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SMERNICE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE 

ZA GOSTINSTVO 

HACCP-program 2010 
Spoštovani! 
Živilo in pijača  - osnovna dobrina človeka - naj bi bilo na voljo vsem v dovoljšnji 

količini za zdravje in prijetno počutje. V obdobju globalizacije in vstopa v potrošniško 
družbo je intimnost družinskega prehranjevanja potisnjena na rob dogajanja. Hitri 
prehranjevalni sistemi posegajo na naš jedilnik vedno pogosteje in siloviteje. S tem se pa 

veča nevarnost ( hazard) srečanja  

z živili, ki lahko povzročijo težave potrošniku.  
Včasih manjše prehodne, včasih usodne.  
Da temu ne bi bilo tako,  
    je potrebno sistemsko postaviti dela in obnašanja  

                                                 ''od njive do mize''.  

V današnjem trenutku razvoja človeške civilizacije ta pravila pooseblja 

                           H.A.C.C.P.-ISO-HIS-22000-koncept.   

  

Ali ste prepričani, da je živilo, ki ga pripravljate užitno? 
 Ali bi ga sami jedli? 
 
Bakterije najdemo vsepovsod. Brošura Vam bo pomagala identificirati pomembno vlogo, 
katero igrate Vi, v preprečevanju kontaminacije hrane z bakterijami, kot je Salmonella,  
ki lahko vpliva na zdravje Vaših strank. 
 Pritožbe s strani potrošnika lahko nastanejo tudi zaradi tujkov v najdenem živilu. 
Da zagotovite zadovoljstvo strank glede kvalitete in varnosti hrane v Vaši proizvodnji ali  trgovini  

morate skrbeti za DOBRO HIGIENSKO PRAKSO. 

 
Brošura je pripravljena kot praktični vodnik, ki Vam bo pomagala pri razumevanju 
ključnih točk, ki so del vaše odgovornosti pri pripravi hrane IN PRODAJI ŽIVIL. 
 
Odgovori na vprašanja na koncu brošure, Vam bodo pomagali razumeti kako in zakaj pri 
delu upoštevati pravila higiene. 
 
Razmišljajte  ''ČISTO''!                                
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OSNOVNE   INFORMACIJE   O   H. A. C. C. P.  sistemu 
 
 

SISTEM HACCP 
 

HACCP 
Je akronim angleških besed 

Hazard Analysis and Critical Control Points 
In pomeni Analiza tveganja kritičnih kontrolnih točk 

 
 

HACCP je preventivni sistem 
pridelave/proizvodnje/priprave/prometa/varne hrane. 

 
 
VARNA HRANA pomeni odsotnost škodljivih snovi oz. zmanjšanje škodljivih snovi na 
sprejemljiv nivo. 
 
 
 

Najbolj pogosta tveganja, ki nastajajo v procesu od pridelave do izdelave končnega 
izdelka in priprave hrane ter potem prometa z živili razdelimo v naslednje skupine: 
 
 

 BIOLOŠKA:patogeni mikroorganizmi kot npr. Clostridium botulinum, Salmonella, E. 
coli, Bacilus cereus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Listeria, 
paraziti oz. njihove razvojne oblike in izločki… 

 

 KEMIČNA: ostanki pesticidov, težkih kovin, topil in veterinarskih zdravil, nedovoljeni 
aditivi, ostanki čistil, alergeni… 

 

 FIZIKALNA: kovinski delci, steklo, kamni, les, iztrebki glodalcev… 
 
 
Za preprečitev tveganj oz. njihovo obvladovanje ima HACCP sistem dve orodji in sicer: 
 

1. Osnovni ali spremljajoči program 
2. HACCP študijo, katere rezultat so kritične kontrolne točke (KKT), ki jih 

obvladujemo  
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POTEK UVAJANJA SISTEMA HACCP 

 
 Uvajanje HACCP sistema se začne in konča z usposabljanjem. 
 
 Izdelati je potrebno dokument (poslovnik, priročnik) v katerem določimo okvir 

sistema HACCP. 
 

 Potrebno je definirati za katere skupine izdelkov/kuhinjo/trgovino/gostilno bomo 
uvajali sistem HACCP in določiti odgovornosti v okviru sistema vključno z 
odgovornostjo vodstva. HACCP študija je del tega dokumenta ali pa prestavlja ločen 
dokument, če je to smiselno. 

 
 Sledi ogled proizvodnje/kuhinje/trgovine/gostilne z vidika osnovnega programa. 

Na podlagi ogleda in v dogovoru z vodstvom, se pripravi plan sanacije 
obrata/kuhinje/trgovine. 

 
 Naslednja faza je postavitev sheme procesa izdelave izdelka/priprave jedi/prometa 

z živilom. Shema procesa mora biti verificirana na konkretnem ogledu dejavnosti in v 
sodelovanju z delavci v procesu. 

 
 HACCP  skupina je na ta način pridobila dovolj konkretnih informacij, da lahko začne 

izdelovati HACCP študijo. 
 

 Bistvo HACCP študije je HACCP načrt, ki ga postavi HACCP skupina in ga je 
potrebno vklopiti v obstoječe procese in ga izvajati. 

 
 Sledi usposabljanje delavcev za konkretne naloge iz HACCP načrta in glede 

osnovnega programa. 
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UVOD 
 

 

Smernice dobre higienske prakse za gostinstvo ponujajo osnovne usmeritve in pomoč gostinskim obratom 

pri izpolnjevanju zahtev pravilnika o higieni živil (Ur. l. RS, št. 60/02). Smernice niso nadomestilo za 

navedeni pravilnik in druge predpise, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.  

 

Nosilec živilske dejavnosti v gostinstvu ni obvezan slediti Smernicam dobre higienske prakse za 

gostinstvo. Če pa jim ne sledi, mora zagotoviti lasten sistem, ki je v skladu z zahtevami pravilnika o 

higieni živil. Ob izvajanju uradnega zdravstvenega nadzora (inšpekcijski pregled) se nosilec živilske 

dejavnosti lahko sklicuje ali na smernice ali na lasten sistem. V primeru sklicevanja na smernice bo 

inšpektor ocenjeval izvajanje zahtev smernic v obratu, medtem ko bo v primeru sklicevanja na lasten 

sistem inšpektor najprej ocenil ustreznost sistema in za tem tudi izvajanje v obratu.  

 

Smernice dobre higienske prakse za gostinstvo sta predložili Gospodarska zbornice Slovenije in Obrtna 

zbornica Slovenije, ki predstavljata dejavnost gostinstva v RS in jih je za obdobje dveh let uradno potrdilo 

Ministrstvo za zdravje. Glede na nova znanstvena dognanja in izkušnje iz prakse, se smernice lahko 

dopolnijo in ponovno potrdijo s strani Ministrstva za zdravje. 

 

Gospodarska zbornica Slovenije 

 

Obrtna zbornica Slovenije     Ministrstvo za zdravje   

        

 

 

 

 

Komu so smernice namenjene? 

 

Smernice dobre higienske prakse za gostinstvo so namenjene dejavnosti gostinstva: 

 

 Dejavnost hotelov in drugih nastanitvenih obratov, ki nudijo hrano; 

 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov:  

- dejavnost restavracij in gostiln 

- dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij 

- dejavnost slaščičarn, kavarn 

- dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov 

- dejavnost turističnih kmetij, 

 Točenje pijač – bari; 

 Dejavnost menz, priprava in dostava hrane. 

 

 

 

 

Kako uporabljati smernice? 

 

Vsak gostinski obrat, ki uporablja Smernice dobre higienske prakse za gostinstvo, izvaja samo tiste 

dele smernic, ki so primerni za njegovo dejavnost. Tako npr. gostinski obrati, ki nimajo premičnih 

in začasnih obratov, ne bodo upoštevali zahtev, ki se nanašajo na te obrate.  
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Smernice so sestavljene iz dveh, neločljivo povezanih delov. Prvi del se nanaša na spremljajoče higienske 

programe, brez katerih ni mogoče vzpostaviti notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema. Drugi del 

obravnava HACCP sistem v gostinstvu.  

 

Zelo pomembno je razumeti, da v prvem delu, ki obravnava spremljajoče higienske programe, levi in 

desni stolpec predstavljata celoto in ne tolmačenje zahtev pravilnika o higieni živil.  

 

Zahteve, ki so v besedilu izpostavljene kot priporočene, niso obvezne, predstavljajo pa nasvete, ki 

omogočajo večjo preglednost dela in zagotavljajo večjo varnost oz. zdravstveno ustreznost živila. 

 

Vodenje dokumentacije je obvezno povsod tam, kjer je ta zahteva v besedilu izpostavljena. Nekateri 

obrazci oz. primeri so že navedeni in jih nosilec živilske dejavnosti lahko uporablja v tej obliki. Seveda je 

možna tudi uporaba drugačnih obrazcev, vse dokler je iz njih možno pridobiti osnovne zahtevane 

podatke. 

 

HACCP sistem 

 

Pravilnik o higieni živil opredeljuje HACCP sistem kot preventivni sistem, ki omogoča identifikacijo 

oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja. 

  

Cilj vzpostavljenega HACCP sistema je zagotoviti varna živila na enostaven način; to je sistem, ki je 

osredotočen na obvladovanje kritičnih kontrolnih točk. 

 

V gostinsko dejavnost je uvedba HACCP sistema nujna, saj je v okolju, ki je pogosto povezano z izbruhi 

črevesnih nalezljivih bolezni. Poznavanje vzrokov bolezni, ki se prenašajo z živili, je poglavitnega 

pomena – treba jih je predvideti in preprečiti, kar je bistvo HACCP sistema.  

 

Varnost živil za potrošnika je v glavnem dosežena z dobro higiensko prakso oz. spremljajočimi 

higienskimi programi, zagotovljena pa je s HACCP sistemom. Zaposleni, ki so odgovorni za 

zagotavljanje varnosti živil, morajo te povezave razumeti, da bi HACCP sistem čim bolj uspešno 

uporabili.  

                                      

Ugotovitve kažejo, da je HACCP sistem izjemno koristna metoda za doseganje višje ravni varnosti živil, 

vendar ga je treba prilagoditi širokemu obsegu različnih pogojev, ki so značilni za gostinsko dejavnost 

(npr. veliko število delovnih opravil izvaja omejeno število zaposlenih, pogoste so menjave dobaviteljev, 

meniji in jedi po naročilu se stalno menjajo, fluktuacija zaposlenih je velika, problem pogosto 

predstavljajo ekonomske omejitve ipd.). V takšnih okoliščinah je izvedba klasičnega detajliranega 

HACCP sistema za vsako posamezno živilo realno težko izvedljiva, zato svetujemo HACCP pristop, ki je 

temelji na postopkih z živili, ker je hitrejši in v gostinski dejavnosti lažje izvedljiv.  

 

Glede na dejstvo, da se tudi zelo podobne gostinske dejavnosti med seboj razlikujejo, je treba HACCP 

sistem prilagoditi posamezni živilski dejavnosti. Znotraj HACCP pristopa, ki je osnovan na postopkih z 

živili, obstaja veliko možnosti prilagajanja različnim vrstam gostinskih dejavnosti. 

Uspešno vključevanje HACCP sistema je odvisno od: 

 

 stanja, v kakršnem je gostinska dejavnost pred vključevanjem HACCP sistema v notranji nadzor,  

 števila elementov HACCP sistema (sicer v neformalni obliki), ki v gostinski dejavnosti že 

obstajajo,  

 uspešnosti pri uvajanju novih tehnologij in sistemov.  

Najpomembnejši so ljudje – zaposleni, ki delajo z živili. Biti morajo motivirani, ustrezno izobraženi 

in praktično usposobljeni. Pravilni postopki z živili morajo v živilski dejavnosti postati navada. 
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1.  SPLOŠNI HIGIENSKI IN TEHNIČNI POGOJI, KI JIH MORAJO  

     IZPOLNJEVATI OBRATI ZA PROIZVODNJO IN PROMET ŽIVIL  

 

Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 

10. člen 
 

Živilski obrat mora biti 

lociran v čistem okolju brez 

škodljivih in motečih emisij in 

imisij ter zaščiten pred 

glodalci in mrčesom. 

 

11. člen 
 

Živilski obrati morajo imeti 

zagotovljene zadostne 

količine zdravstveno ustrezne 

pitne vode. 

 

 

 

Živilski obrati morajo biti 

priključeni na javno 

kanalizacijsko omrežje, če le-

te ni, pa se morajo odpadne 

vode odvajati v greznico, v 

skladu s posebnimi predpisi. 

 

Živilski obrati in njihova 

okolica morajo biti čisti in 

dobro vzdrževani, okolica pa 

protiprašno urejena. 

 

12. člen 
 

Zasnova, velikost, 

razporeditev, izvedba in 

opremljenost živilskega 

obrata mora: 

 

- omogočati učinkovito 

čiščenje in razkuževanje; 

 

 

 

– preprečevati nabiranje 

umazanije, stik s strupenimi 

snovmi, vnos delcev v živila, 

nastanek kondenzacije in 

plesni na površinah; 

  

      

 

Živilski obrat mora biti zaščiten tako, da ni mogoč vdor ter  

prisotnost glodalcev in insektov. Glej  poglavje DDD. 

 

 

 

 

 

 

Obrat mora biti priključen na javni sistem za oskrbo s pitno 

vodo, kjer je to možno. Če ni priključen na javni sistem za 

oskrbo s pitno vodo, mora nosilec živilske dejavnosti 

zagotoviti zdravstveno ustreznost pitne vode, skladno z 

zahtevami pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode 

(Ur. l. RS, št. 46/97, 52/97, 54/98, 7/00, 52/00). 

 

Greznica mora imeti vsaj dve celici, od katerih je 

prostornina prve 2/3 celotne prostornine, oziroma 1/2, če je 

greznica iz treh celic. Greznice je treba prazniti najmanj 

enkrat letno, sicer pa, ko je zapolnjeno 2/3 koristne 

prostornine greznice. 

 

 

Glej poglavji Čiščenje in Oprema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovna zahteva pri zasnovi, velikosti, razporeditvi in 

izvedbi živilskega obrata je zagotavljanje pogojev za 

proizvodnjo varnih živil in omogočanje učinkovitega  

čiščenja v vseh prostorih in objektih obrata. 
 
Priporočljivo je, da je obrat nima ostrih kotov oz. robov na 

spojih sten ali tleh. Izvedba mora onemogočati nabiranje 

umazanije (npr. po skritih kotih, za napravami ipd.), vnos 

delcev v živila (npr. odpadanje stropnega ometa, luščenje 

opleskanih površin, mehanske poškodbe ultrapasnih prevlek 
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– omogočati izvajanje 

dobre higienske prakse, 

vključno s preprečevanjem 

navzkrižne kontaminacije med 

posameznimi postopki in v 

okviru postopkov, ki se 

nanašajo na živila, opremo, 

materiale, vodo, dotok in 

kroženje zraka, osebje ter 

zunanje vire onesnaženja 

(npr. mrčes in glodalci); 

 

 

– zagotoviti ustrezno 

temperaturo za higiensko 

obdelavo in hrambo živil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. člen 
 

V živilskem obratu morajo biti 

nameščeni umivalniki v 

vsakem prostoru ali območju, 

kjer se opravlja postopek 

priprave, predelave, prometa 

ali strežbe živil oziroma 

hrane.Namestitev umivalnikov 

mora preprečevati križanje 

čistih in nečistih poti in 

omogočati umivanje rok 

zaposlenih vsakokrat, ko 

prehajajo iz nečistih na čista 

opravila. Umivalniki morajo 

biti opremljeni s tekočo vročo 

in hladno vodo, tekočim 

milom in brisačami za 

enkratno uporabo.  

opreme ipd.) in nastanek kondenzacije (npr. zaradi 

neustreznega prezračevanja). 

 

V obratu mora biti dovolj prostora predvsem za shrambe in 

pripravljalnice, kar omogoča organizacijo ločenih delovnih 

površin in opreme za pripravo potencialno nevarnih živil. 

Izjemoma je dovoljena uporaba teh delovnih površin in 

opreme tudi za druga živila, vendar le s časovnim zamikom 

znotraj katerega je možno opraviti učinkovito čiščenje in 

razkuževanje. Glej poglavja Oprema, Čiščenje, DDD. 

 

 

 

 

 

 

Komore za hlajenje in  hladilniki morajo biti primernih 

zmogljivosti za hlajenje  predvidenih količin živil  v 

potrebnem času. Hladilniki in zamrzovalniki morajo biti 

opremljeni s termometri, katerih delovanje je treba redno 

preverjati (najmanj enkrat mesečno). Preverjanje je treba 

opraviti s termometrom, ki je pravilno umerjen (najmanj 

enkrat na dve leti), kar se izkazuje z ustrezno 

dokumentacijo – certifikatom. Termometri morajo biti 

nameščeni na mestih, ki so reprezentativna,  središčna oz. 

na temperaturno počasneje dosegljivih točkah - mestih. O 

nadzoru temperature v hladilnikih in zamrzovalnikih je 

treba voditi dokumentacijo, prav tako pa tudi o umerjanju 

termometrov. 

 

Glej 3. načelo HACCP sistema - Kritične mejne vrednosti.  

 

 

 

Število umivalnikov je odvisno od velikosti obrata. 

Nameščeni morajo biti na takih mestih, da imajo do njih vsi 

zaposleni hiter in neoviran dostop.  
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Umivalniki za umivanje rok 

morajo biti ločeni od korit za 

čiščenje in pranje živil ter 

ločeni od korit za pomivanje. 

 

Za zaposlene v živilskih 

obratih mora biti 

zagotovljeno ustrezno število 

stranišč z naravnim ali 

umetnim prezračevanjem. 

Vhod v stranišče mora biti od 

prostorov za živila ločen s 

predprostorom, ki je lahko 

umivalnica, ki mora biti 

opremljena s tekočo vročo in 

hladno vodo, z enoročno pipo, 

tekočim milom in brisačami 

za enkratno uporabo. 

Stranišča za zaposlene 

morajo biti ločena od 

stranišč, namenjenih drugim 

osebam. 

 

Zaposleni v živilskem obratu 

mora imeti v garderobnem 

prostoru, ki mora biti naravno 

ali umetno prezračevan, 

dvodelne omarice za ločeno 

shranjevanje osebne in 

zaščitne delovne obleke ter 

obuval. Omarica mora biti iz 

materialov, ki omogočajo 

ustrezno čiščenje in 

prezračevanje. Delovne 

obleke, namenjene za pranje, 

je potrebno odlagati in zbirati 

v posebnih vsebnikih (npr. 

vreče, zabojniki, zaboji itd.) 

