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Projekt priprave smernic dobrih higienskih navad na na~elih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti v okviru projekta Phare 
je nastal na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije – Združenja za trgovino, podprlo pa ga je Ministrstvo za gospodarstvo 
– Direktorat za notranji trg. Projekt Phare z naslovom »Vodi~ dobrih higienskih navad na na~elih sistema HACCP v trgovinski 
dejavnosti« se je pri~el s podpisom pogodbe sredi leta 2004.

Kot partnerska država za izvedbo projekta Phare je bila izbrana Irska kot ~lanica Evropske unije. Vodenje projekta je na 
slovenski strani potekalo v okviru resornega ministrstva za trgovino – Ministrstva za gospodarstvo, na evropski strani pa je 
vodenje projekta prevzela strokovna institucija Food Safety Authority of Ireland.

Na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (UL RS, št. 52/00, 42/02 in 
47/04) ter njegovih podzakonskih aktov Smernice za trgovinsko dejavnost predlaga GZS – Združenje za trgovino po pred-
hodnem posvetu z Zdravstvenim inšpektoratom RS pri Ministrstvu za zdravje. 

Smernice dobrih higienskih navad na na~elih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti je dne 27.5.2005 sprejel Upravni 
odbor Združenja za trgovino, za obdobje dveh let pa jih je uradno odobrilo Ministrstvo za zdravje (Odlo~ba, št. 520-
110/2004-6 z dne 2.6.2005). 

Iz odlo~be ministrstva izhaja, da se lahko Smernice na podlagi novih znanstvenih dognanj, prakti~nih izkušenj v tej panogi in 
zakonodajnih ureditev Evropske unije po dveh letih od izdaje odlo~be ustrezno dopolnijo/spremenijo in ponovno predložijo 
Ministrstvu za zdravje v odobritev.

Temeljni cilj tega evropskega projekta, torej prakti~ne usmeritve in rešitve, ki trgovskim podjetjem pomagajo pri izpolnjevanju 
vseh zakonodajnih zahtev na podro~ju zagotavljanja varne hrane za kon~nega potrošnika, je po mnenju vseh projektnih 
partnerjev na ta na~in dosežen. 

GZS – Združenje za trgovino 
Stanislav Brodnjak, PREDSEDNIK

Ministrstvo za gospodarstvo                                Ministrstvo za zdravje
mag. Andrej Vizjak, MINISTER                                                Andrej Bru~an, MINISTER
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Slovenskemu gospodarstvu, katerega pomemben del je tudi slovenska trgovina, so se z vstopom Republike Slovenije v 
Evropsko unijo odprle nove poslovne priložnosti in izzivi.

Trgovina je izjemno dinami~na dejavnost, katere vloga znotraj evropskega gospodarskega prostora je izredno pomembna. 
Trgovina na ravni EU ustvari ve~ kot 13 odstotkov BDP-ja, v tej dejavnosti deluje 4,7 milijona poslovnih subjektov, od katerih 
je kar 95 odstotkov mikropodjetij in zelo majhnih podjetij, ki pa so bistvenega pomena za evropska gospodarska in zaposlitvena 
pri~akovanja. Trgovina je tudi eden glavnih delodajalcev, saj omogo~a delo 22,5 milijona ljudem in je eden redkih sektorjev, 
v katerih število zaposlenih celo naraš~a. 

Navedenim zna~ilnostim evropske trgovine sledi slovenska trgovina, saj jo v zadnjih nekaj letih zagotovo uvrš~amo med tiste 
gospodarske dejavnosti, ki imajo klju~no vlogo pri razvoju in napredku celotnega slovenskega gospodarstva. Za trgovino kot 
glavno dejavnost je po zadnjih statisti~nih podatkih evidentiranih ve~ kot 26.000 trgovskih poslovnih subjektov, delež 
zaposlenih v tej dejavnosti pa predstavlja nekaj manj kot 13 odstotkov vsega delovnega prebivalstva v naši državi. 

Proces vklju~evanja v enoten evropski trg, s katerim so se trgovci sre~evali v zadnjem petletnem obdobju in se na nekaterih 
podro~jih sre~ujejo še danes, jim je prinesel druge pogoje gospodarjenja, kar pomeni druga~en na~in mišljenja in druga 
potrebna strokovna znanja.  

Z namenom pridobitve klju~nih usmeritev in prakti~nih rešitev pri izpolnjevanju zakonodajnih zahtev na podro~ju higiene je 
resorno ministrstvo za trgovino podprlo pobudo Upravnega odbora Združenja za trgovino, da se pripravi projekt priprave 
smernic dobrih higienskih navad na na~elih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti. Omenjeni projekt, ki je temeljil na 
medsebojnem konstruktivnem sodelovanju predstavnikov državnih organov, Ministrstva za gospodarstvo, Zdravstvenega 
inšpektorata RS in Inštituta za varovanje zdravja RS, ter gospodarstva, je podprla tudi Služba Vlade RS za evropske zadeve in 
ga vklju~ila med projekte, ki so v naši državi potekali pod okriljem Phare.

Smernice bodo koristile tako majhnim, srednjim kot tudi velikim podjetjem, saj bodo iz njih lahko povzeli vse temeljne 
usmeritve, ki jih potrebujejo za izvajanje dobrih higienskih navad. Za implementacijo projekta v praksi bodo dodatno 
organizirana strokovna izobraževanja za vodilne delavce v podjetjih in posebej za poslovodje in prodajalce v prodajalnah in 
drugih specializiranih trgovinah z živili pod vodstvom strokovnjakov, ki so sodelovali pri pripravi projekta. 

Prepri~ani smo, da bomo z uspešno izvedenim projektom pomembno prispevali k procesu prilagoditve zakonodaje na 
podro~ju varnosti živil na obmo~ju Republike Slovenije, kar nam priznavajo tudi evropski strokovnjaki, ki poudarjajo, da je 
slovenska živilska trgovina že primerljiva z evropsko. 

S takšnim na~inom medsebojnega sodelovanja z resornim ministrstvom za trgovino si želimo nadaljevati, saj verjamemo, da 
gre za edino pravo pot. To dokazuje tudi mnenje Ministrstva za gospodarstvo, ki pravi, da gre v tem primeru za edini 
in enkratni projekt sodelovanja med predstavniki slovenskega gospodarstva in ministrstvom, ki zastopa in uveljavlja naše 
panožne interese tako na slovenski kot tudi na evropski ravni.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi projekta, še posebej pa našemu resornemu 
ministrstvu. Trgovcem želimo, da bi na podlagi podanih prakti~nih rešitev in usmeritev lažje vzpostavili in zagotavljali sistem 
varne hrane v tistem delu celotne preskrbovalne verige, ki ga imajo v funkciji posrednika živilskega blaga od proizvajalca do 
kon~nega potrošnika. 

Predsednik GZS – Združenja za trgovino
Stanislav Brodnjak, univ. dipl. prav.

Predgovor 
Predgovor   
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Uvod 

1. PODRO^JE IN ZAKONSKA OSNOVA

Smernice dobre higienske prakse za trgovska podjetja z živili so v pomo~ nosilcem dejavnosti pri izpolnjevanju zahtev Zakona 
o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (UL RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04), Pravilnika o 
higieni živil (UL RS, št. 60/02, 104/03, 11/04, 51/04) ter drugih predpisov, ki opredeljujejo podro~je varnosti živil.

2. NAMEN SMERNIC

Smernice ponujajo osnovne usmeritve pri vzpostavljanju in vzdrževanju notranjega nadzora na na~elih sistema HACCP. 

A. Komu so namenjene?
Smernice so namenjene distribucijskim centrom, distribuciji živil, skladiš~em živil, veletrgovcem, trgovskim centrom, 
hipermarketom, supermarketom, oddelkom za prodajo predpakiranega mesa in rib, toplotni obdelavi v delikatesnih oddelkih, 
manjšim prodajalnam z živili, premi~nim prodajnim objektom in prodajnim avtomatom.

B. Koga izklju~ujejo?
Smernice NISO NAMENJENE tržnicam, oddelkom v prodajalnah, kjer poteka priprava, obdelava in prodaja nepredpakiranega 
mesa in mesnih izdelkov, rib in drugih vodnih organizmov, pekarski proizvodnji (razen dopeke) ter restavracijam v okviru 
prodajaln.

^e se navedene dejavnosti izvajajo v oddelkih trgovskega obrata – super- ali hipermarketa, je potrebno v teh oddelkih
vzpostaviti notranji nadzor na osnovah drugih odobrenih branžnih smernic oziroma individualno vzpostaviti notranji nadzor 
na osnovah sistema HACCP.

3. KAKO UPORABLJATI SMERNICE

Smernice so sestavljene iz ve~ povezanih delov. Za~nejo se z dolo~anjem odgovornosti pri vodenju, kar je nujno 
za vzpostavitev in izvajanje zagotavljanja notranjega nadzora. Sledijo higienski programi in sistem obvladovanja dejavnikov 
tveganj, ki izhajajo iz procesov.

V posameznih poglavjih so navedeni DEJAVNIKI TVEGANJA in SPLOŠNE ZAHTEVE, ki jih je TRGOVEC DOLŽAN IZPOLNJEVATI, 
da bo obvladoval dejavnike tveganja. Dodana so PRIPORO^ILA, ki nosilcu dejavnosti pomembno pomagajo pri zagotavljanju 
dobrih higienskih navad in so NEOBVEZUJO^A.

Trgovci, nosilci živilske dejavnosti, izvajajo samo tiste dele Smernic, ki se nanašajo na opravljanje njihove dejavnosti. Tako na 
primer trgovec, ki nima toplotne obdelave, ne bo upošteval zahtev, ki se navezujejo na toplotno obdelavo.

4. MENEDŽMENT ZAGOTAVLJANJA VARNIH ŽIVIL

Menedžment zagotavljanja varnih živil je sistem vodenja, ki zagotavlja vzpostavitev sistema, ki omogo~a dolo~itev 
dejavnikov tveganja za živila, ukrepov za njihovo obvladovanje, izvajanje teh ukrepov, vzdrževanje in preverjanje. Pri tem je 
zelo pomembna opredelitev odgovornosti.

Za vsakega trgovca – nosilca živilske dejavnosti, ki je odgovoren za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil v 
proizvodnji in prometu, je osnovna in najpomembnejša naloga zagotavljanje varnega živila.

Zagotavljanje zdravstveno ustreznega živila in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, pomeni zaupanje potrošnikov v 
varnost živil. To pomeni zaupanje v proizvajalce, dobavitelje, znižano tveganje za potrošnika, v vlogi katerega se znajde tudi 
trgovec. Pomeni višjo kakovost življenja in izboljšanje javnega zdravja.

Uvod  
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5. TEMPELJ VARNIH ŽIVIL

Slika1: Tempelj varnih živil 

6. RAZLAGA POJMOV

Higiena živil: zahteve in ukrepi, ki so potrebni za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil v proizvodnji 
in prometu. Higiena živil obsega vse faze po pridelavi, med pripravo, obdelavo, predelavo, izdelavo, pakiranjem, hrambo, 
prevozom, razdeljevanjem in prodajo živil ali oskrbo z živili.

Trgovsko podjetje: pravna ali fizi~na oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost.

Živilski obrat: vsak trgovski objekt, v katerem se rokuje z živili.

Zdravstvena ustreznost živil: varnost živil in ustreznost njihove sestave glede vsebnosti življenjsko pomembnih hranilnih 
snovi, ki vplivajo na biološko in energijsko vrednost živil.

Varnost živil: zagotovilo, da živilo ni škodljivo zdravju potrošnika, ~e je pripravljeno oziroma zaužito za predviden namen.

Nosilec živilske dejavnosti: pravna in fizi~na oseba, odgovorna za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil v proizvodnji
in prometu.

Sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System): preventivni sistem, ki omogo~a identifikacijo
oziroma prepoznavanje, oceno morebitnih prisotnih dejavnikov tveganja v živilih, ki lahko ogrožajo zdravje ~loveka, nadzor 
nad njimi in ukrepanje.

Na~rt HACCP: dokument, izdelan na podlagi sedmih na~el sistema HACCP, ki dolo~a 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.

VODSTVO - MENEDŽMENT

NADZOR
NAD 

DOBAVITELJI

NADZOR
NAD POSTOPKI

DELA V TRGOVINI

SPREMLJAJO^I PROGRAMI ZA
IZVAJANJE HIGIENSKIH ZAHTEV

HACCP je
samo en 
element.
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Dejavnik tveganja: biološki, kemijski ali fizikalni dejavnik (agens) v živilu oziroma lastnost ali stanje živila, ki lahko ogroža
zdravje ljudi.

Navzkrižna kontaminacija (onesnaženje živil): prenos mikroorganizmov, kemijskih snovi in fizikalnih delcev (tujkov) z
virov, kot so surova živila, osebje, oprema in okolica, na živila.

Stopnja: surovina, sestavina, mesto, postopek, na~in dela ali faza v verigi proizvodnje in prometa živil.

Kriti~na mejna vrednost: kriterij oziroma vrednost, ki lo~uje sprejemljivo od nesprejemljivega.

Spremljanje (monitoring): izvajanje na~rtovanih opazovanj ali meritev uvedenih preventivnih oziroma kontrolnih ukrepov, 
da bi ugotovili, ali je dejavnik tveganja pod nadzorom. Dokumentirani rezultati spremljanja so sestavni del obveznih podatkov, 
potrebnih za preverjanje izvajanja notranjega nadzora in za izvajanje verifikacije.

Korekcijski postopek: kateri koli postopek, ki ga je potrebno izvesti, kadar rezultati spremljanja kažejo, da dejavnik tveganja 
ni bil pod nadzorom.

Spremljajo~i higienski programi: higienski programi in dejavnosti, ki so potrebni za uspešno vklju~evanje in izvajanje 
smernic sistema HACCP v notranjem nadzoru v živilski dejavnosti, kot so: zagotavljanje zdravstvenotehni~nih pogojev, 
vzdrževanje opreme in pripomo~kov, skladiš~enje, prevoz in promet, ravnanje z odpadki, dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in 
deratizacije, ~iš~enja, sanitacije, izvajanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih o higieni živil, osebna higiena, zdravstveno 
stanje zaposlenih.

Notranji nadzor, vzpostavljen na osnovi smernic: vsota dejavnosti, predpisana s smernicami.

Nadzor nad škodljivci – DDD (dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije): skupek strokovno izvedenih dejavnosti, ki se 
ukvarja s prepre~evanjem pojava in odstranjevanjem mikroorganizmov, insektov in glodavcev iz prostorov.

Menedžment zagotavljanja varnih živil: sistem vodenja in organiziranja za zagotavljanje varnih živil.

Sistem zagotavljanja varnih živil: sistem, ki ga mora nosilec dejavnosti vzpostaviti, implementirati, vzdrževati, 
dokumentirati in preverjati.

Na~elo izpodrivanja (First In First Out, kar pomeni: prvi noter – prvi ven): na~elo izpodrivanja živil v skladiš~ih in trgovini 
glede na datum nabave in rok uporabe.

Razkuževanje (dezinfekcija): postopek, s katerim uni~ujemo mikroorganizme.

Validacija: potrditev s preiskovanjem in zagotovitev u~inkovitih dokazov, da proizvod (naprava) izpolnjuje zahteve za 
namensko porabo.

Verifikacija notranjega nadzora: pregled, presoja skladnosti procesov, ki jih izvajamo z zahtevami, podanimi v 
smernicah.

Dokumentacija: urejen sistem shranjevanja dokumentov in podatkov v zvezi z izvajanjem notranjega nadzora zaradi 
zdravstvene ustreznosti živil.

Sledljivost: sistem, ki v vseh stopnjah prometa zagotavlja izsleditev živil od za~etka do konca prehranske verige. ̂ e je neko živilo 
nevarno za zdravje potrošnika, ga lahko z dobrim sistemom sledljivosti hitro in u~inkovito umaknemo ali odpokli~emo s trga.

Umik: pomeni umik živila, ki ni varno, iz distribucijske verige, ko še ni prišlo do potrošnika.

Odpoklic: se izvede, kadar je živilo, ki ni varno, že doseglo potrošnike. V takih primerih se izvede postopek umika, hkrati 
pa se obvesti potrošnike oziroma javnost.
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Vodenje/Menedžment 
Vodenje/Menedžment 

1.MENEDŽMENT

Menedžment je odgovoren za zagotavljanje varnih živil v obsegu dejavnosti. Trgovsko podjetje mora vzpostaviti, vzdrževati 
in dokumentirati u~inkovit sistem zagotavljanja varnih živil ter ga posodabljati glede na zahteve mednarodnih standardov tega 
podro~ja.

Menedžment mora poznati zakonodajo in izvajati vse procese v skladu z njo. V podjetju morajo biti v pisni obliki jasno
opredeljene odgovornosti posameznih zaposlenih za zagotavljanje varnih živil. Nosilec dejavnosti je dolžan spremljati
spremembe Smernic in novosti v slovenski zakonodaji in zakonodaji EU ter jih pri svojih dejavnostih tudi upoštevati.

