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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: Vodja prehrane Zdravko Krnjajić  

SKRBNIK DOKUMENTA: Vodja prehrane Zdravko Krnjajić  

PREGLEDAL:    PVK Marija Trček  

ODOBRIL:  Direktorica Karmen Arko  

 
 
PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

   

 

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE  
Namen tega organizacijskega  predpisa je opredeliti proces priprave, obdelave in postrežbe prehrane. 
 
2. KRATICE IN POJMI  
2.1 Kratice 
DFBJ Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
KKT kritična kontrolna točka 
PVK predstavnik vodstva za kakovost 
OP  organizacijski predpis  
OBR  obrazec  
HACCP Hazard Analysis Critical Control Point 
POBO program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb 
VP vodja prehrane 
EKN enotni klasifikacijski načrt 
 
2.2 Pojmi 

Zdravstvena 
ustreznost živil 
 

Varnost živil ter ustreznost njihove sestave glede vsebnosti življenjsko pomembnih hranilnih snovi, ki 
vplivajo na biološko in energijsko vrednost živil. 

Dejavnik tveganja Biološki, kemijski ali fizikalni dejavnik (agens) v živilu oziroma lastnost ali stanje živila, ki lahko ogroža 
zdravstveno stanje ljudi. 

Kritična kontrolna 
točka (KKT) 
 

Stopnja v proizvodnji, kjer je potrebna vzpostavitev preventivnih oz. kontrolnih ukrepov, s pomočjo katerih 
se morebitna prisotnost dejavnikov tveganja v živilu prepreči, odstrani ali zmanjša na sprejemljivo raven. 
 

Kritična mejna 
vrednost 

Kriterij oz. vrednost, ki na KKT ločuje sprejemljivo od nesprejemljivega 

Spremljanje 
(monitoring) KKT 
 

Izvajanje načrtovanih opazovanj ali meritev uvedenih preventivnih oz. kontrolnih ukrepov, da bi ugotovili ali 
je KKT pod nadzorom. Dokumentirani rezultati monitoringa so sestavni del obveznih podatkov za potrebe 
verifikacije. 

Zaposleni na 
skupinah 

So gospodinje, bolničarji/negovalci zdravstveni tehniki in ostali, ki delujejo v gospodinjski skupnosti 
stanovalcev, značilnimi za domove 4. generacije. 

Korekcijski postopek Katerikoli postopek, ki ga je potrebno izvesti, kadar rezultati monitoringa kažejo, da KKT ni pod nadzorom. 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk je kratica za 
sistemsko metodo, ki ugotavlja in ocenjuje dejavnike tveganja pri posameznih postopkih proizvodnje in 
prometa z živili. Predstavlja najuspešnejšo metodo za preprečevanje bolezni, ki se prenašajo z živili. 

Dietni meni Sladkorni, varovalna prehrana, celiakija, laktoza in drugi po potrebi. 

Hladna veriga Je temperaturno območje, ki se razlikuje glede na vrsto živila: 

• meso (2-4C) 

• mlečni izdelki (2-6C) 

• zamrznjeni proizvodi (-14  –  -18C) 

Vrsta obrokov zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica, večerja, malica. 
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3. POSTOPEK  
3.1. Povezave z ostalimi procesi 

Proces vodenja  
-LPN 

 
 
 
 
 

PROCES PRIPRAVE, OBDELAVE IN 
POSTREŽBE PREHRANE 

 
 
 
 
 
 

Proces vodenja 
- letno poročilo o delu 
- plan nabav in investicijskega vlaganja 

Proces zdravstvene nege in 
zdravstvene oskrbe  
-zapisniki sestankov zaposlenih na 
področju prehrane 
-potrebe po vrsti, številu  in mestu 
obrokov 
-informacija o sprejemu stanovalca 
- pripombe/predlogi na pripravo prehrane 

Proces zdravstvene nege in zdravstvene 
oskrbe  
-objava jedilnikov 
-informacija o odstopanjih v prehranjevanju  
-odgovor na pripombe/predloge 
- informacije o alergenih 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
- potrebe po surovinah za aktivnosti 
delovne terapije 
- potrebe po pripravi dodatnih obrokov za 
pogostitve 

Proces dela v fizioterapiji in delovni terapiji 
- dobavljen material 
- pripravljeni naročeni dodatni obroki 

Proces socialnega dela  
 

Proces socialnega dela  
 

Proces dela PND 
-potrebe po vrsti, številu obrokov 
-pripombe/predlogi na pripravo prehrane 

Proces dela PND 
-objava jedilnikov 
-informacije o alergenih 
-odgovor na pripombe/predloge 

