
 
 
KOMU JE USPOSABLJANJE 
NAMENJENO: 

 
• delavcem, ki ravnajo z živili v pripravi, proizvodnji 

in prodaji (bari, gostišča, restavracije, 
okrepčevalnice, menze, slaščičarne, kavarne, 
živilske trgovine, turistične kmetije, pekarne, 
predelava, prevoz živil in drugo), 

 
• odgovornim osebam za razvoj in vzdrževanje 

postopkov HACCP in 
 
• nosilcem živilske dejavnosti. 

 
 

KOTIZACIJA IN PLAČILO: 
 
Kotizacija na udeleženca znaša:  
45 EUR + DDV.  
 
Kotizacijo nakažite pred pričetkom usposabljanja na 
poslovni TRR družbe SI56 3400 0100 7859 464 
odprt pri Banki Sparkasse. 
 
 
 

KONTAKTNA OSEBA: 
 
Barbara Počivavšek, dipl. ekon. 
 
• tel: 03 / 428 23 44 
• gsm: 031 646 429 
• fax: 03 / 428 23 21 
• barbara.pocivavsek@kova.si 
 
 
 
 
 

 
 

  
TERMIN IZVEDBE 

 
20.06.2019 

 
ob 12. uri 

 
Trajanje:  

3 šolske ure 
 
 
 

LOKACIJA: 
Seminarski prostori 

 

KOVA d.o.o. 
Opekarniška cesta 15d, Celje 

 

 
 
 
Vaše prijave zbiramo na e-naslovu 
barbara.pocivavsek@kova.si vse do 
19.6.2019.  
 

Vljudno vabljeni! 
 
 
 
 
 

organizira 

Usposabljanje 
zaposlenih v zvezi s 

HIGIENO ŽIVIL  

in  

HACCP sistemom 

 
 
 

 
 

 
 
 

         
 
 

    20. JUNIJ 2019 
ob 12. uri 

 
Lokacija: 

Seminarski prostori 

KOVA d.o.o. 
 



HACCP 
 
 

Sistem HACCP je instrument, ki z zakonsko  
zahtevanim usposabljanjem pomaga nosilcem 
živilske dejavnosti, da vzdržujejo in nadgrajujejo 
nivo znanja, posledično pa s tem dosežejo višji 
standard varnosti hrane. 
 
Na podlagi zahtev Uredbe (ES) št. 852/2004 o 
higieni živil (Priloga XII Usposabljanje) lahko v 
proizvodnji ali prometu z živili delajo le osebe, ki v 
praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s 
strokovno izobrazbo za delo z živili in/ali z dodatnim 
usposabljanjem za delo z živili. 
 
 
Nosilci živilske dejavnosti morajo zagotoviti da: 
 
- nadzorujejo osebe, ki delajo z živili, jim dajejo 

navodila in/ali jih usposobijo v zadevah higiene, 
skladno z zahtevnostjo njihovega dela, 

- so osebe, ki so odgovorne za razvoj in 
vzdrževanje postopkov, ki temeljijo na načelih 
HACCP ali za izvajanje ustreznih smernic, 
primerno usposabljanje za uporabo načel 
HACCP in 

- so vse zahteve nacionalne zakonodaje glede 
programov usposabljanja za osebe, ki delajo v 
določenih živilskih sektorjih, izpolnjene. 

 
 
 
POTRDILO: 
 
Po uspešno opravljenem usposabljanju bodo 
udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi na 
usposabljanju s področja higiene živil. 
 

 
 

PROGRAM USPOSABLJANJA 
 
 
PRAVNA UREDITEV PODROČJA HIGIENE IN 
VARNOSTI ŽIVIL IN VARNOSTI ŽIVIL, S 
POUDARKOM NA SPREMEMBAH IN NOVI 
ZAKONODAJI  

Predstavitev splošne veljavne slovenske zakonodaje 
in zakonodaje Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
na področju higiene živil, s poudarkom na: 
 
 

Transmaščobe: 
 

Pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti 
transmaščobnih kislin v živilih (Ur.l.RS, št. 18/2018, 
23/18) 
 

Aditivi: 
 

Uredba o izvajanju  uredbe (ES) o aditivih za živila 
(Uradni list RS, št. 12/2011), Uredba o  spremembah 
Uredbe o izvajanju  uredbe (ES) o aditivih za živila 
(Uradni list RS, št. 87/2012)  
 

Akrilamid: 
 

Uredba Komisije (EU) 2017/2158 z dne 20. novembra 
2017 o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za 
zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih  
 

Alergeni: 
 

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, 
št. 6/2014) - označevanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PREREKVIZITNI PROGRAMI 
Registracija obrata 

Higienski pogoji (sanitarno tehnični pogoji) 

Zdravstveno stanje – priloga 1,2, usposabljanje 

DDD, Čiščenje – vzdrževanje, monitoring 

Umik in odpoklic 

Embalaža 

Obvladovanje odpadkov 

Novosti glede na prakso 

 

 

HACCP  ŠTUDIJA 

- Zagotavljanje varnosti živil skozi tehnološke 

faze 

- Mikroklimatsk  pogoji 

- Notranji nadzor 

- Ugotavljanje KKT in KT (sedaj še: 

transmaščobe, akrilati, aditivi, alergeni) 

- Monitoringi 

 

 

PRIJAVA: 
 
Ime in priimek udeleženca: 
 

 
__________________________________________ 
Podjetje: 
 

 
Kontakt: 
 
__________________________________________ 

 