V manjših in srednjih trgovinskih podjetij lahko ena oseba opravlja ve~ funkcij in/ali najame še zunanjega sodelavca 
– svetovalca.

2.POLITIKA VARNIH ŽIVIL

Trgovsko podjetje naj z usmeritvami vodstvenega kadra, ki je odgovoren za sistem, definira politiko zagotavljanja varnih
živil. Odlo~iti se mora za Smernice ali lasten sistem HACCP zagotavljanja varnih živil. Politika zagotavljanja varnih živil naj 
vklju~eje tudi obveze za zagotavljanje virov financiranja, kadrov, objektov, opreme in usposabljanja zaposlenih. Politiko odobri
menedžment, ki je odgovoren za sistem zagotavljanja varnih živil. Vsi zaposleni morajo poznati in delati v skladu s sistemom 
zagotavljanja varnih živil (Smernice ali lasten sistem HACCP).

3. ORGANIZACIJA V PODJETJU – dokumentiranje

Menedžment mora v okviru notranjega nadzora beležiti in shranjevati zapise ter dokumente, ki se nanašajo na politiko 
zagotavljanja varnih živil, dolo~ene odgovornosti v podjetju, izvajanje spremljajo~ih higienskih programov ter vse druge 
dokumente, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem zagotavljanja varnih živil.

Narejen naj bo seznam slovenske zakonodaje, ki se nanaša na proizvodnjo in promet varnih živil. Vsaka napaka, dogodek, 
ki lahko povzro~i tveganje za proizvodnjo/promet varnih živil, se mora zabeležiti in v pisni obliki prenesti odgovornim 
osebam.

4. USPOSABLJANJE

V okviru trgovskega podjetja morajo biti vzpostavljeni postopki za dolo~anje odgovornosti osebja in potrebna usposabljanja 
glede na odgovornost za zagotavljanje varnih živil. Usposabljanja morajo biti u~inkovita in morajo zadostiti popotrebnom 
delovnih mest. Odgovorno osebje za zagotavljanje varnih živil mora biti posebej usposobljeno
za zagotavljanja varnih živil po na~elih sistema HACCP. Zaposlene je potrebno usposabljati
in nadzirati njihovo delo glede na njihovo stopnjo odgovornosti.

Osebje, ki prihaja v stik z živili, mora biti deležno usposabljanja o osnovah higiene
živil. Dokumentacijo o usposabljanjih (usposabljanje, znanja, izkušnje), ki se
nanašajo na zagotavljanje varnih živil, je potrebno evidentirati in shranjevati pet let.
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Spremljajo~i higienski programi 

Spremljajo~i higienski programi  

1. SPLOŠNI HIGIENSKI IN TEHNI^NI POGOJI V ŽIVILSKIH OBRATIH

Ti pogoji se nanašajo na vse premi~ne in nepremi~ne trgovske objekte, kjer se vrši prodaja živil.

1. LOKACIJA IN ZGRADBA

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

Splošne zahteve 
· Trgovski objekt mora biti v ~istem okolju brez škodljivih in mote~ih emisij ter zaš~iten pred glodavci in mr~esom.

· Dostop do trgovskega objekta in funkcionalnega zemljiš~a objekta mora biti obdelan in urejen tako, da je prepre~eno   
    zaostajanje meteorne vode na površini in omogo~eno higiensko vzdrževanje.

· Trgovski objekti in njihova okolica morajo biti ~isti in dobro vzdrževani, okolica pa protiprašno urejena.

· Trgovski objekti morajo biti priklju~eni na javno kanalizacijsko omrežje, ~e le-tega ni, pa se morajo odpadne vode odvajati 
    v greznico v skladu s posebnimi predpisi.

Priporo~ila
· Dovozne poti in parkiriš~a ob trgovskem objektu naj bodo urejena na na~in, ki prepre~uje dviganje prahu.

· Zasnova in razporeditev prostorov ter velikost trgovine naj zagotavljajo dostopnost do vseh delov zgradbe in možnost 
    u~inkovitega ~iš~enja.

· Priporo~ljivo je, da v prostorih ni ostrih kotov na sti~iš~ih sten in tal, da ni skritih kotov ter, da je prezra~evanje tako, da ne
    nastaja kondenz. ^e kondenz nastaja, naj bo ~iš~enje pogostejše, da ne pride do nastanka plesni.

· V trgovskem objektu naj bodo prostori razporejeni tako, da omogo~ajo lo~evanje nepakiranih in za prehrano že 
    pripravljenih živil od surovih živil in kemikalij.

· Kjer razli~nih podro~ij ni mogo~e strogo lo~iti, naj bo razporeditev takšna, da je omogo~eno delo v ~asovnih zamikih, ki 
    omogo~a u~inkovito ~iš~enje in razkuževanje med delom z razli~nimi tipi ~istil.

· V trgovskem objektu naj bo dovolj prostorov za shranjevanje, pripravo in prodajo živil.

· Drenažni sistem za meteorne vode in odvajanje odplak mora ustrezno delovati.

· Puš~anje strehe ali vodnih napeljav lahko povzro~i onesnaženje vode, zato je potrebno te napake odpraviti.

· Smer toka odpadne vode naj poteka od ~istih k ne~istim delom obrata.
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2. PROSTORI

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Živila se lahko onesnažijo iz okolice zaradi neustrezno na~rtovanih in neprimernih prostorov, kjer potekajo razli~ni 
    procesi (obdelava, priprava, shranjevanje …).

Splošne zahteve
Talne površine, stene, stropi in stropne obloge, okna, vrata in druge odprtine, osvetlitev ter prezra~evanje

· Zasnova, velikost, razporeditev, izvedba in oprema trgovskega obrata morajo:

· omogo~ati u~inkovito ~iš~enje in razkuževanje;

· prepre~evati nabiranje umazanije, stik s strupenimi snovmi, vnos delcev v živila, nastanek kondenza in plesni na 
    površinah;

· omogo~ati izvajanje dobre higienske prakse vklju~no s prepre~evanjem navzkrižnega onesnaževanja 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. na mr~es in glodavce);

· zagotoviti ustrezno temperaturo za higiensko obdelavo in hrambo živil.

Talne površine
· V prostorih, v katerih 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 netoksi~nih materialov ter morajo 
    omogo~ati u~inkovito ~iš~enje in po potrebi razkuževanje.

Stene
· Stenske površine morajo biti v dobrem stanju.

· Omogo~ati morajo u~inkovito ~iš~enje in po potrebi razkuževanje.

Stropi
· Stropi in stropne obloge morajo biti zasnovani, izdelani in nameš~eni tako, da prepre~ijo nabiranje umazanije, nastanek 
    plesni, luš~enje delcev in zmanjšajo kondenzacijo.

Okna
· Okna in druge odprtine morajo biti izdelani tako, da prepre~ujejo nabiranje umazanije, in opremljeni z zaš~itnimi mrežami 
    proti mr~esu in glodavcem (mreže naj bodo nameš~ene tako, da jih pri ~iš~enju lahko odstranimo).

Vrata
· Vrata morajo biti iz materialov, ki jih je možno mokro ~istiti in po potrebi razkužiti.

Prezra~evanje
· Živilski obrat mora biti naravno ali umetno prezra~evan tako, da je smer pretoka zraka iz ~istega v ne~isti del obrata in 
    da je zajem onesnaženega zraka na samem izvoru.

· Prezra~evalni sistem mora zagotoviti ustrezno dovajanje svežega zraka, pozimi tudi termi~no kondicioniranega zraka, in 
    odvajanje izrabljenega in onesnaženega zraka.

· Prezra~evalni sistem mora biti redno ~iš~en in vzdrževan ter izveden tako, da omogo~a enostaven dostop do filtrov in
    drugih delov, ki jih je potrebno o~istiti ali zamenjati.  

Osvetlitev
· Živilski obrati morajo imeti v prostorih zagotovljeno razsvetljavo, ki ustreza dejavnosti, ki se izvaja v prostorih in na 
    delovnih mestih.



12stran 12

Priporo~ila
Talne površine, stene, stropi in stropne obloge, okna, vrata in druge odprtine, osvetlitev ter prezra~evanje 

· Tla naj bodo trdna in vzdržljiva ter odporna na vplive iz okolja. Na voljo je veliko materialov za talne obloge (kerami~ne 
    ploš~ice, smole, naravni minerali …).

· Kjer se opravljajo dela z nezaš~itenimi živili, naj bodo stenske površine iz materialov, ki omogo~ajo mokro ~iš~enje vsaj 
    do višine, do katere se stene lahko onesnažijo, najmanj pa do višine 150 cm od tal ali vsaj 50 cm nad delovno površino.

· Vsaka poškodba ali dotrajanost površine stene in tal bo onemogo~ala u~inkovito ~iš~enje in razkuževanje. Posledica tega 
    je nabiranje umazanije, razmnoževanje bakterij in možnost zareditve škodljivcev.

· Stropi in stropne obloge naj bodo dobro vzdrževani in ~isti, ne smejo se luš~iti (odpadanje ometa).

· Skozi odprta okna lahko prinese veter onesnaženje (prah, dim, neprijeten vonj). Onesnaženje predstavlja tveganje 
    predvsem tam, kjer so nepredpakirana živila.

· ^e obstaja nevarnost okužbe od zunaj, naj bodo okna zaprta, uporabi naj se drug na~in prezra~evanja.

· V bolj frekven~nih podro~jih trgovine (skladiš~a) so priporo~ljiva vrata z avtomatskim odpiranjem oziroma nihajna vrata. 
    S tem se prepre~uje vdiranje škodljivcev v skladiš~e (glodavci, pti~i, ma~ke, žuželke …).

· Naravno prezra~evanje zadostuje le v majhnih trgovinah.

· Prostori naj bodo u~inkovito prezra~eni predvsem v delu, kjer se živila shranjujejo in obdelujejo. S tem se prepre~i 
    kondenzacija vlage in nastanek plesni.

· Pred prezra~evalniki (pred zajemom zraka od zunaj) naj bo nameš~en filter zraka in/ali mreže za zaš~ito pred žuželkami
    (do 1,2 mm premera).

· ^iš~enje in vzdrževanje prezra~evalnega sistema naj potekata v skladu z navodili proizvajalca.

· Dobra osvetlitev omogo~a higiensko delo trgovcem. Posebno pomembna je pri nadzoru nad prisotnostjo škodljivcev  
    v trgovinah.

· Naravna osvetlitev obi~ajno ne zadoš~a v vseh prostorih ves obratovalni ~as, zato je potrebno tam namestiti vire 
umetne 
    svetlobe.

· Stopnja osvetlitve se meri v luksih. Priporo~ene so naslednje stopnje:

· podro~ja pripravljanja hrane in prodajna podro~ja: 500 luksov na višini dela,

· straniš~a in sla~ilnice: 300 luksov,

· skladiš~a: vsaj 150 luksov na ravni tal.

· Priporo~ena je razpršena svetloba. Svetila naj bodo zaš~itena s š~itniki, da v primeru razbitja ne pride do onesnaženja živil.



13stran 13

3.OPREMA, DELOVNE POVRŠINE, PRIPOMO^KI IN PRIBOR

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Navzkrižna kontaminacija.

Splošne zahteve
Delovna površina in delovna oprema, umivalniki za umivanje rok in korita za pranje in pomivanje
· Predmeti, pripomo~ki, pribor in oprema, s katerimi so živila v stiku, morajo biti:

· ~isti,

· izdelani iz materialov, ki omogo~ajo ~iš~enje, vzdrževanje v dobrem stanju in po potrebi razkuževanje, 

· nameš~eni tako, da jih je možno z lahkoto o~istiti ali zamenjati posamezne dele ter da omogo~ajo ~iš~enje okolice.

Delovna površina in delovna oprema
· Vse delovne površine in površine opreme, ki prihaja v stik z živili, je potrebno vzdrževati v dobrem stanju.

· Izdelane morajo biti iz netoksi~nih, gladkih in pralnih materialov, ki se lahko mokro ~istijo in po potrebi tudi razkužijo.

Umivalniki za umivanje rok in korita za pranje in pomivanje
· V živilskem obratu je potrebno zagotoviti pogoje za umivanje rok zaposlenih.

· V živilskem obratu morajo biti nameš~eni umivalniki v vsakem prostoru ali na obmo~ju, kjer se opravlja postopek 
    priprave, predelave, prometa ali strežbe živil oziroma hrane.

· Namestitev umivalnikov mora prepre~evati križanje ~istih in ne~istih poti ter omogo~ati umivanje rok zaposlenih vsakokrat, 
    ko prehajajo z ne~istih na ~ista opravila.

· Umivalniki za umivanje rok morajo biti lo~eni od korit za ~iš~enje in pranje živil ter od korit za pomivanje. Opremljeni 
    morajo biti s teko~o vro~o in hladno vodo, teko~im milom in z brisa~ami za enkratno uporabo.

· Za ~iš~enje, pomivanje in razkuževanje delovne opreme in pripomo~kov je potrebno zagotoviti prostore ali obmo~ja 
    s koriti s teko~o vro~o in hladno vodo ter mesta za shranjevanje ~istilnih sredstev in pripomo~kov za ~iš~enje.

Priporo~ila
Delovna površina in delovna oprema, umivalniki za umivanje rok in korita za pranje in pomivanje

· Pri konstruiranju notranje opreme in postavljanju le-te (hladilniki, toploteka, police …) naj vsakdo upošteva njeno 
    smiselno postavitev glede na izpostavljenost negativnim notranjim in zunanjim vplivom (klima, okna, osvetlitev, vlaga, 
     lu~i, izolacija …).

· Da lahko predmete u~inkovito o~istimo, mora biti njihova površina gladka, neokrušena in brez razpok. Materiali 
    morajo biti netoksi~ni in nerjave~i, ne smejo se luš~iti.

· Oprema naj bo nameš~ena tako, da se jo z lahkoto ~isti in vzdržuje, pa tudi prostor okoli nje.

· Oprema, ki se ne uporablja, ne sodi na delovna mesta.

· Vso opremo in vse pripomo~ke je potrebno vzdrževati v dobrem stanju v skladu z navodili proizvajalca.

· Za ~iš~enje in pomivanje delovne opreme in pripomo~kov mora biti v trgovini na voljo dovolj ustreznih korit iz
    ustreznih materialov.

· ^e ni mogo~e zagotoviti lo~enih korit, se izjemoma lahko uporablja isto korito za pranje razli~ne opreme, vendar v 
    ~asovnem razmiku po predhodnem temeljitem ~iš~enju in razkuževanju.
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4. PROSTORI IN OPREMA ZA OSEBNO HIGIENO IN STRANIŠ^A

Dejavniki tveganja/tveganje
· Neustrezni straniš~ni prostori lahko vodijo do slabe osebne higiene.

· Onesnaženje je lahko mikrobiološko.

Splošne zahteve 
· Za zaposlene mora biti zagotovljeno ustrezno število straniš~ z naravnim ali umetnim prezra~evanjem. Vhod v straniš~e 
    mora biti od prostorov za živila lo~en s predprostorom, ki je lahko umivalnica, v njej pa morajo biti teko~a vro~a in hladna   
    voda, teko~e milo in brisa~e za enkratno uporabo.

· Zaposleni v živilskem obratu morajo imeti v garderobnem prostoru, ki mora biti naravno ali umetno prezra~evan, 
    dvodelne omarice za lo~eno shranjevanje osebne in zaš~itne delovne obleke ter obuval.

· Omarica mora biti iz materialov, ki omogo~ajo ustrezno ~iš~enje in prezra~evanje.

· Delovne obleke, namenjene za pranje, je potrebno odlagati in zbirati v posebnih vsebnikih (npr. v vre~ah, zabojnikih, zabojih …).

· ^e so straniš~a brez oken, mora biti zagotovljeno zadostno mehansko prezra~evanje, ki prepre~uje nabiranje vlage in 
    vonjav. Ta zahteva velja za novogradnje.

Priporo~ila
· Za zaposlene je priporo~ljivo imeti vsaj eno straniš~e na 15 zaposlenih v eni izmeni.

· Priporo~eno je, da se vrata straniš~ in umivalnic zapirajo samodejno.

· Umivalniki naj bodo opremljeni s pipami z mrzlo in vro~o vodo ali z mešalno pipo s toplo vodo (od 45 do 55 °C).

· Pipe in podajalniki mila naj bodo na kolensko, komol~no ali senzorsko odpiranje (priporo~eno za novogradnje).

· Mila naj ne bodo odišavljena, brisa~e za roke pa naj bodo za enkratno uporabo.

· V straniš~ih je priporo~eno namestiti oznake in/ali napise, da morajo zaposleni po uporabi sanitarij umiti roke.

· Zra~ni sušilci za roke niso priporo~ljivi v oddelkih, kjer se rokuje z nepakiranimi živili. Kjer pa se jih uporablja, naj bo 
    zajem zraka od zunaj.

· Kjer so straniš~a brez oken, naj bo zagotovljeno zadostno mehansko prezra~evanje, ki prepre~uje nabiranje vlage in vonjav.

· Zrak iz straniš~ naj ne bo speljan v bližino drugih oken ali vhodnih mest ventilacijskih sistemov.