Proces priprave, obdelave in razdelitve 
prehrane 

Proces priprave, obdelave in razdelitve 
prehrane 
 

Proces FRSS 
-pripombe/predlogi na evidenco ur 
zaposlenih 

Proces FRSS 
-naročila zaposlenih 
-ure zaposlenih 
-ure splošno koristnih del 

Proces nabave  
-dobavljeni material (izdajnica) 

Proces nabave  
- jedilnik 
-naročila živil 
-ostali potrošni materiala, inventar, osnovna 
sredstva 
 

Proces vodenja vzdrževalno tehnična 
služba 
-obvestilo o odpravi okvare 
-plan vzdrževalnih del (obvestilo) 
-izvedena vzdrževalna dela 

Proces vodenja vzdrževalno tehnična služba 
-naročila zunanjih uporabnikov 
-prijava okvare 
-obvestilo o generalnem čiščenju 

Odjemalci So stanovalci, zaposleni, zunanji uporabniki storitev prehrane. 

Odgovorna za 
HACCP 

Vodja prehrane. 

Proces je  skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki pretvarjajo vhode v izhode in vsebuje 
kazalnik/e kakovosti (merjenje). 

Odgovoren je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, izvajanje, nadzor in izboljševanje določene 
aktivnosti v procesu. 

Sodelujoči je oseba, ki je odgovorna za neposredno izvedbo določene aktivnosti ali dela te aktivnosti v 
procesu/postopku. 

Skrbnik procesa je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, uvajanje, izvajanje, nadzor in stalno izboljševanje 
procesa 
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-obvestila o okvarah na vodovodnem in 
ogrevalnem sistemu  
 

Vrednotenje in izboljševanje 
-plan notranjih presoj 
-neskladnosti/priporočila 
-tveganja 
-rezultati anketiranja zaposlenih in 
odjemalcev 

Vrednotenje in izboljševanje 
- ukrepi (iz notranjih/zunanjih presoj) 
- koristni predlogi zaposlenih (izboljšave) 

Obvladovanje dokumentacije 
-način in čas arhiviranja (EKN) 

Obvladovanje dokumentacije 
-dokumentacija za arhiviranje 

Proces ambulantne dejavnosti Proces ambulantne dejavnosti 
 

 
 
3.1.  Postopek izvajanja  

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni,  izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

1.  Izdelava jedilnika VP 
 
 

 

➔ Priporočili za  
prehransko obravnavo 
v bolnišnicah in 
domovih za starejše 
občane 
➔Želje odjemalcev 

  
Jedilnik (tedenski) ➔ 

Nosilec izdelave jedilnika je odgovorna oseba, ki pri 
tej aktivnosti uporablja predpise in strokovno literaturo 
s področja zdrave prehrane (Priporočili za prehransko 
obravnavo v bolnišnicah in domovih za starejše 
občane) in upoštevata želje odjemalcev. Odgovorna 
oseba za izdelavo jedilnika sestavlja navadne in 
dietne tedenske jedilnike ter po navodilu zdravnika 
individualne jedilnike oz. prehrano prilagojeno 
stanovalcu. Jedilnik se prilagaja sezonsko dostopnim 
živilom. 
Za obrok zaposlenih in odjemalcev je na voljo 
navadni in dietni meni. Stanovalci se vključujejo v 
izdelavo jedilnika preko predstavnikov iz posameznih 
oddelkov.   
 

2.  Priprava in izvedba 
naročila 
 

VP, 
Ekonom 

➔Jedilnik  
➔Seznam 
dobaviteljev 
➔HACCP 
 

Naročilo živil ➔ 

Na osnovi  jedilnika, števila odjemalcev (dnevna 
ocena), normativa in seznama dobaviteljev pripravi in 
izvede naročilo po telefonu oz. po e-pošti. 
Dostava poteka po dogovoru z dobavitelji (skladno s 
pogodbo). Ekonom preveri količino in kakovost blaga 
(kjer je to mogoče) ter spremno dokumentacijo 
(dobavnica, določeni certifikati, veterinarska potrdila 
so predloženi samo ob podpisu pogodbe). Pri živilih, 
kjer je potrebna “hladna veriga”, preverja tudi 
temperaturo blaga v skladu s HACCP. 
Če živilo ni ustrezno embalirano, če je embalaža 
poškodovana ali umazana, če je bila prekinjena 
hladna veriga, če se je iztekel rok uporabe ali če je 
živilo oporečno, ekonom  v sodelovanju z ekonomom 
oz. obratno, zapiše reklamacijski zapisnik, živilo v 
skladu s HACCP  umakne iz uporabe na obrazcu: 
Umik živila. 

