proizvodne, kot tudi
prodajne obrate povsod po svetu jim je v interesu, da optimizirajo
stroške in povečujejo tako prihodke, kot tudi dobičke.
Prednosti so zagotovo v tem da smo potrošniki bolj varni, saj lahko
določene hrane na lokalnem nivoju primanjkuje. Se bo pa na
globalnem nivoju vedno našel vir za hrano.
Slabost je nadzor nad pridelavo in predelavo ter distribucijo in
odvisnost od uvoza. Slabost je tudi v tem, da se ne spodbuja uporabe
sezonske in lokalne hrane. To pa je včasih tudi lahko težava, saj se s
tem pojavljajo težave z »neodpornostjo«, saj telo ni navajeno na to
hrano.
Transporti hrane (tudi medcelinski) so v končnem seštevku predragi,
saj povzročajo tudi onesnaževanje okolja in izgubljanje prehranske
vrednosti živil, ki so zato tudi z vidika zdravja manj kakovostna, saj
so pogosto še dodatno kemično tretirana, da vzdržijo vse prevoze in
se jim tako podaljša tudi rok trajanja. Uvoz hrano tudi podraži,
povečuje odvisnost lokalnega trga od svetovnega in posledično
zmanjšuje pridelavo doma, saj domači pridelovalci ne najdejo trga.
Ne podpira tudi razvoja na osnovi lokalnih virov. Zavedanje o teh
vplivih je vse večje ob zadnjih podražitvah hrane tudi v Sloveniji,
čeprav še zdaleč ne izkoriščamo dovolj vseh možnosti lokalne
samooskrbe s hrano. Če bi v ceno hrane všteli tudi okoljske stroške, v
Sloveniji ne bi več prodajali npr. novozelandske čebule, saj imamo
doma avtohtono in bolj zdravo čebulo s Ptujskega polja, a zaradi
globalistične logike trgovskih centrov jemo uvoženo (Perpar Udovč,
2010).
Težava ki se pojavi s transportom je tudi količina zavržene hrane
(Adamič, 2018). Problem pa se je iz lokalnega nivoja razširil in postal
nacionalni in globalni problem (Russell, Young, Unsworth, Robinson,
2017) in se še stopnjuje (Kummu et al., 2012).
Osveščene potrošnike vedno bolj zanima tudi koncept "živilskih milj"
kot načina za oceno relativnega "ogljičnega odtisa" njihove izbire
živil, pod predpostavko, da je živilski izdelek prepeljan na dolge
razdalje že sam po sebi porabi več energije in ustvari več
toplogrednih plinov kot lokalna oskrba (Brodt, Kramer, Kendall,
Feenstra, 2013).
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Prednosti in slabosti internetne oskrbe potrošnikov s
hrano

Globalizacijo teorija opredeljuje kot povratek k popolnemu trgu.
Popolni trg pa lahko kreira le tisti medij, ki je resnično dostopen
vsem, v kolikor ni političnih ali tehnoloških zadržkov (Raspor,
Sikosek, Manzin, 2008).
Kako lahko internet vpliva na globalizacijo, kažejo naslednji podatki.
Današnji otroci se rodijo in odraščajo v svetu interneta. Skoraj
polovica svetovne populacije se je že srečala oziroma se vsakodnevno
giblje v medmrežju. Njihov svet je med optičnimi kabli, satelitskimi
antenami, mobilnimi telefoni, računalniškimi ekrani in medmrežjem.
Ko so v Pentagonu, v poznih šestdesetih letih, izdelali internet, se
verjetno ni nihče zavedal kakšne so njegove možnosti za razvoj.
Razvijali so ga povsem z drugačnim namenom; da bi pocenili in
omogočili delo zaposlenim, ki so delali v različnem okolju in času. Do
leta 1988 je bilo v mrežo povezanih že 60.000 računalnikov. Večja
komercializacija interneta se je začela šele po letu 1990.
Internet pa ni postal le globalni komunikacijski medij, ampak vse bolj
postaja globalno orodje svetovne trgovine, ki si vse bolj prizadeva, da
bi svoje storitve prodajala tudi s pomočjo svetovnega spleta. Pri tem
so
spletni
trgovci
prišli
do
nekaterih
ugotovitev.
Ena
najpomembnejših je gotovo ta, da je s pomočjo spleta mnogo lažje
prodajati digitalne proizvode, kot pa klasične. Internet ni zgolj
svetovno informacijsko omrežje, ampak vse bolj postaja tudi
svetovno tržišče z velikim številom konkurenčnih podjetij, ki želijo
pritegniti kupce.
Internetne trgovine se pojavijo takoj po letu 1990 in že z takrat je
bilo potrebno skrbeti za varnost potrošnika (Wilson Clarke, 1998).
Internetna samooskrba lahko poteka lokalno, nacionalno in globalno.
Vsaka od teh oskrb ima svojo ciljno skupino in procese. Prednosti so
v tem da si lahko naročimo hrano neposredno na dom, željeno
vsebino, količino, takrat ko jo želimo »Just in time«.
Revolucija interneta stvari (IoT) preoblikuje sodobne verige preskrbe
s hrano z novimi obetavnimi poslovnimi perspektivami (Pang, Chen,
Han,
Zheng, 2015), vsekakor bo ta pojavna oblika izboljšala
dobavno verigo. Virtualizacija je lahko močan pristop za upravljanje
te zapletenosti, saj omogoča odločevalcem v celotni verigi preskrbe s
hrano spremljanje, nadzor, načrtovanje in optimizacijo poslovanja s
procesi na daljavo in v realnem času prek interneta na podlagi
virtualnih predmetov (Verdouw, Wolfert, Beulens, Rialland, 2016).
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Slabost internetne oskrbe potrošnikov s hrano je nadzor nad
kakovostjo. Še posebej prihaja ta slabost do izraza, ko se na trgu
pojavijo novi distibuterji ali tudi nova živila/prehranski dodatki. Zato
so še kako pomembi nacionalni zakoni, ki urejajo varnost živil.

Industrija 4.0 in oskrba potrošnikov s hrano

V prejšnjih poglavjih smo naredili grob pregled pristopov k oskrbi
potrošnikov s hrano. Na vsako izmed navedenih oblik je treba gledati
v luči razmer, v katerih je nastala. Čeprav bi kazalo, da so nekateri
pristopi izven uporabe, pa je možno večino pristopov še vedno najti v
poslovni praksi. Globalno gledano svet še ni dosegel enotne stopnje
razvoja. Primerjava med nekaterimi azijskimi in afriškimi državami na
eni strani in razvitim delom zahodne Evrope, ZDA in Japonske da
opazovalcu misliti, da ne živimo niti na istem planetu in ne v istem
času. Razkorak je v nekaterih segmentih še zelo velik. Pravi preporod
zato šele čakamo. Do njega bo prišlo tisti trenutek, ko se bosta
povezala človek in stroj. Ko je Ray Kurzweil leta 2006 objavil delo The
Singularity Is Near (Kurzweil, 2006), so se zdele njegove napovedi
morda preveč futuristične. A že naslednje leto je na trg prišel prvi
pametni telefon iPhone. Kmalu je postalo jasno, da postaja združitev
človeka in stroja vse bolj možna. Posledice združitve bodo vidne v
vsakdanjem življenju, kar pa bo vplivalo na medčloveške odnose in
poslovni proces (Greg Satell, 2016). V sled tega je nastala tudi teorija
singlarnosti (Kurzweil, 2006). Zavedamo se, da je delitev nekoliko
revolucionarna, a menimo, da ne smemo stopicati na mestu, ampak
da je treba gledati na teorije organizacije v luči jutrišnjih oblik.
Z pojavom industrije 4.0 in v luči prihajajoče industrije 5.0 so se
začele pojavljati nove oblike oskrbe. Izhajajoč iz tega nastaja
virtualni menedžment in industrija 4.0. Sodobna tehnologija
omogoča, da imamo trgovino brez ene same zaloge, proizvodnjo brez
proizvodne linije, razvojni oddelek brez razvojnikov, banko brez
trezorja ipd. Virtualna organiziranost ni nova, je pa dosegla večji
razvoj v zadnjih desetih letih, ko je stopnja dostopa preko interneta
dovolj velika, da omogoča globalno povezovanje tudi v najodročnejše
kraje (Raspor, 2019b). Pred tem je komunikacija potekala po pošti,
faksu oz. telefonu. Obstajata dva tipa virtualne organizacije:
elektronska in klasična (Strader, Lin in Shaw, 1998). Ključna razlika
med obema je, kako se prenašajo informacije. Na sliki (Slika 1:
Shema elektronske virtualne organizacije) je prikazana elektronska
virtualna organizacija.
Virtualne organizacije so najboljša rešitev za podjetnike, ki imajo
poslovno idejo, vendar malo ali nič finančnih sredstev ("Virtual
Organization: Virtual team member," n. d.). Ekipe so globalno
povezane. To rešitev uporabljajo tako mala kot tudi srednja podjetja.
V svoje poslovne prakse pa jih umeščajo tudi multinacionalke.
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Omogočajo jim namreč, da za del svojih dejavnosti najemajo zunanje
izvajalce (angl. outsourcing) in na ta način še povečajo dobičke.

Slika 1: Shema elektronske virtualne organizacije
Virtualni menedžment je nastal, ko je informacijsko-komunikacijska
tehnologija dosegla takšen nivo, da je lahko računalnik začel
delegirati naloge. Tudi ta vidik ni popolnoma nov, saj ima zametke v
sistemski in kibernetski teoriji. V zadnjem obdobju se je bolj razvil in
je vse bolj uporaben (Raspor, 2019b). Zagotovo je virtualna
organizacija pripomogla, da so procesi bolj natančno popisani ter da
menedžment bolj jasno in nedvoumno delegira naloge (Mowshowitz,
1997). Brez jasnih procesov in brez jasno delegiranih nalog z
dodeljenimi pristojnostmi in odgovornostmi si namreč ne moremo
zamisliti, da bi lahko organizacija služila svojemu namenu in dajala
pričakovane rezultate.
Če je pri virtualni organizaciji še vedno v središču človek, pa nam
novejše tehnologije in razvoj industrijske revolucije 4.0 narekujejo,
da bodo začeli stroji med seboj avtonomno komunicirati. Ta vidik je
predstavljen v naslednjem podpoglavju.
Podjetja, gospodarska druženja, oblikovalci politik in univerze po
vsem svetu raziskujejo in uvajajo napredne in prilagodljive sisteme
za prihodnost, ki temeljijo na rešitvah t. i. 4.0 industrijske revolucije.
Pri tem prednjačijo v Nemčiji, Združenem kraljestvu, ZDA (Madsen,
Bilberg in Hansen, 2016). Prav nič pa ne zaostajajo na Kitajskem,
čeprav je bila še nekaj let nazaj usmerjena v masovno proizvodnjo, ki
je temeljila na poceni delovni sili. Od kod ta preobrat? Na eni strani je
gonilo pohlep za dobičkom, vendar pa ima tudi okoljevarstveno
dimenzijo. Ta tehnologija bo namreč prinesla čistejše vire ter bo do
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okolja in ljudi manj obremenjujoča (Slika 2: Shema vzdrževanja s
pomočjo tehnologije 4.0 ).

Slika 2: Shema vzdrževanja s pomočjo tehnologije 4.0
(Lhopiteau, 2015)

Tehnologija 4.0 bo zahtevala popolnoma nove kompetence
zaposlenih, ki bodo praviloma visoko izobražen tehnični kader
(Madsen, Bilberg in Hadsen, 2016). Poleg tega pa bomo priča
popolnoma novemu stilu vodenja (Almada-Lobo, 2016). Večja
decentralizacija, vertikalna integracija, stroji in ljudje bodo bolj
povezani in mobilni, vse bo potekalo v oblaku in sproti dajalo
povratne informacije o napredku oz. težavah.
Pri tem pa je zanimivo to, da se bo industrija 4.0 v nekem segmentu
vrnila na začetek predindustrijske dobe v obrtniško dobo. Visoka
specializacija bo namreč omogočala popolno personalizacijo izdelkov z
relativno majhnimi stroški (Saldivar, Goh, Chen in Li, 2016), kar v
vmesnih fazah industrijske revolucije ni bilo možno.
Roboti so v kmetijstvu prisotni dalj časa (Yukumoto, Matsuo,
Noguchi, 2000). Le da jih je potrebno sedaj gledati skozi industrijo
4.0 (Marinoudi, Sørensen, Pearson,
Bochtis, 2019). V praksi to
pomeni, da je in da bo v bodoče vedno več strojev in naprav na trgu,
ki nam bodo pomagali pri pridelavi in predelavi hrane in se bodo tako
vključili v načine oskrbe potrošnika. Tako si bo lahko potrošnik, ki bo
imel ustrezne prostore in sredstva, vsaj del hrane pridelal sam.
Roboti bodo skrbeli za njegov vrt in nadaljnjo predelavo v obliko, ki
bo neposredno primerna za zaužitje. Drugi razvoj pa že gre v smeri,
da si bo možno doma hrano natisniti (Tran, 2019), bodisi iz
predpripravljenih ali pa kemičnih sestavin (Cerqueira
Pastrana,
2019). Tretji pa so pametne naprave, ki bodo med seboj
komunicirale. Hladilniki oz. drugi prostori za shranjevanje hrane bodo
na podlagi dnevne potrošnje naročali hrano neposredno v trgovino,
neodvisno od človeka (Bader Jagtap, 2020).
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Prednosti teh tehnologij se kažejo v tem, da se bo omogočala
samooskrba, vsaj na delnem nivoju. Ta tehnologija lahko zelo
razbremeni človeka in bo imel tako več časa za druge dejavnosti.
Slabost je lahko hrana dvomljive kakovosti, še posebej, če je
narejena iz kemičnih snovi. Slabost je lahko tudi nadzor.

3.6 Izzivi za prihodnost in zaključek

V kolikor odgovorimo na raziskovalno vprašanje »Ali lahko enoznačno
trdimo, da je katera izmed pojavnih oblik oskrbe boljša od druge?«,
odgovor ni enoznačen. Kot je bilo že navedeno, je nomadska družba
temeljila na naravi, poljedelska na zemlji, industrijska na kapitalu,
informacijska na informacijah (Kodelja, 2013). Vsak izmed načinov
oskrbe potrošnikov s hrano ima svoje prednosti in slabosti. Kljub
vsemu pa moramo delovati lokalno, saj te možnosti še niso dovolj
izkoriščene. Da bi jih lahko bolje izkoristili, je potrebno vložiti več
napora v ozaveščenost potrošnikov, v izobraževanje in usposabljanje
kmetov, v raziskave na področju kmetijstva ter nove tehnologije, v
organiziranost pridelovalcev in njihov skupni nastop na trgu, ter v
odpravljanje birokratskih ovir (npr. v javnih razpisih) (Perpar Udovč,
2010).
Kaj pomenijo različni scenariji mogočega prihodnjega razvoja na
globalni ravni tudi za pridelavo hrane in kmetijska zemljišča, so že
poskušali simulirati raziskovalci v evropskem raziskovalnem projektu
PLUREL. V primeru prvega scenarija rast cen energentov povzroči
povečanje energetskih in transportnih stroškov ter posledično vodi k
spremembam v mobilnosti in trgovinskih tokovih. V tem primeru se
predvideva povečan interes za kmetovanje in kmetijsko rabo
razpoložljivih površin, velika prizadevanja za zmanjšanje negativnih
vplivov na okolje, lokalizacijo pridelave in potrošnje. V primeru
drugega (‘Water World’) scenarija pa imajo pomemben vpliv
podnebne spremembe, ki po eni strani povzročajo dvig gladine morja,
po drugi strani pa tudi več ekstremnih vremenskih pojavov, kot so
neurja, poplave in suše. Tudi takšen možen razvoj v prihodnosti
zahteva večjo samooskrbo s hrano ter aktivno rabo kmetijskih
zemljišč za pridelavo hrane (Perpar Udovč, 2010).
Na samo dobavno verigo vpliva vrsta dejavnikov: globalizacija (vedno
daljše in bolj zapletene oskrbovalne linije, sistemi zalog in
distribucijsko omrežje); zunanje izvajanje (vključevanje več
subjektov v dobavno verigo); vedno več variacij; krajši življenjski
cikli izdelka; zunanja spremenljivost (nepričakovana nihanja
povpraševanja ali ponudbe); notranja spremenljivost (nepopolno
notranje nadziranje procesov) (McFarlane Sheffi, 2003).
V praksi ugotavljamo, da je še vedno prisotna večina načinov oskrbe
s hrano. Tehnološki razvoj, ki smo mu priča na področju
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informacijske tehnologije v zadnjih desetletjih, je prinesel v poslovno
in družbeno življenje mnogo revolucionarnih sprememb, ki so za
vedno spremenile poslovne in družbene navade. Z razvojem interneta
in razvojnih orodij, s katerimi je mogoče izdelati aplikacije, ki
omogočajo njegovo vsesplošno uporabo, je postala geografska
pozicija in razdalja med sodelujočimi v različnih procesih
nepomembna. Prav zaradi tega so se drastično zmanjšali stroški
transakcij in komuniciranja, kar je privedlo do vse večjega
vključevanja informacijske tehnologije v poslovne procese podjetij.
Oskrba potrošnikov s hrano je lahko dejavnost, ki je zelo globalno
usmerjena. Kot je razvidno iz napovedi rasti, se bo le ta povečevala
vsaj še naslednjih nekaj let. Omejitve so možne izključno s cenzuro
strežnikov ali z ustrezno zakonsko regulativo. Možnosti, da bi do
prepovedi sploh prišlo, pa je izredno malo, poleg tega pa lahko
prepoved samo še spodbudi nelegalno oskrbo. To pa spodbudi razvoj
organiziranega kriminala. Cenzura strežnikov je kompliciran in drag
postopek, ki največkrat cenzurira tudi druge podatke. Poslužujejo se
ga le v tistih državah, ki so zelo zaprte pred vplivi modernizacije ali
kako drugače (internetno) izolirane. Ostane torej le uvedba ustrezne
zakonske regulative, ki ne bo posegala v prej omenjene skrajne
možnosti. Da pa bi imela širše mednarodne razsežnosti bi morala biti
sprejeta s soglasjem večine držav. Sicer se bo omejevala izključno na
države posameznice. Tako morda kaže rešitve iskati v širšem soglasju
v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) ali katere druge
sorodne organizacije.
V zadnjih letih je internetna prodaja in s tem tudi oskrba potrošnikov
s hrano doživela zagon, ki mu trenutno ni videti konca. Spremenjene
življenjske navade (individualizem) na eni strani in želja po več
prostega časa na drugi strani, mu dajejo še dodaten zalet. Dejavnost
je ekološko čista. Za delovanje ne potrebuje velikega števila
zaposlenih. Dobički pa so glede na vložek denarja in na majhno
tveganje dovolj veliki, da so zanimivi za vlagatelje. Domnevati je, da
se bo tudi v prihodnje še dopolnjevala in razvijala. Tako bo
producirala novo generacijo potrošnikov z drugimi navadami in
vrednotami, kot jih daje klasična oskrba. Kakšne strategije bo pri tem
uporabljala je seveda odvisno ali se sploh lahko pojavi konkurenčna
dejavnost. Glede na današnji način razmišljanja in tehnologijo je
malo verjetno, da bo prišlo do sprememb.
Tudi slovenska podjetja se morajo vključiti v oskrbo potrošnikov na
svetovnem spletu. Pri tem morajo paziti, da se bo dejavnost tako
razvijala, da bo krepila njihov ugled. Zavedati se je namreč potrebno
dejstva, da v kolikor ne bodo tega tržnega deleža pokrili slovenski
operaterji, ga bo pač nekdo drug. Konkurenca je neizprosna.
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Našo razpravo zaključujemo še z enim izzivom z vidika teorije. Gre za
povezovanje inovacij v oskrbi potrošnikov z globalizacijo. Pri tem
izstopa koncept t. i. odprte inovacije, ki ga je uvedel Chesbrough
(2003) in je izzval veliko zanimanje ter številne obravnave. V
izhodišču je šlo za (pre)usmerjanje pozornosti na bogastvo idej in
znanja, ki je nekje »tam zunaj« in je na voljo, da ga izkoristijo tisti, ki
obvladajo zahteve odprtih inovacij (Mlinar, 2013). Isti avtor navaja,
da je šlo pri tem sicer za nekoliko poenostavljene poglede na »novo
ekonomijo«, vendar pa kljub temu za opozorilo na pomembno
preobrazbo struktur industrijske dobe. Tako stališče je mogoče
zagovarjati še zlasti, če razširimo oznako na t. i. globalne odprte
inovacije. Tako usmerjamo pozornost ne le na notranje organizacijske
spremembe, ampak tudi na medorganizacijske povezave in omrežja,
ki se razširjajo v prostoru kot posledica ali izraz globalizacije.
Sam koncept oskrbe potrošnikov s hrano je možno gledati na več
načinov. Najprej z vidika zmožnosti podjetij, da vključujejo ideje in
znanje, kjer koli se že pojavljajo in omogočajo inovativnost. Taka
usmeritev pa seveda pomeni izziv in odstopanje od predhodno
značilnih razlag o lokalnih, regionalnih in nacionalnih okoljih kot
določilnicah ustvarjalnosti in inovacij. Možno ga je pogledati tudi z
vidika, da se v te procese vključijo posamezniki in organizacije, ki
sicer ne bi imeli nikakršne možnosti posredovanja svojih idej, znanja
in izkušenj v ta velika globalna podjetja.
Seveda pa to implicira večjo kompleksnost znanja, ki je nujno za
inovacije in njegovo razpršenost na različne akterje – posameznike in
skupine. Tako prihaja do ustvarjanja znanja s kombiniranjem in z
rekonfiguracijo različnih disciplin in že razpoložljivega strokovnega
znanja v fleksibilnih oblikah organizacije (Mlinar, 2013). Čim
kompleksnejše postajajo baze znanja, proizvodi ali procesi, tem večja
je tudi odvisnost od različnih zunanjih virov informacij, idej in znanja.
Pri tem pa prihaja do medsebojnega prežemanja sektorskih področij
inovativnega delovanja (Herstad v Mlinar, 2013).
Gre za odprt sistem, ki je nasprotje t. i. tradicionalnemu zaprtemu
modelu inovacij, ki je prevladoval pred tem. Prav to je njegova
posebnost in odlika, da lahko vsak pripomore k spremembam in
napredku in bo lahko dalo načinom oskrbe potrošnikov s hrano novo
dimenzijo. Če so se prej organizacije opirale predvsem na notranje
vire, npr. na lastne oddelke za R R, in prišle do novih idej, ki se niso
ujemale z njihovo strategijo, so ostale te ideje neizrabljene. V duhu
družbene odgovornosti pa lahko sedaj črpajo ideje iz okolja in tudi
same dajejo svoje viške idej na trg. Verjamemo, da bo to spoznanje
vplivalo tudi na druga področja, kar bo omogočalo, da se bodo teorije
organizacij razvijale še naprej.
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V Sloveniji se v letu 2016 nadaljuje trend zmanjševanja števila
kmetijskih gospodarstev (KMG). Ob nekoliko večjem obsegu
kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU; 480 tisoč ha) kot leta 2013 (477
tisoč ha) se je skupno število KMG zmanjšalo za 3 % (na 69,9 tisoč),
tako da povprečno KMG obdeluje 6,9 ha KZU (leta 2013 6,6 ha)
(Travnikar et al., 2019). V strukturi rabe kmetijskih zemljišč
zavzemajo največji delež trajni travniki in pašniki, njihova površina se
v zadnjih letih bistveno ne spreminja. Obseg živinoreje v zadnjih letih
upada, saj se zmanjšuje tako število kmetijskih gospodarstev, ki
redijo živino, kot tudi število živine (Perpar Udovč, 2010).
Naravni pogoji za kmetovanje in zgodovinski razvoj agrarne strukture
v Sloveniji ne omogočajo visoke produktivnosti v kmetijstvu. Velik
delež zemljišč je na območju s težjimi naravnimi razmerami za
pridelavo, posestva so razmeroma majhna in močno razdrobljena,
njihova stopnja specializacije je nizka, velikostna struktura kmetijskih
gospodarstev pa s stališča doseganja pogojev za visoke ekonomske
rezultate dokaj neugodna. V zadnjem času sicer prihaja do nekaterih
strukturnih sprememb. Drugi razlog, ki je z vidika samooskrbe hrane
v Sloveniji zaskrbljujoč, je pozidavanje in spreminjanje namembnosti
kmetijskih zemljišč z najboljšim pridelovalnim potencialom. Obseg teh
zemljišč je v Sloveniji že po naravi zelo omejen, Slovenija pa je glede
zagotavljanja prehranske varnosti na podlagi lastnih kmetijskih
zemljišč povsem na koncu lestvice držav članic Evropske
unije (Perpar Udovč, 2010).
Te ugotovitve pomagajo živilskim zadrugam pri določanju strategij, ki
so običajno najbolj uspešne pri njihovem naročanju in promociji
lokalne hrane. Tako bodo prehranske zadruge lahko razvile boljše
upravljanje dobavne verige, nove zadruge pa bodo bolje poznale
uspešne poslovne modele, ki ustrezajo njihovemu lokalnemu okolju
dobaviteljev hrane.
Skratka, podjetja in fizične osebe bi lahko pogosteje sodelovala z
lokalnimi dobavitelji. To bo zagotovo naraščajoči trend, saj je že v
tujini razširjen med dobrimi ponudniki turističnih storitev. Posebej za
gostilne in hotele bi bilo prav, da bi znali iz lokalnih živil narediti
zgodbe na krožniku, v ponudbi, ne zgolj skozi hrano, npr. tudi v
smislu raznih festivalov itd. Živilo/jed, predstavljeno na ta način, dobi
dodano vrednost in gost to bolj ceni. To toliko bolj velja za velnes,
kamor morajo biti vključena lokalna živila, ker so prilagojena na
okolje in s tem zagotavljajo celostno ponudbo. To je tudi načelo npr.
Kneippove prehrane, prisotno pa je tudi pri drugih zvrsteh velnesa.
Nezmožnost konstantne dobave, ki jo omenjajo vodstva, pa bo treba
reševati z zadružništvom, saj bo le tako možno zagotoviti stalnost in
preverjeno kakovost oskrbe z lokalnimi živili (Raspor, 2018). To
sodelovanje pa bi lahko nadgradili tudi na fizične osebe.
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Izzivi zavajajoče komunikacije s potrošniki
Elizabeta Mičović
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana, Slovenija