· Zaradi lažjega ~iš~enja je priporo~ljivo, da so garderobne omarice dvignjene od tal in imajo prezra~evalne odprtine.

· V garderobah naj bodo nameš~ene tudi omarice za prvo pomo~.

· V garderobni omarici naj se ne shranjujejo živila.

· Na vratih straniš~ne kabine naj bo nameš~ena kljuka za obešanje obleke.
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5. RAVNANJE Z ODPADKI

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Pojav škodljivcev.

· Navzkrižna kontaminacija.

Splošne zahteve
· Ostanki hrane in živil, neužitni stranski produkti ter drugi odpadki se praviloma ne smejo zbirati v prostorih za proizvodnjo  
    in promet z živili, razen v koli~inah, ki sproti nastajajo v proizvodnji oziroma prometu z živili in se jim ni možno izogniti.

· Odpadke je potrebno lo~eno odlagati v zaprte posode, zabojnike oziroma drugo zaprto embalažo, ki mora biti 
primerno 
    oblikovana in vzdrževana ter jo je možno u~inkovito ~istiti in razkužiti.

· Odpadki se morajo ustrezno hraniti in sprotno oziroma redno odstranjevati.

· Prostori/površine za zbiranje odpadkov morajo biti vzdrževani tako, da omogo~ajo mokro ~iš~enje, da je prepre~eno 
    onesnaženje živil, pitne vode, opreme in prostorov ter da so zaš~iteni pred vstopom škodljivcev.

· Nevarne in neužitne snovi je potrebno lo~eno zbirati in hraniti v ozna~enih lo~enih in zaprtih posodah.

· Odpadki, ki nastajajo v trgovini (odpadki živil živalskega porekla – nekdanja živila, odpadna jedilna olja in masti, drugi organski 
    odpadki, embalaža idr.), se morajo zbirati lo~eno in na na~in, s katerim se prepre~i navzkrižna kontaminacija živil.

Priporo~ila
· Ostanke hrane je priporo~eno redno odstranjevati ali spravljati v namenske posode. Na voljo naj bo zadostno število posod.

· Notranje posode za odpadke naj bodo nameš~ene tam, kjer odpadki nastajajo, vložene naj imajo vre~ke iz plasti~nih 
    materialov. Vre~e morajo biti namenjene za odpadke in se jih NE SME uporabljati za živila. 

· ^e obstaja možnost zamenjave posode z odpadki z drugimi posodami, je posode potrebno ustrezno ozna~iti.

· Posode z odpadki v delovnih prostorih je potrebno prazniti dnevno, po potrebi ve~krat na dan.

· Koši ob umivalnikih za roke so lahko odkriti. Vanje ni dovoljeno odlagati organskih odpadkov.

· Prostor za zbiranje odpadkov in/ali zunanji zabojniki naj bodo nameš~eni ~im dlje od ~istih prostorov in mesta zajema 
    zraka za prezra~evanje obrata. ^e jih hranimo v zaprtem prostoru, naj bo prostor zra~en, z mrežami na oknih zaš~iten 
    pred škodljivci in v njem naj bo dovod teko~e vode.

· Zunanje zabojnike za zbiranje odpadkov je potrebno redno mokro ~istiti in ob~asno razkuževati.

· Transportno embalažo (karton, papir za predelavo, plastiko …)
    shranjujemo lo~eno in primerno zaš~iteno. Paziti je potrebno, da se
    v odpadkih, namenjenih za reciklažo, ne naseli golazen.

· ^e organskih odpadkov ne odvažajo vsak dan (npr. mesnih
    obreznin, izdelkov s prete~enim rokom), jih je priporo~ljivo
    shranjevati v namenskem hladilniku ali zamrzovati v namenskem
    zamrzovalniku.

· Odvoz odpadkov naj bo zabeležen.
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6. OSKRBA S PITNO VODO

Dejavniki tveganja/tveganje
· Neustrezna voda povzro~a onesnaženje rok, živil in delovne opreme.

· Onesnaženje je lahko mikrobiološko in kemijsko.

Splošne zahteve 
· Živilski obrati morajo imeti zagotovljene zadostne koli~ine zdravstveno ustrezne pitne vode, ki mora izpolnjevati zahteve 
    Pravilnika o pitni vodi.

· Led se lahko izdeluje le iz zdravstveno ustrezne pitne vode. Pripravljati in shranjevati ga je potrebno tako, da se 
prepre~i 
    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 živila ali izdelke, ki prihajajo v stik z živili.

· Sistem za tehnološko vodo, ki se uporablja za pridobivanje pare, za hlajenje, gašenje požarov in druge podobne 
    namene, mora biti lo~en od sistema za oskrbo s pitno vodo in vidno prepoznaven.

· Nepitna voda ne sme priti v stik s pitno.

· Reciklirana voda, uporabljena kot sestavina ali del proizvodnega procesa, ne sme predstavljati vira okužbe.

· Pri delu z ledom moramo uporabljati prijemalke in/ali lopatice za led.

Priporo~ila
· Voda iz javnega vodovoda, ki ima upravljavca, se šteje za pitno vodo, razen ~e ni podano javno opozorilo upravljavca, 
    da voda iz tega vodovoda ni pitna. Voda iz vodnjaka ali cisterne se šteje za pitno samo, ~e je redno kontrolirana na mestu 
    uporabe v skladu z zahtevami zakonodaje.

· Za ~iš~enje in umivanje rok ter opreme se sme uporabljati samo pitna voda ali pitna voda iz cistern.

· Cisterne, namenjene shranjevanju vode, naj bodo v celoti zaš~itene in redno vzdrževane. Ta zahteva se ne nanaša na 
    cisterne z vodo, namenjene gašenju požara.

· V objektih, kjer se uporablja tudi voda, ki ni pitna, naj bodo cevi in pipe jasno ozna~ene. S tem bo prepre~ena možnost 
    zamenjave uporabe pitne in nepitne vode. (Opomba: voda, ki ni pitna, se po navadi uporablja samo za gašenje požarov.)

· Naprave za pripravo ledu in pare naj bodo ~iš~ene in vzdrževane v skladu z navodili proizvajalca.

· Priporo~amo kontrolo kakovosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode v notranjem omrežju v okviru notranje verfikacije
    (nadzora), to je v vodovodnem omrežju znotraj objekta.

· Za ta namen priporo~amo, da se redno izvaja spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v notranjem vodovodnem 
    omrežju.

· Priporo~ljivo je redno ~iš~enje in vzdrževanje vodovodnih cevi in pip:

· Ob~asno (npr. enkrat na 14 dni) naj se na vseh pipah snamejo in o~istijo mrežice.

· Klorni šok naj se izvede ob odprtju nove trgovine in/ali po vsakem posegu v vodovodno omrežje.

· O vzdrževanju, ~iš~enju, razkuževanju, posegih, vzor~enju in rezultatih preiskav in/ali analiz naj se vodijo in shranjujejo zapisi.

· ^e je v notranjem omrežju nameš~en filter za ~iš~enje vode, ga je potrebno redno in zelo skrbno vzdrževati, ~istiti in men-
javati.
    Redno je potrebno preverjati tudi njegovo delovanje.

· Uspešnost delovanja filtra preverjamo z mikrobiološkimi preiskavami vzorcev pitne vode po filtraciji.
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2. OPERATIVNI HIGIENSKI IN TEHNI^NI POGOJI V ŽIVILSKIH OBRATIH

1. OSEBNA HIGIENA ZAPOSLENIH

Zahteve se nanašajo na osebe v trgovini, ki delajo in rokujejo z živili. K osebju, ki dela s hrano/živili, se štejejo tudi tisti, ki 
polnijo razstavne police, in blagajniki. Posebno pozorno morajo upoštevati navodila za osebno higieno tisti, ki delajo z odprto 
hrano/živili.

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Onesnaženje živila zaradi neustrezne osebne higiene.

Splošne zahteve 
· Oseba, ki dela z živili, mora vzdrževati visoko raven osebne higiene in nositi primerna, ~ista in po potrebi zaš~itna 
    delovna obla~ila, ki jih zagotavlja nosilec dejavnosti in/ali lastnik.

· Osebje si mora roke umiti vsaki~, ko bi umazane roke lahko ogrozile varnost živil.

· Osebje na delikatesnem in pekovskem oddelku, ki rokuje z nepakiranimi in/ali gotovimi živili, mora nositi zaš~itna pokrivala.

· Kajenje na delovnem mestu ni dovoljeno.

· Žve~enje in hranjenje na delovnem mestu nista dovoljeni.

· Roke in koža rok morajo biti:

· brez vidnih gnojnih sprememb oziroma zaš~itene z gumijastimi rokavicami,

· ~iste,

· brez nakita (izjema so enostavni poro~ni prstani),

· brez ro~nih ur (izjema so skladiš~niki, transporterji, blagajni~arji in osebe, ki polnijo police s predpakiranimi živili),

· nohti morajo biti ~isti, urejeni in nelakirani (zahteva za nelakirane nohte ne velja za specializirane prodajalce na blagajnah).

· Roke si umijemo:

· vedno pred za~etkom dela,

· med delom, ko se roke umažejo,

· ob prehodu od ne~istih del k ~istim,

· po uporabi rokavic,

· pred rokovanjem s surovimi, neobdelanimi živili (s surovim mesom, z jajci, s surovo neo~iš~eno zelenjavo in sadjem …) 
    in embalažo ter po njem,

· po prenosu odpadkov in smeti v zabojnik,

· pred rokovanjem s higiensko ob~utljivimi nepredpakiranimi živili (kot so slaš~ice, gotove jedi, delikatesna živila …),

· po uporabi straniš~a,

· po kihanju, kašljanju, brisanju nosu in lasiš~a, po popravljanju las,

· po opravljenem ~iš~enju.

· Vsak, ki vstopi v prostor z živili, ki je namenjen samo zaposlenim, naj se ravna po pravilih dobre higienske prakse, da ne 
    ogroža varnosti živil.
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Priporo~ila

Osebje – vedenje
· Vsak, ki vstopi v prostor z živili, naj se ravna po pravilih dobre higienske prakse, da ne ogroža varnosti živil.

· Osebe, ki niso zaposlene v trgovini (serviserji, vzdrževalci …), se lahko zadržujejo v prostoru le z vednostjo odgovorne 
    osebe in morajo upoštevati ista navodila za vzdrževanje higiene med delom kot zaposleni v trgovini.

Roke
· Še posebej je umivanje rok pomembno za osebe, ki prihajajo v neposreden stik z nepredpakiranimi oziroma 
    nezaš~itenimi živili.

· Zaposleni morajo poznati in upoštevati pravila, kdaj in kako se roke pravilno umije.

· Pri poškodbah (vrezninah, opeklinah) je potrebno rano oskrbeti. Priporo~ajo se barvni vodoodporni obliži zaradi 
boljše 
    vidnosti.

· Uporaba rokavic ne nadomesti umivanja rok.

· Nepravilna uporaba rokavic pomeni ve~je tveganje za varno živilo.

· Ko pri delu z gotovimi jedmi ne moremo uporabiti pribora, uporabimo rokavice oziroma roke ustrezno zaš~itimo.

· Rokavice uporabljamo le za to~no dolo~eno opravilo in za kratek ~as.

· Po uporabi rokavice zavržemo in roke ponovno temeljito umijemo ter posušimo.

· ^e uporabljamo rokavice, jih je potrebno med delom pogosto menjati, vedno pa po ravnanju s surovimi živili in pred 
    za~etkom dela z gotovimi živili ali ~e se rokavice poškodujejo.

· ^e med delom z živili nujno prekinemo delo, rokavice zavržemo in po ponovnem za~etku dela uporabimo nove.

Delovna obleka, pokrivala in obutev
· Vsak zaposleni naj ima dovolj kompletov delovne obleke in obutve, da je lahko vedno sveže in ~isto oble~en in obut.

· Za hladilnice so priporo~ljiva zaš~itna obla~ila, ki varujejo pred mrazom.

Lasje, brada
· Lasje in brada naj bodo snažni, urejeni in negovani.

· Lasje naj bodo pri delu z nepredpakiranimi živili odmaknjeni od obraza, daljši lasje pa trdno speti.

Priporo~ila za delovna obla~ila:

Delovno mesto Obleka/obutev

delikatesni oddelek delovna obleka, halje, pokrivala, predpasniki

drugi zaposleni v trgovini in skladiš~u delovna obleka, halje

~iš~enje okolice namenske halje druge barve
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2. ZDRAVSTVENO STANJE ZAPOSLENIH

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko.

· Onesnaženje živil zaradi obolelega osebja.

Splošne zahteve 
· Oseba, za katero se ve ali sumi, da je zbolela za nalezljivo boleznijo ali da je prenašalec povzro~itelja 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 in posredne okužbe živil s patogenimi mikroorganizmi.

· Oseba, ki dela z živili, mora v primerih iz prejšnjega odstavka o tem nemudoma obvestiti nosilca živilske dejavnosti.

· Nosilec živilske dejavnosti mora zagotoviti, da obolela oseba ne dela z živili, tako da jo izklju~i oziroma premesti iz 
    delovnega postopka, v katerem prihaja v neposreden stik z živili.

· Nosilec živilske dejavnosti mora voditi dokumentacijo, ki vsebuje:

· seznam oseb,

· obrazce iz prilog 1,2, in 3,

· pisno evidenco o ukrepih, uvedenih na podlagi individualne izjave o bolezenskih znakih osebe,

· ugotovitev zdravnika na podlagi potrdila o pregledu osebe, o izpolnjevanju pogojev za delo z živili in predlagane 
    ukrepe iz priloge 3,

· pisno evidenco o ukrepih, uvedenih na podlagi predlaganih ukrepov zdravnika.

· Oseba mora pred nastopom dela podpisati soglasje (obrazec 1) in izpolniti individualno izjavo o bolezenskih znakih 
    (obrazec 2).

· Oseba je dolžna v primeru zdravstvenih težav iz obrazca 1 izpolniti individualno izjavo o bolezenskih znakih osebe na  
    obrazcu 2 in jo takoj posredovati (ko je to objektivno možno) nosilcu živilske dejavnosti oziroma njegovi odgovorni osebi.

· Oseba je odgovorna, da na obrazcu 2 navede resni~ne podatke.

· Zdravstveni pregledi predstavljajo sestavni del izvajanja notranjega nadzora in se opravijo ob epidemioloških
   indikacijah. To je:
· po preboleli ~revesni, kožni ali respiratorni nalezljivi bolezni, katere povzro~itelji so lahko vzrok za okužbe živil;

· ob vsakem pojavu ~revesne nalezljive bolezni v družini zaposlenega;

· po vrnitvi zaposlenega z obmo~ij, kjer je zaradi slabih higienskih razmer obstajala možnost okužb, katerih povzro~itelji 
    so lahko vzrok za okužbe živil.

· Pregled se opravi tudi na zahtevo zdravstvenega oziroma veterinarskega inšpektorja, ko je podan sum o nalezljivi 
    bolezni. Stroške pregledov krije nosilec dejavnosti.

· Ob epidemioloških indikacijah so zdravstveni pregledi obvezni za:
1. osebe, ki delajo v proizvodnji živil,
2. osebe, ki delajo v prometu z živili in prihajajo v neposreden stik z živili,
3. osebe, ki dajejo v promet surovo mleko ali izdelke iz surovega mleka neposredno kon~nemu potrošniku.

· Zdravstveni pregledi niso obvezni za osebe, ki delajo izklju~no s predpakiranimi živili pri skladiš~enju, v proizvodnji in 
    prometu z živili, in osebe, ki delajo v primarni proizvodnji živil, razen oseb iz prešnjega odstavka.

· Preglede opravljajo javni zdravstveni zavodi na obmo~ju, za katerega so bili ustanovljeni; opravljajo higiensko, 
    epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost in imajo zaposlenega zdravnika
    specialista epidemiologije ali specialista higiene.
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Obrazec 1: Soglasje osebe k obveznosti prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom

Obrazec 2: Individualna izjava o bolezenskih znakih

Obrazec 3: Potrdilo o pregledu osebe, ki pri delu prihaja v stik z živili

Priporo~ila
· Delavci z boleznijo, ki se lahko prenaša z živili, ali delavci, ki sumijo, da imajo tako bolezen, ne smejo delati na delovnih 
    mestih, kjer prihajajo v stik z rizi~nimi surovinami, polizdelki in nepakiranimi izdelki.

· Za ukrepanje je odgovoren nosilec dejavnosti.
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3. USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Kontaminacija živil zaradi neznanja in neustreznega usposabljanja osebja.

Splošne zahteve 
· V proizvodnji ali prometu z živili lahko delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil.

· Znanja o higieni živil se lahko pridobijo:

· z ustrezno strokovno izobrazbo za delo z živili,

· z dodatnim usposabljanjem za delo z živili.

· Nosilec dejavnosti (trgovec) 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.

· Nosilec dejavnosti mora pripraviti LETNI NA^RT USMERJENEGA SPROTNEGA USPOSABLJANJA, ki je sestavni del 
    dokumentacije o spremljajo~ih higienskih programih. Usposabljanja naj bodo redna in dovolj pogosta, da bo zagotovljena  
    ustrezna usposobljenost glede na delo, ki ga zaposleni opravlja, kar preverja odgovorna oseba.

