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Židovska ulica, Maribor
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Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV 
Slovenije Maribor ima sedež na Židovski ulici 1 
Na isti lokaciji je tudi sedež ZID - Zveze inženirskih društev 
ter še nekaterih društev, ki so prav tako članice ZID Sedež društva na Židovski ulici v Mariboru

PRIDRUŽITE  SE  NAM!
                          AKTIVNI ŽE 50 LET

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV 
Slovenije Maribor

Sedež društva: Židovska ul. 1, Maribor
Uradne ure: vsak dan od ponedeljka – petka  od 10.00 – 12.00 ure
Tel. 02 250 13 23

E-naslov:
drustvozivilcev@gmail.com
blanka.vombergar@guest.arnes.si

Dobrodošli na spletnih straneh našega društva: 
www.drustvozivilcev.si
Prijavnica za včlanitev individualnih članov v društvo – tudi na spletni strani. 
Podjetja lahko postanejo donatorji/simpatizerji društva.
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Ustanovitveni dokumenti
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Spoštovani!

Kot župan univerzitetnega, turističnega, športnega in 
kulturnega mesta sem ponosen, da v Mariboru deluje 
pestra in raznovrstna društvena dejavnost na različnih 
področjih  Društvo živilskih in prehranskih strokovnih 
delavcev severovzhodne Slovenije opravlja pomembno 
izobraževalno vlogo na področju živilsko predelovalne 
industrije  Že petdeset let aktivno sodeluje z živilsko 
predelovalno industrijo in skrbi za formalne in neformalne 
oblike izobraževanja, promoviranje živilske stroke doma 
in v tujini ter za druženje strokovnjakov s področja 
živilstva in prehrane  S sodelovanjem na številnih 
mednarodnih kongresih, sejmih in manifestacijah je 
društvo poneslo ime mesta Maribor tudi po svetu 

Za polstoletno organizirano delovanje in pomemben 
prispevek k slovenski živilskopredelovalni dejavnosti 
smo društvu v letu 2011 podelili priznanje listino mesta 
Maribor  Ob vašem velikem jubileju vam izrekam iskrene 
čestitke in upam, da boste s strokovnim delom tudi v 
prihodnje izpolnjevali svoje poslanstvo 

Franc Kangler

župan Mestne občine Maribor

Nagovor župana Mestne občine Maribor
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Spoštovani!

Živimo v časih, ko so informacije dostopne na klik  
Znanje leži pred nami samo pobrati ga je treba  Včasih 
nam celo zmanjka časa, da bi vse to, kar nam ponujajo 
znanost, tehnologija in družba, prebavili  Vendar pa 
nam sodobno življenje ne more dati tistega, kar nam 
ponuja strokovno druženje v društvih  Izmenjava mnenj 
in izkušenj je gotovo pristnejša, če je osebna  S tem 
krepimo lastni razvoj, kreativnost razmišljanja in se 
oblikujemo  Društvo živilskih in prehranskih strokovnih 
delavcev severovzhodne Slovenije je gotovo eno tistih, 
ki vse to udejanja  Njegova častitljiva obletnica pomeni, 
da se je živilska stroka kaj kmalu znala povezati in začela 
krepiti prepoznavnosti tega čedalje pomembnejšega 
poklica  Študij živilstva na Biotehniški fakulteti je prav 
lani praznoval 50  obletnico in društvo, ki deluje v 
severovzhodnem delu Slovenije mu tesno sledi 

V zadnjih letih je globalizacija načela razmišljanja o tem, 
koliko domače pridelave hrane sploh potrebujemo  Na 
srečo pa je kar nekaj ljudi razmišljalo o tem, da je domačo 
pridelavo treba okrepiti  Sledljivost, kratke verige in 
znano poreklo so tisto, kar nam dajejo prednost pri 
domači pridelavi in predelavi hrane  Slovensko živilsko 
znanje pa je tisto, ki omogoči, da se naši okusi in tradicija 
ohranjajo  Zagotavljanje prehranske varnosti je zagotovo 
strateško in nujno  Že samo nekaj primerov zadnjih let 
kaže na to, da v prehranskih krizah vsak narod najprej 
poskrbi zase  Kmetijski pridelki, ki jih ne pridelamo, pa 
čeprav so dostopni drugod, postajajo jeziček na tehtnici, 
postajajo ovira na poti k večji konkurenčnosti, saj zlahka 
postanejo predmet izsiljevanja s ceno in termini dobave  

To smo izkusili na primeru sladkorja in pšenice  Povezana 
agroživilska veriga je tisto, kar moramo še naprej krepiti v 
smeri večje konkurenčnosti in zagotavljanja kakovostnih 
proizvodov z znanim poreklom 

Pridelava in predelava živil pa sta gotovo zelo povezani 
s prehranskimi smernicami, trendi in zdravstvenim 
stanjem  Gotovo je, da moramo živilci intenzivno 
sodelovati in spremljati tudi napotila z druge, prehranske 
in zdravstvene strani  Živilska industrija je kooperativno 
sprejela tudi ta del zahtev spremembe živil, ki so 
prilagojena drugačnemu življenjskemu slogu 

Prav pri teh procesih so intenzivno sodelovali tudi živilci 
in prehrambeniki iz SV Slovenije  Ta del Slovenije je in 
bo gotovo še bolj igral pomembno vlogo v kmetijstvu 
in živilstvu Slovenije 

Kakovostna in varna živila z znanim poreklom, 
uravnotežena prehrana in zdrav življenjski slog so največ, 
kar lahko ob takem tempu življenja, ki pa gotovo ne bo 
več drugačen, naredimo zase in za svoje najbližje  

dr  Tatjana Zagorc, univ  dipl  inž  živil  tehnol 

direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij

Pozdrav direktorice GZS- 
Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
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Spoštovane članice in člani društva! 

Zavedam se pomena organizacij kot je Društvo živilskih 
in prehranskih delavcev severovzhodne Slovenije  
Vaše aktivnosti namreč pomenijo vez med članicami 
in člani, pomenijo nevidno nit, ki vam omogoča pretok 
informacij in komunikacijo, kar ne bogati samo vas, 
ampak celotno družbo  Dobri odnosi med vami pomenijo 
osnovo za odnos do potrošnikov in poslovnih partnerjev  
Vaše delo je še posebej pomembno, saj delate na 
področju živilske industrije in obrti, torej združujete 
zaposlene v živilski industriji, obrti, gostinstvu, turizmu 
in mnogih dejavnostih povezanih s temi dejavnostmi, 
ki predstavljajo za vsakega posameznika področje 
življenjskega pomena  

V obdobju težke gospodarske situacije, ki se mu tudi pri 
proizvodnji in predelavi hrane ni moč izogniti, delovanje 
v okviru stanovskih društev pridobiva na pomenu, 
predvsem zaradi vaših prizadevanj na področju različnih 
izobraževanj, srečanj in medsebojne izmenjave izkušenj  
Takšna društva razpolagajo s specifičnim znanjem in 
informacijami, ki vsem zainteresiranim posameznikom 
še posebej koristijo in pomagajo pri poslovanju, 
povezovanju in informiranju 

V Društvo živilskih in prehranskih delavcev SV Slovenije 
s svojimi aktivnostmi povezujete in združujete svoje 
člane že celih 50 let  V imenu Štajerske gospodarske 
zbornice vam iskreno čestitam in vam želim, da bi tudi 
v prihodnje nadaljevali svoje pozitivno delovanje na 
tako pomembnem področju, kot je varna in kakovostna 
hrana, ki je danes ključnega pomena  V upanju, da se 
bo naše uspešno skupno sodelovanje nadaljevalo tudi 
v prihodnosti, si želim, da bi skupaj dočakali dvig iz 
gospodarske krize in predvsem boljše čase za živilsko 
industrijo in za Štajersko nasploh  Verjamem, da nam 
bo s skupnimi močmi uspelo 

mag  Aleksandra Podgornik

direktorica Štajerske gospodarske zbornice

Pozdrav direktorice Štajerske gospodarske zbornice
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Ludvik Lazar, dr  Blanka Vombergar - predsednica Društva živilcev SVS Maribor, prof  dr  Božidar 
Žlender, predsednik Slovenskega prehranskega društva in dr  Stojan Kostanjevec, predsednik Združenja 
nutricionistov in dietetikov, leta 2009 na občnem zboru Slovenskega prehranskega društva

mag  Marlena Skvarča, tajnica Slovenskega prehranskega 
društva in dr  Blanka Vombergar
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Društvo živilskih in prehranskih strokovnih 
delavcev severovzhodne Slovenije (DŽPSDSS) si 

ob petdesetletnem jubileju ustanovitve in uspešnega 
delovanja zasluži čestitke, posebno spoštovanje in 
zahvalo za vse, kar je dobrega in koristnega naredilo v 
imenu in za živilsko ter prehransko stroko na Slovenskem  
Z rojstvom univerzitetnega študija živilske tehnologije na 
Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1961 so bile 
izpolnjene želje in potrebe slovenske živilske stroke in 
živilske industrije po izobraževanju visoko usposobljenih 
kadrov živilskih tehnologov  V tistem začetnem obdobju 
so slovensko živilstvo že vodili diplomanti drugih, vendar 
sorodnih strokovnih profilov – agronomi, veterinarji, 
kemiki in drugi  Diplomiranih živilcev takrat še ni bilo, bili 
pa so živilci po pripadnosti tej stroki, ki so takoj začutili 
potrebo po strokovnem povezovanju in združevanju  Še 
istega leta se je v Ljubljani organiziralo Društvo živilskih 
in prehranskih strokovnih delavcev Slovenije, ter kmalu 
za tem tudi podružnica za severovzhodno Slovenijo z 
enakim imenom in poslanstvom  To nikoli ni bila in tudi 
danes ni medsebojna konkurenca, temveč simbioza dveh 
društev z enakim poslanstvom, ki vsako zase približa in 
omogoča delovanje članov društev razporejenih v dveh 
delih Slovenije 

V društvu od same ustanovitve pred pol stoletja 
deluje množica pridnih in sposobnih članov, ki z veliko 
zavzetostjo izpolnjujejo temeljno poslanstvo in naloge 
društva zapisanih v 8  in 9  členu Pravil  Naj omenim le 
nekatere najpomembnejše: izboljšati strokovna znanja 
članov, zagotoviti proizvodnjo kakovostnih živil, izboljšati 
prehrano prebivalstva, spremljati in slediti znanstvenim 
izsledkom na področju izboljšanja prehrane, sodelovati 
pri dvigu prehranske informiranosti in izobraženosti 
prebivalstva, sodelovati pri delu znanstveno-raziskovalnih 
in izobraževalnih ustanov, ki služijo napredku prehrane in 
proizvodnje hrane  Vse našteto je pomemben prispevek 
društva k izboljšanju kvalitete življenja, saj sta kakovostna 
hrana in uravnotežena ter zdrava prehrana temelja za 
zdrav, produktiven, uspešen in srečen narod 

Danes večino članov DŽPSDSS sestavljajo živilci različnih 
stopenj izobrazbe in iz različnih živilskih šol, ki so se 
porajale v zadnjega pol stoletja v Sloveniji  Nobenega 
dvoma ni, da boste še naslednje stoletje družno z vsemi 
člani društva različnih strokovnih profilov, delovali še 
naprej tako uspešno na izpolnjevanju vseh zastavljenih 
nalog in ciljev  Osebno in v imenu Slovenskega 
prehranskega društva vam iskreno čestitamo za 
petdesetletnico uspešnega in plodnega dela z željo, da 
bi se še obogatili z novimi člani in bili v prihodnje tako 
ali še bolj uspešni 

prof  dr  Božidar Žlender

predsednik Slovenskega prehranskega društva

Čestitke Slovenskega prehranskega društva Društvu živilskih in 
prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije-Maribor 

za 50 let ustvarjalnega in koristnega dela 
na področju živilstva in prehrane
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Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev 
severovzhodne Slovenije je že vrsto let članica Zveze 

inženirskih društev Maribor (prej Zveze društev inženirjev 
in tehnikov)  Zveza ima danes 13 članic, strokovnih 
inženirskih društev (preko 2000 inženirjev) in sicer: 

1  Društvo strojnih inženirjev Maribor
2  Elektrotehniško društvo Maribor
3  Društvo za varilno tehniko Maribor
4  Veterinarsko društvo Maribor
5   Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev 

SV Slovenije, Maribor
6  Podravsko gozdarsko društvo Maribor
7  Društvo koloristov Slovenije
8  Društvu inženirjev in tehnikov tekstilcev Maribor 
9  Društvo geodetov severovzhodne Slovenije
10  Društvo seniorjev Podravja
11   Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko 

in strelovode
12   Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor 
13  Društvo cenilcev in izvedencev Maribor

Aktivnosti zveze so številne in sicer, si prizadeva za 
povezovanja in sodelovanja nevladnih organizacij, 
izobraževalnih ustanov in gospodarstva, v Slovenski 
inženirski zvezi v Ljubljani je najbolj aktivna zveza, 
sodeluje pri izdaji revije Inženir, redno mesečno 
organizira strokovna predavanja, ekskurzije in povezuje 
znanja željne ljudi, vodi aktivnosti na področju FEANI v 
Sloveniji  Prizadevamo si, da bi Maribor ponovno postal 
inženirsko mesto, kot je bil v bivši Jugoslaviji  Žal pogosto 
ni posluha za vse to v Mariboru  Letos se je morala 
zveza celo izseliti iz dolgoletnega doma inženirjev na 

Vetrinjski 16, ki je bila v postopku denacionalizacije 
vrnjena benediktincem 
Predsednik NC SI FEANI (slovenskega nacionalnega 
komiteja) je izr  prof  dr  Karl Gotlih, ki si vrsto let prizadeva 
zgraditi enovito kakovostno inženirsko okolje in kulturo 
v Sloveniji in aktivno sodeluje na mednarodnem nivoju  
Eden glavnih projektov je »Inženirska kartica« katere 
glavni namen je priznavanje inženirskih izobraževalnih 
sistemov in bi naj vsem inženirjem v EU dala samozavest 
pri nastopanju na enotnem evropskem trgu 
Odbor EMC FEANI pa je bil aktiven predvsem na področju 
priprave enotnih dokumentov, kot so Vodnik za FEANI 
indeks, Priročnik za EMC in Priročnik za NMC  Prednostno 
se je ukvarjal s kriteriji evalvacije inženirskih šol in 
njihovih programov in akreditiranjem akreditacijskih 
agencij  Slovenija ima registrirana 102 EUR ING 
Sodelovanje Društva živilcev in zveze je vzorno, za kar 
so zaslužni številni člani s svojimi izkušnjami in znanjem  
Povezovanje znotraj zveze ima več pomembnih ciljev, 
vsekakor pa je najpomembnejši cilj ta, da s skupnimi 
potenciali, znanjem in pozitivno energijo članov društev 
peljemo naprej voz razvoja mesta Maribor, skrbimo 
za napredek družbe in tudi živilske stroke  Bodočnost 
razvoja je v povezovanju ali sodobno rečeno mreženju 
50 let pomeni, da je društvo dočakalo Abrahama  
Petdeseta leta zaznamuje modrost, življenjske izkušnje, 
številni dosežki in usmerjenost v jutri  
Društvo živilcev, kot na kratko rečemo, je eno najbolj 
aktivnih društev v zvezi in je za svoje 50 letno delovanje 
letos zasluženo prejelo Listino mesta Maribor  Ob podelitvi 
listine in za 50-let uspešnega delovanja vam v imenu zveze 
in v svojem imenu iskreno čestitam in želim ustvarjalno 
prihodnost  Bodite ponosni na svojih modrih 50 let 

Marija Sraka Šadl, univ  dipl  ing 

predsednica Zveze inženirskih društev Maribor 

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev 
severovzhodne Slovenije v Zvezi inženirskih društev Maribor
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Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje, 
prej kot podružnica Društva za zdravje srca in ožilja 

Slovenije, sedaj kot samostojno društvo, humanitarna 
organizacija in društvo posebnega pomena na področju 
zdravstvene preventive praktično že 20 let skrbi za 
promocijo zdravega načina življenja in preprečevanje 
bolezni srca in ožilja  Povzročajo jih in pospešujejo različni 
dejavniki tveganja, kamor sodi tudi nezdrava in preobilna 
prehrana z obilico soli, s povišanim holesterolom, 
trigliceridi in debelostjo  Društvo ne dela le za svoje 
člane temveč v korist vseh prebivalcev  Poučujemo in 
ozaveščamo, tudi o prepoznavanju zgodnjih znakov 
bolezni in o možnostih kakovostnega življenja z boleznijo  
Zaradi sorodnih stališč na področju zdrave prehrane smo 
se zgodaj povezali z Društvom živilskih in prehranskih 
strokovnih delavcev SV Slovenije Maribor  Organiziramo 
skupna predavanja za stroko in laike v okviru obeh 
Društev  Z Izobraževalnim centrom Piramida Maribor 
smo sklenili pogodbo o sodelovanju na področju zdrave 
in uravnotežene prehrane - svetovanja, usposabljanja 
in skupne promocijske aktivnosti  Društvo za zdravje 
srca in ožilja posebno pozornost namenja mladim, kjer 
iščemo nove poti za naša sporočila  Med bolnimi pa 
velja posebna pozornost prebolelim po srčnem infarktu 
in ogroženim zanj v sklopu doživljenske rehabilitacije 
v Koronarnih klubih  To so lahko področja našega 
razširjenega sodelovanja, ne glede na družbeno in 
gospodarsko zaostrene razmere ali morda prav zato 

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV 
Slovenije Maribor praznuje visoko obletnico, ne dvomim, 
da vsebinsko bogatega dela, za katero mu vodstvo našega 
društva izreka zaslužene pohvale in čestitke  

Ker sta obe društvi komplementarni, strokovno vodeni in 
imata pred seboj še veliko načrtov bo iskreno sodelovanje 
na področju zdrave, varne, uravnotežene in neoporečne 
slovenske hrane še naprej vsebinsko in splošno koristno, 
morda tudi na znanstveno raziskovalnem področju 

prim  Mirko Bombek, dr  med  spec  int  

predsednik Društva za zdravje srca in ožilja  
za Maribor in Podravje 

Pismo Društva za zdravje srca in ožilja  
za Maribor in Podravje



Vetrinjska ul  16 - sedež Društva živilskih in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije-Maribor in Veterinarskega društva (ter ZDIT) do aprila 2011
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Vsi z veseljem v družbi pravih prijateljev proslavimo 
svoj rojstni dan in sproščeno obujamo spomine na 

prehojeno pot, na lepe in težke trenutke, na vzpone in 
padce…, veselimo se z Vami!
 
Februarja 2012 bo Društvo živilcev proslavilo visok 
jubilej, praznovalo bo uspešno prehojenih prvih 50 let 
svojega delovanja  Z uveljavljanjem strokovnega znanja 
na področju živilske proizvodnje, tehnologije prehrane, 
proučevanja in širjenja ideje zdrave in sodobne prehrane, 
strokovnega sodelovanja na področju izobraževalne 
dejavnosti z organizacijo predavanj, posvetovanj, razstav 
in strokovnih ekskurzij je Društvo živilcev vsa ta leta 
skrbelo za visoko informiranost in najvišji strokovni nivo 
svojih članov  

Kot prijateljsko društvo se Vam Društvo veterinarjev 
Maribor zahvaljuje za bogato tvorno sodelovanje in kliče 
še na drugih 50 let !!!, dodajamo pa še drobno željo, da 
skrajšate in poenostavite svoje dolgo ime 
 
Z iskrenimi željami čeeeeeestiiiiitaaaamoooo !

mag  Gregor Pen, dr  vet  med 

predsednik Veterinarskega društva Maribor

Pozdravne besede Veterinarskega društva Maribor ob 
50-letnici Društva živilskih in prehranskih strokovnih delavcev 

severovzhodne Slovenije-Maribor
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Zahvalo zvestobe pa društvo podeljuje ob svoji 45-letnici 
delovanja ter ob njegovi častitljivi 80-letnici, ki jo je 
praznoval 3  junija, g. Bojanu Raku  G  Bojan Rak je bil 
prvi predsednik društva živilskih in prehranskih delavcev 
v obdobju od leta 1962 – 1964  Rodil se je 3  junija 1926 v 
Braslovčah  Maturiral je na celjski gimnaziji, 10 semestrov 
kemije je absolviral na Fakulteti za kemijo v Ljubljani, 
diplomiral pa je na Fakulteti za pivovarsko tehnologijo 
na Tehniški visoki šoli v Muenchnu  V času, ko je prevzel 
funkcijo predsednika društva, je bil g  Bojan Rak direktor 
Sane iz Hoč, kasneje pa je delal tudi v Žitu v Ljubljani, 
kjer je živel 

Rakovo pismo ob 45 letnici 
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mag  Jožef Arnuš, bivši predsednik društva

Maja Brodnjak, namestnica tajnice

prim  mag  Karl Turk in Jože Žmauc

Sekretariat društvaSrečko Hecl, eden od bivših predsednikov društva

Štefan Cmrečnjak, 
podpredsednik društva

doc  dr  Marko Volk, predsednik nadzornega odbora Ida Rajh, ena od bivših predsednikov društva

Lidija Tašner, tajnica



50 let društva živilcev 33Društvo in njegovo delovanje - 50 LET DRUŠTVA ŽIVILCEV

Sprehod skozi zgodovino društva

Pred 50 leti, natančneje 17  februarja 1962, je bil v 
prostorih Zveze inženirjev in tehnikov v Vetrinjski 

ul  16 ustanovni občni zbor Društva živilskih in 
prehranskih delavcev s sedežem v Mariboru  Iniciativni 
odbor za ustanovitev društva je pričel s pripravami 
po občnem zboru republiškega Društva živilskih in 
prehranskih delavcev SR Slovenije v novembru 1961 
pod predsedstvom predsednika iniciativnega odbora 
prof dr  Danimirja Kerina  

Na ustanovnem občnem zboru Društva leta 1962 
so bili poleg predsednika iniciativnega odbora prof   
dr  D  Kerina še naslednji gostje:
• prof  dr  Leon Premru, zastopnik republiškega 

Društva,
• Marko Kržišnik – predstavnik ZIT-a Maribor,
• Janko Lipovec st  iz Kmetijskega zavoda Maribor,
• J  Kert iz Živilske šole Maribor,
• Bruno Gerdovič iz Gostinske šole Maribor,
• P  Andlovič iz Okrajne komunalne obrtne zbornice 

in
• R  Šorgo iz tovarne Sana Hoče 
Prvi predsednik društva je postal g  Bojan Rak 
V prvem letu delovanja je društvo štelo 37 individualnih 
in 7 gospodarskih članov  

10 let kasneje, leta 1972, se je število članov društva 
povečalo na 115  Obdobje med leti 1972 in 2002 lahko 
imenujemo obdobje razcveta društva, saj se je število 
individualnih članov še povečevalo in doseglo 275 članov, 
prav tako pa je tudi število gospodarskih članov zraslo 
na 70  

Že v 90  letih, še bolj pa po letu 2000, razmere za živilsko 
industrijo in obrt niso več tako ugodne, prav tako pa 
tudi delovanje društev (ne samo živilskega društva) 
nekoliko zgublja na pomenu oziroma vidni vlogi  Vse to 
se kaže tudi v članstvu  Ob 45-letnici društva leta 2007 
smo imeli 222 članov ter 45 donatorjev in simpatizerjev 
društva  Danes ima društvo okoli 200 članov (stanje 
na dan 7  1  2012 je 199) članov ter 26 donatorjev in 
simpatizerjev društva  

dr  Blanka Vombergar

predsednica društva

50 let društva živilcev
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UO in NO društva 5 12 2009 v Amabilisu

UO in NO 5 12 2009

UO in NO društva decembra 2008 v Mercator centru 

UO in NO društva decembra 2008 v Mercator centru 
na Taboru

Verifikacijska komisija zaseda na občnem zboru 
2011

Zbor društva marec 2011
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Preimenovanja društva
Društvo je doživelo tudi nekaj preimenovanj  Iz Društva 
živilskih in prehranskih strokovnih delavcev se je v času 
predsedovanja mag  Emerika Zvera (takratnega direktorja 
ABC Pomurke Mesne industrije iz Murske Sobote) 2  aprila 
1976 preimenovalo v Društvo živilskih in prehranskih 
strokovnih delavcev SV Slovenije s sedežem v Mariboru, 
saj so bili prav člani iz Pomurja zelo aktivni  Društvo je s 
preimenovanjem tudi dejansko razširilo svoje delovanje 
na celotno SV Slovenijo  11  3  2011 smo korigirali ime v 
Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV 
Slovenije Maribor  Imamo tudi uradno okrajšavo društva 
in sicer Društvo živilcev SVS  

Sestava članstva
Sestava članov našega društva je zelo široka, vključuje pa 
vse strokovne delavce z najmanj srednješolsko izobrazbo, 
ki so kakor koli povezani z delom v živilstvu in prehrani  
V društvo so včlanjeni živilski tehnologi, kemiki, biologi, 
veterinarji, zdravniki, ekonomisti, predavatelji in pedagogi, 
drugi strokovnjaki s področja živilstva, prehrane, 
zdravstva, gostinstva in turizma, kmetijstva in trgovine, 
samostojni podjetniki in obrtniki (s področja pekarstva, 
slaščičarstva, mesarstva, drugih živilsko-predelovalnih 
dejavnosti, gostinstva, kmetijstva, trgovine, komerciale, 
informacijskih ved in drugih dejavnosti) vsi s srednjo, 
višjo, visoko ali akademsko izobrazbo  

Predsedniki društva
50 let je zaznamovalo 13 predsednikov društva  Prav 
je, da se jih ob 50-letnici društva tudi spomnimo in jih 
poimenujemo 

Spoštovanega gospoda Bojana Raka kot prvega 
predsednika društva sem že omenila  Leta 1964 je 
takrat 2-letno predsedovanje za njim prevzel dr  Srečko 
Koren, sledil je predsednik prof  dr  Danimir Kerin,  
dr  Adolf Pediček, dr  Lujo Polanec, mag  Emerik Zver,  
dr  Ciril Varga (z 2x 2-letnim mandatom), nato je 
prav tako z 2x 2 letnim mandatom bila prva ženska 
predsednica društva ga  Ida Rajh, nato še g  Štefan 
Dominko, g  Srečko Hecl in kar osem let je predsedoval 
društvu dr  France Jurc  Leta 2002 je postal predsednik 
mag  Jožef Arnuš in kot 13  predsednica društva je sedaj 
Blanka Vombergar  

Že na 1  občnem zboru leta 1967 je društvo sprejelo 
statut in naloge društva  Društvo ima ves čas delovanja 
imenovan tudi svoj UO in nadzorni odbor društva v skladu 
s pravili društva  Srečujemo se na rednih in izrednih 
sejah društva odvisno od potreb in problematike  Na 
sejah so se stalno načrtovale in koordinirale programske 
aktivnosti društva  Temeljni akt društva v skladu 
z Zakonom o društvih so Pravila Društva živilskih in 
prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije Maribor, z 
zadnjimi dopolnitvami sprejeta na občnem zboru društva 
11  3  2011 in potrjena z odločbo UE Maribor št  215-
163/2011-2-(9131) z dne 13  4  2011  

Sedež društva
Sedež društva je bil vsa leta na Vetrinjski ulici 16, kjer 
je vsa leta domovala tudi ZDIT  V letošnjem letu pa smo 
se skupaj z ZID (Zvezo inženirskih društev) preselili na 
Židovsko ul  1 v Mariboru  

Lokacije občnih zborov društva
Lokacije občnih zborov društva so bile večinoma v 
prostorih ZIT-a oz  kasneje ZDIT-a v Vetrinjskem dvorcu 
v Vetrinjski ul  16, občni zbori pa so bili tudi v hotelu 
Turist in v Veliki kavarni  10-letnica delovanja društva 
se je dogajala na Račjem dvoru pod predsedovanjem 
dr  Pedička in ob istočasnem praznovanju 100-letnice 
kmetijskega šolstva  25-letnico društva smo proslavili v 
Hotelu Slavija (v času predsedovanja g  Dominka), 30  
letnico delovanja društva (takrat je bil predsednik g  Hecl) 
je počastil s svojim obiskom mag  Jože Protner, takratni 
minister za kmetijstvo  40  letnico društva leta 2002 smo 
obeležili v Narodnem domu (v času predsednika društva 
dr  Jurca) in ob obisku mag  Francija Buta, takratnega 
ministra za kmetijstvo  45-letnico pa smo praznovali 
v prostorih Izobraževalnega centra Piramida Maribor 
(takrat Živilske šole Maribor) v Parku mladih  Na isti 
lokaciji bomo praznovali tudi 50-letnico društva  

Zborniki
Društvo je izdalo svoj Zbornik ob 20-letnici delovanja 
decembra leta 1982, ob 25-letnici junija 1987, ob 
30-letnici oktobra 1992 ter ob 40-letnici novembra 
2001  Ob 50-letnici smo prav tako pripravili spominski 
zbornik pa tudi koledar s spominskimi fotografijami skozi 
obdobje 50-ih let  
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Jože Visočnik, član UO društva Stanko Vorih, dr  Majda Bagar Povše, Alojz Senekovič 
in dr  Blanka Vombergar

Dušan Čander, blagajnik 
društva

mag  Metka Senekovič, članica 
UO društva

Marija Sraka Šadl, podpredsednica 
društva

Svetlana Šarenac in Alenka Brglez, članici UO 
društva 

Tatjana Peršuh, članica UO društva in Ida Rajh
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jih črtali iz članstva  Nekaj članov pa je žal tudi umrlo  
Večkrat smo že razpravljali in si zadali tudi naloge v zvezi 
z večjo promocijeo društva tako za individualne člane 
kot tudi donatorje in simpatizerje  Žal je situacija v zvezi 
s slovensko živilsko industrijo na področju SV Slovenije 
vse slabša, kar ne pomaga pri promociji in širitvi aktivnosti 
društva 

Težave živilsko-predelovalne industrije v SV Sloveniji se 
neusmiljeno kažejo tudi pri društvu  Delo v društvu je 
vse težje, a imamo tudi kar nekaj zelo motiviranih članov  
Število donatorjev in simpatizerjev se znižuje  Ugotavlja se 
tudi manjša zainteresiranost za posamezne aktivnosti, ki 
jih organizira društvo  Delno na to vpliva tudi povečevanje 
težav posameznih podjetij in globalna kriza, ki je zajela 
tudi naše okolje  

Znak društva
Društvo ima tudi svoj znak, simbol ali logo, kakorkoli ga 
želite poimenovati  To je vetrni mlin, katerega lastnik je 
g  Rudolf Vogrin iz Sp  Jakobskega dola 7  Prijazno nam 
je odstopil uporabo slike mlina za naš znak  Podrobneje 
so ga člani že spoznali v zborniku društva ob 40-letnici 
delovanja društva  G  Vogrin je svoj vetrni mlin postavil 
v letu 1998 iz razlogov, kot jih sam navaja v zborniku:
- objektivni: nadomestna gradnja za 3 že propadle mline, 
- subjektivni: uresničitev davne očetove želje po nakupu 
mlina  

Načrt mlina je njegova lastna zamisel  Spodnji del mlina 
spominja na srednjeveško utrdbo, arhitekturna oblika 
pa ima tudi pomen obrambe narave pred uničenjem  
Posebnost mlina je samodejno obračanje v vetru  Ima 
dva mlina, eden je na kamne, drugi pa z jeklenimi valji  
Mlin poganja obnovljiva energija , ki ne onesnažuje okolja 
in ne povzroča hrupa 

ZID
Društvo ves čas aktivno deluje v sklopu ZDIT-a Maribor 
(Zveze društev inženirjev in tehnikov) oz  ZID-a (Zveze 
inženirskih društev Maribor), kakor so se preimenovali  
Predvsem pomembna je bila uporaba skupnih prostorov 
v Vetrinjskem dvorcu v Vetrinjski ulici 16 v Mariboru, ki pa 
je žal ravno v zadnjem času predmet denacionalizacijskih 
postopkov in vrnjen benediktincem  Tako smo se skupaj 
preselili na Židovsko ul  1 v Mariboru, kjer smo nekatera 
društva v okviru ZID skupaj z ZID najeli prostore za 
nemoteno delovanje 

Z ZID sodelujemo tudi pri organizaciji predavanj in 
strokovnih ekskurzij  Trenutno je naša članica in 
podpredsednica ga  Marija Sraka Šadl tudi predsednica ZID 

Cilji društva
Cilji društva so skozi celo 50-letno obdobje jasno 
prepoznavni  Naloge, ki si jih je društvo zadalo že ob 
svoji ustanovitvi, so pomembne še danes:
• dvigovanje strokovnega znanja članstva,
• preučevanje in spremljanje razvoja živilske 

proizvodnje in tehnologij ter prehrane s 
spremljajočimi panogami (logistika, skladiščenje, 
trgovina in komerciala, kmetijstvo, veterina, itd ),

• širjenje načel zdrave prehrane na osnovi 
znanstvenih izsledkov,

• preučevanje tehnoloških, strokovnih, zdravstvenih, 
ekonomskih in drugih vprašanj o sodobni prehrani 
in sodobni gospodarni proizvodnji,

• strokovno sodelovanje z izobraževalnimi 
ustanovami, ki služijo napredku proizvodnje živil in 
prehrane,

• sodelovanje v publicistični dejavnosti o živilstvu in 
prehrani (tisk, radio, televizija),

• organiziranje ali pomoč pri organizaciji predavanj, 
posvetovanj, kongresov, razstav, strokovnih obiskov 
doma in v tujini 

Ne boste verjeli, večina nalog društva je prepisana iz 
ustanovnih pravil 1  občnega zbora društva iz leta 1962! 

Aktivnosti društva
Strokovne ekskurzije so najučinkovitejši način 
izobraževanja našega članstva, ker se le-to seznanja s 
tehnološkim napredkom živilske industrije doma in v 
tujini  Naše strokovne ekskurzije temeljijo na obiskih 
proizvodnih, pridelovalnih in predelovalnih obratov 
živilskih dejavnosti ter gostinsko turističnih objektov, 
vključno s ponudbo hrane ter trgovsko - nakupovalnih 
centrov s spoznavanjem ponudbe živil in trendi ponudbe 
prehrane ter povpraševanji potrošnikov  

Prav tako so pomembna naša spomladanska in jesenska 
strokovna predavanja, ki jih organiziramo s strokovnimi 
prispevki svojih članov ali povabljenih strokovnih gostov, 
večinoma pa tudi v sodelovanju in povezavah z drugimi 
društvi, ki delujejo na območju SV Slovenije 

Sodelujemo tudi pri organizaciji strokovnih posvetov, 
člane društva tudi pošiljamo na strokovna izobraževanja, 
ki jih organizirajo strokovne institucije  

Zadnjih 10 let
Med leti 2001 in 2006 beležimo zmanjšanje članov 
društva in števila donatorjev (dec  2001 270 članov in 
70 donatorjev, dec  2004 pa 213 članov in 49 donatorjev)  
Leta 2006 je število članov približno enako kot dve leti 
poprej (216 članov), število donatorjev in simpatizerjev 
pa še pada (45 donatorjev in simpatizerjev)  Leta 2010 
se število individualnih članov poveča na 229, število 
donatorjev in simpatizerjev pa ostaja približno enako  

A številke na nek način povedo zelo malo  Beležimo veliko 
novih članov, je pa tudi precej takih, ki so bodisi izstopili 
ali niso plačevali članarine že več kot dve leti, pa smo 
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Spletne strani in elektronska pošta
V zadnjih letih se društvo poskuša tudi »modernizirati«  
V korak moramo s tehniko, tehnologijo in sodobnim 
svetom  Zato smo pripravili spletne strani društva, 
katerih kreator in ustvarjalec je Zlatko Šehovič  Danes 
spletne strani ureja tajnica društva Lidija Tašner  
Dosegljivi smo tudi po e-pošti 

Arhiv
Decembra 2010 smo pregledali in uredili svojo 
dokumentacijo in jo predali v arhiviranje v Pokrajinski 
arhiv v Mariboru  Žal nam dokumentacija manjka za 
prvih 10 let delovanja  

Leto 2010 - organi društva
26. februarja 2010 smo za mandatno obdobje 2010 – 
2014 v posamezne funkcije in organe društva izvolili 
novo ekipo članov :
• predsednica in zastopnica društva ter predsednica 

UO: dr  Blanka Vombergar,
• dva podpredsednika: Štefan Cmrečnjak in Marija 

Sraka Šadl (za Pomurje),
• tajnica: Lidija Tašner, nam  Maja Brodnjak,
• blagajnik: Dušan Čander, nam  Jože Visočnik,
• člani UO: Alenka Brglez, mag  Slavica Dobnik, Franc 

Golnar, Andrej Lešnik, Igor Kustec, Tatjana Peršuh, 
mag  Zdenko Rajher, mag  Metka Senekovič, 
Svetlana Šarenac in Anton Žerak 

Predsednik nadzornega odbora je doc  dr  Marko Volk, 
člana mag  Jožef Arnuš, Gorazd Kutnjak ter namestniki 
Ludvik Lazar, Jasmina Vukovič Anžel in Stanko Vorih  

Leto 2011
19  oktobra 2011 je društvo od Mestne občine Maribor 
prejelo priznanje LISTINO MESTA MARIBOR za polstoletno 
organizirano delovanje in pomemben prispevek k 
slovenski živilsko- predelovalni dejavnosti  Listino je 
podpisal župan Mestne občine Maribor Franc Kangler 

Zahvala
Rada bi se zahvalila vsem članom društva, ki so me ob 
različnih prilikah in priložnostih tako pozitivno sprejeli ter 
vzeli za svojo  To zelo cenim in prav zaradi tega čutim še 
posebno odgovornost  Zahvaljujem se vsem članom, ki so 
vsaj enkrat izkoristili svoje članstvo in se nam pridružili 
bodisi na strokovnih ekskurzijah društva (kjer je vedno 
zanimivo, prijetno in spomini verjemite – predvsem lepi 
– nam ostanejo in nas bogatijo) ali pa so prišli na katero 
od naših predavanj in se tako srečali ter poklepetali še z 
drugimi člani  Hvala tudi vsem članom, ki so delovali v 
organih društva in tako resnično pripomogli k temu, da 
smo kljub raznoraznim težavam še vedno zelo aktivno, 
če ne celo eno od bolj aktivnih društev v naši regiji 

Fotografije iz UO in NO 7  1  2012 v novem 
Mercator Centru v Mariboru
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Datum Destinacija - Obisk

1 10  - 12  4  
2002

Poljska - 
Krakow 

Sejem hrane KRAKOFOOD

2 Sreda,
29  5  2002

Celje in Šaleška 
dolina

Celjske Mesnine Celje 
Klasje d d  Celje 
Mlekarna Celeia Arja Vas 
ERA d d  Velenje PC gros  sklad  živil 
Termoelektrarna Šoštanj
Premogovniški muzej Velenje

3 Četrtek,
12  9  2002

Pomurje Mesarija Hanžekovič Veržej
LKC Keral Velika Polana
Srednja kmetijska šola Rakičan
Vinogradniški center Ivanovci
Zdravilne točke ob Bukovniškem jezeru
Plečnikova cerkev v Bugojini
Turistična kmetija Puhan Bugojina

4 21  – 24  2  
2002

Nemčija – 
Dresden, Berlin

Živilski sejem Gourmet v Dreasdenu
Trgovski center KaDeWe Berlin
Znamenitosti Berlina

5 Petek,
6  6  2003

Ljubljana in 
Volčji potok

Emona blagovni center Ljubljana
Žito Šumi Ljubljana
Ilirija Ljubljana

6 Torek,
26  8  2003

Pomurje Radenska Radenci
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Zdravilišče Radenska
Vinogradniško gospodarstvo KAPELA

Datum Destinacija - Obisk

7 Petek,
5  9  2003

Kozjansko in 
Posavje

Oljarna Fram
Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
Žito Imperial Krško
Nuklearna elektrarna Krško
Kmečka zadruga Krško
Spominski muzej grad Brestanica

8 10  – 12  
10  2003

Nemčija - Köln Svetovni prehranski sejem Anuga Köln
Muzej čokolade Köln

9 Sreda,
21  4  2004

Dolenjska Dolenjske pekarne Novo mesto
Krka Novo mesto – Kozmetika
KZ Krka – PE Mesarstvo Novo mesto
Proštija Novo mesto
KZ Metlika - Vinarstvo

10 Petek,
28  5  2004

Benedikt in 
Prekmurje

Pekarna, slaščičarna Šijanec Benedikt
Pomurka Murska Sobota
Ilirija Lendava
Lek Trimlini pri Lendavi
Terme Lendava
Kmetijsko gospodarstvo Lendava

11 Sreda,
7  7  2004

Celjska regija Klasje Celje – proizvodnja kruha Laško
Pivovarna Laško
Zdravilišče Laško
Franck Celje
Cetis Celje
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec

Strokovne ekskurzije društva v obdobju od 2002 – 2012
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Leta 2002 v mesariji Hanžekovič Leta 2002 v Pomurju Madžarska 2006

MIR Gornja Radgona 2011 Mlinopek Murska Sobota junij 2011

V pivovarni Union na degustaciji 2008

Zagreb 2005Na Dolenjskem 2011
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Datum Destinacija - Obisk

12 Petek,
17  9  2004

Ptuj in Haloze Ptujske pekarne in slaščičarne – Enota Kidričevo
Meso izdelki Žerak Podlehnik
Vinarstvo Sl  gorice-Haloze-Ptuj
Perutnina Ptuj – perutninska klavnica
Berlek d o o  (Miha Jeromelj) Pobrežje (Videm pri 
Ptuju) – vzreja sladkovodnih rib

13 Petek,
18  3  2005

Hrvatska - 
Zagreb

Franck Zagreb – pražarna kave
Lura Zagreb – Dukat Mlekarna
Sejem Enogastronomija in turizem Zagreb

14 Petek,
10  6  2005

Maribor in 
okolica

Košaki TMI – Predelava Šentiljska c  
Vinag d d  Maribor – vinska klet
Ljubljanske mlekarne – obrat Maribor
Pekarna Kavčič Maribor Pobrežje
Botanični vrt FKBV Maribor

15 Sreda,
31  8  2005

Prlekija Mlin in pekarna Herič Kokoričiči
Pomurske mlekarne – obrat Mlekopromet 
Ljutomer
Konjeniški hipodrom Ljutomer
Ljutomerčan – Kmetijstvo in predelava – vinska klet
Hotel Jeruzalem Ljutomer

16 Torek,
18  10  
2005

Primorje Droga Kolinska – PC Zlato polje Gradišče pri Kozini
Delamaris Izola
52  gost  turistični zbor Hotel Bernardin Portorož
Vina Koper

17 7  in 8  4  
2006

Primorska in 
Italija 

Agroind Mlekarna Vipava
Agroind Vinska klet Vipava
Mlinotest Ajdovščina
Kmetijska šola Šempeter pri Gorici
Sejem Vinitaly Verona 

Datum Destinacija - Obisk

18 Petek,
2  6  2006

Gorenjska ETA Kamnik
Meso Kamnik
Fructal Duplica pri Kamniku
Don-Don Laze
Žito Gorenjka Lesce
Terme Snovik Tuhinjska dolina

19 Sreda,
30  8  2006

Lenart in 
Gornja 
Radgona

Letnik Saubermacher d o o  Lenart
Mlinopek Pekarna Gornja Radgona
Panvita MIR G  Radgona
Radgonske gorice G  Radgona
Medn  kmet  živil  sejem G  Radgona

20 Petek,
20  10  
2006

Prlekija Jeruzalem Ormož – vinska klet
Tovarna sladkorja ormož
Droga Kolinska PC Gosad Središče ob Dravi
Agropro Oljarna Središče ob Dravi
Zidanica Malek Jeruzalem

21 24  in 25  
11  2006

Madžarska Foodapest Budimpešta
Trgovski center Matija Korvin Budimpešta
Znamenitosti Budimpešte

22 16  in 17  2  
2007

Nemčija Sejem Biofach Nürnberg

23 Torek,
24  4  2007

Posavje KZ Laško – Mesna predelava Sevce
KZ Krško – Vinska klet
Cvetje Čatež – Vrtnarski center
Terme Čatež
Posavski muzej Brežice

24 Torek,
4  12  2007

Italija Sejem sladoleda, kave, peciva in slaščic MIG 
Longarone Italija

25 Ponedeljek,
11  6  2007

Hrvaška Koka Varaždin
Vindija Varaždin
Pekarna Latica Varaždin
Ogled Varaždinskega pokopališča
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Budimpešta 2006 Cimper Mursko Središče 2010 Degustacija Isteničevih penin 2011

Hrvatska 2005

Idrija 2010Ilirija Lendava 2004

Kranjska gora 2010

Leta 2002 v Bugojini

Srednja kmetijska šola v Rakičanu

Podravka Koprivnica 2008Prlekija 2005
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Datum Destinacija - Obisk

26 Petek,
14  9  2007

Okolica 
Maribora

Kartonaža MSK Slovenska Bistrica
Mesnine Štajerske (Jože Fingušt) Gaj pri 
Pragerskem
Univerzitetni kmetijski center Pivola pri Hočah
Vinogradniško vinarski center Meranovo nad 
Limbušem

27 Torek,
12  2  2008

Ljubljana Mercator Emba Ljubljana
Pivovarna Union Ljubljana
Pekarna Spar Ljubljana
Ogled sejma GastExpo Ljubljana

28 7  in 8  5  
2008

Italija Sejem CIBUS in DOLCE VITA Parma, razstava 
kulinarike, hrane, začimb, sadja, zelenjave, slaščic 
in napitkov
Obisk tovarne parmezana 
Obisk pršutarne

29 Torek,
17  6  2008

Obsotelje Mesnine Žerak Rogatec
Droga Kolinska Polnilnica mineralnih vod in 
brezalk  pijač Rogaška Slatina
Steklarna Nova Rogaška Slatina
KZ Šmarje Vinska klet Imeno

30 Sreda,
27  8  2008

Okolica 
Maribora, 
Pesnica, Sladki 
Vrh

Miklavška pekarna A V  Lešnik Miklavž
Kmetijska zadruga Pesnica – vinska klet
Ekološka kmetija Turinek Jareninski dol
Paloma Sladki Vrh
Sejem embalaže INPAK Gornja Radgona

31 Torek,
14  10  
2008

Hrvaška Podravka – Tovarna juh in polpripravljenih jedi 
Koprivnica
Podravka – Tovarna otroške hrane in kremnih 
namazov Koprivnica
Muzej prehrane v Koprivnici

32 Ponedeljek,
16  3  2009

Avstrija 
(Celovec in 
Koroška)

Ogled sejma gostinstva in turizma Gast Celovec 
2009
Znamenitosti Celovca in Vrbsko jezero
LEK proizvodnja zdravil Prevalje

Datum Destinacija - Obisk

33 Sreda,
13  5  2009

Celje in okolica Strašek Slov  Konjice Mesna proizvodnja
Zlati Grič vinska klet Slov  Konjice
Mlekarna Celeia Arja vas
ETOL Celje