Izvleček
Namen prispevka je predstaviti vidike komuniciranja s potrošniki. Izzivi na
področju zavajajočega komuniciranja so resni, saj imajo potrošniki poleg
osnovne pravice do varnosti tudi pravico do obveščenosti in izbire. Samo
jasna, z zakonodajo skladna in poštena informacija potrošniku nudi ustrezno
podlago za koristno odločitev o nakupu živil. Izbira živil in vključevanje le
teh v vsakodnevne jedilnike je ključnega pomena za uravnoteženo in
zdravju koristno prehrano. Označevanje in oglaševanje živil predstavlja
osnovno komunikacijo nosilcev živilske dejavnosti s potrošniki. Je močno
orodje, saj vpliva na dojemanje in razumevanje potrošnikov in s tem
odločilno tudi na odločitev o nakupu. Cilj živilske zakonodaje je
zagotavljanje ustrezne podlage za obveščeno izbiro živil in preprečevanje
goljufivih ali zavajajočih postopkov, ponarejanje živil in vseh drugih
nepoštenih praks. Tudi zato je sprejeta zakonodaja o prostovoljnem
označevanju živil, uporabi prehranskih in zdravstvenih trditev in določena
razlika med komercialnim in nekomercialnim načinom oglaševanja.
Ključne besede: zavajajoča komunikacija, označevanje, potrošniki, hrana

Challenges of misleading communication with
consumers
Elizabeta Mičović
Ministry of Agriculture, Forestry and Food
Ljubljana, Slovenia

Abstract:
Purpose of this paper is presenting different types of communication with
consumers. Challenges are serious. Regarding food, consumers have basic
rights to safety, to be informed and to choose. Only clear and fair
information in compliance with legislation could support consumers for
suitable and healthy treat decision on buying food. Choose of foodstuffs and
including them into daily nutrition, is crucial for healthy diet. Labelling and
advertising of food, are basic communication tool among food business
operators and consumers. With influence on perception and understanding
of consumers they present strong tool which have a strong effect on
consumers decision. Food law shall aim at the protection of consumers and
shall provide a basis for consumers to make informed choices in relation to
the foods they consume. It shall aim at the prevention of fraudulent or
deceptive practices, the adulteration of food and any other unfair practices.
It was the reason for adopting special legislation on voluntary labelling of
foodstuffs, using nutrition and health claims and determines difference
between commercial and non-commercial advertising
Key words: misleading communication, labelling, consumers, food
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4.1 Uvod

Prehranjevanje je eden pomembnih dejavnikov, ki vpliva na naše
zdravje, kakovost življenja in naše obnašanje kot potrošnikov.
Prehranjujemo se vsakodnevno, večkrat na dan, od rojstva do smrti,
torej je prehranjevanje običajna rutinska dejavnost, ki močno
sovpada s področjem varstva potrošnikov in zagotavljanjem varne
hrane.
Na zdravje lahko prehrana vpliva tako z vidika izpostavljenosti
različnim dejavnikom tveganja v živilih, kot nepravilen izbor živil
glede na hranilno sestavo in režim prehranjevanja. Potrošniki imamo
svoje pravice, ki pa se jih v praksi premalo zavedamo. Poznamo
osem osnovnih pravic potrošnikov, in sicer pravico do varnosti,
pravico do obveščenosti, pravico do izbire, pravico do slišnosti,
pravico do zadovoljitve osnovnih potreb, pravico do nadomestila,
pravico do izobraževanja in pravico do zdravega okolja (Harland,
1987), med katerimi so za področje prehrane najbolj pomembne
pravica do varnosti, do obveščenosti in izbire.
Temeljni princip Evropske živilske zakonodaje je zagotavljanje
visokega nivoja varnosti potrošnika in preprečevanje zavajanja ter
vseh drugih nepoštenih praks v zvezi z živili (Uredba, 2002). Področje
varstva potrošnikov pa ureja zakonodaja, katere pripravljavec je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in zagotavlja
potrebno pravno podlago za zaščito potrošnikovih pravic in interesov
na splošno (ZVPOT). Kljub pestri zakonodaji, tako na področju
zagotavljanja varne hrane kot področju varstva potrošnikov, se v
praksi pojavljajo vedno novi primeri nepoštenih praks do potrošnikov.

4.2 Teorija rutinskih
Activity Theory-RAT)

dejavnosti

(angl.:

Routine

Cohen in Felson 1993 sta predstavila teorijo rutinskih dejavnosti, s
katero sta skušala pojasniti vse večje naraščanje kriminalitete kljub
urejanju okolja, ustreznejšim pogojem bivanja, višji stopnji izobrazbe
in boljšim varnostnim ukrepom. Rutinske dejavnosti definirata kot
običajne dejavnosti, ki jih dnevno počnemo, torej naš življenjski slog,
vsakodnevne navade in ponavljajoče aktivnosti, kamor sodi tudi
prehranjevanje. Nosilna teza te teorije je, da se kaznivo dejanje
zagotovo zgodi, kadar se ob istem času in prostoru stkejo tri prvine motivirani storilec, prikladna tarča in odsotnost učinkovitega nadzora
(Cohen in Felson, 1979; Kanduč, 1999; Meško, 2002).
odtavki so s presledkom
Motiviranega storilca v določeno dejanje vodi močna namera in
vpliven motiv, istočasno pa tudi zmožnost udejanjiti svojo namero.
Motiv zanje predstavlja določena korist, ki se jim obeta, zato so tako
zainteresirani za delovanje na ranljive tarče, ki predstavljajo izvor
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koristi. Gonilo njihovih prizadevanj je pohlep po določenih koristih.
Pomemben dejavnik, ki lahko zelo poveča verjetnost njihovega
uspeha, pa je odsotnost primernega nadzora. V vsakodnevni rutini
pozornost popusti, kar spodbudno vpliva na več priložnosti in več
primernih tarč (Felson in Clarke, 1998). Le te so lahko posamezna
oseba pa tudi populacijska skupina ali objekt. Uporabnost te teorije
temelji na znani resnici, da ''priložnost dela tatu''.
Te tri prvine prepoznamo tudi na področju prehranjevanja in sicer:
NŽD kot motivirani storilec, potrošnik kot prikladna tarča in odsotnost
nadzora kot pomanjkljiv nadzor. Razmere na trgu ustvarjajo vedno
nove priložnosti, te pa možnost za proizvajalce, da jih v želji po
čimvečjem zaslužku izkoristijo. Dejstvo, da se je z novo živilsko
zakonodajo osnovna odgovornost prenesla na NŽD (Uredba, 2002),
te možnosti še poveča. NŽD naj bi bili zainteresirani za izvajanje
poštene prakse in za vzpostavljanje zaupanja potrošnikov v njihove
proizvode. Ob dejstvu, da so prepuščeni trgu, konkurenci in boju za
dobiček, nas ne more čuditi, da v tem boju prevlada želja po dobičku,
še posebej ob povečanju priložnosti.
Potrošniki so v situaciji, ko morajo zaupati NŽD, ki jim hrano
ponujajo, v kar jih sili sedanji življenjski slog, navade, da uživajo vse
več obrokov zunaj doma in kupujejo industrijsko pripravljene izdelke
(Wilcock, Pun, Khanona in Aung, 2004; Linnemann et al., 2006), pa
tudi dejstvo, da nimajo pravice in možnosti preverjati načina dela
NŽD. Nadzor nad NŽD izvajajo pristojne inšpekcijske službe,
potrošnik pa je v situaciji, ko mora zaupati tako NŽD kot pristojnemu
organu inšpekcijskega nadzora.
4.2.1 Motivirani storilci
so na tem področju lahko NŽD, saj so motivirani za uspešno prodajo
in večji dobiček. Množično proizvodnjo, pestrost in raznolikost pa
dosežejo tudi z uporabo agresivnega oglaševanja živil, saj je znano,
da svetovna živilska industrija potroši za oglaševanje zelo visoke
zneske.
Istočasno smo priča naraščanju mednarodne konkurence in
tekmovanju med proizvajalci, kar se kaže tudi v ponudbi velikega
števila različnih novih proizvodov, ki naj bi zadovoljila povpraševanje
in potrebe potrošnikov. Ta živila morajo upoštevati stroge kakovostne
in varnostne standarde, biti morajo proizvedena pod strogimi
higienskimi in varnostnimi pogoji in njihova cena mora biti dostopna
(Knura, Gymnich, Rembialkowska in Peterson, 2006; Linnemann et
al., 2006). Vse to otežuje poslovanje živilske industrije, kar pa ne
zmanjša njihovega motiva po večjem dobičku. Istočasno se večajo
njihove priložnosti za kršitve, sploh če se le-te izvajajo zavestno z
vedenjem, da se tveganje, da bi bili odkriti in kaznovani, v primerjavi
z dobičkom preprosto splača.
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4.2.2 Prikladna tarča
so potrošniki, ki v bogati ponudbi vedno več novih in različnih
živilskih proizvodov, ki so jim namenjeni, pogosto ne vedo kaj izbrati
(Rongguang in Kent, 2004). Človekova primarna potreba, gledano
psihološko, je potreba po hrani in pijači, počitku in varnosti. Posledica
vsake potrebe pa je potrošnja. Potrošnik proizvoda ali storitve ne kupi
zaradi proizvoda samega, temveč zaradi potrebe, ki jo s tem
zadovolji. Dostopnost do potrošnikov in njihovo ranljivost pa še
poveča neustrezno informiranje s strani NŽD, predvsem agresivno
oglaševanje in sporočanje potrošnikom tistih informacij, ki koristijo
proizvajalcu.
Potrošnikovo
neustrezno
poznavanje
živil,
neozaveščenost in neznanje pa učinkovitost tega izvajanja še poveča
(Coveney, 2008).
Ozaveščen, dobro informiran potrošnik, ki na osnovi vseh ekonomskih
okoliščin sprejme suvereno in razumno odločitev, zaenkrat še ne
obstaja. Med proizvajalci živil in potrošniki torej obstaja velika razlika
v dejanskem znanju (Rongguang in Kent, 2004). V Sloveniji nimamo
posebnih
učnih
ali
izobraževalnih
programov,
namenjenih
usposabljanju potrošnika. Današnji potrošniki so torej amaterji, ki
imajo opravka z zelo učinkovitimi prodajnimi ″stroji″. Zaščita laika,
potrošnika, ki je šibkejši in ni strokovnjak, pred izkoriščanjem pa je
kljub vsemu pripeljala do današnjih pravil za varstvo potrošnikov.
4.2.3 Odsotnost učinkovitega nadzora
lahko predstavlja pomanjkljiv nadzor. Pristojni organi za izvajanje
uradnega nadzora so dolžni izvajati redni nadzor, kadar je potrebno,
pa tudi dodatni uradni inšpekcijski nadzor. Z njim preverjajo
učinkovitost notranjih sistemov nadzora in izvajanje veljavne živilske
zakonodaje v praksi. Število inšpektorjev, vključenih v uradni nadzor,
ne more biti nikoli dovolj številno, da bi odkrili prav vse morebitne
kršitve in nepoštene prakse. Še posebej ob razvoju in pojavljanju
številčnejših tako imenovanih majhnih podjetij.

4.3 Komuniciranje s potrošniki

je pomembno področje in izziv tako vladnih organizacij kot nevladnih
organizacij pa tudi nosilcev živilske dejavnosti ter neodvisnih
strokovnjakov.
4.3.1 Komuniciranje vladnih organizacij s potrošniki
Splošno ozaveščanje potrošnikov je stalna naloga vseh pristojnih
vladnih organizacij na področju prehrane in je usmerjeno v
usposabljanje potrošnikov, dvigovanje nivoja njihovega znanja in
razumevanja in poznavanje živil. Vključuje pa tudi obveščanje
potrošnikov o izdaji nove zakonodaje in o spremembah obstoječe,
uravnoteženi zdravi prehrani, ustreznem higienskem ravnanju z živili
(shranjevanje, priprava), sprejemljivih dnevnih vnosih, pogostosti
65

Hrana, prehrana, zdravje: 2019

uživanja in primernosti uživanja določenih živil, morebitnem
zavajanju
potrošnika
(zavajajoče
oglaševanje,
označevanje,
potvorbe, prevare …).
Tudi redno informiranje o vseh pomembnih zadevah v zvezi z živili,
tveganji, označevanjem, sestavi živil je redna in neprekinjena naloga
pristojnih organov na tem področju, vsakega v skladu s svojimi
pristojnostmi. Vse te aktivnosti niso nujno vezane na konkreten
dogodek, ampak se izvajajo kot stalna naloga splošnega obveščanja s
ciljem ozaveščanja potrošnikov k preventivnim prehranskim navadam
(Mičović in sod., 2014). Take vrste komuniciranja sta primera
kampanje spodbujanja k zdravi uravnoteženi prehrani Uživajmo, ki jo
je izvajalo Ministrstvo za zdravje, ozaveščanje potrošnikov o
razumevanju označb na živilih s strani UVHVVR in MKGP na kmetijsko
živilskem sejmu AGRA, Festivalu za tretje življenjsko obdobje in
sejmu Narava Zdravje.
4.3.2 Komuniciranje nosilcev živilske dejavnosti s potrošniki
Osnovna in učinkovita metoda komuniciranja NŽD s potrošniki je
označevanje in oglaševanje živi. NŽD se zavedajo, da morajo
potrošnike motivirati za nakup, dejstvo, da je glavna odgovornost za
varnost živil prenesena na njihova ramena, pa poveča njihove
priložnosti in možnosti vplivanja na potrošnike. Poslužujejo se
različnih marketinških prijemov (oglaševanja in označevanja živil), da
le povečajo prodajo. Tržne razmere zahtevajo poslovno drznost
nosilcev dejavnosti, ki se pogosto razvijejo tudi v predrznost, ko se v
želji po dobičku ne odrečejo niti kršenju živilske zakonodaje (Jin in
Kato, 2004; Croall, 2009).
Označevanje živil ima zelo pomembno vlogo v procesu obveščanja
potrošnikov. Bistvene novosti na področju označevanja živil prinaša
Uredba (ES) št. 1169/20011 o zagotavljanju informacij o živilih
potrošniku, ki združuje dosedanje evropske direktive in nekatere
uredbe na tem področju v en dokument, označevanje hranilne
vrednosti pa je po tej uredbi postalo obvezno.
Označevanje živil je katerakoli informacija na označbi živila in mora
biti razumljiva povprečnemu potrošniku ter ne sme zavajati. Dejstvo
je, da označbe tudi predstavljajo, priporočajo proizvode in izražajo
proizvajalčevo podobo. Torej označevanje živil ne predstavlja samo
vidik varnosti, ampak tudi etični vidik, saj potrošnik ne more preveriti
navedb na označbi (Hobbs in Kerr, 2006). Označevanje živil
(obvezno, prostovoljno, označevanje zdravstvenih in prehranskih
trditev) je urejeno z ustrezno evropsko zakonodajo. Princip, na
katerem temeljijo ta prizadevanja, je jasen – samo ustrezno
obveščen in informiran potrošnik ima možnost in je sposoben opraviti
zanj ustrezno izbiro oz. zdravju koristno izbiro. Da bi to zares polno
zaživelo, je nujno potrebno vložiti več napora v ozaveščanje in
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usposabljanje potrošnikov, da bi razumeli označbe na živilih (Van der
Wijngaart, 2002; Cheftel, 2005).
Z razvojem tako imenovanih funkcionalnih živil se je
živilska
industrija na odzvala na povpraševanje potrošnikov, na njihovo
pričakovanje zdravju boljlj koristnih živil Ta živila so pogosto
označena s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami, saj želijo
poudariti hranilno sestavo in morebitne učinke določenih sestavin na
zdravje ali z zdravjem povezano počutje. Izjave proizvajalcev pa so
nemalokrat zavajajoče, neresnične in povprečnemu potrošniku
mnogokrat slabo razumljive ali pa tudi nerazumljive, saj niso
ustrezno posredovane in pojasnjene (Chan, Patch in Williams, 2005).
Prav iz tega razloga je Evropska Komisija (EK) sprejela uredbo, ki
določa pravila označevanja živil s prehranskimi in zdravstvenimi
trditvami (prostovoljno označevanje). Glavni cilji te uredbe so:
preprečevanja zavajanja, zagotavljanje pravične konkurence med
proizvajalci na trgu, spodbujanje razvoja in proizvodnje zdravju
koristnih živil, spodbujanje zdravju koristne izbire živil in
prehranjevalnih navad potrošnikov ter s tem zaščite javnega zdravja
in z ustrezno zakonodajo omogočiti učinkovit inšpekcijski nadzor
(Uredba 1924/2006, 2006).
Razlog, da se je EK tako odločila, leži v moči sporočilnosti za
potrošnika, ki jo imajo tovrstne zdravstvene trditve in večjo možnost
morebitnega zavajanja in negativnega učinka na zdravje potrošnikov.
Za otroke, kot ranljivo in občutljivo populacijo pa je po mnenju EK
potrebna posebna previdnost in zato tovrsten pristop. Seznam vseh
zdravstvenih trditev tako odobrenih kot zavrnjenih je na voljo na
spletni strani http://ec.europa.eu/nuhclaims/ in se stalno dopolnjuje.
Oglaševanje živil seveda ni obvezno, je pa močno marketinško orodje
in kljub visokim finančnim vložkom, ki ga zahteva, zelo prisotno. Pri
oglaševanju živil je potrebno poudariti, da nam živilska zakonodaja,
Uredba 1924/2006, določa razliko med komercialnim in nekomercialnim oglaševanjem, saj določbe te uredbe, ki določajo
uporabo prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih, veljajo tudi za
oglaševanje živil. Ker se lahko uporabljajo izključno odobrene trditve,
za oglaševanje in kampanje državnih organov to ne velja povsem. EK
to pojasnjuje z dejstvom, da gre za nekomercialno oglaševanje,
promocijo državnih organov, katerim je interes in cilj javno dobro,
javni interes in javno zdravje. Drugače je kadar tovrstne trditve
uporabljajo NŽD, ki živila tržijo za svoj dobiček – takrat govorimo o
komercialnem oglaševanju (Uredba 1924/2006, 2006).

4.4. Najpogostejši primeri zavajajoče komunikacije

Potrošniki so lahko žrtve potvarjanja živil, zavajanja v zvezi s sestavo
živila, zavajajočim opisom, označevanjem, navodili, zavajajočimi
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grafičnimi podobami, embalažnim materialom. Napačno ali zavajajoče
označevanje živil lahko tudi škodi zdravju, saj lahko živila vsebujejo
alergene, ki mu lahko povzročijo resne zdravstvene težave ali celo
smrt.
Najpogosteje se taka zavajanja pojavljajo na področju predstavitev in
označevanja tako imenovanih funkcionalnih izdelkov. O zavajajočem
označevanju in predstavljanju živil govorimo kadar proizvajalec
uporablja neresnične izjave, trditve in druge podatke o živilu. Zelo
pogost primer takega označevanja so obljube potrošniku, da z
uživanjem tega izdelka zagotavljajo izgubo teže in celo navedejo
število izgubljenih kilogramov. Uporaba neodobrenih zdravstvenih in
prehranskih trditev, ki zavajajo potrošnika, kot na primer da živilo
zdravi določene bolezni.
Leta 2012 nas je pretresel škandal konjskega mesa, ko je Irska
inšpekcija ugotovila, da mleto goveje meso vsebuje DNK konjskega
mesa. Širša preiskava je pokazala, da je bila količina 50000 ton
mletega govejega mesa v bistvu mešanica govejega in konjskega
mesa. Označeno na označbi in poimenovano kot sestavina pa je bilo
samo goveje meso. Proizvajalec je del govejega mesa zamenjal s
cenejšim konjskim mesom in tako z goljufijo prišel do dodatnega
zaslužka. V tem primeru ni bilo resnih škodljivih učinkov na zdravje,
je pa to tipični primer goljufije z namenom pridobivanja dobička z
zamenjavo dela sestavine in neskladnim označevanjem – torej
zavajanjem potrošnika.