 

14. člen 
 

Živilski obrat mora biti 

naravno ali umetno 

prezračevan tako, da je smer 

pretoka zraka iz čistega v 

nečisti del obrata, in da je 

zajem onesnaženega zraka na 

samem izvoru. Prezračevalni 

sistem mora zagotoviti 

ustrezno dovajanje svežega 

zraka, pozimi tudi termično 

Priporočljivo je označevanje umivalnikov npr. z napisom 

SAMO ZA UMIVANJE ROK.  

 

 

 

Onemogočiti je treba prenos aerosolov in vonjav iz 

sanitarnih prostorov v druge dele živilskega obrata. 

Priporočljivo je, da prezračevanje sanitarnih prostorov 

poteka ločeno od ostalega prezračevalnega sistema in 

vezano neposredno na zunanji vir zraka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi lažjega čiščenja je priporočljivo, da so garderobne 

omarice dvignjene od tal.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naravno prezračevanje v prostorih za pripravo hrane 

zadostuje le v primeru malih obratov. Treba je zagotoviti 

učinkovito prezračevanje v vseh prostorih obrata s 

poudarkom na prostorih, v katerih se shranjujejo ter 

obdelujejo živila in pripravljajo jedi, da se zagotovijo 

pogoji za preprečevanje  kondenzacije vlage in nastanek 

plesni. 
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kondicioniranega zraka in 

odvod izrabljenega in 

onesnaženega zraka. 

 

Prezračevalni sistem mora 

biti redno čiščen in vzdrževan 

ter izveden tako, da omogoča 

enostaven dostop do filtrov in 

drugih delov, ki jih je treba 

očistiti ali zamenjati. 

 

Živilski obrati morajo imeti v 

prostorih zagotovljeno 

razsvetljavo, ki ustreza 

dejavnosti, ki se izvaja v 

prostorih in na delovnih 

mestih. 

 

Drenažni sistemi morajo 

ustrezati predvidenemu 

namenu. Načrtovani in 

zgrajeni morajo biti tako, da 

je preprečeno onesnaženje 

živil. 
 

 

 

 

Vzdrževanje in čiščenje prezračevalnega sistema naj poteka 

skladno z navodili proizvajalca. Glej poglavje Čiščenje. 

 

 

 

 

 

Zagotovljena mora biti zadostna osvetljenost vseh 

prostorov, predvsem pa vseh delovnih površin. Svetila 

(žarnice) morajo biti zaščitene tako, da ni možen raztros 

delcev stekla ob morebitnem poku (razbitju žarnice). 

Priporočljiva osvetljenost je od 150 luxov v shrambi do 500 

luxov v prostorih za pripravo živil. 

 

Drenažni sistem mora zagotavljati učinkovito odvajanje 

odpadkov. Sistem mora biti opremljen z ustrezno zaščito, ki 

onemogoča dostop glodalcem . Smer toka odpadne vode 

mora potekati od čistih do nečistih delov obrata. 
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2.  NADZOR  ŠKODLJIVCEV,  DDD - ZAŠČITA PRED GLODALCI IN MRČESOM  

 

Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 

10. člen 
 

Živilski obrat mora biti 

lociran v čistem okolju brez 

škodljivih in motečih emisij in 

imisij ter zaščiten pred 

glodalci in mrčesom. 

 
 

 

 

 

Škodljivci (vključno z mrčesom, glodalci, pticami, 

mačkami in psi) prenašajo različne povzročitelje bolezni, ki 

so lahko vzrok za okužbe s hrano. Najučinkovitejša zaščita 

pred škodljivci je preprečitev njihovega vstopa v živilski 

obrat. 

 

Ukrepi za zaščito pred glodalci in mrčesom 

 

 Dobra higienska praksa. 

 Vsa zunanja vrata se morajo tesno zapirati.  

 Vse odprtine, npr. okrog cevi v zunanjih stenah, 

morajo biti nepredušno zaprte. 

 Zaščitne mreže je treba namestiti na vsa okna, ki se 

odpirajo, in sicer povsod tam, kjer se živila 

shranjujejo ali pripravljajo. Velikost odprtin zaščitne 

mreže naj ne presega 1,2 mm. 

 Treba je zagotoviti skrbno ravnanje z odpadki in 

njihovo redno odstranjevanje. Posode za smeti 

morajo biti pokrite. 

 Na odtočnih jaških je treba postaviti pokrove za 

zaščito pred glodalci. 

 Nastavljanje rodenticidov (sredstva za zatiranje 

glodalcev) oz. vab za glodalce ter razprševanje 

insekticidov (sredstva za zatiranje mrčesa) mora 

opraviti pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje 

pogoje, določene s pravilnikom o pogojih, načinu in 

sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in 

deratizacije (Ur. l. RS, št. 22/99). Vse nastavljene 

vabe morajo biti označene (oštevilčene) in zaščitene 

(npr. plastični deratizacijski boksi). Vabe s strupom 

ne smejo izgledati kot hrana. Za uničevanje letečih 

insektov se lahko uporabljajo tudi ultravijolične 

(UV) luči. Te luči ne smejo biti  nameščene v bližini 

nezavarovane hrane ali delovnih površin. Cevi v 

njih je treba zamenjati najmanj enkrat letno. 

Čiščenje teh enot je treba vključiti v načrt čiščenja.  

 

Zaradi ugotavljanja prisotnosti škodljivcev in polaganja vab 

je treba opraviti dvakrat letno natančen pregled prostorov 

živilskega obrata. Pregled in postavitev vab opravi pravna 

ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s 

pravilnikom ter o svojih ugotovitvah izdela pisno poročilo. 

Poročilo mora vsebovati vsaj naslednje podatke: 

 

 Datum opravljenega pregleda; 
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 Načrt (skica) vseh postavljenih in oštevilčenih vab – 

tloris obrata; 

 Vrsto uporabljenih rodenticidov/insekticidov ter 

postopke v primeru nesreč z njimi (varnostni list); 

 Ugotovitve ob pregledu in priporočila s tem v zvezi 

 

V vmesnem obdobju mora nosilec živilske dejavnosti 

zagotoviti redno spremljanje stanja postavljenih vab ter o 

tem voditi evidenco. Zapisi (evidenca) morajo biti izdelani 

najmanj vsake tri mesece – priporočljivo je vsak mesec. 

Zapis mora vsebovati osnovne podatke, kot npr. datum 

pregleda, kdo je pregled opravil in ugotovitve ob pregledu. 

V primeru ugotovitve vdora glodalcev oz. znakov poškodb 

na vabah, mora nosilec živilske dejavnosti takoj o tem 

obvestiti pravno ali fizično osebo, ki izvaja DDD dejavnost.  
 

Vsa dokumentacija v zvezi z izvajanjem DDD dejavnosti v 

obratu mora biti ustrezno shranjena (najmanj eno leto) ter 

dostopna inšpektorjem, ki izvajajo uradni zdravstveni 

nadzor. 
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3.  ČIŠČENJE 

 

Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 

11. člen 

 

Živilski obrati in njihova 

okolica morajo biti čisti in 

dobro vzdrževani, okolica pa 

protiprašno urejena. 

 
 

 

 

 

Vsak živilski obrat mora imeti izdelan načrt čiščenja. Načrt 

čiščenja je sestavljen iz Navodila za čiščenje ter 

Evidenčnega lista čiščenja.  

 

Navodilo za čiščenje vsebuje: 

 

1. Kaj čistimo 

2. Kako čistimo   

3. Kdaj čistimo  

4. Kdo čisti  

5. Odgovorna oseba 

 

 Kaj čistimo – Treba je narediti seznam naprav, 

opreme, prostorov in drugih površin, ki jih je treba 

čistiti.  

 

 Kako čistimo  - Treba je narediti opis postopkov 

čiščenja, npr. katero sredstvo se uporabi, kako se 

pripravi (npr. dodati en zamašek v pol litra vroče 

vode ipd.) in kako izvesti čiščenje. 

 

 Kdaj čistimo – Treba je določiti pogostnost 

čiščenja posameznih naprav, opreme, prostorov in 

drugih površin, kar je seveda odvisno od tega, kaj se 

čisti. Npr. delovne površine morajo biti čiščene 

večkrat na dan, medtem ko so filtri v napi lahko 

čiščeni samo enkrat mesečno. 

 

 Kdo čisti – Treba je narediti seznam oseb, ki 

čiščenje izvajajo. Po končanem čiščenju se oseba, ki 

je čiščenje opravila, podpiše v pripravljeno tabelo  

(Evidenčni list čiščenja) in s tem  poda izjavo, da je 

bilo čiščenje opravljeno učinkovito in skladno s 

predpisanimi postopki. 

 

 Odgovorna oseba - Preverja izvajanje čiščenja in 

njegovo učinkovitost.  

 

 

 

 

 

Evidenčni list čiščenja vsebuje: 

 

 Seznam naprav, opreme, prostorov ter drugih 
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površin, ki jih je treba čistiti; 

 Pogostnost čiščenja posameznih naprav, opreme, 

prostorov in drugih površin; 

 Tedenski pregled izvajanja čiščenja s podpisi 

izvajalcev čiščenja in podpisom odgovorne osebe. 

 

 

Načrt čiščenja omogoča jasen pregled nad celotnim 

čiščenjem v obratu. Načrt mora vsebovati vse naloge 

povezane s čiščenjem.  

 

Za pravilno uporabo čistilnih sredstev je treba upoštevati 

navodila proizvajalca. Čistilnih sredstev se ne sme prelivati 

v neoznačene posode.  

 

Pribor za čiščenje se uporablja v strogo določene namene. 

Za čiščenje različnih prostorov uporabljamo različen pribor, 

npr. krpe, ki smo jih uporabili za čiščenje sanitarij, ne 

smemo uporabljati tudi za čiščenje v kuhinji obrata. 

Namembnost pripomočkov naj bo barvno opredeljena ali 

kako drugače zaznamovana.  

 

Čiščenje mora potekati v zaporedju od čistih k nečistim 

prostorom. 
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NAVODILO ZA ČIŠČENJE - primer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENČNI LIST ČIŠČENJA – primer 

 

 

Seznam  

(Kaj čistimo) 

Pogostnost 

(Kdaj čistimo) 

PO TO SR ČE PE SO NE 

tla dvakrat dnevno, 

po razlitju 

       

stene vsako sredo        

delovne 

površine 

pred in po vsaki 

uporabi 

       

mikrovalovno p. dnevno        

konvektomat vsako sredo        

mlin za meso po vsaki 

uporabi 

       

 

Odgovorna oseba :______________________________ 

Datum : _______________ 

Pripombe :  ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Kaj čistimo Kako čistimo Kdaj čistimo Kdo čisti Odgovorna 

oseba 

 delovne 

površine 

v kuhinji 

 predčiščenje – grobo 

odstranjevanje nečistoče 

 splakniti z vročo vodo 

 nanesti čistilo (npr. 

PRIPRAVA: 1 zamašek 

čistila _____ na  1 liter vode) 

in zdrgniti 

 oplakniti z vročo vodo in 

obrisati s papirnato brisačo. 

 

RAZKUŽEVANJE (po potrebi) 

 nanesti razkužilo 

(PRIPRAVA: navedi 

navodilo proizvajalca za 

pripravo in uporabo) 

 pred in po 

vsaki 

uporabi 

ter ob 

koncu 

delovnega 

dneva -

vsak dan 

 pomočnik 

glavnega 

kuharja 

 glavni 

kuhar 

 kuhinjska 

tla 

 pometanje 

 pomivanje z raztopino 

detergenta (PRIPRAVA: 250 

ml detergenta ______ na 5 

litrov vode) 

 sušenje (npr. na zraku) 

 po 

potrebi, 

najmanj 

dvakrat na 

dan  

 čistilka  glavni 

kuhar 
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4.  HIGIENSKI IN TEHNIČNI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PROSTORI, KJER 

SE ŽIVILA PRIPRAVLJAJO, OBDELUJEJO, PREDELUJEJO, DODELUJEJO IN 

PRODAJAJO  

 

Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 
Skladnost 

 

15. člen 

 

V prostorih, v katerih se 

živila pripravljajo, 

obdelujejo, predelujejo, 

dodelujejo in prodajajo, je 

potrebno vzdrževati talne 

površine v dobrem stanju. 

Talne površine morajo biti 

neprepustne, nevpojne, 

nedrsne, pralne in izdelane 

iz netoksičnih materialov, 

ter morajo omogočati 

učinkovito čiščenje in po 

potrebi razkuževanje. Talne 

obloge morajo imeti 

ustrezen naklon in odtoke, 

kar omogoča sprotno 

odtekanje tekočin. 

 

Stenske površine morajo biti 

v dobrem stanju. Omogočati 

morajo učinkovito čiščenje 

in po potrebi razkuževanje. 

Stene morajo biti izdelane iz 

neprepustnih, nevpojnih, 

pralnih in netoksičnih 

materialov ter gladkih 

površin brez robov in 

poličk, do višine, ki ustreza 

vrsti postopka, ki se izvaja v 

zvezi z živili. 

 

Stropi in stropne obloge 

morajo biti zasnovani, 

izdelani in nameščeni tako, 

da preprečijo nabiranje 

umazanije, nastanek plesni, 

luščenje delcev in zmanjšajo 

kondenzacijo. 

 

Okna in druge odprtine 

morajo biti izdelane tako, 

da preprečijo nabiranje 

umazanije in opremljene z 

 

 

 

Talne površine morajo biti nepoškodovane, kar omogoča 

učinkovito čiščenje. Občasno jih je treba tudi razkuževati. Glej 

poglavje Čiščenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenske površine (v kuhinji in pripravljalnicah oz. v prostorih, 

kjer se rokuje z nezaščitenimi živili) morajo biti zaščitene na 

način, ki omogoča mokro čiščenje. Zaščita naj bo do višine, do 

katere je površine mogoče onesnažiti, običajno vsaj do višine 

150 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stropi in stropne obloge morajo biti dobro vzdrževani  (omet se 

ne sme luščiti) in čisti. Materiali za strope  in stropne obloge ter 

njihova namestitev skupaj s prezračevanjem imajo pomembno 

vlogo pri nastanku kondenzacije vlage v obratu.  

 

 

 

 

Stavbno pohištvo (okna, vrata) mora biti iz materiala, ki ga je 

mogoče čistiti in po potrebi  razkuževati, ter v dobrem stanju 

(npr. barva se ne sme luščiti). Za zagotavljanje učinkovitega 

čiščenja je priporočljivo zagotoviti enostavno odstranjevanje 
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zaščitnimi mrežami proti 

mrčesu in glodalcem, ki se 

pri čiščenju lahko 

odstranijo. 

 

 

Vrata morajo biti iz 

materialov, ki jih je možno 

mokro čistiti in po potrebi 

razkužiti. 

16. člen 

 

Vse delovne površine in 

površine opreme, ki 

prihajajo v stik z živili, je 

potrebno vzdrževati v 

dobrem stanju. Izdelane 

morajo biti iz netoksičnih, 

gladkih in pralnih 

materialov, ki se lahko 

mokro čistijo in po potrebi 

razkužijo. 

 

V živilskem obratu je 

potrebno zagotoviti pogoje 

za umivanje rok zaposlenih 

v skladu s 13. členom tega 

pravilnika. Za čiščenje, 

pomivanje in razkuževanje 

delovne opreme in 

pripomočkov je potrebno 

zagotoviti prostore oziroma 

območja s tekočo vročo in 

hladno vodo in prostore za 

shranjevanje čistilnih 

sredstev in pripomočkov za 

čiščenje. 

 

V živilskem obratu je 

potrebno zagotoviti korita s 

tekočo vročo in hladno 

zdravstveno ustrezno pitno 

vodo za ločeno pranje 

različnih živil, zaradi 

preprečevanja navzkrižne 

kontaminacije živil. 

zaščitnih mrež proti mrčesu in glodalcem. Priporočljiva je 

namestitev vrat z avtomatskim odpiranjem oziroma nihajnih 

vrat v prostorih kuhinje. S tem se prepreči pogosto prijemanje 

kljuk in na ta način zmanjša možnost prenosa onesnaženja – 

navzkrižne kontaminacije. 

 

Glej poglavji Čiščenje in DDD. 
 

 

 

 

 

Za čiščenje, pomivanje in razkuževanje delovne opreme in 

pripomočkov v obratu mora biti na voljo dovolj pomivalnih 

korit iz ustreznih materialov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za čiščenje, pomivanje in razkuževanje delovne opreme in 

pripomočkov morajo biti pomivalne površine dovolj velike za 

potrebe obrata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru, da ni mogoče zagotoviti ločenih korit, je izjemoma 

možno uporabljati isto korito, vendar s časovnim zamikom, 

znotraj katerega je treba zagotoviti temeljito čiščenje in po 

potrebi razkuževanje.  
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5.  OPREMA  

 

Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 

17. člen 
 

Predmeti, pripomočki, pribor 

in oprema, s katerimi so živila 

v stiku, morajo biti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– čisti, 

 

 

 

 

 

 

 

– izdelani iz materialov, ki 

omogočajo čiščenje, 

vzdrževanje v dobrem 

stanju in po potrebi 

razkuževanje, 

 

 

 

 

 

 

 

 

– nameščeni tako, da jih je 

možno z lahkoto očistiti 

ali zamenjati posamezne 

dele ter da omogočajo 

čiščenje okolice. 

 

 

 

Zahteve se nanašajo na  vse delovne površine, predmete, 

pripomočke, pribor in opremo, ki lahko pridejo v stik z 

živili. Stik z živili predstavlja neposreden dotik ali tako 

bližino vira kontaminacije, pri kateri še lahko pride do 

prenosa onesnaženja. Oprema mora biti  dobro načrtovana 

in uporabna za določen namen / postopek. Na voljo mora 

biti dovolj različnih predmetov, pripomočkov, pribora in 

opreme, kar omogoča njihovo ločeno uporabo pri različnih 

stopnjah priprave oz. pri različnih vrstah živil. 

 

Predmeti, pripomočki, pribor in oprema, ki se ne uporablja 

za živila, morajo biti od tistih, ki se uporabljajo za živila, 

vidno ločeni in razpoznavni. 

 

Vsi predmeti, pripomočki, pribor in oprema, s katerimi so 

živila v stiku, se morajo dati zlahka očistiti (spodaj, zgoraj, 

okoli in v notranjosti). Kjer je možno, je treba posamezne 

dele razstaviti in na ta način opraviti temeljito čiščenje. 

Površine, ki prihajajo v stik s potencialno nevarnimi živili 

poleg rednega čiščenja še dodatno po potrebi razkužujemo.  