34 Ponedeljek,
14  9  2009

Avstrija (Graz) Mesna predelava Vulkano Schinken Manufaktur 
Gmbh &Co  Graz 
Proizvodnja čokolade Zotter Schokoladen 
Manufaktur Gmbh  Graz 
Destilerija Alois Gölles
Znamenitosti Graza

35 Petek,
2  10  2009

Ljubljanska 
regija

Mercator Pekarna Grosuplje
Mercator Skladiščno distribucijski center 
Ljubljana
Mercator Hipermarket Ljubljana
Sejem Naravazdravje GR Ljubljana

36 Sreda,
18  11  
2009

Maribor in 
okolica

Žito PC Kruh pecivo Maribor
Sirarna Čuš Orehova vas
Pohorske mesnine Hotinja vas
Amabilis Maribor – Integracijska hiša in Javna 
kuhinja
Protnerjeva hiša d b Vodole

37 26  in 27  1  
2010

Italija SIGEP Rimini – mednarodni sejem slaščičarstva, 
sladoleda in pekarstva

38 Ponedeljek,
29  3  2010

Hrvatska 
(Medžimurje)

PIPO Čakovec
Hidroelektrarna Čakovec
Turistični kompleks Cimper Mursko Središče
Vinska klet Cmrečnjak Sveti Urban
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Datum Destinacija - Obisk

39 Torek,
18  5  2010

Dolenjska Mestna občina Novo mesto
KZ Krka Proizvodnja mesnih izdelkov na Grabnem
KRKA d d  Novo mesto - proizvodnja zdravil
Žito Dolenjske pekarne Novo mesto
Zidanica Colnar Trška gora
Vožnja s splavom po Krki

40 Četrtek,
2  9  2010

Idrija, Kobarid 
in Trenta

Rudnik živega srebra Idrija
Mlekarna Planika Kobarid
Turistična kmetija Jelinčič v Trenti

41 Petek,
12  11  
2010

Primorska Mercator EMBA Logatec
Pomorski muzej Piran
Praznik KAKIJEV v Strunjanu
Vina Koper

42 Ponedeljek,
11  4  2011

Avstrija (Dunaj) Sejem Hotel&Gast Dunaj
Sejem Intervitis Dunaj
Grinzig – vinska četrt

43 Torek,
7  7  2011

Pomurje Panvita MIR Gornja Radgona
Mlinopek Murska Sobota
Pomurske mlekarne Murska Sobota
Panvita Vinska klet Marof Mačkovci

44 Torek,
13  9  2011

Dolenjska GEN Energija d o o  Krško
Atlantis Group Droga Kolinska PE Bebi Mirna na 
Dolenjskem
Mlinarstvo in ribogojnica Rangus Dolenje 
Vrhpolje pri Šentjerneju
Vinska klet Istenič Stara vas na Bizeljskem

45 Ponedeljek,
7  11  2011

Avstrija 
(Salzburg)

Strokovni gostinski sejem Vse za gosta jesen 2011
Znamenitosti Salzburga

Zagreb 2005 Planika Kobarid 2010

Pri Isteničih 2011 Rakičan 2007

V Avstriji V Rakičanu

Vinogradniški center Ivanovci 2002 Vinska klet Marof 2011
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Datum Tema predavanja Predavatelj

1 18  3  2002
V sodelovanju z Veterinarskim 
društvom Maribor

Maščobe v varovalni prehrani
BSE – po lanskem odkritju prve BSE-živali v Sloveniji

Vito Martinčič, univ  dipl  ing  kem  tehn , Tovarna olja Gea Sl  Bistricamag  Gregor 
Pen, dr  vet  med , Veterinarsko društvo Maribor

2 21  2  2003
Občni zbor

Uvajanje sistema HACCP v živilstvo
Povzetek iz Cefood kongresa v Ljubljani 2 2  – 25  2  2002

Marija Sraka Šadl, univ  dipl  ing  živil  tehn , Terme Radenci
mag  Blanka Vombergar, univ  dipl  ing  živil  tehn , Živilska šola Maribor

3 23  4  2003 Mleko in mlečni izdelki v zdravi prehrani mag  Neva Makuc, univ  dipl  ing  živil  tehn , Ljubljanske mlekarne 

4 27  11  2003
V sodelovanju z Društvom za 
srce

Označevanje predpakiranih živil – znaki za varnost in 
kakovost
Gibanje za zdravje

Marjana Peterman, univ  dipl  ing  živil  tehn , Zveza potrošnikov Slovenije

mag  Lojze Fridl, prof  tel  vzg ,  Društvo za zdravje srca in ožilja za  
Maribor in Podravje

5 13  2  2004
Občni zbor

Naš kruh vsakdanji Jasna Komerički, univ  dipl  ing  živil  tehn , Živilska šola Maribor

6 31  3  2004
V sodelovanju z Društvom za 
srce

Vse o medu
Ali je žensko srce drugačno

Vlado Pušnik, ekon , Zveza čebelarskih društev Maribor
prim  Mirko Bombek, dr  med  spec  int  in prof  dr  Elko Borko, dr  med  spec  
ginekolog, Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje

7 17  11  2004
V sodelovanju z Društvom 
Kneipp Maribor

Sladkorna bolezen
Zdravilne učinkovine
Predstavitev Kneippove metode zdravega načina življenja

Jolanda Prelec Lainščak, univ  dipl  ing  živil  tehn , Bolnišnica Rakičan-Murska Sobota
Mediha Tufekčić, mag  farm , Društvo zdravega naravnega načina življenja Kneipp Maribor
Štefka Premzl, univ  dipl  org  dela, Društvo Kneipp Maribor

8 11  2  2005
Občni zbor

Kaj lahko naredijo naravni zdravilni faktorji 
človeškemu organizmu

dr  Majda Bagar Povše, univ  dipl  ing  živil  tehn , Radenska Radenci

9 4  5  2005
V sodelovanju z Veterinarskim 
društvom Maribor

Sladkor v prehrani
Sladila na slovenskem trgu
Notranja kontrola kakovosti v živilstvu

Marija Sraka Šadl, univ  dipl  ing  živil  tehn , Terme Radenci
mag  Blanka Vombergar, univ  dipl  ing  živil  tehn , Živilska šola Maribor
dr  Ciril Varga, dr  vet  med , Veterinarsko društvo Maribor

10 23  11  2005
V sodelovanju z Društvom za 
srce

Nov higienski paket po direktivah EU ter uradni nadzor 
nad varnostjo živil
Debelost, gibanje in športna aktivnost

Branka Vezjak, univ  dipl  ing  živil  tehn ,  Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni 
inšpektorat Maribor

asist  mag  Matej ZAVRŠNIK, dr  med  spec  int ,  Društvo za zdravje srca in ožilja za 
Maribor in Podravje

Strokovna predavanja društva v obdobju od 2002 – 2012
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Predavanje društva, 23 november 2005

prim  Mirko Bombek, dr  med  spec  int , predsednik 
Društva za srce za Maribor in Podravje in predavatelj 
Borut Kamenik, dr  med  spec  int

mag  Gregor Pen

Predavanje društva, 23 november 2005

Predavatelj dr  Andrej Šorgo in Zdenka Masten

Predavatelj asist  mag  Jernej Završnik, dr  med  spec  
int  iz Društva za zdravje srca in ožilja za Maribor in 
Podravje

Predavateljica dr  Blanka Vombergar Predavanje društva, 23 november 2005

Predavanje o E dodatkih
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Datum Tema predavanja Predavatelj

11 10  2  2006
Občni zbor

Varstvo človekovih pravic v delovnih sporih mag  Jožef Arnuš, univ  dipl  ekon 

12 22  3  2006
V sodelovanju z Društvom za 
srce

Slovenska in evropska vinska zakonodaja
Bolezni srca in ožilja, problem, problem sodobne 
civilizacije, ko vse več ljudi umira zaradi srčnega 
infarkta in možganske kapi

mag  Zdenko Rajher, dipl  ing  agr , 
Borut Kamenik, dr  med  spec  int  in kardiolog,
Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje

13 25  10  2006
V sodelovanju z Veterinarskim 
društvom Maribor

Prehrana pri kronični črevesni bolezni
Zoonoze, ki jih povzročajo klopi

Svetlana Šarenac, dipl  m  s , spec  diet , UKC Maribor
mag  Gregor Pen, dr  vet  med, Veterinarsko društvo Maribor

14 19  6  2007
V sodelovanju z Društvom za 
srce

E dodatki
Arterioskleroza

mag  Blanka Vombergar, univ  dipl  ing  živil  tehn , Živilska šola Maribor
mag  Marija MENIH, dr  med , spec  nevr ,  Društvo za zdravje srca in ožilja za 

Maribor in Podravje

15 17  10  2007
V sodelovanju z Veterinarskim 
društvom Maribor

Alergeni v prehrani
Mrzlica v Sloveniji

Marija Sraka Šadl, univ  dipl  ing  živil  tehn , Terme Radenci
mag  Gregor Pen, dr  vet  med, Veterinarsko društvo Maribor

16 14  3  2008
Občni zbor

Ekološko kmetijstvo in ekološka živila prof  dr  Martina Bavec, univ  dipl  ing  kmet ,  Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede Maribor

17 16  4  2008
V sodelovanju z Društvom za 
srce

Sodelovanje bolnika in zdravnika pri zdravljenju 
koronarne bolezni

asist  Viljemka NEDOG, dr  med  spec  int ,  Društvo za zdravje srca in ožilja za 
Maribor in Podravje

18 28  5  2008 Kruh naš vsakdanji Jasna Komerički, univ  dipl  ing  živil  tehn , Živilska šola Maribor

19 12  11  2008
V sodelovanju z Veterinarskim 
društvom Maribor

Trajnostni razvoj

Erlihioza

mag  Tatjana Buzeti, univ  dipl  ing  živil  tehn ,  Zavod za zdravstveno varstvo 
Murska Sobota

mag  Gregor Pen, dr  vet  med, Veterinarsko društvo Maribor

20 20  2  2009
Občni zbor

Odnos do gensko spremenjenih organizmov dr  Andrej Šorgo, Pedagoška fakulteta Maribor

21 14  5  2009
V sodelovanju z Društvom za 
srce

Kako pripravimo hrano pri težavah z grizenjem, 
žvečenjem in požiranjem
Dobra higienska praksa pri pripravi hrane
Primer dobre prakse v domu starejših

Majda Herlič, univ  dipl  ing  živil  tehn , UKC Maribor

Ksenija Jevremov, univ  dipl  ing  živil  tehn , EngroTuš Celje
Damjan Zelenik, inž  živilstva, Dom starejših Hrastnik

22 14  10  2009
V sodelovanju z Društvom za 
srce

Voda v trikotniku – narava, človek, industrija
Nova gripa in pomisleki bolnikov

dr  Majda Bagar Povše, univ  dipl  ing  živil  tehn , Radenska Radenci
asist  mag  Rajko Saletinger, dr  med  spec  infektolog,  Društvo za zdravje srca in 

ožilja za Maribor in Podravje
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Datum Tema predavanja Predavatelj
23 26  2  2010 Občni zbor Vinarstvo na Slovenskem mag  Jože Protner

24 13  5  2010
V sodelovanju z Veterinarskim 
društvom Maribor

Utrinki iz Vietnama in Kambodže
Bolezen modrikastega jezika (pri prežvekovalcih in psih)

Davorin Urih, prof  geogr  in zg , Izobraževalni center Piramida Maribor
mag  Gregor Pen, dr  vet  med, Veterinarsko društvo Maribor

25 13  10  2010 
V sodelovanju z Društvom za 
srce

Reja kopunov in kvaliteta kopunjega mesa

Temeljni postopki oživljanja in avtomatska defibrilacija

doc  dr  Marko Volk, dr  vet  med ,  Fakulteta za kmetijstvo in  
biosistemske vede Maribor

Borut Kamenik, dr  med  spec  int ,  Društvo za zdravje srca in ožilja za  
Maribor in Podravje

26 11  3  2011
Občni zbor

Fenolne spojine v navadni in tatarski ajdi dr  Blanka Vombergar, univ  dipl  ing  živil  tehn ,  Izobraževalni center  
Piramida Maribor

27 8  6  2011
V sodelovanju z Veterinarskim 
društvom Maribor

Postopki zaščite ter ocenjevanje prekmurskih dobrot

Trihineloza – zoonoza, ki je nevarna tudi za ljudi

dr  Romana Karas, univ  dipl  ing  živil  tehn ,  Društvo za promocijo in zaščito 
prekmurskih dobrot

mag  Gregor Pen, dr  vet  med, Veterinarsko društvo Maribor

Večino predavanj ima društvo na Izobraževalnem centru Piramida Maribor na vogalu Ljubljanske 
ulice in Ulice Pariške komune 
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Datum Strokovni seminar Organizatorji

1 6  3  2007 E – dodatki v živilstvu in prehrani Živilska šola Maribor Višja strokovna šola in Društvo živilskih in prehranskih 
strokovnih delavcev SV Slovenije Maribor

2 2  4  2008 Hrana in potrošniki Živilska šola Maribor Višja strokovna šola in Društvo živilskih in prehranskih 
strokovnih delavcev SV Slovenije Maribor

3 24  3  2009 Kako prepoznati kakovost živil Izobraževalni center Piramida Maribor Višja strokovna šola in Društvo živilskih in 
prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije Maribor

4 23  2  2011 Konferenca o aktualnih razmerah v proizvodnji in 
predelavi mesa v Sloveniji

ZRS Bistra Ptuj
Izobraževalni center Piramida Maribor Višja strokovna šola
Mestna občina Ptuj
Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije Maribor
ZDIT – Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor

Soorganizacija strokovnih seminarjev v obdobju od 2002 – 2012

dr  Dušan Klinar na 
otvoritvi konference 
Aktualne razmere v 
proizvodnji in predelavi 
mesa februarja 2011

mag  Metka Senekovč na 
konferenci o mesu

Marija Sraka Šadl predava 
o standardih

mag  Vida Nahberger 
Marčič
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Lidija Tašner je predavala o 
e-dodatkih v zmeseh za pekarstvo in 
slaščičarstvo 2007

Marija Sraka Šadl in dr  Blanka 
Vombergar

Na enem od izobraževanj smo se učili o 
poticah

Na konferenci aktualne razmere v 
proizvodnji in predelavi mesa

Udeleženca konference mag  Vida 
Nahberger Marčič iz Perutnine Ptuj 
in doc  dr  Marko Volk iz FKBV UM

Udeleženci seminarja v veliki 
predavalnici IC Piramida Maribor

Konferenca meso februarja 2011 v 
soorganizaciji društva

Učili smo se tudi plesti pletenice 2009

Konferenca o aktualnih razmerah v proizvodnji 
in predelavi mesa februarja 2011 na ICP

Na konferenci o mesu februarja 2011 Marija 
Sraka Šadl, direktor TMI Košaki Jure Bojnec, 
dr  Blanka Vombergar in dr  Oto Težak

Zbiranje udeležencev pred pričetkom 
seminarja in ogledi strokovnih gradiv
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Seznam individualnih članov društva živilskih in prehranskih 
strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije v Mariboru leta 1962
Ta seznam je narejen na podlagi razpoložljivih 

podatkov iz arhiva društva  Dopuščamo možnost, 
da je kateri član izpuščen, ker iz obdobja 1962 – 1972 
v arhivu veliko gradiva manjka, zato se prizadetim 
opravičujemo  Od navedenih ustanovitvenih članov 
društva pa sta še aktivna samo RAK Bojan – kot prvi 
predsednik društva 1962 – 1964 in ŠARMAN Leo – kot 
prvi član nadzornega odbora društva  

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev 
Ljudske republike Slovenije – PODRUŽNICA MARIBOR 
je dne 17  februarja 1962 v Domu inženirjev in tehnikov 
Maribor, Vetrinjska ul  16/I na USTANOVNEM OBČNEM 
ZBORU ustanovilo samostojno društvo z enakim imenom 
in sedežem v Mariboru, Vetrinjska ul  16 

Predsednik iniciativnega odbora PODRUŽNICE MARIBOR 
za ustanovitev samostojnega društva je bil KERIN 
Danimir, dipl  ing  in je tega dne pričel Ustanovni občni 
zbor za ustanovitev samostojnega Društva živilskih in 
prehranskih strokovnih delavcev Maribor ob navzočnosti 
predstavnika istoimenskega društva LRS v Ljubljani in 
ustanovnih članov društva v Mariboru ter obrazložil 
namen in potrebe po ustanovitvi samostojnega društva 
na območju severovzhodne Slovenije  

V organe novoizvoljenega društva v Mariboru so bili 
soglasno izvoljeni naslednji člani društva:

UPRAVNI ODBOR:
1  KERIN Danimir, dipl  ing 
2  RAK Bojan, dipl  ing  – prvi predsednik društva 

in UO
3  SOVIČ Ivan
4  dr  KOREN Srečko, zdravnik
5  KERT Jože
6  MENINA Boris, dipl  vet 
7  KRIŽAN Oskar, dipl  ing 
8  LIPOVEC Janko, st 
9  GOLIČNIK Justi
10  KREBELJ Srečko, dipl  vet 
11  LAMPREHT Erika, dipl  ing 
12  PEDIČEK Adolf, dipl  vet 
13  SEŠLAR Jože
14  DRUŽINA Zalka

NADZORNI ODBOR:
1  ŠORGO Rudi
2  RECER Anton
3  ŠARMAN Leo

ČLANI
1  ANDLOVIČ Peter 
2  BENKO Jože 
3  dr  COLNARIČ Jože, dipl  ing 
4  ČUK Otmar
5  DVORŠAK Ivan
6  dr  FIDELJ Andrej, dipl  vet 
7  FLORJANČIČ Jože
8  mag  GOLIČNIK Franc, dipl  ing 
9  GOLIČNIK Justina
10  ILOVAR Zora
11  dr  KERIN Danimir, dipl  ing 
12  dr  KOREN Srečko, zdravnik
13  KRIŽAN Oskar, dipl  ing 
14  LAMPREHT Erika, dipl  ing 
15  LIPOVEC Janko, st 
16  PEDIČEK Adolf, dipl  vet  
17  POŠTRAK Stanko
18  PREGRAD Boris, dipl  ing 
19  RAK Bojan, dipl  ing 
20  SEKOLEC Karlo, dipl  vet 
21  SEŠLAR Jože
22  SLAMIČ Franc
23  ŠARMAN Leo
24  ŠENVETER Marjan, dipl  vet  
25  ŠIŠKO Mirko, dipl  ing 
26  ŠTROS Miloš
27  SOVIČ Ivan
28  KERT Jože
29  KREBELJ Srečko, dipl  vet 
30  DROŽINA Zlatka
31  RECER Anton
32  ŠORGO Rudi
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Zaradi nepopolnega arhivskega gradiva društvene 
evidence o gibanju števila članstva v preteklem 
50-letnem sicer zelo uspešnem delovanju našega društva 
lahko postrežemo le z nekaj podatki 

Iz seznama članstva po stanju 15  3  1976 je razvidno, da 
je bilo od skupno 162 članov le še 24 ustanovnih članov 
(od skupno 37 ustanovnih članov dne 17  2  1962)  

Ob 40-letnici delovanja našega društva oz  23  11  2001 
pa je bilo od skupno 275 članov le še 13 tistih članov, 
ki so bili včlanjeni od ustanovitve društva pa do  
15  3  1976 in sicer: JAGODIČ Vlada – '69, KOZAN Ana-
Marija – '75, LIPOVNIK Oto – '68, RAJH Ida – '68, mag  
RAJHER Zdenko – '73, SENEKOVIČ Alojz – '73, TOPLAK 
Breda – '70, dr  VARGA Ciril – '64, doc  dr  VOLK Marko – 
'74, ŽMAUC Jože – '63, ŽUNEC Oto – '68, ŽUNEC Veronika 
– '68 in RAK Bojan, kot prvi predsednik društva in še 
edini član od 37 ustanovnih članov društva, 17  2  1962  

V 50-letnem obdobju uspešnega delovanja našega 
društva pa je preminilo okrog 100 bivših članov društva, 
od tega 5 predsednikov (dr  KOREN Srečko, dr  PEDIČEK 
Alojz, dr  POLANEC Lujo, dr  KERIN Danimir in JURC 
France); 3 tajniki/ce društva (LIPOVEC Janko st , BEG 
Lojze in mag  BIDOVEC Vesna) ter 2 častna predsednika 
(FLORJANČIČ Ivo – 1986 in JURC France – 2002) ter 
bivših članov organov društva in drugih članov, katerih 
se z velikim spoštovanjem spominjamo 

Nadalje ugotavljamo, da je bilo v tem obdobju črtanih 
iz članstva društva okrog 150 bivših članov, ker niso 
poravnali letne članarine dve leti zaporedoma  

Prav tako je v tem obdobju izstopilo iz društva okrog 150 
bivših članov, predvsem zaradi starosti, bolezni, dosti 
pa tudi zaradi posledic raznih reorganizacij, prevzemov 
ali celo stečajev bivših živilsko-predelovalnih podjetij 
z območja delovanja našega društva – severovzhodne 
Slovenije  Da se struktura našega članstva nenehno 
spreminja, potrjuje tudi naslednji podatek  Od skupnega 
števila članov našega društva po stanju 23  11  2001 
(40-letnica društva) 275 jih je po stanju 20  12  2011 le 
še 102 člana od sedanjega števila 195 članov  

Iz navedenih, žal pomanjkljivih podatkov, lahko sklepamo, 
da se je v tem 50-letnem obdobju število članstva kar za 
dvakratnik obnovilo, razen zvestih članov, ki vztrajajo 
daljše obdobje in s tem prispevajo svoj delež h kontinuiteti 
in uspešnosti delovanja društva, za kar smo jim še posebej 
hvaležni  Zelo resno pa postaja število donatorjev in 
simpatizerjev, ker to zelo občutno pada, baje zaradi znane 
gospodarske situacije 

Pregled članstva skozi obdobje petdesetih let
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Stanje članov, donatorjav in simpatizerjev je bilo v 
preteklih 50-tih letih naslednje:

Leto Individualni člani Donatorji in 
simpatizerji

1962 37 7

1972 108 39

1982 225 54

1992 246 57

2001 275 70

2011 199 26

Številčno stanje individualnih članov se stalno spreminja 
zaradi naravne fluktoacije, izstopanja iz članstva (starost 
ali bolezen) ter črtanja iz članstva zaradi neplačevanja 
članarine (2 leti zapored) in priliva novih članov  

Pri donatorjih (pravne osebe) in simpatizerjih (s p ) pa se 
število zadnje leto vidno zmanjšuje zaradi reorganizacij 
(pripojitve, prevzemi, stečaji, ipd ) pa tudi zaradi 
gospodarske situacije doma in v svetu  Še vedno sta 
zelo slabo zastopani Celjska in Koroška regija glede 
individualnih članov, donatorjev in simpatizerjev 

Jože Žmauc, iur 
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Obdobje Predsedniki Podpredsedniki Tajniki Blagajniki Predsedniki NO

1962-64 B  RAK dr  S  KOREN J  LIPOVEC S  KREBELJ L  ŠARMAN

1964-66 dr  S  KOREN dr  D  KERIN J  LIPOVEC S  KREBELJ J  KERT

1966-68 dr  D  KERIN dr  A  PEDIČEK J  LIPOVEC T  BRENČIČ J  BENKO

1968-70 dr  A  PEDIČEK M  ALT J  LIPOVEC V  PRAPROTNIK mag  F  GOLIČNIK

1970-72 dr  A  PEDIČEK I  FLORJANČIČ J  LIPOVEC T  BRENČIČ S  VIZOVIŠEK

1972-74 dr  A  PEDIČEK I  FLORJANČIČ I  RAJH I  DVORŠAK S  FUGINA

1974-76 dr  L  POLANEC dr  A  PEDIČEK
mag  E  ZVER
I  FLORJANČIČ

I  RAJH J  ŽMAUC S  FUGINA

1976-78 mag  E  ZVER dr  F  PLANINC
dr  A  PEDIČEK
I  FLORJANČIČ

I  RAJH J  ŽMAUC L  BREG

1978-80 dr  C  VARGA dr  F  PLANINC
dr  A  PEDIČEK
I  FLORJANČIČ

V  JAGODIČ L  KOTARAC A  PEN

1980-82 dr  C  VARGA dr  F  PLANINC
dr  A  PEDIČEK
I  FLORJANČIČ

L  BREG L  KOTARAC A  PEN

1982-84 I  RAJH dr  A  PEDIČEK
mag  J  LAINŠČAK

D  KOLAR S  POŠTRAK dr  C  VARGA
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Pregled nosilcev funkcij v organih društva v  
50-letnem obdobju delovanja društva

Obdobje Predsedniki Podpredsedniki Tajniki Blagajniki Predsedniki NO

1984-86 I  RAJH dr  A  PEDIČEK
M  AREH

L  BREG L  KOTARAC dr  C  VARGA

1986-88 Š  DOMINKO mag  I  ROTDAJČ
M  AREH

mag  V  BIDOVEC S  POŠTRAK V  DREV

1988-90 Š  DOMINKO mag  J  LAINŠČAK
J  ŽMAUC

mag  V  BIDOVEC L  KOTARAC M  AREH

1990-92 S  HECL mag  J  LAINŠČAK
Š  DOMINKO

L  ŠPILAK J  ŠANTL L  KOTARAC

1992-94 S  HECL mag  J  LAINŠČAK
Š  DOMINKO

V  VARGA J  ŠANTL L  KOTARAC

1994-96 F  JURC mag  J  LAINŠČAK
S  HECL

V  VARGA J  ŠANTL L  KOTARAC

1996-98 F  JURC G  KUTNJAK
M  BAGAR POVŠE

mag  N  MAKUC C  PLOJ dr  C  VARGA

1998-2002 F  JURC G  KUTNJAK
M  BAGAR POVŠE

mag  N  MAKUC C  PLOJ S  HECL

2002-06 J  ARNUŠ mag  B  VOMBERGAR
M  SRAKA ŠADL

B  VEZJAK M  ŠTRMAN Š  CMREČNJAK

2006-10 mag  B  VOMBERGAR prim  mag  K  TURK
M  SRAKA ŠADL

Z  ŠEHOVIČ
L  TAŠNER

L  LAZAR mag  J  ARNUŠ

2010-14 dr  B  VOMBERGAR Š  CMREČNJAK
M  SRAKA ŠADL

L  TAŠNER D  ČANDER doc dr  M  VOLK
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PRIZNANJE 
zaslužnega člana za dolgoletno aktivno in strokovno delo v društvu 

1 mag  Jožef ARNUŠ
2 Štefan CMREČNJAK
3 Ludvik LAZAR
4 Andrej LEŠNIK
5 Marija SRAKA ŠADL 
6 Marija ŠTRMAN
7 Lidija TAŠNER
8 doc  dr  Marko VOLK
9 dr  Blanka VOMBERGAR

ZAHVALA 
za dolgoletno sodelovanje ter aktivno delo v društvu
Člani

1 Maja BRODNJAK
2 Franc GOLNAR
3 Majda HERLIČ
4 mag  Midhat MULAOSMANOVIĆ
6 Marjana ONIČ
7 Ciril PLOJ
8 Zlatko ŠEHOVIĆ
9 prim  mag  Karl TURK

10 Marina VESELIČ
11 Branka VEZJAK
12 Rudolf VOGRIN

ZAHVALA 
za dolgoletno sodelovanje ter aktivno delo v društvu
Donatorji / simpatizerji

1 AMABILIS d o o  Maribor
2 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
3 Fotokopirnica GBT Marksl Maribor
4 Kungoške mesnine Jože KRAJNC s p  
5 Miklavška pekarna A  & V  Lešnik d o o  Miklavž
6 Okrepčevalnica Dušan ČANDER s p  

Društva in zveza
1 Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje
2 Veterinarsko društvo Maribor
3 Zveza inženirskih društev ZID Maribor

POSEBNA ZAHVALA 
za dolgoletno delovanje v organih društva, predvsem pri pripravi, organizaciji 
in izvedbi raznih strokovnih ekskurzij, zagotavljanju finančnih sredstev ter 
drugih aktivnostih društva v 50-letnem obdobju društva in ob njegovi 75-letnici

1 Jože ŽMAUC

Priznanja in zahvale ob 50-letnici društva (2002 – 2012)
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5   Samo društvo pa je v tem obdobju prejelo:
• ob 60-letnici ZDIT-a njegovo PRIZNANJE za 

dolgoletno in uspešno sodelovanje,
• od mestne občine Maribor pa je prejelo priznanje 

LISTINO MESTA MARIBOR ob svoji 50-letnici za 
prepoznavno in uspešno ter strokovno delovanje 
društva 19  oktobra 2011  

6   Društvo je tudi podalo predlog za podelitev priznanj 
Zveze inženirskih društev Maribor za bivšega 
predsednika Štefana DOMINKA in podpredsednika 
Gorazda KUTNJAKA, ki bodo podeljena ob 65-letnici 
ZID-a leta 2012 

Jože ŽMAUC, iur 

V obdobju med 40 in 50-letnico uspešnega delovanja 
društva je to podelilo častna naziva, več priznanj 

in zahval 

1   Dne 15  februarja 2002 sta bila podeljena zaslužnima 
članoma društva častna naziva in sicer:
• France JURC je prejel naziv ČASTNI PREDSEDNIK 

DRUŠTVA,
• Ida RAJH pa je prejela naziv ČASTNA ČLANICA 

DRUŠTVA  

2   Dne 21  februarja 2003 je društvo podelilo 
Slovenskemu prehranskemu društvu v Ljubljani 
ZAHVALO ob njihovi 40-letnici delovanja za dolgoletno 
strokovno sodelovanje in pomemben prispevek k 
razvoju in uspehom našega društva  

3   Dne 9  marca 2007, ob obeležitvi 45-letnice uspešnega 
delovanja društva, je to podelilo naslednje:
• ŽIVILSKA ŠOLA MARIBOR je ob svoji 50-letnici 

delovanja šole prejela PRIZNANJE za dolgoletno 
sodelovanje ter aktivno in strokovno delo v 
društvu 

• dr. Majda BAGAR POVŠE je prejela naziv ČASTNE 
PREDSEDNICE DRUŠTVA za dolgoletno aktivno, 
prizadevno in strokovno delo v društvu 

• Bojan RAK je kot prvi predsednik društva 1962-
1964 prejel ZAHVALO ZVESTOBE za predanost in 
zvestobo društvu  

4   Posamezni člani društva ali društvo pa so v tem 
obdobju prejeli od raznih institucij naslednje: 
• Jože ŽMAUC je kot častni poslovni sekretar 

društva prejel od župana Mestne občine 
Maribor g  Borisa Soviča POHVALO za dolgoletno 
požrtvovalno delo v društvu – 15  februarja 
2002.

Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor je leta 
2005 podelila za uspešno sodelovanje z organi ZDIT-a 
in sicer:
• Srečko HECL je prejel PRIZNANJE ZASLUŽNI ČLAN 

ZDIT-a;
• dr. Ciril VARGA pa je prejel PRIZNANJE ZDIT-a 4

Zveza društev inženirjev in tehnikov Maribor je ob 
obeleženju 60-letnice delovanja leta 2006 podelila 
priznanja oz  zahvale za uspešno sodelovanje v 
organih ZDIT-a in sicer:
• Jožef ARNUŠ je prejel PRIZNANJE ZASLUŽNEGA 

ČLANA ZDIT-a,
• dr. Blanka VOMBERGAR je prejela priznanje 

ZDIT-a,
• Marija SRAKA ŠADL je prejela priznanje ZDIT-a, 
• ŽIVILSKA ŠOLA MARIBOR je prejela ZAHVALO 

ZDIT-a  

Podelitve častnih nazivov, priznanj in zahval 
v obdobju med 2002 in 2012
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Strokovna predavanja
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francoski narodni skupščini 26  avgusta 1789  Čeprav je 
preteklo že več kot dvesto let od francoske revolucije 
in njene Deklaracije o pravicah človeka in državljana, 
še zmeraj velja ugotovitev o njenem univerzalnem 
pomenu, saj je položila s svojimi pravicami človeka 
temelje moderni pravni državi 

Potreba po ureditvi posebnega postopka za reševanje 
delovnih sporov se je pokazala razmeroma pozno in sicer 
v 19  stoletju in v začetku 20  stoletja 

USTAVNE DOLOČBE, KI VARUJEJO PRAVICE IN 
SVOBOŠČINE DELAVCEV V POSTOPKIH PRED DELOVNIMI 
IN SOCIALNIMI SODIŠČI - DSS
Ustavne določbe so pomembne glede varstva pravic in 
svoboščin v delovnih sporih, saj gre za razmerje med 
delavcem na eni in delodajalcem na drugi strani  Sodno 
varstvo pravic in svoboščin je delavcem zagotovljeno v 
15  in 23  členu Ustave (uresničevanje in omejevanje 
pravic in pravica do sodnega varstva) in v mednarodnih 
normah, kot npr  v 6  členu EKČP 
• Načelo enakosti pred zakonom, 14. člen Ustave. 

Načelo enakosti pomeni prepoved vsakršne pravne 
diskriminacije  Načelo enakosti ima v Ustavi 
Republike Slovenije, s to ustavno določbo pa je 
usklajen tudi Zakon o Pravdnem postopku – ZPP, ki 
se uporablja v postopkih pred DSS  

• Pravica do dela, 49. člen Ustave. Po 49  členu 
Ustave je zagotovljena svoboda dela, ki vsebuje tri 
samostojne pravice in sicer: pravico do proste izbire 
zaposlitve, pravica do enake dosopnosti vsakega 
delovnega mesta pod enakomi pogoji in prepoved 
prisilnega dela  Navedena pravica ne zagotavlja 
trajnosti zaposlitve ali stalnosti zaposlitve na 
določenem delovnem mestu 

• Pravica do socialne varnosti, 50. člen Ustave. 
Pravica do socialne varnosti se v ustavnosodni 
praksi omenja v povezavi z 2  členom Ustave in 

načelom socialne države  Navedena pravica se 
često navezuje tudi na področje zaposlitve in 
dela v 49  členu Ustave (svoboda dela) in 66  
člen Ustave (varstvo dela)  Nadalje je pravica do 
socialne varnosti v vlogi zagotavljanja dostojnega 
življenja, ki je tesno povezana s pravico do 
osebnega dostojanstva in varnosti v 34  Členu, in 
pravica do varstva človekove osebnosti v 35  členu 
Ustave  Pravica do socialne varnosti je vključena 
v pomembnejše mednarodne dokumente, kot so: 
Splošna deklaracija o človekovih pravicah (22  člen), 
MPESKP (9  člen), Konvencija MOD št  102 – ki 
določa minimalne standarde socialne varnosti  

• Varstvo dela, 66. člen Ustave. Država ustvarja 
možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja 
njihovo zakonsko varstvo  MPESKP v 6  členu 
opredeljuje pravico do dela kot pravico do možnosti 
zaslužka s svobodno izbranim ali sprejetim delom, 
ki je ustrezno varovano 

• Pravica do soodločanja, 75. člen Ustave. Po 75  
členu Ustave delavci sodelujejo pri upravljanju v 
gospodarskih organizacijah in zavodih na način in 
pod pogoji, ki jih določa zakon  

• Sindikalna svoboda, 76. člen Ustave. Po 76  členu 
Ustave je ustanavljanje in delovanje sindikatov 
ter včlanjevanje vanje svobodno  V sodobnem 
delovnem procesu prihaja med delodajalci in 
delavci zaradi nasprotujočih si interesov do 
konfliktov  Ker so delodajalci ekonomsko močnejši, 
potrebujejo delavci nekoga, ki bo ščitil njihove 
pravice in pravno varovane interese  

• Pravica do stavke, 77. člen Ustave. Po 77  členu 
Ustave imajo delavci pravico do stavke  Gre za 
individualno pravico, ki pa se lahko uresničuje le 
kolektivno  Stavko lahko organizirajo sami delavci, 
lahko pa jo organizira tudi sindikat, v tem primeru 
prihaja do prepletanja (podvajanja) te ustavne 
pravice s pravico do sindikalne svobode iz 76  člena 
Ustave 

Človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so zapisane 
v skladu z mednarodnimi dokumenti, imajo namen 

in cilj varovati pravice delavcev v delovnih razmerjih in 
delovnih sporih  So bistvena prvina pravne države, saj 
le-ta zagotavlja varstvo temeljnih materialnih vrednot, 
ki jih priznava mednarodno pravo in so temelj svobodne 
družbe, pravičnosti in miru 

Pravno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
se v sodobni državi zagotavlja s številnimi instrumenti, pri 
čemer pa je treba poudariti, da se to varstvo ne zagotavlja 
le preko neposrednih mehanizmov za njihovo varstvo 
(npr  določanje in izvajanje sankcij za kršitve pravic)  Med 
pomembnejše institute pravnega varstva sodijo: načelo 
neodvisnosti sodstva (z uveljavitvijo trajnosti sodniške 
funkcije), institut ustavne pritožbe, varuh človekovih 
pravic – ombudsman, varstvu človekovih pravic so 
namenjene tudi različne oblike pravnih pomoči (notariati, 
odvetniške pisarne, sindikati ipd) 

Najučinkovitejše varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin je sodno varstvo, v okvir katerega spada tudi 
delovnopravno varstvo, ki predstavlja eno izmed pogosto 
uporabljenih oblik varstva 

Domnevno so se prve pravne teorije o pravicah človeka 
pojavile v Evropi v 12  stoletju, v razpravah iz 14  stoletja 
pa je že mogoče razbrati takšno koncepcijo pravic, po kateri 
se šteje njihovega nosilca za gospodarja nad določeno 
moralno sfero  Prvi začetki moderne zasnove človekovih 
pravic segajo v 17  in 18  stoletje ter je o njeni »relevantni 
normativni univerzalnosti« mogoče pogojno govoriti šele 
v obdobju po končani drugi svetovni vojni, kajti šele v 
zadnjih desetletjih se človekove pravice obravnavajo bolj 
ali manj v svetovnem – mednarodnem merilu 

Zgodovinsko najpomembnejši akt je francoska Deklaracija 
o pravicah človeka in državljana (fran  Déclaration des 
droits de I'homme et du citoyen), ki je bila sprejeta v 
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• Načelo pravice do obrambe delavca v delovnem 
sporu, 22. člen Ustave. Delavec ima pravico 
do obrambe tako v procesnem kakor tudi v 
materialnem pogledu v delovnem sporu pri 
delodajalcu in tudi pred sodiščem  

Glavna naloga delovnega prava mora biti konkretno 
izoblikovanje varstva pravic delavcev, pri tem pa ne 
sme onemogočati gospodarskih aktivnosti delodajalcev 

DELOVNOPRAVNO VARSTVO PRAVIC DELAVCEV KOT 
DEL SODNEGA VARSTVA
Po Zakonu o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja 
– ZTPDR je šlo za medsebojna delovna razmerja, 
saj je delovno razmerje nastalo med delavci, ki so s 
samoupravnimi pravicami do dela združevali svoje delo 
z družbenimi sredstvi in na podlagi tega uveljavljali 
svoje pravice, uresničevali obveznosti in odgovornosti 
pri delu, ki so jih imeli na podlagi pravice do dela z 
družbenimi sredstvi  Ob takšnem delovnem razmerju je 
veljalo: »delo z lahkoto dobiš in ga s težavo izgubiš«  S 
spremembo političnega sistema v 90-tih letih so nujno 
nastopili novi lastninski odnosi, vzpostavila so se nova 
ekonomska razmerja, tržne zakonitosti in konkurenčnost 
gospodarstva 

Delovni spori so nuja, čeprav neprijetna sestavina 
razmerij med delavci na eni in delodajalci na drugi 
strani  Tako se tudi na področju dela in delovnih razmerij 
vzpostavlja konkurenčno razmerje, še posebej lahko to 
trdimo s sprejemom novega Zakona o delovnih razmerjih 
– ZDR  Pravno ureditev področja dela je bilo treba 
uskladiti z nekaterimi v zadnjem desetletju ratificiranimi 

mednarodnimi pravnimi instrumenti (npr  MOD, SE)  
Poleg tega je Zakon rezultat sistematične harmonizacije 
slovenskega delovnopravnega sistema s pravom EU  
Novost ZDR je, da izrecno prepoveduje diskriminacijo pri 
zaposlovanju v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi 
s prenehanjem delovnega razmerja  ZDR iz leta 2002, ki 
je začel veljati s 01  01  2003, prinaša opazne spremembe 
zlasti na področju prenehanja delovnega razmerja  
Nadalje ZDR celovito ureja ureditev individualnih 
delovnih razmerij delavcev, tako pravice kot obveznosti 
in odgovornosti  Pravni red posebej varuje delojemalčeve 
interese, to je potrebno zaradi varstva minimalnih pravic 
delavcev, kar je zanje, kot pogodbeno šibkejše stranke, 
tudi upravičeno  Funkcionalna značilnost delovnega 
razmerja po pogodbi o zaposlitvi – PZ je podrejenost 
delavca do delodajalca  Podlaga pogodbi o delu so 
splošni akti delodajalca, kolektivna pogodba – KP in 
ZDR  Zakonodajalec je posebej upošteval dejstvo, da 
je v pogodbenem razmerju delavec običajno šibkejša 
stranka in je v ZDR predvidel varovalne mehanizme, 
ki ščitijo pravice delavcev v delovnjh razmerjih in v 
delovnih sporih (npr  posebno varstvo delavcev, ki še 
niso dopolnili 18 let starosti, varstvo starejših delavcev, 
varstvo invalidnih delavcev ipd), nadalje je zakonodajalec 
predvidel postopke za sklenitev, trajanje in prenehanje 
pogodbe o delu 

Ugotavljam, da sta v delovnih sporih med delavci in 
delodajalci predvidena postopka dveh vrst in sicer:
- disciplinski postopek pri delodajalcu v individualnih 
delovnih sporih je izveden pred sodnim razreševanjem 
delovnega spora  Postopek pri delodajalcu je poseben 
del predhodnega postopka, ki je določen v 1  in 2  odst  

mag  Jožef Arnuš

Varstvo človekovih pravic v delovnih sporih
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Vrhovno sodišče Republike Slovenije deluje in razrešuje 
pritožbe po oddelkih in sicer: Kazenski oddelek, Civilni 
oddelek, Gospodarski oddelek, Upravni oddelek in 
Delovno socialni oddelek  

Kljub dosedanji organiziranosti posebnih sodišč za 
delovne in socialne spore lahko trdimo, da pomeni 
nova ureditev položaja, pristonosti in organizacije DSS 
oblikovanje povsem novih sodišč  

Pravna sredstva so: 
V individualnih delovnih sporih je redno pravno sredstvo 
pritožba  Zoper sodbo sodišča prve stopnje je mogoče 
vložiti pritožbo v petnajstih dneh 
V individualnih delovnih sporih se uporabljajo naslednja 
izredna pravna sredstva:
obnova postopka, kjer se uporabljajo določbe ZPP (od 
394  člena do 405  člena),
revizija postopka, ki jo je mogoče vložiti zaradi nekaterih 
bistvenih kršitev postopka na 1  in 2  stopnji zaradi 
zmotne uporabe materialnega prava in se vloži le zoper 
sodbo sodišča 2  stopnje,
zahteva za varstvo zakonitosti, ki jo vloži pristojni državni 
tožilec zoper pravnomočno odločbo sodišča 1  ali 2  
stopnje  O zahtevi odloča Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije 

DRUGE OBLIKE VARSTVA PRAVIC DELAVCEV V 
DELOVNIH SPORIH
Ustavna pritožba je eno izmed najmočnejših sredstev 
za pravno zaščito pravic delavcev v delovnih sporih  
Ustavno sodišče ni pristojno za presojo ustavnosti in 
zakonitosti KP, takšno stališče je zavzelo Ustavno sodišče 
in utemeljilo odločitev z odločbo 3  točke 1  odstavka 6  
člena ZDSS, po kateri o skladnosti KP z zakonom odločajo 
DSS  Ustava je v svojem 160  členu določila ustavno 
pritožbo, to je pritožbo posameznika zaradi kršitve 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi 

akti  Ustavna pritožba bi naj bila zadnja možnost, ki naj 
prepreči zlorabe in tudi napake, ki jih naredijo sodišča  
Ustavno pritožbo lahko uporabi posameznik samo, če so 
kršene njegove ustavne pravice, npr  v delovnopravnem 
postopku  Veliko uspešnih ustavnih pritožbo pomeni, 
da pravni sistem ne deluje ustrezno oziroma da pravna 
država še ni razvita  Relativno slab uspeh ustavnih pritožb 
pa po drugi strani kaže na to, da ustavne norme v praksi 
živijo in se jih spoštuje  Obe trditvi seveda veljata le v 
primeru, ko je ustavna pritožba v resnici to, kar mora biti 
– specifični institut ustavnosodnega varovanja ustavnih 
pravic in ne zadnje instanca rednega sodnega postopka 
Varuh človekovih pravic – ombudsman. Najbolj 
razširjena oblika neformalnega in izvensodnega varstva 
pravic posameznikov v razmerju do državnih organov, 
torej tudi do pravosodnih organov, je »ombudsman«  
Predvsem v zadnjem času postaja vse bolj pomemben 
tudi na področju varstva pravic posameznikov v 
delovnopravnih postopkih  Z ustavno ureditvijo te 
institucije daje slovenska Ustava varuhu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin položaj ustavne kategorije  
Uvrstitev varuha v poglavje o ustavnosti in zakonitosti 
opredeljuje njegov položaj v strukturi državnih 
institucij  Varuh ni del mahanizma oblasti, temveč je 
prej protioblast, saj s svojim delovanjem omejuje njeno 
samovoljo pri poseganju v človekove pravice  

Vloga Inšpektorata za delo in sindikatov na 
delovnopravnem področju. Inšpektorat za delo 
Republike Slovenije je upravni organ v sestavi Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve  Pravna podlaga za 
delo inšpektorata so: mednarodni pravni viri, kot so 
Konvencije MOD (št  81, 102, 129, 155) in priporočila 
MOD (št  97); Ustava Republike Slovenije in zakoni, 
omenjam le nekaj pomembnejših: ZDR, Zakon o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
Zakon o zaposlovanju tujcev in drugi zakoni  
Enako kot za varuha človekovih pravic lahko trdim 
za sindikate, da so razširjena oblika neformalnega in 

204  člena ZDR  V navedeni določbi urejeni postopek pri 
delodajalcu je procesna predpostavka za sodni delovni 
spor  Postopek posredovanja tretje strani je pojem 
za vse oblike mirnega reševanja delovnih sporov od 
posredovanja kot najbolj enostavne oblike, preko miritve 
in arbitraže do poravnave, ki jo stranki lahko skleneta v 
sodnem delovnem sporu 