· Izvajalci usmerjenega sprotnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka so strokovni delavci nosilca dejavnosti, ki razpolagajo 
    z znanji o higieni živil, in/ali zunanji predavatelji/svetovalci.

· Nosilec dejavnosti mora za odgovorne osebe za notranji nadzor in vodstvene delavce organizirati ali omogo~iti 
    dodatno usmerjeno usposabljanje za pridobivanje novih znanj o higieni živil in na~elih sistema HACCP. O opravljanem 
    usposabljanju iz prejšnjega odstavka in preverjanju znanja o higieni živil organizator usposabljanja izda osebi potrdilo.

· Nosilec dejavnosti mora za osebe, ki delajo v proizvodnji ali prometu živil, voditi dokumentacijo, ki vsebuje naslednje 
    podatke: vsebino usposabljanja, ime in priimek predavatelja, ime in priimek oseb, ki so se udeležile usposabljanja,
    opravljena preverjanja znanja o higieni živil, potrdila ...

Vsebine znanj, ki jih mora obvladovati odgovorna oseba za notranji nadzor oziroma nosilec živilske
dejavnosti, ~e ni imenoval odgovorne osebe za notranji nadzor:

1. Poznavanje veljavne zakonodaje na podro~ju higiene živil:

· poznavanje vloge in položaja osebe, ki je odgovorna za notranji nadzor postopkov dela ter zaposlenih v prepre~evanju 
   okužb in zastrupitev z živili (varno delo z živili, prepre~evanje navzkrižne kontaminacije živil …);

· poznavanje ukrepov za prepre~evanje okužb in zastrupitev z živili, vklju~no s poznavanjem stanj, ko je potrebno zaposlene  
   v živilski dejavnosti poslati na pregled po Pravilniku o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji 
   in prometu z živili prihajajo v stik z živili (osebna higiena vklju~no z javljanjem bolezni …).

2. Vrste dejavnikov tveganja v povezavi z živili, ki lahko ogrožajo zdravje potrošnika (poznavanje dejavnikov tveganja pri delu v 
    trgovini …):

· poznavanje bioloških, fizikalnih in kemijskih dejavnikov tveganja v trgovini;

· poznavanje vzrokov za bolezni, ki se prenašajo z živili (osnove mikrobiologije
   in osnove prenašanja nalezljivih bolezni preko živil …);

· poznavanje najpogostejših ~revesnih nalezljivih bolezni, povzro~enih z živili.
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3. Razumevanje pomena spremljajo~ih higienskih programov v povezavi s sistemom HACCP:

· poznavanje splošnih in higienskotehni~nih pogojev, ki jih morajo
   izpolnjevati obrati živilske dejavnosti;

· poznavanje strokovnih izhodiš~ za nadzor škodljivcev, DDD,
   zaš~ite pred glodavci in mr~esom;

· poznavanje strokovnih izhodiš~ u~inkovitega ~iš~enja;

· poznavanje strokovnih izhodiš~ za higienskotehni~ne pogoje,
   ki jih morajo izpolnjevati prostori, kjer se živila pripravljajo,
   obdelujejo, predelujejo, dodelujejo in prodajajo;

· poznavanje strokovnih izhodiš~ za izbiro in vzdrževanje opreme;

· poznavanje strokovnih izhodiš~ za oskrbo s pitno vodo;

· poznavanje strokovnih izhodiš~ za izvajanje osebne higiene v dejavnosti in poznavanje pomena vzdrževanja osebne 
   higiene pri prepre~evanju okužb in zastrupitev z živili;

· poznavanje strokovnih izhodiš~ za ravnanje z odpadki;

· poznavanje strokovnih izhodiš~ za notranji prevoz in prevoz v živilski verigi;

· poznavanje strokovnih izhodiš~ za varnost in zaš~ito dejavnosti pred toksi~nimi snovmi v obratu.

4. Razumevanje osnovnih na~el sistema HACCP:

· poznavanje prednosti in koristi uporabe sistema HACCP; 

· poznavanje izvajanja preventivnih in kontrolnih ukrepov, ki dejavnike tveganja v povezavi z živili prepre~ijo, odstranijo ali 
   jih zmanjšajo na sprejemljivo raven.

5. Prilagajanje strokovnih izhodiš~ konkretnim primerom iz dejavnosti (spletne strani v dodatku 2).

Priporo~ila
· Usposabljanje »Poznavanje osebne higiene in pravilnega rokovanja z živili« potrebuje vsak, ki kakor koli prihaja v stik z živili, 
    bodisi s predpakiranimi bodisi z nepredpakiranimi živili.

· Vsi novozaposleni v podjetju naj bodo OB NASTOPU DELA deležni usposabljanja »Poznavanje osebne higiene in pravilnega 
    rokovanja z živili« ne glede NA NA^RT USPOSABLJANJA.

· Zaposleni na razli~nih delovnih mestih potrebujejo razli~na izobraževanja.

· Usposabljanje lahko izvajajo zaposleni sami, na primer poslovodja za svoje sodelavce na razli~nih oddelkih trgovine – 
    notranje usposabljanje, ali pa zunanji strokovnjaki – zunanje usposabljanje.

· Obseg in vsebine usposabljanj naj bodo prilagojeni in usmerjeni glede na delovna mesta.

· Priporo~amo zelo usmerjena usposabljanja o to~no dolo~enih temah, ki jih izvajajo poslovodje, vodje izmen ali sodelavci
    iz kontrolnih služb, v manjših trgovinah lastniki in/ali nosilci dejavnosti in/ali zunanji strokovnjaki.

· Ob ugotovitvah napak pri nadzoru nad izvajanjem spremljajo~ih higienskih programov naj takoj sledijo opozorilo in korekcijski 
    postopki. Razlaga teh opozoril in korekcijskih postopkov se tudi štejejo kot notranja usposabljanja, ~e so zavedena.

· Ve~ usposabljanj priporo~amo zaposlenim na oddelkih z živili visokega tveganja.

Obrazec 4: Primer obrazca za letni na~rt in realizacijo usposabljanja zaposlenih

Obrazec 5: Primer obrazca za evidenco prisotnih na usposabljanju
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4. ^IŠ^ENJE

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Onesnaženje živil zaradi neustreznega ~iš~enja in uporabe neustrezne opreme za ~iš~enje ter ostankov ~istil.

Splošne zahteve 
· Živilski obrati morajo biti ~isti in dobro vzdrževani.

· Zasnova, velikost, razporeditev, izvedba in oprema živilskega obrata morajo omogo~ati u~inkovito ~iš~enje in 
    razkuževanje.

· Predmeti, pripomo~ki, pribor in oprema, s katerimi so živila v stiku, morajo biti ~isti.

· Oprema in pripomo~ki za ~iš~enje morajo biti shranjeni lo~eno od živil.

· Oprema in pripomo~ki za ~iš~enje se morajo uporabljati lo~eno glede na namen.

· Oprema in pripomo~ki, ki se uporabljajo za ~iš~enje sanitarij, se ne smejo uporabljati za ~iš~enje drugih prostorov in 
    delov prodajalne.

· Vsak živilski obrat mora imeti izdelan NA^RT ^IŠ^ENJA in VODITI EVIDENCO o izvajanju na~rta ~iš~enja.

Priporo~ila
· Trgovec naj ugotovi vsa mesta:

· površine, opremo, pripomo~ke, orodja itd., ki prihajajo v stik z živili,

· stene, tla, odtoke, vrata, okna itd., kjer potekajo postopki rokovanja z nepredpakiranimi živili,

· transportne zabojnike, vozila itd. za prevoz živil in jih vpiše v na~rt ~iš~enja.

· Za vsa ta mesta naj trgovec dolo~i:

· ~istilna sredstva,

· pogostost ~iš~enja,

· izvajalca ~iš~enja,

· nadzor nad izvajanjem ~iš~enja.

· Nasvete glede ~iš~enja, postopkov ~iš~enja in varne uporabe ~istilnih sredstev naj si trgovec pridobi pri zanesljivem 
    dobavitelju ~istil.

· Pri uporabi ~istil je potrebno upoštevati navodila proizvajalca, ki so natisnjena na oznaki.

· Za vsa ~istila in razkužila je priporo~eno pridobiti varnostne in tehni~ne liste.

· Za ~iš~enje težje dostopnih mest je priporo~ljivo zagotoviti, da se posamezne dele opreme lahko premakne.

· Na opremi in pripomo~kih, ki se uporabljajo za ~iš~enje sanitarij, naj bo vidno ozna~eno, za katere namene se uporabljajo 
    (za ~iš~enje delikatesnega dela, sanitarnih prostorov, tal, delovnih površin ...).

Obrazec 8: Primer obrazca za na~rt ~iš~enja 

Obrazec 9: Primer obrazca za evidence ~iš~enja

Obrazec 10: Primer obrazca za korekcijske postopke



24stran 24

5. NADZOR NAD ŠKODLJIVCI

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Epidemija zaradi prisotnosti obolelih/okuženih živali.

Splošne zahteve 
· Živilski obrat mora biti v ~istem okolju in zaš~iten pred glodavci in mr~esom.

· Okna in druge odprtine, s katerimi se prezra~ujejo prostori za skladiš~enje ter pripravo živil, morajo biti izdelani tako, da 
    prepre~ijo nabiranje umazanije, in opremljeni z zaš~itnimi mrežami proti mr~esu in glodavcem (mreže naj se pri ~iš~enju 
    lahko odstranijo).

· Nosilec dejavnosti naj vsaj enkrat na tri mesece pregleda obrat, okolico obrata, skladiš~a … in o prisotnosti in/ali ostankih 
    škodljivcev vodi pisno dokumentacijo.

· ^e se v trgovini in/ali skladiš~u pojavijo glodavci, ptice in žuželke, je potrebno izvesti deratizacijo in/ali dezinsekcijo s 
pomo~jo 
    strokovne službe DDD. Nastavljanja sredstev za zatiranje glodavcev (rodenticidov) oziroma vab za glodavce  sme opravljati 
    le pravna ali fizi~na oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti DDD. Nastavljanje vab za glodavce nepooblaš~enim
    osebam, ki nimajo ustreznega strokovnega izpita, ni dovoljeno. Vse nastavljene vabe morajo biti jasno ozna~ene – 
    oštevil~ene in datirane ter zaš~itene (na primer v plasti~ni deratizacijski škatli). O svojih ugotovitvah zunanji pooblaš~eni 
    izvajalec izdela pisno poro~ilo. Vabe naj bodo lo~ene od živil in naj ne izgledajo kot živila. Obrazce o izvedenem nadzoru nad 
    škodljivci je potrebno redno izpolnjevati in jih hraniti (ra~uni in poro~ila pooblaš~ene službe DDD …).

Priporo~ila
· Naju~inkovitejša zaš~ita pred škodljivci je prepre~evanje njihovega vstopa v trgovino in pripadajo~e prostore.

· Vsa živila v skladiš~ih in trgovini naj bodo dvignjena od tal in odmaknjena od sten (izjema naj bodo samo transportni     
    zaboji za ustekleni~eno pija~o).

· Vsa zunanja vrata naj se tesno zapirajo. Spodnji del vrat naj bo zaš~iten z oblogo iz materiala, ki ga glodavci ne morejo 
    poškodovati (pribl. 6 mm).

· Stene prostorov, kjer se nahajajo živila, ne smejo biti razpokane. Vse odprtine, npr. okrog cevi v stenah, naj bodo 
    zatesnjene.

· Zaš~itne mreže naj se namesti na vsa okna, ki se odpirajo, in na vse druge odprtine (ventilatorji) oziroma povsod tam, 
    kjer se živila shranjujejo ali pripravljajo. Velikost odprtin v zaš~itni mreži naj ne presega 1,2 mm2.

· Skrbno in redno je potrebno odstranjevati odpadke.

· Na odto~nih jaških naj bodo takšni pokrovi, da prepre~ujejo vdor glodavcem.

· Nosilec dejavnosti lahko kot preventivni ukrep vzpostavi reden nadzor nad škodljivci s pomo~jo zunanjega 
    pooblaš~enega izvajalca.

· Za uni~evanje lete~ih insektov se lahko uporablja ultravijoli~ne (UV) lu~i. Te lu~i naj ne bodo nameš~ene v bližini nezavarovane 
    hrane ali nad delovnimi površinami. ^iš~enje UV-enot je potrebno vklju~iti v na~rt ~iš~enja. Pri namestitvi in vzdrževanju 
lu~i 
    naj se upoštevajo navodila proizvajalca.

· Pri uporabi razpršil in praškov je potrebno paziti, da jih ne razpršujemo/potresemo po živilih, površinah in posodi, ki 
prihajajo 
    v neposreden stik z živili, in s tem ne onesnažimo živil. Priporo~amo, da tudi to izvede zunanji pooblaš~eni izvajalec.

· Po uporabi razpršil in praškov se priporo~a temeljito ~iš~enje zaradi prepre~evanja onesnaženja živil s kemikalijami.

Obrazec 11: Primer obrazca za kontrolo prostorov glede prisotnosti škodljivcev
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Zagotavljanje varnosti živil 

Zagotavljanje varnosti živil  

Za zagotavljanje varnih živil na vseh stopnjah dela v trgovini z živili so bili ugotovljeni dejavniki tveganja (mikrobiološki, kemijski 
in fizikalni) za vsako stopnjo glede na teko~i diagram. Na osnovi analize dejavnikov tveganja so za obvladovanje ugotovljenih
tveganj izdelane zahteve in priporo~ila.

Nosilec živilske dejavnosti mora sam dolo~iti ustrezen korekcijski postopek, ga izvesti in dokumentirati, ~e 
so ugotovljena odstopanja od predpisanih zahtev.

Teko~i diagram postopkov dela v trgovini
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1. NADZOR NAD DOBAVITELJI

1. NARO^ANJE

Dejavniki tveganja/tveganje
· Živila, izdelki in snovi, ki prihajajo v stik z živili, so lahko onesnažena že pred nabavo.

· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

Splošne zahteve
· Trgovec ne sme od dobaviteljev naro~ati/sprejemati surovin in sestavin, za katere je znano, se sumi oziroma predvideva, 
    da vsebujejo biološke, kemi~ne 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 na~in, še vedno neprimerne za prehrano ljudi.

· Živila dobavljamo od zanesljivih dobaviteljev. Trgovec naj od dobavitelja ob~asno zahteva dokazila, s katerimi dobavitelj 
    potrjuje, da so dobavljena živila oziroma surovine zdravstveno ustrezni.

· Vzpostavljena mora biti sledljivost nabavljenih živil en korak nazaj.

· Embalažni materiali, ki prihajajo v stik z živili in se uporabljajo pri razli~nih postopkih dela v trgovini, morajo biti zdravstveno 
    ustrezni. Od dobavitelja je potrebno pridobiti ustrezne izjave o skladnosti uporabljenih materialov.

Priporo~ila
· Trgovec naj si izdela seznam izbranih dobaviteljev.

· Trgovec naj si pri dobavitelju zagotovi možnost preverjanja izvajanja njegovega notranjega nadzora.

· Pridobi naj analizne izvide z mnenji o zdravstveni ustreznosti živil.

· Pridobi naj izjave o skladnosti za kmetijske izdelke.

· Od dobavitelja naj pridobi poro~ilo o verifikacijah uvedenega notranjega nadzora.

· Pogostnost pridobivanja zgoraj navedenih izvidov in mnenj naj se dolo~i v pogodbi.

· V primeru suma in/ali ugotovljenih odstopanj glede zdravstvene usteznosti dobavljenih živil naj se poostri nadzor nad 
    dobavitelji.
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2. PREVOZ ŽIVIL/TRANSPORT

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Razmnoževanje mikroorganizmov zaradi neustrezne temperature.

· Navzkrižno onesnaženje med prevozom/transportom zaradi neustreznega lo~evanja živil.

· Onesnaženje živil s tujimi snovmi in/ali zaradi zunanjih vplivov.

Splošne zahteve 
· Prevozna sredstva in zabojnike za prevoz živil je potrebno vzdrževati v ~istem in dobrem stanju, da živila zavarujemo 
    pred onesnaženjem. Zasnovani in izdelani morajo biti tako, da omogo~ajo u~inkovito ~iš~enje in razkuževanje.

· Zaradi prepre~evanja onesnaženja živil se smejo posode v vozilih in zabojnikih, ki so namenjene prevozu živil,
    uporabljati le za ta namen.

· Živila v razsutem stanju (nepredpakirana živila), v teko~i obliki, v obliki zrnc, granul ali prahu je potrebno prevažati v 
    posodah, zabojnikih ali cisternah, ki so namenjeni izklju~no za prevoz živil. Zabojniki morajo biti ozna~eni z razlo~nimi in 
    neizbrisnimi napisi v enem ali ve~ jezikih, ki se uporabljajo v mednarodnem transportu živil, da je razvidna njihova uporaba 
    za prevoz živil, ali pa morajo nositi oznako »samo za prevoz živil«.

