
 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru SPOT svetovanje Gorenjska  
vabi na delavnico z naslovom  

 
 

DOBRE HIGIENSKE  PRAKSE oz. NAČELA HACCP 
 

 
ki bo potekala v sredo, 30.1.2019, od 17.00 do 19.15 ure, v Veliki sejni sobi Upravne 

enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. 
 

 
IZ VSEBINE DELAVNICE: 
- Slovenska in EU zakonodaja na področju proizvodnje, prometa in prodaje živil; 
- Varna prehrana in dejavniki tveganja (fizikalni, kemijski in mikrobiološki); 
- Dobra proizvodnja praksa (postopki dela z živili – nabava in pravilno rokovanje z njimi, križna 
  kontaminacija, shranjevanje, toplotna obdelava, pravilno odtajevanje, porcioniranje, sledljivost,…); 
  čiščenje (postopki, vrste čiščenja, rokovanje s čistili,…); 
- Dobra higienska praksa (osebna higiena, delovna obleka, higiena rok-kdaj, kako in zakaj jih je potrebno 
   umivati,…); 
- Označevanje živil (alergeni, energijsko hranilne vrednosti, informacije o alergenih pri nepredpakiranih  
 živilih) – dopolnitev  HACCP dokumentacije; 
- Vodenje HACCP dokumentacije; 
- Najpogostejša neskladja ugotovljena med notranjim in inšpekcijskim nadzorom. 
 
 
O PREDAVATELJICI:  
Sonja Čeferin Tomaš je univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije z bogatimi izkušnjami 
na področju prehranskega svetovanja, priprave, uvajanja in verifikacije HACCP sistema v gostinskih 
obratih, slaščičarnah, bolnišnicah, planinskih postojankah in živilsko predelovalnih obratih že od samega 
začetka zakonske obveznosti uvedbe in uporabe HACCP sistema. Bila je profesorica na Srednji gostinski in 
turistični šoli v Radovljici, strokovna sodelavka na področju prehrane in HACCP sistema ter vodja 
prehranske službe v Splošni bolnišnici Jesenice. Od leta 2013 pa vodi in je lastnica svojega podjetja, ki 
deluje na področju svetovanja in sanitarnega inženiringa. 
 
 
DELAVNICA JE NAMENJENA: mikro, malim in srednjim podjetjem ter potencialnim podjetnikom. 
 
Delavnica je za udeležence brezplačna. 
 
 
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:  
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do petka, 25. januarja 2019 na tel. št. 04 50 60 220 (Jana 
Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-sora.si.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 