- postopek pred DSS, ki se lahko nadaljuje na pritožbenem 
(instančnem) sodišču in se lahko zaključi z ustavno pritožbo 
na Ustavnem sodišču (le če so kršene človekove pravice)  
Tako v domači pravni ureditvi kot tudi v tujih pravnih redih 
se položaj delavca v disciplinskem postopu, ki poteka pri 
delodajalcu, razlikuje od položaja delavca v postopku pred 
DSS  Za našo veljavno pravno ureditev in pravno prakso 
lahko ugotovimo, da je položaj delavca v disciplinskem 
postopku, ki poteka pri delodajalcu, v veliki meri primerljiv 
položaju obdolženca v kazenskem postopku  Drugačen pa 
je položaj delavca, če zaradi istega spornega predmeta 
uveljavlja sodno varstvo pred DSS  Postopek pred DSS se 
namreč opira na Zakon o pravdnem postopku – ZPP, zato 
ima delavec kot tožnik v individualnem delovnem sporu 
bistveno drugačen položaj, kot ga je imel pred tem kot 
obdolženec v disciplinskem postopku pri delodajalcu 

SPECIFIČNOSTI IN PRISTOJNOSTI DELOVNIH IN 
SOCIALNIH SODIŠČ – DSS
V sodstvu, ki ga z drugimi besedami označujemo kot 
tretjo vejo oblasti, spadajo tudi specializirana sodišča 
delovnopravne narave, ki jih urejajo trije zakoni  Zanje 
veljajo nekatere posebnosti, ki niso značilne za sodišča s 
splošno pristojnostjo  V koliko ZDSS ne določa drugače, 
se v postopku pred DSS smiselno uporabljajo določbe 
ZPP  Delovna sodišča so ustanovljena v Celju, Kopru in 
Mariboru, v Ljubljani pa je DSS, ki je edino pristojno za 
odločanje o socialnih sporih na prvi stopnji 
Za odločanje na drugi stopnji je pristojno Višje 
DSS v Ljubljani, ki obravnava pritožbe na odločitve 
prvostopenjskih DSS 
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pravic Evropske unije v Nici, 07  12  2000  Ta Listina z 
upoštevanjem pristojnosti in nalog Skupnosti in načela 
subsidiarnosti potrjuje pravice, ki izvirajo iz ustavnih 
tradicij in mednarodnih obveznosti držav članic  

UGOTOVITVE IN RAZMIŠLJANJA O VAROVANJU PRAVIC 
DELAVCEV V DELOVNIH SPORIH 
Glede na stanje našega pravnega sistema, za katerega ni 
mogoče reči, da ga odlikuje posebna konstitentnost, pa 
tudi družba nasploh, za katero je značilno nezaupanje 
v pravni sistem, si bo moral institut ustavne pritožbe v 
našem pravnem sistemu in v naši zavesti šele izboriti 
svojo identiteto in svoj dejanski pomen  Pri tem lahko 
predpostavljamo, da bo postal tisto, kar naj bi v resnici bil in 
sicer; »učinkovita zadnja možnost, ki naj prepreči sistemske 
zlorabe, ki jim redna sodišča (iz različnih vzrokov) niso kos« 

Primerjava s sodobnimi ustavami evropskih držav, ki 
poudarjajo pomen človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, pa tudi s ključnimi mednarodnimi dokumenti 
o človekovih pravicah (MPESKP, EKČP in ESL) priča o tem, 
da slovenska Ustava vsebuje celovito in dovolj popolno 
ureditev človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

O skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi 
pogodbami in splošnimi načeli mednarodnega prava 
odloča Ustavno sodišče Republike Slovenije 

Posebno vprašanje je pravna ureditev mirnega 
(nadomestnega, izvensodnega ali predsodnega) reševanja 
delovnih sporov  Lahko rečemo, da so bili na tem področju 
storjeni z novim ZDR šele prvi koraki, ki pa še nimajo 
ustreznih učinkov v praksi  Ti bi se morali kazati predvsem 
v upadanju števila sodnih delovnih sporov 

Ocenjujem, da je nesprejemljivo, da nekaterih vprašanj v 
zvezi s pravnim položajem zaposlenih ni mogoče urediti 
oz  rešiti, če socialni partnerji ne ustanovijo arbitraže s KP 

izvensodnega varstva pravic delavcev v delovnih sporih  
Kot neformalna oblika varovanja pravic delavcev so 
sindikati učinkovit in v kritičnih trenutkih odločilen 
dajavnik v varovanju pravic delavcev 

MEDNARODNOPRAVNO VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
Pravice in svoboščine danes pravno ne urejajo in 
varujejo samo Ustava in Zakoni, temveč tudi številni 
akti mednarodnega prava  Sprejem mednarodnih pravnih 
aktov o varstvu človekovih pravic je pospešila zlasti 
tragična izkušnja 2  svetovne vojne, ki je pomenila eno 
najhujših kršitev človekovih pravic 
Mednarodno varstvo človekovih pravic v okviru OZN, 
v katero je danes vključena večina držav, se je izkazalo 
predvsem s sprejemom Ustanovne listine OZN, Republika 
Slovenija je postala polnopravna članica OZN 22  maja 
1992 leta 

Ustanovna listina OZN (1945 leta) pomeni pravni temelj 
za bodoči razvoj mednarodnega varstva človekovih pravic, 
torej tudi tistih, ki se pogosto kršijo v delovnopravnih 
postopkih  Leta 1948 je bila v okviru OZN sprejeta 
Splošna deklaracija o človekovih pravicah 

Posebej velja opozoriti na dva temeljna mednarodna 
dokumenta o človekovih pravicah, ki sta bila sprejeta 
v okviru OZN leta 1966  To sta Mednarodni pakt 
o državljanskih in političnih pravicah – MPDPP in 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
parvicah – MPESKP 

Ekonomski in socialni svet je na podlagi MPESKP leta 
1986 ustanovil svoj Odbor  Uvedel je postopek za 
obravnavo posameznikov in organizacij v zvezi s kršitvami 
človekovih pravic in svoboščin, ki jih ureja ta Pakt 
Mednarodna organizacija dela – MOD. Prvo obdobje 
industrijske revolucije je pomenilo najhujše obdobje 
grobega izkoriščanja delovne sile  To je obdobje 

gospodarskega liberalizma, v katerem je nastopal 
še osamljen delavec, ki je čutil strahotne posledice 
izrabljanja delovne sile in je začenjal s prvimi poskusi 
združevanja v koalicije ter s tem borbo za sindikalno 
združevanje  Na konferenci za mir je bila 11  aprila 1919 
ustanovljena »Mednarodna organizacija dela – MOD«, 
ki je bila vključena v Versajsko mirovno pogodbo  Prva 
konferenca MOD je bila 29  10  1919 v Washingtonu  
MOD je sprejela vrsto pomembnih konvencij za varovanje 
pravic delavcev v individualnih delovnih sporih, Slovenija 
je z Aktom o notifikaciji nasledstva ratificirala 65 
konvencij 

Za sodelovanje med evropskimi državami je izjemno 
pomemben Svet Evrope – SE, katerega članice 
lahko postanejo države, ki se zavežejo k spoštovanju 
demokracije, človekovih pravic in načel pravne 
države  Slovenija je postala članica SE 12  maja 1993  
leta  Za Slovenijo kot evropsko državo je nedvomno 
pomembnejše pravno varstvo, ki ga zagotavlja 
Konvencija človekovih pravic - EKČP iz leta 1950  Za 
zagotovitev spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, 
določenih s to konvencijo, sta bila ustanovljena Evropska 
komisija za človekove pravice in Evropsko sodišče za 
človekove pravice – ESČP  

Evropska socialna listina (spremenjena) – ESL – Sveta 
Evrope, sprejel jo je Odbor ministrov Sveta Evrope 03 
 05  1996, v Sloveniji je bila objavljena v Ur  l  RS – MP, 
št  07-07/1999 in je začela veljati s 01  07  1999  
Sodišče Evropskih skupnosti – ES zagotavlja, da 
se ustanovitvene pogodbe in vsa druga evropska 
zakonodaja pravilno razlaga, uporablja in izvaja tako v 
EU kot na nacionalnih ravneh  Sodna praksa Sodišča ES 
je izredno pomembna za delovanje Skupnosti  

Listina temeljnih pravic v Evropski uniji – EU (Charter of 
Fundammental Rights of the European Union). Evropski 
parlament, Svet in Komisija so razglasili Listino temeljnih 
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LITERATURA IN VIRI
1  Dokumenti človekovih pravic z uvodnim pojasnilom 

EU (2002), Mirovni inštitut, Ljubljana 
2  Gomien, Donna in Zwaak, Leo (1996) Law and 

practice of the European Convention on Human 
Rights and the European Social Charter, Strasbourg: 
Council of Europe 

3  Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2002) 
Uveljavljanje političnih, državljanskih, ekonomskih 
in socialnih pravic v pravnem sistemu Republike 
Slovenije, Ljubljana 

4  Novak, Janez (2004) Delovni spori, Gospodarski 
vestnik, Ljubljana 

5  Šturm, Lovro (2002) Komentar Ustave Republike 
Slovenije, izdala FDEŠ, Ljubljana 

6  Zakon o varuhu človekovih pravic, Ur  l  RS, št  
71/1993 (30  12  1993)  

7  Zakon o pravdnem postopku – ZPP, Ur  l  RS, št  
26/1999 (15  04  1999) in Ur  l  RS, št  96/2002 
(14  11  2002) 

8  Zakon o delovnih razmerjih – ZDR, Ur  l  RS, št  
14/1990 (24  04  1990) in Ur  l  RS, št  42/2002 
(15  05  2002) 

9  Zakon o sodiščih – ZS, Ur  l  RS, 19/1994 (13 04 1994) 
in Ur  l  RS, št  28/2000 (13 03 2000) 

10  Zakon o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS, Ur  l  
RS, št  19/1994 (13  04  1994) in Ur  l  RS, št  2/2004 
(15  01  2004) 

11  Zakon o sodniški službi – ZSS, Ur  l  RS št  19/1994 
(13  04  1994) in Ur  l  RS  št  67/2002 (26  07  2002) 

12  Zakon o zaposlovanju tujcev – ZZT, Ur  l  RS, št  
66/2000 (26  07  2000) 

V delovnopravni ureditvi varstva pravic iz delovnega 
razmerja je dopustno zahtevati sodno varstvo zoper vsako 
dokončno odločitev delodajalca  Tudi to vpliva na število 
delovnih sporov  Predmet sodnega varstva ne more biti 
vsaka osebna in dejansko majhna ali celo nepomembna 
pravica  

Primerjava vsebine pravnih norm z življenjem v omikanih 
in pravno razvitih državah kaže, da pravo deluje – lahko 
bi rekli – samo po sebi  To zagotavlja moralna raven, 
relativno visoka kvaliteta življenja, zavest ljudi, da je treba 
pravo spoštovati, sodne odločbe pa izvrševati  Dokler 
se življenje v Sloveniji ne bo usmerilo k navedenim in 
tudi drugim elementom, ni mogoče pričakovati občutnih 
sprememb na poti v pravno državo, za dvig položaja in 
ravni sodne oblasti  
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dr  Majda Bagar Povše

IZVLEČEK

V Sloveniji imamo 16 registriranih naravnih 
zdravilišč, ki so povezana v gospodarsko interesno 

združenje  Večina njih ima kot naravni zdravilni faktor 
priznano naravno mineralno vodo za pitje, termalno, 
termomineralno ali naravno mineralno vodo za kopanje, 
termomineralno vodo z naravnim plina CO2 za kopanje, 
naravno zdravilno blato, klimo in eno zdravilišče uporablja 
tudi morsko vodo  V prispevku so opisane raziskave, ki 
so bile opravljene v Zdravilišču Radenci  Predstavljena 
je uporabnost nekaterih naravnih zdravilnih faktorjev 
v zdraviliške namene in prikazani so modeli pristopa 
raziskovalnega dela za proučevanje le teh  

Ključne besede: naravni zdravilni faktorji, naravna 
mineralna voda za pitje, termalna voda, termomineralna 
voda, peloid, klima, 

UVOD
Mineralne in termalne vode so več ali manj uporabljali 
že v predzgodovinski dobi  Takrat so imeli nekatere 
izvire za sedež božanstev in nadnaravnih moči  Kopanje 
v takih vodah in njihovo pitje je pomenilo religiozni akt  
V znak zahvale za uspehe in ozdravljenje, pa so ljudje 
prinašali darove  Iz bronaste dobe so bili najdeni zahvalni 
predmeti, kot so meči, kopja, noži, lasnice  Tudi kasneje 
so v izvire metali bronaste in srebrne novčiče  

V zgodovini medicine je balneologija imela pomembno 
vlogo; bila so obdobja popolnega zaupanja, a tudi 
ravnodušnosti, pa celo popolnega zanikanja  Že Hipokrat 
(460-377 pred n  š ) je kritično opazoval uporabo in 

zdravljenje z vrelci mineralnih vod  Celsius v 1  stoletju 
n  š  je priporočal kopeli ob istočasni uporabi zdravilnih 
zelišč in dišečih soli 

Grki so uporabili vrelce tako, da je voda padala na 
kopalce ali pa kot prha oblivala telo oz  ude  Rimljani 
so razvili hlajenje vročih izvirov v bazenih  Večinoma so 
uporabljali termalne kopeli, pa tudi parne inhalacije v 
naravnih votlinah  Poleg naravnih slanih aerosolov so 
nekoč uporabljali tudi pline, vroče pare, za obloge pa 
zdravilna blata in peloide  Tehniko izgradnje kopališč so 
od Rimljanov prevzeli Bizantinci, preko njih Arabci in Turki  

Balneologija še danes nima v celoti in povsod enakega 
pomena  Veliko je odvisno od naravnih danosti, možnosti, 
tradicije, renomeja posameznih zdravilišč  V nekaterih 
predelih Evrope je pomembna medicinska veja (Avstrija, 
Češka, Poljska, Švica, Nemčija)  Pri nas si zadnja desetletja 
utira svojo pot tudi v celotnem razvoju zdravstva in še 
posebej rehabilitacije  V evropskih deželah, bolj južnih 
kot severnih (nekdanji rimski imperij), so balneologiji dali 
pomen vzporedno s fizikalno medicino in rehabilitacijo, 
čeprav moramo vedeti, da je balneologija širši pojem  
Naravni zdravilni vrelci se sicer na mestu samem 
uporabljajo za hidroterapevtske fizikalnomedicinske 
namene skupno z ostalimi mehaničnimi in električnimi 
postopki  Je pa v pojmu balneologije še nekaj več, 
saj uporabljamo te vrelce tudi v pitne namene, za 
inhalacije, pa tudi za dietalne terapije, sprehajalne, 
glasbene kure in vzporedne metode tradicionalne 
medicine  V organiziranih zdraviliščih se srečamo tudi 
z zdravo, ekološko čisto, alergen protektivno klimo, saj 
je klimatologija neposredno vezana na balneologijo 

Kaj lahko nudijo naravni zdravilni faktorji  
človekovemu organizmu
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kamnov vključuje dobro hidracijo, omejitve pri vnosu 
kalcija, natrija in oksalatov s hrano, omejitve uživanja 
živalskih beljakovin ter uporabo nekaterih zdravil  
Zanimivo je dejstvo, da višje vrednosti kalcija v zaužiti 
vodi, v nasprotju z vsebnostjo kalcija v hrani, zmanjšujejo 
verjetnost nastanka sečnih kamnov  

Predhodne raziskave so pokazale, da je tem manjša 
verjetnost za kristaliziranje topljencev v urinu in nastanek 
sečnih kamnov, čim manjša je koncentracija kalcija in 
oksalata v urinu, čim večja je koncentracija magnezija in 
citrata ter čim manjši sta gostota in ozmolalnost urina 
V raziskavi, ki jo je izvedla Raziskovalna enota Radenska, 
je sodelovalo 30 bolnikov, starih od 20 do 71 let, ki 
so že imeli sečne kamne  V prvi fazi raziskave so 
preiskovanci 30 dni od tekočine uživali le pitno vodo, 
v drugem obdobju pa so preiskovanci 30 dni uživali 
naravno mineralno vodo Classic Kraljevi vrelec  Na koncu 
obeh obdobij so bile opravljene analize seruma in urina  
Analize seruma so pokazale, da naravna mineralna voda 
Classic Kraljevi vrelec bistveno ni vplivala na sestavine 
seruma, signifikantno se je znižala pri večini bolnikov le 
koncentracija uratov  Analize urina so pokazale, da se 
je ob uživanju naravne mineralne vode Classic Kraljevi 
vrelec v primerjavi s pitno vodo signifikantno zmanjšala 
vsebnost kalcija, zmanjšala pa se je tudi vsebnost natrija 
in magnezija  Prav tako se je povečal pH urina, vendar 
ni prešel v območje alkalnosti  Ugotovili so tudi večji 
volumen urina v času uživanja naravne mineralne vode 
Classic Kraljevi vrelec, kot v času uživanja običajne pitne 
vode  

Na osnovi teh podatkov lahko sklepamo, da je sprememba 
v sestavi urina v času pitja naravne mineralne vode 
Classic Kraljevi vrelec v primerjavi s pitno vodo sumarično 
gledano ugodna glede na nevarnost nastanka sečnih 
kamnov iz kalcijevega oksalata  

BIOLOŠKA UČINKOVITOST JODIDA IZ NARAVNE 
MINERALNE VODE PRI ZDRAVIH PROSTOVOLJCIH
Pestrost vrelčnega področja SV Slovenije dokazuje tudi 
naravna mineralna voda, ki izvira v Žetincih (Sicheldorf) 
na avstrijski strani, ki ne kaže nobene podobnosti z do 
sedaj odkritimi in analiziranimi naravnimi mineralnimi 
vodami na slovenski strani  Njena značilnost je, da ima 
višjo vsebnost jodidnega iona  Prav ta, pa je bil predmet 
obsežne in odmevne raziskave, ki je bila izvedena v 
Radenski 

V prospektivni, primerjalni, klinični raziskavi pri 
zdravih prostovoljcih, so preučevali vpliv pitja naravne 
mineralne vode Sicheldorfer Jožefov vrelec, bogate 
z jodidom, katerega vsebnost znaša minimalno 0,75 
mg/L  V raziskavi so sodelovali zdravi prostovoljci obeh 
spolov, pri katerih so v treh zaporedjih merili sistolični 
in diastolični krvni tlak, v krvi določili število eritrocitov, 
levkocitov, koncentracijo hemoglobina, vrednost pH 
venske krvi, koncentracijo hidrogenkarbonata, glukoze, 
kreatinina, sečnine in uratov  V odvzetem urinu so 
določili vsebnost kreatinina in jodida ter razmerje med 
jodidom in kreatininom  V krvnem serumu so določili 
koncentracijo ščitničnih hormonov: trijodotironina, 
tiroksina, tirotropina  Ugotovili so, da se jodid iz 
naravne mineralne vode Sicheldorfer Jožefov vrelec 
resorbira in se v signifikantno povečani meri izloča z 
urinom  Signifikantno se je povečal hormon tirotropin 
iz povprečne koncentracije 1,49 mIU/L na začetku 
raziskave, na 2,79 mIU/L po končani raziskavi s tem, da 
ni prišlo do statistično pomembnih razlik v koncentraciji 
ščitničnih hormonov trijodotironina in tiroksina  Na 
odnos hormonov trijodotironina in tiroksina vpliva 
tudi selen  Ugotovili so, da ni bilo nobenih nezaželenih 
stranskih učinkov zaradi pitja naravne mineralne 
vode Sicheldorfer Jožefov vrelec  Prav tako ni prišlo 
do sprememb acidobaznega ravnovesja, kljub višjemu 
vnosu hidrogenkarbonatnega iona iz naravne mineralne 
vode  Na podlagi rezultatov raziskave izhaja kot varna 

Zdravilišče Radenci je eno vodilnih v Sloveniji prav na 
področju proučevanja naravnih zdravilnih faktorjev in 
njihovega vpliva na človekov organizem  V nadaljevanju 
bodo predstavljene nekatere raziskave, kjer so bile 
raziskovane naravne mineralne vode in vpliv njihovega 
pitja na sestavo telesnih tekočin, termomineralne vode 
za kopeli, termomineralne vode s plinom CO2 za kopeli, 
sladkovodni peloid, klima z vsemi svojimi zdravilnimi 
učinki na človekovo telo 

VPLIV NARAVNE MINERALNE VODE RADENSKA CLASSIC KRALJEVI 
VRELEC NA ZMANJŠANE NASTAJANJA SEČNIH KAMNOV 
V skrbi za svoje zdravje ljudje vse pogosteje izbirajo vode 
za pitje po strogih kriterijih, pri čemer dajejo največji 
poudarek čistosti in stalnosti sestave  Naravne mineralne 
vode iz zemeljskih globin, zaščitene pred kakršnimkoli 
onesnaženjem in z vsebnostjo življenjsko pomembnih 
mineralov in elementov v sledovih, zagotovo ustrezajo 
tem strogim kriterijem  K naraščanju potrošnje naravnih 
mineralnih vod poleg čistosti in stalne sestave prispevajo 
tudi zdravilni učinki 

Iz same sestave naravne mineralne vode ni mogoče 
sklepati na njene fiziološke ali terapevtske učinke  Šele 
načrtovani preizkus pri zdravih prostovoljcih ali bolnikih in 
sledenje sestavin iz mineralne vode v telesnih tekočinah in 
izločkih dokaže ali ovrže ̋ izkoristek˝ posamezne sestavine 
(Drinovec, 2002), (Drinovec, 2002)  

Pri cca  (1 do 4) % prebivalstva se pojavijo kamni v sečilih 
vsaj enkrat v življenju, v 90 % se nahajajo takšni kamni v 
ledvicah ali sečevodih, v 10 % pa v sečniku  Pogost pojav 
so predvsem pri moških, ki imajo čezmerno telesno težo in 
uživajo bogato mesno in mlečno prehrano  Najpogosteje 
se kamni pojavijo od 30 do 50 leta 

Več kot 70 % sečnih kamnov je sestavljeno pretežno iz 
kalcijevega oksalata oz  fosfata  Preprečevanje sečnih 



50 let društva živilcev 67Strokovna predavanja - KAJ LAHKO NUDIJO NARAVNI ZDRAVILNI FAKTORJI ČLOVEKOVEMU ORGANIZMU

kopelih, pomembno bolj po kopeli s CO2  Ozmolalnost 
seruma se je signifikantno zmanjšala po obeh kopelih, 
nekoliko bolj izrazito, a statistično nesignifikantno se je 
zmanjšala po kopeli s CO2  

Po obeh kopelih se je signifikantno povečala koncentracija 
atrijskega natriurentičnega peptida, periferna reninska 
aktivnost, koncentracija angiotenzina l in kortiozola v 
serumu  Koncentracija aldosterona se je pomembno 
povečala le po kopeli v navadni vodi  Koncentracija 
noradrenalina pa se je signifikantno povečala po kopeli 
v navadni vodi, a signifikantno zmanjšala po kopeli s CO2  
Kopel s CO2 pri zdravih odraslih prostovoljcih izraziteje 
zmanjšuje tonus simpatikusa in bolj povečuje cirkulacijo 
v koži, kot kopel v navadni vodi enake temperature pri 
zdravih odraslih prostovoljcih  

KLIMA
Radence bogati tudi zdravilna klima, saj ležijo na območju, 
kjer se kontinentalno panonsko podnebje prepleta z 
vplivi predalpskega in mediteranskega podnebja  Zato se 
pomlad v Radencih začne že zgodaj, prav tu je več sončnih 
dni kot v okolici, manj vetra in megle, kraj je deležen tudi 
manj poletnih neviht in blage klime v poletnih mesecih  Na 
osnovi desetletnih meritev in skrbne analize medicinskega 
meteorologa je bilo ugotovljeno, da ima klima v Radencih 
nadvse ugodne lastnosti  Tako je bilo Zdravilišče Radenci 
že leta 1987 proglašeno kot prvo zdravilišče v Sloveniji, 
kjer je klima naravni klimatski faktor z zdravilnim učinkom 
Iz splošne zgodovine človeštva, iz literature, ne le 
iz zgodovine medicine, imamo trdno prepričanje, 
celo podatke, da vreme vpliva na človeka, njegovo 
razpoloženje, počutje, delovno sposobnost, spanje, 
potrebe po zdravilih in drugem lajšanju težav ter na 
pogostost glavobola, bolečin v sklepih, težav pri dihanju, 
bolečine v prsih, na krvni tlak, frekvenco pulza, prebavo, 
zbranost za vožnjo avtomobila, pogostost miokardnega 
infarkta in nenadne srčne smrti 

in priporočena množina naravne mineralne vode 
Sicheldorfer Jožefov vrelec za pokritje potrebnih količin 
jodida pri odraslem človeku 200 mL dnevno (Bagar-
Povše, 2004) 

TERMOMINERALNA VODA, KI VSEBUJE PLIN CO2 ZA 
KOPELI
Radenci so kraj, kjer je bila narava še posebej radodarna  
Podarila je bogastvo naravnih mineralnih vod, ki jih že več 
kot sto let uporabljajo za pitje, podarila je blago klimo, ki 
je zdravilna, sladkovodni peloid, termomineralno vodo, 
ki jo polnijo v bazene za kopanje ter termomineralno 
vodo, ki vsebuje plin CO2 in se uporablja kot izjemno 
dragocene individualne kopeli  

Že stari Grki in Rimljani so poznali zdravilnost toplih 
kopeli  Fiziološki in zdravilni učinki se bistveno povečajo 
pri kopanju v vodi, ki vsebuje soli, še posebno pa dodatno 
ogljikov dioksid (CO2)  

Naravne termomineralne vode, ki imajo znatno vsebnost 
plina CO2 se uporabljajo za individualne kopeli  Zdravilni 
učinek je posledica skupnega mehaničnega, termičnega 
in kemijskega delovanja  Lastne raziskave so pokazale, 
da CO2 še dodatno pospešuje pretok krvi skozi kožo 
in podkožje  Delno plin CO2 prehaja v telo in učinkuje 
ugodno tudi še na globlje strukture  Dokazano je tudi 
pospešeno izločanje seča in pomirjanje kopalcev  
Kopeli v termomineralni vodi, ki vsebujejo CO2 trajajo do 
največ 30 minut in so še posebej koristne pri revmatičnih 
boleznih sklepov in obsklepnih struktur, po operacijah 
in poškodbah okostja, sklepov in mišičja, pa tudi pri 
nevrovegetativnih motnjah  Zelo dobro denejo tudi po 
napornem delu  
Iz literature poznamo ugodne zdravilne učinke kopeli na 
krvni obtok, pri katerih voda vsebuje znatno množino 
plina CO2 (kopeli s CO2) že od leta 1858 naprej  Po 
definiciji mora imeti kopel s CO2 vsaj 1000 mg prostega 
CO2 na kg raztopine (Schmidt, 1989) 

Učinki kopeli s CO2 se kažejo predvsem na srce in tudi 
ožilje, preučevali pa so jih predvsem v zdraviliščih  CO2 
difundira v kožo, krvni obtok pa ga hitro traspontira do 
pljuč in izloči  Pri kopeli celega telesa se resorbira skozi 
kožo od 10 do 80 mL/min/m2 (11,8 do 4,5L/uro) telesne 
površine, odvisno od hiperemije oz  ishemije kože  
Povprečna aborpcija je 30 mL/min/m2, to je približno 
10% CO2, ki nastane v telesu zaradi metabolizma  
Absorpcija CO2 je hitrejša kot absorpcija vode (Walther, 
1990)  Lokalno učinkuje CO2 v nekaj minutah na kožo 
neposredno  Poveča se pretok krvi skozi kožne kapilare, 
tudi do 600% glede na stanje v mirovanju  Zmanjša se 
viskoznost krvi  Pride do redistribucije cirkulacije iz centra 
na periferijo, do t i  »avtotransfuzije v telesno periferijo« 
(Bühring, 1990)  CO2 kopeli delujejo protivnetno in 
pospešujejo celjenje ran 

CO2 v kopeli glede na fiziološke učinke delujejo podobno, 
kot bi imela voda v kopeli višjo temperaturo  Če je 
običajna sladka voda termoindiferentna pri 35°C je CO2 
kopel pri 32-33°C  Ta psevdohipertermični učinek je 
podoben učinku mineralov v kopeli (Schmidt, 1989) 
Iz raziskav v 70  letih tega stoletja je znano, da kopeli 
s CO2 zmanjšujejo tako krvni tlak kot frekvenco pulza  
Lahko zmanjšujejo tudi razliko med sistoličnim in 
diastoličnim krvnim tlakom, povečujejo minutni volumen 
srca ter trajanje sistole (Schnitzer, 1984) 

V Zdravilišču v Radencih je bila opravljena primerjalna 
prospektivna klinična raziskava na zdravih prostovoljcih, 
kjer so želeli preučili nekatere akutne hemodinamske in 
humoralne učinke kopeli s CO2 v primerjavi s kopelmi z 
navadno sladko vodo enake temperature 

Rezultati so pokazali, da sta se neposredno po kopeli s 
CO2 signifikantno zmanjšala frekvenca pulza, diastolični 
krvni tlak, oksigenacija kože pa je bila pomembno večja 
v času kopeli s CO2 in po njej v primerjavi s kopeljo v 
navadni vodi  Volumen urina se je povečal po obeh 
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jih zbrali na Hidrometeorološkem zavodu v Ljubljani 
in ugotavljali, kaj se dogaja s človekovim organizmom 
v različnih mesecih leta, ko hladnejše obdobje prehaja 
v toplejše, ko so hitre spremembe toplega in hladnega 
vremena, spremembe v vlažnosti zraka  

Rezultati raziskave kažejo, da je bilo največ subjektivnih 
težav v aprilu in maju, najmanj pa v marcu in avgustu leta 
1999  Splošno slabo počutje je bilo nakopičeno v aprilu, 
predvsem v srednjem delu  Neaktivnost, brezvoljnost in 
nespečnost so bile najpogostejše tegobe v aprilu in maju, 
nespečnost tudi v prvi polovici avgusta  Bolečine v sklepih 
so bile daleč najpogostejša subjektivna težava, tako v 
aprilu, maju, juniju in juliju skoraj vse dni, pa tudi še v 
avgustu  Zdi se, da so opazovane spremembe pri zdravih 
prostovoljci posledica adaptacije na hladno vreme v 
marcu, prav tako na toplo v avgustu  V aprilu in maju pa 
je največ nenadnih vremenskih sprememb, tako vdorov 
hladnega kot tudi toplega zraka in v maju tudi sprememb 
v vlažnosti zraka  Iz teh izsledkov lahko naštejemo 
nekaj osnovnih navodil, ki jih je vredno upoštevati, da 
se izognemo nepotrebnim konfliktnim situacijam in 
stresom, zato priporočamo, da ob večjih napovedih 
spremembe vremena zvišajmo svoj prag strpnosti do 
sodelavcev, domačih, otrok, da ne sprejemamo takrat 
večjih in pomembnih odločitev, da se izogibamo večjim 
umskim naporom in da se takrat več gibljemo na svežem 
zraku (Drinovec, 1996), (Drinovec 2000)  

PELOID
Peloid je skupno poimenovanje za naravno zdravilno 
blato, ki ga je medicina uporabljala od svojih začetkov  
Kot zdravilno blato so uporabljali šoto, močvirni 
sladkovodni in morski peloid, peske in vulkanske usedline 
najrazličnejših starosti 

V letu 1937 je Internacionalna družba za hidrologijo 
(ISMH) na zborovanju v Wiesbadnu določila prvo 

definicijo za peloid, ki je bila dopolnjena na zborovanju 
v Daxu leta 1949, in sicer: »Peloidi so naravni produkti, 
sestavljeni iz mešanice mineralne, morske ali jezerske 
vode z organskimi ali anorganskimi snovmi, ki so nastale 
z geološkimi ali biološkimi procesi in se uporabljajo v 
terapijah v obliki oblog ali kopeli « Med anorganske 
sestavine spadajo razne vrste glin, kremenec, dolomit, 
pesek, silikatni material, lapor in soli, ki se nahajajo v 
mineralnih vodah 

Med organske komponente spadajo razgradni produkti 
živalskih in rastlinskih organizmov, ki so v glavnem 
sestavljeni iz alg, bakterij in produktov njihovega 
metabolizma 

Splošne internacionalne klasifikacije za peloide ni  Znana 
je razporeditev po genezi in sicer:
• zdravilno blato in mineralni peloidi (glina, ilovica, 

lapor);
• mulji toplega in hladnega izvora, mineralni mulji; 

limani – morski, jezerski, rečni, bitumenski;
• šota 
• 
Blato nastaja z odlaganjem brez prisotnosti vode v 
alkalnem mediju  Mulji nastajajo pod vodo pretežno 
s kemijsko razgradnjo mineralov, rastlin in živali, 
najpogosteje pa s saprofikacijo v alkalnem mediju  
Šota nastaja pretežno z razgradnjo rastlin in živali s 
humifikacijo v kislem mediju  

Peloid se aplicira v obliki kopeli ali oblog, na manjšo ali 
večjo telesno površino ali tudi na površino vsega telesa 
razen glave  Ima fizikalne, kemijske in termične učinke na 
organizem Iz čim bolj površinskih slojev zemlje je odvzet 
peloid, tem več ima mineralnih snovi  Tisti iz najglobljih 
slojev zemlje pa imajo več humina, lignina in huminskih 
kislin  Resorpcija organskih snovi in peloida je dobro 
preučena, prav tako toplotna konvekcija  

Vreme ne vpliva samo na bolnike in starostnike, ampak 
tudi na zdrave ljudi  Zdi se, da so nekateri vremensko 
občutljivejši kot drugi, npr  prav starostniki, morda 
tudi nosečnice in ženske v celoti  Zagotovo ima vreme 
znaten vpliv na zbranost, še posebej v prometu, morda 
na pogostnost samomorov  

Naloga biometeorologije je razumevanje vplivov vremena 
na zdravega in bolnega človeka  Zdravi potrebuje po 
možnosti pri počitku blažilno klimo (makroklimo ali 
mikroklimo), pa tudi dražilno, kadar se utrjuje  Starejši 
ljudje, verjetno dojenčki in majhni otroci, nosečnice in 
večina kroničnih bolnikov potrebuje blažilno klimo in 
podatke, kdaj se izogniti najbolj neprijetnim vremenskim 
dražljajem zunanjega vremena in kako prilagoditi klimo v 
notranjem bivalnem okolju  Sprostitev povečuje počitek, 
čistejši zrak, vlažnejši zrak, manj megle, nižja temperatura 
okolja, manj vetra  Dražeča pa je prilagoditev na 
spremenjene zunanje dejavnike, povečano UV žarčenje, 
več svetlobe, manjši parcialni pritisk kisika, več vetra, 
hladnejši zrak  Klimatoterapija je usmerjena uporaba 
blažilnih in dražilnih vplivov vremena pri zdravem človeku 
za krepitev in pri bolnem za rehabilitacijo in zdravljenje  
Klimaterapijo uporabljajo v Evropi predvsem naravna 
klimatska zdravilišča  Aplikacija pa je možna v vsakem, 
tudi urbanem okolju, pa celo v stanovanju  

Zelo malo je prospektivnih kliničnih raziskav na zdravih 
prostovoljcih, na njihovem večjem številu in pri 
spremljanju skozi daljši čas, ki so raziskovale korelacijo 
med vremenom in počutjem  

V Raziskovalni enoti Radenske je bilo izvedeno več raziskav 
o vplivu vremena na zdrave prostovoljce  V eni od teh 
raziskav so sodelovali prostovoljci, ki živijo v Radencih  
Z veliko mero discipline, vestnosti, natančnosti in 
vztrajnosti, so izpolnjevali svoje vsakodnevne obveznosti 
v raziskavi  Njihove izsledke, opažanja in podatke so 
strokovnjaki ovrednotili, jih primerjali s podatki, ki so 



50 let društva živilcev 69Strokovna predavanja - KAJ LAHKO NUDIJO NARAVNI ZDRAVILNI FAKTORJI ČLOVEKOVEMU ORGANIZMU

termomineralnih vod v rehabilitaciji bolnikov z bolečinami 
v križu v teku konzervativnega zdravljenja, ali po operaciji 
diskusne hernije oz  dekompresiji ledvenih živcev, je le 
malo objektivnih študij 

V prospektivni primerjalni raziskavi so v Zdravilišču 
Radenci, enota v Banovcih, želeli pri bolnikih z bolečino 
v križu različne etiologije obeh spolov različnih starosti 
preučiti akutni in kronični učinek termomineralne vode 
na potek bolečine v križu, spremljane s standardnimi 
fiziatričnimi preiskavami v primerjavi s kopelmi, 
hidroterapijo v navadni vodi podobne temperature 

Hidroterapija v navadni vodi je pokazala minimalno 
izboljšanje, ki pa ni trajalo še 6 tednov po končanem 
zdravljenju  Hidroterapija v termomineralni vodi je 
pokazala bistveno boljše učinke tako glede zmanjšanja 
bolečine in rigidnosti hrbtenice, boljšega spanja, 
večje gibljivosti hrbtenice in manjše zategnjenosti 
obhrbteničnega mišičja  Večina teh ugodnih učinkov se 
je vzdrževala še tudi 6 tednov po končanem zdravljenju 
Hidroterapija v termomineralni vodi je pokazala statistično 
pomembno boljše rezultate za večino preiskovanih 
podatkov v primerjavi s hidroterapijo v navadni vodi 
ti rezultati so bili bistveno trajnejši po hidroterapiji v 
termomineralni vodi (Kranjc, 1993), (Drinovec, 1994) 

ZAKLJUČKI
Sodobni trendi razvoja zdravilišč kažejo, da morajo 
biti povezana z raznimi strokovnimi centri, ki jih 
stalno napajajo z novitetami, novimi programi, novimi 
interesnimi aktivnostmi, novimi načini zdravljenja, 
prehranjevanja, rekreacije z željo, da bi človek ostal v 
čim boljši fizični, čustveni in psihični kondiciji, pa če ravno 
ga omejujejo določena bolezenska stanja 

Že kar nekaj let smelo ugotavljamo, da je turizem ena 
izmed panog, ki lahko veliko obeta v slovenskem prostoru  

V praksi je peloid zamenjal v veliki večini parafinske 
kopeli  Z raziskovalnega stališča je peloid še malo 
obdelan naravni zdravilni faktor  V glavnem so merili 
absorpcijo huminskih kislin v krvi skozi kožo ter učinke na 
koncentracijo estrogenov v serumu  Indikacijska področja 
za uporabo peloida so široka, delimo pa jih na lokalne 
in sistemske 

V Zdravilišču v Radencih je bilo opravljenih več raziskav 
in zaključki so naslednji:
• Razvili so fiziološki raziskovalni model za 

preučevanje učinkov peloidnih oblog na majhni 
telesni površini  Lokalne učinke peloidnih oblog so 
primerjali z lokalnimi učinki nevtralne (primerjalne) 
obloge v obliki mokre brisače enake temperature, 
kot jo je imela peloidna obloga 

• Peloidna in primerjalna obloga skupaj sta 
pomembno zmanjševali frekvenco srca in v drugi 
fazi raziskave tudi zmanjševali arterijski krvni tlak 

• Negovski peloid je pokazal signifikantno razliko 
od učinkov puconskega peloida  Puconski peloid 
(puconski peski) je imel podobne učinke kot mokra 
brisača  Negovski peloid je signifikantno bolj 
povečal temperaturo kože nad mestom obloge 
ob njeni odstranitvi kot hkrati nameščena mokra 
brisača  Aplikacija negovskega peloida je izzvala 
zmanjševanje oksigenacije kože od namestitve 
peloida naprej do 120  minute 

• Negovski peloid je pokazal pri aplikaciji že na 
majhno telesno površino signifikantno različne 
učinke od učinkov obloge z mokro brisačo 

• Z metodami v tej raziskavi so dokumentirali 
signifikantno različne fiziološke učinke peloida od 
učinkov vlažne obloge  Učinki puconskega peloida 
pa so bili fiziološko identični učinkom mokre 
brisače (Drinovec, 1996) 

TERMOMINARALNA VODA V BANOVCIH ZA KOPANJE
V zadnjih dveh desetletjih so se postopno razvile 
znanstvene metode v fiziatriji in rehabilitaciji z 
reproducibilnim učinkom  Vse več je kontrolnih raziskav 
na tem področju, ki so dokazale ali ovrgle koristnost 
posameznih metod, konzervativnih in operacijskih, 
opredelile trajanje specifičnega zdravljenja in podobno  
Uvedba neoporečnih statističnih analiz je še pripomogla 
k objektivnosti – znanstvenosti današnjih metod 
fizikalne medicine in rehabilitacijskih metod v celoti in 
posameznostih 

Epidemiološke raziskave bolečine v križu oz  prizadetosti 
spodnjega dela (ledvene) hrbtenice na obsežnih 
raziskavah so pokazale, da je to ena najpogostejših 
bolezni oz  tegob industrijsko razvitega sveta  Bistveno 
pogostejša je bolečina v križu pri voznikih tovornjakov, 
tistih, ki dvigujejo, nosijo, vlečejo ali potiskajo težka 
bremena, so izpostavljeni zvijanju hrbtenice ali 
vibracijam  Isti bolniki z bolečino v spodnjem delu 
hrbtenice so pogosteje anksiozni, depresivni in imajo 
emocialne strese vseh vrst  Pomembno več je kadilcev 
z bolečinami v križu kot nekadilcev, še posebej, če je 
kajenju pridružen kronični kašelj  Tudi sama prekomerna 
telesna teža je dodatni dejavnik tveganja za herniacijo 
intervertrebralnega ledvenega diska 

Še bolj nasprotujoči so si podatki o koristnosti oz  
nekoristnosti balneoloških metod pri zdravljenju in 
rehabilitaciji bolečin v hrbtenici  Iz tega področja je še 
bistveno manj znanstveno neoporečnih prospektivnih 
primerjalnih raziskav 

V Sloveniji je veliko bogastvo termalnih in mineralnih 
vod za balneološke namene, tako po številu kot 
različni sestavi, vsebnosti posameznih soli, celokupni 
mineralizaciji in prisotnosti CO2  Samo izjemno so bile 
napravljene raziskave s temi vodami na objektiven način 
Kljub v Srednji Evropi utrjenim indikacijam za uporabo 
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Res je, da število nočitev tujih in domačih gostov v 
Sloveniji vztrajno narašča in da se enako dogaja tudi 
v naravnih zdraviliščih  Investicijska vlaganja prav tu 
so precejšnja in vsako izmed šestnajstih registriranih 
naravnih zdravilišč išče svojo pot do gostov, ki jih 
obiskujejo  Zato je pomembno, da se naredi čim več 
raziskav, ki znanstveno potrjujejo izkustvene rezultate z 
naravnimi zdravilnimi faktorji 
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IZVLEČEK

Voda je na zemlji v stalnem kroženju in njene zaloge 
so omejene  Na prodajnih policah se pojavlja vedno 

več embaliranih vod, a ponudba je najbogatejša v 
segmentu naravnih mineralnih vod  Povprečna potrošnja 
na prebivalca vseh embaliranih vod v Evropski uniji je 
104 l/leto in je vsako leto v porastu  Bogastvo naravnih 
mineralnih vod je v tem, da prihajajo iz zemeljskih globin, 
so neoporečne in so bogate z mineralnimi snovmi, ki jih 
človekov organizem nujno potrebuje  Slovenija je dežela, 
kjer je pestrost naravnih mineralnih vod izjemna 

Ključne besede: embalirane vode, naravne mineralne 
vode, človekov organizem, mineralne snovi, elementi 
v sledovih 

UVOD
Brez vode ni življenja  V vodi in s pomočjo vode je 
nastalo življenje na zemlji  Voda omogoča prenos snovi 
in ustvarja notranje okolje v celici in zunaj nje, zaradi 
česar je vnos tekočine v organizem življenjskega pomena  
Telo odraslega človeka vsebuje približno 60 % vode, 
dojenčka 80 % in starostnika 50 %  Dnevna potreba po 
tekočini pri odraslih ljudeh v normalnih okoliščinah znaša 
od 2 l do 3 l, ki jo vnesemo v obliki raznih pijač, mleka, z 
uživanjem sadja, zelenjave in druge hrane 

KROGOTOK VODE
Voda pokriva 71 % površine Zemlje, kar znaša okrog 
1 500 000 000 km3  Od celotne množine vode je 97,39 
% morske vode in le 2,61 % tako imenovane sladke 
vode, od tega je v podtalnicah več kot 100 000 000 
km3, v rekah in jezerih pa le okoli 500 000 km3  Voda je 
na Zemlji v nenehnem kroženju; izhlapeva v atmosfero 
in v obliki padavin kot dež, sneg, toča, rosa ali megla 
zopet pade na zemljo  Velik del padavin pade nazaj 
v morje, manjši del pa na kopno zemeljsko površino  
Pretežen del vode iz zemeljske površine odteče ponovno 
v morja preko potokov in rek, le manjši del ponikne v 
zemeljsko notranjost, katere nadaljnja pot je odvisna 
od geoloških in hidrogeoloških razmer  Tako se voda, ki 
na svoji poti hitro zadane ob neprepustne plasti, kmalu 
pojavi na površini v obliki naravnih izvirov  Drugje pa 
pronica vse globlje in globlje v notranjost in na tej poti 
zaradi svojih fizikalno-kemijskih lastnosti pod vplivom 
raznih dejavnikov (tlak, temperatura, plini) raztaplja 
kamnine  Na ta način nastajajo z mineralnimi snovmi 
obogatene vode, ki se med seboj razlikujejo tako po 
vsebnosti, kot po raznolikosti raztopljenih mineralov in 
elementov v sledovih  Na množino teh snovi vplivajo 
v glavnem narava kamnin v razmerah, ki vladajo v 
zemeljski notranjosti, velikost stične površine med vodo 
in kamnino, čas zadrževanja v podzemlju, temperatura, 
tlak in nenazadnje globina vodnih poti 

dr  Majda Bagar Povše

Voda v trikotniku narava – človek – industrija
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vod za živila, zato sodijo pod stalni nadzor ustreznih 
državnih organov  Vprašanje embaliranih vod v najširšem 
pomenu besede urejata Pravilnik o pitni vodi z vsemi 
dopolnitvami(Ur.l. RS) ter Pravilnik o naravni mineralni, 
izvirski in namizni vodi (Ur.l. RS), ki vsebinsko povzema 
Evropsko direktivo o mineralnih vodah (80/777/EEC)  V 
zadnjem pravilniku je zajeta tudi nova kategorija vod, 
namizne vode, ki pa na področju Slovenije še niso tako 
razširjene kot npr  na trgih osrednje Evrope  Namizna 
voda je po definiciji voda, ki je pripravljena iz pitne ali 
izvirske oz  naravne mineralne vode in lahko vsebuje eno 
ali več dodanih snovi, morsko vodo in ogljikov dioksid 

