
ENOTA TRAJANJE VSEBINA

Enota 1 3 ure Nevarnosti za varnost hrane in navzkrižna kontaminacija 

Enota 2 3 ure Sanitacija, osebna higiena in HACCP 

S A F E 2 F O O D
Krepitev usposobljenosti zaposlenih v živilstvu na področju poklicnega zdravja 

in varnosti ter varnosti živil

MODUL 2: 
VARNA HRANA

SAFE2FOOD PROGRAM USPOSABLJANJA

Trajanje: 6 ur

Ciljne skupine: zaposleni v živilstvu

Metode: samoizobraževanje, e-izobraževanje

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

2019-1-TR01-KA202-076021

UVOD
Varnost hrane pomeni zagotavljanje zdravja in higiene živil in zajema vse faze po 
proizvodnji, to je priprava, predelava, pakiranje, skladiščenje, prevoz, distribucija in 
prodaja končnih izdelkov. Varnost hrane zagotavlja, da hrana ne škoduje zdravju 
potrošnika.
Modul 2 omogoča prepoznavanje nevarnosti za varnost hrane na lastnem delovnem 
mestu in nudi nekaj strokovnih priporočil za zagotavljanje varnejše hrane. Modul je 
sestavljen iz tabel s splošnimi informacijami in navodili za obdelavo pomembnih 
informacij. Vključuje tudi vire za lažje samoizobraževanje. Modul se uporablja skupaj s 
spletno platformo SAFE2FOOD, kjer so objavljeni izobraževalni videoposnetki.



E N O TA  1 :  N E VA R N O S T I  Z A  VA R N O S T I  H R A N E  ( 3  U R E )

VSEBINA CILJI PRIPOMOČKI POTEK REZULTATI VREDNOTENJE

• Varna hrana

• Biološke 

nevarnosti

• Kemične 

nevarnosti

• Fizične nevarnosti

• Navzkrižna 

kontaminacija 

• Seznaniti se s 

splošnimi pravili o 

varnosti hrane

• Ugotoviti glavne 

nevarnosti na 

lastnem delovnem 

mestu

• Ugotoviti območja 

navzkrižne 

kontaminacije na 

lastnem delovnem 

mestu

• Predlagati 

izboljšave za 

boljšo varnost 

hrane na lastnem 

delovnem mestu 

• Vir 1

• Vir 2

• Vir 3

• Vir 4

• Vir 5

• Vir 6

• SAFE2FOOD 

spletna platforma

• SAFE2FOOD 

sintezno poročilo

1. Preuči Vir 1 in Vir 2

2. Izpolni Vir 3 in Vir 4

3. Preuči Vir 5 in 

izpolni Vir 6 

• Izpopnjeni Vir 3, 

Vir 4 in Vir 6

• Predstavi zaključke 

družini, prijatelju 

ali sodelavcu

• Odgovori na 

njihova vprašanja 

in pridobi njihove 

povratne 

informacije 

• Primerjaj 

odgovore s 

sodelavci



1 0  P R AV I L  VA R N E  H R A N E

1. Brez fizične kontaminacije z nečistočami ali neznano snovjo

2. Brez strupenih kovin in nekovin ter drugih kemičnih onesnaževalcev

3. Brez mikroorganizmov, zajedavcev ali njihovih razvojnih oblik ali izločkov

4. Brez presežnih koncentracij ostankov pesticidov in zdravil

5. Brez presežnih koncentracij prehranskih dodatkov

6. Brez presežnih koncentracij radionuklidov in sevanja

7. Brez nedovoljenih dodatkov

8. Sestava hrane je v skladu s predpisanimi pogoji

9. Rok uporabnosti živil je berljiv in še ni potekel

10. Živila živalskega izvora so označena z zdravstveno oznako 

VIR 1

10.