· ^e se prevozna sredstva uporabljajo tudi za prevoz drugih proizvodov ali se uporabljajo isto~asno za prevoz razli~nih 
    živil/izdelkov, je potrebno razli~na živila in izdelke fizi~no lo~iti, da bi prepre~ili onesnaženje. Fizi~na lo~itev je potrebna
    tudi, kadar se zabojniki uporabljajo za prevoz razli~nih vrst živil.

· ^e se prevozna sredstva in zabojniki uporabljajo tudi za prevoz drugih proizvodov ali se uporabljajo za prevoz razli~nih 
    živil, jih je potrebno med posameznimi tovori obvezno temeljito o~istiti, da se prepre~i možnost onesnaženja.

· Živila v prevoznih sredstvih in zabojnikih morajo biti tako naložena in zavarovana, da se izklju~i možnost onesnaženja.

· Prevozna sredstva in prevozni zabojniki, ki se uporabljajo za prevoz zamrznjenih živil, morajo omogo~iti nadzor in izpis 
    teh temperatur v skladu z veljavno zakonodajo.

· Prevozna sredstva in zabojniki, ki se uporabljajo za prevoz živil, ki potrebujejo kontrolirano temperaturno okolje, morajo 
    omogo~ati vzdrževanje utrezne temperature.

· Zahteve za prevoz veljajo za vsa prevozna sredstva in prevozne zabojnike, razen za tista, za katere so s posebnim 
    predpisom dolo~ene druge zahteve.

Priporo~ila
· Oddelki v vozilu za surova in gotova živila naj bodo namenski in lo~eni.

· Prevozna sredstva in zabojniki, ki se uporabljajo za prevoz živil, ki potrebujejo kontrolirano temperaturno okolje, morajo 
    biti zasnovani in izdelani tako, da omogo~ajo nadzor in izpis teh temperatur.
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2. NADZOR NAD POSTOPKI DELA

Postopki dela v trgovini so naslednji (glej teko~i diagram):

3. PREVZEM
4. SKLADIŠ^ENJE
5. ZLAGANJE NA PRODAJNA MESTA
6. OBDELAVA
7. PONUDBA NA PRODAJNIH MESTIH
8. TEHTANJE, ZAVIJANJE, ROKOVANJE Z DENARJEM
9. PRODAJA KUPCU
10. DOSTAVA NA DOM
11. PREMI^NI OBJEKTI
12. PRODAJNI AVTOMATI
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3. PREVZEM

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Razmnoževanje mikroorganizmov zaradi neustrezne temperature in vlage okolice.

· Navzkrižno onesnaženje med transportom zaradi neustreznega lo~evanja živil.

· Onesnaženje živil s tujimi snovmi in/ali zaradi zunanjih vplivov.

Splošne zahteve 
· Hlajena/zamrznjena živila, ki zahtevajo nepretrgano hladno verigo, morajo biti prevzeta s temperaturo, ki je navedena 
    na oznaki/deklaraciji z možnim odstopanjem do 3 ºC.

· Hlajena in zamrznjena živila moramo po prevzemu ~im prej ustrezno skladiš~iti.

· Dostavljena živila moramo po prevzemu primerno shraniti, vmes ne smejo biti izpostavljena škodljivim vplivom okolja.

· Vse dokumente ob prevzemu je potrebno shranjevati.

· Spremljanje temperature živil ob prevzemu: 
   NOSILEC DEJAVNOSTI mora izdelati pisni na~rt/postopek spremljanja temperature ob prevzemu živil, v katerem  
    morajo biti opredeljeni na~in in pogostnost spremljanja ter korekcijski postopek, ~e se ugotovijo odstopanja. Izmerjene 
    temperature in izvedene korekcijske postopke moramo dokumentirati.

· Zamrznjena živila, ki so na pogled vidno odtajana oziroma se vidi, da so bila ponovno zamrznjena, moramo zavrniti.

· Pri izdelavi na~rta/postopka prevzema živil mora nosilec dejavnosti upoštevati klasifikacijo živil po skupinah glede na
    stopnjo tveganja (dodatek 1).

Priporo~ila
· Temperaturo je potrebno v dostavljalnem vozilu ob~asno preverjati.

· Ob dostavi živil preverimo:

· snažnost in zaprtost vozila,

· snažnost, urejenost in delovno obleko dostavnega osebja ter njihovo ravnanje z živili,

· da nepredpakirana živila niso položena neposredno na tla vozila,

· da so živila brez vidnih znakov onesnaženja in v dobrem stanju,

· ustreznost rokov uporabe živil,

· da je embalaža nepoškodovana, ~ista in suha,

· da živila med transportom niso bila odtajana.

· Hlajena in zamrznjena živila moramo ~im prej prevzeti, priporo~ljivo je najpozneje v 20 minutah, in ustrezno skladiš~iti.

· Predlog prakti~nega izvajanja spremljanja temperatur ob prevzemu:

· Nadzor nad temperaturnimi pogoji ob prevzemu živil se lahko izvaja tako, da se izmeri temperatura vsake kategorije 
   živil (mle~nih proizvodov, mesnih izdelkov, slaš~ic idr.) po sprejetem na~rtu in dodatno ob sumu, da temperatura 
    odstopa navzgor.

· Temperaturo se lahko meri z merilnimi instrumenti (npr. z infrarde~imi, vbodnimi, sondnimi termometri itd.). 
    Priporo~a se izdelava navodila za uporabo merilnih instrumentov.

· Ob ugotovljenih odstopanjih se uvedejo korekcijski postopki za odpravo ugotovljenega neskladja in za odpravo 
    razlogov zanj:

· živila z visokim tveganjem zavrnemo;

· živila s srednjim tveganjem:

· i. izmeri se središ~na temperatura živila, in ~e presega temperaturo na oznaki za ve~ kot +3 ˚C, se živilo zavrne;

· ii. živilo se lahko zavrne brez merjenja središ~ne temperature živila;
   dobavitelja se pisno opozori na ugotovljeno neskladje:

· i. ob ve~kratnem ponavljanju napak pri dostavi zamenjamo dobavitelja.

· Vse postopke za spremembe je potrebno dokumentirati.

Obrazec 12: Primer obrazca za na~rt nadzora in evidenco temperatur živil ob prevzemu
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4. SKLADIŠ^ENJE ŽIVIL PRI SOBNI TEMPERATURI, V HLADILNIH IN ZAMRZOVALNIH NAPRAVAH

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Kvarjenje živil zaradi neprimernih temperatur v skladiš~ih ali zaradi nepravilnega obra~anja zalog.

· Navzkrižno onesnaženje.

Splošne zahteve
· Živila, ki zahtevajo hladno verigo, moramo shranjevati pri temperaturah, ki jih dolo~i proizvajalec na oznaki izdelka.

· Temperature hladilnih in zamrzovalnih naprav, v katerih shranjujemo živila (razen pija~), moramo nadzorovati in zapisovati 
    vsaj enkrat dnevno.

· Živila je potrebno shranjevati v ustreznih pogojih, da se prepre~i onesnaženje in kvarjenje.

· 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 ~im krajši.

· Živila, ki se pakirajo, skladiš~ijo, prevažajo, prodajajo ali se z njimi rokuje, je potrebno zaš~ititi pred onesnaženjem, ki 
    lahko ogroža zdravje ljudi in zaradi katerega bi bila živila neprimerna za prehrano ljudi.

· Na razpolago mora biti dovolj prostorov in naprav za shranjevanje živil, da le-ta shranjujemo lo~eno in s tem prepre~imo 
    navzkrižno okužbo.

· Prostori in naprave za shranjevanje živil morajo biti suhi, ~isti in vzdrževani. Prepre~iti moramo kondenzacijo.

· Suha živila moramo shranjevati dvignjena od tal, izjema so zbirne embalaže za ustekleni~ene pija~e.

· Živila, namenjena neposrednemu uživanju, morajo biti shranjena lo~eno (npr. s pregradami, policami …) od drugih vrst 
    živil.

· Zaloge moramo porabljati/prodajati v skladu z roki uporabe živil in v skladu z na~elom izpodrivanja.

· Živila, ki jih shranjujemo na hladnem, moramo shranjevati tako, da je omogo~eno kroženje zraka med živili.

· Živila s poškodovano embalažo, prete~enim rokom uporabe, z znaki pokvarjenosti in napihnjene plo~evinke odstranimo 
    iz prodaje in jih shranimo na za to dolo~enem in ozna~enem mestu.

· Predvideti je potrebno ustrezno mesto za shranjevanje živil, ki jim je potekel rok uporabe ali so iz katerega koli drugega 
    razloga neprimerna za prodajo. Ustrezno mesto mora biti posebej ozna~eno in lo~eno od drugih živil.

· Nevarne snovi v prodaji, kot so ~istila, razkužila in druge kemikalije za uporabo v gospodinjstvu, moramo shranjevati 
    lo~eno od živil. Ustrezno morajo biti embalirane in ozna~ene.

· Odtajanih živil ne smemo ponovno zamrzniti.

Meritve temperatur, ki se opravijo v eni uri po odpiranju ali avtomatskem odtajevanju hladilnika in
zamrzovalnih naprav, niso merodajne.

Spremljanje temperature zraka v hladilnih in v zamrzovalnih napravah za shranjevane živil
Temperature v hladilnih in v zamrzovalnih napravah za shranjevanje živil spremljamo in dokumentiramo vsaj enkrat dnevno 
(npr. ob prihodu na delo in/ali v izmeno). Izmerjene temperature in izvedene korekcijske postopke moramo dokumentirati.

Na~in spremljanja temperature zraka v hladilnih in v zamrzovalnih napravah za
shranjevanje živil in korekcijske postopke v primeru ugotovljenih odstopanj dolo~i
NOSILEC DEJAVNOSTI.
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Priporo~ila
· V primeru pomanjkanja hladilnih naprav je potrebno dolo~iti in ozna~iti mesto za shranjevanje posameznih vrst živil.

· Hladilne in zamrzovalne naprave je priporo~eno opremiti z alarmom za opozarjanje na previsoko temperaturo.

· Plo~evinke shranjujemo v suhem prostoru, da prepre~imo rjavenje.

· Priporo~ljivo je spremljanje rokov uporabe živil z daljšim rokom uporabe vsaj dvakrat mese~no, roka uprabe živil s 
    krajšim rokom uporabe (mle~ni in delikatesni izdelki) pa dnevno.

· Predlog izvajanja korekcijskih postopkov ob ugotovljenih odstopanjih od predpisane temperature na oznaki živila:

· Ob odstopanju temperature zraka v hladilni napravi od predpisane temperature na oznaki živila se lahko izmeri še 
    površinska temperatura živila.

· ^e odstopa tudi površinska temperatura živila, se odgovorna oseba glede na vrsto živila (razvrstitev živil – dodatek 1) 
    odlo~i za naslednje ukrepe:

· živila visokega tveganja: izmeri se središ~na temperatura živila in ~e presega temperaturo na oznaki za ve~ kot 3 ˚C, 
   se živilo izlo~i iz prodaje;

· živila srednjega tveganja: prestavijo se v drugo hladilno napravo in v najkrajšem možnem ~asu dohladijo.

· ^e se hladilne naprave pokvarijo, ravnamo v skladu z zgornjo alineo.

· Odtajanih živil ne smemo ponovno zamrzniti.

· Treba je poiskati vzroke odstopanj, jih odpraviti in dokumentirati.

· Temperaturo se lahko meri z merilnimi instrumenti (npr. z infrarde~imi, vbodnimi, sondnimi termometri itd.). 
    Priporo~a se izdelava navodila za uporabo merilnih instrumentov.

Obrazec 10: Primer obrazca za korekcijske postopke

Obrazec 13: Primer obrazca za nadzor temperature v hladilnikih, hladilnih vitrinah in zamrzovalnikih
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5. OBDELAVA

To poglavje Smernic se nanaša le na tiste prodajalne, v katerih se obdelava dejansko vrši.

Obdelava živil zajema procese, kot so priprava mesa in mesnih izdelkov za toplotno obdelavo, toplotna obdelava živil, 
konfekcioniranje v delikatesi, priprava sadja in zelenjave …

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Razmnoževanje oziroma preživetje škodljivih mikroorganizmov zaradi neprimernih pogojev obdelave, kot sta ~as in 
    temperatura.

· Navzkrižno onesnaženje.

· Uporaba vode, okužene s patogenimi mikroorganizmi, virusi ali kemikalijami.

Splošne zahteve
za delo v delikatesi in na oddelku sadja in zelenjave

Na oddelku, kjer se pripravljajo narezki, sendvi~i, hladne solate in jedi iz testenin oziroma kjer se izvaja rezanje in pakiranje 
sirov, salam in svežega sadja, priprava košaric s suhim sadjem in oreš~kov ter drugo, je obvezno, da zaposleni poznajo
tveganje in splošne zahteve ter priporo~ila za zagotavljanje dobrih higienskih navad.

Splošne zahteve
za toplotno obdelavo in ohlajevanje

1. Priprava pred toplotno obdelavo
· Za rezanje surovega mesa moramo uporabljati namenske nože in deske, ki so jasno in vidno ozna~eni. Shranjeni morajo 
    bili lo~eno od pribora in posode, ki jih uporabljamo za druge namene (za rezanje toplotno obdelanih jedi, sira, salam, 
    kruha …), da ne pride do zamenjave.

· Za~injanje mesa mora potekati na namenski delovni površini.

· Po kon~anem delu je potrebno takoj po~istiti delovno površino – desko, pribor, posodo.

· Zamrznjena živila morajo biti odtajana pred toplotno obdelavo, razen ~e se živilo ustrezno obdela tudi zamrznjeno. 
   Zamrznjena živila, ki zahtevajo odtaljevanje, moramo odtajati v hlajenem prostoru in/ali hladilniku in/ali mikrovalovni 
    pe~ici z odtaljevalnim programom.

2. Toplotna obdelava in ohlajevanje

a. Meso in mesni izdelki
· Pri toplotni obdelavi mesa in mesnih izdelkov mora biti dosežena središ~na temperatura vsaj +75 °C. 
     (Vir: NSAI National STANDARD Authority of Ireland (1998). IS.341:1998., Hygiene in Food Retailing and Wholesaling)

· KOREKCIJSKI POSTOPKI: OB ODSTOPANJIH OD MEJNE VREDNOSTI PRI TOPLOTNI OBDELAVI

· ^e ni dosežena središ~na temperatura pri posameznem programu toplotne obdelave, je potrebno izdelek toplotno
    dodelati.

· Pri senzori~nih odstopanjih (izsušen, zažgan izdelek) toplotno že obdelanega izdelka je potrebno  
    ponovno preveriti program in/ali poklicati servis.

· Olje se ne sme segrevati do to~ke dimljenja. Razli~nih vrst mesnih izdelkov (rib, perutnine …)
    ne smemo cvreti v istem olju.
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· ^e živila ohlajujemo, morajo biti postopki ohlajevanja takšni, da doseže središ~na temperatura ohlajenega živila +20 ºC  
    v dveh urah ali manj ter v nadaljnjih štirih urah +5 ºC. To navodilo se ne nanaša na:

· živila, ki ne zahtevajo hladnega shranjevanja,

· živila, ki se shranjujejo pri/nad +63 ºC,

· živila, pri katerih se lahko dokaže, da podaljšan ~as ohlajevanja ne pomeni tveganja za varnost živila.
    Nosilec dejavnosti mora izdelati evidenco ohlajevanja, ki vsebuje spremljanje ~asa, temperature in predvidene korekcijske  
    postopke v primeru ugotovljenih odstopanj za posamezno vrsto mesa.

· KOREKCIJSKI POSTOPKI: OB ODSTOPANJIH OD MEJNIH VREDNOSTI PRI OHLAJEVANJU

· ^e se pri ohlajevanju živilo ne ohladi v dveh urah do +20 ºC in/ali v nadaljnjih štirih urah do +5 ºC, živilo zavržemo 
    in to dokumentiramo.

Spremljanje temperature živil pri toplotni obdelavi in ohlajevanju

Namesto vsakokratnega preverjanja središ~ne temperature z vbodnim termometrom ali sondo lahko opravimo validacijo 
postopkov toplotne obdelave in ohlajevanja ter si na podlagi teh prakti~nih rezultatov nastavimo programe za toplotno
obdelavo in ohlajevanje.

  b. Dopeka pekovskih izdelkov

· Pekovske izdelke (pice, burek …) je potrebno obdelati in po toplotni obdelavi shranjevati skladno z navodili 
     proizvajalca/dobavitelja.

Priporo~ila
za toplotno obdelavo mesa in pekovskih izdelkov

· Koli~ina toplotno obdelanih živil naj se na~rtuje glede na povpraševanje.

· Glede na maso mesa oziroma kosov, ki jih bomo toplotno obdelali, nastavimo ustrezen program ali preizkušeno 
    temperaturo in ~as – po navodilih proizvajalca za uporabo konvektomata.

· Vizualno nadzorujemo barvo in konsistenco živila.

· Središ~no temperaturo pri celih piš~ancih ali ve~jih kosih mesa (bedrih, hrbtih …) nadzorujemo z vbodnim termometrom.