NARAVNE MINERALNE VODE
Naravne mineralne vode so torej tiste, ki izpolnjujejo 
najstrožje kriterije  Pojmovanje naravnih mineralnih vod 
se je z leti spreminjalo  V skladu s Pravilnikom o naravni 
mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi iz leta 2004 
naravna mineralna voda izpolnjuje določene zahteve 

Po sedanji definiciji je za odobritev naziva » naravna 
mineralna voda« potrebno, da so – ne glede na stopnjo 
njene mineralizacije – izpolnjeni naslednji pogoji:
• Voda mora izvirati iz zaščitenega podzemnega 

ležišča (ne sme biti zajeta iz površinskih virov, na 
primer jezer, potokov…) 

• Mora imeti na samem izviru takšno naravno čistost, 
kot to določa Pravilnik o naravnih mineralnih 
vodah, tako v kemijskem kot v mikrobiološkem 
pogledu 

• Voda se ne sme dezinficirati z nobenim sredstvom 
in tudi ne obdelati po kakšnem fizikalno-kemijskem 
postopku  Izjema je razželezenje vod po dovoljenih 
postopkih in odvzemanje ali dodajanje ogljikovega 
dioksida 

• Voda mora imeti zdravju koristne lastnosti ter 
primeren videz in okus 

• Voda se sme transportirati od izvira do polnilnice 
po ustreznem zaprtem cevovodu 

• Voda mora imeti enak sestav v njej raztopljenih 
snovi tako na izviru kot v steklenicah 

• Voda mora biti uradno priznana pri Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju 
z Ministrstvom za zdravje in se sme črpati samo 
iz virov, odobrenih s posebno koncesijo  Nad 
kakovostjo naravne mineralne vode pa mora 
imeti stalni nadzor tržni in zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije  

• Sestava, temperatura in druge pomembne lastnosti 
naravne mineralne vode morajo biti stalne, v okviru 
naravnih nihanj  

Status naravne mineralne vode se priznava na podlagi 
kriterijev, razdeljenih v naslednje skupine, ki potrjujejo 
izjemnost, drugačnost naravne mineralne vode v 
primerjavi z drugimi vodami:
• geološki in hidrogeološki,
• fizikalno in fizikalno-kemijski,
• senzorični,
• kemijski,
• mikrobiološki 

V skladu z napisanim ne preseneča dejstvo, da potrošnja 
in proizvodnja naravne mineralne vode iz leta v leto 
naraščata  V potrošnji med posameznimi narodi so 
sicer razlike, ki izvirajo iz tradicije, splošne kulture 
prehranjevanja in seveda tudi standarda  

V Avstriji, Nemčiji, Švici, Hrvaški, Madžarski in pri nas 
se pretežno uživajo naravne mineralne z vsebnostjo 
ogljikovega dioksida, oziroma tako imenovane gazirane 
naravne mineralne vode  V romanskih deželah in tudi 
v Veliki Britaniji pa prednjačijo naravne mineralne 
vode brez ogljikovega dioksida  Razlika v pitju je 
posledica raznolikosti naravnih mineralnih vod na 
posameznih področjih Evrope  Znano je namreč, da so 
naravne mineralne vode v germanskem svetu zaradi 
hidrogeoloških in geoloških značilnosti ozemlja višje 
mineralizirane (višja vsebnost raztopljenih mineralnih 

EMBALIRANE VODE
Dokler je bila na zemlji naseljenost majhna in zato tudi 
majhno onesnaženje, je bila voda v glavnem kakovostna  
Z vse večjo naseljenostjo pa onesnažujemo vodo tako z 
industrijo kot z drugimi odpadki  

Embalirane vode postajajo tako vedno bolj pomembne in 
njihova potrošnja raste  Med potrošniki načeloma velja, 
da so embalirane vode v kakovostnem smislu boljše od 
običajne pitne vode, ki priteče v naša stanovanja  To 
nedvomno drži za naravne mineralne vode, saj zanje 
veljajo najstrožji kriteriji oziroma zakonski predpisi  
Poleg tega jih odlikujeta naravna čistost in mikrobiološka 
neoporočenost, kar je običajno posledica velikih globin, 
v kateri nastajajo  Seveda ne moremo mimo dejstva, da 
naravne mineralne vode vsebujejo življenjsko pomembne 
minerale in elemente v sledovih v harmoničnem 
ravnovesju in zato ugodno vplivajo na splošno počutje 
in zdravje  

VRSTE EMBALIRANIH VOD
Potrošnja embalirane vode se po posameznih evropskih 
državah razlikuje in je odvisna predvsem od tradicionalnih 
in zgodovinskih navad, geografskih posebnosti in posledic 
naraščajočega onesnaženja virov vodovodne vode 
Potrošnik se lahko ob raznovrstni in široki ponudbi 
embaliranih vod na trgih zmede, zato je smiselno 
poznavanje posameznih vrst embaliranih vod, njihovih 
lastnosti in kakovostnih kriterijev ter tehnoloških pogojev 
embaliranja 

Na slovenskem trgu ločujemo naslednje tipe embaliranih 
vod in sicer:
• naravne mineralne vode,
• pitne vode,
• izvirske vode,
• namizne vode 
• 
Potrebno je poudariti, da gre pri vseh navedenih vrstah 
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Pomurje po svoji geografski in geološki strukturi 
pripada tako imenovanemu Panonskemu bazenu  To 
ozemlje sestavljajo terciarni morski in sladkovodni 
sedimenti nekdanjega Panonskega morja oziroma 
jezera  Tu prevladujejo gline in laporji, vmes so plasti 
poroznega peska in peščenjaka z mineralno, termalno 
in termomineralno vodo  Večina teh vod poleg plina CO2 
vsebujejo še naslednje elemente:
Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, SO −2

4 , HCO −
3 , Sr2+, Fe2-, Mn2+ F-, I-, Br-, SiO −2

3  
in elemente v sledovih: As, Cu, Ba, B, Zn, Cd, Co, Cr, Li, 
Mo, Ni, Se, Pb, Va, Hg (Gorenc s sod 1995) 

Prav zaradi različne sestave ima vsaka naravna mineralna 
voda svoj lasten, individualen in nespremenljiv okus, 
ki je odvisen od sestave podzemeljske plasti na tem 
področju, strukture kamnin in pretoka vode  Pri tem 
pa je potrebno poudariti, da naravne mineralne vode 
vsebujejo življenjsko pomembne minerale in elemente 
v sledovih v harmoničnem ravnovesju in zato ugodno 
vplivajo na splošno počutje in zdravje  

POMEN VODE ZA ČLOVEKOV ORGANIZEM 
Minerali in elementi v sledovih so sestavni del telesnih 
celic in tekočin ter aktivne komponente encimov in 
hormonov, uravnavajo kislinsko-bazno ravnotežje v 
telesu, živčne impulze, mišične kontrakcije, prepustnost 
celičnih membran in osmozni pritisk  Ustrezna hidracija 
in ravnovesje mineralov sta temeljna pogoja za normalno 
delovanje in kar najhitrejšo obnovo telesnih tekočin 
in tkiv  Z raziskavami je bilo dokazano, da minerali iz 
naravnih mineralnih vod, ki se nahajajo v njih v raztopljeni 
obliki, prehajajo v telesne tekočine neposredno (Bagar 
Povše in Žbontar Zver, 2009), zato je uživanje naravnih 
mineralnih vod še kako pomembno za človekov 
organizem (Drinovec, 2002) 

snovi) in vsebujejo tudi naravno raztopljeni ogljikov 
dioksid, ki je njihov sestavni del  Nasprotno pa so za 
romanski svet značilne nizko mineralizirane naravne 
mineralne vode, ki so v večini primerov brez ogljikovega 
dioksida 

NASTANEK NARAVNIH MINERALNIH VOD IN NJIHOVA 
KEMIJSKA SESTAVA 
Voda se na svoji podzemni poti bogati s snovmi, ki se v 
njej pretežno nahajajo v ionski obliki kot kationi (Na+, 
K+, Mg+, Ca2+

 idr ) oziroma anioni (Cl-, F-, SO −2
4 , HCO −

3  idr ) 
in manj v molekularni obliki (CO2, O2, CH4, metaborova 
kislina) ter v koloidni obliki (metasilicijeva kislina)  
Na množino teh snovi oziroma stopnjo mineralizacije 
vplivajo v glavnem narava kamnin v razmerah, ki vladajo 
v zemeljski notranjosti, velikost stične površine med 
kamnino in vodo, čas zadrževanja vode v podzemlju, 
temperatura, tlak, vrednost pH in ne nazadnje globina 
vodnih poti  

Mineralne snovi prihajajo v vodo na različne načine, 
predvsem pa kot posledica dipolnega značaja molekule 
vode, hidrolize in ionske izmenjave  Pomembne so 
karbonatno silikatne reakcije in produkti iz procesov 
preperevanja  Metasilicijeva kislina nastaja v procesih 
preperevanja silikatnih kamenin  Pretežen del kalcija 
in magnezija izvira iz apnenca in dolomita  V globokih 
vodonosnikih prihaja v silikatnih kameninah do ionske 
izmenjave med kalcijem in natrijem, kjer se kalcij 
veže, natrij pa prehaja v raztopino  Natrij prehaja v 
raztopino podobno kot kalij z razpadom glinencev in 
mineralov glin  Pri izpiranju morskih glin s sladko vodo 
prihaja do izluževanja kloridov in jodida  Spojine žvepla 
prihajajo v vodonosnike z morsko vodo in z izluževanjem 
mineralnih žveplovih spojin  Z raztapljanjem karbonatov 
ob prisotnosti ogljikovega dioksida prihajajo v vodne 
raztopine tudi hidrogenkarbonatni ioni  (Nicholson,1993) 
Naravne mineralne vode so torej kompleksno sestavljeni 
sistemi, za katere so značilna kemijska ravnotežja, ki 

odvisno od razmer povezujejo med seboj različne ionske 
zvrsti in spojine  Posledica porušitve teh ravnotežij je 
spremenjena sestava in obstojnost naravnih mineralnih 
vod  (Misund, s sod , 1999) 

Mineralizacija vode je odvisna predvsem od povečane 
agresivnosti sistema zaradi navzočega plina CO2  
Izotopske meritve kažejo na več izvorov ogljikovega 
dioksida v zemeljski notranjosti  Del ga prihaja iz velikih 
zemeljskih globin kot posledica magmatskih presnov  
En liter ohlajene magme sprosti 80 litrov plina CO2  Plin 
nastaja tudi v določenih fizikalno-kemijskih razmerah v 
zemeljski notranjosti pri razpadu karbonatov pod vplivom 
kremenice ali katerih drugih geokemičnih procesov  Cel 
niz reakcij med kalcitom in minerali glin daje plin CO2 pri 
temperaturi pod 150oC  Pomembno je stalno nastajanje 
ogljikovega dioksida in hidrogenkarbonatnih ionov v coni 
preperevanja klasičnih sedimentov, ki jih sestavljajo zrna 
dolomita, glinencev, kremena in mineralov glin  Tudi razkroj 
organskih snovi lahko prispeva precejšnji del ogljikovega 
dioksida, tako iz oksidacijskega kot redukcijskega okolja  
Izotopske meritve kažejo, da so naravne mineralne vode, 
ki prihajajo na zemeljsko površino bodisi samodejno v 
obliki izvirov, bodisi iz umetno izvrtanih vrtin, pogosto 
mešanica več tipov vod, ki so se v podzemlju zadrževale 
različno dolgo časa  (Nicholson, 1993) 

Raznovrstnost in kompleksnost hidrogeoloških struktur 
na področju Slovenije pogojujeta bogastvo z naravnimi 
mineralnimi, termalnimi in termomineralnimi vodami  
Nekatere se pojavljajo na površini kot vrelci, nekatere 
pa so odkrili s pomočjo vrtanja  Poleg številčnosti je 
značilna tudi njihova raznovrstnost 

Največji vodni potencial se pripisuje Murski depresiji, 
ki predstavlja eno od obrobnih depresij južnega dela 
Panonskega bazena oziroma njegovega zahodnega 
in jugozahodnega dela, ki leži na ozemlju Madžarske, 
Hrvaške, Slovenije in delno Avstrije  



50 let društva živilcev74 Strokovna predavanja - VODA V TRIKOTNIKU NARAVA – ČLOVEK – INDUSTRIJA

ledvic… Kri vsebuje 83% vode, ledvice 82%, srce 79%, 
pljuča 79%, mišice 75%, možgani 74%, koža 72%, skelet 
22% in maščobno tkivo 10%  …(Drinovec 1997) 

EMBALIRANE VODE V EVROPSKI UNIJI 
S tega kratkega pregleda se vidi, kako pomembna je 
voda za človekov organizem  Ljudje se tega vedno bolj 
zavedamo  Veliko se o tem piše in govori, zato vedno 
pogosteje segajo po embaliranih vodah in med njimi 
najpogosteje po naravnih mineralnih vodah  V Evropi 
predstavlja prodaja embaliranih vod 44% od vsega trga 
brezalkoholnih pijač  Naravna mineralna voda in izvirska 
voda skupaj sta v letu 2009 predstavljale 97% celotne 
prodaje vseh embaliranih vod  V kategoriji embaliranih 
vod predstavlja naravna mineralna voda 84% delež, 
izvirska voda 13% in namizna voda le 3%  Prodaja tihih 
vod (vode brez plina CO2) je dosegla 56% tržnega deleža, 
gazirane vode s plinom CO2 pa 44% 

V preglednici 1 je prikazana poraba embaliranih vod 
v letu 2010 na prebivalca v posamezni državi članici 
Potrošnja embaliranih vod na prebivalca v EU je od 
države do države zelo različna, a v povprečju znaša 104 
litre na leto  Finska ima v letu 2009 16 litrov porabe na 
leto na prebivalca, Italija ima pa nekaj manj kot 200 litrov 
na leto na prebivalca  Skupna poraba vseh embaliranih 
pijač na prebivalca (2009) v EU pa znaša 237 l  

Poraba embaliranih vod v letu 2010 na prebivalca v 
posamezni državi članici 

ZAKLJUČEK
Varovanje vodnih virov, ki jih ljudje uporabljamo za pitje 
in pripravo hrane, mora biti osnovna preokupacija vseh 
strokovnjakov na vseh področjih  Število prebivalcev 
na Zemlji narašča, vodni viri so omejeni, zato moramo 
skrbno in preudarno skrbeti za njihovo pravilno 
izkoriščanje, saj je zdrava in neoporečna voda eden 
od osnovnih vidikov ohranjanja zdravega in vitalnega 
prebivalstva na planetu 

V kvantitativnem pogledu je voda najbolj značilna 
sestavina človekovega organizma in jo odrasli organizem 
vsebuje okoli 60 % celotne telesne mase, mlajši organizmi 
jo vsebujejo celo več 

Vloga vode v človekovem organizmu:
• Je univerzalno topilo za organske in anorganske 

snovi, ki se pojavljajo v organizmu v obliki pravih 
raztopin ali koloidov 

• To je okolje, kjer se odvijajo vse encimske reakcije in 
biokemijski procesi 

• Voda prevzema vlogo v nekaterih hidrolitskih 
reakcijah in na ta način omogoča odvijanje 
odgovarjajoče metabolne aktivnosti 

• Vpliva na disociacijo proteinskih polinukleotidnih 
makromolekul 

• Zahvaljujoč stalnemu kroženju v organizmu voda 
omogoča transport številnih hranilnih snovi do tkiv 
in prispeva k odplavljanju metabolnih produktov iz 
tkiv (Pokorn, 1988) 

• Ima pomembno vlogo pri termoregulaciji, tako 
pri segrevanju perifernega tkiva, kot pri odvajanju 
viškov toplote z izparevanjem vode 

• Kot najpomembnejši sestavni del tkiv daje ustrezno 
čvrstost in elastičnost tkivom in organom 

• 
Voda se vnaša v organizem po oralni poti v povprečju do 
2,5 l dnevno v obliki napitkov in hrane, 200-300 ml pa 
je dnevno nastaja tekom številnih biokemijskih reakcij  
Voda se pretežno resorbira v tankem in delno tudi v 
debelem črevesju  (Drinovec, 1997)  

Voda se v organizmu razdeli na celično in izven celično 
in je v celici v stalnem odnosu z ostalimi organskimi in 
anorganskimi sestavinami celice  (Jequier, Constant, 2009) 
Izven celična voda je veliko bolj heterogena in se deli v vodo 
krvne plazme, limfe in tkivne tekočine, gostih vezivnih tkiv, 
hrustanca in kosti ter tako imenovana trans celična voda, 
ki prihaja v sestav žlez, jeter, pankreasa, ščitnice, kože, 
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POVZETEK

Ljudem, ki ne morejo uživati normalne, trde hrane, 
moramo pripravljati hrano spremenjene konsistence, 

saj bodo le tako lahko zaužili dovolj energije in hranil, 
ki jih potrebuje njihov organizem. 

V prispevku je razčlenjen pojem »konsistenca hrane«, 
prikazan je primer poimenovanja in opis posameznih 
stopenj spremenjene konsistence.

UVOD
Kadar neka oseba ne more uživati običajne, trde 
hrane, je potrebno konsistenco hrane prilagoditi  
Vzroki za nezmožnost prehranjevanja z običajno hrano 
so različni, najpogosteje so to ustne in zobne bolezni, 
bolezni požiralnika, nevrološke motnje, poškodbe 
in tudi splošna oslabelost  Le dobra prehranjenost je 
pogoj za ohranjanje in zboljševanje zdravja ter krajši čas 
zdravljenja, izboljšanje odpornosti ter s tem v povezavi 
za večjo kakovost življenja  Nezmožnost uživanja hrane 
vodi do osiromašene, energijsko in hranilno nezadostne 
hrane, ki ima za posledico podhranjenost in slabšanje 
zdravja, zato je nujno v čim krajšem času zagotoviti 
polnovredno hrano 

OBIČAJNA HRANA IN HRANA SPREMENJENE 
KONSISTENCE
Običajna vsakodnevna hrana vsebuje živila iz vseh 
skupin prehranske piramide v priporočenih količinah, 
kar zagotavlja optimalno razmerje hranil in primeren vnos 
energije  Hrana je sestavljena iz trdih, poltrdih, mehkih in 
tekočih surovih ali termično obdelanih živil in jedi  Živila so 
v obliki večjih in tudi manjših kosov, ki jih v ustih z zobmi 
zgrizemo, zmeljemo, omočimo s slino in tako pripravimo 
za požiranje  Izraz konsistenca je poimenovanje lastnosti 
poltrdih snovi/živil in pomeni trdnost, čvrstost  Pod 
pojmom spremenjena konsistenca hrane razumemo, da 

je spremenjena običajna trdnost jedi, sicer pa je obrok 
hranilno in energijsko polnovreden  Uporabljamo tudi 
izraza tekstura za trda živila in viskoznost za tekočine 

PRIPRAVA HRANE
Priprava hrane zajema načrtovanje jedilnika, najbolje za 
vse dnevne obroke, določanje stopnje spremenjenosti 
konsistence in vrednotenje 

NAČRTOVANJE JEDILNIKA
Pomembno je, da sestavimo hranilno in energijsko 
uravnotežene obroke  V ustanovah se poslužujejo 
različnih strokovnih metod za določanje energijskih 
potreb posameznikov ali skupine ljudi  Primerna in 
enostavna za uporabo je Preglednica enakovrednih 
živil, ki vsebuje podatke o energijski in hranilni sestavi 
ene enote živila, ena enota pa predstavlja volumski 
ali utežni del živila, ki ima vedno enako energijsko in 
hranilno vrednost  

Okvirne potrebe posameznika znašajo 30 do 35 kcal/
kg TT  

Izbiramo živila iz vseh skupin prehranske piramide 
in iz vsake skupine čim bolj raznolika živila  Hranilne 
snovi delujejo sinergistično pri ohranjanju fizioloških 
funkcij  Odnosi med vitamini, makro in mikroelementi 
in drugimi hranili so številni in z izborom različnih živil 
lahko zagotavljamo uravnoteženo hrano, vsebnost vseh 
hranil in optimalno presnovo 

Ritem prehrane, ki zajema število obrokov, velikost 
obrokov in časovni razmik, prilagodimo običajnemu 
ritmu hranjenja  

Upoštevati moramo tudi vse posebnosti in omejitve 
posameznika, ki se nanašajo na hrano (zdravstveno stanje 
osebe, posebna dietna navodila, ali moramo katero živilo 

izključiti in s čim ga nadomestimo, ali moramo katera 
hranila omejiti ali morda povečati, uživanje zdravil, 
kulturne, socialne in psihološke dejavnike) 

Pri otežkočenem grizenju, žvečenju in požiranju hrane 
se poslužujemo sledečih postopkov, ki olajšajo uživanje 
hrane s spremenjeno konsistenco:
• izločimo mešana živila/jedi (npr  večji koščki sadja 

v jogurtu),
• izločimo suho, grobo, drobljivo, lepljivo hrano, 

semena, oreščke, popkorn,…
• izločimo koncentrirane sladkorje,
• pripravimo mehko, kašasto hrano z omakami ali 

živila/jedi, ki so že po naravi mehka,
• izločimo dražeče začimbe in zelo kislo hrano,
• meso izboljša sekrecijo sline, gosto slino spreminja 

v redko 



50 let društva živilcev 77Strokovna predavanja - KAKO PRIPRAVIMO HRANO PRI TEŽAVAH Z GRIZENJEM, ŽVEČENJEM IN POŽIRANJEM

STOPNJE SPREMEMBE KONSISTENCE

Tabela 1: Stopnje spremembe konsistence

NAZIV KRATEK OPIS DIETE

Tekoča 
kompletna 
hrana (sonda)

Je gladka, redko tekoča, primerna 
za hranjenje po sondi in tudi za 
pitje  

Miksana (fino 
sekljana)

Je gosto tekoča hrana, kremne 
teksture, posamezne komponente 
so lahko med seboj zmešane ali 
ločene  Namenjena je hranjenju 
z žlico (ali po dulčku z veliko 
odprtino) 

Kašasta Sestavljena je iz mehkih živil ali 
jedi z omakami, ki jih po potrebi 
drobno narežemo ali grobo 
zmiksamo  Komponente obroka 
so med seboj ločene 

Sekljana 
(grobo)

Sestavljena je iz mehkih živil 
in jedi z omakami, le nekatere 
so sekljane ali grobo mlete  Po 
videzu je zelo podobna običajni 
hrani 

Sondna hrana je namenjena hranjenju po sondi  
Najpogosteje je sonda napeljana skozi nos do želodca: 
nasogastrična sonda; ali skozi stomo v želodec: PEG, 
perkutana endoskopska gastrostoma  Sondna hrana po 
cevki zaobide okušanje v ustih, zato je prebava slabša kot 
pri hrani, ki jo zaužijemo na običajen način 

Sondno hrano lahko pripravimo iz živil ali ponudimo 
farmacevtske preparate, ki imajo kar nekaj prednosti  

Tabela 2: Primerjava sondne hrane iz svežih živil s 
farmacevtskim pripravkom

FARMACEVTSKA 
MEŠANICA

IZ ŽIVIL

Točno določena 
energijska vrednost 
in standardna sestava 
hranil 

Vsebnost energije in 
hranil se spreminja ali je 
celo osiromašena 

Sterilnost S skrbno pripravo lahko 
zagotovimo varnost 

Primerna osmolarnost 
in viskoznost 

Viskoznost se spreminja, 
živila lahko nabrekajo, 
dodatno redčenje 
povečuje volumen, kar 
ni zaželeno 

Aroma, okus, vonj   ? 
slabše ocenjeni 

Aroma, okus, vonj so 
dobro ocenjeni 

Vir Veronik , 2008

Majda Herlič, univ  dipl  ing 

Kako pripravimo hrano pri težavah z  
grizenjem, žvečenjem in požiranjem
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VIRI
1  Enteralna prehrana  1998  Supliment glasila 

Dieteticus  Ljubljana:Zbornica nutricionistov-
dietetkov 

2  Herlič, M , Jevremov, K , Komerički, J  Prehrana in 
dietetika  Študijsko gradivo  1 izdaja  Maribor: IC 
Piramida, Višja strokovna šola 

3  Krznarič, Ž  2005  Sondna hrana: iz kuhinje ali iz 
tovarne  1  slovenski kongres klinične prehrane  
Zbornik predavanj  Maribor 

4  Mičetić-Turk, D  Klinična prehrana  Izbrana poglavja  
Maribor: Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena 
šola 

5  Pokorn, D  Dietna prehrana bolnika  Ljubljana: 
Marbona  

6  Veronik, K  2008  Primerjava enteralne hrane 
iz svežih živil s farmacevtsko enteralno hrano  
Diplomska naloga  Maribor: Živilska šola Maribor, 
Višja strokovna šola 

7  Zelenik, D  2005  Analiza prehranske in senzorične 
ustreznosti hrane s spremenjeno konsistenco v 
domu starejših  Diplomsko delo  Maribor: Živilska 
šola Maribor, Višja strokovna šola 

VREDNOTENJE HRANE SPREMENJENEKONSISTENCE
Pripravljeno hrano vrednotimo po vsaj treh kriterijih:
• ali smo zagotovili zahtevano energijsko in hranilno 

sestavo,
• ali smo zagotovili ustrezno stopnjo spremenjene 

konsistence,
• ali smo zagotovili senzorično sprejemljiv obrok: 

k temu veliko pripomore vsakodnevno izvajanje 
senzorične analize,predvsem s strani osebja, ki 
hrano pripravlja, in s strani oseb, ki jo uživajo 

ZAKLJUČEK
Hrana spremenjene konsistence pomaga vzdrževati dobro 
prehranjenost osebam, ki imajo težave z grizenjem, 
žvečenjem in požiranjem ter s tem vpliva na zdravje in 
kakovost življenja 
Dobro načrtovana in pripravljena hrana s spremenjeno 
konsistenco je polnovredna, okusna hrana 
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UVOD

Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot 
je bilo ustanovljeno 29  01  1999, njegov predsednik 

je g  Janez Kodila in šteje 57 članov  Namen Društva 
je združevati pridelovalce, proizvajalce in ponudnike 
kakovostnih prehrambenih izdelkov, ki odražajo 
regionalno posebnost Prekmurja v skupnih prizadevanjih 
za izboljšanje in ohranjanje kakovosti izdelave, zaščite, 
prepoznavnosti in promocije izdelkov  Z razvitjem 
blagovne znamke Diši po Prekmurju želi Društvo 
povezati potenciale regije na področju prekmurskih 
dobrot in tradicionalne gastronomije  V sled tega je tudi 
izvedlo standardizacijo in zaščito geografskega porekla 
Prekmurske šunke in zajamčene tradicionalne posebnosti 
Prekmurske gibanice 

ZGODOVINA ZAŠČITE KMETIJSKIH 
PRIDELKOV OZIROMA ŽIVIL
V letu 1993 je v Evropski uniji pričela veljati zakonodaja, 
ki je zagotavljala zaščito kmetijskih pridelkov oziroma 
živil, pridelanih ali predelanih znotraj določenih 
geografskih območij, ali narejenih po tradicionalnem 
receptu ali tradicionalni sestavi  Omenjeni izdelki se 
od sorodnih razlikujejo po določenih značilnostih glede 
proizvodnje ali sestave, upoštevati se morajo predpisana 
pravila proizvodnje in izdelek je podvržen strogi kontroli 
certifikacijskega organa 

V letih 2006 in 2007 je bila v Evropski uniji objavljena 
izpopolnjena zakonodaja na področju zaščite kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, ki jo je morala kot članica Evropske 
unije upoštevati tudi Slovenija  Pri izdelku, ki je zaščiten 

kot označba porekla, geografska označba ali zajamčena 
tradicionalna posebnost, je s tem zagotovljena njegova 
avtentičnost, ime pa zaščiteno pred zlorabami  Pri izdelku 
z označbo porekla ali geografsko označbo pa gre za 
jamstvo, da izdelek (ali vsaj ena od faz proizvodnje) 
resnično izvira iz navedenega območja 

POSTOPEK ZAŠČITE KMETIJSKIH 
PRIDELKOV OZIROMA ŽIVIL
Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil poteka na 
nacionalnem nivoju v dveh fazah upoštevajoč Pravilnik 
o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil 
(Uradni list RS, št  15/2008) in Pravilnik o priznanju skupin 
proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil 
(Uradni list RS, št  71/2009)  V prvi fazi Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za varno 
hrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana zaščiti ime  V ta 
namen mora vlagatelj pripraviti vlogo, ki jo Ministrstvo 
posreduje v pregled različnim strokovnim institucijam 
in strokovnim komisijam, katerih člani so slovenski 
strokovnjaki za posamezna področja  Vlogo za zaščito 
označbe porekla, geografske označbe ali zajamčene 
tradicionalne posebnosti, lahko poda združenje 
proizvajalcev, ki se ukvarja z istim kmetijskim pridelkom 
oziroma živilom (izjemoma pravna ali fizična oseba, ki 
dokaže, da je na danem območju edini proizvajalec 
kmetijskega pridelka oziroma živila)  Pomembno je, da 
so pri zaščiti kmetijskega pridelka oziroma živila vključeni 
vsi akterji, saj gre za kolektivno zaščito  Vlogo za zaščito 
višje kakovosti v okviru nacionalne sheme kakovosti lahko 
poda posamezen proizvajalec ali združenje proizvajalcev  
Po prejetem pozitivnem mnenju strokovnih institucij in dr  Romana Karas 

Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot

Postopki zaščite in ocenjevanje prekmurskih dobrot
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živila, Naravna mineralna voda (Peterman in Pajk Žontar, 
2008; Slokan s sod , 2009; Grašek s sod , 2010) 

ZAŠČITENA OZNAČBA POREKLA (ZOP)
Po Uredbi Sveta (ES) št  510/2006 z dne 20  marca 2006 o 
zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske 
proizvode in živila (Uradni list Evropske unije, št  L93/12) 
sodi v tovrstno zaščito kmetijski pridelek oziroma živilo, 
ki izvira iz določene regije, določenega kraja ali države  
Kakovost in značilnosti kmetijskega pridelka oziroma 
živila so predvsem ali izključno posledica geografskega 
okolja z njemu lastnimi naravnimi in človeškimi dejavniki  
Vsi postopki proizvodnje, predelave in priprave morajo 
biti opravljeni na opredeljenem geografskem območju  
Nanoški sir, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre in 
Kočevski med so slovenski kmetijski pridelki oziroma 
živila, registrirani pri Komisiji Evropske unije kot zaščitena 
označba porekla 

 
Nacionalni (levo) in evropski (desno) znak označbe 
porekla 

ZAŠČITENA GEOGRAFSKA OZNAČBA (ZGO)
Po Uredbi Sveta (ES) št  510/2006 z dne 20  marca 2006 o 
zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske 
proizvode in živila (Uradni list Evropske unije, št  L93/12) 
sodi v tovrstno zaščito kmetijski pridelek oziroma živilo, 
ki izvira iz določene regije, določenega kraja ali države, 
pri čemer je povezava med geografskim območjem in 
končnim proizvodom manj tesna kot pri označbi porekla  
Kmetijski pridelek oziroma živilo ima posebno kakovost, 
sloves ali druge značilnosti, izvirati pa mora z določenega 
geografskega območja  Vsaj ena od faz proizvodnje, 

predelave ali priprave mora potekati na opredeljenem 
geografskem območju, po katerem je kmetijski pridelek 
oziroma živilo poimenovano (surovine npr  lahko izvirajo 
iz drugega območja)  Šebreljski želodec, Zgornje savinjski 
želodec, Prleška tünka so slovenski kmetijski pridelki 
oziroma živila, registrirani pri Komisiji Evropske unije 
kot zaščitena geografska označba 

 
Nacionalni (levo) in evropski (desno) znak geografske 
označbe 

ZAJAMČENA TRADICIONALNA POSEBNOST (ZTP)
Po Uredbi Sveta (ES) št  509/2006 z dne 20  marca 2006 
o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih 
proizvodov in živil (Uradni list Evropske unije, št  L93/1) 
sodi v tovrstno zaščito kmetijski pridelek oziroma 
živilo, ki je proizvedeno iz tradicionalnih surovin ali 
ima tradicionalno sestavo ali način proizvodnje in/ali 
predelave, ki odraža tradicionalen način proizvodnje 
in/ali predelave  Sama pridelava oziroma predelava 
geografsko ni omejena, saj lahko ta kmetijski pridelek 
oziroma živilo proizvajajo vsi, ki se držijo predpisane 
recepture, postopka in oblike  Prekmurska gibanica, 
Idrijski žlikrofi, Belokranjska pogača so slovenski kmetijski 
pridelki oziroma živila, registrirani pri Komisiji Evropske 
unije kot zajamčena tradicionalna posebnost 

strokovnih komisij Ministrstvo zaščiti kmetijski pridelek 
oziroma živilo in potrdi tako imenovano Specifikacijo, v 
kateri so predpisani pogoji, ki jih mora kmetijski pridelek 
oziroma živilo izpolnjevati, da se lahko označi z zaščitenim 
imenom  V drugi fazi certifikacijski organ ugotavlja 
skladnost proizvodnje kmetijskih pridelkov oziroma živil s 
Specifikacijo (tako imenovano certificiranje)  Certifikacijski 
organi, imenovani za izvajanje postopka certificiranja za 
kmetijske pridelke oziroma živila v Sloveniji so:
• BUREAU VERITAS, Linhartova cesta 49A, 1000 

Ljubljana,
• Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in 

gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT), Vinarska 
ulica 14, 2000 Maribor,

• Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v 
Mariboru za tehnično preizkušanje in analiziranje 
(IKC UM), Pivola 8, 2311 Hoče 

• 
V primeru, da je proizvodnja pri posameznem proizvajalcu 
skladna s Specifikacijo, certifikacijski organ izda certifikat  
Postopek zaščite kmetijskega pridelka oziroma živila 
poteka tako najprej na nacionalnem nivoju, nato se vloge 
pošljejo v presojo Evropski komisiji  Proizvodi, katerih 
ime ni zaščiteno na Evropskem nivoju, izgubijo zaščito 
tudi v Sloveniji 

ZAŠČITNI ZNAKI
Po Pravilniku o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih 
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št  3/2011) zaščitni 
znaki potrošniku omogočajo lažje prepoznavanje 
kakovostnejših kmetijskih pridelkov oziroma živil 
ter pripomorejo k lažjemu razlikovanju na trgu glede 
izvora, kakovosti, slovesa ali načina pridelave oziroma 
predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil  Poznani 
so znaki kakovosti Evropske unije in nacionalni zaščitni 
znaki: Označba porekla, Geografska označba, Zajamčena 
tradicionalna posebnost / Višja kakovost, Integrirani 
kmetijski pridelki ali živila, Ekološki kmetijski pridelki ali 
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(Uradni list Evropske unije, št  L51/11; http://www delo 
si/clanek/100575)  Registracija Prekmurske gibanice pri 
Evropski komisiji pomeni, da je zaščiteno ime izdelka, 
receptura in tradicionalni način priprave na celotnem 
območju Evropske unije pred potvorbami in zlorabami 
(http://www mkgp gov si/nc/si/medijsko_sredisce/
novica/article/946/6170/;
http://www pomurje si/aktualno/pomurje/prekmurska-
gibanica-zascitena-v-evropski-uniji/)  Ponudniki (hoteli, 
gostilne in restavracije, pekarne in slaščičarne, turistične 
in izletniške kmetije ter vinotoči, peka na kmetiji) 
tradicionalne Prekmurske gibanice so združeni v skupino 
proizvajalcev (39 proizvajalcev), ki pod okriljem blagovne 
znamke Diši po Prekmurju zagotavlja kontrolirano 
kakovost in vrhunsko gastronomsko doživetje izdelka 

Rezina Prekmurske gibanice 

 
Nacionalni (levo) in evropski (desno) znak zajamčene 
tradicionalne posebnosti 

VIŠJA KAKOVOST
Po Pravilniku o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov 
oziroma živil (Uradni list RS, št  15/2008) velja tovrstna 
zaščita za kmetijske pridelke oziroma živila, ki po svojih 
lastnostih pozitivno odstopajo od istovrstnih kmetijskih 
pridelkov oziroma živil ali od njihove kakovosti, če je 
ta predpisana  Označba “višja kakovost” je nacionalna 
shema kakovosti  Tovrstno zaščito imajo slovenski 
kmetijski pridelki oziroma živila: Med z vsebnostjo vlage 
18 % in HMF največ 15 mg/kg medu - Zlati panj, Reja 
prašičev za meso blagovne znamke PIGI, Reja piščancev 
za meso blagovne znamke Domači Gorički piščanec, 
Kokošja jajca Omega plus, Pivški piščanec in izdelki 
Omega 3 in Poltrdi sir brez konzervansov - poltrdi siri 
Zelene doline (Celeia) 

Nacionalni znak višje kakovosti 

PREKMURSKA GIBANICA
V pokrajini ob Muri se je Prekmurska gibanica uveljavila 
v zelo starih časih - najstarejši pisni vir sega v leto 
1828 (Karas, 2004a)  Prekmurska gibanica je sladica, 
pripravljena iz krhkega testa, na katerega so položeni 
štirje različni nadevi (mak, skuta, orehi in jabolka) v točno 
določenem zaporedju, med katerimi je zmeraj plast 
vlečenega testa  Nadevi so obvezno podvojeni v enakem 
vrstnem redu kot v prvi ponovitvi  Na vrhu zadnje 
plasti nadeva je plast vlečenega testa, ki je premazana 
z maščobnim polivom ali s kombinacijo maščobnega 
in smetanovega poliva  Gibanico lahko oblikujemo v 
okroglem ali pravokotnem modelu  Oblikovano gibanico 
spečemo do polne stopnje pečenosti in jo nato glede 
na izbrani model tudi primerno ponudimo (trikotna 
ali pravokotna oblika rezine)  Prekmurska gibanica je 
posebnost med sladicami, uvrščamo jo med slovenske 
nacionalne kulinarične specialitete in je tradicionalna 
značilnost prekmurske kulinarike  Na območju 
Prekmurja, kot tudi na celotnem področju Slovenije 
nima primerljivega izdelka  Ime je dobila po besedi 
güba, kar pomeni guba  Lastna receptura kakor tudi 
tehnologija izdelave, ki zahteva veliko mero natančnosti, 
spretnosti in znanja, vodita do svojevrstnega videza 
rezine Prekmurske gibanice, k čemur nedvomno prispeva 
zaporedje bogatih nadevov, ki s svojo barvitostjo dajejo 
izdelku pravo mikavnost in dopadljivost  Prekmursko 
gibanico odlikuje bogat razpon vonjev in okusov ter 
prijetne zaznave v ustih, ki dajejo občutek nežnosti, 
sočnosti in polnosti 

Na podlagi Zaščite tradicionalnega ugleda Prekmurske 
gibanice - Specifikacije Prekmurske gibanice (Karas, 
2004a) je bil dne 30 04 2004 objavljen Pravilnik o označbi 
tradicionalnega ugleda Prekmurska gibanica (Uradni list 
RS, št  47/2004)  Dne 02 03 2010 je Evropska komisija 
objavila Uredbo Komisije (EU) št  172/2010 z dne 01  
marca 2010 o registraciji imena v register zajamčenih 
tradicionalnih posebnosti (Prekmurska gibanica (ZTP)) 
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geografskega porekla Prekmurske šunke - Elaborata o 
zaščiti Prekmurske šunke (Karas, 2004b) dne 19  11  
2004 na nacionalnem nivoju s Pravilnikom o označbi 
geografskega porekla Prekmurska šunka (Uradni list 
RS, št  124/2004) 

Rezini in kosa Prekmurske šunke 

SENZORIČNO OCENJEVANJE
Senzorično kakovost prekmurskih dobrot strokovno 
ovrednotijo izkušeni ocenjevalci s testom “točkovanja 
lastnosti” iz skupine analitičnih deskriptivnih testov  
Ocenjevalci za senzorično ocenjevanje uporabijo 
lestvico (1-4-7 točk), kjer srednja vrednost pomeni 
mejo sprejemljivosti za posamezno ocenjevano lastnost 
• Z vidnim preiskovanjem določijo pri pečeni celotni 

Prekmurski gibanici v izbranem modelu značilni 
zunanji izgled, barvo, obliko, videz površine, videz 
prereza in možne napake  Ostale senzorične 
lastnosti izvrednotijo na posamezni rezini 
Prekmurske gibanice: število in debelino plasti ter 
njihovo zaporedje z možnimi napakami  Z vohalnim 
preiskovanjem določijo na rezini Prekmurske 
gibanice specifičen vonj ter prisotnost drugih tujih 
vonjev  S slušnim in okušalnim preiskovanjem 
določijo nežnost, rahlost, sočnost in mastnost, 
temeljne okuse in njihove kombinacije ter 
teksturne lastnosti rezine, pri čemer je upoštevana 
tudi pečenost krhkega in vlečenega testa (Renčelj in 
Karas, 2001; Karas, 2004a) 

• Z vidnim preiskovanjem določijo pravilnost 
oblike zunanjega izgleda (značilen kroj) cele 
Prekmurske šunke, njeno velikost (težo), barvo 
celotne površine šunke in prisotnost napak  Na 
prerezu posamezne rezine Prekmurske šunke 
ocenijo značilnost prereza, ustreznost razmerja 
mišičnina-slanina in morebitne druge neznačilnosti  
Ocena barve prereza rezine vsebuje značilnost, 
enakomernost in intenzivnost barve ter barvne 
diskoloracije  Z vonjanjem določijo značilen vonj 
s svojo intenzivnostjo ter prisotnost drugih tujih 
vonjev  S slušnim in okušalnim preiskovanjem 
določijo sočnost in mastnost, temeljne okuse in 
njihove kombinacije ter teksturne lastnosti rezine 
kot sta griznost, drobljivost in ostanek veziva med 
žvečenjem (Renčelj in Karas, 2001; Karas 2004) 

PREKMURSKA ŠUNKA
Prekmurska šunka je prekajena in sušena mesnina, 
pridobljena iz svežega stegna prašiča (Rous s sod , 2004)  
Ima standardno in prepoznavno hruškasto obliko (kroj) z 
enakomerno rdečerjavo barvo površine kože  Med vsaj 
6-mesečnim zorenjem pri temperaturi do največ 22° C se 
oblikuje značilen vonj in okus ter rubinasto rdeča barva 
zrele prekajene mišičnine in enakomerna smetanasto 
bela barva slanine  Mišičnina je rahlo marmorirana, 
dobro povezana s slanino in v pravem medsebojnem 
razmerju  V vonju in okusu je čutiti prijetno zaznavo 
dima, pri čemer pa sestavine dima v nobenem primeru 
ne prekrivajo arome zrelega mesa  Tekstura šunke je 
zaradi dovolj dolge dobe zorenja nežna, gladka in prijetno 
sočna  Krojen kos svežega stegna prašiča je odrezan 3 
- 4 cm izpod stegnenične glave (caput ossis femoris), 
brez nogice, kosti skočnega sklepa, medenične kosti, 
stegnenice in golenice z značilno gubo na skočnem sklepu  
Na tipičnem prečnem prerezu ga sestavljajo sledeče 
mišice in mišične skupine s kožo in podkožno slanino: 
zunanje stegno (m. biceps femoris in semitendinosus), 
notranje stegno (m. semimembranosus), krogla (m. 
quadriceps femoris) in del glutealne mišičnine (m. gluteus 
medius in gluteus superficialis). Prekmurska šunka se 
pripravlja na geografskem območju Prekmurja, to je 
na severovzhodnem delu Slovenije  Področje izdelave 
omejuje reka Mura in državne meje z Avstrijo, Madžarsko 
in Hrvaško  Vsi proizvajalci Prekmurske šunke se nahajajo 
znotraj geografskega območja Prekmurja in vse stopnje 
proizvodnje Prekmurske šunke, razen pakiranja, potekajo 
znotraj omenjenega območja  Certificiran proizvajalec 
Prekmurske šunke je trenutno samo eden  Za razliko od 
drugih sušenih mesnin lahko Prekmursko šunko režemo 
povprek na centimeter debele rezine  Poleg kruha in 
rezine šunke dobi vsak svoj nož, s katerim si na leseni 
deščici reže rezino na ozke trakce  Glede na tradicijo 
izdelave in prepoznavnost sodi Prekmurska šunka med 
etnološke posebnosti Prekmurja 
Prekmurska šunka je bila registrirana na podlagi Zaščite 
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Založba Kmečki glas, Ljubljana, str  148 
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J  / Buzeti, T  / Karas, R  2004  Vzhodno v raju: 
drobtinice iz Pomurja  Podjetje za informiranje, 
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Sobota, str  142 

14  Slokan, P  / Grašek, V  / Vizjak M  2009  Certificirani 
proizvajalci slovenskih zaščitenih kmetijskih pridelkov 
in živil  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Direktorat za varno hrano, Bagraf, 
Ljubljana, str  49 

15  Grašek, V  s sod  2010  Slovenski zaščiteni kmetijski 
pridelki in živila = Slovenian protected agricultural 
products and foodstuffs  Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Littera picta, Ljubljana, str  
31.