4.5. Izzivi za prihodnost

Evropska komisija se je na vse bolj pogoste pojave nepoštenih praks
in goljufij, kamor sodijo tudi zavajanje na področju hrane, odzvala
tako, da je organizirala posebno delovno skupino, kjer se predstavniki
držav članic dogovarjajo o možnih ukrepih. Vse države članice so si
edine, da je potrebno več pozornosti nameniti usposabljanju
pristojnih inšpektorjev, krepitvi povezanosti in izboljšavi koordinacije
različnih pristojnih inšpekcijskih organov (koordiniran nadzor in
vzorčenje vseh držav članic, v istem časovnem obdobju in na istih
kategorijah živil). Obstoječe metode inšpekcijskega nadzora naj bi se
nadgradile tudi s preiskovalnim načinom dela, vse s ciljem
pravočasnega odkrivanja zavajanja in nepoštenih praks.
Poleg ukrepov sprejetih na nivoju EU, tudi vsaka država članica
ukrepa na nacionalnem nivoju in ob tem upošteva specifično situacijo
svoje države. Italija je na primer organizirala posebno enoto za
ugotavljanje nepoštenih praks, ki vključuje poleg inšpektorjev za
hrano tudi policiste. Pri svojem delu ta enota uporablja policijske
preiskovalne metode združene z metodami uradnega inšpekcijskega
nadzora in uspešno odkriva nepoštene prakse povezane s hrano. Tudi
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druge države članice so se organizirale na podoben način – z
ustanavljanjem posebnih preiskovalnih enot.
Republika Slovenija je vključena v aktivnosti EU, saj preko
nacionalnega predstavnika, sodeluje na delovni skupini, ki obravnava
goljufije na področju hrane. Aktivnosti so pri nas usmerjene
predvsem v poostren nadzor sledljivosti, ustreznosti označevanja in
ciljnemu vzorčenju živil. Posebna pozornost je namenjena nadzoru
nad oglaševanjem živil, ki je v mnogih primerih kršen z uporabo
nedovoljenih zdravstvenih trditev, še posebej prodaje živil po spletu.
Za zajezitev zavajajoče komunikacije pa je poleg učinkovitega
inšpekcijskega nadzora nujno ozaveščanje potrošnikov ob istočasnem
nudenju ustreznih, in hitro dostopnih verodostojnih informacij.
Velik izziv za NŽD v bodoče, pa naj bodo to živilska industrija, manjši
živilski obrati, restavracije in drugi manjši proizvajalci, je predvsem
doseči višjo raven etičnega poslovanja. Velike možnosti za
pridobivanje dobička predstavlja spletna prodaja, saj proizvajalcem
nudi mnogotere priložnosti za hiter zaslužek (pomanjkljiv nadzor,
hiter dostop do posameznega neozaveščenega potrošnika, ki je zelo
dojemljiv za oglaševanje in nakup živil po spletu. Zato ni slučaj, da
vse več kupcev od NŽD pričakuje izkazovanje uvedenih privatnih
standardov, ki med svoje zahteve vključujejo višje kriterije kakovosti
živil in etičnega poslovanja.
Ranljivost potrošnikov predstavlja velik izziv, saj izpostavljenost
agresivnemu oglaševanju živil ob hkratni situaciji pomanjkanja
verodostojnih informacij poveča možnost, da postanejo žrtve
zavajanja. Pomembno dejstvo je tudi, da potrošniki nimajo možnosti
neposrednega preverjanja ali vse navedeno in njim posredovano res
drži. Zato je pomembno še naprej veliko naporov vlagati v
ozaveščanje potrošnikov o njihovi soodgovornosti pri pridobivanju
verodostojnih informacij o živilih. Potrošniki se morajo zavedati, da z
aktivnim delovanjem, iskanjem potrebnih informacij, usposabljanji
lahko učinkovito soustvarjajo boljše pogoje in s tem pozitivno vplivajo
na preprečevanje zavajajočih komuniciranj.

4.6 Zaključek

V praksi ugotavljamo, da je kljub učinkoviti zakonodaji in rednemu
inšpekcijskemu nadzoru pojavljanje raznolikih nepoštenih praks še
vedno prisotno. Od vseh nepoštenih praks do potrošnikov, je največ
zavajanj ravno na področju označevanja in oglaševanja živil, kar ni
slučaj. To je močno marketinško orodje, ki ima močan vpliv na
dojemanje potrošnika, ga prepriča v nakup, tudi če zanj izbira ni
koristna. Kaj lahko storimo potrošniki? V državi imamo tako vladne
kot nevladne organizacije, ki skrbijo za varstvo potrošnikovih
interesov in pravic. Tako se lahko po potrebne informacije potrošniki
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zatečejo na spletne strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega inšpektorata, Nacionalnega
inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricionistko, Zveze
potrošnikov Slovenije in druge verodostojne vire informacij.
Potrošnik se lahko bolj podrobno seznani z dejstvi, spozna sestavo
živil in predvsem ne zaupa nepreverjenim zdravstvenim trditvam, ki
obljubljajo čudeže. Vsako morebitno neskladnost ali sum pa lahko
prijavi na pristojni inšpekcijski organ.
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Izvleček
Prispevek obravnava vpliv mehkih razvojnih trendov na varnost
prehranjevanja. Izpostavi ovire zakonodaje na področju usposabljanja
zaposlenih pri delu z živili ter ovire pri vsakodnevnem zagotavljanju varnosti
živil. Odgovorna oseba je ključni dejavnik pri prepoznavanju šibkosti v
sistemu zagotavljanja varnih živil, spreminjanju ustaljenih navad zaposlenih
in vpeljevanju inovativnega pristopa (vpliv na odnos in vedenje zaposlenih
pri delu z živili), ki se učinkovito in hitro odziva na spremembe v notranjem
in zunanjem okolju. Slednje je lahko temelj za novo dimenzijo varnosti živil
in prehranjevanja, t.i. kulturo zagotavljanja varnosti živil, ki v ospredje
postavi človeka, njegovo odgovornost in etične principe na področju
zagotavljanja varnosti živil.
Ključne besede: varnost živil, ovire, kultura zagotavljanja varnosti živil,
usposabljanje

The impact of soft development trends on nutrition
safety
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Ljubljana, Slovenija
2
Univerza v Ljubljani, Upokojen

Abstract:
The contribution article addresses the impact of soft development trends on
nutrition safety. It highlights the barriers to the training of employees in the
field of food safety and barriers regarding maintaining food safety on a daily
basis. The responsible person is a key factor in identifying weaknesses in
the food safety system, changing the steady habits of food handlers and
introducing an innovative approach (impact on food handlers attitudes and
behaviour), which is effective and rapidly responding to changes in the
internal and external environments. The latter may be the basis for a new
dimension of food safety and nutrition, the so-called Food safety culture,
which puts in the spotlight the human factor, its responsibility and ethical
principles in the field of food safety.
Key words: food safety, barriers, food safety culture, training
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5.1 Uvod

Sistemi in zakonodaja na področju zagotavljanja varnih in
kakovostnih živil so dobro razviti, vendar se na trgu še vedno
pojavljajo živila, ki ne dosegajo ustreznega nivoja varnih in zdravih
živil. Živilska zakonodaja nudi pravni okvir za izvajanje predpisov,
oblikovanih za vodenje in upravljanje s tveganji ter zagotavljanje
varnosti živil v celotni živilski verigi. Jasno je definirana odgovornost
nosilcev živilske dejavnosti (NŽD) in zaposlenih skozi celotno verigo
»od polja do mize« ter odgovornost nadzornih organov. To
predstavlja gotovo najpopolnejše ogrodje sistema, ki ga je kadarkoli
do sedaj imelo človeštvo.
Toda kljub v teoriji dovršenemu sistemskemu orodju za zagotavljanje
varnosti živil, ki ga danes poznamo pod imenom – sistem HACCP
(angl. Hazard Analysis and Critical Control Point) je tako v strokovnih
kot znanstvenih krogih zaslediti dvom o učinkovitosti le-tega, še
posebej v malih prehranskih objektih. Izkazalo se je, da je človeški
faktor, na organizacijski in izvedbeni ravni, vzrok nedopustnih
odstopanj v sistemu HACCP, ki se praviloma izrazijo v kritičnih
razmerah dela. Včasih pa se izrazijo tudi v okolju, ki so sicer tehnično
dovršena, so pa nerazvita v smislu mehkih elementov, največkrat
pri odnosih med zaposlenimi. Pri tem je treba izpostaviti temeljne
ovire, ki se kažejo na področju izobraževanja, usposabljanja in
komunikacije. Ugotovitve nakazujejo potrebo po vzpostavitvi
učinkovitejšega sistema primarnega in vseživljenjskega izobraževanja
na temo živilstva. Usposabljanje zaposlenih na področju živilstva
prepogosto ne izpolnjuje svojega namena oz. je lahko celo vzrok
neuspešnosti celotnega sistema zagotavljanja varnosti živil. Žarišče
problema zagotavljanja varnosti živil je premalo izobražen,
usposobljen, motiviran in/ali zadovoljen človek. Človeka, ki vstopa v
živilsko prehransko oskrbovalno verigo, je treba obravnavati
enakovredno kot druge dejavnike tveganj (Jevšnik, 2008; Raspor in
Jevšnik, 2008).
Visok delež bolezni, ki se prenašajo s hrano, je predvsem posledica
napačne prakse pri ravnanju z živili. Delo po načelih higiene živil in
usposabljanje zaposlenih pri delu z živili sta običajno prva koraka pri
poskusu preprečevanja napačnega ravnanja z živili in njegovih
nadaljnjih vplivih na širjenje bolezni, ki se prenašajo s hrano (Santos
in sod., 2008). Medtem ko je bila v prejšnjih letih glavna dejavnost v
zvezi z obvladovanjem tveganj omejena na spremljanje končnega
pripravljenega obroka, sedanji nacionalni in mednarodni predpisi
celovito vplivajo na celoten proces proizvodnje živil: od sprejema
surovin do serviranja gotovih jedi. Reforma na področju zagotavljanja
varnosti živil, ki je bila sprejeta pred dobrim desetletjem, je
opredelila pristop »od vil do vilic« oz. »od polja do krožnika« in služi
v vseh fazah od predelave živil preko proizvodnje do distribucijske
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verige. Pri tem je pomembno, da je vsak člen v verigi obvladovan,
definiran in nadzorovan, kar zagotavlja visoko raven varnosti živil
(Čebular in sod., 2014). Seveda bi veljalo to reformo zaradi hitrega
razvoja v živilsko prehransko oskrbovalnih verigah ponovno preučiti
in analizirati, saj so razvojni koraki nekatere elemente pri delu že
postavili v drugačno perspektivo, kot so jo imeli snovalci zakonodaje
in predpisov v vidu pred 20 leti, ko je nastajala.
Trenutne stopnje izobrazbe zaposlenih pri delu z živili in programi
usposabljanja so pokazali skromne rezultate na področju
spreminjanja vedenja zaposlenih, ker se ti ne osredotočajo na
psihološko raven zaposlenih, vendar jim podajajo zgolj informacije o
varnosti in zdravstveno higienskih načelih. Takšne oblike
usposabljanja temeljijo na predpostavki, da bo večje število
posredovanih informacij vodilo do želenih sprememb v vedenju.
Vedenje
zaposlenih
bi
učinkoviteje
spremenili
s
pomočjo
usposabljanja, ki vključuje globalno perspektivo in posveča več
pozornosti celotni paleti osebnih, socialnih in okoljskih vplivov. Prav
tako mora vključevati vrsto potencialnih dejavnikov, ki vplivajo na
ravnanje in odnos zaposlenih do živil (Mitchell in sod., 2007).
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih pri delu z živili je ključen
element, preko katerega lahko pripomoremo k celostni strategiji
zagotavljanja varnosti živil. Je najučinkovitejši način uvajanja in
izvajanja sprememb, vendar se pri tem zastavlja vprašanje, kako
pogosto in na kašen način izobraževati in usposabljati zaposlene, da
bodo poznali pravila higiene živil in jih bodo tudi učinkovito izvajali v
praksi. Uspešno delo vsakega posameznika namreč vpliva na
uspešnost celotne delovne organizacije (Čebular in sod., 2014). 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 temeljijo na vedenju
in vključujejo izobraževanje zaposlenih kot del kulture organizacije.
Na področju zagotavljanja varnosti živil prihaja vedno bolj v ospredje
nova paradigma, ki se imenuje »kultura zagotavljanja varnosti živil«
(angl. Food Safety Culture). Le-ta v ospredje postavlja človeka zaposlenega pri delu z živili, ki s svojim znanjem, vedenjem,
odnosom in odgovornostjo do lastnega dela ustvarja kulturo varnosti
živil.
Namen prispevka je izpostaviti ovire zakonodaje na področju
usposabljanja zaposlenih pri delu z živili ter ovire pri vsakodnevnem
zagotavljanju varnosti živil. Slednje odpira problematiko mehkih
razvojnih trendov na varnost prehranjevanja.
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5.2 Definiranje uporabljenih pojmov

Varna hrana pomeni zagotovilo, da ni škodljiva za zdravje
potrošnika, če je pripravljena oz. zaužita za predviden namen
(Uredba, 2002). Varna hrana, ki ne ogroža zdravja potrošnikov z
različnimi onesnaževali, je temelj zdrave prehrane in pomemben
dejavnik varovanja zdravja kot javnega interesa (Resolucija, 2015).
Organizacijska kultura je vzorec predpostavk v povezavi z načinom
povezovanja skupin ljudi med sabo tako znotraj kot zunaj
organizacije ali preprosteje koncept, ki opisuje, kako zaposleni vidijo
njihovo delovno organizacijo (Chatman, 1989). Organizacijska kultura
predstavlja povezovanje elementov tradicije, filozofije, norme ter
komunikacije in predstavlja vzorec osnovnih domnevanj, ki jih
določena skupina razvije med reševanjem težav (Schein, 1985).
Organizacijska kultura ima pomemben vpliv na izboljšanje varnosti
živil.
Pojem kulture varnosti je povzet po konceptu organizacijske kulture
in velja za eno od specifičnih aktivnosti na delovnem mestu (npr.
varnost ljudi v podjetju). Kultura varnosti živil je komponenta
organizacijske kulture, njen glavni namen je povečanje in izboljšanje
varnejših delovnih praks (Arendt in Sneed, 2008; Pragle in sod.,
2007) na področju zagotavljanja varnih živil. Opisovanje načinov,
kako podjetje zagotavlja varnost živil, izhaja iz definicije kulture
varnosti v drugih visoko reguliranih okoljih in povezuje stališča,
prepričanja ter vrednote zaposlenih.
Kulturo zagotavljanja varnosti živil (KZVŽ) je Griffith s sodelavci
(2010b) definiral kot združitev prevladujočih, relativno konstantnih,
naučenih skupnih vedenj, vrednot in prepričanj, ki prispevajo k
higienskemu vedenju, ki se uporablja v okolju rokovanja z živili.
Yiannas (2009) KZVŽ definira kot način, kako delamo stvari oz. kako
ravnamo z živili, da zagotovimo varnost živil. Znanje o higieni živil in
odnos do tega lahko pridobimo, se ga naučimo, vendar ni nujno, da
ju bomo avtomatično prenesli v vedenje. Nizka kultura je vedno bolj
prepoznana kot veliko tveganje za varnost živil. Zavezanost vodstva,
podpora organizacije in njene prioritete ter komunikacija so nekateri
od dejavnikov, za katere je bilo ugotovljeno, da vplivajo na postopke
varnega ravnanja z živili (Ungku Fatimah in sod., 2014).
5.3 Pomen usposabljanja o higieni živil
Zakonodaja glede odgovornosti nosilca živilske dejavnosti je
opredeljena z Uredbo o higieni živil (Uredba, 2004), ki v zvezi z
usposabljanjem zaposlenih daje poudarek uvajanju in izvajanju dobre
higienske prakse in uporabi načel sistema HACCP v vseh stopnjah
proizvodnje in prometa z živili. Vendar pa podrobnosti glede znanja o
higieni živil pri osebah, ki prihajajo v stik z živili, in glede znanja
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odgovorne osebe pri nosilcu živilske dejavnosti omenjena uredba ne
navaja. Opredeljen je zgolj cilj – in sicer da so zaposleni, ki delajo z
živili, usposobljeni v vseh vidikih higiene, skladno z zahtevnostjo
svojega dela, oz. da so odgovorne osebe primerno usposobljene za
uporabo načel sistema HACCP. Ne glede na to se dandanes od
poklicnega izobraževanja, tudi na področju živilsko-prehranskooskrbovalne verige, pričakuje, da se ustrezno odziva na potrebe
delodajalcev (Ovca in sod., 2018).
Griffith (2000) ugotavlja, da redna usposabljanja zaposlenih pri delu z
živili vplivajo na njihovo znanje, vendar ne vplivajo vedno na njihov
odnos, vedenje in izvajanje pravilne prakse higiene živil. Eden od
poglavitnih problemov je, da imajo zaposleni pri delu z živili
negativen odnos do pravilnega ravnanja s hrano in nimajo zanimanja
do programov o varnosti živil. Kljub usposabljanju zaposlenih pri delu
z živili je delež izbruhov povezanih z zastrupitvami s hrano še vedno
največji zaradi neprimernih praks ravnanja z živili (Clayton in sod.,
2002). Že leta 1995 je Rennie v svoji študiji ugotavljal, da
usposabljanje zaposlenih sicer vpliva na povečanje znanja, vendar to
ne pomeni vedno pozitivnih sprememb pri ravnanju z živili.
Predpostavka, da bo zagotavljanje znanja zaposlenim povzročilo
samodejno spremembo v njihovem vedenju, se je izkazala kot slabo
utemeljena.
Številni dejavniki vplivajo na učinkovitost usposabljanja o higieni živil
pri doseganju želenih sprememb v odnosih, vedenju in ravnanju z
živili. Ti dejavniki se nanašajo na vzajemno podporo sodelavcev,
podporo organizacije, kjer so zaposleni, na dogodke pred in po
usposabljanjih ali izobraževanjih in vodijo do dejanskih sprememb v
vedenju zaposlenih in njihovi pozitivni motiviranosti do dela. Vloga
izobraževanj in usposabljanj zaposlenih bo privedla do izboljšanja
varnosti živil samo, če bodo zaposleni pridobljeno znanje spremenili v
pravilen odnos do ravnanja s hrano na delovnem mestu. S holističnim
modelom usposabljanja, ki ima celovit pristop in vključuje fizične in
psihološke ovire s prenosom znanja v prakso, lahko zagotovimo
boljše rezultate in razširimo klasične modele usposabljanja. Simons in
sodelavci (2014) navajajo, da je za oblikovanje vedenja potrebno
dodati motivacijo. Ključno vlogo pri motiviranosti zaposlenih ima
vodstvo.
Cunha in sodelavci (2014) so ugotovili, da usposabljanje, ki temelji
na teoretičnih vidikih, ni povezano s stališči, lastno oceno prakse in
opazovano prakso zaposlenih pri delu z živili. Kljub temu je znanje
temeljnega pomena, usposabljanje pa najbolj učinkovito orodje za
izboljšanje tega. Betts in Hinsz (2015) sta preučevala odnose med
dispozicijsko čuječnostjo in znanjem o varnosti živil ter lastni oceni
prakse. Dispozicijska čuječnost se nanaša na stanje pozornosti in
zavedanja, kaj se dogaja v sedanjosti. Zavedanje lastnih misli in
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mentalnih stanj je pomembno pri zaposlenih v prehrambeni industriji.
Čuječnost (angl. mindfulness) je meditacijska metoda, ki se v zadnjih
desetletjih nadvse uspešno uvaja in integrira v nova družbena okolja
zlasti na terapevtskih področjih. Raziskava Betts in Hinsz (2015) kaže
na to, da znanje o varnosti živil samo po sebi morda ni zadostno za
zagotovitev preprečevanja tveganj in bolezni, povezanih z ravnanjem
z živili. Ugotovitve kažejo, da je zavestno ravnanje dober
napovedovalec za boljše izvajanje lastne prakse. Ugotovitve te študije
so v skladu z novejšo literaturo, ki poudarja razmerja med
psihološkimi konstrukti in dejansko izvedbo varne priprave živil.
Po mnenju Buccheri in sodelavcev (2007) se je izkazalo, da je splošno
izvajanje sistema HACCP med zaposlenimi sprejeto kot učinkovita
metoda za preprečevanje bolezni, povezanih s hrano. Za uspešnost
so potrebni timski pristop, razumevanje razlogov za postopke
spremljanja rokovanja z živili ter nujnost po stalnem usposabljanju.
Motivacija zaposlenih in ustvarjanje pozitivnega odnosa ima največji
vpliv na odnos zaposlenih do rokovanja z živili in preprečevanja
okužb, ki so povezane z nepravilnim rokovanjem z živili.
Rezultati študije Guchait s sodelavci (2016) kažejo, da stalna podpora
in spodbujanje zaposlenih pozitivno vplivata na njihovo motivacijo in
znanje ter zmanjšujeta napake in kršitve, ki se pojavljajo v zvezi z
varnostjo živil. Vodstvo oziroma odgovorne osebe naj imajo vlogo
vzornikov, tako da upoštevajo pravila dobrih praks in sistema HACCP
ter rezultate ugotovitev notranjih verifikacij.

5.4 Kultura zagotavljanja varnosti živil

Vsakodnevni odnos ter vedenje zaposlenih in vodstva v obratih
proizvodnje in prometa z živili opredeljuje in odraža KZVŽ. Ko obrat
implementira in izvaja KZVŽ, 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 KZVŽ 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).
Dogaja se, da se zaposleni sicer zavedajo tveganja, vendar ga ne
obvladujejo iz različnih razlogov, kar Griffith in sodelavci (2010a, b)
poimenujejo kot »optimistična pristranskost« in »iluzija nadzora«.
Opazovanja zaposlenih pri delu z živili so pokazala, da kljub
usposabljanju in znanju o varnosti živil osebje še vedno ne upošteva
higienskih načel pri delu (npr. pravilno umivanje rok, ustrezno
čiščenje delovnih površin, itd.). Slednje pokaže, da ne gre za problem
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znanja o varnosti in higieni živil, temveč gre za problem odnosa in
vedenja posameznika pri delu z živili. Na žalost ni preproste rešitve,
ki jo je mogoče enostavno uporabiti za obvladovanje človeškega
vedenja. Ta temelji na zapleteni medsebojni povezanosti številnih
spremenljivk, tako notranjih kot zunanjih, in ni vedno logično.
Potrebna je sprememba »življenjskega sloga«, ki opozarja na
zavestne in podzavestne odločitve (poudarek je na podzavesti).
Spremeniti je potrebno celotno miselnost – od tu izvira tudi izraz
»kultura zagotavljanja varnosti živil«. Varnost živil ni usmerjena
samo v znanje, ampak je vezana na osebno življenje in vrednote
vsakega zaposlenega. Za vzpostavitev KZVŽ je potrebno izobraževati
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,
2018).
Model KZVŽ lahko opredelimo kot združevanje prevladujočega,
relativno konstantnega učenja, skupnih odnosov, vrednot in
prepričanj, ki prispevajo k higienskemu vedenju in se uporabljajo v
določenem okolju ravnanja z živili (Griffith in sod., 2010a, b). Kulturo
zagotavljanja varnosti živil je mogoče opisati kot skupni sistem
prepričanj, vrednot in vedenj, ki jih člani družbe uporabljajo za
definiranje in spopadanje s svojo okolico in med seboj. Vrednote se
tako prenašajo skozi medgeneracijsko učenje.
Poznamo več modelov kulture zagotavljanja varnosti živil. Eden bolj
aplikativnih je model KZVŽ po avtorjih De Boeck s sodelavci (2015),
ki je bil razširjen z uvedbo modela vedenja o varnosti živil (angl. food
safety behavior) in je sestavljen iz skladnega ravnanja na področju
varnosti živil, ki predstavlja dejavnosti v zvezi z varnostjo živil:
doseganje dodatne prostovoljne dejavnosti, znanje in motivacija na
delovnem mestu, izgorelost in stres pri zaposlenih pri delu z živili v
posameznih organizacijah (De Boeck in sod., 2017).
Organizacijska kultura nedvomno vpliva na varnost živil. Vpliva tudi
na to, kako posamezniki znotraj skupine zaposlenih razmišljajo o
varnosti živil, njihovem odnosu do varnosti živil, pripravljenosti na
odprto komunikacijo in razpravljanje o pomislekih glede varnosti živil
in delitev različnih mnenj. Kultura zagotavljanja varnosti živil se
začne na vrhu in teče navzdol; torej od nadrejenih (vodstva) do
zaposlenih. Največjo vlogo ima torej vodstvo, ki s svojimi funkcijami
in dejanji ustvarja vizijo o varnosti živil, postavi pričakovanja in daje
navdih vsem zaposlenim (Yiannas, 2009).
Do sedaj so se po mnenju De Boeck s sodelavci (2015) znanstvene
raziskave bolj osredotočale na analitične metode (npr. tehnologija za
predelavo živil, sistemi za upravljanje varnosti živil, vodstvene rešitve
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za izboljšanje higiene in varnosti živil, itd.). Takšno upravljanje
varnosti živil ne zagotavlja vedno najvišje ravni varnosti in higiene
živil. Ugotovili so, da človeško vedenje (npr. dejanska izvedba
postopkov) znatno vpliva na odločanje in delovno klimo v organizaciji.
De Boeck in sodelavci (2015, 2017) menijo, da je KZVŽ sestavljena iz
dveh konceptualnih vidikov, in sicer človeškega ter tehnično
upravljalnega, ki se na koncu rezultirata v varnem in kakovostnem
živilu. Človeški vidik vključuje dva nivoja: organizacijskega in
individualnega in je interakcija elementov klime zagotavljanja
varnosti živil. Kaže se v vedenju zaposlenih pri delu z živili, medtem
ko je tehnično upravljalni vidik odraz implementiranega sistema za
zagotavljanje varnosti živil v podjetju z obstoječim nadzorom in
aktivnostmi.

