
BRISI

 ZDRAVSTVENO HIGIENSKI NADZOR IN MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE

SKLOP 1 – MBL brisi

Artikel Naziv LPO (letna poraba) cena na enoto v 
EUR brez DDV

stopnja DDV cena na 
enoto v EUR 
z DDV 

vrednost z 
DDV

MBL 071

verifikacija HACCP sistema v centralni kuhinji - en obisk obsega pregled HACCP 

dokumentacije, odvzem 7 brisov na snažnost in 1 vzorca živila (vzorec živila se 

odvzame pri 3 obiskih)

4

MBL 072
verifikacija HACCP sistema v razdelilni kuhinji -  en obisk obsega pregled 

HACCP dokumentacije in odvzem 5 brisov na snažnost
1

MBL 073

verifikacija HACCP sistema v mlečni kuhinji – 1 x letno  pregled HACCP 

dokumentacije, 1 x letno odvzem 5 brisov na snažnost in 3 x letno odvzem 1 

vzorca živila

3

MBL 074

verifikacija HACCP sistema na oddelku za invalidno mladino -  1 x letno  pregled 

HACCP dokumentacije, 1 x letno odvzem 8 brisov na snažnost in 1x letno 

odvzem vzorca živila

1

MBL 078 MBL preiskava  brisov na snažnost  v kuhinji 46

MBL 019

MBL preiskava živila (obseg mikrobiološkega preskusa živil se izvede v skladu s 

Smernicami za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu 

potrošniku, različica: januar 2009) – KAT. 7.5.

7

MBL 010 usposabljanje zaposlenih znotraj sistema HACCP – kuhinja (cca 40 oseb) 1

MBL 056 odvzem izpirkov endoskopov 36

MBL 024 MBL preiskava izpirkov endoskopov 36

MBL 075 odvzem brisov na snažnost na bolnišničnih oddelkih, endoskopov 55

MBL 079 MBL preiskava  brisov na snažnost na bolnišničnih oddelkih, endoskopi 50

MBL 085 MBL preiskava  brisov na sterilnost na bolnišničnih oddelkih 5
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MBL 001
Odvzem vzorca pitne vode za mikrobiološke in osnovne kemijske preiskave (tudi 

meritev T, prostega klora in organoleptika)
24

MBL 017
MBL preiskava pitne vode obseg redni preskus (E. coli, koliformne bakterije, št. 

kolonij pri 22 in 37 C) – ustreza
22

MBL 023

MBL preiskava pitne vode obseg občasni preskus (E. coli, Enterokoki, koliformne 

bakterije, Clostridium perfingens, Pseudomonas auregionosa, št. kolonij pri 22 in 

37 C) – ustreza

2

MBL 016
kemijska preiskava vzorca pitne vode v obsegu redna po Pravilniku o pitni vodi 

(barva, okus, motnost, amonij)
3

MBL Odvzem vzorca demi vode za mikrobiološko preiskavo z meritvijo temperature 1

MBL MBL preiskava demi vode na skupno števio mikroorganizmov 

1

MBL 069 odvzem vzorca pitne vode  na prisotnost bakterije Legionella spp. 24

MBL 068 MBL preiskava  pitne vode na prisotnost bakterije Legionella spp. 24

MBL 077 dezinfekcija, odvzem vzorca pitne vode in a test vodovodnega objekta  do 50 m3 1

MBL 002 odvzem vzorca dializne vode za mikrobiološke preiskave 24

MBL 022 MBL preiskava dializnih vod 24

MBL spore na nosilcu (priprava spor) 10

MBL 081 kontrola uspešnosti sterilizacije (MBL preiskava spor) 10
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