16  Uredba Sveta (ES) št  509/2006 z dne 20  marca 2006 
o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih 
proizvodov in živil (Uradni list Evropske unije, št  
L93/1) 

17  Uredba Sveta (ES) št  510/2006 z dne 20  marca 
2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla 
za kmetijske proizvode in živila (Uradni list Evropske 
unije, št  L93/12) 

18  Uredba Komisije (EU) št  172/2010 z dne 01  marca 
2010 o registraciji imena v register zajamčenih 
tradicionalnih posebnosti (Prekmurska gibanica 
(ZTP)) (Uradni list Evropske unije, št  L51/11 

ZAKLJUČEK
Veljavna zakonodaja omogoča različne ravni zaščite 
kmetijskih pridelkov oziroma živil, potrebnih zato, da 
bi preprečili zavajanje potrošnikov, ki želijo kupovati 
živila, ki so avtentična in višje kakovosti, pa tudi zato, 
da bi preprečili kovanje zaslužkov na račun potvorbe 
živil  Z zaščito živil ponudimo potrošniku večjo izbiro 
in raznolikost, hkrati pa dajemo pridelovalcem in 
predelovalcem možnost konkurenčnosti glede kakovosti, 
ki jim omogoča ekonomsko prisotnost na trgu  Z 
registracijo Prekmurske gibanice kot zaščitenega izdelka 
v Evropski uniji se je Prekmurje uvrstilo na kulinarični 
zemljevid Evrope, prav kulinarika pa predstavlja 
pomemben del ohranjanja tradicije in identitete 
Prekmurja 
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UVOD

Kruh je bil glavno živilo različnih civilizacij  Pomenil 
je srečo in blaginjo, pomanjkanje kruha pa bedo, 

revščino in vojno  

Kruh je po obliki, sestavi in načinu peke naše narodno 
bogastvo  V preteklosti je imel simboličen pomen 
preživetja, o čemer govorijo številni pregovori: kruh je božji 
dar, priti do kruha, kruha stradati, živeti ob kruhu in vodi … 

Da sta bila žito in kruh na Slovenskem zelo pomembna, 
govorijo tudi številne narodne, ljudske in otroške pesmi 
ter pripovedke 

KRUH NAŠ VSAKDANJI

ZGODOVINA KRUHA
V zgodovini je kruh igral zelo pomembno vlogo  Različne 
civilizacije so ga uporabljale za glavno živilo  Označeval 
je bogastvo družine in države  Skozi celotno svetovno 
zgodovino je bil kruh v središču dogajanj ter vzrok za 
spopade in vojne med narodi, sloji in posamezniki  Bil je 
simbol materialnega in duhovnega življenja  Zgodovina 
od nomadov in kmetov do današnjih potrošnikov hitre 
hrane ne more biti zapisana brez pomembne vloge kruha 

Prva oblika kruha je bila nizka, ploščata pogača  Egipčani 
so naredili revolucionarno spremembo v prehrani človeka 
pred približno 2600 leti pred našim štetjem  Po mnenju 
zgodovinarjev so namreč prvi spekli vzhajan kruh, v 
katerem je potekla naravna fermentacija  Kos starega testa 
so uporabili kot kvas in tako slučajno odkrili skrivnost 
izdelave vzhajanega kruha  Kasneje so testo pripravljali 
z moštom  Obstajajo hieroglifi in sarkofagi faraonov, ki 
govorijo o načinu izdelave kruha v Egiptu  Egipčani so dajali 
v grobnice različne vrste kruha in kolačev  Takšen kruh je 
bil v primerjavi s pogačo bolj porozen, lažje prebavljiv in 
okusnejši  Egipčani so poznali več vrst kruha različnih oblik  

Rimljani so tehniko izdelovanja kruha še izboljšali  Imeli 
so prave parne pekarne  V izkopaninah Pompejev so 
našli javne pekarne, kjer so kruh pekli s pomočjo toplega 
zraka  Peki v Rimu so se prvi organizirali v cehe  V starem 
Rimu je bila pekarsko – mlinarska obrt odlična obrt, saj 
so jo smatrali za umetnost (Ars pistorica)  S to obrtjo 
so se ukvarjali osvobojeni sužnji, ki so bili zaradi svoje 
dejavnosti posebej spoštovani meščan 

ROJSTVO SODOBNEGA PEKARSTVU
Osnove fermentacije in vzhajanje kruha so bile 
skrivnost vse do 17  stoletja, ko je Nizozemec 
Leeuwenhoek prvi dokazal obstoj enoceličnih 
mikroorganizmov kvasovk iz rodu Saccharomyces 
pod mikroskopom  V 18  stoletju so v Franciji izdali več 
publikacij, ki pričajo o napredku v pekarstvu (uporaba 
soli in pivovarskega kvasa) 

Pomemben dogodek za pekarstvo je bilo odkritje 
postopka za proizvodnjo svežega pekovskega kvasa 
po zaslugi dunajskega inženirja Mautnerja leta 1847  
Proizvodnja kvasa se je razširila v Anglijo, Nemčijo in 
Francijo  Tehnologija izdelave kvasa je napredovala z 
vzgojo posebnih čistih sojev kvasovk za pekarske potrebe  
Izboljšave postopka so proizvodnjo kvasa pocenile 
(aeracija, hitrejša rast biomase, večja fermentativna 
sposobnost)  

Napredek v proizvodnji izdelave kvasa se je odražal tudi 
v pekarstvu  Na Poljskem so v 19  stoletju izdelali kruh 
z uporabo fermentirane tekoče mešanice vode, kvasa 
in moke  Ta indirektna metoda je znana v Franciji kot 
»poolish«  Kruh, narejen s to tehniko, je bil manj kisel 
in bolj obstojen  Ta metoda se je razširila tudi v Avstriji, 
od tod pa se je prenesla v Francijo  Tam jo še danes 
uporabljajo za izdelavo baget  

V 19  stoletju je Pasteur (1860) imenoval proces 
anaerobnega presnavljanja kvasovk fermentacija 

KRUH NA SLOVENSKEM
Tudi na območju Slovenije je kruh pomenil življenje in 
preživetje  Kvašen kruh pisni viri omenjajo v 13  stoletju  
V preteklosti so bila celo območja, kjer ga niso poznali ali 
pa ga je primanjkovalo (Trenta, Suha krajina)  Nekvašen 
kruh je znan na Slovenskem kot mlinci (gibice, presnec)  
V mestih in trgih se je pekarska obrt razvila v srednjem 
veku  Mesta in trge so oskrbovale s kruhom tudi bližnje 
kmetije  Peka kruha kot domača obrt je bila značilna 
zlasti za Goriška Brda in istrske vasi  

Kruh so pekle gospodinje na kmetijah in ga prodajale v 
mestih  Te prodajalke kruha so imenovali krušarice ali 
jajčarice, ker so na mestnih tržnicah prodajale tudi jajca 
in perutnino  Glavno središče prodaje izdelkov krušaric 
je bil Trst  Dela so imele veliko  Ker je bilo krušaric več 
kot peči, jih je v eni peči več peklo kruh po določenem 
zaporedju  Zato so krušarice svoje izdelke označevale z 
znamenji ali vtiskovale žige s svojimi začetnicami imena in 
priimka v testo  Značilni izdelki so bili bige, korneti, ptički, 
pince … Na Gorenjskem je bila razširjena peka prest 

Kot vzhajalno sredstvo so do druge polovice 19  stoletja 
uporabljali domači kvas (droži, kravajci)  Gospodinje so 
jih zamesile iz prosene, ržene, redkeje iz koruzne moke 
in mošta ali vina  Oblikovale so jih v hlebčke, posušile 
in jih shranile za celo leto  Pred peko so droži zmočile in 
zmešale z vodo  Kruh, narejen z drožmi, je bil bolj kisel 
in se ni tako hitro kvaril  Pogosto so uporabljali tudi 
posušen kos testa prejšnje peke  Kvas se je uveljavil kot 
vzhajalno sredstvo šele po 1  svetovni vojni  

Poleg vsakdanjega kruha (ovsni, zmesni, soržični, rženi, 
ajdov, ječmenov) smo imeli na Slovenskem izredno 
bogastvo slavnostnih kruhov za posebne, praznične 
priložnosti, povezanih s cerkvenimi prazniki, osebnimi 
prazniki, šegami in navadami (krst, poroka, smrt, božič, 
pust, velika noč, zaključki večjih kmečkih opravil)  
Praznični (obredni) kruh je spremljal človeka od rojstva 
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do smrti  Bel pšenični kruh je bil pri Slovencih merilo višje 
življenjske ravni in blagostanja, pri nižjih slojih pa izjema 
in predvsem praznična jed v času cerkvenih praznikov in 
posebnih priložnosti  Različne vrste prazničnega kruha 
so značilne za posamezna območja Slovenije  Da je bil 
kruh okusnejši in boljši, so mu dodajali različne dodatke: 
ocvirke, mast, maslo, med, zelišča, jajca, mleko, mlečne 
izdelke …

OBLIKE PRAZNIČNIH PEKOVSKIH IZDELKOV

PLETENICA 
Je najbolj značilen slavnostni kruh, ki so ga pekli za 
veliko noč, krst, poroke  Pletena je lahko iz različnega 
števila kit  Ponekod jo imenujejo štruca  Za Prekmurje 
je značilen bosman, pleten iz 3, 4 ali 6 kit  Na Ptujskem 
polju so pleteno štruco okrasili še s sladkornimi cveticami 
in beljakom  Na Primorskem so značilni velikonočni 
menihi, ptički in metulji  

POGAČA 
Na Štajerskem je bila pogača dajatev samostanu  
Nekatere pogače so bile posebej oblikovane in okrašene  
Značilne pogače so posolanka v Prekmurju, kvasenica v 
Prlekiji (kvašeno testo, namazano s smetano in skuto), 
svatovske pogače …
KOLAČ
Pekli so ga za god, birmo, poroko, veliko noč … Največkrat 
je bil okrogle oblike  Značilen ženitovanjski kolač 
Prekmurja je vrtanek  Naredili so ga tako, da so z eno 
roko naredili luknjo sredi testa, nato so roke sklenili in 
vrteli testo okoli rok  Poprtnik je okrogel božični kolač, 
lahko je pleten iz kit  
POTICA (POVITICA)
Je slovenska kulinarična posebnost  Pekli so jo iz različnih 
mok z različnimi nadevi  Testo razvaljajo, ga nadevajo 
z različnimi nadevi in zavijejo  Poznanih je vsaj 50 vrst 
potic (pehtranova, bučna, sadna, lešnikova, sirova …)  
Najstarejša in najbolj svečana je orehova  Tudi bider 
(šarkelj) in primorske pince uvrščamo med potice 

Jasna Komerički, univ  dipl  ing
IC Piramida Maribor

Kruh naš vsakdanji

Ptujska pletenica Bosman Vrtanek 
Slovenski praznični kruhi (Renčelj, Prajner, Bogataj, 1993)
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Kljub pokrajinskim značilnostim v prehrani, ki se kaže 
tudi pri kruhu, pa so migracijski tokovi ljudi v Sloveniji 
prisilili pekarne, da ponudijo povsod različne vrste 
kruha  Proizvodnja in kakovost kruha ni namenjena 
le neposrednim kupcem, ampak ima tudi v kulinarični 
ponudbi vedno večjo vlogo  Vzporedno z razvojem 
turizma na kmetijah in spodbudami, ki jih prinašajo 
različne razstave, je danes prisotna tudi peka kruha na 
kmetijah  Gostinci in hotelirji uvrščajo danes na jedilne 
liste tudi kruh iz kmečke peči  Kruh lahko ponudimo 
skoraj ob vsaki jedi, lahko pa predstavlja samostojno jed  
Pri tem je pomembna tudi kultura ponudbe kruha, saj ni 
vseeno, kako kruh ponudimo  Različni kruhi so pogosto 
osnove, ki jih primerno narežemo, obložimo in ponudimo 
skupaj s posameznimi napitki  Kruh dopolnjuje hranilno 
in energijsko vrednost hrane pri obrokih  Gostinska 
ponudba kruha lahko zajema majhne prigrizke, slane 
in pikantne zalogaje, ki jih ponudimo ob vinu in pivu  Tako 
sta kruh in pekovsko pecivo idealna podlaga za obložene 
kruhke, sendviče, prigrizke, kanapeje in kruhke z namazi  
Za oblikovanje in okraševanje ni strogih pravil  Ljudje smo 
zelo zadovoljni takrat, ko imamo pestro ponudbo oblik in 
okusov  Radi poskušamo, ocenjujemo in pri tem uživamo 

ZAKLJUČEK
Glede na bogato narodno sporočilo, ki ga imamo 
Slovenci, smo lahko ponosni na naše tradicionalne kruhe 
in pekovsko pecivo  To moramo ceniti in se zavedati, da je 
tudi to ena od značilnosti našega naroda, ki jo moramo 
ohraniti  K temu pa lahko pripomore živilska industrija z 
ohranjanjem izdelave tradicionalnih pekovskih izdelkov, 
kot tudi gostinska dejavnost z njihovo ponudbo  
In pregovor, ki pravi, da če »človek pol sveta obteče, 
najboljši kruh doma se peče« vsekakor drži 
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GIBANICA
Včasih je bila na področju Prekmurja obvezna 
ženitovanjska jed  Pripravili so jo z različnimi nadevi, ki 
so jih zložili v 9 plasti ali gub, od tod tudi ime 
PODOBNJAKI
Sem uvrščamo škofjeloške kruhke in dražgoške kruhke  Ti 
okrašeni kruhki so bili narejeni iz medenega testa  Pekli so 
jih ob cerkvenih praznikih  Imeli so različne oblike (srce, 
zvezda, lipovi listi, podkve)  

IN KAKO JE DANES?
Ob ponudbi kruha se izraža naš odnos do njega in 
ravnanje z njim  Danes je tehnologija pekarstva zelo 
razvita in dodelana  Strojna oprema je na tehnološko zelo 
visokem nivoju, po drugi strani je spet aktualna butična 
proizvodnja pekovskih izdelkov 
Prevladuje trend zdrave prehrane (funkcionalna hrana), 
kar pomeni vnos ne samo hranilnih snovi, ampak tudi 
biološko aktivnih snovi, ki znanstveno dokazano ugodno 
vplivajo na naše zdravje  V prvo generacijo funkcionalne 
hrane spada polnozrnat kruh  V to skupino spada tudi kruh, 
obogaten z minerali (selen, kalcij, magnezij, cink), vitamini 
- antioksidanti, omega 3 in omega 6 maščobnimi kislinami, 
kruh z inulinom, fitoestrogeni, fitosteroli, semeni, kalčki … 
Z vedno večjo konkurenco je postala pomembna kakovost 
in domiselnost  Pekarne se odločajo tudi za izdelavo kruha 
po indirektnih tradicionalnih postopkih  Aroma in okus 
teh izdelkov sta boljša, boljše so predelovalne lastnosti 
testa, manjša je uporaba konzervansov  Kot dodatne 
surovine se lahko uporabljajo tudi različni aditivi, ki imajo 
različen učinek na izdelek (vpliv na gluten, vzhajanje, 
strukturo sredice, svežost, trajnost …)  Skupno delovanje 
aditivov omogoča konstantno in želeno kakovost s strani 
potrošnika in proizvajalca  Vendar je potrebno odgovorno 
ravnanje tako proizvajalcev kot uporabnikov aditivov v 
proizvodnji 



50 let društva živilcev 87Strokovna predavanja - MAŠČOBE IN ZDRAVJE

POVZETEK

Maščobe imajo v prehrani človeka zelo pomembno 
vlogo  Zaradi njihove hranilne, energijske, 

gastronomske-kulinarične in dieto-profilaktične 
vrednosti predstavljajo v higieni prehrane če ne 
poglavitno pa vsaj eno od najpomembnejših poglavij 
vrednotenja prehranske vrednosti živil  Med drugim 
maščobe: vsebujejo življenjsko pomembne vitamine, 
povečujejo energijsko gostoto hrane (kJ/ml), vplivajo 
na absorpcijo v maščobah topnih vitaminov, izboljšujejo 
okus hrane, povečujejo nasitno vrednost hrane in so 
pomembne rezerve hrane v organizmu 

V povprečnem celodnevnem obroku prebivalca Slovenije 
zavzemajo maščobe več kot 42% energetske vrednosti 
obrokov, kar je bistveno več od priporočil svetovne 
zdravstvene organizacije  

Sprememba prehrambenih navad prebivalstva je 
dolgoročen in pogosto neuspešen proces  Na dvig 
kvalitete življenja lahko tako kratkoročno vplivamo 
predvsem z izborom živil  V kolikor uživamo 
najkvalitetnejše maščobe, lahko tudi prekoračimo 
priporočen (WHO) delež maščob v energetski vrednosti 
jedilnika (< 30%) brez nevarnosti za zdravje  Pot do 
izbora kvalitetnejših maščob pa leži predvsem na 
pravilni informiranosti in pravilnem vodenju tehnoloških 
postopkov priprave hrane  

UVOD
V svetu je že dlje časa opažen izrazit trend naraščanja 
umrljivosti zaradi tako imenovanih civilizacijskih 
bolezni  Med najpomembnejšimi dejavniki tveganja za 
nastanek civilizacijskih bolezni je nedvomno neustrezna 
prehrana  V Sloveniji pokrivajo maščobe že nad 42% 
energijske vrednosti dnevno zaužitega obroka hrane 
[5]  Povečana količina maščob v dnevni prehrani je lahko 
dejavnik tveganja pri nastanku bolezni srca in ožilja, 
raka (na pljučih, debelem črevesu, dojkah, prostati, 
endometriju, trebušni slinavki), artritisa, povišanega 
krvnega tlaka, sladkorne bolezni, žolčnih kamnov in 
debelosti [5]  Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), 
evropska (European Food Safety Authority) in ameriška 
(US Department of Agriculture) združenja ter nadzorni 
organi periodično izdajajo priporočila in sugestije, v 
katerih opozarjajo na pretirano porabo maščob, kakor 
tudi na neustrezno kakovost le- teh  Ker je sprememba 
prehrambenih navad prebivalstva dolgotrajen proces, 
pozornost raziskovalcev intenzivno narašča v smeri 
izboljšanja kvalitete maščob v prehrani 

LIPIDI
Maščobe so trigliceridi – estri maščobnih kislin in 
glicerola  Pripadajo skupini spojin, ki imajo skupen naziv 
lipidi (gr  lipos – masti)  Poleg trigliceridov vsebujejo 
maščobe tudi do 5 % (najpogosteje 1 – 2 %) negliceridnih 
komponent  Nekatere od njih kot npr  maščobo topni 
vitamini, steroli, fosfatidi in ogljikovodiki dajejo oljem 
in mastem specifične karakteristike ter poseben pomen 
v prehrani  dr  Vito Martinčič

I-Tec center za razvojne tehnologije in  
higieno prehrane d o o 

Maščobe in zdravje
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Maščobne kisline so šibke organske kisline, ki disociirajo 
z izločitvijo enega protona in tvorbo aniona  Lahko so 
nasičene ali nenasičene z različno stopnjo nenasičenosti 
in različnim položajem dvojnih vezi  Po IUPAC 
nomenklaturi je vsaka maščobna kislina sistematično 
poimenovana glede na ogljikovodike z enakim številom 
C – atomov ter glede na število dvojnih vezi v molekuli  
V praksi pa se za večino maščobnih kislin še vedno 
uporabljajo trivialna imena  

Poseben pomen v prehrani imajo t  i  esencialne 
maščobne kisline, med katere sodijo ω-3 in ω-6 
nenasičene maščobne kisline [9], medtem ko se je 
potrebno trans izomeram maščobnih kislin (TMK) 
izogibati [22-23]  

ω-3, ω-6 nenasičene maščobne kisline
Družina ω-3 in ω-6 nenasičenih maščobnih kislin ima 
prvo dvojno vez med 3 in 4 ogljikovim (C) atomom (ω-3 
m k ) oziroma med 6 in 7 ogljikovim (C) atomom (ω-6 
m k ), gledano s strani metilnega dela molekule  ω-3 
in ω-6 maščobne kisline se uvrščajo med esencialne 
maščobne kisline in imajo zelo pomembno vlogo pri 
številnih procesih v organizmu  Obe vrsti esencialnih 
maščobnih kislin (w-3 in w-6) sta potrebni za izgradnjo 
in normalno funkcioniranje celičnih membran  Če jih 
primanjkuje, se v membrane vgrajujejo druge maščobne 
kisline, posledica tega pa je, da se spremenijo lastnosti 
celičnih membran  Vnos ω-3 in ω-6 nenasičenih 
maščobnih kislin je bistvenega pomena za normalno 
funkcijo ledvic, rast, razvoj in plodnost  Zlasti pomembne 

Maščobe so lahko pri sobni temperaturi, odvisno od 
agregatnega stanja, tekoče (olja) ali trde (masti)  Glede 
na izvor delimo maščobe na rastlinske in živalske 

MAŠČOBNE KISLINE
V molekuli triglicerida imajo največji masni delež 
maščobne kisline, ki tudi poglavitno vplivajo na lastnosti 
triglicerida  Molekulska teža vezanih maščobnih kislin 
znaša, odvisno od maščobnih kislin, 650 – 970 g/mol ali 
94 – 96 ut % trigliceridov  Molekulska masa glicerolnega 
dela (C3H5) pa je vsega 41 g/mol ali 4 – 6 %  Maščobne 
kisline predstavljajo tudi reaktivni del trigliceridov  
Poznavanje sestave maščobnih kislin je zelo pomembno 
za ocenjevanje primernosti posameznih maščob v 
higieni prehrane  Po priporočilih Svetovne zdravstvene 
organizacije naj bi maščobe zavzemale manj kot 30% 
energetske vrednosti obrokov (izjemoma do 35% pri 
zdravih, telesno aktivnih in normalno težkih osebah)  
Priporočen delež nasičenih maščobnih kislin je nižji od 
10% (vključujoč delež transnenasičenih m k ), delež 
polinenasičenih maščobnih kislin v obsegu 3 – 7 %, 
ostali priporočeni energetski delež lipidov v obroku naj 
bi zapolnjevale mononenasičene maščobne kisline (m k )  
Priporočeno razmerje med deležem ω-3 m k  in ω-6 m k  
je 1:5 do 1:10 [6,7] 

Slika 1: Prikaz zgradbe nasičene in mononenasičene  
maščobne kisline

Tabela 1: Vsebnost maščobnih kislin v nekaterih rastlinskih oljih [8]
Delež posameznih maščobnih kislin [ut %]
Vrsta olja nasičene m.k. mono –

nenasičene m.k.
poli – 

nenasičene m.k.
omega 3 m.k. omega 6 m.k.

sončnično olje 11.7 20.7 66 1 - 65 7
»high oleic« sončnično olje 9.79 83 6 3.8 0.193 3 61
olivno olje 13.5 73.7 8 4 0 6 7.9
sezamovo olje 14 2 39.7 41 7 0.3 41 3
ogrščično olje 11.1 58.9 29 6 9.3 20.3
sojino olje 14 4 23.3 57.9 6 8 51
bučno olje 19.8 23.5 51.5 0 48 51
arašidovo olje 16 5 52.3 26 3 - 32
olje koruznih kalčkov 13.5 24 2 58.7 - 58
kokosovo olje 86 5 5.81 1.8 - 1.8
bombaževo olje 26 4 17.8 51.9 0.2 51 6
lešnikovo olje 7 4 78 10.2 - 10.1
orehovo olje 9.1 22.8 63 6 10 4 52.9
osatno olje 9.1 12.1 74 5 0 4 74 1
laneno olje 9 6 17.2 68 7 55.3 13 4
olje grozdnih pečk 9 6 16 1 69 9 0.1 69 6
riževo olje 19.7 39.3 35 1 6 33 4
palmino olje 49 3 37 9.3 0.2 9.1
olje palminih koščic 81.5 13 4 2 4 - 1 6
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Vitamin E – tokoferoli
Tokoferoli so bili izolirani s strani Evansa in Emersona 
že leta 1936  Avtorja sta jih poimenovala kot tokoferole 
(grško tokos – potomstvo , phero – nositi)  Že leta 1922 
sta Evans in Bishop odkrila, da ima ta skupina spojin 
zelo pomembne funkcije v organizmu  Odkrito je bilo, 
da pomanjkanje tokoferolov povzroča distrofijo mišic, 
zmanjšanje plodnosti (od tod izvira tudi poimenovanje 
skupine), zmanjšanje odpornosti proti hemolizi, 
pojavu anemije, motenj v živčnem sistemu itd  Zaradi 
pomembnega vpliva na delovanje organizma so bili 
tokoferoli imenovani za vitamin E [15] 

Medtem ko so tokoferoli v živalskih maščobah zastopani 
v zelo majhnih deležih [1,16], je njihova koncentracija 
v rastlinskih oljih znatna in variira od 100 ppm (oljčno 
olje) – 4500 ppm (olje pšeničnih kalčkov) / kg olja [12] 

Rastlinska olja lahko vsebujejo štiri različne homologe 
tokoferola: α-, β-, γ- in δ-tokoferol, ki imajo različno 
antioksidativno moč in biološko (Vitamin E) aktivnost  [17-
20]  Antioksidativna moč se v rastlinskih oljih zmanjšuje 
po načelu α > β = γ > δ [17] in vitro pa je razmerje obrnjeno 
in sicer δ > γ = β > α [20]  Biološka aktivnost homologov 
tokoferola se zmanjšuje v smeri α >> β > γ > δ [20]  

so ω-3 maščobne kisline, katerih derivata kot sta EPA 
in DHA lahko sintetizira le organizem (morske živali), 
derivate ω-6 maščobnih kislin pa lahko dobimo tudi s 
hrano  ω-3 maščobne kisline in njeni derivati so zelo 
pomembni tudi za razvoj, strukturo in funkcijo živčnega 
sistema, očesne mrežnice ter pri zniževanje lipidov 
(holesterol in trigliceridi) v krvi [9] 

ω-3 maščobne kisline, na katerih bazirajo epidemiološke 
studije (zlasti EPA in DHA), se nahajajo predvsem v 
mesu plavih rib (v ribjih oljih)  Najbogatejši vir so skuše, 
sardele, tuna, losos, slanik, jezerska postrv in atlantski 
jeseter  V rastlinah ω-3 maščobne kisline (linolenska 
kislina) zasledimo v jedrcih in semenih lana, orehov, 
lešnikov, mandeljev in oljne ogrščice ter posledično 
v pripadajočih oljih (laneno, orehovo, ogrščično olje) 
[10]  Slaba stran ω-3 maščobnih kislin je zlasti visoka 
nestabilnost ter podvrženost termo-oksidativnim in 
hidrolitičnim procesom razgradnje 

Najpomembnejše predstavnice ω-6 esencialnih 
maščobnih kislin sta linolna in arahidonska kislina  Viri 
ω-6 maščobnih kislin so predvsem sojino in koruzno olje 
ter razni oreščki in semena [10] 

Idealno razmerje med tema dvema vrstama w maščobnih 
kislin, ki naj bi jih dnevno zaužili z dietno prehrano, 
je 4-10 g ω-6 maščobnih kislin in 1g ω-3 maščobnih 
kislin [11] 

Trans - geometrijske izomere nenasičenih maščobnih 
kislin (TMK)
Maščobne kisline se v naravi pojavljajo praviloma v 
cis-geometrijskih, izomerah zato v naravnih, surovih 
rastlinskih oljih trans maščobne kisline niso prisotne, 
najdemo pa jih v določenih živalskih masteh  Goveji 
loj tako vsebuje 6 – 8 % trans  Zaradi nizke aktivacijske 
energije (125 kJ/mol) se cis maščobne kisline relativno 
lahko izomerizirajo v TMK pod vplivom katalizatorjev in 

pri povišanih temperaturah, kot je npr  med procesom 
hidrogenacije, a dosti manj obsežno med rafinacijskimi 
postopki [3] 

TMK imajo lahko v trans konfiguraciji eno ali več dvojnih 
vezi  Epidemiološke študije povezujejo zauživanje TMK 
z višjimi koncentracijami skupnega in LDL holesterola 
v krvnem serumu in z naraščajočim tveganjem razvoja 
bolezni srca in ožilja [12-13]  

NEGLICERIDNE SESTAVINE V MAŠČOBAH
Naravne maščobe vsebujejo običajno 1 do 2 % 
negliceridnih sestavin  Izjema so posamezna rastlinska 
olja (bombaževo olje ali sojino olje), kjer je lahko delež 
negliceridnih sestavin tudi do 3,5% in več  Negliceridne 
komponente dajejo oljem, v katerih se nahajajo, 
specifične karakteristike  Posamezne, kot v maščobah 
topni vitamini, fitosteroli in nekateri ogljikovodiki 
(squalen), so v oljih zelo zaželene, nekatere pa 
znižujejo kvaliteto olja in masti, zato jih je potrebno 
med rafinacijskimi procesi v celoti odstraniti (sledovi 
kovin, voski, pesticidi, PAH  ) [14]  

Vitamini
Večjo in zelo pomembno skupino negliceridnih sestavin 
maščob predstavljajo v maščobah topni vitamini A,D,E 
in K  Nekatere maščobe imajo zaradi vsebnosti teh 
vitaminov posebno mesto v higieni prehrane (maslo 
zaradi vsebnosti vitamina A in D, olje pšeničnih kalčkov, 
olje koruznih kalčkov, sončnično olje in bučno olje zaradi 
vsebnosti tokoferolov/vitamina E)  Posamezna olja se 
celo koristijo kot osnovna surovina (izvor) za proizvodnjo 
posameznih vitaminov  V ta namen se koristijo predvsem 
olja jeter nekaterih morskih rib, ki so izjemno bogata z 
vitamini A in D [14]  

Najpogosteje so v maščobah zastopani homologi 
tokoferola (vitamin E) 
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Kot je razvidno iz tabele 2, je največja vsebnost skupnih 
tokoferolov v olju pšeničnih kalčkov, v sončničnem olju pa 
je največji del skupnih tokoferolov v formi a  Po podatkih 
Franzka in sodelavcev [15] je največja vsebnost skupnih 
tokoferolov najdena v šipkovem olju, in sicer 25 000 
ppm  Zelo veliko tokoferolov pa je prisotno tudi v olju 
pomarančnih pešk (15 000 ppm)  
FITOSTEROLI
Rastlinske sterole ali fitosterole predstavlja skupina preko 
250 različnih sterolov in sterolom sorodnih spojin, ki 
so prisotne v različnih rastlinah  Fitosteroli so po svoji 
kemijski strukturi kot tudi po biološki funkciji zelo 
podobni holesterolu, ki je prevladujoč sterol, najden v 
živalih [21]  Dietetično vsakodnevno uživanje rastlinskih 
sterolov znižuje absorbcijo holesterola v prebavnem 
traktu in posledično znižuje nivo skupnega serumskega 
holesterola in LDL holesterola brez sprememb v 
koncentraciji HDL holesterola in trigliceridov (TAG) 
[22-24]  Zlasti velik vpliv na zmanjševanje absorpcije 
holesterola in posledično velik hipo-holesterolemičen 
efekt ima dietetičen sitostanol [25,26]  Kot holesterol 
igrajo fitosteroli pomembno vlogo tudi v strukturi 
in funkciji celičnih membran  Fitosteroli regulirajo 
pretočnost membran in z omejevanjem pretočnosti 
membranskih maščobnokislinskih verig verjetno 
igrajo pomembno vlogo pri prilagajanju membran na 
temperaturo [4]  Iz pregleda zadnjih raziskav [21] s 
področja fitosterolov, fitostanolov in sorodnih spojin 
izhaja, da je lahko dnevno zaužitje ≈ 2 g fitostreolov 
pomemben del zdravstvene preventivne strategije na 
področju prehrane 

ZAKLJUČEK
Koncept t i  »varovalnih živil« v prehrani je že dlje časa 
tema polemik strokovnjakov, ki se ukvarjamo s higieno 
prehrane  S področja maščob bi lahko strnili priporočila 
v naslednje sklope:
• visoka vsebnost mononenasičenih maščobnih 

kislin, C18:1 (>75%),
• nizka vsebnost nasičenih (C16:0, C14:0, C12:0) in 

polinenasičenih maščobnih kislin (<15%),
• zelo nizek delež linolenske kisline, C18:3 (<1,5%), 
• praktično brez vsebnosti transmaščobnih kislin,
• visoka vsebnost fitosterolov (zlasti avenasterola), 

naravnih antioksidantov in tokoferolov (še posebej 
γ tokoferol),

• odsotnost trans polienov,
• odsotnost cikličnih maščobnih kislin,
• odsotnost fitosterolnih oksidov 

Toksičnost cikličnih maščobnih kislin, formiranih 
iz linolenske kisline C18:3, je dosti višja od cikličnih 
maščobnih kislin, nastalih iz linolne kisline, zato je 
potrebno posvetiti posebno pozornost čim nižji vsebnosti 
linolenske kisline v oljih za cvrtje  V Franciji je celo v 
veljavi pravilnik, da olja, ki se namensko uporabljajo za 
cvrtje, ne smejo vsebovati več kot 2% linolenske kisline  
Formacija cikličnih maščobnih kislin med kontinuiranimi 
procesi cvrtja je namreč neizogibna  
V kolikor so potrebe organizma po esencialnih maščobnih 
kislinah (EFA), n-3 in n-6 maščobnih kislinah zadovoljene, 
potem se je med nutricionisti izoblikovalo enotno 
mnenje, da imajo maščobe, bogate s C18:1, ugodnejši 
vpliv na oksidacijsko stabilnost lipoproteinov nizke 
gostote (LDL)  

Tabela 2: Vsebnost skupnih in posameznih tokoferolov 
v nekaterih rastlinskih oljih in masteh [4]

Tokoferoli % od skupnih 
tokoferolov

Olje ali mast Skupno 
(ppm)

a-T b-T g-T d-T

arašidovo olje 330 51 1 44 4

bombaževo olje 830 – 900 41 sled 58 1

bučno olje 750 – 860 - - - -

gorčično olje 320 26,8 - 55 18,2

kokosovo maslo 200 5 - 85 10

kokosovo olje 30 – 80 - 89 - 11

koruzno olje 870 – 2500 16 2 79 3

laneno olje 200 38,8 - 30,6 30,6

ogrščično olje 690 35 - 63 2

olje ameriškega 
oreha (hikori)

420 48 52 -

olje jeter 
polenovke

260 - - - -

olje palminih 
koščic

3 - - - -

olje pšeničnih 
kalčkov

1800 – 
4500

64 27 - -

oljčno olje 100 93 - 7 -

osatno olje 410 83 - - 17

palmovo olje 360 - 560 30 sled - -

ricinusovo olje 500 - - - -

riževo olje 388 84 - 16 -

sezamovo olje 640 37,6 - 37,6 24,8

sojino olje 900 - 1400 10 3 63 24

sončnično olje 630 - 700 96 2 2 -
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UVOD

Sladkorna bolezen - diabetes mellitus je bolezen 
sodobnega časa, čeprav jo človeštvo pozna že 

tisočletja  Kot datum odkritja sladkorne bolezni navajajo 
letnico 1550 pr n š , ko je bila na egipčanskem papirusu 
opisana bolezen z velikim izločanjem seča  Aretej iz 
Kapadocije je v 2  stol  naše dobe opisal bolezen, pri kateri 
se telo raztaplja in pretvarja v urin, ta pa odteka iz telesa 
kot iz odprte pipe in bolniki umirajo po mukotrpnem 
življenju  V kitajski in japonski medicini 3  stol  je opisan 
diabetes kot bolezen žeje, k diagnozi pa so jim pomagali 
psi, ki so urin lizali  V 6  stol n  š  so indijski zdravniki 
ugotavljali diabetes s pokušanjem urina, ki je bil sladek, 
po njihovem opisu pa je bolezen spremljala žeja, mišična 
oslabelost, neprijeten vonj, zaspanost in motnje v prebavi  
Šele v 19  stol  so pričeli ugotavljati sladkor v urinu  Leta 
1923 se je uveljavila redukcijska metoda za ugotavljanje 
količine krvnega sladkorja, ki so jo šele po letu 1960 
nadomestili z natančnejšimi encimskimi metodami za 
določanje sladkorja v krvi in urinu  Na ugotovitvi količine 
sladkorja v krvi in urinu tudi danes sloni diagnostika 
sladkorne bolezni 

Kljub opisanemu napredku v diagnostiki pa do konca 
19 stol  ni bilo še ničesar znanega o bistvu, naravi in 
vzrokih sladkorne bolezni  Da je trebušna slinavka – 
pankreas organ , ki je odgovoren za presnovo ogljikovih 
hidratov, je pokazal eksperiment iz leta 1889, ko sta 
Mering in Minkovski odstranila psu trebušno slinavko 
in mu s tem povzročila diabetes in obratno, bolezen 
odpravila, ko sta psu nazaj presadila slinavko neke zdrave 
živali  Sledilo je intenzivno iskanje odgovorne snovi v 
izločku pankreasa in leta 1921 je bilo to prizadevanje 
kronano z odkritjem insulina  Kanadčan dr  Banting in 
medicinec Best sta v Torontu izolirala insulin, sok, ki ga 
izločajo Langerhansovi otočki trebušne slinavke  Prve 
rezultate sta objavila leta 1922 in še istega leta je bil 
prečiščen insulin prvič uporabljen na človeku 
Do odkritja insulina so diabetes zdravili le z dieto  V 

medicinski doktrini so se izmenjavala obdobja stradalnih 
diet in večjega ali manjšega omejevanja ogljikovih 
hidratov ali maščob 

Insulin in pozneje tudi antidiabetične tablete so 
diabetikom olajšale in podaljšale življenje  K temu 
prispevajo tudi antibiotiki, ki skupaj z insulinom 
omogočajo, da bolniki premagajo akutna poslabšanja 
svoje bolezni, ki jih izzovejo različna vnetna obolenja  S 
podaljšanjem življenja pa se je povečala možnost razvoja 
kroničnih presnovnih in žilnih okvar 

Danes je diabetes ena najbolj razširjenih nenalezljivih 
bolezni in je eden vodilnih vzrokov prezgodnje 
zbolevnosti in umrljivosti v večini držav sveta  Tudi 
Slovenija ni izjema, saj ima po raziskavi IVZ diabetes 
kar 6,9% prebivalstva  Število bolnikov narašča tudi v 
populaciji otrok in mladostnikov zaradi večanja debelosti, 
premajhne telesne aktivnosti, nezdrave prehrane, 
urbanizacije… 

BOLEZENSKI ZNAKI
Diabetes se v mnogih primerih začne neopazno, s komaj 
zaznavnimi motnjami, zato jo tudi težje spoznamo  
Opazne težave pri diabetesu, ki jih omenjajo že 
zgodovinski viri, so:
• žeja in močno povečano pitje tekočine – polidipsija
• močno povečanje količine seča – poliurija
• močno povečana potreba po hrani, ob padanju 

telesne teže –polifagija.
• 
Ne poteka vsak primer bolezni tako, kot je zgoraj 
opisano, ampak zelo individualno  Otroški diabetes 
tip 1 se lahko npr  začne kar na hitro v roku nekaj ur 
ali dni s ketoacidozo, ki preide prav na hitro v komo  
Starostni diabetes tip2 lahko leta poteka le ob povečani 
žeji, povečanem uriniranju in brez izgube telesne teže  
Žal diabetes velikokrat odkrijejo tudi po značilnih 

komplikacijah, ki so znak, da je bolezen trajala že dolgo 
časa (simptomi diabetesa na očesu, okvara ledvic, motnja 
potence, kronična vnetja dlesni, glivične infekcije kože, 
nerazložljivi infekti dihal…) 

OBLIKE SLADKORNE BOLEZNI
Pri veliki večini diabetikov se bolezen kaže v dveh 
pojavnih oblikah:
• tip1 se večinoma pojavlja pri otrocih in mlajših 

ljudeh  Bolezen se prične nenadno, burno in z 
izrazitimi težavami  Nujna je takojšnja zdravniška 
obravnava, zdravljenje z insulinom in izvajanje 
doživljenjske diete 

• tip2 je najpogostejša oblika sladkorne bolezni (prek 
90%) in se pojavlja pri starejših odraslih osebah 
(nekje po 45  letu)  Bolezen se prikrade potiho in 
se razvija počasi, čeprav se že takrat razvijajo trajne 
okvare organov-oči, ledvic in živcev, najnevarnejša 
pa je prizadetost srca in ožilja  Šele po več letih se 
krvni sladkor zviša do te mere, da povzroča žejo, 
pogostno uriniranje in hujšanje kljub normalnemu 
uživanju hrane  Pri tem tipu diabetesa zdravila v 
prvih letih po odkritju niso potrebna  Čez nekaj 
let je za zmanjšanje sladkorja v krvi treba začeti z 
jemanjem tablet, ki pospešijo izločanje insulina in 
njegovo delovanje  Je pa nujno izvajanje priporočil 
za zdravilno prehrano diabetika!

• drugi tipi diabetesa so redki – diabetes kot 
posledica raka pankreasa, diabetes kot posledica 
zdravil…

• nosečnostni diabetes   - raven krvnega sladkorja se 
lahko po porodu normalizira, večina teh žensk pa 
pozneje zboli za diabetesom tipa2 

Dejavniki tveganja za razvoj diabetesa tipa2 so: dednost, 
debelost, telesna neaktivnost, zvišani krvni tlak in krvne 
maščobe, nosečnostni diabetes.
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ZDRAVLJENJE 
Pri zdravljenju diabetesa ima največjo vlogo diabetik 
sam! Le dobro ozaveščen in motiviran bolnik lahko ob 
pomoči zdravstvenega osebja in dietetika doseže svoj cilj: 
kakovostno življenje brez razvoja zapletov bolezni  Za to 
pa je pogoj primerna vrednost krvnega sladkorja, urejen 
krvni tlak, primerna telesna teža in primerne vrednosti 
za krvne maščobe  Za dosego teh vrednosti ga moramo 
dobro seznaniti s priporočili za zdravilno prehrano in 
telesno dejavnost.

Prehrana diabetika izrazito vpliva na raven krvnega 
sladkorja! Priporočila za prehrano diabetika so sledeča:
• delež maščob v pokrivanju celodnevnih energijskih 

potreb naj bo pod 30%,
• beljakovine naj bi prispevale 12-20% celotne 

energije,
• ogljikovi hidrati prispevajo največji del energije in 

sicer 50-55% 
• 
Živila te skupine naj imajo čim nižji glikemični indeks-
vsebujejo naj veliko prehranskih vlaknin in živila, ki 
imajo škrob v taki obliki, da prebava traja dalj časa.
Prehrana diabetika naj bo bogata tudi z vitamini, minerali 
in naravnimi antioksidanti 

NAČRTOVANJE PREHRANE
Na podlagi bolnikovega prehranskega statusa, fizioloških 
potreb, načina življenja in upoštevanja prehranskih 
navad zdravnik predpiše za slehernega diabetika 
kalorično vrednost zdravilne prehrane  S pomočjo 
zdravnika, dietetika in svetovalne sestre si lahko bolnik 

napravi tak prehranski načrt, ki ustreza prav njemu  Pri 
individualnem načrtu je potrebno upoštevati:
• kaj bolnik najraje je in pije,
• kdaj želi zaužiti obroke,
• kakšen je njegov delavnik,
• s kakšno dodatno telesno aktivnostjo se ukvarj
• kakšne so prehranske navade družine,
• ali je potreba po dodatni omejitvi določenega 

živila 

Pri načrtovanju prehrane uporabljamo sledeče skupine 
živil:
• mleko in mlečni izdelki,
• zelenjava, 
• sadje,
• škrobna živila in zamenjave,
• stročnice in zamenjave,
• meso in zamenjave,
• maščobe in zamenjave 

Obstajajo sledeči načini načrtovanja prehrane:
• -metoda krožnikov,
• -metoda s prehransko piramido,
• -metoda enakovrednih živil 

METODA KROŽNIKOV
Primerna je za diabetike z boleznijo tipa2, ki se ne zdravijo 
z insulinom, imajo zadovoljivo urejen krvni sladkor in 
niso debeli  Hrane ni treba odmerjati, čez dan pa mora 
biti enakomerno razporejena in uravnotežena  Glavni 
obroki morajo biti uravnoteženo sestavljeni iz ogljikovih 
hidratov, beljakovin in maščob v ugodnem razmerju  Jolanda Prelec- Lainščak,  

univ  dipl  ing  živilske tehnologije

Sladkorna bolezen
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ZAKLJUČEK
Cilj in naloga zdravljenja diabetesa je uravnavanje 
presnove  Le tako lahko preprečite poslabšanje svoje 
bolezni, se izognete nastopom akutnih nevarnosti in 
zmanjšate možnost žilnih poškodb 

S trajnim, primernim uravnavanjem presnove dosežete 
dobro telesno in duševno počutje, normalno zmogljivost, 
nemoteno sodelovanje v domačem, delovnem in 
družbenem življenju in živite kvalitetno življenje  Na 
svojem prehransko-dietetskem področju se izobražujte, 
nabirajte izkušnje in spoznanja, kajti VI, prehrana in 
diabetes ste neločljivo/tesno povezani 
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Tako sestavo kosila in večerje lahko dosežete s preprostim 
razporejanjem jedi na krožniku  Priloga naj pokriva 2/5 
krožnika, enako zelenjavna prikuha, mesna jed pa le 
1/5 krožnika  Zraven sodita še velika skodelica solate in 
košček polnozrnatega kruha  Ko je glavna jed sestavljena 
le iz dveh jedi, naj škrobna jed pokriva polovico krožnika, 
mesna pa četrtino, Zraven sodi še velika porcija solate, 
košček polnozrnatega kruha in še zelenjavna juha ali sadje 

NAČRTOVANJE S PREHRANSKO PIRAMIDO
Prehranska piramida ponazarja sestavo celodnevne 
prehrane diabetika in kakšne količine živil naj vsebuje 
obrok  Načrtovanje obrokov s pomočjo prehranske 
piramide omogoča raznovrstnost (jejte različna živila 
iz vsake skupine), uravnoteženost (jejte večje količine 
in več porcij iz skupin živil, ki so bolj na dnu piramide, 
ter manjše količine in bolj poredko iz skupin, ki so ožje, 
zmernost (jejte le zmerne količine hrane, odvisne od 
kaloričnih in prehranskih potreb)  Individualno piramido 
izdelata bolnik in dietetik skupaj 

METODA ENAKOVREDNIH ŽIVIL
Ta metoda je najbolj natančna in najbolj zahtevna  
Priporočljiva je mlajšim, dinamičnim osebam, ki se 
zdravijo z insulinom in želijo imeti dobro urejen krvni 
sladkor  Živila, ki so po svojem izvoru, sestavi in pomenu v 
prehrani sorodna in podobna, lahko združimo v skupine  
To pomeni, da ena porcija katerega koli živila v skupini 
vsebuje podobne količine ogljikovih hidratov, beljakovin, 
maščob in energije  Tako porcijo imenujemo enoto (E).