5.5 Proučevanje vedenja zaposlenih pri delu z živili

Sposobnost razumevanja temeljnih vzrokov za javnozdravstvene
probleme in razvoj posegov za reševanje teh problemov sta
pomembna za številne raziskovalce, vključene v študij zdravstvene
psihologije (Nisson in Earl, 2014). Radovan (2001) je v svoji raziskavi
omenil enega osrednjih problemov psihologije, ki se nanaša na
razumevanje in s tem napovedovanje vedenja ljudi. Kolikor je
psiholoških teorij, toliko je tudi različnih definicij, s katerimi opisujejo
determinante vedenja, naj si bodo to osebnostne lastnosti, nagnjenja
(goni), nezavedne želje ali pa težnje po samouresničevanju.
V socialno kognitivni psihologiji je pozornost usmerjena predvsem v
razumevanje posameznikovega zaznavanja in razlage socialnih
objektov, fenomenov in odnosov (Rus, 1991; 2000, cit. po Radovan
2001), na podlagi katerih si gradi svet, v katerem živi in deluje.
Socialne kognitivne teorije (npr. teorija razumne akcije, teorija
načrtovanega vedenja, model zdravstvenih prepričanj) so najbolj
razširjeni modeli take narave. Clayton in Griffith (2008) ugotavljata,
da je TPB uporabni okvir za razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na
higieno pri rokovanju z živili. Navajata, da so za znanje o procesih, ki
vplivajo na vedenje in ravnanje z živili, pomembne štiri ključne
komponente: odnosi, subjektivne norme, opisne norme in zaznani
vedenjski nadzor. Sheppard in sodelavci (1990) ugotavljajo, da so
neželene prakse pogosto globoko zakoreninjene v kulturi kuhanja in
jih ni mogoče zlahka spremeniti niti z najbolj domiselnim učnim
programom.
Hinsz in Nickell (2015) sta ugotovila, da subjektivne norme, lasten
odnos in dojemanje značilno napovedujejo dejanja pri zaposlenih pri
delu z živili. Pristop TRA je najboljša razlaga za vedenje in namere v
zvezi z varnostjo živil. Pomembna značilnost TRA je, da ljudje sami
neposredno določijo oziroma napovejo vedenja, katera bodo
opravljali. Nameni so neposredni napovedovalci vedenja, ki ga ljudje
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opravljajo. Kot utemeljeno dejanje ta pristop predvideva, da ljudje
sodelujejo v vedenju, ki so si ga sami izbrali (lastna prepričanja in
izkušnje). Namere so napovedane s stališči, subjektivnimi normami in
zaznanim vedenjskim nadzorom. Vzorec utemeljenega ukrepanja ima
tako vlogo trdne podlage za razlago varnosti in vedenja na področju
varnega ravnanja z živili. Med drugimi teorijami, ki vplivajo na
vedenje ljudi so tudi teorija zaščitne motivacije in transformacijsko
vodenje.

5.6 Spodbujevalci želenega vedenja

Thaler in Sunstein (2008) sta spodbujanje definirala kot katerokoli
izbrano odločitev (angl. Choice arhitecture), ki spreminja vedenje
ljudi na predvidljiv način, ne da bi pri tem prepovedali kakršno koli
možnost izbire. Na primer, za bolj zdravo prehranjevanje, namesto,
da prepovemo hitro prehrano, ljudem v višini oči nastavimo sadje.
Teorija, na kateri temeljijo mnogi politični predlogi, je rezultat
dolgoletnih raziskav na področju vedenja, zlasti vedenjske ekonomije.
Ljudje se niso vedno zmožni odločati tako kot je za njih najbolje, zato
jim je treba pomagati z izbranimi odločitvami. Izbrane odločitve naj bi
spremenile fizično in družbeno okolje in posledično spremenile
vedenje ljudi.
Spodbujanje oziroma liberalni paternalizem pomaga ljudem
sprejemati boljše odločitve in na obziren način spreminja njihovo
vedenje z namenom izboljšanja zdravja in počutja. Paternalizem se
kaže predvsem v tem, da ljudem na nek način odvzema svobodo
izbire, ampak hkrati skrbi pri odločanju šibkejših in tistih, ki odločitev
niso zmožni sprejemati sami. Medtem ko se liberalizem kaže v
svobodni izbiri, saj se ljudje še vedno lahko odločajo ne glede na
izbrane odločitve. Vendar je prav to tudi izraz zanemarjenja oziroma
izogibanja prevzemanja odgovornosti za ljudi (Vallgårda, 2012).

5.7 Izzivi za prihodnost in zaključek

Zaposleni na organizacijski ravni so ključni akterji pri prepoznavanju
možnosti za vzpostavitev in dvig kulture zagotavljanja varnosti živil
ter prepoznavanju šibkosti sistema zagotavljanja varnih živil,
spreminjanju ustaljenih navad in vpeljevanju inovativnega pristopa,
ki se učinkovito in hitro odziva na spremembe v delovnem okolju na
področju proizvodnje in prometa z živili. Zato bo potrebno tudi
njihovemu vedenju dodati določena znanja o hrani iz vidika, kot ga
obravnava ta prispevek.
To so temelji za nadgradnjo osnovnega modela varnosti živil, ki
vstopa na področje etike varnosti živil in prehranjevanja. Področje
živilstva je glede vpeljevanja orodij za spodbujanje želenega vedenja
šele v začetni fazi.
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V znanstveni literaturi zasledimo pobude o smiselnosti vpeljave
spodbujevalcev želenega vedenja oziroma v vpeljavi novih pristopov
vedenjske motivacije zaposlenih pri delu z živili. Čeprav se zdi v
nekaterih primerih marsikaj samoumevno, nam velika fluktuacija
delovne sile na vseh nivojih v podjetjih, ki se ukvarjajo s hrano in
prehrano, hitro načenja vzpostavljene sisteme, ki se zdijo od daleč
dobri. Pomembno je poudariti, da je potrebno tudi na področju
živilstva, ki je v osnovi naravoslovno-tehnično področje, vpeljati
družboslovno paradigmo, povezano z vedenjskimi teorijami. Slednje
odpira problematiko mehkih razvojnih trendov na varnost
prehranjevanja. Z veliko dominacijo internetnih rešitev se zdi hiter
korak v to smer še nujnejši. Prepoznane so ovire zakonodaje na
področju usposabljanja zaposlenih pri delu z živili ter ovire pri
vsakodnevnem zagotavljanju varnosti živil. Varnost živil je
zagotovljena, ko so vsa tveganja najprej prepoznana in nato
obvladovana, med drugim tudi človeški faktor, ki pa ga še vedno
podrobneje raziskujejo družboslovne znanosti. Slednje predstavlja
izziv in trend v prihodnosti tudi na področju živilstva in prehrane.
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Vplivi sodobnih pogledov v zagotavljanju varnosti pri
oskrbi s hrano
Bogdan Vukosavljević
Evropski centar za mir i razvoj (ECPD)
Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija,
Beograd, Srbija
Izvleček
Namen prispevka je poudariti varnostne aspekte pri oskrbi s hrano iz
razloga zagotovitve varnostnih standardov ter njihovo implementacijo v
zakonodajo, tako na nacionalni kot mednarodni ravni, v cilju zagotovitve
kakovosti kompletne prehransko oskrbovalne verige in nakazati smer
razvoja novih strategij na tem področju.
Ključne besede: varnost hrane,
agroterorizem, varnostni standardi

prehranska

oskrbovalna

veriga,

Influence of modern aspects of security on Food
supply safety
Bogdan Vukosavljević
European Center for Peace and Development (ECPD),
Established by United Nations University for Peace,
Belgrade, Serbia
Abstract:
Purpose of this paper is to emphasize modern aspects of security on Food
supply safety to assure security standards their implementation in national
and international level as well to insure quality of complete food supply
chain and indicate the direction of development of new strategies in this
area.
Key words: food security, food supply chain, agroterrorism, security
standards
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6.1 Uvod

Z dvigom življenjskega standarda se dviguje tudi zavest o
pomembnosti zdrave prehrane. Dostopnost zdrave in kakovostne
hrane se viša iz leta v leto in s tem povzroča konkurenčnost ter
posledično večjo stopnjo kakovosti prehrambnih izdelkov. Veriga
oskrbe s hrano je postala daljša in kar je pomembno, tudi
funkcionalno bolj razumljiva končnemu potrošniku, ki se v želji po
kakovostnejši prehrani in življenju, začenja zanimati za posamezne
segmente le te, največ preko informacij, ki jih posredujejo oz. nudijo
tiskani in elektronski mediji.
Kakovost hrane pa je nedvomno povezana z njeno zaščito v
varnostnem smislu in sicer v vseh členih oskrbovalne verige (From
farm to fork), vključno z varnostno zaščito vodnih virov. Skozi
zgodovino je človek skrbel, da sta hrana in voda ostali
nekontaminirani, zaščiteni pred naravnimi in človeškimi grožnjami.
Znani so primeri, ko so osvajalci, ki so oblegali mesta ali utrdbe
zastrupljali hrano preden so začeli z obleganjem ali pa so med
obleganjem kontaminirali vodne vire, tako da so v njih metali kužna
trupla, kar je povzročilo epidemije in pomorilo prebivalce. V
sodobnem času pa so se zadeve, kar zadeva zaščito in varnost pri
oskrbi s hrano, bistveno spremenile po terorističnem napadu 11.
septembra 2001 v Združenih državah. Strah pred možnostjo, da bi
tarče terorističnih napadov lahko postale oskrbovalne verige ali
kmetijska dejavnost (tako imenovani agroterorizem, kot je opredeljen
s strani mednarodne raziskovalne organizacije RAND Corporation), je
povzročil, da so se stvari na področju varnosti na tem področju začele
pospešeno odvijati in razvijati.

6.2 Definicija

Varnost živil - Food safety- je pojem, ki se uporablja tako kmetijstvu,
v tehnologiji kot prehrani in medicini in pomeni, da spoštujemo vso
regulativo in znanstvene in strokovne principe, ki so vpleteni v
zagotavljanje varnosti surovin, dodatkov, pomožnih sredstev in
parkirnih materialov kot vseh tehnik, ki se uporabljajo v procesiranju
živila. Posledica nepazljivosti, malomarnosti, napake ali namernega
škodljivega posega pri delu je lahko za uživalca usodna(Raspor,
2004).
Običajno razumemo posledico tega dejanja kot zastrupitev s hrano,
ki ima za posledico slabost, bruhanje in drisko. Pogosto sama mine
brez usodnih posledic za uživalca, ki je zdrav in imunsko stabilen, v
primerih otrok in starostnikov pa je lahko razplet bolj tragičen
(Raspor, 2004).
Vidika varnosti, ki ga analizira ta prispevek pa je usmerjen v
elemente varnosti, ki jih mogoče še najbolje definira ameriška
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zakonodaja s pojmom »food defense«. Ta vidik pravi, da pomeni
»obramba hrane« zaščito živil pred namerno kontaminacijo ali
ponarejanjem z biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi ali radiološkimi
povzročitelji, ki se uvedejo z namenom povzročitve škode na živilih oz
uživlacih živil. in vključuje vse elemente obvladovanja, vključno s
fizično, kadrovsko in operativno varnostjo (Food defense, 2019).

6.3 Analiza kritičnega razmišljanja na področju
varnosti

Sodobni pristop zagotavljanju varnosti pri oskrbi s hrano, predvideva
konceptualno celovitost reševanja tega vprašanja, od kritične analize
in preventive do implementacije že pripravljenih ukrepov za hitre
odzive (immediate response) v primeru ogroženosti ali aktivnega
nevarnega delovanja oz. napada. Zato ga je potrebno celovito
integrirati v sodobne sisteme oskrbe s hrano ali kot rečemo vzdolž
celotne kmetijsko živilsko prehranske oskrbovalne verige.

6.4 Standardizacija in implementacija varnostnih
ukrepov

Standardizacija in implementacija varnostnih segmentov preskrbe s
hrano v nacionalne in mednarodne zakonodaje je lahko dobra osnova
za uspešno preventivo in izvajanje ukrepov za hitro odzivanje.
Posledično bi bilo potrebno dodatna prizadevanja usmeriti v
standardizacijo in racionalizacijo ukrepov za preskrbo s hrano in
varnost v okviru enotne integrirane strategije na mednarodnem
nivoju, na način kot to izhaja iz predloga s področja kmetijskega dela
prehranjevalne verige, objavljene na spletni strani RAND National
Security Research Division (preglednica 1):
Preglednica 1: Predlog preventivnih in odzivnih ukrepov na področju
kmetijskega dela prehranjevalne verige
Preventivni ukrepi
Odzivni ukrepi
Informacijski ukrepi (identificiranje
Zgodnje odkritje tujih oz.
potencialnih groženj, razumevanje
eksotičnih patogenih
motiva, predvidevanje obnašanja)
agensov
Programi za nadzor in spremljanje
Zgodnja napoved vzorcev
(zaznavanje in spremljanje specifičnih
širjenja bolezni
patogenov oz. bolezni)
Ustanovitev laboratorijev za raziskavo
Zgodnji načrti za omejitev
najnevarnejših bolezni
širjenja bolezni
Mednarodne pogodbe, protokoli in
Depopulacija in odlaganje
dogovori za preprečevanje širjenja
trupel
Oblikovanje specifične odpornosti pri
Diplomatske, pravne in
živini
ekonomske rešitve
Specifična cepljenja proti
Kompenzacija in povrnitev
najnevarnejšim agensom živalskih
škode
bolezni
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Sprememba ranljivih postopkov v
poljedelstvu in živilski industriji
Biološka varnost in nadzor
Izobraževanje in usposabljanje (na
državni in lokalni ravni)

Izobraževanje in
usposabljanje
Osveščenost in pomoč
Velike zaloge cepiv in drugih
zdravil

*Vir: RAND National Defense Research Institute, Research
Agroterrorism, What is the threat and what can be done about it?

brief:

Preventiva se v največji meri udejanja skozi nacionalne zakonodaje,
mednarodne standarde, pogodbe ali sporazume (FDA Safety
Modernization Act of 2011 (FSMA), Food regulations-FAO, ISO 28000
in ISO 22000,...), ki so podlaga za obvezno presojo ogroženosti in
organiziranje zaščite oz. varovanja vseh členov oskrbovalne verige,
kakor tudi za usposabljanje vodilnih kadrov podjetij ,korporacij in
institucij s tega področja. Velik prispevek gre pripisati tudi
nacionalnim obveščevalno varnostnim službam, ki v sodelovanju z
drugimi regionalnimi varnostnimi službami s pravočasnimi opozorili in
informacijami veliko pripomorejo k varnosti pri oskrbi s hrano.

6.5 Zgodovina nekaterih kaznivih dejanj

Že kratek zgodovinski pregled nekaterih kaznivih dejanj in goljufij
povezanih s hrano pokaže da je to področje zelo izpostavljeno.
Vendar pa niso samo teroristični napadi nevarnost za oskrbovalno
verigo. Poleg njih je veliko število nenamernih in namernih
kontaminacij pri oskrbi s hrano, kakor tudi kaznivih dejanj in prevar
povezanih s hrano.
V preglednici 2 je prikaz nekaterih različnih namernih kontaminacij pri
oskrbi s hrano, kvalificiranih kot prehranski kriminal z ekonomskega,
osebnega ali kot »Food Terrorism«, ideološkega aspekta.
Preglednica 2:
Prikaz nekaterih primerov kaznivih dejanj na
področju oskrbe s hrano v obdobju od 1984 do 2016
Dejanje
Leto Agent
Opredel Vir
itev
Olive so bile kemično obdelane,
2015 Bakrov
Kaznivo Granitto
da so postale bolj zelene; na
/
klorofilin,
dejanje: (2016)
olivnem olju in olivah lažne
2016 bakrov
goljufija
označbe o 100% italijanskem
sulfat
izvoru.
Igrača v Kinder Surprise jajčku
2015 Zofenopril Kaznivo The
je bila zamenjana s tableto
dejanje
local
Zofenopril; policija je ugotovila,
(2016)
da je bilo dejanje namerno,
vendar ni ugotovila, kdo ga je
storil in zakaj.
Madžarsko goveje meso je bilo
2014 Bacillus
Kaznivo Lee
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okuženo z B. anthracis zaradi
ilegalnega pokola živali. Pet ljudi
je bilo hospitaliziranih zaradi
simptomov bolezni.
Irska živilska inšpekcija je našla
konjsko meso v zamrznjenih
govejih burgerjih in posledično v
Veliki Britaniji našla že
pripravljene obroke z označbo
»goveje meso«.
Družba Sanlu Group je bila na
Kitajskem odgovorna za
kontaminacijo adaptiranega
mleka z melaminom. Kitajske
oblasti ocenjujejo, da je bilo
hospitaliziranih 54.000
dojenčkov, skupaj prizadetih pa
približno 300.000 ljudi.
Družba Chen Zhengping je
okužila vodo pri pekarni njihovih
konkurentov v Tangshanu, blizu
Nanjinga, in sicer s strupom
polža Neptunea antiqua. Zbolelo
je okoli 300 ljudi, od tega je 38
ljudi umrlo.
Michael Just je izsilil 250,000
funtov od petih britanskih
mlekarn z grožnjami o
zastrupitvi njihovega mleka.
Diane Thompson je uporabila
Shigello iz bolnišničnega
laboratorija, da je zastrupila
hrano sodelavcev.
Debora Green je zastrupila
moževo hrano z ricinom.
Rajneeshees je okužil solatne
bare v več restavracijah s
patogenskimi bakterijami. Motiv
je bil vplivati na rezultat lokalnih
volitev.
*Vir:British Food Journal 119(1) :

anthracis

dejanje:
goljufija

(2014)

2013 Konjsko
meso

Kaznivo
dejanje:
goljufija

Avery
(2014)

2008 Melamin

Kaznivo
dejanje:
goljufija

Avery
(2014)

2002 Tetramin

Kaznivo
dejanje

Anderso
n et al.
(2006)

1996 Yersinia
enterocolit
ica

Kaznivo
dejanje

Anderso
n et al.
(2006)

1996 Salmonella Kaznivo
dysenteria dejanje
tip 2

Carus
(2001)

1995 Ricin

Carus
(2001)
Carus
(2001),
Manning
et al.
(2005)

Kaznivo
dejanje
1984 Salmonella Terorize
typhimuriu m
m
52-56, January 2017

6.2.4 Atributi sodobnega varnostnega pristopa
Vsekakor ima novodobni varnostni pristop pri oskrbi hrane velik vpliv
na razvojno strategijo proizvodnje, distribucije in kakovosti hrane, saj
ima politično, strokovno in finančno podporo na globalnem nivoju in
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je segmentno vključen v študije in ekspertize trajnostnega razvoja,
povezanih z oskrbo hrane.

6.3 Izzivi za prihodnost in zaključek

Generalna varnostna ocena ogroženosti preskrbovalne verige bi lahko
rekli, da je globalno gledano na zadovoljivem nivoju, vendar je to bolj
posledica relativno majhnega števila terorističnih in kriminalnih dejanj
na tem področju, kar pa se lahko hitro spremeni. Eden glavnih
vzrokov za to je medijska neodmevnost, kajti posledice v večini
primerov ne nastopijo takoj in nimajo elementa povzročanja strahu in
panike med prebivalstvom, kar pa je eden glavnih ciljev terorističnih
napadov.
Hitro rastoče prebivalstvo hkrati pomeni potrebo po večji
produktivnosti v proizvodnji hrane, ki pa ne dohaja stopnje rasti
prebivalstva. Pomanjkanje in lakota pa lahko sprožita konflikte
globalnih razsežnosti, ker kot pravijo: lačen nima kaj izgubiti.
Za zaključek bi lahko dejali, da sta zadostna količina in kakovost
hrane, njena dostopnost prebivalstvu (Food Security) in varnost pri
oskrbi s hrano, ključna elementa na področju prehrane v bodočnosti.
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Vpliv razvojnih trendov na kakovost prehranjevanja
Bojan Pahor, Lucijan Cenčič, Janja Kokolj Prošek, Martin Gosenca,
Direktorat za hrano in ribištvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana, Slovenija

Izvleček
Namen prispevka je predstaviti možen okvir razmišljanja o prihodnjem
razvoju prehranskih stilov in smernicah za njihovo uveljavitev. Na živilsko
industrijo vplivajo različni dejavniki kot so način pridelave in predelave
hrane, poraba energije, navade potrošnikov in prehranski trendi. Posreden
vpliv pa imajo tudi demografske spremembe, med katere prištevamo
velikost in sestavo družin, zaposlenost žensk, staranje prebivalstva, rast
dohodkov, zniževanje deleža izdatkov gospodinjstev za hrano in omejen čas
potrošnikov za uživanje v hrani. Posebno pozornost bo potrebno v
prihodnosti nameniti zdravi prehrani, ki vsebuje manj sladkorja, soli ter
zmanjševanju embalaže in odpadkov hrane. Za povečanje konkurenčnosti
slovenskega agroživilskega sektorja je potrebno razviti primernejše in
učinkovitejše tehnološke rešitve za proizvodnjo konkurenčnih in inovativnih
izdelkov in živilskih proizvodov.
Ključne besede: hrana, zdrava prehrana, trajnostni razvoj, pakiranje živil,
sledljivost, živilska veriga, zeleno naročanje

Impact of development trends on nutrition quality
Bojan Pahor, Lucijan Cenčič, Janja Kokolj Prošek, Martin Gosenca,
Directorate for Food and Fisheries
Ministry of Agriculture, Forestry and Food
Ljubljana, Slovenija

Abstract:
Purpose of this paper is to present a possible framework for discussion
about the future development of dietary styles and guidelines for their
implementation. The food industry is influenced by various factors such as
the production and processing of food, energy consumption, consumer
habits and nutritional trends. Demographic changes also have an indirect
impact, including composition and size of the families, women's
employment, an aging of population, rising incomes, declining household
spending on food, and limited consumer’s time for eating. Special Particular
attention should be paid given in the future to a healthy diet containing less
sugar, salt, and to reducing food packaging and food waste. In order to
increase the competitiveness of the Slovenian agro-food sector, it is
necessary to develop more appropriate and efficient technological solutions
for the production of competitive and innovative food products.
Key words: food, healthy nutrition, sustainable
packaging, traceability, food chain, green ordering
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7.1 Uvod

Hrana je vedno imela poglavitno vlogo v zgodovini in družbenem vedenju
ljudi. V prihodnosti bo imela hrana prav tako pomembno vlogo, toda odnos
ljudi do hrane se bo spreminjal, kar je težje predvideti. Eden od namenov
tega prispevka je predstaviti možen okvir razmišljanja za prihodnji razvoj
prehranskih stilov, in predstaviti smernice za njihovo interakcijo v
prihodnosti. Želimo spodbuditi razpravo, ki bo pomagala oblikovati
prihodnje scenarije, ki bodo podpirali razumevanje te nove dimenzije in
izbire, ki določajo prihodnje vedenje potrošnikov.
Demografske spremembe, velikost in sestava družin, zaposlenost žensk,
staranje prebivalstva, rast dohodkov, zniževanje deleža izdatkov
gospodinjstev za hrano, »časovno revni« potrošniki, prehranjevanje izven
doma, kuharsko znanje in kompetence, enostavnost in priročnost živil,
pomen vpliva prehranjevanja na zdravje in počutje, civilizacijske bolezni in
prekomerna teža, zavedanje vpliva potrošne izbire na okolje in družbo (npr.
ekološka živila, pravična trgovina, etičnost, etnocentrično in regio-centrično
vedenje, lokalna živila), povpraševanje po raznolikosti, eksotiki in posebni
kakovosti
(označbe),
popularizacija
kulinarike
(»foodism«),
novi
nakupovalni kanali ter socialna omrežja (MGRT, 2018; BUCHNER, B., in
sodelavci, 2012).
To se odraža tudi v vedenju, ki se kaže v prehranjevanju. Za današnje
prehranjevanje je značilno, da zahteva hitrost, večjo praktičnost in manj
časa namenjenega uživanju hrane. Povpraševanje po lokalni hrani je
povezano z iskanjem večje pristnosti hrane, in tega kar jemo. Vse večja
individualizacija povzroča različne trende prehranjevanja in s tem tudi
različne načine zagotavljanja hrane (BUCHNER, B., in sodelavci, 2012).
Zgoraj našteti dejavniki sprememb narekujejo dogajanje, tako v globalnem
agroživilskem sistemu, kot tudi v številnih regionalnih in lokalnih oskrbnih
verigah. Spremembe ustvarjajo priložnosti za razvoj novih proizvodov,
storitev in oblikovanje novih organizacijskih modelov oz. verig vrednosti.