· Posebno pozornost je potrebno nameniti prepre~evanju okužbe pe~enih pekovskih izdelkov z ostanki moke in drugimi 
    viri onesnaženja (s starimi semeni …).

· Priporo~eno je, da je program toplotne obdelave validiran,* kar pomeni, da preverimo program pe~enja glede 
    temperature in ~asa za to~no dolo~eno vrsto in maso mesa.

· Po izvedeni validaciji* naj se vsaj enkrat tedensko s termometrom preverja središ~na temperatura toplotno obdelanega 
    mesa in mesnih izdelkov.

· Rok naj se ne umiva v umivalnikih, ki se uporabljajo za umivanje/~iš~enje živil, opreme in pripomo~kov.

· Pri pripravi jedi uporabljamo v ~im ve~ji meri delovne pripomo~ke – pribor, da se izognemo neposrednemu stiku z 
    jedmi in s tem njihovi okužbi.

· Odmrznjena živila, ki se toplotno obdelajo, naj se toplotno obdelajo v roku 24 ur.

· Zagotovljeni naj bi bili lo~eni umivalniki za ~iš~enje/pripravo živil in pomivanje opreme in pripomo~kov.

· Pri pripravi razli~nih vrst živil se svetuje uporaba desk in nožev razli~nih barv, npr.:

· modra:  surova riba,

· rde~a:  surovo meso,

· zelena:  solate/sadje,

· bela:  mle~ni/pekovski izdelki,

· rumena:  kuhano/pe~eno meso,

· rjava:  zelenjava.
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· Podro~je obdelave naj bo brez tujkov. Stekleni kozarci in steklena posoda naj se ne uporabljajo na podro~ju obdelave 
    živil. Izjema so kozarci in posoda, ki se uporabljajo kot embalaža.

· Uporablja se lahko test oksifree v kurziv za okvirno dolo~anje primernosti olja za uporabo pri toplotni obdelavi. Olje 
   naj bo v delovnem procesu ves ~as segreto (tudi ko ne poteka toplotna obdelava). Ve~kratno segrevanje pospeši
    kvarjenje olja. Uporablja naj se namensko olje za cvrenje.

* Primer validacije programa toplotne obdelave: nastavimo ustrezen program pe~enja za dolo~eno vrsto in maso mesa. 
   Po kon~anem pe~enju z vbodnim termometrom izmerimo središ~no temperaturo izdelka. Merjenje temperature nekajkrat 
   ponovimo (priporo~amo vsaj šest (6) meritev za vsako jed/živilo) in meritve zabeležimo. ^e temperatura vsakokrat ustreza 
   zahtevani, zaklju~imo, da je program preverjen (validiran) za tovrstne izdelke. Na osnovi dobljenih meritev/preverjanj se 
   izdelajo konkretna navodila za toplotno pripravo izdelkov.

3. Vzdrževanje mesnih izdelkov na toplem

Splošne zahteve
· Toplotno obdelani mesni izdelki morajo biti shranjeni pri temperaturi 63 °C ali ve~.

· Temperatura v središ~u toplotno obdelanih mesnih izdelkov ne sme pasti pod 63 °C.

· Toplotno obdelane mesne izdelke moramo takoj po toplotni obdelavi zložiti v vitrino za vzdrževanje na toplem.

Korekcijski postopki: v primeru ugotovljenih odstopanj od mejne vrednosti temperature mesnih izdelkov v vitrini 
   (pod 63 °C) se odlo~imo za naslednje ukrepe:

a) ponovna validacija programa;
b) poklicati servis;
c) vitrina se nastavi na višjo temperaturo;
d) ~e se mesni izdelki ne prodajo v štirih urah, se izdelke zavrže.

Priporo~ila
· Predlog prakti~nega izvajanja spremljanja temperature mesa in mesnih izdelkov v vitrini za vzdrževanje na toplem:
      POSTOPEK VALIDACIJE:

· Izvedemo in dokumentiramo validacijo za vzdrževanje na toplem z namenom ugotoviti soodvisnosti med temperaturo 
    živila, ki se toplo vzdržuje, in med od~itano temperaturo s prikazovalnika ali termometra. Ta postopek omogo~a, da 
    se preverja vzdrževanje, kot je navedeno v naslednjih dveh alineah, sicer je potrebno preverjati središ~no temperaturo 
    živil (ne naprave).

· Temperaturo tople vitrine lahko preverjamo. Priporo~amo, da se ~as meritve in temperatura vitrine od~itata in 
    zapišeta vsaki dve uri.

· Središ~no temperaturo vsaj enega izdelka (najve~jega kosa) v topli vitrini preverjamo VSAJ enkrat TEDENSKO in 
    vsaki~ ob sumu nepravilnega delovanja toplotne naprave ali termometra ter jo primerjamo z od~itano temperaturo v 
    vitrini. Zapisati moramo ~as meritve in temperaturo vitrine in izdelka.

Obrazec 10: Primer obrazca za korekcijske postopke

Obrazec 14: Primer obrazca za nadzor temperatur pri toplotni obdelavi v konvektomatu in pri vzdrževanju 
                    na toplem

Obrazec 15: Primer obrazca za spremljanje ohlajevanja 

Obrazec 16: Primer obrazca za menjavo olja in ~iš~enje cvrtnikov (fritez)
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6. ZLAGANJE NA PRODAJNA MESTA – PRODAJA NA SAMOPOSTREŽNI NA^IN

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Kvarjenje živil zaradi neustrezne temperature shranjevanja.

· Navzkrižno onesnaženje.

Splošne zahteve 
· Ob~utljiva živila, ki zahtevajo hladno verigo in se prodajajo na samopostrežni na~in, se mora zlagati lo~eno glede na vrsto.

· Hladne in/ali tople verige živil ne smemo pretrgati.

· Posode in/ali pladnje za živila v razsutem stanju je potrebno vsaki~ pred ponovnim polnjenjem temeljito o~istiti.

· Živila s prete~enim rokom uporabe, s poškodovano, ne~itljivo ali nepopolno deklaracijo in s slabšimi organolepti~nimi 
    lastnostmi moramo odstraniti s prodajnih mest, jih vidno ozna~iti in shraniti na za to dolo~enem ozna~enem mestu v 
    skladiš~u.

Priporo~ila
· Prodajna mesta je priporo~eno redno dopolnjevati tako, da se upošteva na~elo izpodrivanja (FIFO).

· Priporo~ljivo je spremljanje rokov uporabe živil z daljšim rokom uporabe vsaj dvakrat mese~no, živil s krajšim rokom 
    uporabe (mle~ni in delikatesni izdelki) pa dnevno.
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7. PONUDBA NA PRODAJNIH MESTIH

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Razmnoževanje bakterij v živilih zaradi neustreznih temperatur.

· Onesnaženje živil zaradi neustreznega ravnanja osebja ali strank. Živila se lahko onesnažijo tudi s kašljanjem in kihanjem.

· Prenos bakterij med živili (npr. s surovih na gotova živila).

Splošne zahteve
· Živila, ki zahtevajo hladno verigo, moramo shranjevati pri temperaturah, ki jih dolo~i proizvajalec na oznaki izdelka.

· Temperature hladilnih in zamrzovalnih naprav, v katerih shranjujemo visoko- in srednjetvegana živila (dodatek 1), moramo 
    nadzorovati in zapisovati vsaj enkrat dnevno.

· Gotova živila, ki so mikrobiološko ob~utljiva, je potrebno shranjevati pri temperaturah, ki ne omogo~ajo rasti patogenih 
    mikroorganizmov ali nastanka strupov (toksinov), zaradi ~esar lahko predstavljajo tveganje za zdravje.

· Nepredpakirana živila morajo biti razstavljena za pregradami. Izjemi sta surovo sadje in zelenjava.

· Kjer se hrana prodaja na samopostrežni na~in (z izjemo surovega sadja in zelenjave), mora biti za kupce zagotovljeno 
    zadostno število pribora (prijemalne kleš~e, žlice, vilice …).

· Pri samopostrežni prodaji kruha in nizkotveganih pekovskih izdelkih morajo biti le-ti predpakirani.

· ^e se ista hladilna naprava uporablja za prodajo surove hrane in gotovih jedi, mora biti med njimi pregrada, razen ~e so 
    gotove jedi predpakirane in oddeljene od surovih.

· V zamrzovalnih skrinjah naj bodo živila naložena do ozna~ene linije, ki še omogo~a ustrezno zamrzovanje.

· Živila, ki so namenjena neposrednemu uživanju, morajo biti shranjena lo~eno (npr. s pregradami, policami …) od drugih 
    vrst živil.

· Odtajanih živil ne smemo ponovno zamrzniti.

Meritve temperatur, ki se opravijo v eni uri po odpiranju ali avtomatskem odtajevanju hladilnih in zamr-
zovalnih naprav, niso merodajne.

Spremljanje temperature zraka v hladilnih in v zamrzovalnih napravah za shranjevane živil 
Temperature v hladilnih in v zamrzovalnih napravah za shranjevanje živil spremljamo VSAJ enkrat DNEVNO (npr. ob prihodu 
na delo in/ali v izmeno). Izmerjene temperature in izvedene korekcijske postopke moramo dokumentirati.

Na~in spremljanja temperature zraka v hladilnih in zamrzovalnih napravah za shranjevanje živil in korekcijske postopke v 
primeru ugotovljenih odstopanj si dolo~i nosilec dejavnosti.

Priporo~ila
· Pri nabavi nove hladilne opreme naj se nabavi hladilni sitem z lo~enimi enotami (s predali, z vrati …) za pripravljena in 
    gotova živila ter surova živila.

· Predlog izvajanja korekcijskih postopkov ob ugotovljenih odstopanjih od predpisane temperature na oznaki živila:

· Pri odstopanju temperature zraka v hladilni napravi od predpisane temperature na oznaki živila se lahko izmeri še 
    površinska temperatura živila.

· ^e odstopa tudi površinska temperatura živila, se odgovorna oseba glede na vrsto živila (razvrstitev živil – dodatek 1) 
    odlo~i za naslednje ukrepe:

· živila visokega tveganja: izmeri se središ~na temperatura živila, in ~e presega temperaturo na oznaki za ve~ kot kot 
   3 ˚C, se živilo izlo~i iz prodaje;

· živila srednjega tveganja: prestavijo se v drugo hladilno napravo in v najkrajšem mogo~em ~asu dohladijo.

· ^e se hladilne naprave pokvarijo, ravnamo v skladu s predhodno alineo in ukrepamo v skladu s tveganjem, ki ga živilo  
    predstavlja. 

· Odtajanih živil ne smemo ponovno zamrzniti.

· Treba je poiskati vzroke odstopanj, jih odpraviti in dokumentirati.

· Temperaturo se lahko meri z merilnimi instrumenti (npr. z infrarde~imi, vbodnimi, sondnimi termometri itd.). 
    Priporo~a se izdelava navodila za uporabo merilnih instrumentov.
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Obrazec 10: Primer obrazca za korekcijske postopke

Obrazec 13: Primer obrazca za nadzor temperature v hladilnikih, hladilnih vitrinah in zamrzovalnikih

8. TEHTANJE, ZAVIJANJE, ROKOVANJE Z DENARJEM

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Navzkrižno onesanženje živil.

· Onesnaženje živil z neživili.

· Onesnaženje živil z umazanimi rokami.

Splošne zahteve 
· Embalažni materiali, ki prihajajo v stik z živili in se uporabljajo pri razli~nih postopkih dela v trgovini, morajo biti zdravstveno 
    ustrezni. Od dobavitelja je potrebno pridobiti ustrezne izjave o skladnosti uporabljenih materialov.

· Materiali, ki se uporabljajo za ovijanje in pakiranje, ne smejo biti vir okužbe.

· Materiale za ovijanje moramo shranjevati tako, da se ne onesnažijo iz okolja.

· Ovijanje in pakiranje morata biti opravljena tako, da prepre~ujeta okužbo proizvodov. Zagotoviti je potrebno ~isto~o in 
    nepoškodovanost embalaže.

· Osebje, ki rokuje z denarjem, ne sme neposredno (z golo roko) rokovati z nepakiranimi živili, ~e si pred rokovanjem ne  
    umije rok.

· Tehtnica naj bo redno vzdrževana in ~iš~ena.

Priporo~ila
· Živila naj se polagajo na ovojni papir in ne neposredno na tehtalno površino.

· Z živili naj se rokuje izklju~no s priborom, ne z golimi rokami.

· Živilo naj bo dobro zavito ali zaprto, da se ne odvije ali odpre in da ne pride do naknadnega onesnaženja.

· Vsak zavitek naj bo opremljen kot ra~un oziroma z oznako – etiketo.

· Tehtnice naj bodo namenske (npr. lo~ene za sveže meso, perutnino, delikatesne izdelke …).
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9. KUPEC

Dejavniki tveganja/tveganje
· Po prodaji kupcu lahko pride do poslabšanja kakovosti in varnosti nekaterih ob~utljivih živil (slaš~ic, delikatesnih izdelkov, 
    pe~enega mesa) zaradi njegovega nepravilnega ravnanja z ob~utljivim živilom.

· Hitro pokvarljiva živila zahtevajo neprekinjeno hladno verigo. ^e kupec ne upošteva te zahteve oziroma ~e je ne pozna, 
    lahko pride do okužbe ali zastrupitve s takim živilom.

· Onesnaženje je lahko mikrobiološko.

Priporo~ila
· Pri samopostrežnem na~inu prodaje sadja in zelenjave naj se kupcu ponudi uporabo rokavic za enkratno uporabo.

· ^e se prodajajo sveže pripravljene toplotno obdelane jedi, naj se kupcu svetuje, da je živila potrebno zaužiti v 1,5 ure 
    po nakupu, sicer jih je potrebno shraniti v hladilniku.

· Kupcem naj se svetuje, da lahko shranjujejo topla/hladna živila v termovre~kah najve~ tri ure.

· Kjer se prodajajo toplotno obdelane gotove jedi, ki so bile enkrat že zamrznjene, naj se kupca dodatno obvesti, da se 
    jedi ne sme ponovno zamrzniti.

· Odmrzovanje zamrznjenih jedi pred prodajo naj poteka v hladnem. Kupca naj stalno obvestilo na vidnem mestu ob 
    prodajnem pultu ali etiketa na embalaži opozarja, da se živila ne sme ponovno zamrzniti.

· Priporo~ljiva je priprava informativnega navodila za kupca, kot na primer:

· Živilo je namenjeno takojšnjemu zaužitju.

· Hraniti na hladnem do 5 °C najve~ 12 ur.

· Informativna navodila za kupca naj bodo jasna, kratka in razumljiva ter nameš~ena nad prodajnim mestom, na embalaži 
    in/ali na ra~unu.

10. DOSTAVA NA DOM

Dejavniki tveganja/tveganje
· Rast mikroorganizmov zaradi shranjevanja pri neustrezni temperaturi.

· Navzkrižno onesnaženje.

Splošne zadeve
· Vsa vozila, ki se uporabljajo za prevoz živil, morajo biti ~ista, zaprta in odporna na okoljske vplive.

· Povratna embalaža (npr. pladnji, posode ...) mora omogo~ati ~iš~enje. Shranjevati jo je potrebno ~isto.

Pomembno!

· ^e se pri dostavi na dom dostavljajo živila, ki zahtevajo hladno in/ali toplo verigo, mora nosilec dejavnosti upoštevati vse 
    druge zahteve, ki so opredeljene v prejšnjih poglavjih, smiselno z obsegom dostave.

Priporo~ila
· Trgovci naj za dostavo na dom uporabljajo posebna vozila in/ali zaboje, ki omogo~ajo transport živil pod zgoraj navedenimi 
    pogoji.
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11. PREMI^NI OBJEKTI

Premi~ni in za~asni obrati za izvajanje živilske dejavnosti so kioski, prodajne stojnice in premi~na prodajna vozila, ki se uporabljajo 
le ob~asno za pripravo in strežbo živil oziroma hrane.

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Rast mikroorganizmov zaradi shranjevanja pri neustrezni temperaturi.

· Navzkrižno onesnaženje.

· Pojav škodljivcev.

Splošne zahteve 
· Obrati/vozila morajo biti na~rtovani, izdelani, nameš~eni in vzdrževani tako, da se prepre~i onesnaževanje živil in s tem 
    zagotovi njihova varnost in zdravstvena ustreznost.

· Obrati/vozila morajo imeti na razpolago ustrezne pogoje za vzdrževanje osebne higiene zaposlenih, umivalnike s teko~o 
    vro~o in hladno vodo za umivanje rok, teko~im milom in z brisa~ami za enkratno uporabo in garderobo ter zagotovljene 
    sanitarne prostore.

· Nosilci dejavnosti morajo zagotoviti pogoje za u~inkovito ~iš~enje in razkuževanje obratov/vozil, prostorov, delovnih 
    pripomo~kov, opreme.

· Nosilci dejavnosti morajo zagotoviti v obratu/vozilu primerne prostore in naprave za higiensko shranjevanje živil in 
    vzdrževanje ustrezne temperature živil z možnostjo nadziranja te temperature.

