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DOBRODOŠLI O PROJEKTU 

Dobrodošli pri branju prvega e-

novičnika projekta "Krepitev 

usposobljenosti zaposlenih v 

živilstvu na področju poklicnega 

zdravja in varnosti ter varnosti 

živil" (SAFE2FOOD). 

V tem e-novičniku vam bomo 

predstavili izvedbo projekta in 

podali nekaj informacij o vsebini, 

glavnih projektnih dejavnostih in 

partnerskih institucijah. 

Projekt SAFE2FOOD podpira 

Evropska komisija, sofinancira pa 

ga program Erasmus +, Ključni 

ukrep 202: Strateško partnerstvo 

za inovacije na področju visokega 

šolstva. Razpis: 2019. 

Kot skupina ljudi, ki dela in 

poučuje o varnosti hrane in 

varnosti pri delu ter si prizadeva 

ozavestiti vse, ki jih to zanima, 

upamo, da boste v tej temi uživali 

in širili besedo skupaj z nami. 

 

Varnost hrane se nanaša na „ravnanje z živili, 

njihovo pripravo in shranjevanje na način, ki 

najbolje zmanjša tveganje, da bi posamezniki 

zboleli zaradi bolezni, ki se prenašajo s hrano“ 

(Avstralski inštitut za varnost hrane). Svetovna 

zdravstvena organizacija je pokazala, da se s 

hrano širi več kot 200 bolezni (2012). Zato je 

potrebno situacijo obravnavati resno. Po 

poročilu Evropske komisije naj bi se pri ljudeh 

po vsej Evropi povečale bolezni, ki se prenašajo 

s hrano, kot so salmoneloza, kampilobakterioza 

in listerioza, razširjenost izbruhov pa je bila 

precej visoka v letu 2014 (ECDCEFSA, 2015). 

Varnost hrane je ključna za skupno družbeno 

dobro, zato morajo vlade, javni organi, nevladne 

in druge organizacije ukrepati povezano. Prav 

tako morajo posamezniki poznati pravila 

higiene, pogoje skladiščenja in pakiranja, 

vsebnost živil, možnosti alergij in zastrupitev ter 

rokov veljavnosti. 
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O PROJEKTU 

V tem smislu postanejo pojmi 

"zdravje in varnost pri delu ter 

varnost hrane" pomembni, saj 

skozi njih prepoznamo in 

razlagamo ključne informacije o 

pridelavi hrane, na podlagi 

katerih sprejemamo bolj primerne 

odločitve pri nakupih. 

Zaposleni v živilstvu bi morali 

imeti vlogo pri odločanju o vsebini 

in načinu učenja ter preizkušanju 

lastnega učnega uspeha, tako da 

je proces učenja osredotočen na 

učne potrebe udeležencev. 

Dopolnilno izobraževanje v obliki 

vseživljenjskega učenja je enako 

pomembno kot formalno 

izobraževanje, ki je ključno tudi v 

poklicnemu izobraževanju. 

Veliko programov poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja 

ne vključuje dovolj vsebin, ki bi 

pripravile bodoče delavce za delo 

na varnih delovnih mestih.  

Primarna ciljna skupina v projektu so zaposleni 

v živilstvu, poudarek pa bo na izboljšanju 

njihovih sposobnosti na področju varnosti in 

zdravja pri delu ter varnosti hrane. Pripravili 

bomo e-izobraževalno platformo v obliki spletne 

strani, ki bo vsebovala posodobljene informacije 

o varnosti v živilstvu v jezikih partnerjev. Vsak 

partner bo organiziral tudi delavnice za 

razširjanje rezultatov. 

Projekt se osredotoča na ozaveščanje odraslih 

delavcev v partnerskih državah v zvezi z 

zdravjem in varnostjo pri delu ter varnostjo 

hrane. Pri tem sodelujejo partnerji z 

akademskim in raziskovalnim ozadjem ter 

praktičnim znanjem dobro preizkušenih strategij 

za odpravo težav v živilskem sektorju. 
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VEČ PODATKOV 

Projekt naj bi trajal 24 mesecev, 

vendar je podaljšana za več kot 6 

mesecev zaradi izbruha COVID-

19. 

Cilj projekta je pripraviti gradiva 

za usposabljanje na področju 

varnosti in zdravja pri delu ter 

varnosti hrane in jih deliti na 

digitalnih platformah. Načrtovani 

intelektualni učinki so: 

A- Program usposabljanja,  

B- Spletna platforma s kratkimi 

videoposnetki o usposabljanju, 

vključno s praksami, ki 

temeljijo na Programu 

usposabljanja 

 

 

Teme, obravnavane v projektu, so naslednje: 

1. Zdravje in varnost pri delu v živilskem 

sektorju, 

- Ocene nevarnosti in tveganj za zdravje in varnost pri delu 

- Nevarnosti in tveganja za živila v postopkih pridelave 
hrane 

- Signalizacija oziroma znaki za zdravje in varnost v 
delovnem okolju 

- Načrti za nujne primere in izredne razmere 

- Delovne nesreče in poklicne bolezni 

- Okoljska tveganja v proizvodnih obratih 

2. Varnost hrane, 

- Proizvodnje hrane in HACCP v proizvodnih procesih  

- Higiena zaposlenih 

- Določanje učinkovitosti in kakovosti pridelave hrane 

- Zdravstvene težave, ki lahko vplivajo na proizvodne 
procese 

- Poznavanje pojmov kot so varnost hrane, tveganje, 
nevarnost, higiena, dezinfekcija, sterilizacija, sanacija 

- Metode čiščenja, dezinfekcije in sterilizacije linij za 
proizvodnjo hrane, opreme, strojev in orodij 

- Vrste nevarnosti, ki izhajajo iz dela, osebja in živil v 
proizvodnji, njihovi vzroki in učinki 

- Pravila za spremljanje kritičnih kontrolnih točk v 
proizvodnem procesu 

- Alergeni in previdnostni ukrepi v proizvodnem procesu 

 

 



Sindikat je bil ustanovljen v Turčiji 1. junija 1976 in v živilski industriji predstavlja delavce. Po 

statističnih podatkih iz januarja 2016 sindikat vodi poslovno dejavnost s 32.373 člani. Sindikat z 

uspešnimi kolektivnimi pogodbami z vsakim dnem povečuje stopnjo sindikalnosti v živilskem 

sektorju. 