7.2 Definicija

Kakovost prehranjevanja, je pojem, ki zajemajo na znanstvenih dognanjih
temelječa priporočila o fizioloških potrebah organizma po energiji in
posameznih hranilih glede na starost, spol in delo, ki ga človek opravlja, o
živilih, ki vsebujejo ta hranila in o priporočenem ritmu prehranjevanja.
Uživanje v hrani je namenjeno doseganju občutka zadovoljstva. Pomembna
je skrb za zdravje z vidika izboljšanja splošnega počutja posameznikov. Pri
ohranjanju tradicije, je dobrodošla tudi usmerjenost v prihodnost, kar
pomeni poudarjanje in povečanje napredka, tehnologije oziroma inovacij, ki
jih pričakuje vedno bolj kritičen in zahteven potrošnik. Razvoj gre v
izpostavljanje kratkih dobavnih verig, globalizacijo okusov, kar se razume
kot izmenjava med prehranskimi kulturami. Poudarja se odnos med hrano
in regijo. Pomemben je trajnostni razvoj pri varovanju okolja in kakovosti
izdelkov.

7.2.1 Globalni vplivi na prehranjevanje

Ko govorimo o globalizaciji in politiki, pogosto pomislimo na njun vpliv na
naša življenja, delovna mesta, izobraževanje in prihodnost. Vendar pogosto
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pozabimo razmišljati o drugih vplivih, na primer na porabo energije, kot je
izbira sonca pred premogom.
Na živilsko industrijo neposredno vplivajo dejavniki, kot so način pridelave
in predelave hrane, poraba energije, prehranski trendi, neposredno pa
imajo pomemben vpliv tudi drugi dejavniki, kot so:
1. Globalna politična nestabilnost: Politične žariščne točke - kot so Rusija,
Ukrajina, spor med ZDA in Kitajsko, kar vpliva na živilsko industrijo, saj
se verige ne sklenejo, dokler čakajo na izide omenjenih dogodkov.
Industrija čaka na priložnosti za nove posle, ko politiki sprejemajo
odločitve, pri čemer se v večini ne ozirajo na dolgoročne koristi.
2. Ne-fosilna goriva namenjena proizvodnji energije: Kot so sončni, vetrni in
vodni viri energije, ki so vse bolj učinkoviti. Zato vedno več ponudnikov
živilskih storitev razmišlja, da bi postali uporabniki energije brez ogljika.
Živilska industrija se zaveda, da je zdravo okolja nujno za kakovost
njihovih izdelkov, da se uporaba obnovljivih virov energije poveča, da bi
lahko še naprej prodajali izdelke, ki jih uživajo njihovi potrošniki.
3. Naraščajoči stroški hrane: Ker cene surovin še naprej naraščajo, to vpliva
na celotno verigo preskrbe s hrano, kar posledično povzroči, da izvajalci
dvignejo cene proizvodov. Drugi vpliv tega je, da na koncu poskušajo iz
hrane spraviti čim več. Poleg tega zvišanje cen povečuje napredovanje
novih in drugačnih nadomestkov za nadomestitev tistih živil, ki postanejo
predraga.
4. Uvozne tarife: Zdi se, da večina držav stremi k prosti trgovini, vendar je
še vedno veliko takih, kot je Brazilija, ki ne morejo opustiti visokih
uvoznih tarif.
5. Povečana konkurenca: Novi izdelki vsak dan vstopajo na trg, to vsi vemo.
Toda na trg vsak dan vstopajo tudi novi proizvajalci vseh kategorij
prehrambenih izdelkov. Ta hrana pa izvira iz Indije, Tajske, Brazilije in
vse bolj tudi iz Afrike.
6. Rastoči srednji razred: Porast srednjega razreda po vsem svetu povzroča
tudi povečanje trgovine z živilskimi storitvami, dostopnimi za srednji
razred. Trg, ki ga ni mogoče prezreti.
7. Vprašanja glede varnosti hrane: Zdravje potrošnikov je pomembno.
Vlade na svetovni ravni postavljajo vse več pravil in predpisov o živilih,
da pomagajo nadzorovati vsa vprašanja glede zdravja in varnosti, kar
tudi omejuje prehrambeno industrijo.
8. Spreminjanje strategij distribucije: Internet je za vedno spremenil način,
kako živilska industrija distribuira svoje izdelke. Vse več je ljudi, ki
nakupujejo izdelke, pa tudi hrano, na spletu, kar postaja za podjetja vse
bolj pomembni prodajni kanal.
9. Klimatske spremembe: Zaradi klimatskih sprememb, ki bodo za vedno
spremenile krajino po celem svetu bo oz. je že potrebno razmišljati o
novih kulturah, ki jih bo mogoče uspešno gojiti na določenem področju,
kar bo imelo pomemben vpliv na zagotavljanje surovin za proizvodnjo
hrane ter prehranske navade (BLOG CONSUMMER GOODS, 2016).

7.2.2 Sodobni načini pakiranja živil

Zahteve potrošnikov po povečani varnosti, kakovosti in trajnosti pakiranih
živil so posledica modernega načina življenja (uporaba pakiranih predpripravljenih jedi, itd.). Varnost je nepogrešljiva »lastnost« živila v celotni
prehranski verigi od njive do mize. Pakiranje živil ima odločilno vlogo v
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živilski verigi in predstavlja pomembno vlogo pri kakovosti in varnosti živil.
Opredeljeno je z vrsto evropskih in nacionalnih predpisov.
Izzive za pakiranje živil prestavljajo spremembe, kot je globalizacija
trgovine, daljše poti distribucije živil in sodoben način življenja, zato se
razvijajo novi načini pakiranja živil, ki podaljšajo rok uporabnosti,
vzdržujejo ter spremljajo varnost in kakovost živila.
Trendi zmanjševanja konzervansov in drugih aditivov v živilih dodatno
nalagajo zahteve glede embalaže in načina pakiranja. Embalaža ima
pomembno vlogo v proizvodnji, zaščiti, ohranjanju kakovosti in varnosti
živil. Zaščiti živilo pred vplivi okolja (svetloba, kisik, vlaga, mikroorganizmi,
insekti, glodavci, prah, mehanske poškodbe, hlapi, itd.).
Z uporabo odgovarjajočega sistema aktivnega pakiranja se procesi staranja
oziroma kvarjenja lahko bistveno upočasnijo ali celo preprečijo.
Razen že znanih in uveljavljenih načinov pakiranja (vakuumsko pakiranje,
pakiranje v modificirani atmosferi, sterilno pakiranje, itd.) se v svetu vedno
bolj uveljavljata tudi aktivno in inteligentno pakiranje.
Navedenih je le nekaj sodobnih načinov pakiranja, a z gotovostjo lahko
trdimo, da je na tem področju še veliko izzivov, tako za znanstveno
raziskovalno sfero, kot tudi za industrijo (NIVZ, 2016).

7.3. Trendi prehranjevanja
7.3.1 Zdrava hrana

V preteklosti smo se osredotočali predvsem na energijski vnos (kalorije) in
se spraševali, katera hrana nam bo pomagala do popolne postave. Kot
opažajo nutricionisti, pa se to vse bolj spreminja. Ljudi vedno bolj zanima,
kakšen vpliv imajo določena živila in kombinacije posameznih živil na naše
celostno zdravje in počutje. Kako jesti, če se želimo izogniti napihnjenosti in
drugim prebavnim težavam? Kakšen vpliv ima prehrana na kakovost našega
spanca? Kakšen je optimalni način prehranjevanja za boljšo zbranost? Vsa
našteta in še mnoga druga vprašanja vplivajo in bodo v prihodnje še bolj
izrazito vplivala na oblikovanje naših jedilnikov, ki torej nikakor ne bodo
podrejeni izključno ukvarjanju s kalorijami (ŠKULJ, L., 2016).
V zadnjem desetletju dvajsetega in začetku enaindvajsetega stoletja sta v
naši družbi opazna dva izrazita trenda prehranjevanja. Na eni strani nastopa
trend prehranjevanja z industrijsko pripravljeno hrano, na drugi strani pa
trend t.i. zdravega prehranjevanja. Če se želimo prehranjevati bolj zdravo,
moramo vedeti kakšna je danes zdrava hrana, kaj nam večje trgovske
verige ponujajo, vprašati pa se moramo predvsem, ali res kupujemo zdravo
hrano in ali vemo kaj zaužijemo (PERJET, T., 2008).
Vse več porabnikov se namreč zaveda pomena zdravega načina življenja,
katerega velik del je tudi uživanje zdrave hrane, vzporedno temu namenijo
vse več sredstev in časa za nakup zdrave hrane in vedno večje je tudi
oglaševanje le-te (MEHMETI, G. in XHOXHI, O., 2014). Hkrati je na
razpolago tudi vedno več informacij o zdravi prehrani, ki so si včasih lahko v
nasprotju. Še posebej splet in družbena omrežja predstavljajo kanale, ki
omogoča hitro širjenje informacij, ki so včasih lahko tudi nepopolne ali celo
zavajajoče. Tovrstne objave financirajo tudi nosilci živilske dejavnosti, z
namenom pospeševanja prodaje. Dobrodošlo pomoč zato predstavljajo s
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strani države financirani projekti za ozaveščanje in informiranje
potrošnikov. Primer takšnega projekta v Sloveniji je Nacionalni portal o
hrani in prehrani (www.prehrana.si).

7.3.2 Trend prehranjevanja milenijcev

Milenijci so osebe, ki so se rodile v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Vsak
tretji milenijec vsak dan uživa rastlinske nadomestke mesa, vsak drugi pa
nekajkrat na teden.
Menijo, da prehranjevanje z rastlinsko hrano precej zmanjšuje tveganje za
civilizacijske bolezni. Poudarjajo, da so beljakovine pomembni gradniki za
naše telo in vse bolj prisegajo na rastlinske nadomestke mesnih in mlečnih
izdelkov. Mesna in mlečna industrija ter manjša podjetja, ki razvijajo
rastlinske alternative mleku in mesu, močno sledijo temu trendu.
Rastlinske alternative mesu so tudi najhitreje rastoč segment alternativnih
beljakovinskih virov, ker jih ljudje najpogosteje izberejo kot premostitvena
živila pri prehodu v vegetarijanstvo (DELO, 2018). Hkrati je pri tej skupini
ljudi zaradi posledičnega pomanjkanja določenih hranil je v porastu tudi
poraba prehranskih dopolnil.
Druga skrajnost je neuravnoteženo prehranjevanje milenjicev. Tu gre
pravzaprav za neke vrste neskladje, saj je ravno generacija milenijcev tista,
ki je zaradi obvladovanja in navezanosti na tehnološke naprave ter splet ves
čas ’on-line’, kar pomeni, da so na tekočem z zadnjimi prehranskimi trendi
in smernicami zdrave prehrane, a hkrati imajo slabe prehranske navade. V
teoriji so torej dobro podkovani, v praksi pa tega ne upoštevajo, oziroma,
jim manjka uravnotežene prehrane.
To je generacija, ki živi s tehnologijo in tehnološkim razvojem in je
’pozabila’ na svoj razvoj. Dejavniki kot so preobremenjenost, stres in hiter
življenjski ritem ne prispevajo k zdravemu življenjskemu slogu (FIT 24 UR,
2018).

7.3.3 Uporaba hrane pred potekom roka trajanja

Odpadki so eno od glavnih vprašanj, ko govorimo o trajnosti hrane. Samo v
Evropski uniji se vsako leto pokvari skoraj 90 milijonov ton hrane. Poslovne
priložnosti na tem področju so ogromne, pojavlja se tudi vse več podjetij, ki
prispevajo k reševanju te težave. Potencial za trajnostni učinek je s
pomočjo novodobnih tehnologij in sprotnega obveščanja ogromen (RASPOR,
P., 2014).

7.3.4 Izdelava hrane

Prihodnost prinaša tudi nove tehnologije pri izdelave hrane. Npr. 3D tiskanje
živil, ki se razlikuje od robotskih tehnologij za proizvodnjo hrane (zasnovane
za avtomatizacijo ročnih procesov za množično proizvodnjo), vključuje
tehnologijo in digitalno tehniko gastronomije za izdelavo popolnoma
prilagojenih živilskih izdelkov. To prinaša nešteto priložnosti: od
racionalizacije kuharskih dejavnosti do izdelave novih oblik, ki niso možne
brez teh tehnik, do izkoriščanja natančnih prehranskih priložnosti (FUTURE
FOOD NETWORK, 2016).
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7.3.5 Živila s skromnim vplivom na okolje

Ko se premikamo k svetovni populaciji 9 milijard ljudi, bo prehrambena
industrija prisiljena najti nove, okolju prijazne prehranske rešitve. Med njimi
so tudi užitne žuželke, ki vsebujejo visokokakovostne beljakovine, vitamine
in aminokisline, hkrati pa imajo majhen vpliv na okolje. Drug primer so
alge. Le te lahko vsebujejo veliko beljakovin in železa. Tovarna alg
spreminja alge v privlačne in trajnostne prehrambene izdelke, kot so
čokoladne ploščice in kosmiči za zajtrk (FUTURE FOOD NETWORK, 2016).
Nove vrste hrane pa s seboj prinašajo tudi izzive na področju zagotavljanja
varne hrane, ki jih bodo morali ustrezno naslavljati tudi politični odločevalci
in nadzorni organi.

7.3.6 Kratka in pravična veriga preskrbe s hrano

Kratke verige preskrbe s hrano vključujejo zelo malo posrednikov, krepijo
podeželsko gospodarstvo, ustvarjajo nove načine prodaje lokalnih
proizvodov in privabljajo nove vrste kupcev. To se zdi bistveno ob
naraščajočem svetovnem prebivalstvu. Pojavljajo se podjetja, ki poskušajo
končnemu kupcu čim bolj olajšati reševanje problema z različnih vidikov.
Odgovor na to je tudi mednarodno gibanje kmetov, proizvajalcev hrane,
znanstvenikov in strokovnjakov s področja hrane, ki aktivno spodbujajo
dobre, čiste in pravične lokalne prehranske sisteme po vsem svetu (FUTURE
FOOD NETWORK, 2016).
Izpostavimo lahko dva trenutno najpomembnejša trenda v proizvodnji
hrane:

•

Trajnost

•

Sledljivost

Okoljska trajnost je temeljni dejavnik proizvodnje hrane. Voda in energija
sta v deželah z visoko rastjo prebivalstva že v pomanjkanju. To pomeni, da
je optimizacija porabe energije in vode izredno pomembna za omejitev
vplivov na okolje, pa tudi za zagotovitev prihodnjih dejavnosti. Digitalno
upravljanje z energijo omogoča uporabnikom, da povežejo podatke o
energiji s proizvodnjo in procesiranjem informacij v dejanske matrike, kar
omogoča operaterjem, da izvedejo optimalne prilagoditve za izboljšanje
energetske učinkovitosti. S tem lahko podjetja nenehno izboljšujejo svojo
trajnostno naravnanost. Izboljšajo lahko tudi obratovalno učinkovitost s
povezovanjem proizvodnih dogodkov z nenavadnimi vzorci porabe energije
ali spreminjanjem porabe energije. To tudi pomaga izboljšati
dobičkonosnost, saj energija predstavlja pomemben strošek pridelave in
predelave hrane (CHAMBERS, K., 2018).
Potrošniki postajajo vse bolj zahtevni. Zahtevajo informacije od kod prihaja
njihova hrana, od kod surovine, kako so bili kmetijski pridelki pridelani,
kako se je delalo s surovinami, kakšne so bile dobavne poti. Zaradi tega je
sledljivost eden najpomembnejših trendov proizvodnje hrane, ki omogoča
gradnjo zaupanja potrošnikov. Digitalna preobrazba zalog in proizvodnih
operacij omogoča popolno sledljivost od prejema surovin do pošiljanja
končanih izdelkov. To velja tudi za zagotovilo, da so izdelki pravilno
označeni. Slabo označeni izdelki (tudi npr. neoznačeni alergeni) so eden
glavnih vzrokov za odpoklic proizvodov (CHAMBERS, K., 2018).
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7.4.
Nekateri
ukrepi
MKGP
uravnoteženega prehranjevanja

za

spodbujanje

7.4.1 Sheme šolsko sadje, zelenjava, mleko

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni
šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka
in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo
otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

7.4.2 Tradicionalni slovenski zajtrk

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino, in
vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost, o pomenu zajtrka v
okviru prehranjevalnih navad; pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil
pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje,
gospodarske dejavnosti in za širše okolje; o pravilnem ravnanju z odpadki,
ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z
emabalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu
zdravega načina življenja, sestave posameznih obrokov in pomembnosti
uživanja zajtrka.

7.4.3 Javno naročanje hrane v javnih zavodih

Javno naročanje je orodje, ki omogoča, da se ob porabi javnih sredstev
poleg ekonomskih vidikov upoštevajo tudi okoljski vidiki, s čimer se ta
javno-finančni instrument uporablja za zasledovanje ciljev okoljske politike.
Poudarjamo, da je v Sloveniji je več kot 1500 javnih zavodov, ki skupaj z
javnim sektorjem naročijo za več kot 120 milijonov evrov hrane na leto.
Zakon o javnem naročanju dovoljuje javnim zavodom, da del lokalne hrane,
od izbranega ponudnika kupijo brez razpisa. To pomeni, da lahko sklenejo
pogodbo tudi z okoliškimi pridelovalci hrane. Javni zavodi lahko na tak način
naročijo do 20 odstotkov celotne vrednosti nakupa, vrednost posameznega
izločenega sklopa živil pa ne sme biti višja od 80 tisoč evrov. Pri naročanju
si lahko pomagajo s priporočili za javno naročanje in spletno aplikacijo
Katalog živil za javno naročanje živil.
Katalog živil za javno naročanje je spletna aplikacija, ki je objavljena na
svetovnem spletu na naslovu https://www.katalogzivil.si/. Javnim
naročnikom omogoča pravilno poimenovanje živil, analizo trga, informacije
o ponudbi živil na nacionalni ravni, oblikovanje sklopov in pomoč pri
oblikovanju meril. Živila so sistematično razvrščena v smiselne kategorije in
podkategorije.

7.4.4 Gastronomska regija

Projekt Slovenija ‒ Evropska gastronomska regija 2021 je usmerjen v
povečevanje kakovosti življenja. Vključuje priložnosti za izobraževanje na
področju zdravega in sonaravnega bivanja ter trajnostnega razvoja
gastronomije. Krepi nacionalno promocijo kulinarike in gastronomije ter
ustvarja sinergijo z lokalnimi okolji oziroma kulturami.
Pridobitev naziva Evropska gastronomska regija je izjemnega pomena za
promocijo nacionalne kulinarike in gastronomije. S svojimi učinki pa hkrati
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prispeva k trajnostnemu razvoju, spodbuja trajnostni gastronomski turizem
in lokalno samooskrbo, povezuje podeželska in urbana območja, poudarja
pomen prehrane za zdravje ter zagotavlja podporo malim in srednjim
podjetjem.

7.5. Izzivi za prihodnost in zaključek

V praksi ugotavljamo, da je hrana je po svoji osnovni definiciji blago in je
kot taka del širšega sistema, ki mu pravimo agro-gospodarstvo. Deležniki v
standardni agroživilski oskrbni verigi pridelujejo kmetijske surovine, jih
predelujejo v varna, okusna, enostavno uporabljiva in prehransko ustrezna
živila in jih ponujajo končnim potrošnikom.
Agroživilsko verigo tvorijo medsebojno odvisni ekonomski subjekti
(podjetja, kmetijska gospodarstva, združenja), ki upravljajo tokove blaga,
storitev, denarja ter informacij. Dodana vrednost v agroživilski oskrbni
verigi nastaja v procesih, ki potekajo v primarnih, sekundarnih in terciarnih
dejavnostih gospodarstva; prvenstveno v kmetijstvu, živilskopredelovalni
industriji, trgovini in gostinstvu ter turizmu. Pomembne pa so tudi
dejavnosti transporta in energetike ter številne podporne storitvene
dejavnosti, kot na primer veterinarstvo, oglaševanje, pravno varstvo.
Delovanje agroživilskih verig je v zadnjem desetletju pod vplivom številnih
dejavnikov, med najpomembnejšimi in najizrazitejšimi pa so tako imenovani
štirje mega trendi:
A. Tehnološki napredek v pridelavi in predelavi hrane
Razvoj aplikacij molekularne genetike (npr. genomika) pri žlahtnjenju
rastlin in selekciji domačih živali, napredne kemijsko-procesne aplikacije pri
sintezi gnojil in pridobivanju učinkovin na področju varstva rastlin; uvedba
naprednih separacijskih, stabilizacijskih, ohranjevalnih informacijskoračunalniških in drugih ključnih tehnologij v živilskih podjetjih za doseganje
boljših organoleptičnih in hranilnih lastnosti živil, ki zagotavljajo večjo
stopnjo varnosti in daljše roke trajanja proizvodov, ter poenostavljajo in
skrajšujejo njihovo pripravo, kakor tudi znižujejo proizvodne stroške
(WHITE PAPER, 2015).
B. Spremembe v strukturi in delovanju agroživilskih trgov
Koncentracija, globalizacija, konkurenčni pritiski, vertikalna in horizontalna
integracija ter koordinacija, specializacija nabavnih tokov, pogajalska
dominacija trgovine na drobno, realno zniževanje cen surovin, povečevanje
cenovne vrzeli v verigi (WHITE PAPER, 2015).
C. Spremembe v značilnostih mednarodne trgovine v agroživilstvu
Liberalizacija mednarodnih tokov blaga, storitev, tehnologije in kapitala,
izrazita rast »prehranskih kilometrov«, sprememba strukture trgovanja od
surovin
k
agroživilskim
polizdelkom
oz.
živilom,
specializacija,
koncentracija, odvisnost
(WHITE PAPER, 2015).
D. Spremembe
vedenja

v

značilnostih

povpraševanja

/

potrošniškega
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Navkljub nasprotnemu vtisu, je povpraševanje po hrani v primerjavi s tistim
po drugih potrošnih dobrinah relativno konzervativno; potrošniki večinoma
ne sprejemajo radikalnih novosti, kot je to primer pri elektroniki. Zato so
številni »novi živilski proizvodi« zgolj adaptacije že obstoječih proizvodov
oz. njihove različice. Čeprav večine novih izdelkov na agroživilskih trgih ne
moremo kategorizirati med prebojne inovacije, tudi različice in adaptacije
izdelkov (t.i. inkrementalne inovacije) v agroživilstvu praviloma pomenijo
značilno krepitev tržnega položaja ponudnika in njegovo konkurenčno
prednost (WHITE PAPER, 2015).