3.  Sprejem živil VP, 
ekonom,  
zaposleni v kuhinji 
 
 

➔ Naročilo 
➔HACCP 
 

Dobavnica➔ 
 

 

Sprejem je prva KT v procesu obvladovanja procesu 
oskrbe s prehrano. Z organoleptičnim pregledom živil 
in s preverjanjem spremne dokumentacije VP oz. 
ekonom  s tem korakom odstrani dejavnike tveganja 
ali pa jih zmanjša na sprejemljivo stopnjo.  
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni,  izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

4.  Skladiščenje Ekonom, 
VP 
zaposleni v kuhinji 
 
 

➔Navodila 
proizvajalca 
 

Merjenje 
temperature➔ 

 

Ekonom v sodelovanju z VP in zaposleni v kuhinji 
razvrstijo živila v  zamrzovalnike in  hladilnike oz. 
skladišče.  V hladilnikih preverjamo temperaturo 2- 
krat dnevno, v zmrzovalnikih pa 1-krat dnevno. 
O  tem se vodi evidenca na obrazcih – Monitoring 
temperatur v hladilnih napravah. V primeru okvare 
hladilnih naprav se ustrezno ukrepa in to zabeleži. 

5.  Izvedba 
pripravljalnih del in 
toplotna obdelava 
živil 

VP, 
Zaposleni v kuhinji 

➔HACCP 
 

Merjenje 
 temperature-KKT➔  

 

Za izvedbo pripravljalnih del so potrebni naslednji 
dokumenti: jedilnik, število odjemalcev. Pripravljalna 
dela izvajajo VP in zaposleni v kuhinji. Zaposleni v 
kuhinji potrdijo na ustreznem obrazcu: soglasja 
delavca k obveznosti prijavljanja bolezni, Individualna 
izjava o bolezenskih znakih. 
 
Toplotna obdelava živil predstavlja v tem procesu 
naslednjo KKT. Toplotno obdelavo živil izvajajo 
zaposleni v kuhinji. Ob zaključku toplotne obdelave 
živil,  VP  ali zaposleni v kuhinji izmerijo temperaturo 
pripravljene hrane in izpolni Obrazec: Monitoring 
temperature pri toplotni obdelavi živil samo pri 
VEČJIH KOSIH MESA. 
 

6.  Delitev jedi v 
posode ali 
ogrevalne vozičke 
ali na vozičke 

Zaposleni v kuhinji ➔HACCP 
 

Merjenje 
 temperature-KKT➔  

 

Vso hrano, ki je pripravljena za delitev zaposleni v 
kuhinji razdelijo v posode ali v ogrevalne vozičke 
(zaradi vzdrževanja predpisane temperature) ali na 
vozičke.  
 
Ob vsaki delitvi zaposleni v kuhinji preveri 
temperaturo toplotno obdelanih živil (KKT) in izpolni 
temperaturo pred delitvijo hrane v skladu s HACCP, 
1-krat tedensko. Če temperatura jedi ne ustreza 
kritičnim mejnim vrednostim, zaposleni v kuhinji 
izvedejo popravne ukrepe. VP občasno izvajata 
kontrolo. 

7.  Razdeljevanje 
hrane 

Zaposleni v kuhinji, 
Zaposleni po 
oddelkih 

➔HACCP 
 
 

Merjenje 
 temperature-KKT➔  

 

Delitev hrane poteka s pomočjo ogrevalnih vozičkov, 
vozičkov, v glavni jedilnici in po oddelkih, zaposleni v 
jedilni za zaposlene.  
 
Zaposleni po oddelkih pripravljeno hrano s pomočjo 
ogrevalnih vozičkov transportirajo na oddelke po v 
naprej določenem vrstnem redu.  
 
Zaposleni po oddelkih hrano iz transportnih vozičkov 
porcionirajo na krožnike glede na dieto, vrsto priprave 
ter želeno količino hrane. Zaposleni po oddelkih 
sprotno razdelijo pripravljene porcije posameznim 
stanovalcem. 1-krat tedensko zaposleni na oddelkih 
izvedejo merjenje temperature hrane pred 
razdeljevanjem hrane (meritev T pri prvem in zadnjem 
postreženem stanovalcu) v skladu s HACCP. 
 
Zaposleni v kuhinji poskrbijo za dostavo hrane v 
kuhinji za zaposlene, za stanovalce in zunanje 
odjemalce ter sprotno pripravijo hrano za zunanje 
odjemalce. 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni,  izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

8.  De serviranje Zaposleni po 
oddelkih, 
Zaposleni v kuhinji 
 

➔HACCP 
➔POBO 
 
 

Evidenca čiščenja 
(centralna kuhinja)➔  
 

Zaposleni po oddelkih po zaužitem obroku izvedejo 
de serviranje na oddelkih, zaposleni v kuhinji pa v 
kuhinji za zaposlene, stanovalce in zunanje 
odjemalce. Površine, kjer se je izvajala strežba 
prehrane omenjeni ustrezno počistijo v skladu s 
HACCP in POBO. 
 