Glej poglavje Čiščenje. 

 

Vse delovne površine morajo biti gladke, brez prask in 

razpok, ne smejo rjaveti ali vpijati snovi oz. tekočine in ne 

smejo biti strupene. 

 

Opreme, ki ni v dobrem stanju, se ne sme uporabljati. Tako 

opreme kot tudi delovnih površin in prostorov, ki so v 

slabem stanju, ni mogoče ustrezno  čistiti. Poleg tega 

predstavljajo nevarnost za pojav fizikalnih dejavnikov 

tveganja (tujki) v živilih. 

 

Vso opremo je treba vzdrževati v dobrem stanju in skladno 

z navodili proizvajalca. 

 

Vsa oprema mora biti nameščena na način, da je možno 

njeno učinkovito čiščenje. Pri težje dostopnih mestih je 

treba za učinkovito čiščenje zagotoviti take pogoje, da 

lahko posamezne dele opreme premikamo in s tem 

omogočimo neoviran dostop. 
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6.  OSKRBA Z VODO 

 
Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 

18. člen 
 

V živilskih obratih mora biti 

zagotovljena oskrba z 

zdravstveno ustrezno pitno 

vodo. 

 

 

 

 

Led se lahko izdeluje le iz 

zdravstveno ustrezne pitne 

vode. Pripravljati in 

shranjevati ga je potrebno 

tako, da se prepreči njegovo 

onesnaženje. 

 

 

 

 

 

 

 

Para, ki se uporablja in 

prihaja neposredno v stik z 

živili, ne sme vsebovati snovi, 

ki predstavljajo tveganje za 

zdravje ali bi lahko 

onesnažile živilo ali izdelke, ki 

prihajajo v stik z živili. 

 

Sistem za tehnološko vodo, ki 

se uporablja za pridobivanje 

pare, za hlajenje, za gašenje 

požarov in za druge podobne 

namene, mora biti ločen od 

sistema za oskrbo s pitno 

vodo in vidno prepoznaven. 

 

 

 

 

 

Zahteve v zvezi z zdravstveno ustreznostjo pitne vode so 

podane v pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne vode 

(Ur. l. RS, št. 46/97, 52/97, 54/98, 7/00, 52/00). Vsak javni 

sistem za oskrbo s pitno vodo mora zadostiti zahtevam tega 

pravilnika. Zato velja, da je na splošno voda iz javnega 

sistema za oskrbo s pitno vodo zdravstveno ustrezna. 

 

 

Naprave za led morajo biti nameščene na mestih stran od 

virov onesnaženja ter redno čiščene in periodično 

razkužene. To mora biti razvidno iz načrta čiščenja, kot je 

razloženo v poglavju Čiščenje. Naprave in embalaža za led 

morajo biti narejene iz materialov (ne smejo biti krhki), ki 

onemogočajo pojav tujkov v ledu. 

 

V primeru, da led prihaja v neposreden stik z živili, npr. s 

pijačami, je treba uporabljati pribor oz. prijemalke za led. 

 

Vzdrževanje in čiščenje naprav za led naj poteka v skladu z 

navodili proizvajalca.  

 

Para, ki prihaja v stik z živili – neposredni ali posredni – 

mora biti iz zdravstveno ustrezne pitne vode.  

 

Vzdrževanje in čiščenje naprav za paro naj poteka v skladu 

z navodili proizvajalca.  
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7.  OSEBNA HIGIENA 

 

Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 
19. člen 

 

Oseba, ki dela z živili, mora 

vzdrževati visoko raven 

osebne higiene ter nositi 

primerna, čista in po potrebi 

zaščitna delovna oblačila, ki 

jih zagotavlja nosilec živilske 

dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oseba, za katero se ve ali 

sumi, da je zbolela za 

nalezljivo boleznijo ali da je 

prenašalec povzročitelja 

bolezni, ki se lahko prenaša z 

živili, da ima okužene rane in 

poškodbe rok, kožne okužbe 

ali drisko, ne sme delati z 

živili na mestih oziroma pri 

delovnih postopkih, kjer 

obstaja verjetnost neposredne 

ali posredne okužbe živil s 

patogenimi mikroorganizmi. 

Oseba, ki dela z živili, mora v 

primerih iz prejšnjega 

 

 

 

Dosledno izvajanje ustrezne osebne higiene omogoča, da 

vsi zaposleni,  ki prihajajo posredno ali neposredno v stik z 

živili, ravnajo z živili na način, ki ne povzroča 

kontaminacije živil. Delavci morajo na delovnem mestu 

vzdrževati  visoko raven osebne higiene, urejen osebni 

videz ter  nositi čisto delovno obleko in obuvala. Lasje 

morajo biti zaščiteni, nohti na rokah naj bodo kratko 

pristriženi, nenalakirani, nakita, ur ni dovoljeno nositi 

(razen poročnih prstanov in uhanov, ki so v ušesih). 

Poškodbe na  rokah (praske, opekline, vreznine in druge 

rane) je treba prekriti z nepremočljivimi obliži oz. 

obvezami. 

 

Umivanje rok se mora izvajati pravilno in to  po vsakem 

prihodu na delo, po  opravilu  v nečistem delu obrata, po 

uporabi stranišča, po ravnanju z odpadki, po čiščenju 

prostorov in površin,  po vsaki vrnitvi iz drugega prostora 

na svoje delovno mesto, po brisanju nosu, pred ravnanjem  

s termično obdelanim / gotovim živilom, porcioniranjem, če 

se izvajajo čista opravila, pri menjavi opravil oz. tako 

pogosto, kot je potrebno, da se z rokami ne prenaša 

onesnaženje s patogenimi in drugimi organizmi. Pravilnost 

in pogostnost umivanja rok mora nadrejena oseba občasno 

preverjati. 

 

Nosilec živilske dejavnosti mora med drugim zagotoviti 

tudi zadostno število delovnih oblek, in če delovni proces to 

zahteva tudi pripomočkov, ki so potrebni za higiensko 

rokovanje z živili (npr. rokavic za enkratno uporabo). 

 

Če zaposleni sumi, da je zbolel za nalezljivo boleznijo, ki se 

lahko prenaša z živili (npr. bolezni z drisko, bruhanjem, 

vnetim žrelom, povišano telesno temperaturo ipd.) mora o 

tem takoj obvestiti nadrejenega, ki nato odloča o nadaljnjih 

ukrepih. 
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odstavka o tem nemudoma 

obvestiti nosilca živilske 

dejavnosti. 

 

20. člen 

 

Nosilec živilske dejavnosti 

mora zagotoviti, da oseba iz 

drugega odstavka prejšnjega 

člena ne dela z živili tako, da 

jo izključi oziroma premesti iz 

delovnega postopka, v 

katerem prihaja v stik z živili 

in zagotovi občasni 

zdravstveni pregled te osebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosilec živilske dejavnosti je odgovoren za to, da  delavci s 

sumom ali z boleznijo, ki se lahko prenaša z živili, ne 

delajo na  takih delovnih mestih, kjer prihajajo v stik z 

rizičnimi surovinami, polizdelki in živili. Izvajati mora 

izobraževanje  osebja s tem v zvezi.  

 

Priporočljivo je, da nosilec živilske dejavnosti evidentira 

vse korektivne ukrepe (npr. začasno premestitev na drugo 

delovno mesto) v zvezi z zdravstvenim stanjem zaposlenih.  

 
 



Ne dajaj ljudem jesti nečesa,česar sami ne bi jedli! 24 

 

8.  USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA DELO Z ŽIVILI  

 
Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 
21. člen 

 

Nosilec živilske dejavnosti 

mora nadzorovati delavce, ki 

delajo z živili, jim dajati 

navodila in skrbeti za njihovo 

sprotno usposabljanje v zvezi 

s higieno živil, skladno z 

zahtevnostjo njihovega dela. 

 

 

 

 

 

 

Izdelati je treba letni načrt usposabljanja, v katerem naj 

bodo obravnavane teme spremljajočih higienskih 

programov in sistema HACCP. 

 

Priporočljivo je, da se o tovrstnem usposabljanju zaposlenih 

vodijo zapisi (dokumentacija). 
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9.  ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ŽIVIL 

 

Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 

22. člen 

 

Živilski obrat ne sme od 

dobaviteljev sprejemati 

surovin in sestavin, za katere 

je znano ali za katere se sumi 

oziroma predvideva, da 

vsebujejo biološke, kemične 

ali fizikalne dejavnike 

tveganja in ki bi bile po 

standardnih postopkih dela 

(sortiranja in priprave, 

obdelave oziroma predelave), 

ki se v obratih izvajajo na 

higienski način, še vedno 

neprimerne za prehrano ljudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobavitelj živil mora 

predložiti dokazila, s katerimi 

potrjuje, da so dobavljena 

živila oziroma surovine 

zdravstveno ustrezni. 

 

23. člen 

 

Surovine in sestavine je 

potrebno shranjevati v 

ustreznih pogojih, da se 

prepreči onesnaženje in 

škodljivi kvar. Živila, ki se 

 

 

 

Nadzor nad nabavo surovin in sestavin - živil - je ključnega 

pomena za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil.  Zato 

je priporočljivo, da nabava živil poteka preko poznanega - 

zanesljivega dobavitelja, ki ima zagotovljen notranji nadzor 

na osnovah HACCP sistema.  

 

Ob sprejemu živil v živilski obrat, je treba preveriti 

spremljajočo dokumentacijo. Med drugim je priporočljivo 

pregledati: 

 higienske in temperaturne pogoje živil in  

dostavnega vozila, 

 ali je vrsta živil v skladu z naročilom 

 

Več pozornosti je treba nameniti pregledu potencialno 

nevarnih živil. V kolikor se pri pregledu ugotovijo 

pomanjkljivosti, ki lahko ogrožajo varnost živila (npr. 

neustrezna temperatura, pretečen rok uporabnosti ipd.), je 

treba živilo zavrniti. Priporočljivo je, da se vodijo zapisi 

(evidenca) o zavrnitvah oz. nepravilnostih pri sprejemu. 

 

Pri sprejemu je treba zagotoviti ločeno rokovanje s 

surovimi in gotovimi živili.  

 

Embalaža mora biti ob sprejemu nepoškodovana, dostavno 

vozilo pa mora zagotavljati ustrezno temperaturo hlajenja / 

zamrzovanja med prevozom. Glej poglavje 3. načelo 

HACCP sistema Kritične mejne vrednosti.  

 

Po dostavi morajo biti živila v najkrajšem možnem času 

prestavljena v primerne prostore za shranjevanje, na način, 

da se živilo ne poškoduje in s tem onesnaži.  

 

Dokazila so lahko občasni analizni izvidi živila oz. 

surovine, izvidi analiz, ki so bile opravljene ob uvozu in se 

nanašajo na to serijo proizvoda, veterinarsko spričevalo itd. 

 

 

 

 

 

Živila je treba shranjevati na način, ki onemogoča 

kakršnokoli poškodbo embalaže in onesnaženje živil. 

Surova in gotova živila je treba ločeno shranjevati. Če je le 

mogoče,  je treba  takoj ob sprejemu odstraniti transportno 

embalažo (npr. kartonaste škatle) in preložiti živila v čiste 
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pakirajo, skladiščijo, 

prevažajo, prodajajo ali se z 

njimi rokuje, je potrebno 

zaščititi pred onesnaženjem, 

ki lahko ogroža zdravje ljudi 

in zaradi katerega bi bila 

neprimerna za prehrano ljudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. člen 

 

Surovine, sestavine, vmesne in 

gotove izdelke, ki so 

mikrobiološko občutljiva 

živila, je potrebno shranjevati 

na temperaturah, ki ne 

omogočajo rasti patogenih 

mikroorganizmov ali 

nastanka strupov (toksinov), 

zaradi česar lahko 

predstavljajo tveganja za 

zdravje. Zahtevana 

temperaturna veriga mora biti 

praviloma neprekinjena, z 

izjemo kratkotrajnih obdobij 

prekinitev, ko temperatura ni 

nadzorovana zaradi izvajanja 

potrebnih postopkov 

rokovanja z živili med 

pripravo, prevozom, hrambo, 

prodajo in strežbo živil, ki 

morajo biti čim krajši. 

 

Kadar je treba živila hraniti 

ali jih postreči pri nizkih 

temperaturah, jih je treba po 

zadnji fazi toplotne obdelave 

ali po končni fazi priprave, če 

se ne uporablja toplotni 

postopek, čim hitreje ohladiti 

na temperaturo, ki zagotavlja 

varnost živil. 

posode. Umazano embalažo je treba čimprej odstraniti iz 

obrata. Vsa živila v skladišču morajo biti shranjena 

dvignjena od tal (npr. na paletah, policah). Pri skladiščenju 

živil je treba upoštevati pravilo izpodrivanja - rotacije živil 

- »prvo shranjeno, prvo uporabljeno«.  

  

Zagotoviti je treba ustrezno čiščenje vseh skladiščnih 

prostorov in zaščito pred škodljivci. 

 

Glej poglavja Čiščenje, DDD in Osebna higiena. 

 

Osebe, ki  niso zaposlene v živilskem obratu, se brez 

razloga ali brez vednosti odgovornih ne smejo zadrževati v 

prostorih za pripravo, obdelavo, serviranje  in shranjevanje 

živil.  

 

Živila, ki se shranjujejo na suhem, morajo biti skladiščena v 

pogojih, ki bodo zagotavljali ohranjanje zdravstvene 

ustreznosti in kakovosti živila.  Paziti je treba, da 

temperatura v skladišču ne bo prepogosto nihala. Prostor 

mora biti zračen in zaščiten pred vlago 

 

Za živila, ki se shranjujejo na hladnem, je priporočljivo  

živila različnih vrst in izvora  razvrstiti v različne hladilnike 

ali oddelke (npr. ločene skrinje za ribe). V kolikor to ni 

možno, je treba v istem hladilniku živila razvrstiti na način, 

ki bo onemogočal navzkrižno kontaminacijo (npr. 

odtajevanje naj poteka na spodnji polici hladilnika). 

Pogostost skladiščenja in količino živil je treba prilagajati 

zmogljivosti hladilnih naprav. Med posameznimi živili 

mora biti dovolj vmesnega prostora tako, da je omogočeno 

kroženje zraka in s tem hlajenje. V hladilne naprave se ne 

sme postavljati toplih jedi. 

 

Delovanje naprav za  hlajenje / zamrzovanje je treba redno 

spremljati, ustrezno čistiti ter vzdrževati skladno z navodili 

proizvajalca. 

  

Temperature shranjevanja - Glej poglavje: 3. načelo 

HACCP sistema Kritične mejne vrednosti. 
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10.  RAVNANJE Z ODPADKI 

 

Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 

25.člen 

 

Ostanki živil in drugi 

odpadki se praviloma ne 

smejo zbirati v prostorih za 

proizvodnjo in promet z 

živili, razen v količinah, ki 

sproti nastajajo v 

proizvodnji oziroma 

prometu z živili in se jim ni 

možno izogniti.  

 

Ostanke živil in druge 

odpadke je treba ločeno 

odlagati v zaprte posode, 

zabojnike oziroma drugo 

zaprto embalažo, ki mora 

biti primerno oblikovana, 

vzdrževana in jo je mogoče 

učinkovito očistiti in 

razkužiti.  

 

Ostanki živil in drugih 

odpadkov se morajo 

ustrezno hraniti in sprotno 

oziroma redno 

odstranjevati. 

 

Prostori za zbiranje 

odpadkov morajo biti 

grajeni in vzdrževani tako, 

da omogočajo mokro 

čiščenje, da je preprečeno 

onesnaženje živil, pitne 

vode, opreme in prostorov 

ter da so zaščiteni pred 

dostopom škodljivcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevarne in neužitne snovi je 

potrebno ločeno zbirati in 

 

 

 

Zagotoviti je treba takojšnje odstranjevanje ostankov živil in 

drugih odpadkov; v kolikor je to neizvedljivo, je treba zagotoviti 

primerne posode za shranjevanje, ki se morajo  čimprej odstraniti 

oz. izprazniti.  

 

 

 

 

 

 

Priporočljiva je uporaba PE (polietilenskih) ali podobnih vrečk za 

enkratno uporabo, ki se namestijo znotraj posod, zabojnikov 

oziroma druge zaprte embalaže.  

 

Za vzdrževanje, čiščenje in po potrebi razkuževanje se pripravi 

načrt čiščenja v skladu s poglavjem Čiščenje.  

 

 

 

 

Odstranjevanje ostankov  živil iz kuhinjskih prostorov mora 

potekati sprotno oz. najmanj enkrat dnevno, odstranjevanje drugih 

odpadkov pa po potrebi. Priporočljivo je izdelati plan 

odstranjevanja odpadkov. 

 

 

Prostori za zbiranje odpadkov naj med drugim izpolnjujejo 

naslednje pogoje:  

 

 morajo biti ločeni od drugih prostorov, 

 dostop škodljivcem mora biti preprečen, 

 zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje, 

 omogočeno mora biti mokro čiščenje (glej poglavje 

Čiščenje), 

 oprema za zmanjševanje volumna embalaže naj bo 

locirana  izven prostorov, kjer se živila hrani oziroma 

pripravlja. 

 

Priporočljivo je, da so prostori za zbiranje odpadkov čim dlje od 

prostorov, kjer se hrani, rokuje ali pripravlja živila oziroma od 

prezračevalnega sistema. 

 

Za shranjevanje nevarnih in neužitnih snovi je treba zagotoviti 

posode iz materialov primernih za shranjevanje. Posode morajo 

omogočati dobro zapiranje in morajo biti ustrezno označene. 
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hraniti v označenih ločenih 

in zaprtih posodah. 

 

Določbe prejšnjega 

odstavka veljajo tudi za 

zbiranje organskih 

odpadkov za živalsko 

prehrano, za katere se mora 

zagotoviti sprotno 

odvažanje 

 

 

Za shranjevanje organskih odpadkov za živalsko prehrano je 

potrebno zagotoviti posebne posode, ki jih je treba dnevno 

odstranjevati oz. izpraznjevati. 
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11.  PREVOZ (TRANSPORT) ŽIVIL 

 

Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 

26. člen 

 

Prevozna sredstva in 

zabojnike za prevoz živil je 

potrebno vzdrževati v čistem 

in dobrem stanju, da se 

živila zavaruje pred 

onesnaženjem. Zasnovani in 

izdelani morajo biti tako, da 

omogočajo učinkovito 

čiščenje in razkuževanje. 