7.5.1 Priporočila- usmeritve za prihodnost

Podjetja v živilskem sektorju bi morala še naprej razvijati nove oblike živil z
visoko prehransko vrednostjo in spodbujati inovacije za doseganje vse večje
personalizacije ponudbe hrane in omejiti vpliv embalaže na okolje. Prav
tako je potrebno podpirati potrošnike pri njihovih prizadevanjih za
zmanjšanje količin odpadkov. Ustrezno bi bilo nadaljevanje preoblikovanja
obstoječih izdelkov glede na tehnološki napredek, trende zmanjševanja
sladkorja, soli in transmaščobnih kislin v izdelkih in razvoj novih izdelkov.
Pomembno je tudi spodbujanje zdravega načina življenja ter spodbujanje
novih oblik komunikacije v celotni verigi preskrbe s hrano (WHITE PAPER,
2015).
To pomeni vključevanje distribucije v razvoj novih metod za hiter nakup z
visoko stopnjo digitalizacije. Pomembno je tudi razvijanje ukrepov in
strategij za izbiro specifičnih izdelkov, zdrava prehrana in z zmanjšanim
vplivom na okolje. Po drugi strani pa mora gostinski sektor poiskati nove
rešitve, ki bodo pomagale ljudem poiskati ustrezen čas, ki ga bodo namenili
uživanju obrokov z bližnjimi. Upoštevati je tudi potrebno, da imata družina
in šola temeljno vlogo pri prehranski vzgoji za bodoče odrasle. Pravzaprav,
je prvi korak za spremembo skupni življenjski slog, ki je sestavljen iz
določanja prehranjevalnih navad majhnih otrok in ne usmerjanja njihovega
načina prehranjevanja.
V bodoče bo potrebno večje povezovanje znanstvenih in strokovnih institucij
z vsemi členi v verigi preskrbe s hrano, v nove centre inovacij in razvoja. Ti
bi s svojimi priporočili in rešitvami omogočali implementacijo novih trendov
pri razvoju družbe in pričakovanj novih generacij. Tako bi lahko prišli do
novih inovativnih izdelkov, ki bi zadostili vsem novim razvojnim trendom.
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8.1 Uvod

Na področju proizvodnje hrane in prehranjevanja ljudi se pojavljajo
novi problemi in se zastavljajo nova vprašanja. Vse bolj se poudarjajo
trajnostni vidiki proizvodnje, predelave, skladiščenja, transporta in
drugih procesov v živilsko-prehransko-oskrbovalni verigi. Nastaja
veliko zavržkov hrane, ki obremenjujejo okolje, z naraščanjem števila
prebivalcev na Zemlji in spreminjanjem prehranjevalnih navad pa se
spreminjajo tudi potrebe po vrsti in količini hrane.
Na področju sistemov oskrbe s hrano trenutno prevladuje koncept
t. i. deljene odgovornosti med vsemi deležniki v živilsko-prehranskooskrbovalni verigi (WHO, 2000). Verigo »od polja do mize« smo v
zadnjem času še »podaljšali« do smetnjaka, saj vse bolj pereče
postaja tudi vprašanje zavržkov hrane. Vendar je delovanje sistemov
oskrbe s hrano čedalje bolj večplastno in prepleteno, zato na oskrbo s
hrano ne moremo in ne smemo gledati linearno. Pri doseganju
celovite kakovosti in varnosti hrane je potreben večdisciplinarni
pristop za hiter in učinkovit odziv v verigi oskrbe s hrano, zavedajoč
se, da nično tveganje ni dosegljivo v realnih sistemih. Mrežni pristop
bi bil primernejši za povezavo vseh obstoječih vozlišč v sedanjih
sistemih oskrbe s hrano. To bi vključevalo in poudarilo pomen
subjektivnega razumevanja zdravstvenih in varnostnih konceptov, ki
so sestavni del učinkovitega koncepta javnega zdravja (Raspor in
Jevšnik, 2016). Za slednje pa potrebujemo osebnostno zrelega in
prehransko pismenega posameznika.
Vidgen in Gallegos (2014) prehransko pismenost razdelita na štiri
glavne stebre:
• načrtovanje prehrane,
• izbor živil,
• priprava hrane,
• prehranjevanje.
Pri tem kritično oceno lastnih veščin ter povezovanje teorije in prakse
ob nenehnih spremembah vidita kot element povezanosti in
nepretrganosti prehranske pismenosti. Perry in sod. (2017),
upoštevajoč sistematičen pregled relevantne literature, koncept še
razvijejo in prehransko pismenost prikažejo tudi kot posledico
notranjih in zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na posameznikove
odločitve pri ravnanju s hrano oz. prehranjevanju.
Notranji (raven posameznika, ki se odloča) in zunanji dejavniki
(raven posameznikovega okolja, v katerem se prehranjuje oz. rokuje
s hrano), ki vplivajo na prehransko pismenost, so medsebojno odvisni
in jih glede na pregled literature (Perry in sod., 2017; Gregorič,
2015; WHO, 2008) razvrstimo tako:
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•
•

notranji dejavniki: starost, psihološko stanje, želje, znanje,
veščine, odnos do hrane ter zaupanja v lastne sposobnosti;
zunanji dejavniki: socialno-kulturni dejavniki, medsebojni odnosi
(družina, prijatelji, vrstniki), prehranske prakse, živilski in drugi
sistemi, dostop do hrane, dostop do izobraževanja.

Učinek tako notranjih kot zunanjih dejavnikov na udejanjenje
prehranske pismenosti v vsakodnevnem življenju lahko povežemo z
osebnostno zrelostjo posameznika. Za zrelo osebnost so, splošno
gledano, značilni realističen in hkrati kritičen odnos do stvarnosti ter
zmožnosti življenjskega načrtovanja, postavljanja ciljev in ravnanja v
skladu z njimi. Znak zrelosti je tudi želja po osebnem napredku in
izpolnjevanju (Musek in Pečjak, 1997). To pa je ključno ob
upoštevanju nenehnih sprememb na obravnavanem področju.
Dolgoročen vpliv na prehransko pismenost ob izpolnjenem pogoju
dostopnosti imajo tudi različne oblike prehranskega izobraževanja
(Kostanjevec, 2013). Tovrstne vsebine lahko posameznik spozna v
obliki formalnega, neformalnega izobraževanja in/ali priložnostnega
učenja. Vsaka od oblik ima glede na skupino prebivalstva, ki ji je
namenjena, različen namen in učinek.

8.2 Definicije

Pismenost je »trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da
uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje,
razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli,
na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter
razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno
osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem
okolju« (Nacionalna komisija za razvoj pismenosti, 2006, str. 6).
Prehranska pismenost je glede na najpogosteje uporabljeno
definicijo v znanstveni literaturi »sestavljena iz več medsebojno
povezanih znanj, spretnosti in vedenj, potrebnih za načrtovanje
prehrane, izbor živil, pripravo hrane in prehranjevanje z namenom
zadovoljitve prehranskih potreb in določanje vnosa hrane. In sicer na
ravni opolnomočenega posameznika, gospodinjstva, skupnosti ali
naroda, ki je zmožen poskrbeti za kakovostno prehrano, upoštevajoč
nenehne spremembe v času« (Vidgen in Gallegos, 2014).
V tem prispevku prehransko zrelost razumemo v kontekstu
vseživljenjskega učenja, v povezavi z vsemi okoliščinami in
aktivnostmi, ki so povezane s hrano in prehrano. Poleg prehranske
pismenosti je v tem oziru ključna osebnostna zrelost izražena skozi
željo po osebnem napredku in izpolnjevanju, upoštevajoč nenehne
spremembe v času med in še posebej po zaključku formalnega
izobraževanja.
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Formalno izobraževanje
Najosnovnejšo
fazo
izobraževanja
imenujemo
formalno
izobraževanje. Začne se z vstopom v šolo in traja do konca šolanja.
Za to fazo je značilno, da ji vsak posameznik posveti ves svoj čas in
je osnovna oz. pripravljalna funkcija za prevzem kasnejših vlog
(Jelenc, 2008). Po končanem formalnem izobraževanju kandidat
pridobi uradno priznano listino o doseženi stopnji izobrazbe.
Neformalno izobraževanje in priložnostno učenje
Druga faza je faza nadaljnjega izobraževanja – neformalno
izobraževanje. V osnovi ni namenjeno pridobivanju formalnega
izkaza, temveč zadovoljitvi drugih izobraževalnih potreb. Pogosto se
nanaša na izobraževanje odraslih. Zajema vse procese namernega in
organiziranega izobraževanja, ki so povezani s potrebami
posameznikovega življenja in dela (Jelenc, 2008). Z neformalnim
izobraževanjem je pogosto povezano tudi priložnostno učenje; gre za
učenje, ki ne poteka v instituciji in ob zaključku katerega se ne
pridobiva listin. Nanj vpliva socialno in kulturno okolje, v katerem
posameznik živi. Priložnostno učenje se odvija v različnih življenjskih
položajih, nanj pa vplivajo družinski člani, prijatelji in druge osebe, s
katerimi se posameznik druži. Izraža se v tem, kar človek bere, gleda
in po čemer se zgleduje, pa tudi v njegovih hobijih in družbenem
življenju. Učeči je motiviran in se sam odloča, kako bo pridobil
znanje, spretnosti ali veščine (Eshach, 2007).

8.3 Vpliv formalnega prehranskega izobraževanja na
prehransko vedenje

Izobraževanje na predšolski in osnovnošolski ravni lahko odpravlja
napake in pomanjkljivosti napačne ali pomanjkljive vzgoje doma,
medtem ko formalno izobraževanje na srednješolski ravni poglobi in
utrdi predhodno pridobljeno znanje, razvit odnos in veščine.
Pomembno se je zavedati, da lahko tudi formalno prehransko
izobraževanje, v katerega so vključeni otroci in mladostniki, vpliva na
prehransko vedenje v družini, saj so otroci in mladostniki vključeni v
prenos prehranskih informacij v domače okolje. Erjavšek in
Kostanjevec (2016) ugotavljata, da se obravnava prehranskih pojmov
med osnovnošolskim izobraževanjem nadgrajuje, najpogosteje pa se
obravnavajo vsebine, ki so povezane z izborom živil in uživanjem
hrane. Najmanj opredeljeno je načrtovanje prehrane. Avtorja
ocenjujeta, da je za obravnavo prehranskih vsebin v osnovni šoli
veliko priložnosti, in poudarjata, da je za proces obveznega
formalnega izobraževanja pomembno, da se izobraževanje izvaja
kakovostno in interdisciplinarno, kar pomembno vpliva na prehransko
pismenost.
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Programi prehranskega izobraževanja morajo biti prilagojeni
kognitivnim in kulturnim značilnostim ciljne skupine, ki ji je
izobraževanje namenjeno. Za šolsko okolje, v katerem otroci preživijo
večino dneva, je pomembno tudi, da šola zagotavlja ustrezno
razpoložljivost in dostopnost zdrave hrane (Schneider, 2000; Sichert
Hellert in sod., 2011). Brennan in sod. (2007) ugotavljajo, da poleg
spola in socialnega statusa posameznika obiskovanje pouka
gospodinjstva pomembno vpliva na njegovo vedenje pri pripravi
hrane v odrasli dobi. Vendar pa lahko ugotovimo, da za prehransko
pismenost ključni predmeti, kot je gospodinjstvo, na ravni osnovne
šole ne odpravijo vseh predhodno pridobljenih pomanjkljivosti (Lange
in sod., 2016). Tivadar in Kamin (2005) ugotavljata, da so
vseprisotnost tveganja v družbi, pomanjkljivosti nasvetov in slabi
zgledi avtoritet zdravja najpogostejši zaviralni dejavniki zdravega
prehranjevanja med mladimi.
Obvezno izobraževanje mora biti ciljno usmerjeno, upoštevati pa
mora tudi ustrezna teoretična in praktična izhodišča izobraževanja.
Za optimalno doseganje ciljev morajo biti prehranske vsebine in
didaktične strategije izobraževanja prilagojene kognitivnemu razvoju
otrok (Kostanjevec in Erjavšek, 2019). Tudi Ovca in sod. (2016)
poudarjajo, da je ključnega pomena, da je vsebina prilagojena ravni
razumevanja in potrebam ciljne skupine. Rezultati njihove tematsko
usmerjene delavnice kažejo pomembno spremembo stališč v ciljni
skupini osnovnošolcev glede dojemanja tveganja za zdravje v
povezavi s hrano. Hkrati tudi dokazujejo, da so bile aktivnosti
delavnice v ciljni skupini prepoznane kot verjetne v domačem okolju.
Rezultati so pokazali še, da je vpliv delavnice na znanje večji pri tistih
temah, ki so bile podprte s praktično aktivnostjo, manjši pa pri
temah, ki so bile obravnavane zgolj v razpravi. Kostanjevec (2013) še
ugotavlja, da slovenski osnovnošolci v procesu izobraževanja, zlasti
pri predmetu gospodinjstvo, usvojijo novo prehransko znanje,
usvojeno znanje pa nima pomembnega vpliva na spremembo njihovih
stališč in namer, ki so povezane z njihovim prehranskim vedenjem.
Pomembno se je zavedati, da je prehransko vedenje otrok rezultat
različnih dejavnikov, med katerimi na otroke zelo pomembno vplivajo
družinsko okolje, vrstniki in drugi dejavniki okolja. Formalno
prehransko izobraževanje v osnovni šoli je pomembno in ga je treba
izvajati na različnih ravneh, mora pa biti prilagojeno stopnji
kognitivnega razvoja otrok. Izobraževanje mora biti ustrezno
načrtovano ter nadgrajeno z interdisciplinarnim in konstruktivističnim
pristopom, ki omogočata razvijanje procesnih znanj, potrebnih za
kritično
vrednotenje
lastne
priprave
hrane
in
lastnega
prehranjevanja. Poleg izobraževanja pa je treba otrokom v šolah
zagotoviti tudi ustrezno prehransko okolje. Za učitelje, ki posredujejo
prehranske vsebine, pa je pomembno, da z lastnim zgledom in
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pozitivnimi stališči do zdravega načina prehranjevanja vplivajo na
dvig prehranske pismenosti otrok.

8.4 Vpliv neformalnega prehranskega izobraževanja in
priložnostnega učenja na prehransko vedenje

Posamezniku je danes na voljo veliko informacij o prehrani, npr.
zdravem prehranjevanju, dietah, tehnologiji pridelave in predelave,
varni hrani in trajnostni oskrbi s hrano. Viri informacij so zelo različni,
različna pa je tudi kakovost informacij. Na osnovi različnih informacij
so posamezniki pogosto zmedeni. Bellows in More (2013) ugotavljata,
da se posamezniki pogosto zanašajo na prehranske informacije, ki jih
dobijo na internetu, televiziji, radiu, v časopisu, oglasnih sporočilih,
pri prijateljih in v družini. Informacije pa so lahko napačne,
nepopolne in zavajajoče.

Neustrezna informacija o prehrani je lahko škodljiva za zdravje ljudi,
a se lahko uporablja kot modna muha ali celo kot znanstvena prevara
(Ayoob, Duyff in Quagliani, 2002). Pogosto so informacije o prehrani
predstavljene kot resnice, a so miti, ki niso znanstveno utemeljeni.
Najpogosteje so to informacije o pozitivnih ali negativnih vidikih
hrane in predstavljajo zaviralni dejavnik za zdravo in varno
prehranjevanje (Lesser, Mazza in Lucan, 2015). Pomembno je, da
prehransko pismena oseba zna izbirati zanesljive vire informacij ter
da informacije, ki jih dobi med neformalnim izobraževanjem in
priložnostnim učenjem, kritično oceni.
Vendar
pa
subjektivno
zaznavanje
pomena
neformalnega
izobraževanja in usposabljanja kasneje na delovnem mestu z vidika
dijakov živilske smeri npr. razkrije njihovo prepričanje, da le-to sploh
ni potrebno (Ovca in sod., 2018b). Vzrok je lahko njihovo visoko
subjektivno zaznavanje samoučinkovitosti oz. prepričanje, da že
znajo ustrezno rokovati s hrano. Nekateri celo menijo, da so
preventivni ukrepi zagotavljanja varnosti živil, s katerimi so se
seznanili med šolanjem, nepotrebni, saj se po njihovih izkušnjah nič
ne zgodi, tudi če jih ne upoštevajo.
Clifford in sod. (2009) ugotavljajo, da posamezniki veliko
prehranskega znanja pridobijo z gledanjem kuharskih oddaj ali oddaj
znanih kuharjev. Osebe, ki rade kuhajo, preizkušajo nove kuharske
tehnike, izbirajo kakovostnejšo hrano in poznajo manj tradicionalne
sestavine, raje in pogosteje gledajo kuharske oddaje (Kamin, Tivadar
in Kropivnik, 2012). Gledalci kuharskih oddaj načeloma ne
spreminjajo svojega prehranskega vedenja, omenjene oddaje si
namreč ogledajo zaradi razvedrila (Villani, Egan, Keogh in Clifton,
2015), Lane in Fisher (2015) pa menita, da te oddaje pripomorejo k
izboljšanju kuharskega znanja in tehnik priprave hrane. Vidgen in
Gallegos (2011) ugotavljata, da gledanje oddaj lahko pozitivno vpliva
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na posameznikovo navdušenje nad hrano ter poznavanje sestavin in
porekla hrane.
Pri pripravi hrane moramo biti pozorni tudi na varnost živil. Pogosto
je v televizijskih oddajah to manj pomemben vidik, ki pa lahko
pomembno vpliva na gledalce in njihov odnos do varnosti hrane. V
zadnjem času zasledimo tudi vse več sistematičnih študij, ki
analizirajo kuharske oddaje z vidika izvajanja preventivnih ukrepov
na področju zagotavljanja varnosti živil. Čeprav nekatere študije ne
zaznajo značilnega vpliva na spreminjanje prehranskih navad ljudi, je
več kot očitno, da ključni preventivni ukrepi za zagotavljanje varnosti
živil v tovrstnih oddajah bodisi niso prikazani bodisi niso upoštevani
(Maughan et al., 2016). Ne glede na vzrok odsotnosti omenjenih
ukrepov pa tovrstno prikazovanje priprave hrane lahko povzroči
prenos neustreznih praks v potrošnikov vsakdan in zahteva odziv
strokovnjakov, ki delujejo na področju prehrane oz. širšem področju
javnega zdravja.
V Združenih državah Amerike so preverjali vpliv uporabe navodil za
pripravo varne hrane, ki se pripravlja po določenem receptu. V
raziskavo sta bili vključeni dve skupini odraslih potrošnikov: prva
skupina je pripravljala obrok po običajnem receptu, medtem ko je
druga skupina pripravljala obrok po istem receptu kot prva, vendar z
dodanimi elementi za zagotavljanje varnosti živil. Odstotek
potrošnikov je bil na področju umivanja rok in uporabe termometra
pri termični obdelavi v drugi skupini večji za 60 % oz. 30 % v
primerjavi s prvo (Maughan in sod., 2016). Vendar je neželeni učinek
tovrstnega pristopa bolj rutiniran, a manj razmišljujoč posameznik.
Medtem ko na ta način lahko utrdimo rutino posameznika, hkrati tudi
zmanjšamo njegovo razmišljanje in ustrezno ravnanje v situacijah, ko
nima na voljo napisanih navodil oz. recepta.
V sodobni družbi je pomemben vir prehranskih informacij internet, ki
je vir številnih informacij o prehrani in priložnostnega učenja. Na
internetu pa so na voljo tudi različne neformalne oblike prehranskega
izobraževanja. Rustad in Smith (2013) ugotavljata, da je
enotedensko neformalno izobraževanje, ki je vključevalo različne
dejavnosti, demonstracije in interaktivne vsebine, pri udeležencih
izboljšalo znanje o prehrani. Imelo je tudi pozitiven vpliv na
prehransko vedenje udeležencev spletnega izobraževanja, ki se je
kazalo predvsem v nakupovanju bolj zdravih živil, kuhanju z manjšo
količino soli in maščob ter uporabo svežih zelišč.
Število oseb, ki na internetu iščejo informacije o zdravju in prehrani,
se povečuje. Uporabljajo se različna družbena omrežja in posamezniki
postajajo kritični do informacij, pomembno pa se jim zdi, da so
informacije zanesljive (Jung, Walsh Childers in Hyang Sook, 2016).
Glede na razsežnosti priložnostnega prehranskega izobraževanja, ki
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ga omogoča internet, je treba uporabnike usmerjati k zanesljivim
virom informacij, ki so znanstveno ustrezne in posameznika
usmerjajo k zdravemu in varnemu načinu prehranjevanja.