Ker so energijske in hranilne vrednosti enote živila enake, 
se vsako živilo znotraj skupine lahko zamenja, ni pa 
dovoljena zamenjava živil med skupinami! Individualni 
prehranski načrt vsebuje število enot, ki jih lahko pri 
vsakem obroku tudi pojeste 
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IZVLEČEK

Vinska zakonodaja ima za cilj, da na eni strani ščiti 
poštenega pridelovalca grozdja, ki spoštuje tradicijo, 

skrbi za pristnost in kakovost vina, ter na drugi strani 
porabnika vina, da dobi, kar želi in pričakuje – vino 
določenega porekla in kakovosti, skladno z njegovimi 
oznakami na etiketi 

V Evropi sta se v glavnem izoblikovala dva sistema v tej 
zakonodaji: francoski, ki dosledno uveljavlja kontrolirano 
zaščito porekla in so ga sprejele mediteranske 
vinogradniške države in je osnova pravnim aktom 
EU in nemški, ki varuje oznake porekla v povezanosti 
z določeno kakovostjo, ki jo dosledno potrjuje z 
ocenjevanjem in označevanjem kakovostne stopnje 

V Sloveniji (Zakon o vinu 105/06) uveljavljamo v veliki 
meri elemente obeh sistemov, ki sta si tudi v novejši 
zakonodaji EU (Uredba Sveta 479/08) zelo blizu 
Ključne besede: Vinska zakonodaja, EU, Slovenija 

UVOD
Vino je del evropske civilizacije in kulture, izžareva 
več kot šesttisočletno tradicijo, krščanstvo pa mu je 
dalo še poseben pomen  Zato je bil pri vinu vedno zelo 
pomemben način njegovega dobivanja in negovanja, 
ki naj bo čimbolj naraven, potvorbe pa moralno in 
materialno kaznovane 

Zakonodaja o vinu je zato zelo pomembna in ima namen, 
da na eni strani ščiti poštenega pridelovalca, ki upošteva 
tradicijo, skrbi za pristnost in kakovost, in na drugi strani 

porabnika, da dobi, kar želi in pričakuje - vino določenega 
izvora in kakovosti, skladno z njegovo deklaracijo 

Problemi spoštovanja zakonodaje o vinu so na eni strani 
želja po dobičku v kapitalističnem sistemu ter v težavah, 
povezanih z možnim pomanjkanjem vin specifične 
kakovosti in določenega pridelovalnega območja  
Omejene količine so pogojene zaradi večjih variacij v 
letinah, ki so lahko tako posledice naravnih nesreč (mraz, 
toča) kakor tudi bolezni in škodljivcev  Vinska zakonodaja 
mora tako preprečevati neupravičene zlorabe porekla, 
kakor tudi omogočati pripravo zadostnih količin vin, ki 
so tržno uspešna 

ZGODOVINSKI RAZVOJ
V razvoju evropskega vinogradništva pomeni 
prelomnico pojav nevarnih glivičnih bolezni trte (oidija, 
peronospore), še posebno pa trtne uši (filoksere) v 
drugi polovici 19  stoletja  Posledice so bile propad 
velike večine evropskih vinogradov, kar je pripeljalo do 
močnega pomanjkanja vin iz znanih, vendar prizadetih 
območij  To so začeli izkoriščati mnogi vinski trgovci pa 
tudi gostilničarji  Pričelo se je potvarjanje znanih imen 
porekla, ki je šlo v škodo njihovih poštenih pridelovalcev  
Posledica tega je bila, da so se le-ti začeli močno truditi, 
da zavarujejo (zaščitijo) poreklo in značilnosti vin, kar je 
vzpodbudilo pripravo bolj obsežne vinske zakonodaje, ki 
so jo vinogradniške države sprejele konec 19  in v začetku 
20  stoletja, ko je potekala že obsežna obnova propadlih 
nasadov na nov način (sajenje cepljenk)  Tudi prej so 
obstajali predpisi v zvezi z vinom, vendar manj obsežni 
in bolj ohlapni glede označevanja porekla 

mag  Zdenko RAJHER

Slovenska in evropska vinska zakonodaja
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je obenem osnova za tovrstne pravne akte EU  
Nekateri ga imenujejo romanski sistem 

• nemški sistem varuje vsako oznako porekla in ne 
temelji na povezanosti porekla z vnaprej določeno 
kakovostjo, ampak uveljavlja dosledno potrditev 
kakovosti z ocenjevanjem in označevanjem 
kakovostne stopnje  Podobne načine so sprejele 
nemško govoreče države Srednje Evrope (Avstrija   ) 
pa tudi mi  Z novo zakonodajo se je njihov sistem 
močno približal francoskemu  Pri nas govorijo tudi 
o germanskem sistemu 

ZNAČILNOSTI VINSKE ZAKONODAJE EVROPSKE UNIJE 
(EU)
Začetek skupne vinske zakonodaje v okviru EU je v letu 
1970 sprejem dveh osnovnih uredb Sveta:
Uredba št. 816/70, kasneje 822/87 o skupni organizaciji 
trga vina in
Uredba št. 817/70, kasneje 823/87 o kakovostnih vinih 
pridelanih na določenih območjih 

Določila teh dveh uredb in večine predpisov na njihovi 
osnovi so kasneje združili v obsežni Uredbi Sveta št. 
1493/99 o skupni tržni ureditvi za vino  To pomembno 
uredbo z mnogimi dodatnimi predpisi je sedaj zamenjala 
nova Uredba Sveta št. 479/2008 o skupni ureditvi 
trga vina, sprejeta 29  aprila 2008, ki predstavlja kar 
radikalno reformo skupne ureditve trga za vino  Povečala 
naj bi se konkurenčnost pridelovalcev grozdja v EU, 
vzpostavilo ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem, 
poenostavila pravila in ohranila najboljše tradicije v 
proizvodnji vina v EU  Okrepila naj bi se tudi družbena 
vloga podeželja in spoštovalo okolje 

Ta obsežna uredba vsebuje poglavja o podpornih 
ukrepih, ureditvenih ukrepih (označbe porekla, 
geografske označbe, tradicionalni izrazi, organizacije 
proizvajalcev ipd ), o trgovini s tretjimi državami, o 

obsegu vinogradniških površin ter nekatere splošne, 
prehodne in končne določbe  Na to uredbo se navezujejo 
številne uredbe komisije, ki obravnavajo podrobneje 
posamezne njene določbe 

V vseh vinogradniških državah EU se velika pozornost 
posveča kakovostnim vinom, katerih delež je sicer zelo 
različen, višji v severnih območjih, (npr  Nemčije do 95 %), 
kjer so vinogradi praktično le na zanje najprimernejših 
legah, in nižji v južnih območjih (npr  Grčija okoli 9 %)  
Ta delež narašča in znotraj EU 25 že predstavlja dobre 
dve petini 

EU je največja pridelovalka in izvoznica vina na svetu 
pa tudi zelo močna uvoznica  Toda zlasti od sredine 
osemdesetih let (po vključitvi Španije in Portugalske) 
se bori z močnimi viški namiznih vin kot posledice 
preobsežne pridelave le-teh in vedno manjše porabe teh 
vin v vinogradniških državah  Skupna kmetijska politika 
na področju vinogradništva in vina je zato ves čas z 
različnimi ukrepi zmanjševala pritisk zlasti namiznih vin 
na trg (umik z različnimi vrstami destilacij, z izvoznimi 
vzpodbudami, s podporami za trajno krčitev vinogradov, 
omejevanjem širjenja – obnove vinogradov, s podporami 
za uporabo grozdja, mošta in vina za druge namene, kot 
je vino in pitni alkohol ter s podporami za skladiščenje 
vina) 

Zakonodajni ukrepi EU so tudi sedaj osredotočeni na 
regulacijo pridelovalnega potenciala na eni strani kot 
tudi na zmanjševanje tržnih viškov 

Poleg obsežne skupine vinske zakonodaje EU je 
pomembna seveda še nacionalna, ki upošteva v čim 
večji meri specifičnosti posamezne države, kar se kaže 
zlasti v nekaterih posebnostih označevanja, sortimentu, 
tradicionalnih postopkih idr  Poglejmo sedaj še to na 
primeru Slovenije 

GEOGRAFSKE OZNAKE V MEDNARODNEM PRAVU
Označevanje vin po geografskem poreklu - območju, 
kjer je pridelano grozdje, je postalo pomembno tako v 
nacionalnem kot tudi v mednarodnem okviru zaradi vedno 
bolj razvite mednarodne trgovine z vinom  Tako so postali 
pomembni zakonski predpisi, ki zadevajo vino in druge 
proizvode iz grozdja ter vina bodisi v pridelavi in negi 
bodisi v prometu, sprejeti tudi v številnih mednarodnih 
organizacijah  Omenimo najvažnejše:
• Svetovna organizacija za intelektualno lastnino 

WIPO/OMPI,
• Svetovna trgovinska organizacija WTO/OMC,
• Mednarodna organizacija za vinsko trto in vino OIV,
• Mednarodno združenje pravnikov na področju 

vinske trte in vina AJDV,
• Svetovna zdravstvena organizacija WHO/OMS,
• Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo FAO 

Mednarodno pravno definicijo zaščite porekla imamo 
v okviru WIPO v Lisbonskem sporazumu iz leta 1958, 
Mednarodna organizacija za trto in vino je o tem sprejela 
resolucijo leta 1992 v Madridu  Svetovna trgovinska 
organizacija pa je sprejela leta 1994 poseben Sporazum 
o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS/
ADPIC ) Novejša pogajanja te organizacije dajejo žal slutiti, 
da ni splošnega soglasja za uveljavitev strožjih predpisov 
varstva porekla za vina, ampak so tendence za več svobode 
v označevanju  Zato so pomembni zlasti sporazumi, ki so 
jih prej posamezne tradicionalne vinogradniške države 
sklepale z novimi vinogradniškimi državami, zlasti z ZDA, 
Avstralijo in JAR, sedaj pa to izvaja EU 

V Evropi so se v pogledu ureditev oznak po poreklu v 
glavnem oblikovala dva sistema, ki se odražata v njihovi 
vinski zakonodaji:
• francoski sistem, ki je najkompleksnejši in uveljavlja 

dosledno kontrolirano varstvo (zaščito) geografskega 
porekla  Sprejele so ga tudi mediteranske 
vinogradniške države (Italija, Španija, Grčija   ) in 
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evidence in spremnih dokumentih za promet z vinom, 
o označevanju in embalaži vina, o postopku in načinu 
ocenjevanja vin, vinskega mošta in drugih proizvodov 
iz grozdja in vina 

Vsako leto sprejmemo za naše potrebe Uredbo o ureditvi 
trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom, ki uveljavlja 
za našo državo ustrezna določila EU (Uradni list R Slov  
št  35/2011)  Sprejeli smo tudi Uredbo o uravnavanju 
obsega vinogradniških površin (Ur  list R Slov  št  5/2009) 

Tudi v tem zakonu o vinu imamo v veliki meri uveljavljen 
tki  romanski tip varstva (zaščite) geografskega porekla 
vin  Vzrokov, da pri nas do nedavnega nismo imeli 
uveljavljenega celovitega sistema kontrolirane zaščite 
geografskega porekla vin, je več  Na eni strani je bilo 
v preteklosti narejenih nekaj grobih napak v sistemu 
poimenovanja in označevanja vin  V Vinskem zakonu iz 
1974 leta smo dovoljevali pridevniško obliko geografskega 
imena za namizna, isto samostalniško pa za kakovostna 
vina  Uveljavila so se tudi nekatera imena zvrsti iz okolišev 
z imeni zelo ozkih geografskih območij (vinorodni kraji, 
lege)  Temu se je pridružilo še slabo poznavanje pravnih 
značilnosti zaščite porekla na eni in blagovnih znamk na 
drugi strani  Priznati moramo tudi, da je naša zgodovinska 
povezanost z avstrijskim (in nemškim) pravnim sistemom 
močnejša  Prav gotovo smo v zadnjih desetletjih postali 
bolj dovzetni za romanski sistem zaščite, ki pa ga bolj 
poznamo iz Italije kot iz Francije, kjer so ga razvili  Razlike 
med tki  germanskim (Nemčija, Avstrija) in romanskim 
sistemom zaščite so bolj zgodovinske (tradicionalne) 
narave in se v zadnjem obdobju vedno bolj zmanjšujejo  
Gotovo sta organiziranost pridelovalcev in skupna skrb za 
kakovost vina z določeno oznako porekla tista činitelja, ki 
omogočata uspešno uveljavljanje na trgu  Najdemo lahko 
lepe primere, ko sta oba sistema »združena« (Alzacija 
v Franciji, J  Tirolska v Italiji, Luksemburg)  V Alzaciji so 
zaščito porekla svojih vin začeli uveljavljati šele leta 
1945 (z dekretom v 10  členih na dveh straneh)  Danes 

NAŠI PREDPISI O VINU
V Sloveniji smo vse do leta 1970, ko je bil sprejet Zakon o 
označevanju vin (Ur  list R Slovenije št  21/70), uporabljali 
jugoslovansko vinsko zakonodajo (Zakon o vinu 1957, 
Služ  list SFRJ št  31/57 z dne 10  julija 1957, spremenjen 
in dopolnjen v letu 1965, Ur  list SFRJ št  24/65)  Še prej 
smo v Kraljevini Jugoslaviji dobili Vinski zakon leta 1929, 
pri katerem so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki 
(Žmavc, Zupanič), v času AO monarhije je pri nas veljal 
zakon iz leta 1905 

Zakon o označevanju vin smo takrat pripravili zato, ker 
je bila jugoslovanska zakonodaja, kar se tiče zaščite 
porekla vin in njihovega označevanja, neustrezna  Na 
osnovi predloga nemškega vinskega zakona (1969) 
smo z upoštevanjem naših posebnosti pripravili naš 
zakon  Ko so Nemci svojega sprejemali v letu 1970, so 
ga morali začasno umakniti zaradi prilagoditve na novo 
uveljavljeno zakonodajo ES glede skupne organizacije 
trga vina (Uredbi Sveta ES št  816/70 in 817/70)  Tako je 
bil na novo sprejeti slovenski Zakon o označevanju vin 
(ki ga lahko smatramo kot prvi povsem slovenski vinski 
zakon), za kratek čas (skoraj leto dni) najmodernejši 
v Evropi  

Ko je bila pristojnost za vinsko zakonodajo z 31  12  1971 
prenesena iz federacije na republike, smo na osnovi 
izkušenj prejšnje zakonodaje in njenega uresničevanja 
pričeli pripravljati novo vinsko zakonodajo  Prvi celoviti 
slovenski Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja 
in vina (ZOVDP) je bil izdan v letu 1974 (Ur  list SRS 
št  16/74), ki je bil dopolnjen v letu 1986 (Ur  list SRS 
št  29/86)  Spremljajoči pravilniki so izšli v glavnem 
v letih 1977 in 1978, z določenimi spremembami in 
dopolnitvami (1987, 1989) so veljali do sprejema 
(nekateri še po njem) ZOVDP (Ur  list R Slovenije št  
70/97), ki je bil spremenjen in dopolnjen nazadnje v 
letu 2001 (Ur  list R Slovenije št  16/01) 

Drugi slovenski Zakon o vinu (Ur  list R Slovenije št  
70/97), ki ga je pripravila strokovna komisija pri MKGP 
kot osnutek za javno razpravo do 29  06  1993 je že 
upošteval skupno evropsko vinsko zakonodajo in vse 
elemente kontrolirane zaščite porekla  Sprejet je bil 
novembra 1997, spremljajoči pravilniki pa kasneje 
(1999-2005)  Seveda pa ta zakon še ni mogel upoštevati 
rezultatov pogajanj R Slovenije z Evropsko unijo, poleg 
tega se je spremenila tudi evropska vinska zakonodaja  
Prejšnji dve osnovni uredbi in še vrsto drugih predpisov 
je zamenjala Uredba Sveta št  1493 z dne 17  05  1999 
o skupnem tržnem redu za vino  Na njeni osnovi je bilo 
sprejetih vrsto predpisov, prav tako je EU sprejela nekaj 
mednarodnih sporazumov na tem področju  

Poleg sprememb zakonodaje EU so se spremenile tudi 
razmere v pridelavi in trženju vina pri nas  Na to je vplival 
tako pristop Slovenije v EU (maja 2004) kakor tudi zahteve 
STO po odpiranju evropskega trga vina tretjim državam 
kot tudi naše spremembe v organizaciji in poslovanju 
v post tranzicijskem obdobju  Naša vinogradniška 
pridelava, prej orientirana predvsem na domači trg 
(z uravnoteženo ponudbo in povpraševanjem, pred 
desetletjem je bila ponudba večine vin celo manjša od 
povpraševanja), je sedaj soočena s svetovnim - globalnim 
trgom, ki ima že vrsto let presežke predvsem v Evropi  
Vse to je zahtevalo pripravo nove vinske zakonodaje, 
katere cilj naj bi bil nadaljnji razvoj panoge in zlasti še 
boljše možnosti trženja  

Novi (sedanji) Zakon o vinu velja že pet let (Uradni 
list R Slovenije št  105, z dne 12  oktobra 2006) in ga 
bo potrebno nekoliko prilagoditi evropski zakonodaji 
Podzakonski akti so številni pravilniki: o vinih z oznako 
tradicionalnega poimenovanja, o registru pridelovalcev 
grozdja in vina, o seznamu geografskih oznak in trsnem 
izboru, o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za 
predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih 
in enoloških sredstvih, o načinu vodenja kletarske 
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Podobno pot za uveljavljanje kontroliranega porekla 
so ubrali v Avstriji, kjer so nedavno uvedli oznake DAC 
(Districtus Austriae Controlatus) za več tipičnih vin z 
območij Nižje Avstrije 

Zavedati se moramo tudi dejstva, da celo v Franciji 
kljub doslej uspešnosti njihovega sistema kontrolirane 
zaščite porekla (AOC) uvajajo spremembe in določena 
poenotenja v dekretih ter večje možnosti označevanja 
sort (deželna vina)  Zanimive novosti v označevanju po 
geografskem poreklu so uvedli z novim zakonom o vinu 
v Španiji, nameravajo jih tudi v Italiji in na Portugalskem 

Za vina s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (PTP) 
je naš novi zakon dal širše možnosti, ki pa jih ni dosti, 
če se držimo osnovne opredelitve te oznake  Povsem 
upravičena je ta oznaka za cviček  Potrebna bi bila še za 
katero od zvrsti, ki nimajo prave geografske opredelitve 
in ni ustrezne rešitve v sistemu ZGP  Sedaj nosijo to 
oznako Teran, Metliška črnina, Belokranjec in Bizeljčan 
(beli, rdeči) 

Ugotovimo lahko torej, da v mnogih pomembnih 
vinogradniških državah potekajo razprave o spremembi 
vinske zakonodaje, ponekod pa so te nedavno že sprejete  
Tudi pri nas je prav, da ne le zaradi EU posodobimo 
našo zakonodajo, vendar ne smemo pri tem pozabiti na 
korenine našega vinogradništva, tradicijo in specifičnosti  
V nadaljnjem se želimo dotakniti predvsem sprememb, ki 
jih je nova zakonodaja izvedla v rajonizaciji vinorodnega 
območja in pri označevanju vin 

Na območju Slovenije smo pričeli s proučevanjem in 
določanjem območij, primernih za vinograde v drugi 
polovici 19  stoletja v okviru dela deželnih kmetijskih 
družb (Štajerska 1871, Kranjska 1871, Goriška - Trst 
1875) 

V slovenskem delu Štajerske so takrat opredelili 6 

okolišev, na Kranjskem 5 (z gornjo Vipavsko dolino) na 
Primorskem 4 - skupaj 15 (brez Prekmurja) 

Z manjšimi spremembami je ta delitev uveljavljena tudi v 
stari avstrijski zakonodaji iz leta 1905  V Dravski banovini 
so na osnovi zakona in upoštevanja prejšnjih delitev 
opredelili 13 okolišev (brez Primorske)  Po drugi svetovni 
vojni (Veselič, Zupančič) smo celotno območje razdelili 
v 3 rajone in 16 okolišev: Podravski rajon 7 okolišev, 
Posavski 5 in Primorski 4  V letih 1971-77 je v državnem 
merilu delovala Medrepubliško-pokrajinska strokovna 
komisija za rajonizacijo  V Sloveniji je na osnovi širše 
razprave bila sprejeta delitev na 3 rajone in 14 okolišev, ki 
je bila uveljavljena v podzakonskih aktih Vinskega zakona 
iz leta 1974 (uveden je Mariborski okoliš iz prejšnjih 
dveh: Obronki Pohorja ter Kozjak in Gornje Slovenske 
gorice ter Dolenjski iz prejšnjih dveh: Krško-gorjanski 
in Novomeško-mokronoški)  Ta delitev je ohranjena 
tudi v Zakonu iz leta 1997 s tem, da so vinorodni rajoni 
preimenovani v vinorodne dežele, opustili smo tudi 
besedo gorice v nazivih okolišev v Podravju 

Vinski zakon iz leta 2006 ima 3 vinorodne dežele z 
enakimi imeni kot doslej in uvaja okoliš Štajerska 
Slovenija namesto 6 okolišev v Podravju  Ideja je bila o 
vključitvi Bizeljsko-sremiškega okoliša v ta velik okoliš  
Ta oznaka ima sicer zgodovinsko ozadje, se pa na 
ozemlju Slovenije kot teritorialna enota od leta 1918 
ne uporablja  Štajerska v svojem bistvu ni slovenska 
dežela ampak nemška, sedaj zvezna dežela Avstrije 

V bodoče bi bilo dobro izvesti delitev vinorodnih območij 
v bolj evropsko primerljive enote  Predlagamo:
• Dve vinorodni deželi:

• Zahodna Slovenija (območje Primorske) in
•  Jugovzhodna Slovenija (območje Posavja in 

Podravja)
• Ker imamo v Sloveniji dve vinogradniški coni (B in 

CII), bi se takšna delitev z njimi uskladila

imajo po francoski zakonodaji uveljavljen celoten sistem 
kontrolirane zaščite za mirna in peneča vina, opredelili 
so tudi velike lege (grands crus)  Ohranili so posebnost 
poimenovanja v glavnem po sortah in uvedli so vina 
s posebnimi oznakami glede zrelosti in načina trgatve 
(predikata pozna trgatev in jagodni izbor), kar je nemška 
tradicija  

Vedno bodo razlike v značilnostih pridelave v severnejših 
in južnejših vinorodnih območjih  Na severu so v glavnem 
boljši pogoji za bela sortna vina, ki so aromatična in 
bogatejša na kislini  Razlike med letniki so zaradi 
vremenskih pogojev večje  Pomembno vlogo ima 
mikroklima, tudi tla, seveda pa tudi sorta, podnebje in 
vinogradniška tehnologija  Južnejša vinorodna območja 
imajo ugodnejše pogoje za rdeča bogata vina, manj se 
poudarja sortni karakter, ampak značilnosti rastišča 
(terroir)  Klimatski pogoji so bolj izenačeni, zato se letnik 
manj poudarja  Vinogradniške površine so na severu 
le tam, kjer je v teh pogojih zagotovljena kakovost in 
določena zanesljivost pridelka na skromnih tleh in v 
težjih pridelovalnih pogojih, na jugu so površine tudi 
na ravnini in bogatih tleh, kjer dobimo višji pridelek, 
primeren za namizna vina  Zato tam zakonodaja natančno 
opredeljuje površine, primerne za kakovostna vina in z 
različnimi določili omejuje pridelek  Na severu ni večje 
potrebe izdvajanja posebnih površin za namizna vina, 
saj v teh pogojih pridelava le-teh ni ekonomična  Vse te 
specifičnosti se zrcalijo tudi v vinski zakonodaji, ki npr  na 
severu pozna vina, dobljena iz grozdja posebne zrelosti 
in načina trgatve (žlahtna gniloba), na jugu pa močna in 
sladka likerska vina  

V Sloveniji, ki je v vinskem pogledu Evropa v malem, 
lahko uveljavljamo tako principe germanske kakor tudi 
romanske vinske zakonodaje  Ne kaže pozabiti, da so npr  
v Nemčiji v zakonodaji predvideli tudi kakovostna vina s 
kontrolirano oznako porekla DC (Districtus Controlatus), 
da bi bolj povdarili značilnosti vin določenih območij  
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trga za vino z dne 17  maja 1999 (Ur  List Evropske 
unije L 179 z dne 14 7 1999) 

8  Zakon o vinu, 2006, Uradni list Rep  Slovenije št  105, 
12 10 2006, str  10616-10629 

9  Uredba Sveta (ES) št  479/2008 z dne 29  aprila 2008 
o skupni ureditvi trga za vino  l (Ur  List Evropske unije 
L 148/1 SL z dne 6 6 2008) 

• Tri velike (regionalne) okoliše: Primorska, Posavje, 
Podravje

• Tako ohranimo nazive, ki so znani že preko 50 
let (najprej rajoni, nato dežele) in uveljavljeni 
tako doma kot v tujini  Z njimi bi uveljavili večje 
količine (serije) kakovostnih vin ZGP (zlasti sortnih), 
primernih za domači in tuji trg 

• Štirinajst (manjših) vinorodnih okolišev z 
dosedanjimi nazivi, kar bi bilo primerno za 
označevanje vrhunskih (suhih) vin kakovosti 
»kabernet« in zvrsti 

• Številne sedanje ožje okoliše, ki bi ostali za vina 
posebne zrelosti in načina trgatve (vrhunska vina 
s predikati pozna trgatev, izbor itd )  Razmišljati 
kaže o možnosti označevanja posameznih vrst 
predikatov z nazivi vinorodnih krajev ter velikih in 
izbranih leg 

ZAKLJUČEK
Pri nas velja uveljaviti takšno vinsko zakonodajo, ki bo 
najbolje zrcalila našo vinogradniško-vinarsko tradicijo in 
ščitila identiteto naših vinorodnih območij, obenem pa 
bo dovolj evropsko primerljiva ter bo omogočala tako 
dober razvoj pridelovalcem kakor tudi garancijo kakovosti 
porabnikom naših vin 
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POVZETEK

Naš imunski sistem včasih pretirava in se nepričakovano 
upre nekaterim živilom, cvetnemu prahu, zdravilom, 

dlaki domačih živali  Poznamo že več kot 20 000 alergenov, 
ki se jim naše telo lahko upre  Ob stiku z njimi se sluznica v 
ustih, nosu in očeh razdraži, boli nas glava, imamo drisko, 
v najhujšem primeru lahko pride do krčev v sapnicah in 
nepravilnega delovanja krvnega obtoka  Najpogostejši 
alergen, ki je v več kot 90% povzročitelj celoletnega 
alergijskega rinitisa, je pršica hišnega prahu  

UVOD
Alergije so veliki javno zdravstveni problem, katerega 
reševanje zahteva vztrajne napore in velika vlaganja  
Zato je potrebno upoštevati smernice diagnostičnih in 
terapevtskih pristopov  Z vidika preventive razvoja alergij 
je zelo pomembno osnovno pravilo izogibanje alergenom 
in zmanjšanje izpostavljenosti alergenom 

Beseda alergija je grškega izvora in pomeni reagirati 
drugače  

Alergija je preobčutljivostna reakcija, ki jo posredujejo 
imunski mehanizmi  Alergijo lahko posredujejo protitelesa 
ali specifični limfociti  Večino s protitelesi posredovanih 
alergijskih reakcij posredujejo protitelesa razreda (izotipa) 
IgE  V tem primeru rečemo, da je alergija posredovana 
s protitelesi IgE  Z IgE posredovane alergijske reakcije 
se lahko pojavijo tako pri atopikih kot pri neatopikih  
Alergijski kontaktni dermatitis je primer alergijske bolezni, 
ki jo posredujejo limfociti 

Alergija na hrano je alergijska reakcija na določeno 
sestavino hrane, ki pa jo moramo razlikovati od intolerance 
za določeno hrano, pri kateri ne gre za alergijo, pač pa 
je vzrok drugje  Nekateri ljudje npr  nimajo encimov, 
potrebnih za presnavljanje določenih hranil, posledica 
uživanja le-teh pa so prebavne težave  

VRSTE ALERGENOV
Alergeni so antigeni, ki povzročajo alergijo  Večina 
alergenov, ki se veže na protitelesa IgE ali IgG, so 
beljakovine, pogosto z ogljikovodikovo stransko verigo  
Včasih tudi sami ogljikovi hidrati delujejo kot alergeni  
Redkokdaj so alergeni za protitelesa IgE tudi snovi 
majhne molekulske mase, ki delujejo kot hapteni, npr  
izocianati in anhidridi  Pri kontaktnem dermatitisu so 
alergeni snovi majhne molekulske mase, ki reagirajo z 
limfociti T, npr  krom, nikelj in formaldehid 

Alergeni so po klasifikaciji ortodoksne medicine 
razvrščeni v štiri velike skupine: 
• v prvi skupini so alergeni, ki jih vdihavamo  To so 

predvsem pelodi vetrocvetk, ki cvetijo od februarja 
pa tja do pozne jeseni,

• v drugi skupini so alergeni, ki jih zaužijemo (hrana 
živalskega in rastlinskega izvora in nekatera 
zdravila).,

• v tretji skupini pa so kontaktni alergeni (tisti, ki 
pridejo v stik z našo kožo in sprožijo alergijsko 
reakcijo, npr  kemikalije, zdravila, rastline, encimi),

• in v četrti skupini so tako imenovani parenteralni 
alergeni oziroma tisti, ki pridejo neposredno v krvni 
obtok (piki žuželk, injekcije, infuzije)  

Alergeni se po izvoru delijo na:
• Rastlinski alergeni

• zelišča in trajnice - kislica, pelin, kopriva, hmelj, 
rman, trpotec, detelja, resje, regrat, 

• trave in žita - ječmen, pahovka, oves, pasja 
trava, rž, pšenica, 

• drevesa in grmovnice - breza, javor, akacija, tisa, 
hrast, leska, španski bezeg, lipa, topol, platana, 
brest, brin, oreh, vrba, cipresa  

• Alergeni v živilih 
• hrana živalskega izvora - ribe, goveje, ovčje in 

svinjsko meso, divjačina, perutnina, kokošja 
jajca, školjke, raki,

• hrana rastlinskega izvora 
• zelenjava: stročnice, korenje, paprika, zelena, 

soja,
• oreščki in semena: arašidi, lešniki, mandlji, 

sezam, orehi, mak, 
• sadje: jabolka, banane, jagodičje, hruške, 

češnje, kivi, breskve,  
• začimbe in zelišča: janež, bazilika, kamilica, 

kumina, poper, meta, žajbelj, drobnjak, 
timijan, melisa 

Zakonodaja:
• Direktiva 2000/13/ES - Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 20  marca 2000 o približevanju 
zakonodaje držav članic o označevanju, 
predstavljanju in oglaševanju živil,

• Direktiva 2003/89/ES - Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 10  novembra 2003 o spremembi 
Direktive 2000/13/ES glede navedbe sestavin, 
prisotnih v živilih (obveščanje potrošnika, 
transparenca)- seznam alergenih živil, 

• Direktiva 2005/26/ES - z dne 21  marca 2005 
o določitvi seznama živilskih sestavin ali snovi, 
začasno izključenih iz Priloge IIIa Direktive 
2000/13/ES 
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Sestavine, ki lahko povzročajo alergijo (Direktiva 
2003/89/ES – Ur  l  50/2004):
• ŽITA, ki vsebujejo gluten (t j  PŠENICA, rž, ječmen, 

oves, pira, kamut) in izdelki iz njih,
• RAKI in izdelki iz njih,
• JAJCA in izdelki iz njih,
• RIBE in izdelki iz njih,
• ARAŠIDI (KIKIRIKI) in izdelki iz njih,
• SOJA in izdelki iz nje,
• MLEKO in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo),
• LUPINASTO SADJE (oreščki), t j  mandelj, LEŠNIK, 

oreh, indijski orešček, ameriški oreh, brazilski 
orešček, pistacija, makadamija, orehi Queensland 
in izdelki iz njih,

• LISTNA ZELENA in izdelki iz nje,
• GORČIČNO SEME in izdelki iz njega,
• SEZAMOVO SEME in izdelki iz njega,
• ŽVEPLOV DIOKSID IN SULFITI v koncentraciji več kot 

10mg/kg ali 10mg/l, izraženi kot SO2,
• MEHKUŽCI,
• VOLČJI BOB 

Celiakija je intoleranca za gluten in jo ima cca 1% ljudi  
Preventiva: uživanje glutena prostih živil, ki so izdelana 
iz žit: vsebujejo lahko do največ 200 ppm glutena v 
končnem proizvodu, drugi izdelki do največ 20 ppm  
Alergeni žit lahko navzkrižno reagirajo z alergeni peloda  
Astma pekov je lahko poklicna bolezen zaradi prahu v 
pekarnah 

SIMPTOMI ALERGIJE IN ZDRAVLJENJE
Najpogostejša simptoma, ki prizadeneta kožo, sta 
koprivnica in vodeni izpuščaj  Simptomi, ki prizadenejo 
sluznico dihal in oči, so kihanje, vodeni izcedek iz nosu, 
zamašeni nos, solzenje in pekoče oči  Drugi pogosti 
simptomi so še kašelj, piskanje v pljučih, dušenje in 
prebavne težave, npr  bruhanje, driska in krči v trebuhu  V 
izjemnih primerih lahko pride do anafilaktičnega šoka  To 
je zelo hitra reakcija, ki se začne s srbečico ali zatekanjem 
grla in se nadaljuje s potenjem in oteženim dihanjem  
Krvni tlak pade in lahko pride do izgube zavesti ali celo 
smrti  V takem primeru je nujna takojšnja zdravniška 
pomoč 

ALERGIJSKI RINITIS
Je medicinski izraz za vnetje nosne sluznice  Pogosto 
govorimo tudi o senenem nahodu  Simptomi so: kihanje, 
zamašen nos, izcedek iz nosu ter srbenje v nosu, žrelu, 
očeh in ušesih  Ločimo celoletni alergijski rinitis, ki je 
posledica alergenov v notranjih prostorih čez celo leto 
(npr  pršic, plesni in prhljaja psov in mačk) ter sezonski 
alergijski rinitis, ki se pojavlja v obdobju cvetenja dreves, 
trav in plevela 

Izračunali so, da se število alergij v zahodni Evropi podvoji 
na vsakih deset let  Posebno je zelo velik trend stalnega 
povečevanja alergij v najbolj razvitih državah, kjer ima 
skoraj polovica prebivalcev težave  Vsak drugi prebivalec 
zahodne Evrope ima neko vrsto alergije  Alergijski rinitis 
je najpogostejši - 15-30% (Baudoin  2002) 

Marija SRAKA-ŠADL, univ  dipl  ing 
Terme Radenci

Alergeni v prehrani
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URTIKARIJA
Je kožna alergija, ki se kaže kot oteklina, rdečica in 
srbenje 

Bolezen je nenormalno stanje, ne glede na to, kako 
se manifestira, ali je to prehlad, astma ali pa alergije 
same; telo si vedno prizadeva zagotoviti stanje zdravja, 
ki je normalno  
Kadar te strupene snovi napolnijo tkiva in prekoračijo 
telesno toleranco izločanja, povzroči telo hud napor, v 
katerem jih začne izločati skozi različne kanale, kot so: 
sluzne membrane, pljuča, koža, ledvica, črevesje  

Strupi, toksini, ki jih telo izloča skozi te kanale, napravijo 
te organe občutljive, tako da jih cvetni prah, lasje, živalske 
dlake, prah (pršice v prahu) še bolj iritirajo, zato začnejo 
z obrambnimi akcijami, kot so kihanje, sluzenje nosu  
Cvetni prah, živalske dlake, prah (pršice) torej niso glavni 
vzrok, so le faktor poslabšanja stanja 

Zdravljenje
Vzrok nastanka alergije je zelo težko odkriti  Postopek 
ugotavljanja je lahko tudi dolgotrajen, saj se začne ob 
pojavu različnih bolezenskih znakov s testiranji  

Če telesu zagotovimo osnovne pogoje, se bo pozdravilo 
samo  Takoj ko bodo vzroki za nastanek alergij odstranjeni, 
se tudi različni simptomi ne bodo več ponavljali 

Običajno zdravljenje, ki ga izvajajo zdravniki, vključuje 
uporabo različnih zdravil, kot so: antihistamini, 
dekongestanti, epinefrini in zdravljenje s kortikosteroidi  

ANAFILAKTIČNI ŠOK
Je najhujši primer takojšnjega alergijskega odziva  Začne 
se s srbečico in zatekanjem grla, nadaljuje pa s potenjem 
in oteženim dihanjem  Krvni tlak pade in lahko pride do 
izgube zavesti ali celo smrti  Nujna je takojšnja zdravniška 
pomoč 

To pojasnjujeta dve teoriji:
• higienska teorija – rinitis nastane zaradi sprememb 

v imunski sestavi zaradi premale izpostavljenosti 
bakterijam in virusom kot posledica preventive pred 
virusnimi infekcijami s cepljenjem in prekomerne 
uporabe antibiotikov pri zdravljenju bakterijskih 
infekcij  Kar pomeni, da ni potrebno prehitro in 
prepogosto uporabljati antibiotikov  

• ekološka teorija – razlaga izpostavljenost 
potencialnim alergenom, kot so prah, način ureditve 
doma, hišne živali, konzervansi v hrani  Raziskave 
so pokazale veliko večji delež alergij v mestih kot na 
podeželju (Drviš  2003) 

• 
Alergijska astma je izraz za astmo, ki jo posredujejo 
imunski mehanizmi  Če astmo posredujejo protitelesa 
IgE, jo imenujemo astma, posredovana s protitelesi 
IgE  Protitelesa IgE posredujejo takojšnjo in kasno fazo 
bronhialne obstrukcije  Vendar je pri kasni fazi, podobno 
kot pri drugih alergijskih boleznih, pomemben odziv, ki 
ga posredujejo limfociti T  Glede na trajanje simptomov 
astmo delimo na občasno in trajno  

Ekcem - Atopijski ekcem/dermatitis ni ena bolezen, temveč 
skupek bolezni z nekaterimi skupnimi značilnostmi  
Zato je primernejše poimenovanje sindrom atopijskega 
ekcema/dermatitisa, SAED  Ekcem, ki je soroden alergijski 
astmi in rinokonjunktivitisu, se imenuje s protitelesi IgE 
posredovan SAED 

Znaki izpuščaji na koži in zatečene ustnice
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Vitamini so v vseh organskih snoveh, zato je večina 
ljudi prepričana, da z uravnoteženo prehrano dobi vse 
potrebne vitamine v zadostnih količinah 

Zadosten dnevni vnos mineralov in vitaminov pomaga 
k ohranjanju zdravja  Težko je dosegati to količino z 
normalno prehrano, saj le-ta vsebuje veliko maščob, soli 
in aditivov ter premalo vlaknin, vitaminov in mineralov  
Zato pogosto dodajamo vitamine in minerale v obliki 
vitaminsko-mineralnih dopolnil (Sović  2004) 

ZAKLJUČEK
Profesor Mygind in profesor Mösges, dva glavna 
zagovornika higienske teorije, pojasnjujeta pogostost 
alergij: 

»Ljudje z zahodnim načinom življenja jedo predobro, 
stanujejo zelo udobno, so prečisti, bili so prevečkrat 
cepljeni in prevečkrat zdravljeni  Zaradi tega so premalo 
izpostavljeni raznim bakterijam, kar povzroči imunske 
spremembe, ki povzročijo alergije «

HISTAMIN
Imenujemo hormon z vnetnim delovanjem, ki povzroča 
alergijske simptome na koži, v mišicah in na dihalih 

ANTIHISTAMINIK
Je zdravilo, ki zavira hitro nastajanje histamina in tako 
zmanjša alergijski odziv in simptome ali pa simptome 
celo odpravi 
Najučinkovitejši in najhitrejši način, s katerim 
omogočimo telesu izločanje teh strupenih snovi, je post  
Trajanje posta pa je odvisno od posameznika  Logično 
nadaljevanje postenja je ustrezna dietna prehrana, da 
se alergije ne bodo več pojavljale 

PREHRANA PRI ALERGIJAH
Poznamo več diagnostičnih diet, ki izločijo določeno 
živilo (Bruckbauer  2004)  

PREVENTIVNE DIETE - primer: 
Pri dojenčkih je preventiva pred alergijo na kravje mleko 
dolgo dojenje matere  Priporoča se od rojstav do vsaj 
6  meseca starosti 

TERAPEVTSKA DIETA 
Popolna karenca – neuživanje živil, ki vsebujejo alergene 
– traja do 5 dni  Uživajo se le živila v majhnih količinah  
Primer nulte diete: mineralna voda, čaj in prepečenec, 
Dieta z rižem in govejim mesom  Najpogostejše alergije 
so na citruse, ribe, jajca in mleko, zato izločimo ta živila  
Manj pogoste so alergije na rastlinska živila, kot so sadje, 
zelenjava, oreščki in začimbe  

Brezglutenska dieta – se uporablja pri celiakiji in pri 
Dermatitis herpetiformis  Popolnoma se iz prehrane 
izločijo vsa živila, ki vsebujejo gluten 

Dieta brez aditivov – pri tej dieti se uporabljajo živila brez 
kakršnihkoli dodatkov  Ne uporabljamo živil, ki vsebujejo 
konzervanse, barvila, arome,…

Standardna eliminacijska dieta prepoveduje:
• kajenje, alkohol, kavo in sladila,
• živila, ki vsebujejo konzervanse,
• začimbe,
• oreščke,
• ribe,
• kravje mleko,
• izdelke iz pšenice, sojo in riž 
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DOBRE PRAKSE

Dobra proizvodna praksa je skupek vseh faktorjev, ki 
zagotavljajo, da je kakovost, varnost in učinkovitost 

živila v skladu z njegovo specifikacijo in nameravano 
uporabo 
Dobra higienska praksa je skupek načel za predelavo, 
pripravo, shranjevanje in ravnanje z živili in temelji na 
naslednjih načelih: preprečiti in omejiti kontaminacijo z 
nezaželenimi mikroorganizmi, širjenje in razmnoževanje 
nezaželenih mikroorganizmov ter preprečiti preživetje 
mikroorganizmov in njihovih metabolitov  

Dobra skladiščna praksa je sistem kakovosti, ki se nanaša 
na organizacijo, izvajanje in nadzor shranjevanja izdelkov 
po določenem redu pred nadaljnjo uporabo 

Dobra transportna praksa pa je sistem kakovosti, ki se 
nanaša na organizacijo, izvajanje in nadzor transporta 
izdelkov od izdelovalca do končnega uporabnika 

Dobre prakse so osnova za uvajanje HACCP sistema 

Dobra laboratorijska praksa pomeni, da je laboratorij 
urejen tako, da je zagotovljena sledljivost, validacija 
preizkusnih postopkov, odgovornost preizkuševalcev 
in ustrezna dokumentacija  Le laboratoriji z ustreznimi 
potrdili se bodo lahko potegovali za pooblaščenost in 
se vključevali v delitev dela v uniji na tem področju  

UVAJANJE SISTEMA HACCP (HAZARD ANALYSIS AND 
CRITICAL CONTROL POINTS)
HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point je sistem 
analiziranja nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk in s 
tem zagotavljanje varnega živila v celi verigi od surovine, 
predelave in prometa z živili do kupca oz  potrošnika 
Je sistematičen pristop, ki pokriva vse vidike varnosti 
živil: surovine, predelavo, distribucijo in končnega 
potrošnika, ki:
• spremeni način kontrole od kontrole končnega 

izdelka na kontrolo celotnega procesa,
• zmanjšuje stroške, ki nastajajo zaradi tveganj s 

hrano in prav tako izgube proizvoda,
• uporaba HACCP usmeri tehnične resurse v kritične 

dele procesa,
• pospešuje mednarodno trgovino,
• je skladen z zakonskimi predpisi in olajša delo 

inšpekcijskim službam  
• 
Združena komisija FAO/WHO Codex Alimentarius je 
podprla HACCP kot izbrani sistem za zagotavljanje 
varnosti živil in postavila 7 principov HACCP, ki so osnova 
za vse norme za certificiranje 

Marija SRAKA-ŠADL, univ  dipl  ing 
Terme Radenci

Uvajanje HACCP sistema v živilski industriji
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ZAHTEVE SISTEMA HACCP
Standard opisuje ključne zahteve za sistem kakovosti, 
ki omogoča podjetju vzpostaviti varno pripravo živil na 
osnovi HACCP principov 

ODGOVORNOST VODSTVA
Politika varnosti živil
Vodstvo mora:
• opredeliti področje, za katerega se uvede HACCP 

(proizvod/ skupino proizvodov/ proizvodno enoto),
• zagotoviti, da je politika v skladu s poslovnimi cilji 

podjetja in z zahtevami o varnosti živila s strani 
kupca, s strani institucij in podjetja samega,

• zagotoviti, da je politika o varnosti hrane 
razumljena, uvedena in vzdrževana na vseh nivojih 

• 
Odgovornosti in pooblastila
Naloge, odgovornosti in pooblastila morajo biti 
definirana, dokumentirana in posredovana  Zadolženo 
osebje mora definirati odgovornosti in pooblastila:
• za identifikacijo in zapis vsakega problema, ki 

zadeva proizvode, proces in HACCP sistem,
• vpeljati korektivne ukrepe in kontrolo neskladnih 

proizvodov, dokler napaka ni odstranjena,
• vpeljati ustrezne preventivne ukrepe 
• 
Vodstvo mora preskrbeti ustrezna sredstva za uvajanje 
in kontrolo HACCP sistema 

HACCP tim
Odgovornosti in pooblastila vodje HACCP tima so:
• zagotovi, da je HACCP sistem zasnovan, vpeljan in 

vzdrževan v skladu z zakonodajo,
• da poroča vodstvu o učinkovitosti in primernosti 

uvedenega HACCP sistema–tako za preglede s 
strani vodstva kot za izboljšave sistema,

• da organizira delo HACCP tima 

Tim je multidisciplinaren, zastopana morajo biti znanja in 
izkušnje s področja proizvodov ali proizvodnje podjetja 
in tveganj znotraj tega  O tem je treba vzdrževati 
dokumentacijo  Če so potrebni zunanji strokovnjaki, 
mora biti sklenjen dogovor, ki dokumentira odgovornosti 
in pooblastila teh strokovnjakov glede na HACCP sistem 

Izobraževanje in kvalifikacije s področja zagotavljanja 
varnosti hrane
Podjetje mora identificirati potrebe po izobraževanju, 
ki je potrebno za zagotavljanje varnosti hrane in ga tudi 
omogočiti  Potrebe se v določenih presledkih revidira 
in shranijo zapisi 

Pregled s strani vodstva
Vodstvo podjetja z izvršilno odgovornostjo mora 
pregledati primernost in učinkovitost HACCP sistema v 
določenih intervalih z namenom, da se izpolnijo zahteve 
kupcev, institucij in lastne politike o varnosti živil ter 
arhivirati zapise 

HACCP PLAN
Podjetje mora zasnovati dokumentirane postopke in 
HACCP plan za zagotavljanje skladnosti med zahtevami 
standarda in izraženo politiko o varnosti živil 
HACCP plan mora vsebovati:
• tehtna tveganja in mesta kontrole,
• kritične kontrolne točke (KKT),
• kritične mejne vrednosti in kritična območja,
• merilne metode in pomožne metode, če vpeljani 

merilni sistem zataji,
• odgovornost za kontrolo ali meritve posamezne 

KKT,
• dodatni postopki ki podpirajo HACCP plan,
• zapise o meritvah 

 NAČEL SISTEMA HACCP
• Identifikacija možnega tveganja pri vsaki sestavini 

izdelka in vsaki stopnji proizvodnega procesa, ki 
lahko prizadene varnost končnega izdelka 
• Izdelava pretočnega diagrama po fazah procesa 
• Identifikacija in seznam tveganj ter specifikacija 

kontrolnih ukrepov 
• Določitev kritičnih kontrolnih točk, ki jih moramo 

nadzirati za odpravo določenega tveganja (KKT) 
• Lahko se uporabi drevo odločanja 

• Določitev kritičnih mejnih vrednosti za vsako KKT 
• Postavitev in delovanje nadzornega sistema, 

izvedbe potrebnih meritev in analiz za nadzor KKT 
• Izdela se shema testiranj in opazovanj 

• Določitev in izvedba korektivnih ukrepov, ki so 
potrebni za korekcijo, če nadzorni sistem pokaže, da 
KKT ni pod kontrolo 

• Verifikacija, ki z dodatnimi testi potrdi, da HACCP 
sistem deluje učinkovito 
• Dodatni testi, pregled 

• Postavitev dokumentacijskega sistema, ki vsebuje 
vse podatke o principih 1–6 in njihovo uporabo 
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HACCP ŠTUDIJA IN PLANIRANJE
OPIS PROIZVODA(OV)
• surovine:

• kemične, biološke in fizikalne lastnosti,
• izvor, način distribucije in pogoji skladiščenja,
• priprava pred uporabo,

• proizvod ali skupina proizvodov:
• vrsta uporabljene surovine,
• kemične, biološke in fizikalne lastnosti,
• skladiščenje in način distribucije 

Identifikacija nameravane uporabe proizvoda
Predvideti je treba potencialne uporabnike in potrošnike, 
zlasti tiste skupine, ki so še posebno ranljive  Nato je 
potrebno proučiti, zakaj se bo izdelek uporabil  Upoštevati 
moramo način skladiščenja, priprave in serviranja izdelka, 
prav tako tudi morebitno nepredvideno, neprimerno 
uporabo in jo preprečiti z natančnimi navodili za 
potrošnika (deklaracija) 

Tehnološka shema
Izdelana mora biti za vse proizvode ali skupine in mora 
vsebovati 
• vse faze proizvodnega procesa po zaporedju,
• kjer se vključijo v proces posamezne surovine in 

polizdelki,
• kjer vstopi ponovna predelava in recikliranje,
• kjer izstopajo polizdelki, stranski proizvodi in 

odpadki 

Določitev potencialnih tveganj
Določiti in dokumentirati moramo vsa potencialna 
tveganja, ki so v okviru postavljenega HACCP sistema, 
zapisana in ovrednotena glede na resnost, pogostost in 
verjetnost pojava  Na osnovi te ocene se določi tehtna 
tveganja, za katera se postavi kontrolni sistem 

Tabela 1: Potencialna tveganja
KEMIČNA FIZIKALNA BIOLOŠKA
Strupene snovi

• Kemikalije, ki nastanejo med 
procesom

• Kemikalije v kmetijstvu

• Antibiotiki in drugi rezidui v  
mesu, perutnini in  
mlečnih izdelkih

• Nenamenski aditivi 

• Neustrezni materiali  
opreme in embalaže

• Industrijski onesnaževalci

• Težke kovine

• Radioaktivni izotopi

• Preobčutljivost

• Alergeni v živilih 

Trde tuje snovi 

• Steklo

• Les

• Kamni

• Kovinski delci

• Embalažni material

• Kosti

• Gradbeni material

• Osebni predmeti

Funkcionalna tveganja

• Odstopanje velikosti delcev

• Napake embalaže

Zadušitev

• Delci hrane zaidejo v sapnik 

Mikroorganizmi in njihovi strupi 

• Bakterije: vegetativne celice in 
spore

• Plesni 

• Virusi

• Kvasovke

• Paraziti

Ribe in školjke kot vir strupenih 
snovi

Ptice, insekti in glodalci kot 
prenašalci patogenov

• Umazanija, delci in izločki 
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Tabela 2: Pregled patogenih mikroorganizmov

PATOGENI

ŽIVILO INFEKTIVNI (pasterizacija jih inaktivira) Proizvajajo strupe in/ali tvorijo spore (pasterizacija 
jih ne inaktivira)

Meso, perutnina in 
jajca 

Salmonella spp.
Campylobacter jejuni 
Escherichia coli 0157:H7
Yersinia enterolitica 

Listeria monocytogenes
Hepatitis A virus
Trichinella spiralis
Trakulje 

Staphylococcus aureus 
Clostridium Perfringens
Clostridium botulinum
Bacillus cereus

Ribe Salmonella spp.
Vibrio spp., V.cholerae
Y. enterolitica 

Hepatitis A virus
Anisakis
Trakulje

Clostridium botulinum
Produkti, ki nastajajo z 
delovanjem mikrobov 
(histamin)

Školjke Salmonella spp.
Vibrio spp., V.cholerae
Shigella spp.
Y. enterolitica

Hepatitis A virus
Norwalk virus

Clostridium botulinum
Produkti, ki nastajajo z 
delovanjem mikrobov (PSP, 
DSP, NSP, ASP)

Sadje, zelenjava Salmonella spp.
L. monocytogenes 
Shigella spp.
E. coli spp.