Zaradi preprečevanja 

onesnaženja živil se smejo 

posode v vozilih in zabojniki, 

ki so namenjeni prevozu 

živil, uporabljati le v ta 

namen. Če se prevozna 

sredstva uporabljajo tudi za 

prevoz drugih proizvodov, 

ali se uporabljajo istočasno 

za prevoz različnih živil, je 

treba živila fizično ločiti 

zaradi preprečevanja 

onesnaženja. Fizična ločitev 

je potrebna tudi, kadar se 

zabojniki uporabljajo za 

prevoz različnih vrst živil. 

 

 Živila v prevoznih sredstvih 

in zabojnikih morajo biti 

tako naložena in 

zavarovana, da se izključi 

možnost onesnaženja. 

 

Prevozna sredstva in 

zabojniki, ki se uporabljajo 

za prevoz živil, ki 

potrebujejo kontrolirano 

temperaturno okolje, morajo 

omogočiti vzdrževanje 

ustrezne temperature. 

Zasnovani in izdelani 

morajo biti tako, da 

omogočajo nadzor teh 

temperatur. 

 

 

 

Zaradi sledljivosti, preglednosti in zaupanja je priporočljivo, da 

so prevozna sredstva jasno označena (npr. ime in priimek oz. 

podjetje dobavitelja, njegov naslov ipd.).  

 

Živila je treba transportirati na način, ki ne vpliva negativno na 

varnost živil. 

 

Prevozno sredstvo mora biti redno - dnevno higiensko 

vzdrževano in čiščeno. Če se prevozna sredstva in zabojniki 

uporabljajo tudi za prevoz drugih proizvodov, ali se 

uporabljajo istočasno za prevoz različnih živil, jih je treba med 

posameznimi tovori temeljito očistiti. Glej poglavji Čiščenje in 

Oprema. 

 

Vrsta živila oz. tip embalaže nakazuje na pravilen način 

transporta (konzerve, karton, steklo, vakuumsko pakiranje, 

TTP – transportne termos posode …). Nepakirana živila v 

tekoči obliki, v obliki zrnc, granul ali prahu, je treba prevažati 

v posodah, zabojnikih ali cisternah, ki so namenjeni izključno 

za prevoz živil. 

 

Osebje, ki izvaja transport živil, mora biti izobraženo in 

praktično usposobljeno glede na vrsto živil, ki jih prevaža in 

izpolnjevati zahteve iz poglavja Osebna higiena. 

 

 

Meso, kruh in sveža zelenjava, se pogosto transportirajo brez 

embalaže, ki bi živila ustrezno zaščitila pred onesnaženjem 

(kontaminacijo), zato je visoka raven higiene v prevoznih  

sredstvih bistvenega pomena 

 

 

Prevoz zamrznjenih živil zahteva posebno pozornost! (Glej 

Pravilnik o varnosti zamrznjenih živil Ur. l. RS, št. 63/02, 

Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil Ur. 

l. RS, št. 63/02). Nihanje temperature v transportni enoti naj bo 

čim manjše.  Pri lokalnem prevozu zamrznjenih in hlajenih 

živil, ki obsega njihovo dostavo do gostinskega obrata mora 

biti na vidnem mestu v zamrzovalnem / hladilnem delu 

prevoznega sredstva nameščen kontrolni termometer. 
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12.  HIGIENSKI IN TEHNIČNI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI  

 PREMIČNI IN ZAČASNI OBRATI 
 

Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 

29. člen 
 

Obrati in prodajni avtomati 

morajo biti načrtovani, 

izdelani, nameščeni in 

vzdrževani tako, da se 

prepreči onesnaževanje živil 

in s tem zagotovi njihova 

varnost in zdravstvena 

ustreznost. 

 

Obrati morajo imeti ustrezne 

pogoje za vzdrževanje osebne 

higiene zaposlenih, 

umivalnike s tekočo vročo in 

hladno vodo za umivanje rok, 

tekočim milom in brisačami 

za enkratno uporabo in 

garderobo ter zagotovljene 

sanitarne prostore. Zaposleni 

v obratih morajo imeti 

možnost uporabe stranišč v 

skladu z zahtevami iz 13. 

člena tega pravilnika. 

  

30. člen 
 

Nosilci dejavnosti morajo 

zagotoviti pogoje za 

učinkovito čiščenje in 

razkuževanje obratov, 

prostorov, delovnih 

pripomočkov, opreme in 

prodajnih avtomatov. 

 

Nosilci dejavnosti morajo 

zagotoviti primerne prostore 

in naprave za higiensko 

shranjevanje živil in 

vzdrževanje ustrezne 

temperature živil z možnostjo 

nadziranja te temperature. 

 

 

Nosilci dejavnosti morajo 

zagotoviti: 

 

 

 

Premični in začasni obrati ter prodajni avtomati ne smejo 

biti nameščeni v bližini vira onesnaženja ali škodljivcev.  V 

kolikor ni mogoče zagotoviti zaščite pred škodljivci, živila 

ne smejo biti shranjena v začasnem obratu, razen v primeru, 

ko sama embalaža predstavlja zadostno zaščito pred 

glodalci in mrčesom ter drugimi škodljivci (npr. mačke, psi, 

ptice). 

 

 

Na voljo mora biti najmanj en umivalnik s tekočo vročo in 

hladno vodo, ki se uporablja izključno za umivanje rok 

zaposlenih. Pri začasnih obratih mora biti umivalnik za roke  

v neposredni bližini sanitarnih prostorov za zaposleno 

osebje. Glej poglavje Osebna higiena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premični in začasni obrati, kot tudi prodajni avtomati, 

morajo imeti izdelan načrt čiščenja na način, kot je to 

razloženo v poglavju Čiščenje. Površine, ki prihajajo v stik 

z živili morajo biti čiščene in po potrebi razkužene skladno 

z izdelanim načrtom čiščenja.   

 

 

 

Glej 3. načelo HACCP sistema - Kritične mejne vrednosti 

ter poglavji Zagotavljanje varnosti živil in Oprema. 
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– oskrbo z vročo in hladno 

zdravstveno ustrezno pitno 

vodo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– odvajanje odplak v 

kanalizacijo ali lokalno 

zbiranje odplak z urejeno 

začasno in končno 

dispozicijo, 

 

 

- zbiranje in ravnanje z 

odpadki v skladu s tem 

pravilnikom. 

 

 

- Živila morajo biti 

nameščena in hranjena na 

način, ki preprečuje 

onesnaženje in okužbe živil. 

 

31. člen 
 

Strežba in prodaja živil v 

obratih mora potekati tako, 

da je zagotovljena varnost 

živil. Za strežbo živil se 

praviloma uporabljajo 

posode, kozarci in pribor za 

enkratno uporabo. Če je obrat 

priključen na kanalizacijo in 

ima urejeno ustrezno 

pomivalnico posode, se lahko 

uporabljajo tudi običajna 

posoda, kozarci in pribor. 

Premični in začasni živilski obrati morajo imeti 

zagotovljene zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne 

vode. Priključeni morajo biti na javni sistem za oskrbo s 

pitno vodo, razen v primerih, ko to ni mogoče. V teh 

primerih je možno uporabljati rezervoar za shranjevanje 

vode. Rezervoar je potrebno redno čistiti in razkuževati ter 

ga polniti z vodo iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo. 

Polnjenje in praznjenje je potrebno izvesti najmanj enkrat 

dnevno. Enkrat mesečno je treba rezervoar očistiti in 

razkužiti. 

 

Prodajni avtomati, ki potrebujejo vodo, morajo biti 

priključeni na javni sistem za oskrbo s pitno vodo. 

 

Tekoče odpadke je treba odvajati v kanalizacijski sistem ali 

ustrezno greznico. V primeru, ko to ni izvedljivo, je možna 

uporaba rezervoarjev, ki se morajo jasno razlikovati npr. po 

barvi, obliki ali mestu shranjevanja od rezervoarjev za 

vodo. Zagotoviti je treba redno praznjenje, čiščenje in 

občasno razkuževanje rezervoarjev za tekoče odpadke. 

 

Glej poglavje Ravnanje z odpadki. 

 

 

 

 

Glej poglavje Zagotavljanje varnosti živil. 

 

 

 

 

 

 

Zaradi varnosti je priporočljivo, da ponudba začasnih in 

premičnih obratov ter prodajnih avtomatov vsebuje čim 

manj potencialno nevarnih živil in čim več predpakiranih 

živil.  
 

V samem premičnem ali začasnem obratu mora biti 

zagotovljeno pomivanje servirnega pribora, npr. zajemalk 

za sladoled, prijemalk, nožev itd. 
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13.  NAČRT UMIKA ŽIVILA  

 
Pravilnik o higieni živil 

(Ur. l. RS, št. 60/02) 

Skladnost 

 
5. člen 

 

Nosilec živilske dejavnosti 

mora imeti pri izvajanju 

notranjega nadzora za primer 

suma ali potrjene 

neskladnosti z zahtevami 

zdravstvene ustreznosti 

izdelan načrt umika živila iz 

proizvodnje oziroma prometa. 

 

 

 

 

 

Načrt umika mora vsebovati: 

 vnaprej določeno odgovorno osebo, ki skrbi za 

celotno    izvajanje umika,  

 opis postopka in časovno opredelitev roka za 

izvedbo umika živila iz prometa v primeru 

ugotovitve, utemeljenega suma ali obvestila  s strani 

pristojne inšpekcije, da živilo, ki ga je proizvedla, 

predelala, izdelala ali dala v promet, ni v skladu z 

zahtevami zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti 

živil (Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in 

izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili Ur. l. 

RS, št. 52/00, 42/02), 

 evidenco vseh dobaviteljev in njihovih kontaktnih 

oseb; 

 podatke (dokumentacija) o umaknjenih živilih in 

zagotavljanju njihovega uničenja oziroma vračanju 

dobavitelju;  

 načrt za ugotavljanje vzroka za zdravstveno 

neustreznost živila (v primeru suma na zdravstveno 

neustreznost); 

 obveščanje pristojnega inšpektorja o zdravstveno 

neustreznem živilu oziroma njegovem umiku; 

 obveščanje javnosti o umiku živila, kjer je to 

smiselno. 
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HACCP sistem 
(Hazard Analysis and Critical Control Point System)



 
HACCP sistem: preventivni sistem, ki omogoča identifikacijo oziroma prepoznavanje, oceno, ukrepanje 

in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja / Pravilnik o higieni živil  (Ur. l. RS 60/02), v 

nadaljevanju PHŽ. 

 

V današnjem času večina zakonodaj po svetu, ki se nanašajo na zagotavljanje varnih živil, narekuje: 

pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili in javno oskrbo s pitno vodo, morajo 

vzpostaviti notranji nadzor na osnovah HACCP sistema (pri nas 17. člen Zakona o zdravstveni ustreznosti 

živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS 52/00, 42/02). Notranji nadzor, osnovan na 

načelih sistema HACCP, je torej zakonska obveza.  

 

  

  cilj vzpostavljenega HACCP sistema je zagotoviti varno hrano na najenostavnejši način 

 

 to je sistem, ki je osredotočen na obvladovanje kritičnih kontrolnih točk (KKT) 

  

  

  

nastanek HACCP sistema  
 

 

HACCP sistem je bil razvit v šestdesetih letih ob sodelovanju korporacije Pilsbury, vojaških laboratorijev 

ZDA in nacionalne aeronavtične vesoljske administracije (NASA), da je astronavtom zagotovil 

popolnoma varna živila.  

  

  
 

HACCP ni samostojen sistem - potrebuje spremljajoče 

higienske programe 
 

spremljajoči higienski programi: higienski programi in dejavnosti, ki so potrebni za uspešno 

vključevanje in izvajanje HACCP sistema v notranjem nadzoru v živilski dejavnosti (PHŽ). 

 

primeri spremljajočih higienskih programov: 

 

 zagotavljanje higienskih in tehničnih pogojev, 

 vzdrževanje opreme in pripomočkov, 

 shranjevanje in skladiščenje, 

 prevoz in promet, 

 ravnanje z odpadki, 

 dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD), 

 čiščenje, 

 sanitacija, 

 izobraževanje in usposabljanje zaposlenih o higieni živil, 

 osebna higiena,  
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 zdravstveno stanje zaposlenih. 

 

  

  

odnos med HACCP sistemom in spremljajočimi higienskimi 

programi  
  

  

spremljajoči higienski 

programi

HACCP

 

  

 
VirVir: E. Taylor, The University of Salford, 2001 

 

 

 

Spremljajoči higienski programi in HACCP sistem so neločljivo povezani. Namenjeni so obvladovanju 

splošnih dejavnikov tveganja. Omogočajo, da se HACCP sistem osredotoči na pomembnejše dejavnike 

tveganja, ki potrebujejo dodatne, specifične preventivne ukrepe, ki bodo zagotovili varnost živil (npr. 

preverjanje pravilnosti toplotne obdelave živila z vbodnim termometrom in zapisovanje podatkov).  
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načela sistema HACCP  

 

 

 
 

1. analiza bioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov 

tveganja v živilih 

 

 

2. določanje kritičnih kontrolnih točk (KKT) 

 

 

3. določanje kritičnih mejnih vrednosti 

 

 

4. vzpostavitev spremljanja (monitoringa) KKT 

 

 

5. vzpostavitev korekcijskih postopkov 

 

 

6. vzpostavitev postopkov verifikacije za preverjanje 

delovanja HACCP sistema 

 

 

7. vzpostavitev dokumentacije ob upoštevanju obsega in 

vrste živilske dejavnosti 

 

 



Ne dajaj ljudem jesti nečesa,česar sami ne bi jedli! 36 

 

1. načelo HACCP sistema: 

analiza bioloških, kemičnih in fizikalnih 

dejavnikov tveganja v živilih 
 

 

dejavnik tveganja: biološki, kemijski ali fizikalni dejavnik (agens) v živilu oziroma lastnost ali stanje 

živila, ki lahko ogrožata zdravje ljudi (PHŽ). 

 

 

analiza dejavnikov tveganja se v osnovi ukvarja z ugotavljanjem tveganj, ki so take narave, da 

potrebujejo nadzor (ki bo zagotovil zdravstveno ustreznost – varnost živil) in morajo biti zato vključena v 

ključni dokument sistema HACCP - HACCP načrt.  

 

 

biološki dejavniki tveganja:  

Biološki dejavniki tveganja so lahko makro ali mikrobiološki. Makrobiološki dejavniki tveganja so 

predvsem  mrčes ali njihovi deli, ki pa ne  predstavljajo, če so v hrani, velikega tveganja, ker v večini 

primerov ne ogrožajo zdravja potrošnika (gosta).  Mikrobiološki dejavniki tveganja pa so  

mikroorganizmi, med katere prištevamo bakterije, viruse, praživali in njihove presnovke - toksine. 

Mikrobiološka tveganja so najpogostejša in najresnejša tveganja pri ravnanju z živili. Večino okužb z 

živili povzročajo bakterije in njihovi toksini, v Sloveniji je najpogostejša Salmonella enteritidis, sledijo 

stafilokoki, klostridiji.  Bakterije so lahko v živilu samem, predvsem v surovih živilih živalskega izvora 

(meso, jajca, mleko itd.) ali v njihovih izdelkih, ali pa se nahajajo v okolju (prostor, zaposleni-klicenosci, 

nesnažne delovne površine, voda, zemlja, zrak itd.). Čeprav so lahko bakterije in drugi mikrobi najprej v 

živilu  le v manjšem številu, ki še ne povzroča okužbe, pa se lahko nato razmnože do take količine, ki 

povzroča resna obolenja. Mikrobi - predvsem tisti, ki tvorijo spore - lahko postopke toplotne obdelave 

preživijo (zaradi napačno izvedenega postopka termične obdelave) in se nato v živilu razmnožujejo (npr. 

ker je bilo živilo predolgo hranjeno na previsoki temperaturi, ker je bilo onesnaženo zaradi stika z 

umazano posodo, priborom, površino itd.). 

 
 

Slika X: Pogoji, ki so potrebni za razmnoževanje bakterij 
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Preglednica X: Značilnosti nekaterih patogenih mikroorganizmov, ki povzročajo okužbe z živili 

 
Povzročitelj Vzrok okužbe Inkubacija Znaki Mogoča okužba z Preprečevanje okužbe 

salmonele Bakterije 

salmonele 

12-36 (tudi do 

72 ) ur 

 Temperatura, mrzlica, bolečine v 

trebuhu, driska   

Jajca-izdelki iz surovih ali toplotno ne dovolj 

obdelanih jajc, meso-predvsem perutnina, mleko in 

mleč izdelki, preko  fekalno kontaminiranih 

površin, , vir tudi okužene osebe 

Ustrezna termična obdelava, preprečevanje 

navzkrižne,  posebno fekalne kontaminacije,  

visok nivo osebne heigiene 

Staphylococcus 

aureus 

Toksin iz 

nekaterih 

bakt.sevov 

1-6 ur Slabost, močno bruhanje, trebušni 

krči, driska, večinoma brez vročine 

Kreme, kremni nadevi, šunka, termično obdelano 

meso, prelivi za solate-dresingi, krompirjeva solata, 

omake  

Vir: koža-akne, gnojne rane (dotikanje jedi z 

rokami), žrelo in nos ljudi, živali 

Visoke higienske navade v pripravi oz.  higiensko 

ravnanje z živili, preprečevanje dotika z rokami,  

pravilno -hitro-ohlajanje živil oz. preprečevanje 

razmnoževanja stafiklokokov  

Campylobacter  

jejuni 

Bakterije, lahko 

le nizko število 

1-7 dni Trebušni krči, driska, občasno 

bruhanje, utrujenost, glavobol, 

vročina   

Perutninsko meso,  jajca, surovo mleko, kreme,  

voda (neklorirana) 

Vir feces živali in ljudi  

Pasterizacija mleka, ustrezna toplotna obdelava, 

preprečevanje  navzkrižne kontaminacije 

Escherichia coli 

O157:H7 

-enterohemora-

gična koli 

Sev bakterije  

enteropa-togene 

koli, nizko 

število 

2-4 dni Trebušni krči, krvava in sluzasta 

driska, vročina, lahko se razvije 

hemolitični uremični sindrom in 

akutna ledvična odpoved 

  

Surovo, termič. ne dovolj obdelano goveje meso-

hamburgerji, surovo mleko, perutninsko meso, 

neklorirana voda, nepasterizirani sveži sadni sokovi 

Vir črevesje živali in ljudi 

Ustrezna toplotna  obdelava mletega mesa in 

mesnih jedi,  preprečevanje  navzkrižne 

kontaminacije (ustrezna higiena pri postopku 

klanja oz.neoporečna surovina-meso) 

Listeria 

monocytogenes 

Bakterija 

(prizadene 

občutljive  

grupe ljudi) 

2 dni do 3 

tedne ,tudi do 

2 meseca 

- Mrzlica, bolečine v mišicah, 

občasno bruhanje in driska, 

zmedenost, izguba ravnotežja itd.  