3.5 Izzivi za prihodnost in zaključek

Hrana postaja pomembna strateška dobrina, saj je povezana tako z
varovanjem zdravja ljudi kot tudi z varovanjem okolja (Gale, 2014).
Globalizacija in hiter razvoj novih tehnologij postavljata pridelavo in
predelavo hrane pred nove izzive, ki jih v preteklosti nismo poznali.
Množična pridelava hrane, ki je zaradi podnebnih sprememb čedalje
bolj nezanesljiva, dolge transportne poti, nepremišljena izraba
naravnih virov ter problematika odpadne hrane so razlogi za to, da je
zagotavljanje varne in kakovostne hrane postalo ena od prednostnih
nalog družbenega razvoja. Zaradi naraščajočega števila prebivalstva
bo v prihodnje izziv nahraniti svetovno prebivalstvo še toliko večji.
Willett in sod. (2019) predlagajo način prehrane, ki bi upošteval
načela trajnostne oskrbe s hrano. Predlagana prehrana, ki bi temeljila
na rastlinski hrani in bi omejila uživanje živil živalskega izvora, bi
pomenila velike spremembe v prehranjevanju prebivalstva. Salobir in
Pajk Žontar (2019) opozarjata, da predlagani prehod na skoraj
popolnoma rastlinsko hrano ni alternativa niti za prehranjevanje ljudi
niti za okolje, saj tovrstna prehrana lahko vodi v pomanjkanje hranil
v prehrani ljudi, v nekaterih predelih sveta pa je pridelava rastlinske
hrane zelo omejena ali pa je sploh ni. Ocenjujemo, da bo za
spreminjanje prehranskega vedenja ljudi, ki bo trajnostno usmerjeno,
treba izvajati različne oblike izobraževanja in da je sodobne probleme
prehranjevanja treba predstavljati na znanstven in strokoven način.
Še vedno prepogosto obvelja prepričanje, da je šola zgolj
pripravljalnica za nekaj, kar se dogaja zunaj nje (Šorgo, 2010).
Obstoječe metode šolskega dela, z učiteljem kot posrednikom in
razlagalcem, sicer omogočajo pridobivanje znanja, vendar niso dovolj
učinkovit odgovor na izziv, kako poučevati, da bi posameznik
ustrezno ravnal tudi v položajih, v kakršne med izobraževanjem ni
prišel. Zavedati se moramo tudi, da izobraževanje samo po sebi
nujno ne zadostuje za doseganje zastavljenega cilja.
Z vzpostavitvijo in izvajanjem načrtnega in nepretrganega
prehranskega izobraževanja v osnovni in srednji šoli ter na terciarni
ravni lahko pomembno vplivamo na kakovost in trajnost
prehranskega znanja udeležencev izobraževanja. Z nadgrajevanjem
in interdisciplinarnim povezovanjem bi bila učinkovitost prehranskega
izobraževanja večja. Pričakovati pa je tudi pozitiven vpliv
izobraževanja na oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad pri
posamezniku in širši populaciji.
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Tako otroci kot posamezniki niso deležni samo formalnega
izobraževanja, ki je v Sloveniji pomanjkljivo, zlasti v srednjih šolah in
na fakultetah. V Sloveniji na področju formalnega prehranskega
izobraževanja na omenjenih stopnjah potrebujemo širše in bolj
poglobljeno izobraževanje (Vombergar in Raspor, 2018).
Torej, ko in če govorimo o vplivih izobraževanja na oblikovanje
prehransko zrelih oseb, moramo upoštevati, da je to proces, ki se
nikoli ne zaključi, saj v človekovo okolje neprestano prihajajo nove
rešitve za posamezna živila, njihovo hranjenje, pripravo in uživanje.
Prav tako se pojavljajo številne motnje in šumi v informacijskih
tokovih. Nekateri s prehitrim druge pa s prepočasnim ali prepoznim
vstopanjem v okolje posameznika. Slednji je mogoče tudi izgubil
interes za (urejeno in zdravo) prehrano iz osebnih ali objektivnih
razlogov. Zato je zelo pomembno, da razumemo vplive izobraževanja
celostno in ne enostransko ali celo modno. To pa že kliče po
strukturiranem izobraževanju skozi javne in družbeno spremenljive in
zaupanja vredne medije. Pri (ne)zaupanju posameznikov do
samooklicanih pričevalcev kaj je prav in kaj je narobe v prehrani, pa
ne vidimo celostnih rešitev. Nekateri celo vidijo speljevanje na
napačno pot, ki posameznika lahko zapelje v bolezen.
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Izvleček
Namen prispevka je opredeliti ključne pasti zdravega prehranjevanja.
Termin zdrava prehrana in zdravo prehranjevanje si danes marsikdo
predstavlja po svoje. Živimo v dobi tehnologije in digitalizacije, ki je k temu
nedvomno veliko pripomogla. Tako so nam na voljo skoraj brezštevilna
priporočila in napotki o zdravem prehranjevanju, veliko njih je brez
strokovne podlage, kar vnaša zmedo, dvom in negotovost v izbiro in
zaupanje povprečnega potrošnika. V razvitih deželah težav z dostopnostjo
hrane ni, se pa kot posledica neustrezne izbire pogosto intenzivno
oglaševane hrane, neuravnoteženega prehranjevanja in prekomernega
vnosa hrane slabša zdravstveno stanje celotne populacije. Z učinkovitim
sistemom izobraževanja po celotni vertikali in zadostni podpori državnih
institucij bi lahko preoblikovali prehranjevalne navade, kar bi dolgoročno
gledano imelo pozitivne učinke za zdravje posameznika in družbe.
Ključne besede: zdrava prehrana, prehranjevalne navade, moderni načini
prehranjevanja, oglaševanje, izobraževanje

Food consumption trends
Ksenija Ekart
University Medical Centre Maribor
Maribor, Slovenia
Abstract:
Purpose of this paper is to define healthy eating traps we are facing in
everyday life. There are many different opinions about what is healthy
nutrition and healthy eating. Almost countless recommendations just a click
away, many of them even without true evidences, cause confusion,
uncertainty and lack of confidence in ones everyday nutritional choices and
eating habits. Comfortable, mostly sedentary lifestyle and advertised food
that is easy to carry, purchase and consume, is sadly preferable choice and
causes bad eating habits, overweight, obesity and uncommunicable
diseases. Changed eating habits can lead to better health and enable better
quality of one’s life and even wider for whole society. However, it is a hard
work and takes time. The key to success is definitely education that has to
be involved in kindergarten, schools, university….
Key words: healthy nutrition, eating habits, modern diets, advertising,
education
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9.1 Uvod

Zdravo prehranjevanje in redna telesna aktivnost sta ena od ključnih
dejavnikov varovanja in krepitve zdravja, ki prispevata k boljšemu
zdravju in večji kakovosti življenja, ob pogoju, da je hrana energijsko
in hranilno uravnotežena ter prilagojena specifičnim potrebam
posameznika. Težav z dostopnostjo hrane v razvitem delu sveta ni,
ravno nasprotno, na voljo imamo širok izbor hrane, zato smo
izpostavljeni številnim priložnostim in možnostim uživanja prevelike
količine hrane, ki je velikokrat energijsko pregosta. Porušeno
ravnovesje med vnosom in porabo energije ter posameznih hranil ima
za posledico naraščanje telesne mase in pojav debelosti ter z njo
povezane zdravstvene težave. Tudi okolje v katerem živimo je
prilagojeno
našemu
vedno
bolj
lagodnemu
in
udobnemu
življenjskemu stilu, kar se kaže tudi v zdravstvenih kazalcih
populacije. Zdravje in dobro počutje sta danes postala statusni
simbol, na kar nas vsakodnevno opozarjajo številne institucije, ki s
svojimi orodji vzpodbujajo individualizacijo in optimizacijo zdravja.
Predvsem pa je zdravje postalo pomembno potrošno blago, ki se ga
da kupiti in prodati.
Z drugačnimi težavami se srečujejo v nerazvitih državah, kjer je
prisoten nekakšen prehranski paradoks, saj je mnogim prehrana še
vedno le vir preživetja in se borijo s hudo podhranjenostjo in veliko
umrljivostjo kot njeno posledico, na drugi strani pa se tudi v teh
državah srečujejo z vedno večjimi zdravstvenimi težavami, ki so v
porastu kot posledica uživanja energijsko pregoste in s hranili
osiromašene prehrane.

9.2 Definicija

Zdrava prehrana je varna, energijsko in hranilno uravnotežena,
pestra ter varovalna. Torej takšna, ki ohranja in krepi človekovo
zdravje (Hlastan Ribič, 2009).

9.3 Zdrava prehrana in prehranjevalne navade

Med elemente zdravega prehranjevanja štejemo tudi ritem
prehranjevanja, ki naj bi obsegal 3-6 dnevnih obrokov (3 glavne
obroke ter do 3 dopolnilne obroke)) med katerimi naj bi bil vsaj 3-4
urni presledek. Pri treh obrokih naj bi bila porazdelitev obrokov
okvirno taka: 40 % zajtrk, 40 % kosilo in 20 % večerja. Pri petih
dnevnih obrokih pa: 20-25 % zajtrk, 10-15 % dopoldanska malica,
35-40 % kosilo, 5-10 % popoldanska malica in 15-20 % večerja
(Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2009).
Referenčne vrednosti za vnos hranil (2016) priporočajo vnos
makrohranil po naslednji shemi: 50 % ali več kompleksnih ogljikovih
hidratov, do 30 % kakovostnih maščob ter 10-15 % beljakovin
živalskega in rastlinskega izvora.
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Ta priporočila pokrivajo potrebe hranilnih snovi za skoraj vse osebe
(98 %) neke skupine zdravega prebivalstva. Za zagotavljanje
hranilnih potreb posameznika je nujno poznavanje njegovih potreb
(Koch in Kostanjevec, 2007). Prehrana prilagojena posameznikovim
potrebam je ključnega pomena za ohranjanje zdravja.
Da si lažje predstavljamo, kaj pomeni zdrava prehrana je na voljo
tudi prehranska piramida ali v zadnjem času široško uporabljan
prehranski krožnik, ki slikovno ponazarjata priporočila za uživanje
posameznih skupin živil. Vsaka skupina živil vsebuje določene
hranilne snovi, ne pa vseh, ki jih potrebujemo. Prav zato živila iz ene
skupine ne morejo v celoti nadomestiti živil iz druge skupine in
nobena skupina živil ni pomembnejša od druge. Za dobro zdravje
potrebujemo živila iz vseh skupin (Belović in sod., 2013).
Pri izbiri živil dajemo prednost takšnim, ki so sezonska, lokalna,
pridelana na zdravju prijaznejši način (integrirana, ekološka…) in so
čim manj predelana. Izbiramo živila brez nepotrebnih dodatkov ter
omejimo vnos soli in enostavnih sladkorjev. Z ustrezno pripravo
hrane lahko v živilih vplivamo na njene senzorične lastnosti,
prebavljivost in izkoristljivost posameznih hranil. Hrano pripravljamo
z uporabo različnih postopkov mehanskih in toplotnih obdelav. Za
pripravo hrane je pomembno izbrati tak postopek, s katerim ne bomo
po nepotreben izgubljali pomembnih hranilnih snovi v živilih, hkrati
pa dosegli kar se da primerne senzorične lastnosti hrane. Priporočljivi
postopki toplotne obdelave so naslednji: kuhanje, dušenje v lastnem
soku, soparjenje in pečenje (Smernice v VZU, 2005).
Zdravo prehranjevanje je rezultat številnih, med seboj odzivnih in
tesno prepletenih družbenih in individualnih ovir in spodbud
(Gabrijelčič Blenkuš, 2012). Prehranjevalne navade se prično
oblikovati že v primarni družini in se spreminjajo skozi različne oblike
prehranskega izobraževanja. Zagotovo ima nanje izjemen vpliv
socialno ekonomski položaj družine. Šibkejši ekonomsko socialni
položaj danes povezujemo s slabšimi prehranjevalnimi navadami
(včasih je bila posledica revščine podhranjenost, danes je to v
razvitem svetu debelost in zaradi nje povezane težave).
Prehranjevalne navade so individualne in so odraz psihološkega
stanja posameznika, njegove želja po določeni hrani, znanja o
prehrani, mnenja in odnosa do zdrave prehrane….. Prehranske izbire
oblikujejo tudi strukturni vplivi kot so: medosebni odnosi v primarni
družini, službi, prijatelji…., fizično okolje (dostopnost ….), spol,
izobrazba, dohodek, kulturno okolje ter politike držav (Gabrijelčič
Blenkuš in sod., 2009).
Prehranjevalne navade so izjemno kompleksno področje, ki posega v
vse sfere človekovega življenja in imajo velik vpliv na duševno in
telesno zdravje posameznika. Danes so v razvitem svetu slabe
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prehranjevalne navade pogoste, vplivajo na slabše zdravje
posameznika in predstavljajo ekonomsko breme družbi. Družba si želi
zdravih in produktivnih posameznikov in ne bolnih ali potencialno
bolnih (Poličar 2016).

9.4 Težave in pasti zdravega prehranjevanja

Na prvi pogled je definicija zdrave prehrane preprosta in razumljiva, a
praksa kaže velika odstopanja od načel zdravega prehranjevanja.
Danes je zdravo prehranjevanje izziv posameznika in družbe, saj se
vsakodnevno soočamo s ponudbo zelo velikega števila najrazličnejših
živil, polpripravljenih in pripravljenih živilskih izdelkov, vedno novimi
trendi in usmeritvami na področju prehranjevanja. Dodaten izziv je
tudi hiter življenjski tempo in drugačne življenjske ter prehranjevalne
navade kot nekoč. Če je bila nekoč domača kuhinja srce družine in je
predstavljala temelj socialne interakcije, tega danes ne moremo več
trditi. Kuhinje so marsikje prostor, kjer se hrana ne pripravlja več.
Marsikdo se danes zateče k hitrim rešitvam – polpripravljeni ali
pripravljeni hrani, hitro pripravljeni hrani, poslužuje se možnostim
dostave hrane iz restavracij. Hkrati pa vplivni posamezniki ali skupine
določajo modne usmeritve na področju prehranjevanja, ki niso nujno
skladni s prehranskimi priporočili. Čeprav se ljudje že od zmeraj
ukvarjamo s hrano in prehranjevanjem in je ta globoko ukoreninjena
v kulturne sisteme, je danes v zahodni potrošniški kulturi to
ukvarjanje
dobilo
neverjetne
razsežnosti.
Nekateri
načini
prehranjevanja uživajo višji status kot drugi, kar naj bi bil pokazatelj
višje ozaveščenosti posameznikov (Šibila, 2016).
Dejstvo pa je, da je okolje razvitega sveta debelilno okolje, kar
nedvomno kaže na razkorak med priporočili in dejanskim načinom
prehranjevanja. Uživanje preveč energijsko goste, hranilno revne in
količinsko preobilne hrane ob hkratnem pomanjkanju zadostnega
gibanja, vodi do prekomerne telesne mase in debelosti. Debelost je v
razvitem svetu najpogostejša kronična presnovna bolezen in
predstavlja za kajenjem drugi najpomembnejši preprečljivi vzrok
povečane obolevnosti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije
(SZO, 2011), v svetu vsako leto umre več kot 2,8 milijona ljudi zaradi
posledic prekomerne telesne mase in debelosti. Med vodilnimi vzroki
za umrljivost kot posledica debelosti so bolezni srca in ožilja, kapi in
sladkorna bolezen. Povečana telesna masa in debelost sta dejavnika
tveganja za nastanek nekaterih vrst rakavih obolenj.
SZO posebej opozarja na porast otroške debelosti s čemer se
srečujemo tudi v Sloveniji. Debelost v otroški dobi pomeni povečano
tveganje za debelost v odrasli dobi. Bolezni povezane z debelostjo pa
so običajno hujše, če je debelost prisotna dlje časa (Šinkovec in
Gabrijelčič 2010). Debelost ni zdravstveni problem, ki bi ga lahko
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izkoreninili z zdravljenjem, je rezultat okolja, spodbud, priložnosti in
omejitev, s katerimi se srečujemo.

Slika1: Delež odraslih (nad 18 let) debelih ljudi v državah članicah
EU, 2014 (%) * vir: www.ec.europa.eu, 2016
9.4.1 Oglaševanje hrane
Oglaševanje hrane je eno močnejših orodij, ki vpliva na izbiro živil in
posledično na prehranjevalne navade. Posebno ranljiva a za
oglaševalce zanimiva tržna skupina so otroci. Otroški trg je trg
prihodnosti, otroci pa so izpostavljeni sodobnim tržnim prijemom
pretežno proizvajalcev nezdrave hrane. Oglaševalci zelo spretno
nagovarjajo ciljne skupine, vplivajo na preoblikovanje prehranjevalnih
vzorcev, spreminjajo preferenco za določena živila. Nenehno se
prilagajajo aktualnim globalnim dogodkom, kot so olimpijske igre,
svetovno prvenstvo v nogometu…. Dnevno naj bi bili v poprečju
izpostavljeni več kot 600 različnim oglasom (Zemljič, 2011).
Po podatkih Obesith health Alliance (2017), v Veliki Britaniji vsako
oglaševalci predvsem sladke hrane (mastna in sladka živila, pijače z
dodanim sladkorjem, žitarice za zajtrk)) porabijo za oglaševanje
161,5 milijonov evrov. Istočasno pa vlada s svojimi ukrepi na
področju preventive (izobraževanja) vloži 5,8 milijonov evrov.
Zdravstvena blagajna za zdravljene posledic debelosti odšteje letno
5,7 milijard evrov. Trend oglaševanja živil je razviden iz spodnje slike
2.
Tudi v Sloveniji je oglaševanje živil namenjenim otrokom resen
problem. Da bi ovrednotili obseg oglaševanja živil otrokom so na
Inštitutu za nutricionistiko izvedli obsežno raziskavo, v okviru katere
so ovrednotili prehransko sestavo oglaševanih živil. Raziskava je
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zajela 12-mesecev oglaševanja v letu 2013, na sedmih televizijskih
programih s pomembno gledanostjo s strani otrok. V tem času je bilo
predvajanih preko 93.000 oglasov za živila, še posebna pozornost je
bila usmerjena v vrednotenje oglaševanja v obdobjih, ko so bili pred
televizorjem predvsem otroci stari od 4 do 9 let. Kar 96 % časa
oglaševanja živil v teh obdobjih so predstavljali oglasi za živila, ki ne
izpolnjujejo pogojev za oglaševanje otrokom, in bi jih zato lahko
razvrstili med manj zdrava. Otroci zaradi omejene sposobnosti
kritične presoje oglaševana živila dojemajo kot priporočena, kar lahko
pomembno vpliva na njihove prehranske izbire kasneje v življenju.
Kar 77 % oglaševanja je bilo povezanega z oglaševanjem sladkarij,
katerih oglaševanje otrokom se odsvetuje – ne glede na njihovo
prehransko sestavo. Ugotovili so tudi, da je preko 90 % oglasov
predstavljalo živila, proizvedena s strani tujih podjetij, ki v Sloveniji
nimajo proizvodnih kapacitet. V okviru raziskave so spremljali tudi
oglaševanje živil v obdobjih, ko so pred televizorji predvsem otroci,
stari med 10 in 14 let.
prehranska priporočila

oglaševana živila

sladka
živila,
maščobe,
maščobna
živila

mleko in izdelki,
meso in izdelki, ribe,
jajca in zamenjave

mastna in sladka
živila: žitarice za
zajtrk, slaščice, hitra
hrana, pred
pripravljena hrana,

žita, žitarice, kaše,

škrobna živila……

*

sadje in zelenjava

*

oglaševano meso in izdelki z veliko maščobami. Oglaševani
mlečni izdelki z veliko sladkorja

Slika 2: Najpogosteje oglaševana živilaVir: Prirejeno po Omejevanje
trženja nezdrave hrane otrokom - pregled stanja

Tudi pri oglaševanju tej starostni skupini je bilo najbolj izrazito
oglaševanje sladkarij (43 %), sledilo pa mu je oglaševanje pijač (10
%) in piškotov (8 %). Celokupno je bilo kar 81 % oglaševanja tej
starostni skupini povezano s promocijo živil, ki niso izpolnjevala meril
Svetovne zdravstvene organizacije za oglaševanje otrokom.
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Leta 2016 je Ministrstvo za zdravje RS s sodelovanjem z Biotehniško
fakulteto Univerze v Ljubljani, Inštitutom Jožefa Štefana, Zvezo
potrošnikov Slovenije, Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve
RS in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) ter v
sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo pripravilo t.i.
Prehranske smernice za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok
pred neprimernimi komercialnimi sporočili. Skupine živil, za katere je
predvidena popolna omejitev oglaševanja otrokom so na primer
čokolada, bonboni, piškoti, pecivo in podobni izdelki, pa tudi
sladoledi, energijske pijače in prehranska dopolnila. Za oglaševanje
nekaterih drugih skupin živil, na primer sveže in zamrznjene
zelenjave in sadja, omejitve niso predvidene. Slovenija je prva
država, ki je uveljavila prehranski profil Svetovne zdravstvene
organizacije (SZO) v harmonizirani nacionalni zakonodaji (NIJZ,
2017).
Najpogostejši in najširše uporabljan medij oglaševalcev sta televizija
in internet, kjer nam je le en klik proč dostop do vseh vsebin in
podatkov, ki jih posameznik potrebuje. S pomočjo spleta si znamo
sami postaviti zdravstveno diagnozo, zgraditi hišo, sklepamo nova
prijateljstva in najdemo številne druge potrebne in življenjsko
pomembne informacije. Na voljo imamo skoraj brezštevilne napotke o
prehranjevanju, bloge na to temo, izvemo vse o koristnosti in
škodljivosti posamezne rastline ali živila, pri čemer se velikokrat
srečamo z nasprotujočimi se stališči.
Hrana se skozi vse leto oglašuje in tudi na različnih kulinarično
obarvanih tematskih festivalih, sejmih, prireditvah in drugih
dogodkih. Nekaj pri nas znanih: Sladka Istra, Bogračijada, Festival
čokolade, Praznik suhega sadja. Festival marmelade, Odprta kuhna,
Festival vin, Pivovsko doživetje, Praznik češenj…… Ti dogodki so
namenjeni ohranjanju kulinarične dediščine, spoznavanju novih jedi,
druženju in nenazadnje imajo tudi ekonomski učinek.
9.4.2 Modni trendi prehranjevanja
Vitkost in izoblikovano telo sta v razvitem svetu sinonim zdravja,
dobre telesne pripravljenosti, zagotovilo za osebno srečo in je odraz
družbenega napredka, k čemur stremimo vsi. Za dosego cilja smo
pripravljeni poskusiti skoraj vse. Sledimo posameznikom ali
skupinam, ki poročajo kako jim je drugačen način prehranjevanja
omogočil boljše športne rezultate, življenje brez zdravstvenih tegob,
ki jih nikakor niso mogli odpraviti, izgubo prekomerne telesne mase,
po preobrazbi imajo neverjetno zalogo pozitivne energije…… Medtem,
ko nekateri prisegajo na hrano izključno rastlinskega izvora, se drugi
prehranjujejo izključno s prehrano, ki vsebuje veliko živil živalskega
izvora in maščob. Spet tretji uživajo t.i. super živila, pripeljana iz
drugega konca sveta.
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Omejevanje in favoriziranje posameznih hranil ali skupine hranil
pomeni tveganje za prekomeren vnos uživanja priporočenih živil. In
posledično zaradi neuravnovešenega vnosa hranil pomeni povečano
dolgoročno tveganje za zdravje (Rajendra in sod., 2015).
Trendi prehranjevanja se vedno spreminjajo, včasih smo se v imenu
zdravja izogibali maščobam in jajcem, danes so na zatožni klopi
sladkor, sol, gluten, laktoza….. Pred nekaj desetletji laiki niso govorili
o preobčutljivosti na gluten, danes pa skoraj ni trgovine v kateri ni na
voljo brezglutenske hrane. Delež ljudi, ki jim gluten škodi je tako iz
leta v leto višji, kljub ne nujno potrjeni zdravstveni diagnozi (Salecl,
2014).
K
epidemiji
brezglutenskega
prehranjevanja
veliko
pripomorejo vplivni posamezniki, ki so širšim množicam pokazali, da
se da doseči zavidanja vredno življenje, če je le vložene dovolj
motivacije, trdega dela in odrekanja prehrane, ki gluten vsebuje.
Danes je ena najpopularnejših vrst prehranjevanja, ki je v popolnem
nasprotju s uravnoteženo in pestro prehrano tudi prehrana, ki temelji
na uživanju visokega dežela maščob in izjemno nizkim deležem
ogljikovih hidratov (t.i. LCHF, keto dieta). Tovrsten način
prehranjevanja ni novost. Ketogena dieta je bila prvič uvedena leta
1921 na podlagi opažanj, da so se pri otrocih z epilepsijo, ki so jih 25
dni hranili samo z vodo, epileptični napadi zmanjšali ali celo povsem
izzveneli (Bregant in sod., 2010). Uporabljana je še danes kot
dopolnilno zdravljenje pri tistih otrocih, pri katerih je prepoznana
potreba in le pod zdravniškim nadzorom (Bregant in sod., 2010).
Dieta ima veliko privržencev med širšo množico, ker posameznikom
obljublja izgubo telesne mase in dosego zastavljenega cilja v
relativno kratkem času. Dolgoročne posledice uživanja hrane z
visokim deležem maščob in nizkim deležem ogljikovih hidratov na
zdravje danes še niso poznane (Brouns, 2018).
Vedno bolj poznana in daleč od priporočil zdravega prehranjevanja je
tudi metoda, ki obljublja hitro izgubo prekomerne telesne mase je
tudi t.i. modulacija biološkega zapisa. Ta predstavlja tezo, da je
lokalizacija maščobnih oblog posledica hormonskega neravnovesja.
Modulacija biološkega zapisa je pristop, ki predvideva, da je mogoče
izgubiti odvečno maščobo na točno določenih oziroma kritičnih mestih
s vzpostavitvijo hormonskega ravnovesja. Ravnovesje v delovanju
hormonov se vzpostavi po prenehanju uživanja določenih vrst živil,
uživanju točno določenih prehranskih dopolnil, redni vadbi in
prehrani, ki temelji na znižanem energijskem vnosu, drastični
omejitvi uživanja ogljikovih hidratov in povišanem deležu beljakovin
(Sikošek, 2017).
Hitra prehrana (junk food) je v deželah razvitega sveta ob izdatni
podpori agresivnega trženja zelo privlačen način prehranjevanja
Hrana je osiromašena s pomembnimi hranili a všečnega videza,
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bogata z aditivi in ojačevalci okusa, ki v potrošnikih povzroča
odvisnost. V nekaj minutah je na mizi hrustljavo in dišeče kosilo.
Posledice prehranjevanja s takšno hrano so znane in so katastrofalne.
Globalni ponudniki hitre hrane so na voljo širom po svetu. Svetovno
najbolj priljubljena veriga McDonald's deluje na vseh svetovnih
kontinentih, konec leta 2018 je po svetu bilo odprtih 37855
restavracij (Statista, 2019). Trend prehranjevanja s hitro prehrano se
žal povečuje tudi v deželah v razvoju, predvsem v večjih mestih, kjer
se srečujejo s pospešeno urbanizacijo in industrializacijo (Rajendra in
sod., 2015).
Če smo omenili hitro prehrano je prav, da omenimo še drugo
skrajnost prehranjevanja in sicer pretiravanje z zdravo hrano. Resda
ne dosega razsežnosti kot prehranjevanje z hitro prehrano, a je
vseeno v razvitih deželah precej pogosta. Pri tovrstnem
prehranjevanju posameznik najprej sledi načelom zdravega
prehranjevanja, izbira zdrava živila in se izogiba odsvetovanih živil,
skrbi za redne obroke, hrano pripravlja na zdravju prijazen način….
Čez čas hrano postavi na prvo mesto in hrana prevzame glavno vlogo
in vodilo v posameznikovem življenju. Pri pretiravanju z zdravo
prehrano ni cilj izguba telesne mase ampak počutje osebe. Ta se
mora počutiti zdravo, čisto in naravno (Kobal Grum, 2012).
V sožitju z naravo se prehranjujejo tudi vegani, pri čemer je pogosto
v ospredju predvsem etična prehranska izbira. Iz prehrane so
popolnoma izključena vsa živila živalskega izvora, odsvetovana je tudi
predelana hrana. Širše gledano, je veganstvo življenjski slog, saj
vegani skladno s svojimi prepričanji pogosto izbirajo tudi kozmetiko,
oblačila in obutev.
Športna prehrana predstavlja eno najhitreje rastočih prehranskih
industrij. Euromonitor International 2018 navaja letno 7,9 % porast
tržišča. Tako je prodaja športne prehrane leta 2016 v Združenih
državah Amerike dosegla 11 milijard evrov prihodkov. Vedno več je
specializiranih prodajaln s športno prehrano, ki spremlja sodobne
trende prehranjevanja in se temu hitro prilagaja. Široka je ponudba
izdelkov, od beljakovin, aminokislin, ogljikovih hidratov, t.i.
gainerjev, kreatina, energijskih ploščic… do izdelkov, ki ne vsebujejo
glutena in so narejeni iz surovin izključno rastlinskega izvora. Po
izdelkih, pri katerih gre v bistvu za prehranska dopolnila, ne posegajo
samo profesionalni športniki, temveč tudi rekreativni športniki in
ljudje, ki želijo pridobiti mišično maso ali izgubiti odvečno telesno
maso (Gracer, 2018). Vodilo športne prehrane je varna, varovalna in
uravnotežena prehrana, prirejena športni zvrsti, intenzivnosti in času
trajanja vadbe in osebnim lastnostim posameznika. Športniku mora
omogočati ustrezno prehransko podporo pred in med vadbo ter
učinkovito regeneracijo po vadbi. Prehranski dodatki le po potrebi
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dopolnjujejo osnovno prehrano. A nenehna rast in povpraševanje za
dopolnili namenjenim športnikom, kažejo, da temu ni ravno tako.
Tržišče je zasičeno tudi z drugimi prehranskimi dopolnili namenjenim
širšim množicam ljudi. Gre za koncentrirane vire hranil (vitamini,
minerali, aminokisline, maščobne kisline) ali drugih snovi (rastlinski
izvlečki, rastline…), ki imajo hranilni ali fiziološki učinek in so
namenjena dopolnjevanju hrane.
Tudi prehranska dopolnila so danes že skoraj stalnica vsakdanjega
življenja. Povpraševanje raste v skoraj vseh segmentih. Kot pravi Puc
(2018) gre pri prehranskih dopolnilih pogosto za družinske nakupe.
Ko je na primer mama prepričana, da je treba v določeni situaciji
jemati prehranska dopolnila, jih bo kupila še za otroke in moža pa še
za starše. Predstavljajo drugo najdonosnejšo skupino izdelkov
namenjenih samozdravljenju, takoj za zdravili brez recepta. V letu
2014 je bila svetovna prodaja prehranskih dopolnil ocenjena na 88,4
milijarde evrov. V Sloveniji smo leta 2016 dosegli 42,4 milijone evrov
s prodajo prehranskih dopolnil (Klemenčič, 2017).