Hepatitis A virus
Norwalk virus 
Cryptosporidium spp.
Giardia lamblia

S. aureus (toksin)
C. botulinum
Bacillus cereus
Plesni (mikotoksini) 

Žita, stročnice, 
oreščki

Salmonella spp.
L. monocytogenes
Shigella spp.
E. coli spp.

S. aureus (toksin)
C. botulinum
Bacillus cereus
Plesni (mikotoksini)

Začimbe Salmonella spp. S. aureus (toksin)
C. botulinum
Bacillus cereus
C. perfringens

Mleko, mlečni izdelki Salmonella spp.
Y. enterolitica
L. monocytogenes
E. coli spp. 

Campylobacter jejuni
Shigella spp.
Hepatitis A virus 
Norwalk virus

S. aureus (toksin)
C. perfringens 
Bacillus cereus
Plesni - mikotoksini

Tabela 3: Ocena tveganja

Resnost Pogostost Verjetnost 
neodkritja

Rezultat

Resnost za 
izdelek

Visoka Visoka 5

Srednja Srednja Srednja 3

Nizka Nizka Nizka 1

Maximum = 125 točk: tveganje je zelo visoko
Mini = 1 točka: tveganje je zelo nizko
OCENA = resnost tveganja x pogostost pojavljanja vzroka 
tveganja x verjetnost neodkritja vzroka tveganja  
Za vsa tehtna tveganja se določi kontrolne postopke, ki 
preventivno onemogočijo nastanek tveganja ali ga zožijo 
na sprejemljivo mejo 
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Tabela 4: Analiza tveganja in preventivni ukrepi v postopku ravnanja z živili
Stopnja v 
procesu

Vrsta tveganja
B – biološko
K – kemično
F – fizično

Vzrok za nastanek tveganja Ocena 
tveganja

Preventivni ukrepi

r v p
Sprejem 
živil

B prisotnost 
patogenih MO

Neprimerna temperat  ob 
sprejemu v v v Merjenje T živil ob sprejemu in hiter 

notranji transport na primerno T
K ostanki kem  

substanc v n n Analizni izvid dobavitelja o ustreznosti 
živil

F tujki,umazanija, 
pošk  embalaže n n n Vizualna kontrola vhodnih živil, izbor 

direktnega dobavitelja
Skladiščenje 
in hlajenje 

B razvoj patogenih 
MO

Neprimerna temp  hladilnic, 
pretek roka trajanja živil v v v Merjenje T hlad naprav in živil, kontrola 

rokov trajanja, sist FI-FO
K ni
F škodljivci s n n Program DDD,zaprta embalaža

Priprava B patogeni MO Nehigienski postopki v n n Navodila za meh  obdelavo in pripravo, 
navodila o osebni hig 

K ni
F tujki s n n Redno vzdrževanje strojev in naprav, 

predpisana del  obleka
Toplotna 
obdelava

B preživetje pat  
MO

Prenizka temperatura 
toplotne obdelave v v v Navodila za topl  obdelavo živil, merjenje 

temperature jedi
K ni
F ni

Serviranje B patogeni MO Ponovna okužba – slaba 
osebna higiena, čiščenje s n n Izvajanje navodil o osebi higieni, plani 

čiščenja in dezinfekcije 
K ni
F ni
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Slika 1: Drevo odločanja pri določanju KKT za procese

Kritične kontrolne točke – KKT
Vsa tehtna tveganja morajo biti kontrolirana v eni ali 
več KKT 

Na razpolago mora biti dokumentacija, ki dokazuje, da je 
bila izbira kritičnih točk izdelana na osnovi sistematičnega 
postopka (npr  drevo odločanja)  Za vsako KKT se izbere 
ustrezne merilne parametre, ki omogočajo, da je 
kontrolna metoda učinkovita  Pri vsaki stopnji procesa, 
kjer je ugotovljeno visoko tveganje, odgovarjamo na 
vprašanja, kakor so navedena 

Kritična kontrolna točka je mesto, stopnja ali postopek v 
proizvodnem procesu, na katerem z ustrezno izbranimi 
kontrolnimi ukrepi preprečimo, odstranimo ali zmanjšamo 
dejavnik velikega tveganja na sprejemljivo raven 

Mejne vrednosti za vsako KKT
Biti mora dokazljivo, da izbrane mejne vrednosti res 
vplivajo na zmanjšanje ali odpravo tveganja  Mejne 
vrednosti, ki so vezane na subjektivne ocene, je treba 
podpreti z navodili, specifikacijami ali šolanjem osebja 

KRITIČNE MEJNE VREDNOSTI SO MEJE,  
KI NE SMEJO BITI PRESEŽENE.
Ciljna vrednost: 116ºC ZADOVOLJIVO
Kritična meja: 115ºC SPREJEMLJIVO - sprejem
pod 115ºC PREPOVEDANO
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Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, 
ki prihajajo v stik z živili - ZZUZIS - Ur. l. RS, 52/2000 in 
dopolnila Ur. l. RS, št. 42/2002
Opredeljuje pogoje za živila, aditive in izdelke, ki prihajajo 
v stik z živili, da so zdravstveno ustrezni in je nadzor nad 
njihovo proizvodnjo in prometom 

Cilj zakona: Zaščititi zdravje ljudi - porabnikov in 
omogočanje prometa na nacionalnem in mednarodnem 
trgu  

Zakon v 2  členu opredeljuje pojme živilo, izdelek, 
proizvodnja, priprava, obdelava, dodelava, pakiranje, 
hramba, promet, aditiv, higiena, osebna higiena, HACCP, 
varnost živil, zdravstveni nadzor, zdravstvena ustreznost  
Zakon opredeljuje, da se smejo živila proizvajati le v 
ustreznih objektih, z upoštevanjem higienskih, 
zdravstvenih in tehničnih zahtev 

Živila so zdravstveno ustrezna in varna, če ne vsebujejo 
mikroorganizmov, kemičnih sredstev (pesticidov   ), 
strupenih kovin, nedovoljenih aditivov ali njihove 
prevelike količine, radionuklidov (obsevana živila), ne 
vsebujejo drugih nezaželenih tujkov, imajo ustrezne 
organoleptične lastnosti, označen rok uporabe, označene 
morajo biti sestavine glede na pravilnike    

Zagotavljanje predpisanega se izvaja z notranjim in 
uradnim nadzorom  Zato ta zakon podaja tudi delo 
inšpekcije - pravice in dolžnosti, spremljanje nadzora - 
monitoring in kazenske odgovornosti 

Kontrolni sistem za vsako KKT
Kontrolni sistem je sestavljen iz zaporedja planiranih 
meritev ali opazovanj, ki kažejo, ali je KKT pod kontrolo  
Kontrolni sistem s potrebnimi navodili za kontrolo 
obsega:
• kontrolne merilne metode,
• navodilo o pogostnosti kontrol,
• odgovorno osebo za kontrolo,
• odgovorno osebo za vrednotenje rezultatov 

kontrole (to je oseba, ki lahko odredi korektivni 
ukrep)

• zapise ali dokumentacijo o rezultatih kontrole  

Kontrolne metode in pogostnost meritev mora 
biti takšna, da zagotavlja identifikacijo kakršnekoli 
neskladnosti v okviru kritičnih mejnih vrednosti v času, 
ko se proizvod še lahko izolira in prepreči uporabo 

Korektivni ukrepi za vsako KKT
Morajo zagotoviti, da se KKT vrne pod kontrolo in da se 
ravna s proizvodom, ki je izdelan v kritičnem intervalu, 
skladno s predpisi, veljavnimi za obvladovanje neskladnih 
proizvodov  Obvezni so zapisi o korektivnih ukrepih 

Zapisi, ki se nanašajo na sistem HACCP
Vzdrževani morajo biti zapisi, ki dokumentirajo delovanje 
HACCP sistema  

Obvladovanje neskladnih proizvodov
Zagotoviti je treba dokumentirane postopke, po katerih 
je mogoče preprečiti, da bi neskladen proizvod (ki je 
izven postavljenih mejnih vrednosti) prišel v nenamensko 
uporabo 

Razglas (objava) in odpoklic
Če se ugotovi tveganje pri že razposlanem proizvodu, 
mora organizacija vzpostaviti in vzdrževati postopke 
za obveščane prizadete stranke in za odpoklic izdelka 

Obvladovanje merilne tehnike in opreme
Oprema za kontrolo in meritve na KKT mora biti 
kontrolirana in validirana po priznanih in validiranih 
nacionalnih ali internacionalnih standardih  Če teh 
ni, mora biti navedena osnova, po kateri se opremo 
kalibrira  Postopki za kontrolo in validiranje merilne 
tehnike in opreme morajo zagotavljati ponovljivost 
rezultatov  Predpisati je treba postopke za kalibracijo in 
zapise, na razpolago pa mora biti tudi dokumentacija o 
zanesljivosti analiznih rezultatov 

Vzdrževanje sistema HACCP
Na osnovi:
• sodelovanja s HACCP timom,
• verifikacije rezultatov,
• sprememb in dopolnitve politike kakovosti v 

podjetju 

HACCP sistem mora biti posodobljen in vzdrževan na 
aktualnih osnovah  Aktivnosti za vzdrževanje HACCP 
sistema so del pregleda s strani vodstva 

Informiranje HACCP tima
Podjetje mora vzpostaviti predpisane postopke, ki 
zagotavljajo, da je HACCP tim informiran o naslednjih 
področjih:
• novi proizvodi,
• spremembe v surovinah, proizvodih ali storitvah,
• spremembe v proizvodnem postopku ali opremi 

Verifikacija HACCP sistema
• HACCP presoja,
• Validacija 
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VIRI: 
1  Codex Alimentarius Commission »draft annex – 

HACCP System and Guidelines for its Application, 
1996 

2  Gospodarska zbornica Slovenije, Higiena živil – 
povzeto po Codex Alimentarius, Ljubljana, junij, 
2002.

3  WHO, Hazard Analysis Critical Control Point System, 
1995.

4  Pravilnik o higieni živil, Uradni list RS, št  60/2002 
5  Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in 

zdravja delavcev na delovnem mestu, Uradni list 
RS, št  89/99 

6  Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode, 
Uradni list RS, št  46/ 1997 

7  RASPOR  P  s sodelavci, Priročnik za postavljanje in 
vodenje sistema HACCP, Ljubljana, 2002 

8  Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list 
RS, št  56/99 

9  Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter 
snovi, ki prihajajo v stik z živil, Uradni list RS, št  
52/2000, št  42/2002 

Pravilnik o uradnem zdravstvenem nadzoru Ur. l. RS 
št. 60/2002
V 3  členu je poudarjeno, da se zdravstveni nadzor izvaja 
redno, ob sumu na zdravstveno neustreznost živila in na 
podlagi nacionalnega in mednarodnega sistema hitre 
izmenjave informacij o zdravstveno neustreznih živilih  
Pravilnik določa postopke nadzora, ocene o KKT, tveganjih, 
monitoringu KKT in izvajanju notranjih presoj sistema 
HACCP 

Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode - Ur. l. 
RS št. 46/1997
Živilska industrija je izredno velik porabnik vode  Pravilnik 
predpisuje zahteve za zdravstveno ustreznost pitne vode 
zaradi varovanja zdravja ljudi  Zdravstveno ustrezna 
voda se uporablja za pitje, osebno higieno in pripravo 
ter proizvodnjo hrane  Pitna voda ne sme vsebovati 
mikroorganizmov, parazitov, ki bi bili nevarni za ljudi  
Po tem pravilniku vodo analizirajo glede mikrobioloških, 
fizikalnih, kemijskih, bioloških in radioloških karakteristik  
Pravilnik v 25  členu navaja, da se v objektih za proizvodnjo 
in promet živil odvzame vzorec pitne vode v območju 
proizvodnje in prometa z živilom  Nadzor nad izvajanjem 
pravilnika je v pristojnosti zdravstvene inšpekcije  
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IZVLEČEK

Bolezni prebavil prizadanejo različne dele prebavnega 
trakta in izzovejo številne težave, ki jih večina 

pacientov lahko poveže s prehrano  Pravilna prehrana 
pri kronično vnetni črevesni bolezni (KVČB) je eden od 
poglavitnih dejavnikov za olajševanje težav in boljše 
počutje  

Najosnovnejša potreba, ki jo je treba s prehrano 
zagotoviti, je energija  V primeru podhranjenosti, ki 
pogosto nastopi v času akutnega zagona vnetja, moramo 
s pravilno prehrano zadovoljiti višje energetske potrebe 
kot sicer  Pomanjkanje esencialnih hranilnih snovi, kot 
so beljakovine, minerali, vitamini, maščobne kisline 
in druge, vpliva na slabo počutje in utrujenost, zniža 
odpornost, poslabša prehranski status in posledično 
poslabša bolezen  Ne samo da je pomembno prilagoditi 
sestavo hranil in živil, uživati pravilne prehranske vlaknine 
in zaužiti dovolj tekočine, nadvse pomembno je tudi 
upoštevati pravilen način priprave in prilagoditi režim 
prehrane tako, da bo ustrezal stanju pacienta  

Z izbiro pravilne in individualno prilagojene varovalne 
prehrane moramo pacientom s KVČB zagotoviti vse 
potrebne esencialne hranilne snovi, poskrbeti za 
primerno hidracijo in zadovoljiti morebitne povečane 
potrebe po energiji  

Deskriptorji: kronična vnetna črevesna bolezen, 
varovalna prehrana, energetske potrebe, esencialne 
snovi, beljakovine 

UVOD
Pravilna prehrana pri kronični vnetni črevesni bolezni 
(KVČB) je težava, s katero se srečujejo tako pacienti kakor 
tudi zdravniki in dietetiki  Stanja, ki povzročajo težave, so 
predvsem driske, bolečine v abdomnu ter bruhanje, ki 
posledično privedejo do motenj v prehranskem statusu  
Težave se pogosto pojavljajo po jedi, zato pacienti svoje 
težave povezujejo neposredno s prehrano  Upravičeno 
se pogosto obrnejo na kliničnega dietetika, od katerega 
pričakujejo stroga in jasna dietna navodila, ki bi bolezen 
z določeno mero zagotovo izboljšala  Žal pri KVČB za 
prehrano ne moremo določiti nekakšnih splošnih 
omejitev in predpisov – prehrano se trudimo vedno 
prilagoditi posamezniku, njegovi toleranci do posameznih 
živil in njegovim potrebam glede na prehranski status  
Vendarle se potrebe razlikujejo tudi glede na to, ali je 
pacientova bolezen v akutni ali kronični fazi  

V osnovi je prehrana pri KVČB dietoprofilaktična – 
varovalna prehrana  Osnovno vodilo kljub vsem ostalim 
faktorjem ostaja vzdrževanje normalne prehranjenosti  V 
primeru, da je pacient podhranjen, ni dovolj, da nudimo 
bolniku samo večjo količino energije, temveč moramo 
zagotoviti vse ostale snovi, ki so del varovalne prehrane 
in predvsem zdraviti osnovno stanje, ki je privedlo do 
malabsorpcije hranil in dehidracije ter neprimernega 
stanja prehranjenosti (npr  zdravljenje akutnega zagona 
bolezni)  Dober prehranski status na splošno pozitivno 
vpliva na stanje pacienta, prispeva k uspešnejšemu 
okrevanju ob akutnem zagonu KVČB in boljšemu 
prenašanju ponovnega izbruha bolezni  

Svetlana Šarenac, dipl  m  s , spec  diet 
Tomislav Šarenac, dr  med 

Vloga prehrane pri kronično vnetni črevesni bolezni
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ENERGETSKE POTREBE
Do poslabšanja bolezni lahko privede 20% izgube telesne 
teže pod normalno telesno težo  Za znak podhranjenosti 
smatramo padec telesne teže za 10% in vrednost indeksa 
telesne mase pod 18, ob normalni dietni prehrani  V 
primeru podhranjenosti povečamo energetske potrebe, 
še posebej v času akutnega zagona vnetja 

POVPREČNE DNEVNE FIZIOLOŠKE POTREBE MLADIH 
PO ENERGIJI:

Fantje – Moški Dekleta - Ženske

11 – 14 let → 2800 Kcal 11 – 14 let → 2100 Kcal

15 – 22 let → 3000 Kcal 15 – 22 let → 2400 Kcal

Pacienti s KVČB imajo zaradi bolezni pogosto posledično 
izgubo telesne teže  Izguba telesne teže je povezana s 
premajhnim vnosom energetsko bogate hrane  Potrebe 
po energiji se razlikujejo v akutni in kronični fazi:
• akutna faza bolezni: telesna teža x 38 Kcal,
• konična faza bolezni: telesna teža x 45 Kcal 
• 
Določanje energetske vrednosti se nanaša na še 
normalno telesno težo  Prehrano lahko energetsko 
obogatimo tudi z dodatkom enteralnih preparatov, ki 
so visoko kalorični in visoko beljakovinski ter vsebujejo  
1,5 Kcal/ml  Energetske potrebe pri KVČB lahko 
povečamo na 40 % več od priporočenih potreb glede 
na stanje prehranjenosti 

Prehrana v akutni fazi bolezni
Kljub številnim raziskavam etiologije KVČB še vedno 
natančno ne poznamo  Trenutne teorije so povezane z 
bakterijskimi ali virusnimi infekti, slabimi prehranskimi 
navadami, kakor tudi s hiperaktivnostjo imunskega 
sistema  Kar pa nam raziskave z zagotovostjo pokažejo, 
je, da je 65% vseh pacientov v akutni fazi podhranjenih, 
ob tem jih ima 60 – 80 % tudi anemijo 

Vzroki podhranjenosti so:
• nezadosten vnos hrane,
• izogibanje pomembnim živilom, ki jim po navadi 

delajo težave,
• intoleranca na določena zdravila,
• v akutni fazi bolezni se zmanjša transport proteinov 

skozi vneta področja črevesja, kar privede do 70 % 
zmanjšanja količine proteinov v telesu (Crohnova 
bolezen) 

BELJAKOVINE
Beljakovine so snovi, ki se med vsemi hranilnimi snovmi 
najbolj ločujejo med seboj in omogočajo biološko 
raznolikost  Potrebne so za rast, vzdrževanje, obnavljanje 
in varovanje telesa  Služijo nam kot gradbeni elementi, 
ki so sestavni del hormonov, krvne plazme (albumini, 
globulini, fibrinogen), protiteles, vitaminov (triptofan, 
niacin), kosti, zob, hemoglobin, mišic itn  Takšne 
esencialne hranilne snovi, ki majo pomembno vlogo pri 
vseh mnogovrstnih metabolnih poteh, so pomembne tudi 
za detoksikacijo organizma in vzdrževanje acidobaznega 
in osmotskoega ravnotežja  Nenazadnje so beljakovine 
tudi izvor energije (1 g beljakovin je približno 4 Kcal)  
Pomanjkanje proteinov privede do izčrpanosti, izgube 
telesne teže, zmanjšanje odpornosti in upočasnjene rasti 

KVALITETA BELJAKOVIN
Beljakovine so sestavljene iz aminokislin, ki vsebujejo 
fosfor in dušik  Kvaliteta beljakovin se ocenjuje po količini 
aminokislin  Beljakovine visoke biološke vrednosti so 
beljakovine živalskega izvora  Te vsebujejo esencialne 
aminokisline, ki jih telo ne more samo sintetizirati  
Biološko vredne beljakovine se nahajajo v mesu, mleku, 
ribah  

Rastlinske beljakovine imajo manjšo biološko vrednost 
in ne vsebujejo aminokislin, vendar so kljub temu 
nepogrešljive v varovalni prehrani  

OCENA STANJA PREHRANJENOSTI
Ocena stanja prehranjenosti se lahko določa na več 
načinov  V bolnišnici se lahko poslužujemo prehranske 
anamneze ali s hitro mini nutricijsko oceno, ki se uporablja 
v dveh stopnjah  Nutricijska ocena vsebuje naslednja 
vprašanja:
• ali obstajajo v zadnjih mesecih izguba apetita in 

druge prebavne težave,
• kakšna je izguba telesne teže v zadnjih mesecih,
• kakšno je počutje in aktivnost pacienta v zadnjih 

mesecih,
• ali je bil pacient pod kakšnim posebnim stresom,
• ali ima kakšne nevropsihološke težave,
• kolikšen je indeks telesne mase 
Drugi del vprašalnika se nanaša na:
• način uživanja hrane (pomoč pri hranjenju),
• kdo skrbi za pacienta in njegovo prehrano,
• koliko zdravil uživa na dan,
• količino zaužite hrane,
• uživanje sadja in zelenjave,
• količina zaužite tekočine 
Po končni skupni oceni razvrstimo paciente v dve skupini:
• prva skupina, ki doseže 12 točk, je normalno 

prehranjena,
• druga skupina, ki doseže 11 točk in manj, je slabo 

prehranjena 
V primeru slabe prehranjenosti lahko uporabljamo še 
druge kazalce za določanje prehranjenosti:
• antropometrične meritve (telesna teža in višina, 

kožna guba, obseg meč, obseg zapestja),
• biokemični testi (albumin, transferin),
• dušikova bilanca (merjenje dnevnega vnosa 

beljakovin in izločanja v urinu),
• indirektna in direktna kalorometrija (metode, ki 

pomagajo izračunu metabolnih potreb glede na 
porabljeni kisik, izločeni dioksid in telesno toploto),

• kožni odgovor na antigen (test za oceno imunskega 
odgovora v telesu),

• kontrola elektrolitov, vitaminom, mikroelementov 
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Nekateri od virov vitamina B12 so: meso, ribe, jajca, 
mleko, siri  Živila rastlinskega izvora vsebujejo B12 le v 
sledovih  Ponavadi se nahaja v živilih, ki so podvržena 
fermentaciji (kislo zelje) 

Tabela 1: Priporočeni dnevni vnosi vitamina B12 
(povzeto po Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, 
2004)

Starost Vitamin B12
µg/dan

Dojenčki

0 do manj kot 2 meseca 0,4

4 do manj kot 12 mesecev 0,8

Otroci

1 do manj kot 4 leta 1,0

4 do manj kot 7 let 1,5

7 do manj kot 10 let 1,8

10 do manj kot 13 let 2,0

13 do manj kot 15 let 3,0

Mladostniki in odrasli

15 do manj kot 19 let 3,0

19 do manj kot 25 let 3,0

25 do manj kot 51 let 3,0

51 do manj kot 65 let 3,0

65 let in starejši 3,0

Nosečnice 3,5

Doječe matere 4,0

V prehrano bolnika s KVČB dajemo 1-2 g beljakovin na 
kilogram telesne teže dnevno  To količino beljakovin 
dosežemo s pravilnim izborom živil, ki vsebujejo 
beljakovine visoke biološke vrednosti  Pri sestavljanju 
jedilnika moramo imeti v mislih možnost intolerance na 
laktozo, ki se nahaja v mleku in mlečnih izdelkih  Potrebe 
po beljakovinah pri otrocih do enega leta starosti se lahko 
zvišajo do 4g /kg/dan 

OGLJIKOVI HIDRATI
Ogljikovi hidrati v obliki mono-, di- ali polisaharidov 
predstavljajo izvor energije v telesu  Pri KVČB se 
lahko pojavi sekundarna intoleranca na disaharide  
Najpogostejša je intoleranca na laktozo zaradi 
pomanjkanja laktaze, encima, ki razgrajuje mlečni 
sladkor  Dietna terapija je zaradi tega sestavljena iz 
popolne eliminacije mlečnega sladkorja (laktoze) iz 
prehrane  Laktozo začnemo dodajati šele, ko kliničnih 
znakov intolerance laktoze ni več  Intoleranca saharoze 
se pojavi pri dolgotrajni driski zaradi sekundarnega 
deficita saharaze  Encim saharazo lahko v dietni 
terapiji nadoknadimo z zviševanjem koncentracije 
skupaj s polimeri glukoze  Sekundarna intoleranca na 
monosaharide je pri bolnikih s KVČB redka 

MAŠČOBE
Maščobe v prehrani predstavljajo predvsem izvor 
energije in esencialnih maščobnih kislin, pomagajo 
pa tudi pri absorpciji v maščobi topnih vitaminov  
Sposobnost absorpcije maščob je pri bolnikih s KVČB 
boljša od ogljikovih hidratov  Vzroki malasorpcije 
so različni, od atrofije sluznice črevesja, isuficienca 
eksokrinega pankreasa do sekundarnega deficita 
žolčnih soli  Zato v dietni terapiji priporočamo 
maščobne kisline srednjih verig – MCT (medium chain 
trigyicerides), ki se absorbirajo brez prisotnosti žolčnih 
soli direktno v portalno cirkulacijo  MCT maščobe za 
razliko od maščobnih kislin dolgih verig - LCT (long chain 
triglycerides) ne vsebujejo esencialnih kislin in imajo 

visoko osmolarnost, zato se uporabljajo v primerih, ko 
ima bolnik steatorejo 

V akutni fazi bolezni izbiramo maščobe rastlinskega 
izvora in pripravljamo obroke s čim manj maščobami  
V kronični fazi bolezni pa maščobe zvišamo za do 30 
% normalne količine na dan  Ko dosežemo izboljšanje 
bolezni, lahko pacienti po priporočilih svetovne 
zdravstvene organizacije začnejo uživati normalno 
varovalno prehrano  

MINERALI IN VITAMINI
Prebavne bolezni lahko povzročijo pomanjkanje 
vitaminov in mineralov  Akutna faza bolezni privede do 
pomanjkanja mineralov in vitaminov, topnih v vodi, še 
posebej ob driskah in veliki izgubi tekočine  

Zn (Cink)
Pomanjkanje cinka je posebej izraženo pri Crohnovi 
bolezni  Cink je sestavni del številnih encimov, ki 
sodelujejo pri sintezi beljakovin  Pomanjkanje cinka 
povzroči okvaro v rasti celic, regeneraciji tkiv in upočasni 
rast in razvoj otroka  Klinični znaki pomanjkanja se 
kažejo kot: apatija, depresija, razdražljivost, inapetenca, 
itd  Cink se nahaja v živilih rastlinskega in živalskega 
izvora  Viri cinka so: govedina, perutnina, jajca, mleko, 
sir, polnozrnata žita  Pri pripravi hrane pride do velike 
izgube cinka, zato priporočamo pripravo pri manjših 
temperaturah  Absorpcija cinka je boljša iz živil živalskega 
izvora, kot iz živil rastlinskega izvora  Približne potrebe po 
cinku so: fantje - 15 mg dnevno, deklice - 12 mg dnevno 

VITAMIN B 12
Pri moteni absorpciji lahko pride do pomanjkanja vitamin 
B12  Ocena stanja vitamina B12 pri KVČB se lahko meri 
s koncentracijo v krvni plazmi  Dnevne potrebe po 
vitaminu B12 so 2 – 4 ug (mikrograma)  Pomanjkanje 
vitamina B12 pripelje do slabokrvnosti in do tvorbe 
prevelikih rdečih krvnih teles (megaloblastna anemija)  
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ŽELEZO
Je pomembna sestavina številnih aktivnih sestavin, ki 
prenašajo kisik in elektrone (hemoglobin in mioglobin)  
Telo vsebuje 2 – 4 g železa, od tega je 60 % vezano 
na hemoglobin, 25 % je v feritinu in hemosiderinu, 15 
% v mioglobinu in encimih  Pomanjkanje železa moti 
termoregulacijo in vpliva na fizično zmogljivost in imunski 
sistem  Mešana hrana vsebuje 5 – 15 mg nehemskega 
železa in 1 – 5 mg hemskega železa  Živila, ki zavirajo 
absorpcijo železa, so živila rastlinskega izvora (koruza, 
grah, fižola, leča), med tem ko jo živila živalskega izvora 
vzpodbujajo 
Rast in nosečnost povečujejo potrebe po železu  

PREHRANSKE VLAKNINE
Pod pojmom prehranskih vlaknin so zbrane sestavine 
rastlinske hrane, ki jih telesu lastni encimi človeškega 
prebavnega trakta ne razgradijo  Bakterije v črevesju 
delno razgradijo prehranske vlaknine v maščobne kisline 
s kratkimi verigami  Vlaknine znižujejo pH vrednost 
vsebine črevesja, sami sluznici črevesja pa služijo kot 
hranilne snovi  V primeru absorpcije predstavljajo 
maščobne kisline s kratkimi verigami dodaten vir 
energije, približno 2 Kcal na g vlaknin 

Pomembne vlaknine za bolezni prebavnega trakta so:
• netopni, bakterijsko slabše razgradljivi polisaharidi 

(polnovredna žita),
• topni, bakterijsko razgradljivi polisaharidi (sadje , 

krompir, zelenjava) 
• 
Topne in netopne vlaknine v primernem razmerju v 
prehrani pacienta s KVČB pozitivno vplivajo na njegovo 
črevesje  Balast veže na sebe različne substance, med 
njimi tudi raznovrstne toksine, ki zaidejo v črevo s 
prehrano  Hrana, ki vsebuje dosti vlaknin, je znana kot 
dobro tolerirana, to so banane, kuhana zelenjava, mehka 
sveža zelenjava, sadje, pretlačeni krompir, oves, rž  

Prehranskih vlaknin se izogibamo samo v primeru 
stenoze črevesja 

Hrana, ki pogosto povzroča napenjanje in pline v 
črevesju: jabolka, marelice, fižol, kruh, brstični ohrovt, 
korenje, zelena, citrusi, jajčevci, mleko, mlečni izdelki, 
čebula, testenine, krompir, slive, rozine, pšenični kolački

TEKOČINA
Voda predstavlja pri odraslem 60 % in pri dojenčku 70 
% celokupnega mase telesa  Je topilo za hranilne snovi, 
sodeluje pri gradnji in obnovi celic, uravnava telesno 
temperature in sodeluje pri izločanju škodljivih snovi  
Pomanjkanje tekočine hitro pripelje do hudih posledic, 
posebej pri izraziti driski in bruhanju  Večkrat takšno 
stanje povzroči dehidracijo telesa in pomembno izgubo 
elektrolitov  Sodobno zdravljenje dehidracije temelji na 
fizioloških načelih in ima dva osnovna cilja:
• rehidracija in vzdrževanje primerne hidracije ter 

elektrolitskega ravnovesja,
• primerna prehrana, ki preprečuje morebitno 

stradanje 
• 
Evropsko združenje za otroško gastroenterologijo, 
hepatologijo in prehrano (ESPGHAN) je izdalo priporočila 
za sestavo oralne rehidracijske tekočine za otroke v 
Evropi  Med vsemi preiskušanimi ORT je v Evropi 
uveljavljena tekočina z naslednjo sestavo: 60 mmol/L 
natrija, 20 mmol/L kalija, 40 mmol/L klorida, 10 mmol/L 
citrata, 10 mmol/L bikarbonata, 90 mmol/L glukoze, 
osmolarnost: 230 mOsm/L 

Tabela 2: Priporočeni dnevni vnosi železa (povzeto po 
Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, 2004)

Starost Železo
mg/dan

m ž

Dojenčki

0 do manj kot 2 mesece 0,5

4 do manj kot 12 mesecev 8

Otroci

1 do manj kot 4 leta 8

4 do manj kot 7 let 8

7 do manj kot 10 let 10

10 do manj kot 13 let 12 15

13 do manj kot 15 let 12 15

Mladostniki in odrasli

15 do manj kot 19 let 12 15

19 do manj kot 25 let 10 15

25 do manj kot 51 let 10 15

51 do manj kot 65 let 10 10

65 let in starejši 10 10

Nosečnice 30

Doječe matere 20
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Zaključek
Pravilna prehrana je med najpomembnejšimi varovalnimi 
dejavniki pri preprečevanju številnih kroničnih bolezni, 
tudi KVČB  Priporočljiva prehrana je v akutni fazi 
visokokalorična in visokobeljakovinska ter predvsem 
uravnotežena, s pravilnim razmerjem esencialnih 
hranilnih snovi  Prestroga dietna navodila lahko 
privedejo do podhranjenosti in poslabšanja bolezni, 
zato je pomembno, da dieto sestavimo individualno, za 
vsakega pacienta posebej  Prehrano je treba prilagoditi 
ne le potrebam in posameznikovi toleranci, marveč tudi 
samim prehranskim navadam bolnika 
Z veliko gotovostjo lahko zatrdimo, da je varovalna 
prehrana z izbranimi živili, pravilno pripravo in sestavo 
hrane eden od poglavitnih pogojev za uspešno preventivo 
in zdravljenje KVČB 

Tabela 3 : Zdravljenje akutne driske (Mičetič Turk D , 1999)

Zdravljenje Akutna driska

Brez dehidracije Blaga dehidracija
< 5 %

Zmerna dehidracija
5 – 9 %

Težka dehidracija
> 10 %

ORT ORT 
ni potrebna

nadomeščanje 
tekočinske izgube  
10 ml/kg za vsako 
tekoče blato

ORT
50 ml/kg v 4 urah

nadomeščanje 
tekočinske izgube  
10 ml/kg za vsako 
tekoče blato

ORT
100 ml/kg v 4 urah

isto kot pri blagi 
dehidraciji

i v  tekočina
20 – 40 ml/kg 

do normatizacije pulza 
in zavesti, nato ORT

Prehrana Običajna, starosti 
primerna prehrana

Po opravljeni 
rehidraciji običajna, 
starosti primerna 
hrana

Po opravljeni 
rehidraciji običajna, 
starosti primerna 
hrana

Po opravljeni 
rehidraciji običajna, 
starosti primerna 
hrana

ORT = oralna rehidracijska terapija
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Vietnam je dežela v JV Aziji, ki se nahaja v spodnjem 
toku reke Mekong, najpomembnejše reke na tem 

koncu sveta  Dežela se je zapisala v svetovno zgodovino po 
nesrečnih dogodkih za časa vietnamsko-ameriške vojne v 
60-ih letih in državljanske vojne  Danes je Vietnam pozabil 
na temno preteklost in si strumno utira pot v 21  stoletje 

Potovanje smo slovenski geografi pričeli v izjemno 
slikovitem, tri milijonskem glavnem mestu, gospodarskem 
središču severnega dela države, na desnem bregu Rdeče 
reke v mestu Hanoiju  Mesto se utaplja v smogu, ki ga 
vsak dan ustvari nekaj milijonov mopedov in motorjev  
Hanoi je mesto nasprotij  V njem živi nekaj milijonov 
ljudi z vseh koncev tega sveta  Obiskali smo ga v času 
kitajskega novega leta  Mestne hiše imajo pečat 
francoskega kolonializma, na robu mesta je opaziti 
kitajski vpliv, medtem ko so tipične vietnamske hiše ozke 
in visoke, podobne koničastim nebotičnikom in so največja 
značilnost tega hrupnega mesta  Najbolje ga je spoznati 
z rikšami, s katerimi se lahko popeljemo skozi prometne 
ulice velemesta  

Pri Ho Chi Minhovem mavzoleju se turisti ustavijo 
pri najpomembnejši politični osebnosti Vietnama 
ustanovitelju gverilskega gibanje Vietminh, Ho Chi 
Minhu  Uspešno se je uprl napadom ZDA v vietnamski 
vojni in prispeval levji delež pri združitvi Severnega in 
Južnega Vietnama 

VIETNAMSKO PODEŽELJE
Za popotnike, ki se ne podajo na podeželje, lahko trdimo, 
da so videli le eno stran dežele, ki so jo obiskali  Zato 
nas je pot z vlakom vodila na skrajni sever Vietnama 
v pokrajino SAPA, znano kot mozaik številnih etničnih 
manjšin in skupin, ki so ohranile svoj tradicionalni način 
življenja vse do danes 

Odpeljali smo se do vasi Lao Chai in se nato podali 
na krajši treking (2 km) čez riževa polja, kjer smo 
proučevali namembnost in posebnost zemljišč ter 
spoznali tradicionalne črne hiše H'Mongov  Mladenič 
Hai, ki sicer občasno opravlja vodniška dela po Severnem 
Vietnamu, pove, da življenja v mestu skoraj nihče 

noče več zamenjati z življenjem na vasi  Med vasjo in 
mestom so ogromne razlike  Nad Sapo so vasi, v katerih 
so dekleta pri dvaindvajsetih letih že zrele gospe, pri 
osemindvajsetih uvele device, s tridesetimi leti starke, 
ki jih nihče več ne pogleda  V mestih je drugače: ženske 
se poročijo po dvajsetem letu starosti, prvega otroka 
rodijo pri dvaindvajsetih letih ali pozneje 

Nekdanje socialistično gospodarstvo z zadrugami in 
delovnimi brigadami so opustili, tako da prevladujejo 
majhne družinske kmetije  Večina kmetijskih površin je 
v deltah Mekonga in Rdeče reke, kjer na leto pridelajo 
dve do tri letine  Najpomembnejši pridelek je riž, ki ga 
pridelujejo na 80% njivskih površin  Na nenamakanih 
površinah v notranjosti pridelujejo predvsem koruzo, 
sladki krompir, maniok, arašide, indijski orešek in 
sojo  V delti Mekonga in obalnih delih je pomembno 
pridelovanje banan, sladkornega trsta in kokosovih 
orehov, na višavju kave, kavčuka in čaja  Živinoreja je 
skromno razvita; gojijo predvsem perutnino (252 mil  
glav) in prašiče (23,5 mil ), za delo na riževih poljih redijo 
bivole 

Ho Chi Minhov mavzolej v Hanoju izraža socialistično 
miselnost  Z rumenim cvetjem so napisani verzi vdanosti 
svojemu voditelju 

Dekle iz etnije Rdečih Dzaov so znana po živopisnih, 
tradicionalnih oblačilih  Pobrit čelni del in velikost 
pokrivala pričata o položaju posameznice 

Etnična skupina H'Mongov se tradicionalno oblačijo 
v črna oblačila  Trdo življenje, skromnost, a vendar 
brezzobi nasmeh 
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VIETNAMSKE TRŽNICE
Na njih prihajajo domačini »s hribov« prodajat svoje 
proizvode in kupovat, kar potrebujejo za življenje v svojih 
gorskih vaseh  V večini ponujajo zelenjavo in sadje, vse 
kar pač zraste na njivah in vrtovih  Ponudba mesa je 
izvirna  Ribe plavajo v velikih posodah in čakajo na svoje 
kupce  Perutnina je podrobno očiščena, vendar niti en 
del ni zavržen - od glave do kurjih krempljev, vse gre v 
prodajo  Svinjske polovice in kosi svinjine so namenjeni 
restavracijam  

Kljub temu da vse stihijsko deluje, brez pravega reda 
in čistoče in nenehnega posiljevanja z izdelki, najdete 
kotiček, kjer si lahko privoščite vietnamsko kurjo juho 
z rezanci, različno zelenjavo in na drobno narezano 
perutnino  

Zanimiva je tudi druga ponudba pripravljene hrane v 
priročno ustvarjenih restavracijah na pločniku, pokrite 
s ponjavo, kjer na žaru pripravljajo perutnino, ražnjiče 
različnih sestavin od vegetarijanskih, sadnih in mešanih 
ter ob robu žara kokošja in račja jajca  Sedeži v takšni 
preprosti poulični ponudbi so izrazito nizki, prav tako tudi 
mize  Domačini se tukaj ustavijo po napornem tržnem 
dnevu in si privoščijo kosilo ali zgodnjo večerjo 

ZALIV HA LONG
Če želijo premožni prebivalci velikih mest pozabiti na 
vsakdanje tegobe, smog in gnečo, se odpravijo v zaliv Ha 
Long in v prijazno mestece ob morju  Najamejo ribiške 
ladje (džunke) in se z njimi odpeljejo na odprto morje ali 
pa v plavajoče ribiške vasi, v katerih občudujejo bisere 

Davorin Urih, prof  geo , zgo  
IC Piramida Maribor in VSGT Maribor

Foto: Urih D 

Utrinki iz Vietnama

Meso črnega piščanca je posebnost 
Vietnamske mesne ponudbe  Meso 
ima baje posebne blagodejne učinke 

Do podrobnosti očiščena perutnina  
Prodaja je preprosta, brez hladilnikov in sanitarne inšpekcije 



50 let društva živilcev120 Strokovna predavanja - UTRINKI IZ VIETNAMA

SREDNJI VIETNAM
S spalnikom, ki je za potovanje po deželi zelo primeren, 
smo prišli v Hue, nekdanjo cesarsko prestolnico blizu 
ustja Dišavne reke, v srednjem delu države  S trojnim 
obzidjem obdana cesarska trdnjava Dai Noi (1805-33), je 
bila zgrajena po zgledu Prepovedanega mesta v Pekingu  
Trdnjava je bila zelo poškodovana med vietnamsko vojno 
leta 1968  V zadnjem času jo obnavljajo in je del svetovne 
dediščine Unesca  V tem vietnamskem prepovedanem 
mestu si lahko ogledamo Cesarski muzej, budistično 
svetišče, v okolici pa cesarjeve grobnice 

Pot nas je vodila v staro pristaniško mesto Hoi An, 
ki je pravi biser tradicionalne, posvetne in sakralne 
arhitekture  Mesto Hoi An so evropski pomorščaki v 
preteklosti poznali pod imenom Faifo in je bilo od 17  do 
19  stoletja nedvomno eno najpomembnejših pristanišč 
v jugovzhodni Aziji  Mestno središče smo si ogledali 
kar peš  Pričeli smo s kitajskim templjem iz 17  stoletja, 
posvečenim Quan Congu  Kitajska pagoda Phuoc Kien 
je posvečena Thien Hau Thanh Mau, boginji morja in 
zaščitnici mornarjev  Ogledali smo si še pokriti japonski 

most iz 16  stoletja in muzej Sa Huynh, v katerem so 
zanimivim eksponati iz zgodovine mesta  Zaključili 
smo na bogato obloženi tržnici in s prijetno folklorno 
popestritvijo popoldneva  

NA JUG VIETNAMA - HOŠIMINH (SAJGON) IN NJEGOV 
PARIŠKI NAČIN ŽIVLJENJA 
Torej, v katerem delu Evrope smo? Rumenorjavkasto 
poslopje magistrata z okrašenim stolpom, na katerem je 
ura, je tako kot Hotel de Ville (mestna hiša) v Provansi  
Vila s pokritim vhodnim stebriščem, ki se stika s streho, 
je taka, kot jih vidite v Londonu, hotel Majestic pa bi prav 
lahko bil na francoski rivieri  Notredamska stolna cerkev 
iz rdeče opeke je podobna cerkvam v Normandiji  V 
resnici so vse štiri stavbe v jugovzhodni Aziji, natančneje 
v Sajgonu, ki se od leta 1975 imenuje Hošiminh, a ga 
njegovi prebivalci še vedno kličejo Sajgon 