VIR 2

B I O L O Š K E  N E VA R N O S T I

Mikroorganizmi, kot so patogene bakterije, zajedavci, virusi, glive ali prioni, se lahko širijo s 
slino, blatom, urinom, odprtimi ranami, umazanimi rokami, rabljeno opremo in lahko 

povzročijo okužbe, zastrupitev s hrano 

K E M I Č N E  N E VA R N O S T I

Naravne, kot so mikotoksini, strupene gobe, ribe; nenaravne, kot so ostanki pesticidov, težke 
kovine, zdravila, detergenti, ostanki čistil, razkužila, prepovedani dodatki, procesna olja, 

veterinarska zdravila, neprimerni embalažni materiali in predmeti, kot so plastične skodelice 
in krožniki, jedilni pribor, steklenice, zavijalni papir, plastični filmi, škatle s pico 

F I Z I Č N E  N E VA R N O S T I

Kosi plastične embalaže, majhni kamenčki, kosti, les, zemlja, steklo, nohti, lasje, žuželke, 
vretenčarji, osebni predmeti, kot so obroči, kovanci, gumbi 



Pravila, ki jih nisem poznal: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Pravila, ki manjkajo na seznamu 10 pravil varne hrane:

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

VIR 3

VIR 4

5 nevarnosti za hrano na lastnem delovnem mestu:

1. __________________________________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________________________________________



VIR 5

Navzkrižna kontaminacija: prenos mikroorganizmov, kemikalij in fizičnih delcev na živila prek drugih živil, opreme, pripomočkov, zaposlenih in 
mešanja delovnih procesov .

Preprečevanje: osebna higiena, umivanje rok, čiščenje delovnih površin, opreme in prostorov, uporaba rokavic in delovnih oblačil. 

Uporaba ključevKajenje

Delo z denarjem

Strežba hraneUporaba orodij

Rokovanje Uporaba stranišča Uporaba mobitela

3 najpogostejši načini in mesta za sprožitev navzkrižne kontaminacije na lastnem delovnem mestu: 

1. __________________________________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________________________________

VIR 6

Nekaj načinov za sprožitev navzkrižne kontaminacije



E N O TA  2 :  P R I P O R O Č I L A  Z A  VA R N O S T  H R A N E  ( 3  U R E )

VSEBINA CILJI PRIPOMOČKI POTEK REZULTATI VREDNOTENJE

• Sanitacija

• Osebna higiena

• HACCP načela

• Prepoznati 

sanitarne prakse 

za varnost hrane

• Obnoviti znanje o 

umivanju rok in 

drugih vprašanjih 

osebne higiene

• Ozaveščanje o 

HACCP načelih

• Vir 7

• Vir 8

• Vir 9

• Vir 10

• SAFE2FOOD 

spletna platforma

• SAFE2FOOD 

sintezno poročilo

1. Preuči Vir 7, Vir 8, 

Vir 9

2. Izpolni Vir 10

3. Preuči Vir 11

4. Izpolni Vir 12

• Izpolnjeni Vir 10, 

Vir 12

• Predstavi zaključke 

družini, prijatelju 

ali sodelavcu

• Odgovori na 

njihova vprašanja 

in pridobi njihove 

povratne 

informacije 

• Primerjaj 

odgovore s 

sodelavci

• Razmisli o novih 

znanjih in veščinah 

ter si ustvari načrt 

za njihovo 

izvajanje na 

lastnem delovnem 

mestu 



8  S T R O KOV N I H  P R I P O R O Č I L  Z A  VA R N O  H R A N O

1. Upoštevaj pravila osebne higiene, še posebno temeljito umivanje rok

2. Uporabljaj rokavice, pokrivala in druge dele zaščitne obleke

3. Deluj kot potencialni nosilec bakterij in se izogibaj dotiku kože, nosu, ust, obraza, las

4. Zaščiti ureznine, opekline in druge rane

5. Ne delaj z gnojnimi ranami, drisko, bruhanjem in podobnimi zdravstvenimi težavami

6. Kihaj in kašljaj v robec ali nadlaket, nato pravilno umij roke

7. Z živili ravnaj nad 65 ° C in jih shranjuj pod 4 ° C

8. Temeljito očisti sveža živila 

VIR 7



VIR 8

Sanitacija: postopki za zagotovitev ustreznih higienskih pogojev delovnih površin, opreme in prostorov, da se prepreči kontaminacija hrane.