· Nosilci dejavnosti morajo zagotoviti:

· oskrbo z vro~o in hladno zdravstveno ustrezno pitno vodo,

· odvajanje odplak v kanalizacijo ali lokalno zbiranje odplak z urejeno za~asno in kon~no dispozicijo,

· zbiranje in ravnanje z odpadki v skladu s tem pravilnikom (glej peto poglavje),

· živila morajo biti nameš~ena in hranjena na na~in, ki prepre~uje onesnaženje in okužbe živil.

· Živila, ki se jih prodaja na stojnicah na plo~nikih, ne smejo biti shranjena na tleh, biti morajo pokrita in zaš~itena pred prahom 
    in pred onesnaženjem.

· Strežba in prodaja živil v obratih/vozilih mora potekati tako, da je zagotovljena varnost živil.

· Za strežbo živil se praviloma uporabljajo posode, kozarci in pribor za enkratno uporabo.

· ^e je obrat/vozilo priklju~eno na kanalizacijo in ima urejeno ustrezno pomivalnico posode, se lahko uporabljajo tudi  
    obi~ajna posoda, kozarci in pribor.

Pomembno!

· ^e se v premi~nih obratih vrši prodaja živil, ki zahtevajo hladno in/ali toplo verigo, mora nosilec dejavnosti upoštevati vse 
    druge zahteve, ki so opredeljene v prejšnjih poglavjih, smiselno s svojo dejavnostjo. 

Obrazce iz priloge si mora nosilec dejavnosti smiselno prilagoditi sebi glede na delovne procese, ki jih opravlja.
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12. PRODAJNI AVTOMATI

Nekatere trgovine na drobno imajo prodajne avtomate. ^e se hrana za prodajo v avtomatu pripravlja v trgovini, je potrebno 
upoštevati navodila, opisana v prejšnjih poglavjih.

Dejavniki tveganja/tveganje
· Onesnaženje je lahko mikrobiološko, kemijsko in fizikalno.

· Razmnoževanje mikroorganizmov zaradi shranjevanja pri neustrezni temperaturi (kvarjenje živila).

Splošne zadeve
· Avtomati morajo biti postavljeni tako, da imajo vzdrževalci in ~istilci prost dostop.

· Zunanjost avtomata in okolica morata biti ~isti, zraven naj bo koš za odpadke.

· ^e se v avtomatu prodajajo neembalirani napitki, mora nosilec dejavnosti zagotoviti:

· oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo,

· kozarce za enkratno uporabo in žli~ke.

Smiselno se morajo upoštevati in izvajati tudi druge zahteve, opisane v prejšnjih poglavjih.

Priporo~ila
· Trgovcem kot najemnikom avtomatov se priporo~a, da v najemni pogodbi od lastnika avtomata zahtevajo, da izvaja 
    naslednje:

· Izvaja kontrolo temperature v prodajnem avtomatu in/ali temperaturo vro~e vode za napitke.

· Temperaturo zraka in/ali vro~e vode naj zapiše na eviden~ni list, ki naj visi na avtomatu. Tega naj vsak mesec v dvojniku 
    arhivira in fotokopijo dostavi skupini HACCP v trgovini.

· Ob vsakokratni polnitvi naj o~isti avtomat in/ali cevi za praške ter vodo, šobe …

Najemnik in/ali lastnik avtomatov si mora tudi obrazce iz priloge smiselno prilagoditi sebi glede na prej navedene zahteve in 
priporo~ila.
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Naloge vodstvenega kadra
        za zagotavljanje varnih živil

Naloge vodstvenega kadra za zagotavljanje varnih živil 

1. NADZOR NAD DELOVANJEM TERMOMETROV

Za spremljanje in zagotavljanje tople in/ali hladne verige tveganih živil je potrebno vzpostaviti tudi nadzor nad delovanjem 
termometrov, s katerimi spremljamo temperature. Termometre uporabljamo za merjenje središ~ne temperature živil, 
površinske temperature živil in temperature zraka v prostorih, kjer se živila nahajajo (v hladilnikih, toplih/hladnih vitrinah, 
zamrzovalnikih, hlajenenih vozilih …).

Splošne zahteve
· Delovanje termometrov je potrebno preverjati.

· Referen~ni termometer je termometer, ki je umerjen in namenjen tudi preverjanju delovanja vseh drugih termometrov.

· Preverjanje pravilnosti delovanja referen~nega termometra lahko izvajamo na ve~ na~inov.

       Priporo~amo:
1. Termometre preverjamo z umerjenim (kalibriranim) termometrom, za katerega imamo kalibracijski certifikat
Laboratorija za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko ali od drugega pooblaš~enega laboratorija. S tako 
umerjenim termometrom preverjamo vse druge termometre. Treba je voditi zapise, katere termometre smo preverili 
in kdaj. Preverjanje termometrov naj se opravi vsaj enkrat letno, v primeru poškodbe, suma o nepravilnem delovanju ali 
pri nabavi novega termometra pa takoj.

2. Delovanje termometrov, predvsem vbodnih, lahko preverjamo tudi na enostavnejši na~in tako, da jih postavimo v 
kozarec z vodo, v katerega smo dodali zdrobljen led. Vodo in led ob~asno premešamo in po~akamo, da se temperatura 
ustali. Po tem mora termometer pokazati temperaturo 0 +/– 1oC. Tak na~in preverjanja opravljamo pogosto in vedno 
ob sumu na nepravilno delovanje. Rezultate evidentiramo na obrazcu 6.

Priporo~amo, da se nadzor nad termometri izvaja vsaj enkrat letno in vedno ob sumu, da ne delujejo 
pravilno.

Obrazec 6: Primer obrazca za evidenco o preverjanju delovanja referen~nega termometra

Obrazec 7: Primer obrazca za preverjanje delovanja termometrov hladilnih naprav 
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2. VERIFIKACIJA

Menedžment je odgovoren za redno preverjanje izvajanja vseh zahtev Smernic HACCP.

Verifikacija je dejavnost, s katero nosilec dejavnosti preverja u~inkovitost uvedenega notranjega nadzora na osnovah sistema
HACCP. Za nosilca, ki se sklicuje na Smernice, verifikacija pomeni preverjanje izvajanja zahtev Smernic. Verifikacija na podlagi
Smernic naj se izvaja enkrat letno.

Nosilec živilske dejavnosti mora zaradi varovanja zdravja ljudi in prepre~evanja okužb z živili zagotavljati, da živila, namenjena 
kon~nemu potrošniku, ustrezajo mikrobiološkim in drugim higienskim zahtevam, kar potrjuje z rezultati ob~asnih preizkušanj 
živil na dejavnike tveganj.

Priporo~ila
Nosilec dejavnosti, ki ima ve~je število prodajaln (npr. nad deset), si lahko izdela na~rt kontrole kakovosti (zdravstvene 
ustreznosti) živil, v katerem opredeli, katere izdelke, dobavitelje in lokacije bo preverjal glede mikrobioloških dejavnikov 
tveganja. Na~rt je le priporo~ilo in ne obveznost. Pri tem naj velja, da lahko nosilec dejavnosti preverja le posamezne vrste 
živil in le na nekaterih lokacijah.
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3. SLEDLJIVOST, UMIK IN ODPOKLIC ŽIVILA IZ PRODAJE

Sledljivost živil je sistem, ki v vseh stopnjah prometa zagotavlja izsleditev živil od za~etka do konca prehranske verige.

^e neko živilo predstavlja nevarnost za zdravje potrošnika, lahko z dobrim sistemom sledljivosti izvedemo hiter in u~inkovit 
umik ali odpoklic tega živila s trga.

Umik pomeni umik živila, ki ni varno, iz distribucijske verige, ko še ni prišlo do potrošnika. O tem morajo biti 
obveš~eni: odgovorna oseba nosilca dejavnosti, vsi udeleženci v distribucijski verigi in inšpekcijska služba. O umiku ni potrebno 
obveš~ati potrošnikov oziroma javnosti. Izvaja se, kadar je dokazano, da je živilo, ki ni varno, še v celotni koli~ini v distribucijski 
verigi in še ni prišlo do potrošnikov. Kadar nosilec umika iz katerega koli razloga ne more stopiti v stik z vsemi poslovnimi 
partnerji, je potrebno umik razširiti v odpoklic.

Odpoklic se izvede, kadar je živilo, ki ni varno, že doseglo potrošnike. V takšnih primerih se izvede postopek umika, 
hkrati pa se obvesti potrošnike oziroma javnost.

Kadar so nosilci živilskih dejavnosti kakor koli obveš~eni, da so proizvedli in/ali v promet izro~ili proizvod, ki ni varen, so dolžni 
o tem nemudoma obvestiti organ, ki je pristojen za uradni nadzor, in hkrati takoj pristopiti k izvršitvi vseh ukrepov, potrebnih 
za zavarovanje zdravja ljudi.

Vsi nosilci živilske dejavnosti morajo imeti izdelan na~rt umika in odpoklica proizvodov. Na~rt umika in odpoklica 
je pisni dokument, pripravljen z namenom u~inkovitega umika oziroma odpoklica proizvoda, ki ni varen, s trga oziroma iz 
uporabe pri potrošnikih. Opredeljuje vlogo, naloge in odgovornosti nosilcev živilske dejavnosti v postopku umika/odpoklica. 
Dolo~a tudi na~in in obliko komuniciranja z javnostjo ter podaja smernice za komunikacijo z organi uradnega nadzora. V 
primeru utemeljenega suma ali ugotovljene zdravstvene neustreznosti proizvoda sta možna dva ukrepa, in sicer:

O odlo~itvi za umik/odpoklic proizvoda mora nosilec dejavnosti po najhitrejši poti (po telefonu, elektronski pošti) in nato še z 
dopisom obvestiti vse udeležene v distribucijski verigi in pristojne organe uradnega nadzora. Obvestilo mora biti iz~rpno in 
jasno ter mora obsegati vse potrebne podatke za ustrezno ukrepanje udeležencev. V primeru odpoklica proizvoda so nosilci 
živilske dejavnosti dolžni na ustrezen na~in obvestiti tudi potrošnike oziroma javnost. Obvestilo mora biti jasno, nedvoumno 
in objavljeno na tak na~in, da bodo informacije dejansko dosegle potencialne potrošnike proizvoda, ki ni varen (nacionalni ali 
regionalni radio, ~asopis, televizija, lahko tudi na prodajnih mestih).

Podatki v obvestilu morajo obsegati najmanj vrsto in trgovsko ime proizvoda, naziv proizvajalca ali uvoznika, opis in vrsto 
pakiranja, podatke o datumu proizvodnje – roku uporabe, seriji – LOT, o delu embalaže, kjer so ti podatki odtisnjeni. 
Navedeni morajo biti razlogi za zdravstveno neustreznost proizvoda, navodila za ukrepanje potrošnikov ter naslov podjetja 
in kontaktne osebe podjetja, na katero se potrošniki lahko v tej zadevi obra~ajo. V tiskanih medijih je priporo~ljivo k obvestilu 
dodati sliko, v televizijskih objavah pa sliko ali film.

Obrazec 17: Umik/odpoklic
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4. SHRANJEVANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija mora biti dostopna in na razpolago organom, ki opravljajo inšpekcijski nadzor.

Beležiti in shranjevati je potrebno zapise o izvajanju spremljajo~ih programov (~iš~enja, nadzora nad škodljivci, usposabljanja, 
izjav, kontrole delovanja termometrov, korekcijskih ukrepov, validacije, umika/odpoklica, izvidov laboratorijskih preiskav, 
zapisniki notranjih presoj) ter zapise o izvajanju sistema HACCP skladno s tem dokumentom.  

Zapise in dokumente o izvajanju spremljajo~ih higienskih programov je potrebno hraniti vsaj od enega inventurnega obdobja 
do drugega oziroma daljše obdobje, ~e to zahteva veljavna zakonodaja.

V živilskem obratu je potrebno obvezno hraniti dokumentacijo o:

· preverjanju temperatur,

· kontroli delovanja termometrov,

· korekcijskih ukrepih,

· izjavah o zdravstvenem stanju zaposlenih,

· zapisih o opravljenem usposabljanju zaposlenih,

· opravljenem nadzoru nad škodljivci, ~e se je le-ta izvajal,

· zapisih o internem nadzoru nad škodljivci.

Vsi drugi zapisi (npr. pogodbe, izjave dobaviteljev, zapisi o validaciji, na~rti o usposabljanju …) so lahko arhivirani na sedežu 
trgovca.
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Obrazci

Obrazci 

Obrazec 1: SOGLASJE OSEBE K OBVEZNOSTI PRIJAVLJANJA BOLEZNI, KI SE LAHKO PRENAŠAJO Z DELOM

 (Vir: UL RS, št. 82, 21. 8. 2003, str. 12224)

Podpisani          soglašam, da bom takoj obvestil nosilca živilske 
dejavnosti in, ~e bo potrebno, opravil zdravstvene preglede in/ali prenehal z delom v primeru naslednjih zdravstvenih 
težav: 

1. Vedno v primeru

· bruhanja,

· driske,

· gnojnih sprememb na koži (kot so ognojki, gnojne rane, turi itd.),

· izcedka iz ušes in nosu.

2. Vsakokrat pred vrnitvijo na delo po preboleli nalezljivi bolezni.

3. ^e se pojavi driska in/ali bruhanje v družini.

4. Po vrnitvi na delo po daljši odsotnosti, ~e sem v tem ~asu prebolel drisko ali bruhal ali je kdor koli iz skupine ljudi, s katerimi 
     sem bil v stiku, prebolel drisko ali je bruhal.

Podpis osebe:        Datum:
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Obrazec 2: INDIVIDUALNA IZJAVA O BOLEZENSKIH ZNAKIH

 (Vir: UL RS, št. 82, 21. 8. 2003, str. 12224)

Ime in priimek:

Naslov bivališ~a:

Delovno mesto:

Opis bolezenskih znakov:

Bolezenski znak Da Ne Datum pojava

Bruhanje

Driska

Zlatenica

Gnojne spremembe na 
koži, ob nohtih, ob~asni 
je~men, gnojne rane

Izcedek iz o~i, ušes, nosu

Bivanje v tujini

Driska in/ali bruhanje v 
družini

^e ste na katero koli vprašanje odgovorili z DA, prosimo, da dodatno razložite svoje težave:

Potrjujem, da so odgovori na vprašanja in dodatne informacije resni~ni.

Podpis osebe:        Datum:

Napotek na zdravniški pregled    da  ne

Podpis nosilca živilske dejavnosti
oziroma odgovorne osebe:       Datum:
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Obrazec 3: POTRDILO O PREGLEDU OSEBE, KI PRI DELU PRIHAJA V STIK Z ŽIVILI

 (Vir: UL RS, št. 82, 21. 8. 2003, str. 12224)

Potrdilo o pregledu osebe, ki je opravljen po Pravilniku o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in v pro-
metu z živili prihajajo v stik z živili.

Na podlagi opravljenega pregleda je bilo ugotovljeno, da

(ime in priimek)                       , ki je zaposlen/-a pri 

(nosilec živilske dejavnosti)

na delovnem mestu             .

· izpolnjuje pogoje za delo z živili:

· izpolnjuje pogoje za delo z živili z omejitvijo: 

· ne izpolnjuje pogojev za delo z živili zaradi:

Predlagani ukrepi:

Kraj in datum izdaje:

Naziv pooblaš~enega javnega zdravstvenega zavoda, ki je potrdilo izdal:

                                                               Žig in podpis zdravnika:

* Izpolni se v dveh izvodih (za nosilca živilske dejavnosti in izvajalca pregleda)
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Obrazec 4: PRIMER OBRAZCA ZA LETNI NA^RT IN REALIZACIJO USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH

Tema izobraževanja Predviden termin
(mesec in leto) Datum izvedbe Izvedel

Na~rt izdelal:

Datum: 

Opombe:
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Obrazec 5: PRIMER OBRAZCA ZA EVIDENCO PRISOTNIH NA USPOSABLJANJU

Tema usposabljanja:        Datum: 

Ime Priimek Podpis

Podpisani delavci potrjujejo, da so seznanjeni z vsebino usposabljanja.

Preverjanje znanja:   a – pisno b – ustno c – brez preverjanja d – drugo

Opombe: 
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Obrazec 6: PRIMER OBRAZCA ZA EVIDENCO O PREVERJANJU DELOVANJA REFEREN^NEGA TERMOMETRA

Oznaka 
termometra

Datum
preverjanja

Ustreznost*
DA/NE

Korekcijski 
postopki Podpis

* Opomba: Ob ugotovljeni neustreznosti referene~nega termometra izvedemo korekcijski postopek.