Četudi se nekaj velikanov in drugih spomenikov 
Vietkongu ne ujema najbolje z arhitekturo, imate v 
središču drugega največjega vietnamskega mesta 

in ribje jedi  Šest vasi je nastalo na morju in ob vznožju 
otokov, ki so kraškega nastanka  Skupaj je kar tri tisoč 
otokov in vsi se ponašajo s svojim imenom  Večina vasi 
je brez elektrike, le tu in tam ropota kak kihajoči agregat  
Vaščani so se odločili za gojišča biserov, ki jih prodajajo 
v improviziranih prodajalnah za 70 dolarjev, večji in 
številčnejši v ogrlici pa so vredni celo tisoč dolarjev ali 
18 milijonov dongov  V morju so ameriški arheologi našli 
izjemne dragocenosti, posodo in nakit in ugotovili, da so 
predmeti zelo stari  S čolni, v katere lahko sedejo štirje 
ljudje, upravljajo ženske, deklice, stare od dvanajst do 
šestnajst let  Neverjetno močne in spretne so, veslajo kot 
za šalo  Ko je konec dneva, jih na obali pričakajo fantje, tu 
in tam tudi kak oče, in izkupiček tistega dne gre v moške 
roke  In tako iz dneva v dan, iz leta v leto 

Tudi v Vietnamu lahko zasledimo kraški relief v razgibanih 
podzemnih jamah Luon v zalivu Bai  Kraški pojavi so 
podobni kot v naših kraških jamah ,vendar znatno manj 
impozantni, saj meteorna voda raztaplja apnenec le v 
poletnem monsunskem deževju v zimskem monsunu 
so jame suhe 

Džunke so turistične ladje, na katerih turisti prespijo in 
uživajo v gostoljubju domačinov 

Plavajoče ribiške vasi  Domačini se ukvarjajo z vzgojo 
biserov 

Naravne danosti omogočajo, da so tržnice bogato 
obložene s tropskim in drugim sadjem 
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skriva turistična ponudba, ki zajema vojno zgodovino: 
brutalnosti ameriških marincev, spretnosti Vietkongovcev, 
dopisniško mrežo hotela Rex v Sajgonu in podzemne rove 
blizu Sajgona  

Brez tunelov Cu Chi si verjetno ne bi znali nikoli 
predstavljati, kako kruta je bila ameriška agresija na 
Vietnam  Tuneli so bili zgrajeni v šestdesetih letih, v času 
vietnamsko-ameriške vojne  Viet Cong je s pomočjo njih 
kontroliral celotno zaledje zgolj 30 km proč od glavnega 
mesta  Tuneli so bili skupaj dolgi več kot 250 km 
„Svetli“ turizem pa predstavlja obisk templjev in pagod, 
riževih polj, etničnih skupin nad Sapo in reko Mekong  V 
ozadju vsega tega pa je še vedno lik preroditelja Ho Chi 
Minha, ki ima svoj mavzolej v Hanoju  

občutek, da ste se preselili sto let nazaj, v francosko 
kolonialno mesto, kajti pariški arhitekti so zgradili vsa 
javna poslopja, cerkve, operno hišo in velike hotele  In 
»vzhodni Pariz« na prestolnico ob Seni spominja tudi s 
svojimi širokimi avenijami  Življenje se v glavnem odvija 
tu, zunaj, pod evkalipti in nežnimi zelenimi krošnjami 
tamarind  Na tisoče zložljivih stolov vas na bulvarjih vabi, 
da za trenutek sedete in si odpočijete 

NOVI CHOLON
Kitajska četrt Cholon je mesto v mestu  Tu že 300 let 
živijo predvsem trgovci, ki trgujejo praktično z vsem, 
kar prinaša zaslužek  Četrt je bila dolgo znana po 
opijskih beznicah in javnih hišah  Zdaj, v komunističnih 
časih, ni več ne enega ne drugega, za to pa vam lahko 
ulični frizer poceni uredi pričesko, lahko si kupite ptico 
pevko, amulete in skrivnostne pripravke, ki okrepijo 
potenco  Poleg tega si v četrti lahko ogledate vsaj ducat 
skrivnostnih taoističnih templjev, posebej »svetišče 
božanske gospe« z neštetimi pobarvanimi keramičnimi 
figurami in žrtvenimi oltarji, kjer obiskovalci v čast umrlih 
prednikov sežigajo bankovce 

Območje okrog mesta Hošiminh ponuja vsem, ki 
so utrujeni od pohajanja po cestah, tudi drugačno 
razvedrilo  Južno od mesta je na obrežju južnega 
Kitajskega morja letovišče Vung Tau, severno pa velik 
narodni park Cat Tien 

RAZMAH TEMAČNEGA TURIZMA
Turistični vodič Hai nadaljuje pripoved o pogrebu  Smrt 
je namreč v Vietnamu tudi življenje, saj smrt častijo kot 
življenje  „Ne vsi, večina pa,“ pravi Hai, „pokop pokojnega 
v Hanoju se začne s prinašanjem vencev, dva dni in eno 
noč je pokojnik doma, potem ga položijo v krsto in v 
grob na pokopališču, ki je ponekod podobno naselbini  
Po dveh ali treh letih grob odkopljejo, poiščejo kosti, 
jih operejo v riževem vinu, jih položijo v posodo, ki jo 
zagrebejo v drugi grob  Niti ena kost se ne sme izgubiti, 
kajti duša umrlega je v vseh človekovih kosteh “ Hai 
- ne da bi si vzel veliko časa za premislek - nadaljuje 
svojo pripoved o razmahu turizma v svoji državi  Pravi, 
da je doživel pomemben začetek konec 90  letih, 
neverjeten vzpon pa leta 2003  Meje so odprte, resda 
z vizumom, ampak Evropejci, Američani, Japonci in 
Avstralci množično obiskujejo Vietnam  Strokovnjaki 
pravijo, da gre za temačni turizem  Pod tem pojmom se 

V Sajgonu »vzhodnem Parizu« se izrazito kaže 
francoski arhitekturni vpliv 

Temačna stran turizma je povezana z obiskom tunelov 
Cu Chi 
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DOLAR DRAGOCEN KOT BISER
Leta 1987 so se zgodile radikalne spremembe v lastništvu  
Leto pozneje je bila v državi osemdeset odstotna inflacija 
in takratne gospodarske razmere še zmeraj odmevajo  
Plače se niso bistveno spremenile  Na podeželju človek 
preživi z 20 dolarji na mesec, v mestu ima delavec od 
100 do 200 dolarjev mesečne plače, zdravnik med 250 in 
500 dolarji  Hai pove, da njegova žena dela v thinwoungu 
(banka) in da sta zelo zadovoljna s standardom  „Dolar 
je dragoceno sredstvo, zanj pa lahko kupiš marsikaj: dva 
kilograma jastogov, pivo, krasen spominek, večjo količino 
banan, vrečko pečenih čričkov in pajkov ter surovih 
rečnih polžev  Za dolar te obrijejo in ostrižejo, dolar je 
velika napitnina  Medtem ko je večja operacija ali daljše 
zdravljenje vredno toliko kot opremljena stanovanjska 
hiša  „Bolezen lahko uniči družino,“ prizna Hai 

Severnjaki in Južnjaki govorijo tudi o politiki, razvoju in 
revščini  Politiko povezujejo z zgodovino, kar pomeni, 
da so še zmeraj pod vtisom ameriškega napada in 
upornih komunistov, ki zdaj vodijo to državo z 80 milijoni 
prebivalci  Osem milijonov partijcev ima v rokah razvoj, 
medije, kadrovsko politiko, denar, vzgojo in izobraževanje  
Mladi Vietnamci se bolj ali manj požvižgajo na partijske 
ideale in nauke  Živijo svoje življenje  Prebijajo se iz dneva 
v dan: na podeželju silno težko, v mestih je iznajdljivost na 
prvem mestu  Tukaj prevladujejo rokodelski cehi, prevozi 
s tradicionalno rikšo in priložnostna dela  Z nasmehom na 
ustih, ponižno in potrpežljivo premagujejo vsakodnevne 
težave z upanjem na boljše čase  Vztrajnost in marljivost 
se jim bo obrestovala, tako kot se to obrestuje sosednji 
Kitajski, ki v času svetovne gospodarske krize blesti v 
gospodarskem vzponu 

Kot prevozno sredstvo prevladujejo mopedi in motorji 
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Uvod
V zadnjem času se daje poseben poudarek živilom, ki 
veljajo za zdravo in visoko kvalitetno hrano, prirejeno 
na naravni način živalim prilagojene reje  Uporabniki 
pripisujejo perutninskim proizvodom iz sonaravnih rej 
na splošno boljšo kakovost, zato so tudi v perutninarstvu 
potrebne nove usmeritve v tehnologije rej in večja 
pestrost ponudbe kvalitetnih proizvodov  Meso kopunov 
bi zato lahko nedvomno predstavljalo enega od novih 
izdelkov v perutninski ponudbi  Kopuni so petelinčki, ki 
jim z operativnim posegom-kastracijo odstranimo testise 
in tako prekinemo produkcijo moških spolnih hormonov  
Meso kopunov, ki je mehko, sočno in okusno, je nekdaj 
veljalo za specialiteto, ki se je nudila le ob posebnih 
priložnostih  V preteklosti so bili v Sloveniji pa tudi v 
širši okolici znani in cenjeni kopuni slovenske avtohtone 
pasme-štajerske kokoši  Na avstrijskem Štajerskem se je 
v začetku prejšnjega stoletja oblikoval tip štajerske kokoši 
kot pasma pod imenom Sulmtaler, ki je bila za kopunjenje 
zelo primerna   Pri nas imamo poleg štajerske kokoši še 
selekcijo tradicionalne pasme Prelux-G, ki je prav tako 
zanimiva za kopunjenje  Konkurenčnost kmetijstva in 
agroživilske industrije je odvisna od tega, kako se zna 
prilagoditi novim spoznanjem o zagotavljanju zdrave 
hrane in vidikom povezave med prehrano in zdravjem 
ljudi  Meso kopunov je v tem oziru prav gotovo hrana, 
ki v celoti ustreza tem kriterijem 

V test smo vključili kopune tistih genotipov za katere 
smo menili, da so primerni našim razmeram in sicer 
slovensko tradicionalno pasmo Prelux-G (grahasti), 
slovensko avtohtono pasmo Jerebičasta štajerka in 
avstrijsko pasmo Sulmtaler 

Reja piščancev v hlevu do 84. dneva starosti
Prvo obdobje reje od vhlevitve do 70 dni starosti 
piščancev je potekalo v hlevu urejenem za izvajanje 
testiranja perutnine na Fakulteti za kmetijstvo v 
Mariboru  Hlev je pregrajen v 18 z žično steno ločenih 
oddelkov  Oprema za ogrevanje in prezračevanje je 
programsko vodena in prirejena tako, da zagotavlja v 
vseh oddelkih enake mikroklimatske pogoje 

Piščance – petelinčke vseh treh pasem smo vhlevili 
v ločenih boksih po 100 živali v vsakem oddelku  
Tehnologija reje je do konca testa v hlevu potekala po 
ustaljeni metodi talne reje na globokem nastilu  Tehtanje 
piščancev in izračun konverzije krme smo opravili vsakih 
14 dni poskusne reje kopunov 

Prve štiri tedne so dobivali piščanci krmilo Bro-starter 
izdelano po prirejeni recepturi sodobnih provenienc 
brojlerskih piščancev  Do konca pitanja v zaprtem hlevu 
na globokem nastilu so dobivali krmilo za vzrejo jarkic 
JR izdelano po recepturi prilagojeni počasnejšemu 
priraščanju kopunov  Krmilo so imeli piščanci na voljo 
v visečih plastičnih krmilnikih

Napajanje piščancev je bilo urejeno v vseh oddelkih po 
enakem principu s kapljičnimi napajalniki, ki smo jih 
glede na rast piščancev sproti dvigali na primerno višino 
Zaščitno cepljenje proti Marekovi bolezni je bilo 
opravljeno prvi dan po izvalitvi na valilnici  Proti atipični 
kokošji kugi so bili piščanci cepljeni po metodi v vodi za 
pitje 15  dan starosti in ponovno v starosti 28 dni; 60  
dan pa so bili piščanci cepljeni proti atipični kokošji kugi 
parenteralno z mrtvo vakcino  

doc  dr  Marko VOLK
dr  Dragica ORNIK

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM

Prireja kopunjega mesa
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Rezultati reje 
Do starosti 70 dni pitanja, ki je potekalo v zaprtem 
prostoru na globokem nastilu so največji prirast dosegli 
kopuni Prelux G s povprečno maso 1,320 kg sledili so 
kopuni pasme Sulmtal s povprečno maso 1,199 kg najlažji 
pa so bili kopuni pasme Štajerka 1,048 kg  

Preglednica 1: Rezultati testiranja na 70  dan

Grahasti Štajerc Sulmtal
Št  piščancev (kom ) 115 112 95
Povpr  masa (kg) 1,320 1,048 1,199
Konverzija krme (kg) 2,94 3,49 3,48
SD (kg) 0,160 0,157 0,167
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Graf 1: Prikaz razlik v povprečni teži na 84  dan

Pri starosti 182 dni, to je na koncu poskusnega pitanja 
kopunov, so bili dobljeni rezultati naslednji: kopuni Prelux 
G so dosegli povprečno maso 3,159 kg, kopuni pasme 
Sulmtal 2,995 kg in kopuni pasme Štajerka 2,456 kg 

Preglednica 2: Rezultati testiranja na 182  dan

Grahasti Štajerc Sulmtal
Št  piščancev (kom ) 41 25 32
povpr  masa (kg) 3,169 2,456 2,995
SD (kg) 0,248 0,286 0,412
KV (%) 7,86 11,63 13,74
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Graf 2: Prikaz razlik v povprečni teži na 182  dan
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Graf 3: Trend rasti kopunov od 14  dne do 182  dne

Vsi poginjeni piščanci so bili pregledani in secirani, 
da smo lahko ugotovili in zabeležili vzrok pogina  Ves 
čas testne reje smo kontrolirali obnašanje in vitalnost 
piščancev  Kirurško kastracijo petelinčkov smo opravili v 
starosti 47 dni po klasični metodi kopunizacije z rezom 
v medreberni prostor na vsaki strani prsnega koša in 
odstranitvijo testisov  

Pitanje kopunov – prosta reja
Po končani prvi dobi pitanja v zaprtem hlevu smo 
kastrirane petelinčke stare 70 dni premestili v hlev z 
možnostjo izpusta, kjer smo jih po tehnologiji proste reje 
pitali do starosti 182 dni 

V pokritem delu hleva je bila v oddelkih ločenih za 
posamezno pasmo nameščena oprema za krmljenje in 
napajanje  Podnevi so bile živali na prostem, ponoči pa 
zaprte v hlevu  Velikost izpustov, ki so tudi pregrajeni po 
pasmah, je zagotavljala 4 m2 travne površine na vsakega 
piščanca 

V testu pitanja kopunov v prosti reji smo vsaka dva tedna 
opravi kontrolno tehtanje in izračun konverzije krme  

Obnašanje in izgled živali smo sproti kontrolirali, vse 
poginjene kopune smo pregledali in sproti beležili vzrok 
pogina  Po potrebi oziroma glede na razmere, so bile 
opravljene bakteriološke ali kemijske analize, občasno 
pa tudi parazitološki pregledi iztrebkov 

Po zakolu smo opravili oceno izgleda, konformacije, 
poškodb in obarvanosti kože trupov zaklanih živali 
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Izkušnje pridobljene pri izvedbi poskusa s kopuni bomo 
lahko koristno uporabili za izpopolnitev in obvladovanje 
tehnologije reje kar predstavlja neposreden prenos v 
prakso 

Rezultati testnega pitanja kopunov nakazujejo oziroma 
potrjujejo, da manj intenzivna reja in naravni pogoji 
ugodno vplivajo na dobro zdravstveno stanje živali in s 
tem posledično na manjšo uporabo zdravil  

Prikazani rezultati kažejo, da sta pasmi Prelux-G in Sulmtal 
bolj primerni za daljše obdobje pitanja in doseganja višje 
mase kot kopuni štajerske pasme  Dosežene vrednosti 
kažejo v primerjavi s današnjimi brojlerskimi piščanci 
počasnejše priraščanje kopunov vseh treh pasem kar 
daje posebno kvaliteto in strukturo mesa, čemur bo 
potrebno prilagodi zlasti način prehranjevanja 

Sklepi in pričakovani rezultati
Na osnovi dobljenih rezultatov bomo lahko določili 
kateri genotip kopuna bi bil najprimernejši za prirejo 
tovrstnega mesa v naših lokalnih pogojih in kasneje v 
slovenskem prostoru 

Rezultati testiranja kopunov kažejo, da je pasma Prelux-G, 
glede na dosežene proizvodne rezultate  primernejša 
za rejo kopunov v naših razmerah kot ostale testirane 
pasme  Kopuni Prelux-G so imeli ob koncu pitanja tudi 
najugodnejšo izenačenost v vrednostih dosežene telesne 
mase 

Prelux G kopuni na paši v izpustu
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Reja kopunov je lahko koristna dopolnilna dejavnost 
vseh, ki razpolagajo z ustreznimi prostori in travnatimi 
površinami, ki so sicer manj uporabne za zahtevnejše 
živinorejske panoge  Tehnologija proste reje kopunov je 
enostavna in ne zahteva velikega finančnega vlaganja  
saj je možno izkoristiti manj uporabne hleve-prostore 
in površine  

Prosta reja kopunov v manjših jatah bo imela v primerjavi 
s intenzivno masovno perutninsko 
proizvodnjo manj obremenjujoč vpliv na okolje 
 
Sonaravna reja kopunov bo nudila tržišču zdravo, 
kakovostno in prehransko varno meso znanega porekla 

Reja kopunov na našem območju daje velike možnosti 
za čezmejno sodelovanje, saj je povpraševanje po tej 
specialiteti v Avstriji izredno veliko in bi bilo morda možno 
vzpostaviti redno prodajo na njihovo tržišče pod skupno 
blagovno znamko » štajerski kopun «  

Kopun pasme Sulmtal
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NEKAJ ZANIMIVOSTI O AJDI

Ajda je zanimiva poljščina  Spada v družino dresnovk  
Je dvokaličnica  Poznamo veliko vrst in sort ajde  

Najbolj poznani sta navadna ajda in tatarska ajda. 
Tatarska ajda je samoprašna rastlina, navadna ajda pa 
ne. Bližnji sorodniki ajde so rabarbara in kislica, daljnji 
sorodniki pa amarant in špinača 

Navadna ajda - cvetje in seme (zrnje)

NAVADNA AJDA IN TATARSKA AJDA 
NAVADNA AJDA 
Najbolj poznane sorte navadne ajde v Sloveniji so 
Siva, Črna, Darja, Petra, Darina, Siva dolenjska, …)  
Področja rasti navadne ajde so: Srednja in V Evropa 
(tudi Slovenija), Azija (Japonska, Kitajska, Koreja, Indija, 
itd ), J Afrika, Kanada, ZDA, Brazilija, itd  Na Kitajskem je 
zasejano 1,5-2 milj  ha površin z navadno ajdo 

TATARSKA AJDA (GRENKA ALI COJZLA)
Pred več kot 30 leti so v Sloveniji sejali tudi tatarsko 
ajdo  Zadnja omenjena rastišča so v Radohovi vasi na 
Dolenjskem, v dolini Krme na Gorenjskem in na Tolstem 
vrhu na Koroškem 

Danes so območja pridelave tatrske ajde predvsem na 
Kitajskem, v Butanu, Koreji, na Himalaji, na Tibetu, v S 
Pakistanu, pa tudi na drugih območjih Azije  Na Kitajskem 
je zasejano s tatarsko ajdo 1-1,5 milj  ha površin 

dr  Blanka Vombergar
IC Piramida Maribor

Ajda v prehrani - navadna ajda in tatarska ajda

Zrnje navadne ajde Zrnje tatarske ajde Luščine ajde Otrobi ajde
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Ajda ima visoko biološko vrednost (BV=93)  Beljakovine 
ajde vsebujejo vse esencialne aminokisline v ugodnem 
razmerju (lizin, treonin, triptofan, arginin)  Ajda ima 
tudi rezistentne (počasi razgradljive) ogljikove hidrate  
Glikemični indeks je nizek (GI=54)  

FENOLNE SPOJINE V AJDI
Skrb za zdravje je povezava s prehrano  Mnoge sestavine 
hrane imajo vpliv na zdravje in počutje  Vedno več 
pridelkov in živil vsebuje sestavine, ki na človekovo zdravje 
delujejo pozitivno v smislu preventive ali celo kurativno  
Antioksidanti so ena od pomembnih sestavin v prehrani  
Polifenolnim spojinam se zadnje čase posveča posebna 
pozornost zaradi njihovega potencialnega zdravilnega 
delovanja  Njihovo delovanje je lahko antiooksidativno, 
antimikrobno, antivirusno, antivnetno, antialergijsko, 
tudi antikancerogeno  Potencialno znižujejo: krvni tlak, 
holesterol in glukozo v krvi  

Med vrstami in sortami ajd so razlike v vsebnosti fenolnih 
spojin  Ajda vsebuje različne fenolne spojine: flavonoide 
(rutin, kvercetin), različne polifenole in tanine 

V višjih rastlinah so flavonoidi pomembni sekundarni 
metaboliti, delujejo kot antioksidanti, njihova prisotnost 
in učinki pa se uporabljajo na različne načine v prehrani 
ljudi in živali  Čedalje več je zanimanja za fenolne snovi, 
zlasti flavonoide in naravni rutin v ajdi  

KDAJ IN KJE SEJEMO AJDO
SLOVENIJA
Navadno ajdo v Sloveniji večinoma sejemo v drugi polovici 
julija (po spravilu ječmena ali pšenice), kot drugi posevek 
na isti njivi  Lahko pa jo sejemo tudi spomladi (v sredini 
maja)  

Vegetacijska doba ajde: okoli 70-90 dni  Spravilo ajde je 
običajno konec septembra ali oktobra  Ajda ima žal nizke 
pridelke na hektar (1500 kg/ha) 

KITAJSKA IN DRUGI PREDELI AZIJE
Spomladi se seje na višjih nadmorskih višinah (tudi 1200-
3000 m), jeseni na nižjih nadmorskih višinah  Na višjih 
nadmorskih višinah je višje UV sevanje 

SESTAVA IN PREHRANSKA VREDNOST AJDE
Za ajdo je značilna visoka prehranska vrednost  
Povprečna sestava ajde:
• 9 - 15 % beljakovin
• 1,6 – 3,3 % maščob
• 65 – 75 % škroba 
• 4,3 – 5% vlaknin (topne in netopne)
• 1,8 – 2,2 % mineralnih snovi (Ca, K, P, Na, Mg, Fe, B, 

I, Cr, Cu, Zn, Mn, Se)

 Ajdovi keksi (srca) pripravljena za prehranske poskuse 
na Švedskem (receptura razvita na IC Piramida 
Maribor v letu 2005 – Vombergar in Gostenčnik, 2005)

Ajdov kruh Ajdova kaša Ajdovi žganci Ajdovi štruklji Ajdova potica
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pisani kruh ali beraška potica, ajdove zlevanke, ajdove 
pogače, ajdova kvasenica, ajdova torta, ajdove testenine, 
ajdovi štruklji, ajdova potica, ajdovi keksi  Zelo iskan in 
dragocen je ajdov med, ki pa ga je v zadnjem času zelo 
malo  

TATARSKA AJDA
Glavni flavonoid je 
rutin. V tatarski ajdi 
se nahajajo flavonoidi 
rutin (prevladuje), 
kvercetin in kvercitrin  
Rutin k antioksidativni 
aktivnosti v tatarski 
ajdi prispeva kar 
85–90% (Morishita in 
sod , 2007)  

NAVADNA AJDA
V zrnih so glavni 
flavonoidi rutin, 
epikatehin in 
epikatehingalat 
(Morishita in sod , 
2007)  Prispevek 
rutina k antioksidativni 
aktivnosti v 
navadni ajdi je le 
2%, epikatehina in 
epikatehingalata pa 
11–13% 

TEHNOLOŠKI POSTOPKI V PRIPRAVI AJDE ZA UŽIVANJE

Ajda se v prehrani uporablja tehnološko obdelana, 
oluščena, zmleta, pripravljena pri različnih temperaturah 
in v različnih medijih, najpogosteje z vodo  Uporabni deli 
ajde so: zrnje (kaša, otrobi, luščine, moka, drobljenec), 
mlado listje, vršički rastlin, kaljena semena, stebla 
(slama) 

TRADICIONALNE AJDOVE JEDI V SLOVENIJI
V Sloveniji se pripravljajo različne jedi iz ajde, kar je 
povezano z zgodovino, tradicijo in običaji  To so ajdovi 
žganci, ajdova kaša (slana, sladka), krvavice z ajdovo 
kašo, ajdov kruh,

Ajdova torta Ajdovi rezanci Ajdove palačinke (galete) Ajdov čaj

Pisan kruh iz tatarske in navadne ajde (receptura 
razvita na IC Piramida Maribor v letu 2010 -  
Vombergar in Vorih, 2010)
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TRADICIONALNE AJDOVE JEDI V DRUGIH DRŽAVAH
Po svetu se pripravljajo mnoge druge zanimive jedi iz ajde, 
kot so: ajdove miške (sciatt-Italija), ajdova polenta, ajdov 
čaj (iz cvetočih ajdovih posušenih rastlin), ajdovi kalčki 
(kaljena ajdova zrna), zelena ajdova moka (iz tatarske ajde 
– Kitajska), Zaru soba (tanki ajdovi rezanci – Japonska), 
ajdove palačinke (galete - Francija) 

Dr  Mateja Germ in dr  Blanka Vombergar z indijsko raziskovalko Nabanito (levo) ter kitajskimi znanstveniki (desno) na poljih ajde v bližini Orla (Rusija) julija 2010

Ajdove moke različnih granulacij
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UVOD

Človek kot bitje se začne starati že, ko se šele pričenja 
razvijati v materinem telesu  Staranje predstavlja 

naraven in dosmrten proces, ki prinaša biološke, 
psihološke in socialne spremembe  Starejšo populacijo 
zajemajo posamezniki, ki so dopolnili 65 let ali več  Delež 
starejše populacije pri nas in v vsem razvitem svetu 
stalno narašča  Razvite družbe pa se morajo na potrebe 
vseh populacij ustrezno odzivati, zaznavati pojavljajoče 
probleme in jih na primeren način reševati  

V Republiki Sloveniji se posebne potrebe starejše 
populacije rešujejo na različne načine  Starostniki se 
lahko odločijo tudi za bivanje v enem izmed mnogih 
domov za starejše, ki so lokacijsko razpršeni po celi 
državi  V institucionalnem varstvo so uporabnikom 
zagotovljene vse oblike pomoči, s katerimi jim 
nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne 
družine, zlasti bivanje, organizirano prehrano in varstvo 
ter zdravstveno varstvo 

Dom starejših Hrastnik je pričel delovati leta 1995 
in spada med manjše slovenske zavode, ki izvajajo 
institucionalno varstvo starejših  Manjšo kapaciteto 
želimo izkoristiti kot našo prednost in stanovalcem 
nuditi storitve na visoki strokovni ravni pa vendar na 
zelo oseben način  Organizacijsko je Dom razdeljen na: 
skupne službe, finančno-računovodsko službo, socialno 
službo, službo zdravstvene nege in oskrbe ter službo 
prehrane  

Služba prehrane zagotavlja starosti in zdravstvenemu 
stanju primerno prehrano  Ustrezno prehransko 

oskrbo zagotavlja z načrtovanjem, organiziranjem 
in izvajanjem prehranskih storitev  Zavedamo se, da 
je prehranska oskrba starostnika ustrezna takrat, 
ko so obroki uravnoteženi in zagotavljajo optimalen 
energijsko-hranilni vnos, varnost, senzorično atraktivnost 
in nasitnost  Ustrezna prehranska oskrba mora biti 
zagotovljena ne glede na vrsto prehrane, ki je starostniku 
predpisana  

Zdravi starostniki uživajo varovalno prehrano  Pri 
starostnikih pa se žal srečujemo tudi z različnimi 
boleznimi, ki pogojujejo uvedbo dietne prehrane  
Najpogostejše diete, s katerimi se srečujemo, so: 
diabetična, želodčna, črevesna in ledvična  Mnogo 
stanovalcev pa mora zaradi različnih razlogov uživati 
prehrano s spremenjeno konsistenco  Stanovalci, ki 
jim je predpisana hrana s spremenjeno konsistenco, so 
običajno že zaradi bolezni same precej prizadeti  Zato 
skupini starostnikov, ki potrebujejo prehransko oskrbo te 
vrste, v našem Domu namenjamo še posebno pozornost  
Zelo pomembno je, da potrebo posameznika po hrani 
s spremenjeno konsistenco zaznamo dovolj hitro in jo 
uvedemo v dnevni jedilnik  

Damjan Zelenik, inž  živ 
Dom starejših Hrastnik

Primer dobre prakse v domu starejših Hrastnik
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• Pasirana hrana je pogostokrat predpisana 
bolnikom, ki imajo akutna obolenja prebavnega 
trakta  Po konsistenci je gostljata, enakomerno fine 
konsistence  

Toplotni postopki, ki jih lahko uporabimo za jedi s 
spremenjeno konsistenco, so:
• kuhanje v tekočini,
• poširanje,
• kuhanje v vodni kopeli,
• kuhanje v sopari,
• kuhanje pod zvišanim pritiskom,
• dušenje v lastnem soku,
• dušenje z dodatkom maščobe,
• dušenje z maščobo in vodo,
• praženje,
• pečenje (redkeje)  
• 
Zelo velik pomen za pripravo hrane s spremenjeno 
konsistenco ima mehanska obdelava, ki jo izvajamo 
pred ali po toplotni obdelavi  Mehanski postopki, ki jih 
najpogosteje uporabljamo za mehansko obdelavo živil 
in gotovih jedi, so: lupljenje, miksanje, mletje, rezanje, 
ribanje, sekljanje, vmešavanje in žvrkljanje  

PREHRANSKA OSKRBA STANOVALCEV S HRANO 
SPREMENJENE KONSISTENCE V DOMU STAREJŠIH 
HRASTNIK
Ob sprejemu starostnika v Dom starejših Hrastnik 
(v nadaljevanju Dom) zdravnik na osnovi njegovega 
zdravstvenega stanja določi, kakšna vrsta in oblika 
prehrane bo za posameznika najprimernejša  Kasneje, 
med bivanjem v Domu, zdravstveno osebje spremlja 
njegovo počutje in splošno zdravstveno stanje  Stanovalci 
se o svojih željah in navadah lahko pogovorijo z vodjo 
zdravstveno negovalne službe in vodjo službe prehrane  
Na osnovi pridobljenih informacij in ugotovljenih realnih 
prehranskih potreb se prehranska oskrba prilagaja 

individualnim potrebam posameznika  Standardni 
obrok hrane se tako lahko v primeru večjih potreb po 
energiji obogati z različnimi dodatki, na primer: mlečnimi 
kremami, sadnimi miksi… Če starostniki določenih jedi 
ne prenašajo, se jih lahko nadomesti z drugimi, ki jih 
imajo raje  V primeru potrebe po dodatni prehranski 
podpori se v dnevni jedilnik starostnika uvedejo določene 
prehranske formule 

Hrana s spremenjeno konsistenco predstavlja redni 
način prehranjevanja večjega števila stanovalcev  Največ 
stanovalcev se prehranjuje s sesekljano hrano, sledijo 
miksana in sondna prehrana, najmanj stanovalcev pa 
uživa kremno tekočo hrano  Pripravi hrane s spremenjeno 
konsistenco se posveča velika pozornost tako s stališča 
varnosti kot tudi prehranske ustreznosti 

Sesekljana hrana je zelo podobna običajni prehrani  
Hrana mora biti mehka in sočna  Namenjena je tistim 
stanovalcem, ki imajo težave z žvečenjem in grizenjem 
ter manj s požiranjem  Uporabljajo se skoraj vse vrste 
toplotnih postopkov razen cvrenja, pri katerem se tvori 
hrustljava skorja, ki jo stanovalci težje jedo  Različne 
jedi in živila se zrežejo na manjše koščke pred ali po 
termični obdelavi  

Miksana hrana se po konsistenci zelo razlikuje od 
običajne hrane  Gre za gladko in čimbolj homogeno 
hrano  Običajno se živila po termični obdelavi miksajo v 
gladko zmes  Namenjena je starostnikom, ki imajo težave 
pri grizenju, žvečenju in požiranju hrane  

Kremno tekoča hrana je nekakšna vmesna stopnja med 
miksano in sondno hrano  Je gosto tekoča  Posamezna 
živila v obroku so medsebojno zmešana in se ne ločijo  
Starostniki jo uživajo s pomočjo žlice in največkrat na 
pasivni način  Ta oblika prehrane je namenjena ljudem, 
ki imajo velike težave pri uživanju in požiranju hrane  
Lahko predstavlja trajni način prehranjevanja ali pa je 

HRANA S SPREMENJENO KONSISTENCO V PREHRANI 
STAROSTNIKOV

Bolezenske indikacije, ki nas opozarjajo, da je nastopila 
potreba po hranjenju s hrano spremenjene konsistence, 
so: 
• splošna oslabelost organizma,
• motnje pri žvečenju,
• motnje pri požiranju,
• različna obolenja prebavnega trakta  
Hrano s spremenjeno konsistenco delimo na:

TEKOČO HRANO (nekompletna in kompletna), ki je 
primerna za hranjenje skozi usta ali s sondo 
• Tekoča nekompletna hrana vsebuje različne pijače 

kot so: kava, čaj, čiste juhe, limonade, sadni sokovi 
in podobna živila  Ta vrsta prehrane ni polnovredna 
in jo lahko uporabljamo največ nekaj dni 

• Tekoča kompletna hrana je lahko začasna ali trajna  
Starostniku je navadno predpisana pri boleznih ust, 
grla, požiralnika medtem, ko so ostala prebavila 
zdrava  Ta vrsta prehrane mora biti polnovredna 

KAŠASTO HRANO (mleto, miksano in pasirano), ki je 
primerna za hranjenje skozi usta (Krivec, 1995, 4-6)  
• Kašasta hrana je po svoji konsistenci gostejša od 

tekoče in običajno omogoča, da se lahko starostnik z 
njo hrani sam  Hrana mora biti primerno obdelana, 
da jo lahko uživajo ljudje z motnjami pri žvečenju in 
požiranju  Z ustrezno mehansko obdelavo namreč 
začenjamo proces prebave, ki se pri zdravem 
človeku prične z žvečenjem v ustih  

• Kašasto hrano lahko delimo na več načinov:
• Mleto hrano uporabimo pri ljudeh, ki imajo težave 

z žvečenjem in manj z požiranjem  Hrana je gostejša 
in precej podobna običajni prehrani 

• Miksana hrana je namenjena bolnikom, ki imajo 
težave pri požiranju  Konsistenca hrane je lahko 
tekoča ali tekoče gladka  
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VIRI 
1  Hojnik-Zupanc, Ida  1997  Dodajamo življenje letom  

Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije  
2  Krivec, Milena-Ana in sod  1995  Zdrava in dietna 

prehrana  Ljubljana: Srednja šola za gostinstvo in 
turizem, 2-6 

3  Pokorn, Dražigost  2001  Oris zdrave prehrane-
priporočena prehrana  Ljubljana: Inštitut za 
varovanje zdravja Republike Slovenije  

4  Prelec-Lainščak, Jolanda, Šeruga, Maja  1999  
Prehrana pri boleznih prebavil  Ljubljana: Domus 

le prehodna oblika, ko starostnik iz enteralne prehrane 
prehaja na miksano ali celo sesekljano hrano  

Sondna prehrana je pogosta in velikokrat trajna 
oblika prehrane za nekatere stanovalce Doma  Glede 
na namestitev sonde prevladujeta nasogastrična in 
gastrostoma  Sondno hrano pripravljajo iz običajnih 
živil, le v določenih primerih uporabljajo komercialne 
mešanice, ki so že tovarniško pripravljene 

ZAKLJUČKI
S povečevanjem deleža starostnikov v skupnem deležu 
populacije se mora družba učinkovito odzivati na novo 
nastale okoliščine  Ustrezna oblika pomoči starostnikom 
se lahko izvaja tudi v institucionalnem varstvu  Za 
učinkovito zdravljenje bolnih starostnikov je potrebna 
tudi strokovno načrtovana in vodena prehranska oskrba  
Starostnikom, ki ne morejo uživati hrane v običajni obliki, 
se morajo zagotavljati obroki hrane, ki ji spremenimo 
konsistenco  Pomembno je, da se na novo nastale 
prehranske potrebe odzivamo hitro in starostniku 
ponudimo ustrezno obliko prehrane  V Domu starejših 
Hrastnik se delež stanovalcev, ki potrebujejo hrano s 
spremenjeno konsistenco, stalno povečuje  Stanovalcem 
zagotavljamo sesekljano, miksano, kremno-tekočo in 
sondno prehrano  Izvajamo individualno obravnavo 
posameznikov  Spremljamo potrebe posameznika in 
zagotavljamo ustrezno prehransko podporo 

Primeri jedilnikov hrane s spremenjeno konsistenco v Domu starejših Hrastnik 

OBROK VRSTA PREHRANE 
SESEKLJANA MIKSANA KREMNO TEKOČA

JE
DI

LN
IK

 1
Zajtrk Skutni namaz s sadjem , 

polbeli kruh, bela kava, 
banana 

Mlečni zdrob, pretlačena 
banana

Mlečni zdrob, bananina kaša s 
sadnim jogurtom

Kosilo Brokolijeva juha, zrezana 
teletina v paradižnikovi omaki, 
krompirjev pire, kuhano 
korenje v solati

Miksana brokolijeva juha, 
haše iz teletine s paradižniki, 
krompirjev pire, miksano 
korenje v solati

Miksana brokolijeva juha, 
teletina v paradižnikovi omaki 
s pirejem, miksano korenje v 
solati, borovničeva kaša

Malica Jabolčna čežana z biokeksi Jabolčna čežana z biokeksi Jabolčna kaša z biokeksi

Večerja Rižota z mesom in bučkami, 
drobno zrezano zelje v solati, 
bela kava

Kaša iz bučk z mesom, dušen 
riž, kuhano in miksano zelje v 
solati, čaj 

Kaša iz bučk z mesom in 
rižem, kuhano in miksano 
zelje v solati, čaj (zgoščen čaj)
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Oglasni del
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Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze 
v Mariboru razpisuje v študijskem letu 2011/2012 
dodiplomske študijske programe (I. stopnja):
• Kmetijstvo (UNI)
• Živinoreja (VS)
• Ekološko kmetijstvo (VS)
• Biosistemsko inženirstvo (VS)
• Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo (VS)
• Management v agroživilstvu in razvoj podeželja (VS)
• Agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine (VS)

s kasnejšo možnostjo nadaljevanja študija na študijskih 
programih II. in III. stopnje:

• Agrarna ekonomika
• Kmetijstvo
• Varnost hrane v prehrambeni verigi (III.st.).

Študijski program Management v agroživilstvu in
razvoj podeželja se bo izvajal v Murski Soboti v prostorih 
dislocirane enote v dvorcu Rakičan.

Vse dodatne informacije: referat za študentske zadeve,
tel. št. 02/320 90 19, vsak dan med 9.00 in 12.00 uro
in na spletni strani: www.fkbv.uni-mb.si 

ZNANJE IN TRADICIJA
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Odkupujemo za izvoz:              
- namizna in industrijska jabolka, hruške              
- sveži krompir, čebulo, zelje ter ostalo sezonsko  
 sadje in zelenjavo
                                                                                       
Iz našega programa nudimo:
- PVC zaboje raznih dimenzij za sadje, zelenjavo ter ostalo  
 živilsko in kovinsko industrijo    
- celoten protitočni sistem s kvalitetno  
 mrežo           
- sadilni material

IZVOZ - UVOZ in prodaja na veliko prehrambenega blaga
2000 Maribor, Prešernova ulica 4, Slovenija
Tel.: +386 (0)2 2523-833
Fax.: +386 (0)2 2523-823
Gsm.: +386 (0)31 680-112
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Mesarstvo Bračič d.o.o.
Ljubljanska c.17

2327 Rače

- telečje meso -
- štajerski pršut -

- domače salame -
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Dijaški dom Drava Maribor
Smetanova ulica 67

2000 Maribor
Tel.: 02 234 81 50
Fax.: 02 234 81 70 

Mail: info@dddrava.si 
Web: www.dddrava.si

Mnogokrat se sprašujemo, če smo se pravilno odločili, 
posebno še takrat, ko odločamo o svojih otrocih  
Prišel je čas, ko se naš otrok odloča za življenje, za šolo, za 
poklic  V domačem kraju ni možnosti za nadaljnje šolanje in 
odločiti se moramo skupaj z otrokom: Kam?
Šola je v Mariboru, živel bo v dijaškem domu, kjer obljubljajo 
dobro hrano, dobro počutje in dober uspeh 
Čeprav se bomo večkrat poslavljali z jokom in solzami v očeh, 
menimo, da bo naša odločitev o namestitvi v dijaški dom 
pravilna  V primeru, da bi otrok ostal doma, bi ga prikrajšali za 
željeno šolanje, mnoga nova poznanstva, doživetja …

Prav ste se odločili, saj je DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR 
NAJBLIŽJI:

• SREDNJIM IN POKLICNIM ŠOLAM
• VAŠIM ŽELJAM IN NAŠIM CILJEM

NUDIMO: 
• dvo in troposteljne sobe s kopalnicami, 
• pestro hrano – tudi dietno in vegetarijansko
• visok učni uspeh in pomoč pri učenju
• telovadnico, fitnes, strelišče, namizni tenis, biljard, 

računalniške učilnice, knjižnico
• naša bližina – vaša varnost

Vabimo vas, pridite k nam 
Ravnatelj
Ivan Sagadin

DIJAŠKI DOM
DRAVA MARIBOR
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Proizvodnja zamrznjenih izdelkov in testenin!

Proizvodnja zamrznjenih izdelkov in testenin!



147

Perutnina Ptuj d.d., Potrãeva c. 10, 2250 Ptuj, Slovenija, www.perutnina.com
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Gostinstvo, trgovina in storitve  d.o.o.
Makedonska ulica 33, 2000 Maribor

Tel./fax. 02 33 11 617
amabilis@triera.net

Selnica ob Dravi, Prečna ulica 4
Tel./fax. 02 671 32 11
amabilis@krs.net
Vrhunsko domače ročno izdelano biskvitno in drobno pecivo 
z maslom, torte in ročno izdelani jušni rezanci z BIO jajci od 
testenin še klasični jušni rezanci,široki rezanci, ribana kaša, 
valvice, svederčki, krpice in mlinci. Vsi izdelki vsebujejo BIO 
jajca ter naravne materiale brez  nadomestkov in konzervansov. SAMSKI DOM

Makedonska ulica 33
2000 Maribor
Tel./fax. 33 11 617

155 ležišč

EKOLOŠKA REJA PERUTNINE
Krčevina pri Vurberku 167

BIO jajca in BIO kopuni

MENZA
Makedonska ulica 35
2000 Maribor
Tel./fax. 02 33 11 617
GSM 031 356 695
Priprava in dostava hrane.
Malice, kosila, večerje.
Jedilnica 120 sedežev.
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SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO • VIŠJA STROKOVNA ŠOLA • MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

Park mladih 3  •  2000 Maribor  •  Tajništvo centra: 02 3313 432  •  www.icp-mb.si
ic-piramida.maribor@guest.arnes.si   •   visjastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.si

SREDNJA ŠOLA ZA PREHRANO IN ŽIVILSTVO
Pomočnik v biotehniki in oskrbi (2-letni program)
Pek, slaščičar ali mesar (3-letni program)
Živilsko prehranski tehnik (4-letni program ali program 3 + 2 leti))
Vse srednješolske programe se izvaja tudi v izobraževanju odraslih. 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
Živilstvo in prehrana (2-letni program) – inženir/ka živilstva in prehrane. Redni in 
izredni študij. 
Organizator socialne mreže (2-letni program) – Izredni študij. 

MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER (MIC)
Izobraževanja za podjetja, šole, druge skupine.
Naravoslovni dnevi za osnovne šole, tečaji peke, turistični spominki, lastna trgovina 
za pekarske in slaščičarske izdelke, praznični in tradicionalni kruhi in slaščice.
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www.danica-vogrinec.si 

RAZVOZ KOSIL NA DOM 
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR 

Če iz zdravstvenih ali drugih razlogov ne zmorete več pripraviti kosila, če so vaši najbližji na dopustu, 

imate dieto, ki je ne znate pripraviti, potem je to čas, da poskusite dobrote naše kuhinje. 

 
Nudimo vam: 

- zdravo, starostniku primerno prehrano, 

- možnost dietne prehrane, hrane s spremenjeno konsistenco, 

- razvoz vsak dan v tednu, 

- možnost naročila kosila  tudi za obdobje krajše od enega meseca, 

- dostava v termoizolacijskih dostavnih posodah 

 Za dodatne informacije smo vam na voljo vsak dan, od ponedeljka do petka od 7-15 ure 

TEL :  02 4806100 

Odgovorna oseba:  Tatjana Peršuh (tatjana.persuh@danica-vogrinec.si) 

 mmm.že diši.tu 
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OBČINA RAČE-FRAM
Grajski trg 14
2327  RAČE

Kontakti:
02 / 609 60 10

info@race-fram.si

Prijazno vabljeni, da nas obiščete v živo in na www.race-fram.si

ORF jan 2012_2.indd   2 1/12/12   9:15 AM
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MESTO RAZVOJA IN PRILOŽNOSTI
                                                                                                                                                                                                              
Maribor je ko
mesto v državi

Živahen utrip z vrhunsko kulturo in prireditvami, bogata vinska tradicija z najstarejšo trto na svetu, izjemne možnosti za 
di 

do nazivov Evropska prestolnica kulture 2012 in Evropska prestolnica mladih 2013 ter nosilca Svetovnega 
mladinskega prvenstva v šahu 2012 in 26. Zimske univerzijade 2013.

ra najstarejši predel mesta, Lent, z najstarejšo trto na svetu, 
vpisano v Guinnessovo knjigo rekordov, in s Hišo Stare trte. Srednjeveški stolpi in ostaline mestnega obzidja, Grajski trg z 
gradom in muzejem, Glavni trg s Kužnim znamenjem in Rotovžem, Slomškova Stolnica z razglednim stolpom, židovska 

znamenitosti zgodovinske 
ulture in umetnosti. 

Mestne ulice vas pripeljejo vse do enega najlepših slovenskih mestnih parkov. Povzpnite se na Piramido in Kalvarijo, 
kleti 

Evrope – Vinagovo klet. Po Dravi se vsekakor popeljite s tradicionalnim splavom ali sodobno ladjico, ki ponujata mikaven 
pogled na mesto. 

Naj vas zajame vrtinec prireditev, od slavnega Festivala Lent, vinsko- ališkega 
in številnih drugih 

kulturnih,športnih in zabavnih dogodkov, ki poživijo mariborski vsakdan. 

   -   Zavod za turizem Maribor, TIC Maribor
Partizanska 6a, 2000 Maribor, Slovenija - T: +386 (0)2 234 66 11, F: +386 (0)2 234 66 13, E: tic@maribor.si, I: www.maribor-pohorje.si
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