Primeri: čiščenje, dezinfekcija, dezinsekcija, zatiranje škodljivcev, razstrupljanje…

Čiščenje:
• Suho ali mokro odstranjevanje vidnih in nevidnih nečistoč
• Uporabljaj čistila in pripomočke iz varnega materiala, ki jih po uporabi shrani 

ločeno od hrane in jih operi pri 95 ° C
• Očisti prostore in površine od najčistejših do najbolj umazanih prostorov in od 

zgoraj navzdol 

Dezinfekcija:
• Zaviranje rasti škodljivih mikroorganizmov na delovnih površinah ali opremi
• Uporabljaj vročo vodo med 70-80 ° C ali kemikalije in UV žarke
• Redno zamenjuj razkužila, da se prepreči odpornost mikroorganizmov

Najpogostejši sanitarni postopki 



VIR 9

Zaposleni v živilskem sektorju imajo moralno in pravno dolžnost vzdrževati osebno higieno v vseh fazah pridelave, priprave in distribucije hrane!

Še posebej pomembna je higiena rok:
• Roke je potrebno umiti kadarkoli se dotakneš nečesa, kar ni hrana, ki jo pripravljaš ali pripomoček, ki ga takrat uporabljaš
• Roke je potrebno umiti pred začetkom dela in po prihodu iz drugega delovnega prostora
• Roke je potrebno umiti po uporabi stranišča, po nečistem delu in delu z občutljivo hrano, po odnašanju smeti, kihanju, kašljanju, brisanju 

nosu, dotiku kože in las, pred in po uporabi rokavic, pred in po jedi, pred in po kajenju, po uporabi telefona, po čiščenju in pred odhodom iz 
službe 

Poleg rok je pomembno, da se pred začetkom dela lasje trdno pritrdijo stran od obraza in se pokrijejo. Prav tako morajo biti čisti brada in brki. 

Milo vtri v dlani, hrbtne 
strani rok, zapestja, 
nohte, prste, palce, 
predele med njimi 

Odstrani uro in 
nakit

Nanašaj milo 
na roke vsaj 20 

sekund

Milo temeljito 
speri s tekočo 

toplo vodo 

Mokre roke obriši z 
brisačo za enkratno 
uporabo, z njo zapri 
pipo in odpri vrata 

Pravilen postopek umivanja rok 

VIR 10

Kje in kdaj si moram umivati roke na lastnem osebnem delovnem mestu:
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



VIR 11

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points): sistem preventivnih ukrepov, ki omogoča prepoznavanje, vrednotenje, preprečevanje 
nevarnosti in nadzor potencialno škodljivih snovi v hrani ali pogojev, ki lahko ogrozijo zdravje ljudi.

7  H AC C P  N AČ E L

1. Analiza dejavnikov tveganja: ugotovi potencialna tveganja za vsako sestavino izdelka in fazo 

proizvodnje

2. Opredelitev kritičnih kontrolnih točk: vzpostavi nadzorne, preventivne in korektivne ukrepe

3. Določitev kritične mejne vrednosti: določi merila za ločevanje sprejemljivega parametra od 

nesprejemljivega parametra, kot so temperatura, čas, pH ali aw

4. Vzpostavitev in izvajanje nadzora: izvajaj načrtovana opazovanja in meritve fizikalnih, kemijskih, 

senzoričnih in vizualnih parametrov na kritičnih kontrolnih točkah

5. Določitev korektivnih postopkov: prepreči ali zmanjšaj tveganje z načrtovanimi ukrepi, v primeru 

preseganja kritične vrednosti

6. Preverjanje: oceni skladnost z načrtom HACCP v obratu

7. Arhiviranje dokumentacije: shrani dokumente in podatke o zagotavljanju varnosti hrane 



VIR 12

5 sprememb, ki jih lahko izveden na lastnem delovnem mestu, da zagotovim boljšo varnost hrane na podlagi tega, kar sem se naučil v Modulu 2:

1.

2.

3.4.

5.

Moje nove
delovne prakse

za boljšo
varnost hrane 