- Pri nosečnicah okužba lahko 

poteka z znaki, ki so podobni 

prehladu; obstaja nevarnost 

prezgodnjega poroda, okužbe 

ploda in tudi  splava (abortus)   

Zelenjava, nepaster.mleko, mehki siri, meso, 

delikatesni (hlajeni) izdelki 

Vir : črevesje živali in ljudi, okolje, zemlja 

Pasterizacija mleka, ustrezna toplotna  obelava,  

preprečevanje navzkrižne kontaminacije, ustrezne 

higienske  navade 

Enterični virusi Različni virusi 12-48 ur Slabost, bruhanje, driska, trebušni 

krči, glavobol, vročina 

Surove školjke, voda, led,  surove solate, vir tudi 

okužene osebe 

Visoke higienske navade v pripravi, ustrezno 

ravnanje z odpadki, kloriranje vode, izključitev 

klicenoscev 

Bacillus cereus Toksin 

sporogene 

bakterije 

-6-16 ur 

diar.toksin; 

-1-6 ur 

emetični 

toksin 

- Diarealni toksin: bolečine v 

trebuhu, driska 

- Emetični toksin: slabost,  

bruhanje, trebušni krči 

Onesnažena živila z zemljo, prahom,  

predvsem riž, stročnice: fižol,   

živila, pripravljena z moko in škrobi (testenine, 

koncentr.juhe, pudingi) 

-spore prežive toplotno obdelavo 

Pravilno-hitro ohlajanje živil, pravilno hranjenje 

na hladnem  

Clostridium 

perfringens 

Toksin 

sporogene 

bakterije,  ki se 

tvori v črevesju 

ljudi 

8-22 ur Driska, bolečine v trebuhu, redkeje 

slabost in bruhanje, običajno brez 

vročine 

Onesnažene mesne jedi in druga živila, onesnažena 

s fekalijami, zemljo, prahom, preko fekalno 

kontaminiraih površin; 

- spore prežive toplotno obdelavo 

Pravilno- hitro - ohlajanje živil,  uporaba 

kvalitetnih surovin  s čim manj sporogenimi 

bakterijami 

Clostridium 

botulinum 

Toksin 

sporogene 

bakterije  v zelo 

nizkih 

koncentracijah 

12-36 ur Motnje vida, izsušena  usta,  

kratkotrajna driska, ki ji sledi 

zaprtje, glavobol, paraliza  

žvekalnih in drugih mišic, odpoved 

dihanja 

Mesni izdelki- toplotno neobdelani, meso, nekisla 

ali slabo kisla konzervirana živila,-tudi zelenjavna 

(predvsem doma konzervirana)  

- spore prežive toplotno obdelavo 

Vir feces  in zemlja  

Ustrezna toplotna  obdelava  živil, konzerviranje, 

zakisanje  
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Kemijski dejavniki tveganja so lahko čistila, razkužila, pesticidi, tehnološka olja, ki lahko pridejo v stik 

s hrano.  Npr. do onesnaženja hrane lahko pride, če se posode po pomivanju dovolj ne izplakne. 

 

 

Fizikalni dejavniki tveganja  so  tujki v hrani: steklo, les, kamni, kovine (nakit, drobiž, matice ...), 

žuželke, izolacijski material, kosti, plastika. 

 

   

katera živila so  potencialno nevarna? 

 

 tista, ki omogočajo hitro in progresivno rast mikroorganizmov  – povzročiteljev okužb z živili, 

 potrebno jih je hraniti na hladnem ali vzdrževati na toplem, 

 lahko vsebujejo zdravju škodljive kemijske ali fizikalne agense,  

 lahko so surova ali termično obdelana živila, 

 lahko so živalskega ali rastlinskega izvora oz. sestavljena živila. 

 

 

Nekaj primerov potencialno nevarnih živil:  

 

 toplotno obdelana živila - meso,  perutnina, sveže klobase, ribe, jajca, testenine, riž, mleko, 

zelenjava (fižol!), 

 surovo meso, ki se uživa surovo (tatarski biftek, carpaccio, ribe, školjke npr. ostrige), 

 mehki siri, mlečni izdelki iz nepasteriziranega mleka. 
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Slika X: POTENCIALNO NEVARNA ŽIVILA MORAJO BITI ZUNAJ 

NEVARNEGA TEMPERATURNEGA OBMOČJA 

 

 

 
 

 

 
 

analiza tveganja: 
 

 

 

tveganje: verjetnost, da bo določeni dejavnik tveganja povzročil škodo 
 

pri analizi tveganja je treba preveriti: 

 pot živil skozi proces proizvodnje in distribucije, 

 menije oz. recepte, 

 postopke nabave, dostave in shranjevanja surovin, predpriprave, priprave, odtajevanja, toplotne 

obdelave, toplega vzdrževanja, ohlajevanja, shranjevanja, pogrevanja, strežbe. 
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ocena tveganja  za zdravje potrošnika: 

 
tveganje ocenjujemo:  

 

 na podlagi verjetnosti pojava dejavnika tveganja (velika, možna, redka), 

 ovrednotenja resnosti posledic, v kolikor se je tveganje manifestiralo (nepomembne, pomembne, 

katastrofalne). 

 

 

tveganje ocenjujemo glede na: 

 

 število in vrsto gostov (odrasli, otroci, starejši, bolniki), 

 velikost in vrsto živilske dejavnosti – oprema, način strežbe, zahtevnost receptov, menijev, število 

in količino potencialno nevarnih živil, 

 izvor surovin, 

 izobraženost in usposobljenost zaposlenih. 

 

 
delovni postopki in okoliščine, ki predstavljajo visoko tveganje: 

 

 odtajevanje velikih količin živil naenkrat, 

 priprava velikega števila obrokov naenkrat, 

 improvizirana priprava jedi, 

 istočasna priprava surovih in gotovih jedi na istem delovnem območju, 

 prezgodnja priprava hrane glede na strežbo, 

 uporaba ostankov hrane, 

 ohlajevanje velikih količin živil naenkrat, 

 neposreden stik živil z rokami, ki si jih predhodno nismo umili, 

 neustrezen transport živil, 

 serviranje slabotnim, bolnim, starejšim ali osebam z okvarjenim imunskim 

sistemom. 
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Vir: The Essential Guide to Food Hygiene & Safety, 1997 

 

 
preventivni / kontrolni ukrepi 

 
Glede na metodologijo sistema HACCP je treba v okviru prvega HACCP načela določiti preventivne oz. 

kontrolne ukrepe, ki bodo morebitno prisotnost dejavnikov tveganja preprečili, odstranili ali zmanjšali na 

sprejemljivo raven. Toplotna  obdelava predstavlja primer preventivnega ukrepa, ki bo morebitno 

prisotnost patogenih bakterij v surovem mesu odstranil. 
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2. načelo HACCP sistema: 

določanje kritičnih kontrolnih točk (KKT) 

 
 
Običajno se skoraj pri vsaki fazi postopka z živilom identificira vsaj eno kontrolno točko (KT). Veliko 

kontrolnih točk se pri postopkih z živili ponovi (npr. kontrola temperature hlajenja, zamrzovanja). Veliko 

točk pri pripravi hrane bo kontrolnih (KT), kot kritične kontrolne točke (KKT) pa bomo obravnavali le 

nekatere – tiste, ki bodo zagotovile varno hrano za potrošnika. 

 
 

kontrolna točka (KT): stopnja v proizvodnji ali prometu živil, na kateri izguba nadzora ne vodi v 

nesprejemljivo tveganje za zdravje potrošnika. 

 

Primeri nekaterih tipičnih kontrolnih točk (KT): 

 

 v fazi nabave/prevzema:  

 

a) vizualni pregled, vključno s pregledom označb (deklaracij), rokov uporabnosti,  pogojev 

dostave ipd., 

b) nakup samo od tistih dobaviteljev,  ki imajo vzpostavljen notranji nadzor, kar se izkazuje  z 

ustrezno dokumentacijo  

 

 temperatura hladnega shranjevanja in zamrzovanja živil pri prevzemu in v živilski dejavnosti ter 

čas shranjevanja, 

 

 odtajevanje, 

 

 uspešnost čiščenja  

 

kritična kontrolna točka (KKT): stopnja v proizvodnji ali prometu živil, kjer je potrebna vzpostavitev 

preventivnih oziroma kontrolnih ukrepov, s pomočjo katerih se morebitna prisotnost dejavnikov tveganja 

v živilu prepreči, odstrani ali zmanjša na sprejemljivo raven (PHŽ). 

 

»stopnja« je v smislu kritične kontrolne točke lahko surovina, sestavina, mesto, postopek, način dela ali 

faza v verigi proizvodnje in prometa živil (PHŽ). 

 

Pri odločanju ali je treba neko »stopnjo« obravnavati kot KKT, se je treba vprašati: ali bo izguba 

nadzora na tej točki predstavljala nesprejemljivo tveganje za zdravje potrošnika? 

 

 

 

Izbor KKT za posamezno živilsko dejavnost se bo razlikoval glede na: 

 

 značilnosti živilske dejavnosti, 

 obseg dejavnikov tveganja, 

 kompleksnost postopkov z živili. 
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Da bi določili kritične kontrolne točke (KKT), je najprej treba analizirati posamezne stopnje v postopku z 

živili, oceniti posamezne dejavnike tveganja, oceniti tveganje za zdravje potrošnika in določiti ukrepe za 

njihov nadzor. Pomembno vprašanje pri obravnavi posamezne stopnje je: ali dejavnik tveganja lahko 

obvladujemo v eni od naslednjih faz procesa? Če je odgovor NE – potem je obravnavana stopnja 

postopka z živilom kritična kontrolna točka (KKT). 

 

 

Pomembno je, da kontrolne točke, pri katerih je možno dejavnike tveganja odstraniti oz. obvladovati v 

nadaljevanju procesa, ne opredelimo kot KKT. 

 

Primera: 

 

 temperatura in trajanje prevoza gotovih živil (ki ne bodo nadalje toplotno obdelana), predstavlja 

KKT, ker ni nobene druge možnosti, da bi dejavnike tveganja nadzorovali v nadaljevanju procesa, 

 

 temperatura toplotne obdelave je KKT, ker ni nobene druge možnosti, da bi uničili bakterije, v 

primeru nedosežene zahtevane temperature in odgovarjajočega časa termične obdelave živila. 

 

 

Nadzor nad postopki z živili bo torej osredotočen na dejavnosti na izbranih kritičnih kontrolnih točkah. 

 

Primeri kritičnih kontrolnih točk (KKT) pri pripravi hrane so temperature in/ali časi: 

 

 prevzema gotovih potencialno nevarnih živil, ki ne bodo podvržena nadaljnji 

toplotni obdelavi, sprejema surovih živil, ki se uživajo surova, 

 toplotne obdelave, 

 ohlajevanja, 

 pogrevanja, 

 toplega vzdrževanja. 
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SHEMA ZA DOLOČANJE KRITIČNIH KONTROLNIH TOČK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: N. Route, formerly Food and Spice Group, Tunbridge Wells, 2001 

ALI OBRAVNAVANA STOPNJA 

PRIPRAVE HRANE ODSTRANI 

ALI ZMANJŠA TVEGANJE ? 

NE 

 

ALI JE TVEGANJE 

NESPREJEMLJIVO? 
NE 

ALI BODO SLEDEČE 

STOPNJE PRIPRAVE 

HRANE TVEGANJE 

PREPREČILE ALI 

ZMANJŠALE NA 

SPREJEMLJIVO RAVEN? 

NE 
DA 

DA 

NI KKT 
KKT 

DA 
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SHEMA POSTOPKOV PRIPRAVE HRANE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: Food Code 1999 

SPREJEM 

KKT/KT 

 

SERVIRANJE 

PRED- 

PRIPRAVA 

ODTAJEVANJE 

KT 

POGREVANJE 

KKT 

HLAJENA 

ŽIVILA 

KT 

ZAMRZNJENA 

ŽIVILA 

KT 

PORCIONIRA- 

NJE 

 

SERVIRANJE 

TOPLOTNA 

OBDELAVA 

KKT 

TOPLOTNA  

OBDELAVA 

KKT 

 
SERVIRANJE 

OHLAJEVANJE 
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OHLAJEVANJE 
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TOPLO 

VZDRŽEVANJE 

KKT 

 

SERVIRANJE 

 

SERVIRANJE 
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3. načelo HACCP sistema: 

določanje kritičnih mejnih vrednosti 

 

 
kritična mejna vrednost: kriterij oziroma vrednost, ki na KKT ločuje sprejemljivo od nesprejemljivega  

(PHŽ). 

 

Kritične mejne vrednosti lahko opredelimo kot vnaprej določene vrednosti, zunaj katerih meja ne smemo, 

kar zagotavlja, da KKT učinkovito obvladuje potencialne dejavnike tveganja. Zaželeni so parametri, ki so 

relativno hitro in lahko izmerljivi. V kolikor so kritične mejne vrednosti prekoračene, KKT ni več 

obvladana in potencialno zdravstveno tveganje lahko obstaja. Kritične mejne vrednosti je potrebno 

določiti za  vsak preventivni / kontrolni ukrep na KKT. 

 

Najpogosteje je treba osnovati kritične mejne vrednosti za sledeče parametre: 

 
 temperaturo 

 čas  

 voda v živilu (aw) 

 pH živila 
 

 
STOPNJA VRSTA HRANE TEMPERATURNI CILJ 

(središčna temperatura) 

toplotna obdelava pečenje cele perutnine (FDA – 

Fight BAC, ZDA) 
več kot 82C 

 piščančja prsa 

(FDA – Fight BAC, ZDA)  
najmanj 76,5C 

 perutninsko meso – manjši kosi, 

nadevi 

 

74C za 15 sekund 

 divjačina  74C za 15 sekund 

 jedi z nadevom iz mletega mesa 74C za 15 sekund 

 nadevi, ki vsebujejo surovine 

živalskega porekla 

 

74C za 15 sekund 

 jedi, ki vsebujejo eno ali več 

vnaprej kuhanih sestavin 

 

74C za 15 sekund 

 svinjina, obdelano meso (mleto, 

nasekljano) 
68C za 15 sekund 

 

 

 

 

vsa druga potencialno nevarna 

živila: goveje, telečje, ovčje 

meso, ribe, jajca, mlečni izdelki 

 

63C za 15 sekund 

 živila rastlinskega izvora 

(testenine, riž …) 
63C za 15 sekund 

 sadje in zelenjava najmanj 60C 

mikrovalovna pečica vsa potencialno nevarna živila 74C v vseh delih živila 

toplo vzdrževanje / serviranje vsa potencialno nevarna živila 63C  
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pogrevanje vsa potencialno nevarna živila najmanj 74C za 15 sekund 

ohlajevanje 

(2 stopnji) * 

kuhana potencialno nevarna 

živila 

 

 

od 60C do 20C v 2h 

od 20C do   5C v 4h 

boljša možnost - naprave za 

hitro ohlajevanje 

hladno  serviranje vsa potencialno nevarna živila, 

ki bodo servirana hladna 
do 5C  

prevzem živil zamrznjena živila -18C ali manj 

 hlajena živila do 5C 

shranjevanje zamrznjena živila -18C ali manj 

 hlajena živila do 5C 

odtajevanje v hladilniku vsa potencialno nevarna živila do 5C 

nevarno temperaturno območje vsa potencialno nevarna živila od 5C do 63C  

 
* Dvostopenjski postopek ohlajevanja temelji na rastni krivulji mikroorganizma Clostridium perfringens; 

v kolikor nadzorujemo omenjeni mikroorganizem med postopkom ohlajevanja, nadzorujemo tudi vse 

ostale mikroorganizme, v povezavi z živili seveda. Če so postopki ohlajevanja živil v živilski dejavnosti 

pogosti (rutinski), se svetuje uporaba enot za hitro ohlajevanje. Enote za hitro ohlajevanje se razlikujejo 

od klasičnih hladilnikov, ki so namenjeni vzdrževanju ustrezne temperature hlajenja in ne hitremu 

ohlajevanju; enote za hitro ohlajevanje imajo vgrajene močnejše kompresorje in ventilatorje, ki ustvarjajo 

močne zračne tokove, s čimer omogočajo hitro ohlajevanje živil. ohlajevanje (2 stopnji) 

 
Večina kritičnih mejnih vrednosti je povzetih po FDA (Food And Drug Administration, ZDA) »Food 

Code«. Omenjene kritične mejne vrednosti predstavljajo merila, ki zagotavljajo varne postopke z živili. 

Merila temeljijo na znanstvenih dognanjih in se na dve leti izpopolnjujejo. 

o do 20 °C v 2h 

Dogovorjena dopustna odstopanja od  temperaturnih ciljev za prevzem in shranjevanje hlajenih, 

zamrznjenih živil: 

 

Živilo Temperatura ob dostavi 

Sveže goveje in svinjsko meso + 5°C (odstopanje do 2°C) 

Mleto meso + 2°C (odstopanje do 2°C) 

Perutnina + 4°C (odstopanje do 2°C) 

Jajca sveža, cela + 8°C (odstopanje do 2°C) 

Izdelki iz jajc, hlajeni + 4°C ali manj 

Sadje in zelenjava (občutljivo) + 8°C (odstopanje do 3°C) 

Sadje in zelenjava (neobčutljivo, gomolji) Zunanja temperatura (ni posebnih zahtev) 

Zamrznjena živila  - 18°C (odstopanje do 3°C); razen rib, ribjih 

proizvodov, žabjih krakov  -18°C ali manj 
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Dogovorjena dopustna odstopanja od  temperaturnih ciljev za  hladne jedi za hranjenje in 

serviranje (npr. hladilne vitrine, solatni bari):  
 

Jed Temperatura 

hranjenja 

Temperatura serviranja 

(odstopanja veljajo največ 

do 4 ure) 

Zelo občutljive hladne jedi (carpaccio, 

tatarski biftek, kremne rezine, smetanove 

rezine, torte ipd.)  

 

do + 5°C 

(odstopanje do +2°C) 

 + 5°C  

(odstopanje do +8°C) 

Občutljive hladne jedi (krompirjeva , 

fižolova, francoska solata ipd.)  

