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                                 Priloga 1 

   Pogostnost vzor enja mletega mesa in mesnih pripravkov v odvisnosti od obsega proizvodnje 

Pogostnost vzor enjaMese ni obseg 
proizvodnje

Vrsta živali 

Za etna pogostnost vzor enja Zmanjšana pogostnost vzor enja
(v primeru ugodnih rezultatov) 

od 5 ton do 10 
ton mletega mesa 

vse vrste mesa, 
razen
perutninskega 
mesa  

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi 
vsaj 6 zaporednih rezultatov

Salmonela:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi 
vsaj 6 zaporednih rezultatov 

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec 

od 5 ton do 10 
ton mesnih 
pripravkov

vse vrste mesa, 
razen
perutninskega 
mesa

E.coli:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi 
vsaj 6 zaporednih rezultatov

Salmonela:
1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi 
vsaj 6 zaporednih rezultatov 

E.coli:
1 vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec 

vse vrste mesa, 
razen
perutninskega 
mesa

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 4 
zaporedne rezultate

Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 4 
zaporedne rezultate

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca 

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

od 1 tone do 5 
ton mletega mesa 

perutninsko meso Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno
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vse vrste mesa, 
razen
perutninskega 
mesa

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 4 
zaporedne rezultate

Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 4 
zaporedne rezultate

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca 

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

od 1 tone do 5 
ton mesnih 
pripravkov

perutninsko meso Salmonela:
1 vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno

vse vrste mesa, 
razen
perutninskega 
mesa

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 
zaporedna rezultata 

Salmonela:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 
zaporedna rezultata 

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec na vsake 4 mesece 

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca

od 500 kg do 1 
tone mletega 
mesa  

perutninsko meso Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno

vse vrste mesa, 
razen
perutninskega 
mesa

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 
zaporedna rezultata 

Salmonela:
1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 
zaporedna rezultata 

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec na vsake 4 mesece 

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca

od 500 kg do 1 
tone mesnih 
pripravkov

perutninsko meso Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno

od 100 kg do 500 
kg mletega mesa

vse vrste mesa, 
razen
perutninskega 
mesa

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 4 mesece, da se pridobi vsaj 2 
zaporedna rezultata 

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi 
vsaj 2 zaporedna rezultata 

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec na vsakih 6 mesecev 

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece
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 perutninsko meso Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno

vse vrste mesa, 
razen
perutninskega 
mesa

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec enkrat na 4 mesece, da se pridobi vsaj 2 
zaporedna rezultata 

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi 
vsaj 2 zaporedna rezultata 

E.coli  in SŠMO:
1 vzorec na vsakih 6 mesecev 

Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece

od 100 kg do 500 
kg
mesnih 
pripravkov

perutninsko meso Salmonela:
1 skupni vzorec enkrat na mesec

Salmonela:
zmanjšanje frekvence ni možno

manj kot 100 kg 
mletega mesa ali  
mesnih 
pripravkov

vse vrste mesa 
vključno s 
perutninskim
mesom 

Vzorčenje ni potrebno. Vzorčenje
ni potrebno. 

Izrazi v tabeli pomenijo: 
- vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot, 
- skupni vzorec je vzorec, kjer vzor evalec ob vzor enju združi 5 vzor nih enot v 1 skupni vzorec, 
- mleto meso in mesni pripravki kot so dolo eni z Uredbo(ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilnih za 

živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30.4.2004, str. 55), zadnji  spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi 
nekaterih uredb ter odlo b in sklepov na podro jih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vklju no z 
veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdav itve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na podro jih pravosodja in notranjih zadev, 
carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20.12.2006, str. 1) (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES). 




