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Novosti na področju živilske

zakonodaje v letih (2012), 2013 in 
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UVHVVR



DELOVNA PODROČJA

• Varnost hrane in zaščita 
potrošnikov

• Registracija živilskega obrata

• Odobritev živilskega obrata

• Higiena živil

• Mikrobiološka merila

• Zoonoze

• Programi nadzora salmonel

• Onesnaževala v živilih

• Pesticidi

• Rezidua

• Aditivi, encimi in arome za 
živila ter ekstrakcijska topila

• Radioaktivno onesnaženje živil

• Obsevana živila

• Nova živila

• Gensko spremenjeni organizmi

• Označevanje živil

• Obogatitev živil

• Prehranske in zdravstvene 
trditve

• Naravne mineralne, izvirske 
vode in namizne vode

• TSE (Transmisivne 
spongiformne encefalopatije)



VARNOST HRANE IN ZAŠČITA POTROŠNIKOV

Izvedbena uredba Komisije ES/931/2011 o 
zahtevah glede sledljivosti iz Uredbe (ES) št. 
178/2002 (uporaba: 1. julij 2012)

– podrobnejša pravila glede sledljivosti živil 
živalskega izvora

Uredba se uporablja v celotni verigi (registrirani 
in odobreni obrati!!!)



VARNOST HRANE IN ZAŠČITA POTROŠNIKOV

Izvedbena uredba Komisije ES/208/2013 o 
zahtevah glede sledljivosti za kalčke in 
semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov

(uporaba: 1. julij 2013)

Uredba Komisije ES/211/2013 o zahtevah za 
certificiranje za uvoz v Unijo kalčkov in semen, 
namenjenih za proizvodnjo kalčkov

(uporaba: april 2013)



REGISTRACIJA ŽIVILSKEGA OBRATA

Nov predpis o registraciji živilskih obratov:
- zajeta celotna živilska veriga  (“zeleni” in “rdeči” del, 

gostinstvo, javne kuhinje, catering,….)
- posodobljen postopek registracije obrata (enota 

vstopna točka, e-registracija,…)
- obvezna registracija organizatorjev odkupa mleka 

(kmetijskih zadruge,..)
- kategorizacija obratov prodaje na drobno skladno s 

predpisi, ki urejajo trgovinsko  oziroma gostinsko 
dejavnost



REGISTRACIJA ŽIVILSKEGA OBRATA

- posebna kategorija obratov za proizvodnjo živil na 
mestu izvora odpade

- podrobnejši kriteriji za zakol kuncev in perutnine na 
mestu izvora

- označevanje živil se izvaja skladno z veljavno 
horizontalno zakonodajo

(predvidena uveljavitev predpisa: september 2014)

Predpogoj: sprejem Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijstvu (predvidoma junij 
2014)



ODOBRITEV ŽIVILSKEGA OBRATA

Uredba Komisije ES/210/2013 o odobritvi 
obratov za proizvodnjo kalčkov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 852/2004

Vključitev v novi pravilnik o registraciji živilskih 
obratov:

- obrati za proizvodnjo kalčkov

- odobritev obratov po nacionalni zakonodaji



HIGIENA ŽIVIL

Uredba Komisije ES/16/2012 o spremembi 
Priloge II k Uredbi ES/853/2004 o zahtevah za 
zamrznjena živila živalskega izvora, namenjena 
za prehrano ljudi (uporaba: 1. julij 2012)

– zahteve za označevanje zamrznjenih živil 
živalskega izvora (ne veljajo za označevanje živil 
namenjenih končnim potrošnikom)

• datum proizvodnje

• datum zamrznitve



HIGIENA ŽIVIL

Uredba Komisije ES/ 786/2013 o spremembi 
Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 glede 
dovoljenih meja jesotoksinov v živih školjkah 

(uporaba: september 2013) 

– dvig meje za jesotoksine iz 1 na 3,75 miligrama 
ekvivalenta jesotoksina na kilogram; 



HIGIENA ŽIVIL

Bodoče spremembe uredb higienskega paketa:

- vizualna P/M inšpekcija prašičev

- ukinitev posebne oznake zdravstvene ustreznosti za 
živali zaklane v sili (zakol izven klavnice)

- testiranje na trihinelo (nadzorovani pogoji reje) 

- trgovanje z divjadjo v koži med DČ

(uveljavitev junij 2014 (objave v UR EU še ni))



HIGIENA ŽIVIL

Pravilnik o določitvi majhnih količin živil neživalskega 
izvora, njihovih pogojih za pridelavo in označitev

- določa majhne količine posameznih skupin 
kmetijskih pridelkov in površine na katerih se lahko 
pridelujejo

- določa možna mesta prodaje majhnih količin

- določa nacionalne zahteve, da se dosežejo cilji EU 
zakonodaje

(predvidena uveljavitev predpisa: september 2014)

Predpogoj: sprejem Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijstvu (predvidoma junij 
2014)



MIKROBIOLOŠKA MERILA

Uredba Komisije ES/1086/2011 o spremembi 
Priloge II k Uredbi (ES) št. 2160/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta in Priloge I k 
Uredbi Komisije (ES) št. 2073/2005 v zvezi s 
salmonelo v svežem perutninskem mesu 

(uporaba: 1. december 2011)



MIKROBIOLOŠKA MERILA

Uredba Komisije ES/209/2013 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 2073/2005 glede 
mikrobioloških meril za kalčke in pravil 
vzorčenja za klavne trupe perutnine in sveže 
perutninsko meso 

(uporaba: 1. julij 2013)



MIKROBIOLOŠKA MERILA

Uredba Komisije ES/1019/2013 o spremembi 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005 glede 
histamina v ribiških proizvodih

(uporaba: november 2013)



MIKROBIOLOŠKA MERILA

Bodoče sprememba Uredbe ES/2073/2005:

- strožji procesni kriterij za salmonelo pri 
prašičih 

(uveljavitev junij 2014 (objave v UR EU še ni))



ZOONOZE

Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. novembra 2013 o 
spremljanju in poročanju odpornosti zoonotskih in 
komenzalnih bakterij proti protimikrobnim snovem 
(2013/652/ES)

- spremljanje odpornosti pri: 
- Salmonella spp.;

- Campylobacter jejuni in Campylobacter coli (C. jejuni in C. 
coli);

- indikatorske komenzalne bakterije Escherichia coli (E. coli);

- indikatorske komenzalne bakterije Enterococcus faecalis in 
Enterococcus faecium (E. faecalis in E. faecium).



ADITIVI, ENCIMI, AROME,…

Uredba Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o 
spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za 
živila .

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

- z junijem 2013 se  je začel neposredno uporabljati EU seznam 
za aditive

Uredba Komisije (EU) št. 380/2012 z dne 3. maja 2012 o 
spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji in ravnmi uporabe za 
aditive za živila, ki vsebujejo aluminij   

strožja pravila za aditive, ki vsebujejo aluminij 
(Uporaba: februar 2014)



ADITIVI, ENCIMI, AROME,…

Uredbe (ES) št. 2065/2003 aromah dima, ki se 
uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih 

V začetku leta 2014 je predvidena objava 

Izvedbene Uredbe Komisije s katero se bo odobrila 
uporaba primarnih proizvodov arom dima v/na 
živilih.

- seznam arom dima



PREHRANSKE IN ZDRAVSTEVNE TRDITVE

- odobritev zdravstvenih trditev je stalen proces in 
lahko pričakujemo nove Uredbe o odobrenih kot o 
zavrnjenih zdravstvenih trditvah. 



http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/



Hvala za pozornost!