 

do + 5°C 

(odstopanje do +2°C) 

 + 12°C 

(odstopanje do +15°C) 

Manj občutljive hladne jedi (sadna pita, 

sadni zavitki, krofi, pecivo iz različnih 

vrst testa) 

 

do + 10°C 

(odstopanje do +2°C) 

 

 

Sobna temperatura 

 
Zaradi tveganja za zdravje potrošnikov je treba dokumentirati (zapisovati) začetni čas premestitve jedi iz 

hladilnika v hladilne razstavne vitrine (solatne bare, ipd.). 

 

 Hladne jedi, ki so enkrat presegle temperaturo dovoljenih odstopanj ali v času štirih ur niso bile 

postrežene, je treba zavreči.  

 Iz hladilnika jedi jemljemo postopno. 
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4. načelo HACCP sistema: 

vzpostavitev spremljanja (monitoringa) KKT 

 

 
spremljanje (monitoring): izvajanje načrtovanih opazovanj ali meritev uvedenih preventivnih oziroma 

kontrolnih ukrepov, da bi ugotovili ali je KKT pod nadzorom. Dokumentirani rezultati monitoringa so 

sestavni del obveznih podatkov za izvajanje verifikacije (PHŽ). 

 

 

Monitoring predstavlja način, s katerim lahko živilska dejavnost dokaže, da pripravlja/proizvaja 

varna živila. 

 

 

Namen spremljanja (monitoringa): 

 

 pokaže, kdaj je prišlo do izgube nadzora in pojava deviacije* na KKT, 

 sledi postopkom priprave/proizvodnje živil po fazah, 

 zagotavlja podatke, ki so potrebni pri verifikaciji HACCP načrta. 

 

*deviacija – odstopanje od zahtevane kritične mejne vrednosti na KKT 
 

 
Metode, ki jih uporabljamo pri monitoringu KKT: 

 vizualne ugotovitve (opazovanje delovnih opravil, pregledovanje  

 meritve fizikalnih parametrov (temperatura, čas)) 

 vizualne ugotovitve (opazovanje delovnih opravil, pregledovanje surovin) 

 senzorična vrednotenja (izgled, barva, vonj, okus, struktura živila) 

 meritve kemijskih parametrov:  

 - pH (živila s pH pod 4.6 niso potencialno nevarna) 

- aktivnost vode (živila z aktivnostjo vode pod 0.85 niso potencialno nevarna).0.85 niso PNŽ) 

 

za uspešno izvedbo monitoringa določimo: 

 

 katera živila bomo spremljali? 

 na kakšen način bomo monitoring izvajali? (metoda, oprema)  

 kdaj in kako pogosto bomo spremljali KKT? 

 obrazce za zapis rezultatov monitoringa, 

 način in čas kalibracije termometrov. 
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S stališča  spremljanja (monitoringa) temperature so mikrobiološki dejavniki tveganja najbolj 

pomembni, kot na primer:  

 

 preživetje patogenih bakterij (ki povzročajo bolezni, ki se prenašajo z živili) 

v že kuhani hrani, 

 nesprejemljivo visoko število bakterij v posamezni vrsti živila, 

 razmnoževanje bakterij v živilu, ki je shranjevano na neprimerni temperaturi, 

 preživetje in aktiviranje spor pri pogrevanju živila. 

 

 
Tveganje za zdravje potrošnika se lahko pojavi, če z živili napačno ravnamo: 

 

 potencialno nevarna živila so izpostavljena povišani temperaturi več časa (na primer šunka na 

rezalnem stroju), 

 neprimerno ohlajevanje hrane - še vročo hrano takoj prestavijo v hladilnik, s tem se poviša 

temperatura v hladilniku, ki omogoča hitro bakterijsko rast, kar ogroža tudi vsa druga živila v 

hladilniku, 

 ohranjanje živil na toploti, vendar ne na dovolj visoki temperaturi (npr. kuhan riž, ki ga pustijo 

v ponvi), 

 živilo toplotno ni ustrezno obdelano – kar lahko povzroči okužbo (neustrezno odtajani 

piščanec se toplotno obdela samo na zunanji površini, znotraj pa je še surov), 

 neprimerno ponovno gretje živila oz. pogrevanje (npr. dušeno meso, klobase, ki v središču 

živila niso pogreti do 74°C za najmanj 15 sekund). 

 

Če pri pripravi hrane upoštevamo ustrezno temperaturo, se bakterije ne bodo mogle razmnoževati.  

 

 

Nevarno temperaturno območje - med 5°C in 63°C 
 

Predstavlja ugodno temperaturno območje za razmnoževanje bakterij. V gostinskih obratih je običajna 

temperatura okrog 25°C, zato je treba občutljiva živila kar se da hitro pospraviti s sobne temperature. 

Nadzor temperature v gostinskih obratih je pomemben faktor pri preprečevanju bolezni, ki se prenašajo z 

živili. Pri tem je treba upoštevati naslednja pravila:  

 

 potencialno nevarna živila je treba shranjevati izven nevarnega temperaturnega območja 5°C - 

63°C, 

 zamrznjena živila je treba popolnoma odtajati do središčne temperature 0 do 5°C; pravilno 

odtajujemo: v hladilniku, pod tekočo hladno vodo, v mikrovalovni pečici.  V primeru direktne 

termične obdelave zamrznjenega živila je treba upoštevati  navodila proizvajalca, 

 živilo je treba ustrezno toplotno obdelati (glede na priporočene kritične mejne vrednosti za 

posamezne vrste živil); živilo je treba ponuditi čimprej,  

 če hrano ohlajamo, je to treba storiti na čim hitrejši in varen način, 

 hrano je treba vzdrževati toplo pri temperaturi nad 60°C (63°C), hladno shranjevati pri 

temperaturi pod  5°C,  

 pri pogrevanju hrane mora temperatura 74°C v središču živila delovati najmanj 15 

sekund; hrano smemo samo enkrat pogreti! 
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Zamrznjeno perutnino in meso je treba v celoti odmrzniti v hladilniku. Če odmrznemo piščanca na sobni 

temperaturi, se bo zunanja plast odtajala, medtem ko bo notranjost še vedno zamrznjena. Preden se bo 

odtajala še notranjost, se bodo bakterije na zunanjem delu že nenadzorovano razmnožile.  

 

Odmrznjeno živilo mora biti po odtajanju čim prej toplotno obdelano pri pravilni temperaturi in v 

ustreznem času, predvsem zato, da bomo uničili vse bakterije. Zato je treba paziti tudi na to, da so posode 

prej pregrete na ustrezno temperaturo. Če je čas kuhanja prekratek, se sredina živila ne bo pregrela do 

ustrezne temperature, da bi uničili vse bakterije. Zato zunanja temperatura živila še ne pomeni, da je bila 

dosežena tudi ustrezna središčna temperatura. Središčna temperatura 74°C za 15 sekund v sredini živila 

(npr. piščanca) je minimalni čas v katerem se uniči bakterije. Zato je pravilna uporaba vbodnega 

termometra pri toplotni obdelavi zelo pomembna. Po končani toplotni obdelavi je treba hrano čimprej 

ponuditi. 

 

 
Da bi ugotovili, ali je potreben nadzor nad mikrobiološkimi dejavniki tveganja, moramo odgovoriti na 

sledeča vprašanja:  

 

 ali je lahko nevarna bakterija prisotna v / ali na živilu? 

 ali se lahko hrana okuži oz. ponovno okuži? 

 ali se lahko bakterije začnejo razmnoževati? 

 ali lahko bakterije preživijo kuhanje ali zamrzovanje? 

 

Mikrobiološke dejavnike tveganja obvladujemo s pravilnimi postopki z živili in s spremljanjem 

(monitoringom) temperature. Pogostost nadzora temperature je odvisna od vrste živila oz. vrste živilske 

dejavnosti in narave kritične kontrolne točke. 

 

Priporočljiv minimalen obseg monitoringa temperature ob navedbi časa: 

 
hladilniki, zamrzovalniki najmanj enkrat dnevno – na začetku dela 

toplotna obdelava vsakokrat - potencialno nevarna živila (npr. večji 

kosi mesa, mleta pečenka, cel piščanec,…) 

toplo vzdrževanje pred delitvijo in po 1 do 2 urah 

 
Podatke monitoringa je treba redno zapisovati. S podatki dokazujemo da zagotavljamo varno hrano za 

potrošnika. Poročila o nadzoru temperature morajo biti v pisni obliki, datirana in podpisana s strani 

odgovornih oseb ter vedno dostopna. 

 

Temperaturo hrane moramo nadzorovati in dokumentirati v celotnem postopku z živili.  
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Uporaba vbodnih termometrov 

 

Izbor in pravilna uporaba ustreznih vbodnih termometrov je pri zagotavljanju varnih živil bistvenega 

pomena. Praktično usposabljanje zaposlenih za merjenje temperature je zelo pomembno; zaposleni bodo 

odgovorni za dokumentiranje izmerjenih temperatur in za izvedbo korekcijskih postopkov, če bodo 

meritve nakazale na odstopanja od v naprej določenih norm - kritičnih mejnih vrednosti. 

 

 

Vrste termometrov:  

 

 bimetalni (»klasični«) termometri imajo »kalibracijski« vijak in jih lahko sami umerjamo.  

 

 

 
 

 digitalni termometri danes izpodrivajo bimetalne termometre. Za njih je značilno, da je odzivni 

čas (čas v katerem opravimo meritev) hitrejši, kar je pri rutinskem spremljanju temperature 

bistvenega pomena. Ko se digitalni termometer ne odziva več pravilno, ga mora pooblaščena 

ustanova ali proizvajalec ponovno umeriti – standardizirati, sicer ga je potrebno zavreči.  

 

 
 

 

Pravilna uporaba vbodnih termometrov: 

 

 

 termometre je treba pred vsako uporabo in med posameznimi meritvami očistiti (v čisti vodi z 

dodatkom čistilnega sredstva) in razkužiti (sterilizirati) z alkoholnimi krpicami, da preprečimo 

navzkrižno okužbo. Zmanjševanje možnosti navzkrižne okužbe s termometri: nedopustna je 

uporaba istega termometra za surova in termično obdelana živila. Termometer je treba očistiti in 

sterilizirati tudi po uporabi,  preden ga shranimo v ustreznem ovitku, 

 

 najbolj zanesljive so meritve temperature v sredini (najdebelejšem delu) živila, predvsem kadar 

preverjamo pravilnost termične obdelave. Nehomogena živila (npr. kosi mesa) imajo različne 

toplotne prevodnosti - termično središče ni nujno v sredini živila.  

 

 treba je zagotoviti čas, da se termometer stabilizira – prilagodi (če je temperatura zraka visoka, 

npr. poleti, preverjamo pa temperature hlajenja, je za stabilizacijo termometra lahko potreben 

daljši čas), 

 

 merjenje temperature zamrznjenih živil predstavlja drugačen problem. Sonde za meritve 

temperature zamrznjenih živil so robustne in se počasneje prilagodijo temperaturi okolice. Zato so 

izmerjene temperature nekaj časa po namestitvi sonde bistveno višje, kot je dejanska temperatura 

zamrznjenega živila. Pri meritvah temperature zamrznjenih živil je potreben daljši čas (več kot 15 
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minut), da se sonda prilagodi - “stabilizira”. Prehitre meritve imajo lahko za posledico napačne 

zaključke o delovanju zamrzovalnikov in nepotrebne posledične korekcijske (popravne) postopke 

s previsoko nastavitvijo delovanja omenjene opreme. 

 

 

preverjanje delovanja vbodnega termometra* 

 

 

 

KDAJ: pogosto (in ob sumu na nepravilno delovanje termometra) 

 

KAKO: 1.  srednje veliki kozarec napolnimo z ledom / ledu dodamo vodo / v    

                             kozarec z ledom in vodo namestimo termometer 

 

 2.  počakamo 3 minute, občasno premešamo vodo z ledom 

 

 3.  po 3 minutah mora termometer pokazati 0°C 

 

KDO:  vsak vodja kuhinje ali kuhar, ki dela s potencialno nevarnimi živili, mora imeti dostop do 

kontrolnega termometra 

 

*Vir: Denver Environmental Health Services, Consumer Protection/Food Safety 

 

 

Spremljane (monitoring) temperature hladnega shranjevanja v hladilnih enotah (hladilnikih, 

hladilnih vitrinah, zamrzovalnikih): 

 

S pravilnim načinom hlajenja / hladnega shranjevanja / zamrzovanja je treba preprečiti rast bakterij, ki bi 

lahko bile prisotne v živilu. Z monitoringom (spremljanjem) temperature ugotavljamo, ali so temperature 

hlajenja / zamrzovanja v okviru kritičnih mejnih vrednosti. Posebno pozornost je treba posvetiti 

monitoringu temperature gotovih živil, ki ne bodo termično obdelana. 

 

Monitoring temperature gotovih živil v idealnem primeru vključuje meritve v sredini živila;  preveriti je 

treba, če je ta način za našo živilsko dejavnost realen in praktičen – glede na količino hrane, ki jo hladno 

shranjujemo. 

 

Monitoring temperature hladnega shranjevanja lahko temelji na temperaturi zraka v posamezni hladilni 

enoti. Kako pogosto je treba spremljati temperaturo zraka v hladilni enoti, je odvisno: 

 

 od tega, ali je temperatura zraka v hladilni enoti sorazmerna s središčno temperaturo živila 

(POMEMBNO: varno hladno shranjevanje živil mora temeljiti na središčni temperaturi živila in 

ne na temperaturi zraka v hladilni enoti), 

 

 od zmogljivosti in uporabe hladilnih naprav, 

 količine in vrste živil. 
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učinkovito spremljanje (monitoring) temperature 

 

 

 

KAJ? kakšna je kritična mejna vrednost, toleranca, ciljni nivo (npr. središčna temperatura živila 

pri toplotni obdelavi, pri pogrevanju, pri toplem vzdrževanju, pri hlajenju, zamrzovanju …) 

 

KAKO? opis načina nadzora živil – npr. z merilno napravo (npr. vbodni termometer, termometer v 

konvekcijski pečici) in podatki o redni umerjenosti / kalibraciji  

 

KJE? monitoring mora biti na KKT  

 

KDO?  - kdo je odgovorna oseba, ki izvaja nadzor?  

- usposobljenost odgovorne osebe glede na vrsto živil? 

- dosegljivost odgovorne osebe zaradi odpoklica živil in sledljivosti 

   

KDAJ? ali je spremljanje / monitoring temperature (npr. temperature hlajenja / zamrzovanja, 

toplotne obdelave) kontinuirano ali se izvaja v jasno določenih časovnih intervalih 
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5. načelo HACCP sistema: 

vzpostavitev korekcijskih postopkov 
 
korekcijski postopek: katerikoli postopek, ki ga je potrebno izvesti, kadar rezultati monitoringa kažejo, 

da KKT ni pod nadzorom (PHŽ). 

 

Korekcijske postopke je treba načrtovati vnaprej, da bo ponovno vzpostavljen nadzor nad postopki, če bo 

monitoring pokazal neskladnost s ciljnimi kriteriji oz. kritičnimi mejnimi vrednostmi. Korekcijske 

postopke je treba vzpostaviti v najkrajšem možnem času. Korekcijski postopki morajo biti dokumentirani, 

vsebovati morajo navodila za zahtevane prilagoditve in spremembe nadzora nad postopki; jasno morajo 

biti opredeljene tudi odgovornosti zaposlenih za vzpostavitev omenjenih postopkov. 

 
primeri korekcijskih postopkov: 
1. pri prevzemu zavrni hlajena živila, če : 

  

 niso sveža,  

 niso v skladu z nakupnimi specifikacijami (pogodbami z dobavitelji), 

 presegajo zahtevano temperaturo pri prevzemu.  
 

2. nadaljuj s termično obdelavo, če živilo ni termično obdelano do temperature, ki zagotavlja varnost.  

    . do pravilne – zahtevane temperature   

3. zavrzi/uniči: 
 

 živilo, ki je bilo v “nevarnem temperaturnem območju” več kot štiri ure,  

 ohlajevano živilo, ki ni doseglo 5°C v šestih urah, 

 vsako živilo, ki je bilo podvrženo navzkrižni kontaminaciji. 

 

4. izobrazi/usposobi zaposlene, če so ugotovljene neustrezne delovne navade. 

korekcijski postopki morajo: 
 

 določiti, če je potrebno živila zavreči/uničiti, 

 ugotoviti vzrok problema, 

 dokazati, da je na KKT ponovno vzpostavljen nadzor, 

 potrošniku zagotoviti varna živila. 

 

 

Kadar je možno, je treba raziskati vzroke problemov in vzpostaviti ustrezne ukrepe, ki bodo nezaželene 

dogodke v prihodnosti preprečili. Analiza vzrokov za nastale probleme bo lahko nakazala možne rešitve, 

kot  npr. modifikacije postopkov, prilagoditve opreme, in nenazadnje na potrebo po teoretičnem 

izobraževanju in praktičnem usposabljanju zaposlenega osebja. 
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6. načelo HACCP sistema: 

vzpostavitev postopkov verifikacije za 

preverjanje delovanja HACCP sistema 
 

 

 

 
presoja (verifikacija):  postopki, metode, testi in druga vrednotenja, s katerimi se poleg spremljanja 

(monitoringa) potrjuje skladnost s HACCP načrtom (PHŽ). 

 

 

 

verifikacija je dejavnost, s katero preverjamo učinkovitost HACCP sistema 

 

 

verifikacija vrednoti: 

 

 registrirane rezultate monitoringa, pojavov deviacij in popravnih postopkov na KKT in 

spremljajočih programih, 

 popolnost HACCP sistema, 

 učinkovitost vključevanja HACCP sistema v postopke dela z živili in vzdrževanje sistema, 

 opis in validacijo specifikacij vseh uporabljenih surovin in sestavin, 

 ustreznost naključno izbranih vzorcev (kjer je potrebno), 

 informacije, ki jih je ovrednotil HACCP team glede na spremembe postopkov z živili in 

zakonodaje ter glede na pritožbe potrošnikov. 

 

 

verifikacija vrednoti tudi rezultate in korekcijske postopke prejšnjih presojevalskih dejavnosti: 

bil predmet presoje?  

 kaj je bil predmet presoje?  

 kako in kolikokrat je bil sistem preverjen?  

 kdo so bili presojevalci? 

 kaj se je zgodilo z rezultati presoj? 

 

 

OPOMBA: Glede na zahteve veljavnega predpisa je treba shranjevati kontrolne vzorce obrokov, ki 

lahko služijo za preverjanje zdravstvene ustreznosti živila.  

 

 

 

kdo so  

 

V 

Dok 
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bili presojevalci? 