Sindikat določa premijo za delavce, zaposlene v živilskem sektorju, na podlagi katere se pridružijo 

sindikatu in širijo pomembnost njegovega delovanja. Tako sindikat s kolektivnimi pogodbami o 

delu odpravlja ovire pri sindikaciji in krepi zastopanost delavskih pravic v živilskem sektorju. 

Sindikat izvaja tudi dejavnosti izobraževanja, da bi njegovo delovanje bilo učinkovitejše in člani 

bolj varni. 
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KONZORCIJ PROJEKTA 

KOORDINATOR - Sindikat živilske industrije                                                                                                          

(Öz Gıda İş Sendikası) 

IFOA je neprofitni izobraževalni center, ki od leta 1999 deluje kot nacionalni center za poklicno 

izobraževanje in usposabljanje z 10 lokacijami po vsej Italiji. 

IFOA, ki izstopa kot eden vodilnih zasebnih izobraževalnih centrov v Italiji, ponuja tradicionalno in 

kombinirano učenje, podiplomske (EQF 5) in podiplomske programe (EQF 6 in 7) za mlade 

brezposelne ter vseživljenjsko usposabljanje, svetovanje in tehnično pomoč posameznikom, 

podjetjem in javnim organom. Tečaji in storitve so certificirani v skladu z UNI EN ISO 9001: 2015. 

Od leta 1993 IFOA sodeluje pri projektih EU na področju razvoja učnih načrtov, določanja 

kompetenc, ocenjevanja in priznavanja, vseživljenjskega učenja, zaposljivosti, mobilnosti, IKT itd. 

IFOA je v mreži italijanske in gospodarske zbornice EU in je član evropske mreže EfVET. 

V sklopu IFOA deluje tudi ULIXES, EEIG, ki vključuje agencije za izobraževanje, visoke šole, 

poslovne šole in gospodarske zbornice v 10 državah članicah EU. 

PARTNER – Center za usposabljanje IFOA                                                                 

(Istituto Formazione Operatori Aziendali) 



Univerza v Mariboru (UM) je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji, kjer približno 

17.000 študentov študira na 17 različnih fakultetah. Fakultete UM ponujajo raznolike študijske 

programe, od naravoslovja in družboslovja, tehnologije in uporabnih znanosti ter humanističnih 

ved, prava in medicine. Fakultete v sklopu UM ponujajo 27 poklicnih programov, 55 dodiplomskih 

študijskih programov, 71 magistrskih programov in 34 doktorskih programov. Kot največja 

izobraževalna in raziskovalna ustanova v vzhodni Sloveniji je UM središče za ustvarjanje novega 

znanja in njegovo uporabo v regionalnem razvoju. UM je uvrščena med 400 najboljših univerz na 

svetu po lestvici Times World University Rankings. 

Na UM deluje tudi Mednarodni center za ekoremediacije (ERM Center), ki sodeluje pri projektu 

SAFE2FOOD. Kot aplikativni raziskovalni center se ukvarja s trajnostnim regionalnim razvojem, 

ustvarjanjem zelenih delovnih mest, okoljskim izobraževanjem, inovativnim poučevanjem vseh 

generacij ter aplikacijo izkustvene pedagogike na različnih področjih. 
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KONZORCIJ PROJEKTA 

PARTNER – Univerza v Mariboru 

 

Slovaška univerza za kmetijstvo v Nitri (SUA) je uvrščena v najvišjo skupino za visoko kakovost 

poučevanja in raziskovanja na Slovaškem. Obsega šest fakultet: Fakulteta za agrobiologijo in 

prehranske vire; Fakulteta za biotehnologijo in živilske vede; Fakulteta za ekonomijo in 

management; Fakulteta za evropske študije in regionalni razvoj; Fakulteta za vrtnarstvo in krajino 

in Fakulteta za inženirstvo. SUA ponuja dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe, 

ponuja pa tudi učenje tujih jezikov, dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij, poklicne 

predmete, ki se poučujejo v tujih jezikih, in priložnost za dokončanje dela študija na prestižnih 

univerzah v tujini. 

SUA omogoča raziskave in izobraževanje v kmetijstvu ter na sorodnih raziskovalnih področjih, kot 

so agrobiologija, živilski viri in tehnologija, trajnostno kmetijstvo, biotehnologija, inženiring, 

računalništvo in avtomatizacija kmetijske opreme, obratovanje energetskih objektov v kmetijski 

proizvodnji, ekonomija in upravljanje, mednarodna trgovina s kmetijskimi proizvodi blago, trženje, 

razvoj podeželskega turizma, vodenje projektov za razvoj podeželja in vseživljenjsko učenje. 

PARTNER – Slovaška univerza za kmetijstvo v Nitri                                        

(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) 
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KAKŠNI SO REZULTATI DO SEDAJ? 
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PRIHAJAJOČI DOGODKI 

 

 

Sledite nam na naši spletni strani projekta: https://www.safe2food.com/ 

Spremljajte nas na družbenih omrežjih: https://www.facebook.com/Safe2Food/ 

https://www.safe2food.com/
https://www.facebook.com/Safe2Food/

