
 

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e, 2310 Slovenska Bistrica,  

Tel. 02/818-14-84,  tel/.fax 02/818-31-10, DŠ: 14614936, TRR:6100 0001 3840 792 

 
 

 

Številka: 74/ok/2018 

Datum: 20.09.2018   

 

 

Usposabljanje odgovornih oseb za notranji nadzor in zaposlenih v zvezi 
z varnim delom z živili in HACCP sistemom 

 

Obveščamo vas, da OOZ Slovenska Bistrica, skupaj s Skladom za izobraževanje delavcev pri 

samostojnih podjetnikih Slovenska Bistrica in podjetjem Aditiv d.o.o. iz Slovenske Bistrice, 

organizira usposabljanje v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom 

 

v Slovenski Bistrici, dne 08.10. 2018, ob 10.00 uri,  
 

v prostorih Območne obrtno-podjetniške  zbornice Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e. 

 

Izobraževanje bo trajalo 2 uri in pol.  

Udeleženci izobraževanja bodo ob zaključku prejeli potrdilo o opravljenem  izobraževanju. 

 

Vsebina izobraževanja: 

 Namen in zakonska podlaga za vzpostavitev HACCP sistema v živilskem obratu 

 Zahteve nadzora in odgovornost nosilcev živilske dejavnosti 

 Registracija – priglasitev živilskega obrata 

 Faze pri izdelavi in vzpostavitvi HACCP sistema 

 Biološki, kemijski in fizikalni dejavniki tveganja 

 Osebna higiena in zdravstvene zahteve za delavce v živilski dejavnosti 

 Prevoz, prevzem in shranjevanje živil in temperature živil med pripravo, skladiščenjem in 

distribucijo 

 Navzkrižno onesnaženje živil z mikroorganizmi in načini prenosa na živilo 

 Rast in razmnoževanje mikroorganizmov 

 Kvarjenje živil in načini preprečevanja kvarjenja živil 

 Okužbe in zastrupitve s hrano, izvor okužb, preprečevanje okužb in zastrupitev s hrano 

 Čiščenje in ravnanje z odpadki, DDD 

 Vrste termometrov in merjenje temperatur 

 Smernice dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP za različne dejavnosti 

 Obvezne evidence za nosilce živilske dejavnosti 

 Presoja, verifikacija sistema HACCP 

 Alergeni in označevanje. 

 Vzorčenje živil in nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil. 



 

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e, 2310 Slovenska Bistrica,  

Tel. 02/818-14-84,  tel/.fax 02/818-31-10, DŠ: 14614936, TRR:6100 0001 3840 792 

 

Komu je namenjeno izobraževanje? 

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so zaposleni v proizvodnji in prometu z živili (gostinstvo, 

catering, restavracije, okrepčevalnice, turistične kmetije, pekarne, slaščičarne, trgovine, mesnice in 

mesnopredelovalni obrati,..).  

Izobraževanje se lahko uvršča v okvir letnega plana izobraževanja, ki ga morajo nosilci živilske 

dejavnosti izvajati glede na zahteve Uredbe 852/2004 o higieni živil. 

 

Izobraževanje je primerno tako za: 

 odgovorne osebe za notranji nadzor oziroma nosilce živilske dejavnosti, kot za 

 zaposlene pri delu z živili (kuharji, natakarji, trgovci, peki, mesarji, delavci v 

proizvodnji...). 

 

 

Zakonska podlaga za usposabljanje oseb odgovornih za notranji nadzor in zaposlenih 

Naj vas opozorimo, da ste gostinci dolžni skladno z Uredbo 852/2004 ES in Zakonom o zdravstveni 

ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Ur. l. RS št. 52/00, 42/02, 47/04 

usposabljati in usposobiti vaše zaposlene, ki delajo z živili. 

Zakon v 4. členu namreč  določa, da v proizvodnji in prometu z živili lahko delajo samo osebe, ki 

imajo ustrezno strokovno izobrazbo za delo z živili, oziroma so zanj dodatno usposobljene. Nosilci 

živilske dejavnosti oz. osebe odgovorne za notranji nadzor, pa so dolžne nadzirati osebe, ki delajo z 

živili in jih usposabljati v zadevah higiene, skladno z zahtevnostjo njihovega dela. 
 

 

Cena izobraževanja znaša za člane zbornice, ki redno plačujete članarino in za zaposlene, za katere 

plačujete prispevek za izobraževanje Skladu za izobraževanje, 18 € (DDV je vključen v ceno) in  

36 €  za nečlane zbornice in za tiste zaposlene za katere ne plačujete prispevka za izobraževanje. 

 

V kolikor ste zainteresirani za navedeno izobraževanje vas prosimo, da izpolnite prijavnico in jo 

pošljete na sedež zbornice po pošti ali po faxu  ( 02/818 31 10), ali na e- naslov: 

olga.kampus@ozs.si,  najkasneje do vključno četrtka 04. oktobra 2018. 

 

 
 

Veselimo  se  srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo ! 

 

 

 

 
               Sekretarka                                                                 Predsednica sekcije gostincev 

    OOZ Slovenska Bistrica                                                           OOZ Slovenska Bistrica 

            Olga Kampuš                                                                           Janja Goričan l.r. 
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P R I J A V N I C A 

 

za usposabljanje odgovornih oseb za notranji nadzor in zaposlenih v zvezi z varnim delom z živili in 

HACCP sistemom, na OOZ Slovenska Bistrica, dne 02.10. 2018, ob 10.00 uri,  

 
Ime in 
priimek_______________________________________________________________________ 
 
naziv 
firme______________________________________________________________________________ 
 
e-pošta:________________________________ 
 
Davčna tevilka___________________________tel./fax_____________________________________ 
 
naslov_____________________________________________________________________________ 
 
član zbornice  DA  NE 
 
udeleženci seminarja: ________________________________________________________________ 
 
 
 
Datum:     žig     podpis: 
 
 
 
 