Korekcijski postopek: 
a – ponovno umerjanje
b – popravilo termometra
c – zamenjava termometra

Odgovorna oseba:        Datum:

Opombe: 
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Obrazec 7: PRIMER OBRAZCA ZA PREVERJANJE DELOVANJA TERMOMETROV V HLADILNIH NAPRAVAH

Leto:         Datum:

Oznaka 
termometra Datum T preverjenega 

termometra
T referen~nega 

termometra
Korekcijski 
postopek Podpis

Korekcijski postopek: 
a – zamenjava termometra
b – popravilo termometra

Odgovorna oseba: 

Opombe: 
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Prostor:        
 

 
 

 
 

 
 

 
Term

in – datum
:

Kaj
Kdaj in frekvenca

Sredstvo 
Kako

Kdo
Kdo 

nadzira

N
aprava 

ozirom
a 

površina
D

nevno
Tedensko

M
ese~no

Letno
Im

e ~istila
Ro~no (r) 

ali
strojno (s)

N
a~in

~iš~enja
m

okro(m
)/

suho(s)

D
elovno 
m

esto
izvajalca
~iš~enja

D
elovno 
m

esto

Legenda: npr. 3 x D
 =

 dnevno, 2 x T =
 tedensko, 1 x M

 =
 m

ese~no, 2 x L=
 letno

Obrazec 8: PRIMER OBRAZCA ZA NA^RT ^IŠ^ENJA
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Obrazec 9: PRIMER OBRAZCA ZA EVIDENCE ^IŠ^ENJA

Mesec:     Leto:       ^iš~enje prostora: 

Datum Kaj je bilo o~iš~eno Podpis izvajalca 
~iš~enja Podpis nadzornika Korekcijski

postopek

Korekcijski postopek: 
a – ponovno ~iš~enje oziroma glej Navodilo za ~iš~enje

Opombe: 
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Obrazec 10: PRIMER OBRAZCA ZA KOREKCIJSKE POSTOPKE

Opis odstopanja:

Opis korekcijskega postopka:

Korekcijski postopek napisal (podpis): 

Poslano v vednost:

Datum:

En izvod korekcijskega postopka se shrani v arhivu z drugimi obrazci.

* Opomba: Ta obrazec se uporablja, ~e korekcijski postopki niso zajeti na posameznih obrazcih.
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Obrazec 11: PRIMER OBRAZCA ZA KONTROLO PROSTOROV GLEDE PRISOTNOSTI ŠKODLJIVCEV

Datum Glodavci in žuželke
(sum ali prisotnost) Korektivni ukrepi* Podpis

* KU – Korektivni ukrepi: 
a – naro~ilo deratizacije
b – naro~ilo dezinsekcije
c – drugo (potrebno opisati)

Izpolnjevanje tabele: ^e ugotovimo prisotnost, zraven napišemo vrsto škodljivcev (npr. miši, muhe, mravlje, podgane …) 
in ukrepamo v skladu z navodili.



56stran 56

Obrazec 12: PRIMER OBRAZCA ZA NA^RT NADZORA IN EVIDENCO TEMPERATURE ŽIVIL OB PREVZEMU

Vrsta živila (dodatek 1) Pogostost spremljanja*

živila visokega tveganja

živila srednjega tveganja

živila nizkega tveganja

* Nosilec živilske dejavnosti si sam dolo~i pogostost spremljanja temperature živil.

Datum Vrsta živila Temperatura 
v °C

Korekcijski 
postopek Podpis

Odgovorna oseba:        Datum:

Opombe: 
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Obrazec 13: PRIMER OBRAZCA ZA NADZOR TEMPERATURE V HLADILNIKIH, HLADILNIH VITRINAH IN 
                    ZAMRZOVALNIKIH 

Oznaka hladilnika/zamrzovalnika/hladilne vitrine: 

Datum Temperatura
v °C Korekcijski postopek Podpis

Odgovorna oseba:       Datum pregleda:

Opombe: 
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Im
e izdelka

D
atum

Toplotna obdelava
V

zdrževanje na toplem
Tem

peratura hranjenja vsaj 63 °C
 ali ve~

Podpis 
izvajalca

Središ~na 
tem

peratura
izdelka

Korektivni 
ukrep

  (a, b, c, e)

Za~etek 
hranjenja

(ura/m
inuta)

Središ~na 
tem

peratura
izdelka po 
treh urah

Središ~na 
tem

peratura
izdelka po 
šestih urah

Korektivni 
ukrep

(b, c, d, e)

Pri toplotni obdelavi m
esnih izdelkov m

ora biti dosežena središ~na tem
peratura vsaj +

75 °C
. (Vir: N

SAI N
ational STAN

D
ARD

 Authority of 
Ireland (1998).IS.341:1998., H

ygiene in Food Retailing and W
holesaling)

Korekcijski postopek:
a – toplotna dodelava,    b

 – ponovna validacija program
a,    c – poklicati servis,    d

 – vitrina se nastavi na višjo tem
peraturo,    e – živilo se zavrže

O
pom

be:  

Obrazec 14: PRIMER OBRAZCA ZA NADZOR TEMPERATURE PRI TOPLOTNI OBDELAVI V KONVEKTOMATU 
                    IN PRI VZDRŽEVANJU NA TOPLEM 
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Obrazec 15: PRIMER OBRAZCA ZA SPREMLJANJE OHLAJEVANJA IZDELKA
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Obrazec 16: PRIMER OBRAZCA ZA MENJAVO OLJA IN ^IŠ^ENJE CVRTNIKOV (FRITEZ)

Oznaka cvrtnika: 

Datum 
Menjava olja
(delno/vse) ^iš~enje Podpis izvajalca ~iš~enja/

menjave olja

Datum D V DA NE Podpis
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Obrazec 17: UMIK/ODPOKLIC

(Vir: UL RS, št. 56/03, Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na podro~ju 
varnosti hrane oziroma živil pri vklju~evanju v proces analize tveganja)

OPOZORILO
Odpoklic proizvoda (ali umik)

                                                                                                         Fotografija ali ilustracija proizvoda:

Ime proizvajalca (uvoznika): 

Vrsta in trgovsko ime proizvoda:

Opis, vrsta pakiranja in velikost pakiranja:

Identifikacijski podatki (datum proizvodnje ali rok uporabe, serija-LOT, navedba mesta odtisa teh podatkov na pakiranju):

Razlogi za zdravstveno neustreznost proizvoda: 

Navodila za ukrepanje potrošnikov: 

Naslov in telefonska številka podjetja: 

Kontaktne osebe, na katero se lahko potrošniki obrnejo:



62stran 62

Dodatek 1

Dodatek 1 

1. NAVZKRIŽNA KONTAMINACIJA

Je prenos mikroorganizmov z virov, kot so surova živila, osebje, oprema in okolica, na druga živila (npr. sokrvica iz surovega 
mesa, ki se shranjuje na zgornji polici hladilnika, se izceja na sladico, shranjeno na spodnji polici hladilnika).

V vseh poglavjih Smernic so navedeni ukrepi za prepre~evanje navzkrižne kontaminacije, ki jih je potrebno izpolnjevati za 
zagotavljanje proizvodnje in prometa varnih živil.

Pomembni ukrepi za prepre~evanje navzkrižne kontaminacije:

· oprema in pripomo~ki za obdelavo surovih in gotovih, pripravljenih živil, morajo biti lo~eni;

· obdelava surovih živil in gotovih, pripravljenih živil, mora potekati na razli~nih delovnih površinah;

· oprema in pripomo~ki, ki se uporabljajo za toplotno obdelavo in pripravo gotovih, pripravljenih jedi, se morajo ~istiti 
    lo~eno od opreme in pripomo~kov, ki se uporabljajo za surova živila, razen ~e ~iš~enje vklju~uje tudi razkuževanje;

· osebje, ki rokuje z živili, mora zagotavljati ~iste roke; osebje mora ustrezati zahtevam poglavja o osebni higieni/ delovni 
    obleki;

· prodajalec, ki isto~asno prodaja gotove izdelke in surovo meso, si mora po opravilih s surovim mesom temeljito umiti 
    in razkužiti roke.

2. RAZLOGI ZA SPREMLJANJE TEMPERATURE ŽIVIL 

Za spremljanje temperature hitro pokvarljivih živil obstajata dva vzroka, in sicer:
1. varovanje javnega zdravja,
2. podaljšanje uporabnosti živila.

Zastrupitve s hrano so posledica prisotnosti patogenih mikroorganizmov ali njihovih strupov na živilu ali v njem. Dolo~eni 
mikroorganizmi proizvajajo strupe, ki so nevarne kemi~ne snovi.

Toplotna obdelava uni~i patogene mikroorganizme, ne pa tudi njihovih strupov, zato moramo zaradi varovanja javnega 
zdravja storiti vse, da se vzdržuje število mikroorganizmov v surovih živilih na minimumu. S tem znižamo tveganje prisotnosti 
strupov v živilu, ki bi lahko povzro~ili zastrupitev oziroma ogrozili javno zdravje.

Da zadržujemo raven mikroorganizmov v surovih živilih na minimumu, je potrebno ta živila shranjevati pod +5 oC.

Toplotno obdelana živila je potrebno pojesti takoj po pripravi ali jih vzdrževati nad +63 oC ali pa jih ~im hitreje ohladiti na 
+5 oC. ^e hitro pokvarljiva živila shranjujemo pri temperaturi, ki onemogo~ajo rast vseh mikroorganizmov, se minimalizira 
tudi rast mikroorganizmov, ki lahko živila pokvarijo.

Pravilno shranjevanje prav tako ohrani predvideni rok uporabe živil.

3. UPORABA TERMOMETROV

· Pred vsako uporabo vbodnega termometra moramo sondo razkužiti s 70-odstotnim alkoholom ali drugim ustreznim 
    razkužilom. Po uporabi ga moramo vedno oprati pod teko~o vro~o vodo in obrisati.

· Namakanje vbodnega termometra v posodici z alkoholom ni dopustno.

· Termometer in pribor za razkuževanje hranimo v namenskem, ~istem in suhem prostoru (predalu).

· Za surovo meso in druga živila naj bo termometer lo~en – namenski. Na termometru naj bo ozna~eno, za kateri namen 
    se uporablja.
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4. KLASIFIKACIJA ŽIVIL PO SKUPINAH GLEDE NA TVEGANJE

Z mikrobiološkega vidika razvrš~amo živila v tri skupine.

1. Živila visokega tveganja

Živila, pripravljena za neposredno uživanje:

· predpakirane surove in toplotno obdelane ribe, školjke, mehkužci;

· surovo meso, npr. tatarski biftek, carpacio;

· toplotno obdelano meso, perutnina in izdelki;

· delikatesni izdelki (toplotno obdelan riž in testenine, delikatesne solate …);

· slaš~ice s kremo;

· toplotno neobdelani izdelki iz jajc (melanž, rumenjaki, beljak).

Zgoraj našteta živila, pripravljena za neposredno uživanje, so uvrš~ena v visokorizi~no skupino, ker so lahko okužena s
patogenimi mikroorganizmi, ki se lahko razmnožujejo pri ustreznih pogojih, zato moramo ta živila shranjevati pri/pod +5 oC 
in lo~eno od živil, ki lahko vsebujejo patogene mikroorganizme, ter z njimi pazljivo rokovati.

2. Živila srednjega tveganja

Živila srednjega tveganja so: 

· sveže predpakirane ribe,

· meso in mesni izdelki,

· perutnina in izdelki,

· jajca in jaj~ni izdelki, 

· predpakirana zelenjava,

· mleko in mle~ni izdelki,

· toplotno obdelana, zamrznjena in pripravljena zamrznjena živila.

Lahko vsebujejo patogene mikroorganizme. 
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3. Živila nizkega tveganja

Živila:

· sladkor,

· sol,

· suha živila kot testenine, za~imbe, mleko v prahu,

· neodprte plo~evinke, sterilizirani izdelki,

· žitarice: kosmi~i, koruza,

· žitarice za neposredno uživanje: misliji, koruzni kosmi~i …,

· marmelada, džemi,

· sterilizirane omake, prelivi,

· moka,

· sadje,

· vložena, sveža zelenjava,

· olja, maš~obe,

· keksi, sladkarije,

· ~aji, kava, pija~e,

· kruh.

^e našteta živila zahtevajo shranjevanje v hladnem, se morajo obravnavati kot živila visokega tveganja. Našteta živila ne 
omogo~ajo rasti mikroorganizmov, ker le-ti potrebujejo hrano, vodo in toploto in ne uspevajo v negostoljubnem okolju. 
Ve~ina mikroorganizmov potrebuje za svojo rast tudi zrak, ~eprav lahko nekateri uspevajo tudi brez zraka.

^eprav živila nizkega tveganja redko vsebujejo patogene mikroorganizme, pa lahko vsebujejo mikroorganizme, ki povzro~ijo 
kvarjenje živil. Tako recimo moka pogosto vsebuje plesni in spore, ki pa se ne razmnožujejo, ~e nimajo za to ustreznih pogo-
jev. Ostanki moke pogosto povzro~ijo plesnenje kon~nih pekovskih izdelkov.
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Dodatek 2 
Dodatek 2

1. VIRI

· Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, UL RS, št. 52/00, 42/02, 47/04.

· Pravilnik o higieni živil, UL RS, št. 60/02, 104/03, 11/04, 51/04.

· Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili, UL RS,
    št. 82/2003.

· Pravilnik o varnosti zamrznjenih živil, UL RS, št. 63/02 in 117/02.

· Pravilnik o uradnem nadzoru temperature zamrznjenih živil, UL RS, št. 63/02, 117/02.

· Pravilnik o pitni vodi, UL RS, št. 19/04, 35/04.

· Pravilnik o ravnanju z odpadki, UL RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03.

· Pravilnik o splošnem ozna~evanju predpakiranih živil, UL RS, št. 50/04, 58/04.

· Pravilnik o ozna~evanju živil, ki niso predpakirana, UL RS, št. 28/04.

· Pravilnik o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili, UL RS, št. 98/02, 75/03, 44/04.

· Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo, dajanje na trg ter uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov, UL RS,
    št. 28/04, 58/04.

· Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg svežega perutninskega mesa, UL RS, št. 28/04.

· Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg svežega mesa, UL RS, št. 28/04.

· Smernice dobre higienske prakse/HACCP za gostinstvo, GZS, Ljubljana 2002.

· Pravilnik o minimalnih tehni~nih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske
    dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln, UL RS, št. 18/93, 28/93, 34/93, 57/93.

Irski vodi~i
· Guidance Note No. 11: Revision No.1. Assessmentof compliance with the HACCP based element (Regulation 4.2) 
    of the European Communities (Hygiene of Foodstuffs) Regulations 2000 (S.I. No. 165 of 2000). Food Safety Authority 
    of Ireland (2004).

· Guidance Note No. 10. Product Recall and Traceability. Food Safety Authority of Ireland (2002).

· Hygiene in Food Retailing and Wholesaling. I.S. 341. National Standards Authority of Ireland (1998).

· Code of Practice No. 4. Code of Practice for Food Safety in the fresh produce supply chain in Ireland. Food Safety 
    Authority of Ireland (2001).

· HACCP – The Letters of the Law for Food. Food Safety Authority of Ireland (2003).

2. SPLETNI NASLOVI

http://www.efsa.eu.int – EFSA (European Food Safety Authority)
http://www.foodlaw.rdg.ac.uk – Evropska zakonodaja
http://www.fsai.ie/ – Food Safety Authority of Ireland
http://www.rtd.si/slo/ – Raziskave in razvoj v Sloveniji
http://www.evropska-unija.si – Evropska unija
http://europa.eu.int – Evropska zakonodaja
 http://www.gzs.si/trgovina – Združenje za trgovino GZS – zakonodaja
http://www.uradni-list.si – Uradni list on line
http://www2.gov.si/mz/mz-splet.nsf – Ministrstvo za zdravje
http://www.sigov.si/ivz/vsebine – Inštitut za varovanje zdravja
http://www.cordis.lu – 6. Okvirni program EU
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3. PROJEKTNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO PROJEKTA PHARE

A. Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije –  direktorat za notranji trg
· mag. Peter Puhan, v. d. generalnega direktorja Direktorata za notranji trg

· mag. Barbara Koci, vodja projekta Phare - Izvedba in dokon~anje projekta Phare

· Janez Rogelj, Priprava in delna izvedba projekta Phare

Predstavniki strokovne institucije:
· Majda Pohar, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

· mag. Vesna Veljanovski Geremija, svetovalec specialist, SIPIS Ljubljana

B. GZS – Združenje za trgovino
Predstavniki komisije za napredek poslovanja z živilskim in mešanim blagom: 
· Igor Sepi~, predsednik komisije

· Zvezdana Žurman, ~lanica 

· Alenka Novak, ~lanica 

· Marko Rozman, ~lan

· Jožica Krajšek, ~lanica

· Mija Lapornik, ~lanica, strokovna služba združenja

Prestavniki strokovne institucije Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj:
· Majda Pohar, vodja

· Tatjana Pavlica, ~lanica

· Jana Ramuš, ~lanica

C. Food Safety Authority of Ireland (PHARE partnerska država Irska)
· mag. Ray Ellard, Director of Audit and Complience, vodja projekta partnerske države

· Dorothy Guina-Dornan, Contracts Manager

D. Konzultacije
· Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

· Inštitut za varovanje zdravja, Ljubljana

E. Drugi
· Finan~na enota PHARE v Republiki Sloveniji

· PHARE predstavništvo Evropske unije v Republiki Sloveniji

 