9.5 Izzivi za prihodnost in zaključek

V praksi ugotavljamo, da je na temo zdravega prehranjevanja veliko
kontradikcije, kar vpliva na potrošnika, ki išče zdravje preko različnih
prehranskih praks, prepuščenega lastnim presojam in izbiram,
samoiniciativnemu iskanju pogosto nepreverjenih informacij na
spletu. Potrošnik še vedno velja za najšibkejšega udeleženca na trgu,
saj mu velikokrat primanjkuje tako znanja kot lahko dostopnih,
verodostojnih informacij. Zato slepo sledi oglaševanim resničnim
izpovedim o radikalnih spremembah življenjskega sloga, ki
vključujejo kakšnega od modernih načinov prehranjevanja (Šibila,
2016).
Za doseganje ciljev in pozitivnih sprememb na področju prehrane in
telesne dejavnosti je zato potrebno okrepiti vrednote, obveščenost in
znanje vseh prebivalcev. Obveščanje, osveščanje, izobraževanje in
usposabljanje o (pre)hrani in telesni dejavnosti za zdravje je mogoče
usmeriti v spodbujanje varovalnih dejavnikov za zdravje ter v
preprečevanje dejavnikov tveganja, ki izhajajo iz življenjskega sloga
posameznika. Ker se ta začne oblikovati v otroštvu in se nadgrajuje v
obdobju mladostništva, je z ustreznim izobraževanjem potrebno
pričeti zgodaj in z ustreznim informiranjem opolnomočiti posameznika
v celotnem življenju (Resolucija o nacionalnem programu…..).
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Avtorji so poskrbeli za strokovno in slovnično kakovost jezikov.
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strokovno pot je začela kot stažist
asistent na Inštitutu za higieno živil in bromatologijo na Veterinarski
fakulteti v Ljubljani (1993-1996), kjer uspešno magistrirala, nato je
bila zaposlena kot veterinarska inšpektorica za področje mesno
predelovalne industrije ter prometa z živili na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS (1996-2001) in kot
strokovna sodelavka v mikrobiološkem laboratoriju Nacionalnega
veterinarskega inštituta (2001-2003). Od leta 2003 je zaposlena na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na različnih
strokovnih področjih, ker svoje izkušnje ter kompetence iz različnih
področij uspešno preliva prakso. Bila je tudi prva generalna direktorica
Direktorata za varno hrano, v zadnjih 10 letih pa se ukvarja z
evropskimi projekti s področja ribištva, akvakulture, promocije ter
osveščanja potrošnikov /deležnikov vzdolž celotne verige. Aktivno
sodeluje pri pripravi tako nacionalne, kot tudi EU zakonodaje vseh
vključenih
EU politik- skupne kmetijske politike, skupne ribiške
politike in področja varnost hrane ter izvedbi številnih delavnic in
seminarjev za deležnike na lokalni ravni in širše. Bibliografija: Cobiss
izpis obsega 69 enot; kjer poleg strokovnih člankov prevladujejo
znanstveni in strokovni prispevki na konferencah ter učna gradiva za
področje varne hrane. Pedagoško delo: Od leta 2008 sodeluje z Višjo
šolo Biotehniškega centra Naklo, kjer kot predavateljica Višje šole
pokriva strokovne predmete s področja zakonodaje, zdravstvenega
varstva živali in higiene živil ter varne hrane z obveščanjem in
osveščanjem potrošnikov. Prav tako je tudi mentorica številnim
diplomantom.
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Bojan Butinar
Življenjepis: Rojen 1957 v Kopru,
1975-1981 študij kemije na UL, 1981
diploma (Sinteza in karakterizacija
nekaterih amino kompleksov kroma
(III)), 1981-1992 razvojni oddelek
tovarne IPLAS, 1988-1989 specializacija
iz fizikalne kemije na IJS, 1992-1998
status zasebnega raziskovalca, od 2004
do 2016 zaposlen na ZRS Koper kot
raziskovalec, potem na UP ZRS, od 2017
na ZRS Koper kot znanstveni sodelavec,
od 2006 do 2016 na UP FVZ kot docent za
področje kemije, 2010-2012 interdisciplinarni doktorski študij
Bioznanosti na UL, 2012 doktorat (Zasnova analitičnega postopka
ugotavljanja pristnosti in stopnje predelave bučnega olja). Pedagoško
delo: 1981-1982 poučevanje kemije na Gimnaziji Bežigrad, 1992-1994
poučevanje kemije na Gimnaziji Sežana, 2006-2012 predavatelj kemije
na UP FVZ, od 2012 do 2016 docent na UP FVZ in nosilec in avtor
predmetov Osnove kemije in Kemija. Raziskovalno delo: 1981-1992
raziskovanje utrjevanja poliestrskih smol, raziskovanje sinteze
nizkomolekularnih polielekrolitov in njihove uporabe v formulacijah za
obdelavo velikih odprtih hladilnih sistemov, od 1992 raziskovanje v
polju oljčnega olja, oljk in oljčnih listov (biofenoli), postavitev
akreditiranega laboratorija za preskušanje oljčnega olja, pristnost
bučnega in oljčnega olja, metrološki segment za veličino 'množina
snovi' (mol) v matrici oljčnega olja. Biblografija: COBISS izpis obsega
207 enot, od tega 19 izvirnih znanstvenih člankov, 2 pregledna
znanstvena članka, 3 samostojni znanstveni sestavki ali poglavje v
monografski publikaciji, prispevki v 1 znanstveni in 6 strokovnih
monografijah, soavtorstvo pri patentu. Zadolžitve na ZRS Koper:
znanstveni sodelavec, odgovorni analitik v akreditiranem laboratoriju,
nosilec ciljnih raziskovalnih projektov, sodelovanje v projektu »Oleum«
H2020, ki razvija inovativne metode za sledenje pristnosti in
ugotavljanja potvorb oljčnega olja Zadolžitve izven ZRS Koper: član
sveta za oljkarstvo pri MKGP RS, predstavnik Slovenije pri
mednarodnem svetu za oljke (IOC), pooblaščeni predstavnik RS pri
Evropski komisiji za oljčno olje v Bruslju (AGRI G4).
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Andrej Kirbiš
Življenjepis: Rojen 1970 v Mariboru,
1990–1996 študij veterinarske medicine na
Veterinarski fakulteta, Univerze v Ljubljani,
2002 – magisterij na Veterinarski fakulteti,
UL “Modifikacija bakteriološke metode in
uvedba kemijske metode za ugotavljanje
ostankov Enrofloksacina, Ciprofloksacina in
Flumekvina v mišičnem tkivu”, 2006 –
doktorat na Univerzi v Ljubljani “Modifikacija
in uvedba kvantitativnih mikrobioloških
metod
ugotavljanja
tetraciklinov,
cefalosporinov
ter
makrolidnih
in
aminoglikozidnih antibiotikov v mesu in
mleku”, 2014 - specialist iz področja Veterinarskega javnega zdravstva
in varne hrane, 2018 - sodni izvedenec iz področja Veterinarskega
javnega zdravstva in varne hrane. Pedagoško delo: redni profesor za
področje Veterinarska medicina. Nosilec štirih predmetov na
dodiplomskem študiju na Veterinarski fakulteta, UL, enega na
Zdravstveni fakulteta, UL, ter enega na Fakulteti za kmetijstvo in
biosistemske vede , UM. Na podiplomskem študiju biomedicine je
nosilec modula in nosilec pri izbirnem predmetu. Soavtor
univerzitetnega učbenika “Veterinarsko-sanitarni nadzor klavnih živali
in mesa”. Raziskovalno delo: Raziskovalno delo je usmerjeno
predvsem na področje ugotavljanje in določanje antibiotikov v živilih
živalskega izvora, ter ugotavljanje protimikrobne rezistence v živilih,
nadalje na ugotavljanje in določanje morskih biotoksinov v školjkah;
bakteriološka in virusna kontaminacija školjk ter razvoj metod pri
ugotavljanju virusov v živilih živalskega izvora. Bibliografija:
COBISS-izpis obsega 185 enot, od tega 28 izvirnih znanstvenih
člankov, 36 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah ter
številni strokovni prispevki na konferencah. Dodatne zadolžitve na
UL: 2013-17 in 2017-, dekan veterinarske fakultete, UL. Dodatne
zadolžitve izven univerze: predsednik Sekcije veterinarjev v
izobraževanju, raziskovanju in diagnostiki pri Veterinarski zbornici
Slovenije, član sveta za varno hrano, posvetovalno telo ministrice za
MKGP, član skupine evropskih veterinarskih učiteljev za varno hrano,
predstavnik v združenju veterinarjev Evrope (FVE)…
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Blaža Nahtigal
Življenjepis: Rojena 1965 v Ljubljani, 1990
zaključila
diplomski
študij
(Določitev
celokupne koncentracije kislin v medu s
potenciometrično
titracijo),
leta
1996
magistrski študij (Primerjava določanja
fodfatov v izdelkih iz perutninskega mesa s
kromatografsko
in
spektrofotometrično
metodo) in 2004 doktorski študij (Vsebnost
maščobnih kisli, holesterola in holesterol
oksidov v običajnih in omega-3 jajcih,
pripravljenih na različne načine) na UL,
Biotehniški fakulteti, Oddelku za živilsko
tehnologijo.
1998
zaključila
program
izpopolnjevanja pedagoško andragoške izobrazbe na UL, Filozofska
fakulteta. 1990 se je zaposlila na Biotehniški fakulteti, Oddelku za
živilsko tehnologijo UL kot mlada raziskovalka in asistentka, 1995 na
IVZ Višnja Gora kot srednješolska učiteljica, 2005 na Ministrstvu za
obrambo kot višja svetovalka za prehrano. Od leta 2006 je zaposlena
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sedaj kot
sekretarka na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
kjer opravlja naloge EFSA informacijske točke in Codex kontaktne
točke. Pedagoško delo: Asistentka za področje analize živil,
srednješolska učiteljica za področja prehrane in varnosti živil, vabljena
predavateljica za predstavitve vsebin v povezavi z delovanjem EFSA in
Codex Alimentraius, somentorica pri diplomskih in magistrskih
nalogah. Raziskovalno delo: Raziskave na področju analize živil in
varnosti hrane. Bibliografija: COBISS izpis obsega 158 enot.
Dodatne zadolžitve: Članica Slovenskega prehranskega društva.
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Igor Pravst
Življenjepis: Rojen 1979 v Kranju,
1998–2003 študij kemije na Univerzi v
Ljubljani, 2003–2008 – doktorski študij na
Fakulteti
za
kemijo
in
kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani. Trenutno
direktor in vodja raziskovalne skupine na
Inštitutu za nutricionistiko. Pedagoško
delo: redni profesor
za področje
prehrane, avtor univerzitetnega učbenika
Hranila in mentor več dodiplomskim in
podiplomskim študentom. Raziskovalno
delo: Raziskovalno delo je usmerjeno v
raziskovanje na področju prehrane in javnega zdravja, predvsem
sestave živil in njihovega vpliva na zdravje. Je vodja številnih raziskav,
ki potekajo v okviru nacionalnih in evropskih raziskovalnih projektov.
Bibliografija: COBISS-izpis obsega 180 enot, od tega 60 izvirnih
znanstvenih člankov (od katerih se jih 19 uvršča v prvo četrtino
področnih revij v SSCI, SCIE), 5 poglavij v znanstvenih monografijah
uveljavljenih mednarodnih založb, ter številni prispevki na konferencah
ter strokovni članki. Dodatne raziskovalne zadolžitve: Je vodja
državnega raziskovalnega programa »Prehrana in javno zdravje«, ki ga
koordinira Inštitut za nutricionistiko. Dodatne zadolžitve izven
inštituta: Je član Sveta za varno hrano (MKGP), Sveta za razvoj v
kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani (MKGP) in Medresorske delovne
skupine za preoblikovanje živil (MZ), recenzent v številnih uglednih
revijah s področja prehrane in član različnih strokovnih združenj v
Sloveniji in tujini.
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Sonja Smole Možina
Življenjepis: Rojena l. 1963 v Ljubljani. Na
Biotehniški fakulteti je l. 1986 končala študij
živilske tehnologije ter se l. 1987 zaposlila kot
asistentka stažistka. L. 1996 doktorirala s
področja mikrobioloških znanosti s temo
molekularno-genetske karakterizacije kvasovk
iz okolja in industrijskih procesov. L. 1997 je na
BF UL postala docentka za področje industrijske
mikrobiologije, l. 1999 pa predstojnica Katedre
za živilsko mikrobiologijo z mlado, a uspešno
raziskovalno skupino. Leta 2002 je postala
izredna,
leta
2008
redna
profesorica
mikrobiologije. Poučuje splošno in živilsko mikrobiologijo ter
mikrobiološko varnost živil na študijih mikrobiologije, biotehnologije ter
živilstva in prehrane na BF UL ter kot stalna gostujoča profesorica MSc
študija SIFC, »Varnost v živilski proizvodno-prehranski oskrbovalni
verigi«, šestih univerz EU, s koordinatorstvom Univerze BOKU na
Dunaju (A). Na BF UL je dolgoletna koordinatorica tematske mreže
CEEPUS (“Za boljšo varnost hrane v EU”) in koordinatorica področja
živilstvo doktorskega programa Bioznanosti. Od l. 2014 vodi Katedro za
biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil na Oddelku za živilstvo,
BF UL. Glavna področja raziskovalnega dela so mikrobna ekologija
hrane in živilskih procesov, stresni odziv in mikrobiološka odpornost v
okolju proizvodnje hrane, izkoriščanje naravnih bioaktivnih snovi in
stranskih proizvodov živilstva za izboljšanje varnosti, kakovosti in
trajnosti živil. Bibliografija: 740 enot COBISS, 103 originalni
znanstveni članki, 5 preglednih znanstvenih člankov, 34 poglavij v
monografijah
ali
univerzitetnih
učbenikih.
WEB/SCOPUS
2009-2019 navaja 1228/1384 čistih citatov, h-indeks 19. Druge
mednarodne zadolžitve: Članica uredniškega odbora raziskovalnih
revij in slovenska predstavnica v zvezi ICFMH in COST.
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Urednik in selektor del:
Peter Raspor, doktor biotehnoloških znanosti, profesor industrijske mikrobiologije in
biotehnologije. Začel je kot pek, kasneje pa je končal šolanje in diplomiral na področju
živilske tehnologije na Univerzi v Ljubljani, čemur so sledili študij biokemijskega
inženirstva in študij biotehnologije na Univerzi v Zagrebu ter podoktorske
specializacije na institutu LABATT v Londonu Ontario. Leta 1992 je na Biotehniški
fakulteti ustanovil Katedro za biotehnologijo in jo vodil do upokojitve po ZUJF-u leta
2013. Bil je ustanovitelj in vodja podiplomskega (1994–2000) in dodiplomskega
študija biotehnologije (2003–2007) ter vodja študija mikrobiologije (1998–2000 in
2008–2013). Od leta 2014 do 2016 deluje na Univerzi na Primorskem, kot redni
gostujoči profesor tudi na Univerzi v Mariboru, na dunajskih univerzah Universität für
Bodenkultur Wien na Euroleague Life Sciences v okviru programa »Varnost v
prehranjevalno verigo« (Mag SIFC), Universität Wien v okviru študija prehrane z
lastnimi predmeti. Od leta 1989 dalje je pomagal postaviti pet podjetij, vodil je tri
študije in naredil dva nova. Koncipiral in razvil je več kot 30 predmetov na
diplomskem in podiplomskem nivoju in jih s sodelavci umestil v pedagoški proces na
Univerzi v Ljubljani. Pod njegovim vodenjem je diplomiralo več kot 100 študentov na
področju živilstva, mikrobiologije in biotehnologije in doktoriralo 54 od skupno 204
priznanih mentorstev. V zadnjih 20 letih je vodil več kot dvajset mednarodnih in
nacionalnih projektov. Od leta 1995 je aktiven v COSTU, kjer je imel različne funkcije,
do vključno predsednika tehničnega komiteja, trenutno je podpredsednik
COST-domene za prehrano in kmetijstvo. V obdobju 2007–2010 je bil predsednik
EFFoST (Evropska federacija za živilstvo), ki vključuje 80 društev iz 21 evropskih
držav in ima približno 150.000 članov. V obdobju 2000–2006 je bil generalni sekretar
Zveze evropskih mikrobioloških društev (FEMS) s približno 40.000 člani iz 54 držav.
Deluje tudi v drugih mednarodnih in nacionalnih vladnih in nevladnih organizacijah.
Od leta 2008 je še posebej dejaven v okviru evropske deklaracije o živilstvu in
prehrani za zdravje. Trenutno je predsednik Slovenskega mikrobiološkega društva in
član Slovenskega prehranskega društva. Je član številnih znanstvenih in strokovnih
združenj ter uredniških odborov ali urednik priznanih revij na tem področju. Izdal je
več kot 161 znanstvenih publikacij, več kot 46 knjižnih poglavij in uredil več deset
knjig. V sistemu COBISS ima zabeleženih več kot 1.500 del. Hkrati je organiziral več
kot 60 nacionalnih in mednarodnih srečanj velikega pomena za živilstvo in prehrano,
mikrobiologijo in biotehnologijo. V zadnjih letih je bil povabljen na vsaj 150 dogodkov
s teh področij. Njegov strokovni profil je zelo spoštovan na področju tehnologije in
prehrane, industrijske mikrobiologije in biotehnologije, v zadnjem času pa še posebej
na področju varnosti hrane. Za njegov prispevek k znanosti in izobraževanja je prejel
nekaj nagrad, kot so npr.: »100 let za virologijo« – medalja vseruskega znanstvenega
sveta za virologijo v letu 2004, najvišji državni nagradi za akademike v Sloveniji za
dosežke na področju visokega šolstva v letu 2003 in medaljo odličnosti Univerze v
Ljubljani za dosežke na področju poučevanja in raziskav v letu 2007, v letu 2011
Jesenkovo nagrado za življenjske dosežke Biotehniške fakultete ter leta 2018 medaljo
predsednika države za dosežke v pedagoškem in raziskovalnem delu. Odmev
njegovega dela ga je izvolil na prestižne položaje na različnih univerzah, kot npr. na
Doctorem honoris Causa universitatis de Sancto Stefana, Gödöllő na Madžarskem leta
2002, Doctorem honoris Causa Univerze v Pecsi na Madžarskem leta 2003, Doctorem
honoris Causa Univerze na Dunaju (BOKU) v Avstriji leta 2014, v Mednarodni
akademiji za živilstvo IAFoST v letu 2008 in v Academia Europea v letu 2011. Kot
aktivni član ECPD-ja (Evropski center za mir in razvoj) pod okriljem Združenih
narodov je postal član akademskega sveta Univerze za mir leta 2010. Ob 10. obletnici
CEFood-kongresov je v letu 2012 prejel priznanje CEFood.skupnosti za ustanovitev
skupnosti in njen razvoj. Strokovno se ukvarja z razvojem in implementacijo
standardov ISO 9000 in ISO 22000 v smislu HACCP, že več kot 20 let z vprašanji
upravljanja varnosti hrane v živilskem in farmacevtskem sektorju kot tudi v
mednarodnem nadzoru sistemov vodenja kakovosti na prestižnih univerzah na
pedagoški in raziskovalni ravni, kot predsednik ali član evalvacijskih komisij.
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