V centralni kuhinji pomivanje in čiščenja poteka po 
navodilih HACCP. Pomivanje posode ter čiščenje v 
kuhinji izvajajo zaposleni v kuhinji. Pri vsakem 
čiščenju vodimo dnevno, tedensko in letno (generalna 
čiščenja) evidenco na  ustreznih obrazcih.   
Kontrolo čiščenja in izpolnjevanja obrazcev 1- krat 
mesečno izvaja VP, ki vodi zapis.  

9.  Ravnanje z odpadki Zaposleni po 
oddelkih, 
Zaposleni v kuhinji, 
VTS, 
Zunanji izvajalci 
 

➔HACCP 
➔Načrt ravnanja z 
odpadki 

Evidenca 
odpadkov➔  

 

Zaposleni v kuhinji in na oddelkih odpadke predhodno 
ločujejo v skladu z navodili odjemalca odpadkov: 

• Kartonsko embalažo odlagamo v poseben 
kontejner za papir, 

• Plastiko odlagamo v poseben kontejner za 
plastiko, 

• Steklo v posebnem kontejnerju, ki ga 
odlagamo na ekoloških otoke, 

• Organske odpadke, zbiramo v posebnih 
posodah, ki jih odvaža pooblaščena oseba, 

• Odpadno olje.  
Zaposleni na skupinah biološke odpadke ločeno 
zbirajo v namenske posode, ki jih dnevno zaposleni iz 
kuhinje prevzamejo in ustrezno odpremijo. 
O odvozu organskih odpadkov in odpadnih olj se vodi 
evidenca na obrazcu Odvoz biološko razgradljivih 
odpadkov in Odvoz odpadnega jedilnega olja in 
maščob  v skladu s HACCP. 
VTS organizira odvoz vseh vrst odpadkov. 

 
 
4.1 Povezave z drugimi dokumenti 

 
4.2 Obrazci 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

PR 15 HACCP 

PR 27 Načrt ravnanja z odpadki 

PR 28 Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb  

ND 20 Navodilo za pomivanje posode 

Zunanji dokument Navodila odjemalca odpadkov 

Zunanji dokument Priporočili za prehransko obravnavo v bolnišnicah in domovih za starejše občane (MZ,2008) 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

OB KUH 01 Evideneca pripomb glede prehrane 

OB KUH 02 Evidenca izrednih dogodkov 

OB KUH 03 Evidenca čiščenja internega vodovodnega omrežja 

OB KUH 04 Obiski serviserjev 

OB KUH 05 Kontrola ohlajanja za večje količine jedi 

OB KUH 06 Kontrola temperature jedi pri pregrevanju 
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4.3 Kazalnik kakovosti 

 

OB KUH 07 Kontrola živil na prevzemu 

OB KUH 08 Reklamacijski zapisnik 

OB KUH 09 Kontrola temperature na izdajni liniji 

OB KUH 10 Kontrola temperature jedi pri porciranju v posode pred transportom 

OB KUH 11 Kontrola temperatur v hladilnih in zmrzovalnih enotah (kuhinja) 

OB KUH 12 Kontrola temperatur v hladilnih in zmrzovalnih enotah (klet) 

OB KUH 13 Kontrola temperatur in vlage v skladišču za krompir 

OB KUH 14 Preverjanje delovanja vbodnih in ostalih termometrov 

OB KUH 15 Kontrola toplotne obdelave  

OB KUH 16 Interno izobraževanje 

OB KUH 17 Seznam pribora in posode za na oddelek 

OB KUH 18 Evidenca čiščenja za kuhinjo 

OB KUH 19 Evidenca čiščenje klet kuhinje 

OB KUH 20 Evidenca čiščenja vezni hodnik  

OB KUH 21 Evidenca čiščenja aparati 

OB KUH 22 Evidenca čiščenja kuhinja 1 

OB KUH 23 Evidenca čiščenja aparati 1 

OB KUH 24 Evidenca čiščenja - bela posoda 

OB KUH 25 Evidenca čiščenja jedilnica za zaposlen 

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec merjenja Komu poroča 

Zadovoljstvo s prehrano 1-5 letno PVK Direktor, VP 

Količina odpadkov Kg letno VP PVK 

Število pripomb število letno VP PVK 