 

7. načelo HACCP sistema: 

vzpostavitev dokumentacije ob upoštevanju 

obsega in vrste živilske dejavnosti 
 

 

 

 

 

 
dokumentacija: urejen sistem shranjevanja dokumentov in podatkov v zvezi z izvajanjem notranjega 

nadzora zaradi zdravstvene ustreznosti živil 

 

 

ključni HACCP dokument, imenovan HACCP načrt: dokument, izdelan na podlagi sedmih načel 

HACCP sistema, ki določa postopke, ki jih moramo upoštevati in jim slediti, da se zagotovi nadzor nad 

tveganji, ki so pomembna za zagotavljanje varnosti živil v proizvodnem postopku ali obratu glede na 

vrsto in obseg dejavnosti (PHŽ). 

 

 
HACCP načrt predstavlja vodilo, kako obvladovati posamezno živilsko dejavnost, ki bo zagotavljala 

varno hrano za potrošnika. 

 

 

pomembni elementi HACCP načrta: 
 

 opis in določitev namembnosti živila, 

 shema/diagram postopkov z živili z označenimi KKT, 

 HACCP kontrolna tabela, 

 verifikacijski postopki. 

Nosilec živilske dejavnosti mora v okviru notranjega nadzora beležiti in shranjevati zapise in 

dokumente o izvajanju spremljajočih programov in HACCP sistema (npr. specifikacije surovin/sestavin, 

informacije o teoretičnem izobraževanju in praktičnem usposabljanju, zapisi monitoringa, korekcijskih 

postopkov, zapisi o spremembah opreme, zapisi o odgovornostih zaposlenih …).  

 

Vsa dokumentacija mora biti vedno dostopna in na razpolago ob izvajanju uradnega zdravstvenega 

nadzora (inšpekcijski nadzor). 

 

 
ključna elementa HACCP načrta: 

 

1. primer sheme postopkov z živili z označenimi KKT 
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NABAVA / SPREJEM

SUROVIN

TOPLO SERVIRANJE

živila, ki jih termično 

obdelujemo

po termični obdelavi jih 

topla postrežemo gostom  TERMIČNA OBDELAVA

 
 

 

2. primer HACCP kontrolne tabele 

 

HACCP kontrolna tabela

korekcijski

postopki

monitoringciljni nivojikritične

mejne

vrednosti

KKTkontrolni

ukrepi

dejavniki

tveganja

stopnja

postopka

korekcijski

postopki

monitoringciljni nivojikritične

mejne

vrednosti

KKTkontrolni

ukrepi

dejavniki 

tveganja

surovine
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Ključna elementa HACCP načrta je možno glede poenostavitve za gostinsko dejavnost združiti – 

integrirati v shemo/diagram, ki vključuje poleg prikaza posameznih stopenj postopka z živilom, z 

označenimi KKT, tudi postopke priprave posamezne jedi, skupaj s preventivnimi ukrepi (npr. nastavitev 

konvektomata 60 min/140°C) in odgovarjajočimi kritičnimi mejnimi vrednostmi (npr. mleto meso 68°C 

za 15 sek.), ki bodo zagotovili varnost živila; nakazana je tudi pogostnost – frekvenca monitoringa in 

katere parametre je treba dokumentirati, in tudi, v katerih primerih je treba jed zavreči (glej primera na 

str. 54). 

 

razlika med industrijsko – serijsko 

proizvodnjo in gostinstvom 
industrijska proizvodnja 

živil 

gostinstvo 

 sledi toku posameznega živilskega 

proizvoda 

 ponavadi je v postopku proizvodnje le 

eno živilo naenkrat 

 uporaba velikega števila surovin –  

sestavin oz. živil naenkrat, da bi 

izoblikovali končno jed oz. meni 

 v glavnem postopki konzerviranja  v glavnem postopki priprave 

 dolgi proizvodni postopki, velike količine  kratki postopki, male količine 

 postopki so časovno določeni  fleksibilnost glede na zahteve gostov 

 načrtovana nabava surovin   fleksibilnost glede nabave - prilagajanje 

gostom 

 tehnično obvladovanje problemov  reševanje problemov zahteva spretnost in 

iznajdljivost 

 znanstveni pristop  kreativnost 

 objektivne odločitve  subjektivne odločitve 

klasični HACCP generični HACCP ali HACCP 

pristop, ki se nanaša na 

postopke z živili 
 

 

generični HACCP načrti 

 

 so primeri HACCP načrtov, ki so bili razviti za posamezna živila oz. za postopke z živili 

 kot vodilo so namenjeni tistim, ki pripravljajo / proizvajajo istovrstna živila oz. uporabljajo enake 

ali podobne postopke priprave /proizvodnje 

 generični HACCP načrt je lahko dobra začetna osnova za mala podjetja 

 generični HACCP načrt ni primeren za uporabo, dokler ni prirejen za specifično živilo oz. za 

postopek z živilom 

 

 

 

Razvoj HACCP generičnih načrtov: vlade (predvsem v ZDA, Kanadi), trgovske organizacije, panožna 

združenja. 

poenostavitev HACCP načrta za gostinsko 

dejavnost 
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HACCP pristop, ki se  nanaša na postopke priprave živil 

(FDA 1998) 
 

 
Danes je splošno znano, da se lahko legitimna oblika HACCP sistema izvede na eni sami stopnji postopka 

z živilom, ne glede na vrsto živila, ki ga obdelujemo. Spoznanje tega dejstva, je osnova za HACCP 

pristop, ki se nanaša na postopke priprave / proizvodnje  živil (»process – led« HACCP aproach). 

Omenjeni HACCP pristop je primeren predvsem za gostinsko dejavnost, pri kateri se meniji dnevno, 

tedensko  menjajo, jedi po naročilu pa v istem dnevu. V takšnih okoliščinah izvedba klasičnega, 

detajliranega HACCP sistema za vsako posamezno živilo ni realno izvedljiva.  

 

Smiselno je uporabiti HACCP pristop, ki temelji na postopkih z živili, ker je hitrejši in lažje izvedljiv 

(postopki so seveda odvisni tudi od opreme, s katero živilska dejavnost razpolaga). Živila/jedi je smiselno 

uvrstiti v skupine, za katere so značilni enaki postopki v živilski dejavnosti.  

 

 

HACCP pristop, ki se nanaša na postopke priprave živil - metoda razvrščanja postopkov priprave 

hrane v tri osnovne kategorije: 

 

priprava brez termične 

obdelave 

priprava s termično obdelavo kompleksni postopki priprave 

 

1. sprejem 

2. shranjevanje 

3. priprava 

4. shranjevanje 

5. serviranje 

 

 

možni so tudi drugi postopki, 

vendar brez termične obdelave 

 

 

 

1. sprejem 

2. shranjevanje 

3. priprava 

4. termična obdelava 

5. toplo vzdrževanje 

6. serviranje 

 

možni so tudi drugi postopki, 

vključno odtajevanje 

 

1. sprejem 

2. shranjevanje 

3. priprava 

4. termična obdelava 

5. ohlajevanje 

6. hladno shranjevanje 

7. pogrevanje 

8. toplo vzdrževanje 

9. serviranje 

 

možni so tudi drugi 

postopki – ključni so 

večkratni prehodi 

temperaturno nevarnega 

območja 
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obrazložitev HACCP pristopa, ki se nanaša na postopke priprave živil 
 

 
V posamezni skupini je treba živila uvrstiti v podskupine glede na zahtevane kritične mejne 

vrednosti, ki zagotavljajo varnost za posamezno vrsto živil, kot na primer: 

 
 

 v skupini »priprava s termično obdelavo« -  perutninsko meso (smernice dobre higienske prakse 

navajajo tri različne kritične mejne vrednosti za toplotno obdelavo, s katero zagotavljamo nadzor 

salmonele; pečenje cele perutnine: več kot 82°C, piščančja prsa: 76,5°C, perutninsko meso – 

manjši kosi, nadevi: 74°C za 15 sek.);  mleto goveje meso zahteva toplotno obdelavo pri 68°C za 

15 sek. za nadzor E. Coli O157:H7; svinjsko meso zahteva toplotno obdelavo pri 68°C za 15 sek. 

(enako kritično mejno vrednost kot mleto goveje meso) za nadzor morebitne prisotnosti trihinel 

(varnost je pri nas sicer že zagotovljena s trihinoskopskimi pregledi v klavnicah);  

 

 

 v skupini »kompleksni postopki priprave« (za katero so značilni večkratni prehodi živil skozi 

temperaturno nevarno območje) bo glede na termično obdelavo razvrščanje živil enako kot v 

skupini  »priprava s termično obdelavo«. Za ohlajevanje vseh vrst živil bo priporočljiva ustrezna 

oprema (enote za hitro ohlajevanje) ali pa dvofazni postopek ohlajevanja; za pogrevanje vseh vrst 

živil je zahtevana kritična mejna vrednost 74°C za 15 sek. (ne glede na to, če je bilo živilo prvotno 

toplotno obdelano pri nižji temperaturi);  
 

 v skupini »priprava brez termične obdelave« se priporočljiva kritična mejna vrednost za hladno 

shranjevanje (5°C) nanaša na vse vrste živil. V kolikor označba (deklaracija) predpakiranega 

živila zahteva nižjo temperaturo hladnega shranjevanja, jo je treba seveda upoštevati. Nova 

generacija hlajenih živil, kot npr. živila, ki so pakirana v modificirani atmosferi, pogosto zahteva 

nižje temperature hladnega shranjevanja (3-4°C). 

 

 

 

Možna kritika HACCP pristopa, ki se nanaša na postopke z živili je, da včasih specifične patogene 

bakterije, ki jih lahko odkrijemo v posameznem živilu, niso upoštevane. Zato je nujno treba preveriti 

posamezne surovine oz. sestavine, glede na prisotnost potencialno nevarnih dejavnikov tveganja, ki 

mogoče niso v skladu s HACCP pristopom, ki se nanaša na postopke z živili, glede na svetovane kritične 

mejne vrednosti. V takšnih primerih naj nosilci živilskih dejavnosti poiščejo strokovne  informacije o 

možnih ali verjetnih kontaminantih, glede na posamezno vrsto živila (npr. eksotične surovine / sestavine, 

ki jih uporabljajo v etničnih restavracijah) pri ustreznih strokovnih službah. V kolikor gre, glede na 

uporabljane surovine / sestavine, za bistven odstop od svetovanih kritičnih mejnih vrednosti, je treba 

določiti nove kritične mejne vrednosti, na katerih bo temeljil nadzor na kritičnih kontrolnih točkah. 
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primer: 

testenine kot priloga 

 

 

namembnost živila: vse skupine prebivalstva. 

 

 

opis živila / postopek priprave: v posodo natočimo vodo, dodamo sol in olje, zavremo. Testenine 

stresemo v vrelo vodo in jih skuhamo. Kuhane testenine odcedimo in jih oplaknemo s toplo vodo. 

 

 

primer: 

sesekljana pečenka 

 

 

namembnost živila: vse skupine prebivalstva. 

 

 

opis živila / postopek priprave:  meso zmeljemo.  Kruh zdrobimo in ga navlažimo z mlekom. V mešalec 

damo zmleto meso, navlažen kruh, sesekljano čebulo in začimbe. Nato dodamo jajca in vse dobro 

zmešamo. Na delovni površini maso oblikujemo v štruce. Štruce zložimo na pekač in pečemo v 

konvektomatu (program kombinacija) 60 minut pri temperaturi 140C. Pečene štruce narežemo na rezine. 

 

 

 

Glede na HACCP pristop, ki se nanaša na postopke priprave živil, sodita omenjena primera v 

skupino »kompleksni postopki priprave« (z namenom, da prikažeta večkratne prehode živil skozi 

temperaturno nevarno območje). Primera sta bila preizkušena v centralni kuhinji Službe bolniške 

prehrane in dietoterapije Kliničnega centra, Zaloška c. 7 v Ljubljani na opremi, ki je značilna za 

gostinsko dejavnost. Za prenos koncepta oz. prilagoditev za posamezno gostinsko dejavnost je treba 

upoštevati razlike v surovinah in receptih, ki jih za pripravo enake jedi uporabljajo kuharji, in 

razlike v opremi, s katero razpolagajo posamezne gostinske dejavnosti. 
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primera: 

kremna rezina 

skutina borovničeva ali malinova torta 

 

 

 

Znotraj HACCP pristopa, ki je osnovan na postopkih z živili, obstaja veliko možnosti prilagajanja 

različnim vrstam živilskih dejavnosti. Gostinska dejavnost vključuje pripravo najrazličnejših vrst jedi, 

med drugim tudi slaščic, tort, raznih zavitkov, potic, drobnega peciva, sladoleda itd. Omenjene dejavnosti 

pa so lahko tudi samostojne - specializirane le na pripravo, prodajo in distribucijo slaščičarskih izdelkov. 

 

 

 

Primera HACCP načrtov za kremno rezino in skutino borovničevo ali malinovo torto je prispevalo 

podjetje Domača peka d.o.o. (5 zaposlenih), Tabor 5a v Ljubljani, član Obrtne zbornice Slovenije, Sekcije 

za gostinstvo in turizem in GZS. Primera navajata temperaturni cilj 75C za 15 sekund za toplotno 

obdelavo, ki predstavlja interni kriterij Domače peke d.o.o., ki je bil osnovan na podlagi validacije 

tehnološkega postopka. 

 

 

 

Glede na HACCP pristop, ki se nanaša na postopke priprave živil, sodita omenjena primera v 

skupino »kompleksni postopki priprave«. Za prenos koncepta oz. prilagoditev za posamezno 

slaščičarsko dejavnost je potrebno upoštevati razlike v surovinah / sestavinah in receptih, ki jih za 

pripravo enake oz. podobne slaščice uporabljajo posamezne živilske dejavnosti, kakor tudi razlike v 

opremi, s katero  razpolagajo.  
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primer: 

kremna rezina 
 

SUROVINE / 

SESTAVINE 

 

mleko, jajca 
sladkor, moka, 

pečeno listnato 

testo 

 

smetana 

 

SPREJEM IN 

SHRANJEVANJE 

 

KT 

hlajeno 5C 

 

suho shranjevanje 

20 – 25C 

 

KT 

hlajeno 5C 

 
PRIPRAVA 

1. mleko in sladkor toplotno obdelamo do vrelišča 

2. prelijemo rumenjake in moko in termično obdelujemo pri vrelišču - 5 

minut  

 KKT: končna temperatura mora doseči 75C za 15 sek; 

 izmeri in dokumentiraj končno temperaturo; 

 korekcijski postopek: podaljšaj čas toplotne obdelave  

3. v maso dodamo stepen beljak in ga hitro vmešamo 

4. maso prelijemo v model, napolnjen s plastjo pečenega listnatega testa  

 

 

v enoti za hitro ohlajevanje    

 KKT:   temperatura kreme mora pasti na 5C v največ 90 

minutah 

 izmeri in dokumentiraj končno temperaturo in čas 

 

1. ohlajeno maso prekrij s stepeno sladko smetano in pokrij s plastjo 

 pečenega listnatega testa 

2. razreži na poljubno število kosov 

3. posuj z mletim sladkorjem 

 

 
KKT – hladno shranjevanje pri temperaturi 5C 

 

se izvrši v hladilni enoti dostavnega vozila 

KKT – hladno vzdrževanje med prevozom  

pri temperaturi 5C 

 

 
OHLAJEVANJE

  

 
FINALIZACIJA  

 
SHRANJEVANJE 

PREVOZ DO 

ODJEMALCEV  
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primer: 

skutina borovničeva ali malinova torta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUROVINE / 

SESTAVINE 

 

mleko, jajca, 

skuta , smetana 

 

borovnice / 

maline 

 

sladkor, želatina 

 

SPREJEM IN 

SHRANJEVANJE 

 

KT 

hlajeno 5C 

 

KT 

zamrznjeno -18C 

 

 

suho shranjevanje 

20 – 25C 

 
PREDPRIPRAVA 

1. zmešaj mleko, sladkor in jajca 

2. mešaj in toplotno obdeluj  pri vrelišču 

KKT: končna temp. mora doseči 75C za 15 sek; 

 izmeri in dokumentiraj končno temperaturo; 

 korekcijski postopek: podaljšaj čas toplotne 

obdelave  

  

 

 

v enoti za hitro ohlajevanje   

KKT:   temperatura kreme mora pasti na 5C v 

največ 90 minutah 

 izmeri in dokumentiraj končno temperaturo in 

čas 
 

1. zmešaj vse sestavine 

2. prelij v obroč s krhko podlago 

3. shrani v hladilniku, da se masa strdi 

KKT: hladno shranjevanje pri temperaturi 5C 

4. ko je masa trda jo prekrij s sadjem in želiraj 

5. razreži na poljubno število kosov 

 

 
KKT – hladno shranjevanje pri temperaturi 

5C 

 

se izvrši v hladilni enoti dostavnega vozila 

KKT – hladno vzdrževanje med prevozom  

pri temperaturi 5C 

 

 
OHLAJEVANJE

  

 
PRIPRAVA 

 
SHRANJEVANJE 

PREVOZ DO 

ODJEMALCEV  

 

zmešaj skuto, 

smetano, sadje in 

želatino 
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HACCP kontrolne tabele za običajne kritične 

točke (KT) in  kritične kontrolne točke (KKT) pri 

postopkih z živili v gostinski dejavnosti: 

 
 

 
HACCP kontrolne tabele predstavljajo poleg sheme postopkov z živili (z označenimi kritičnimi 

kontrolnimi točkami - KKT za posamezno gostinsko dejavnost) ključni element HACCP načrta. 

Uporabniku – gostincu predstavljajo navodilo, kako obvladovati posamezne postopke z živili; 

uporabnik jih lahko fotokopira in uporablja za posamezne postopke z živili na različnih lokacijah 

kot navodilo. 
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stopnja dejavniki 

tveganja 

kontrolni 

ukrepi 

KKT kritične mejne 

vrednosti 

monitoring 

 

korekcijski 

postopek 

NABAVA / 

PREVZEM 

GOTOVIH, 

TOPLOTNO 

OBDELANIH 

ŽIVIL (ki ne 

bodo več toplotno 

obdelana) IN 

SUROVIH 

ŽIVIL (ki se 

uživajo surova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• onesnaženje  

živil z mikrobi, 

ki povzročajo 

bolezni, ki se 

prenašajo z 

živili 

 

• rast bakterij, 

tvorba toksinov, 

ki povzročajo 

bolezni, ki se 

prenašajo z 

živili 

• zagotovi, da bodo 

topla živila 

dostavljena pri več kot 

63 °C 

   

• nakup pri 

zanesljivih 

dobaviteljih 

 

• zagotovi, da so 

potencialno nevarna 

živila ustrezno 

zaščitena 

 

• prepričaj se o temp. 

med transportom 

 

• zagotovi, da so živila 

po dostavi hitro v 

hladilnikih oz. 

zamrzovalnikih 

 

• prepričaj se, da 

imajo hlajena živila 

naveden rok 

uporabnosti 

 

• temperatura • topla živila ob 

prevzemu 

nad 63°C 

 

• hlajena živila 

 do 5°C 

 

• zamrznjena živila 

- 18°C  ali manj 

 

 

• preveri temp. živil, 

ki so dostavljena  

topla  

 

• nadzor dobavitelja 

 

• preveri embalažo 

in stanje živil 

(poškodbe, 

kontaminacija) 

 

• preveri temp. 

hlajenja in 

zamrzovanja  

 

• preveri, da živila 

niso predolgo izven 

hladilnih / 

zamrzovalnih enot 

 

• preveri rok 

uporabnosti 

 

 

• če je temp. toplo 

dostavljenih živil 

padla pod 63°C: 

- povišaj temp.  

- zavrzi živilo 

 

• zamenjaj 

dobavitelja 

 

• zavrni nezaščitena, 

poškodovana, 

vizualno onesnažena 

živila 

 

• zavrni hlajena 

živila s temp. nad 

5°C,  

  

• zavrni zamrznjena 

živila s temp. višjo 

od - 18°C 

   

• zavrni živilo, če je 

pretekel rok 

uporabnosti  
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stopnja dejavniki 

tveganja 

kontrolni 

ukrepi 

KT kritične 

 mejne vrednosti 

monitoring 

 
korekcijski postopek 

HLADNO 

SHRANJEVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rast 

mikrobov, 

tvorba 

toksinov, če je 

temperatura 

previsoka 

 

• rast 

mikrobov, 

tvorba 

toksinov, če je 

čas 

shranjevanja 

predolg 

 

• navzkrižna 

kontaminacija 

s surovih na 

potencialno 

nevarna gotova 

živila 

 

• vzdržuj pravilno 

temperaturo 

hladnega 

shranjevanja 

 

• rotacija – 

izpodrivanje živil  

 

živila morajo biti 

pokrita 

 

• ločeno 

shranjevanje 

kuhanih / gotovih 

živil od surovih 

 

• v kolikor to ni 

možno, shranjuj 

kuhana/gotova 

živila: 

- nad surovimi 

- v ločenem delu 

hladilnice 

- v pokritih 

posodah 

• temperatura • temp. manj kot 5°C  • meri središčno 

temp. živil v 

hladilniku:  

- speri in 

dezinficiraj 

sondo pred in 

po uporabi 

 

• meri 

površinsko 

temp. živil 

 

• namesti 

termometer v 

hladilnik in 

meri temp. 

zraka 

• spremljaj 

temp. na 

hladilni enoti 

(display)  

• dnevno 

spremljaj 

označbe na 

živilih (rok 

uporabnosti) 

• v kolikor so temp. 

živil  večje kot 5°C:  

prilagodi temp. 

hladilnika 

 

•preveri delovanje 

hladilnika 

 

• v kolikor temp. 5°C ni 

možno doseči pokliči 

servis  

 

• v primeru okvar 

prestavi živila v drug 

hladilnik 

 

• shranjuj pravilno, da 

se izogneš navzkrižni 

kontaminaciji 

 

• zavrzi kuhana / gotova 

živila, ki bi lahko bila 

kontaminirana 

 

• izloči / zavrzi živila, 

ki jim je potekel rok 

uporabnosti 
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stopnja dejavniki 

tveganja 

kontrolni 

ukrepi 

KT kritične mejne 

vrednosti 

monitoring 

 
korekcijski 

postopek 

SHRANJEVANJE  

ZAMRZNJENIH 

ŽIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• dehidracija 

zamrznjenih živil, 

ki niso ustrezno 

zaščitena 

(embalirana) 

 

• slabša kakovost 

zaradi predolgega 

shranjevanja 

zamrznjenih živil 

• vzdržuj pravilno 

temperaturo 

zamrzovanja 

 

• rotacija – 

izpodrivanje živil  

 

• živila morajo biti: 

-  ustrezno zaščitena 

- označena (vrsta 

živila, datum 

zamrzovanja) 

 

• zaposleni morajo 

poznati dejavnike 

tveganja v povezavi 

z zamrznjenimi 

živili 

• temperatura • temp. - 18°C ali 

manj 

• merjenje 

temperature 

zamrzovanja  

 

 

• v kolikor so temp. 

živil  večje kot - 

18°C  

prilagodi temp. 

zamrzovalnika 

 

• preveri delovanje 

zamrzovalnika 

 

• v kolikor temp. - 

18°C ni možno 

doseči pokliči 

servis 

 

• v primeru okvar 

prestavi živila v 

drug zamrzovalnik 
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stopnja dejavniki 

tveganja 

kontrolni 

ukrepi 

KT kritične mejne 

vrednosti 

monitoring 

 
korekcijski 

postopek 

ODTAJEVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rast, 

razmnoževanje in 

onesnaženje 

z mikrobi, zaradi 

pomanjkljivega 

nadzora 

temperature  

 

• navzkrižna 

kontaminacija s 

surovimi živili 

 

neustrezno 

odtajevanje ima za 

posledico 

neustrezno toplotno 

obdelavo in 

preživetje 

mikrobov, ki 

povzročajo bolezni, 

ki se prenašajo z 

živili 

• zagotovi, da so 

zamrznjena živila 

(predvsem  

perutnina in  večji 

kosi) popolnoma 

odtajana pred 

kuhanjem (razen če 

niso navodila 

proizvajalca 

drugačna) 

 

• živila odtajaj v 

nadzorovanih 

okoljih (v 

hladilniku) 

 

• pazi na 

preprečevanje 

navzkrižne 

kontaminacije 

 

 

• središčna 

temperatura živila 

po končanem 

odtajevanju 

• 0 - 5°C • preveri ali so 

zamrznjena živila 

odtajevana na 

pravi način 

 

• preveri ali so 

živila popolnoma 

odtajana in 

dokumentiraj 

temperaturo 

• v kolikor je 

temperatura živila 

pod 0°C, 

nadaljuj z 

odtajevanjem 

 

• več nadzora, 

boljše 

usposabljanje  

zaposlenih 
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stopnja dejavniki 

tveganja 

kontrolni 

ukrepi 

KKT kritične mejne 

vrednosti 

monitoring 

 
korekcijski 

postopek 

TOPLOTNA 

OBDELAVA /  

KUHANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• preživetje 

mikrobov, ki 

povzročajo 

bolezni, ki se 

prenašajo z 

živili  

 

• živilo termično 

obdelaj in preveri 

temperaturo z 

vbodnim 

termometrom 

 

ali 

 

če ni praktično 

uporabljati 

termometer vsakič 

(npr. ponudba po 

naročilu):  

 

• določi pravilen čas 

kuhanja in 

temperaturo pečice 

 

• opazuj živilo  

 

• upoštevaj navodila 

proizvajalca 

• temperatura • v priročniku poišči 

ustrezno kritično mejno 

vrednost za toplotno 

obdelavo 

posamezne vrste živil:  

(npr. hamburger 

68°C za 15 sek.) 

• uporabljaj vbodni 

termometer za 

meritve temp. v 

sredini živila 

 

• speri in 

dezinficiraj sondo 

termometra pred in 

po uporabi 

 

• občasno preveri 

delovanje pečice 

 

• občasno preveri 

pravilnost razmerja 

čas/temperatura z 

meritvami z 

vbodnim 

termometrom 

 

• nadaljuj s toplotno 

obdelavo, dokler ne 

bo dosežena ciljna 

temperatura 

 

• popravi/zamenjaj 

pečico 

 

• nadaljuj s toplotno 

obdelavo, dokler ne 

bo doseženo pravilno 

razmerje 

čas/temperatura  

 

• spremeni razmerje 

čas/temperatura  
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stopnja dejavniki 

tveganja 

kontrolni 

ukrepi 

KKT kritične mejne 

vrednosti 

monitoring 

 
korekcijski 

postopek 

 

OHLAJEVANJE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rast in 

razmnoževanje 

mikrobov, ki so 

preživeli toplotno 

obdelavo; 

vzklitje spor, 

tvorba toksinov 

 

• onesnaženje z 

mikrobi, ki 

povzročajo 

bolezni, ki se 

prenašajo z živili 

 

• čim hitreje zmanjšaj 

temperaturo kuhanih 

živil  

 

• živila prestavi v:  

enoto za hitro 

ohlajevanje 

 

• ohlajevaje z drugimi 

metodami: 

dvofazno ohlajevanje 

 

• ohlajaj v čistem 

okolju, stran od 

surovin in drugih virov 

kontaminacije 

 

• zagotovi, da 

zaposleni vzdržujejo 

visoko raven osebne 

higiene, da bodo 

preprečili 

kontaminacijo 

• temperatura • odvisne od 

lastnosti 

enote za hitro 

ohlajevanje 

 

• dvofazno 

ohlajevanje: 

- od 60C do 20C 

v 2 urah 

- od 20C do  5C 

v 4 urah 

• preveri  in 

dokumentiraj 

temperaturo/čas 

 

• preveri, kje in 

kako so živila 

ohlajena 

 

• opazuj izvedbo 

delovnih postopkov 

• kuhaj manjše 

količine 

 

• prestavi v večje 

plitve posode 

 

• prestavi v čisto, 

dobro 

prezračevano 

področje 

 

• uporabljaj enote 

za hitro 

ohlajevanje  

 

• zavrzi vsako 

ohlajeno živilo, ki 

bi lahko bilo 

kontaminirano 

 

• izboljšaj 

postopke 

ohlajevanja 
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stopnja dejavniki 

tveganja 

kontrolni 

ukrepi 

KKT kritične mejne 

vrednosti 

monitoring 

 
korekcijski 

postopek 

POGREVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• preživetje 

mikrobov, ki 

povzročajo 

bolezni, ki se 

prenašajo z 

živili, kot 

posledica 

neustreznega 

pogrevanja  

• zagotovi, da bo vsako 

pogrevano živilo doseglo 

v središču temp. 74°C za 

15 sek. 

 

• če ni praktično 

uporabljati 

termometer vsakič: 

določi za pogrevanje 

pravilno razmerje 

čas/temperatura 

 

• živilo pogrej samo 

enkrat 

 

• zamrznjena živila je 

treba pred pogrevanjem 

popolnoma odtajati, 

razen če proizvajalec ne 

svetuje drugače 

 

• temperatura • središčna temp. 

74°C za 15 sek. za 

vsa živila 

• uporabljaj vbodni 

termometer za 

meritve temp. v 

sredini živila; operi 

in dezinficiraj 

sondo pred in po 

uporabi 

 

• občasno preveri 

delovanje pečice 

 

• občasno  

preveri pravilnost 

razmerja 

čas/temperatura 

 

• preveri ali je 

živilo popolnoma 

odmrznjeno 

 

• nadaljuj s 

pogrevanjem, 

dokler ne bo 

dosežena središčna 

temp. 74°C za 15 

sek. (ali drugo 

ustrezno razmerje 

čas/temp.) 

 

• spremeni 

razmerje čas/temp. 

 

• daljši čas 

odtajevanja 
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stopnja dejavniki 

tveganja 

kontrolni 

ukrepi 

KKT kritične mejne 

vrednosti 

monitoring 

 
korekcijski 

postopek 

TOPLO 

VZDRŽEVANJE 

 

 

velja tudi za 

potencialno nevarna 

živila, ki se 

transportirajo v 

dislocirane enote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rast mikrobov, 

tvorba toksinov, ki 

povzročajo 

bolezni, ki se 

prenašajo z živili, 

v kolikor ni 

vzdrževana 

zahtevana 

temperatura 

toplega 

vzdrževanja 

 

 

• kontaminacija  

toplo vzdrževanih 

živil z mikroorg., 

ki povzročajo 

bolezni, ki se 

prenašajo z živili 

 

• živila toplo vzdržuj 

pri temp. nad 63°C 

 

• živila naj bodo 

pokrita 

 

• zaposleni morajo 

poznati dejavnike 

tveganja v povezavi s 

toplim vzdrževanjem 

hrane 

 

• uporabljaj čiste 

pripomočke in 

opremo 

 

• umij si roke pred 

postopki s kuhanimi / 

gotovimi živili 

• temperatura • temp. nad 63°C 

največ 4 ure 

 

• redno meri in 

dokumentiraj 

temp. toplega 

vzdrževanja  

 

• speri in 

dezinficiraj sondo 

pred in po uporabi 

 

• preverjaj čistočo 

pripomočkov in 

opreme 

 

• opazuj delovna 

opravila 

zaposlenih 

 

• v kolikor je temp. 

padla pod 63°C: 

- hitro ohladi 

- dvigni 

temperaturo 

- zavrzi živilo 

 

• redno čisti pribor 

in opremo; 

nadomesti opremo, 

ki je ni možno 

učinkovito čistiti z 

novo 

 

• zavrzi živila, ki bi 

lahko bila 

kontaminirana  

 

• več nadzora, 

boljše 

usposabljanje 
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stopnja dejavniki 

tveganja 

kontrolni 

ukrepi 

KT kritične mejne 

vrednosti 

monitoring 

 
korekcijski 

postopek 

SHRANJEVANJE V 

HLADILNIH 

RAZSTAVNIH 

VITRINAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rast in 

razmnoževanje 

mikrobov, tvorba 

toksinov, ki 

povzročajo 

bolezni, ki se 

prenašajo z živili 

 

• kontaminacija z 

mikrobi ali 

toksini, ki 

povzročajo 

bolezni, ki se 

prenašajo z živili 

• hladno 

shranjuj v razstavni 

vitrini  

(solatnem baru) 

pri temp. pod 5°C 

 

• živila naj bodo 

pokrita, kjer je 

možno 

 

• zaščiti 

razstavljena živila 

pred potencialno 

kontaminacijo s 

strani gostov 

 

• umij si roke pred 

postopki z živili 

 

• vedno uporabljaj 

čiste prijemalke in 

zajemalke 

• temperatura • temp. 5°C ali 

manj 

• meri globinsko 

temp. živil v vitrini: 

operi in dezinficiraj 

sondo pred in po 

uporabi 

 

• meri površinsko 

temp. živil z IR 

termometrom 

 

• namesti termometer 

v vitrino in meri temp. 

zraka 

 

• spremljaj temp. na 

“displayu” hladilne 

vitrine 

 

• opazuj način 

izvajanja delovnih 

postopkov zaposlenih 

• nadzoruj 

razstavljena živila 

• preveri pribor in 

postopke čiščenja 

• v kolikor so 

temp. živil  večje 

od 5°C: 

- prilagodi 

temperaturo 

- preveri delovanje 

hladilne vitrine 

 

• v kolikor temp.  

5°C ni možno 

doseči, pokliči 

servis 

 

• v primeru okvar 

prestavi živila v 

hladilnik 

• zaščiti živila, npr. 

namesti ščitnike 

• zavrzi gotova 

živila, ki bi lahko 

bila kontaminirana 

• več nadzora, 

boljše 

usposabljanje  
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ONESNAŽENJE S FIZIKALNIMI IN KEMIJSKIMI DEJAVNIKI TVEGANJA 

stopnja dejavniki 

tveganja 

kontrolni 

ukrepi 

monitoring 

 
korekcijski postopek 

 

VSE STOPNJE 

• nabava živil, onesnaženih  s 

fizikalnimi (tujki) in kemijskimi 

dejavniki tveganja  

• nakup pri preverjenih 

(dobrih) dobaviteljih z  

vzpostavljenim notranjim 

nadzorom 

• nadzor dobavitelja 

• nakupne specifikacije 

(pogodbe) 

• izvidi opravljenih analiz 

• podatki  

• izloči živila, ki bi lahko 

bila onesnažena 

(kontaminirana) 

• zamenjaj dobavitelja 

 • onesnaženje, ki izvira iz 

delovnega okolja / opreme:  

kovinski, leseni, keramični delci, 

rja, barva  

• pravilno vzdrževanje 

prostorov in opreme 

• redno preverjaj stanje 

prostorov in opreme 

• popravi / zamenjaj 

opremo 

• preveri postopke 

vzdrževanja 

 • steklo • omeji uporabo steklenih 

predmetov - predvsem  

pri shranjevanju in med 

postopki priprave  

 

• zaščiti luči 

• preverjaj, ali se stekleni 

predmeti čim manj 

uporabljajo 

• kjer se uporabljajo, je 

treba zagotoviti, da so v 

dobrem stanju  

• preverjaj zaščitenost luči 

• steklene predmete 

nadomesti s plastičnimi, s 

predmeti iz nerjaveče 

kovine ali iz drugih 

ustreznih materialov  

• odstrani poškodovane 

steklene predmete 

• namesti ščitnike za luči 

 • plastika • previdno odstranjuj 

embalažo 

• opazuj delovna opravila 

zaposlenih 

• več nadzora, boljše 

usposabljanje  

 • kamni ali zemlja • temeljito operi zelenjavo, 

sadje 

• opazuj delovna opravila 

zaposlenih 

• ponovno operi zelenjavo, 

sadje 

 • lasje 

 

• zagotovi, da zaposleni 

nosijo čista, zaščitna 

pokrivala 

• preverjaj uporabo in 

ustreznost zaščitnih 

pokrival 

• več nadzora, boljše 

usposabljanje  

 • nakit • omejitev nošenja nakita • preverjaj nošenje nakita  

 • onesnaženje živil s čistilnimi 

sredstvi  

 

• shranjuj v namenskih 

omaricah oz. v prostorih, 

ločenih od živil  

• preverjaj shranjevanje 

čistilnih sredstev 

• zagotovi ustrezni prostor 

za shranjevanje čistil 

• zavrzi živila, ki bi lahko 

bila onesnažena 



  

 

 

  

 

 

 

EVIDENČNI LISTI 
 

Pri izvajanju pomembnejših postopkov, ki zagotavljajo varnost živil je 

treba izpolnjevati evidenčne liste in voditi dokumentacijo. Navajamo 

predloge nekaterih evidenčnih listov, ki se lahko uporabljajo za beleženje 

opravljenih meritev in postopkov. Uporabnik – gostinec lahko evidenčne 

liste fotokopira in jih uporablja na različnih lokacijah za dokumentiranje 

postopkov z živili.  
 

Vse evidenčne liste je treba redno izpolnjevati in shranjevati najmanj tri 

mesece (priporočljivo eno leto). Izpolnjeni evidenčni listi in druga 

dokumentacija mora biti vedno dostopna inšpektorjem, ki izvajajo uradni 

zdravstveni nadzor.  

 
 



  

 


