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SMERNICE SEKCIJE IZVAJALCEV DDD 
o izvajanju storitev deratizacije in dezinsekcije 

v objektih za proizvodnjo in promet z živili, ki zapadejo pod direktive sistema HACCP 

Minimalni strokovni standardi za obvladovanje škodljivcev s strani pooblaščene 

organizacije za izvajanje DDD dejavnosti pri naročniku. 
 

 

DERATIZACIJA 

• Deratizacija in kontrola deratizacije s strani izvajalca se izvaja najmanj 4 (štiri) krat 

letno, vsake 3 (tri) mesece, in sicer kot: 

- 2 (dva) krat letna deratizacijo s kontrolo in zamenjavo vseh deratizacijskih vab in 

- 2 (dva) krat letna kontrola deratizacije z zamenjavo deratizacijskih vab po potrebi. 

• Dodatne deratizacije izven teh terminov se izvajajo po potrebi – po naročilu naročnika, 

glede na problematiko pojavljanja glodalcev. 

• Kontrola deratizacije s strani naročnika se opravlja med posameznimi deratizacijami 

in kontrolami izvajalca. O problematiki se obvešča izvajalca. 

 

- Deratizacijske vabe se morajo namestiti v deratizacijske tulce ali zabojčke, ki morajo biti 

ustrezno označeni in oštevilčeni, njih namestitev (zunaj in znotraj objektov) pa mora biti 

označena v tlorisnih načrtih objektov. 

- Deratizacijske vabe se morajo nastaviti na takšnih mestih, da ni možnosti, da pridejo v stik z 

živili. 

 

O izvajanju deratizacije se mora voditi pisna evidenca, ki mora vsebovati naslednje podatke: 

- Datum opravljene storitve deratizacije oziroma kontrole deratizacije; 

- Vrsta uporabljenega deratizacijskega sredstva; 

- Ugotovitve – stanje vab; 

- Ukrepi ob ugotovitvah prisotnosti glodalcev; 

- Ime in podpis izvajalca storitve in odgovorne osebe naročnika. 

 

 

DEZINSEKCIJA 

Plazeči insekti 

• Pregled prostorov na prisotnost plazečih insektov s strani izvajalca se opravi najmanj 2 

(dva) krat letno. 

• Pregled prostorov na prisotnost plazečih insektov s strani naročnika se vrši v času med 

dvema pregledoma izvajalca. O problematiki se obvešča izvajalca. 

• Pregled prostorov na prisotnost plazečih insektov se opravi vizualno, oziroma s 

pomočjo mehanskih metod (lepilne plošče, feromonske vabe, …). 

• Storitve dezinsekcije se izvedejo na osnovi ugotovitev o prisotnosti insektov. 
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Leteči insekti 

• Pregled prostorov na prisotnost letečih insektov s strani izvajalca se opravi najmanj 2 

(dva) krat letno v obdobju april - oktober. 

• Pregled prostorov na prisotnost letečih insektov s strani naročnika se vrši v času med 

dvema pregledoma izvajalca. O problematiki se obvešča izvajalca. 

• Pregled prostorov na prisotnost letečih insektov se opravi vizualno, oziroma s 

pomočjo mehanskih metod (lepilne plošče, feromonske vabe, luči za insekte, …). 

• Storitve dezinsekcije se izvedejo na osnovi ugotovitev o prisotnosti insektov. 

 

O izvajanju dezinsekcije se mora voditi pisna evidenca, ki mora vsebovati naslednje podatke: 

- Datum opravljene storitve dezinsekcije; 

- Vrsta uporabljenega dezinsekcijskega sredstva; 

- Način aplikacije dezinsekcijskega sredstva; 

- Mesta tretiranja; 

- Ime in podpis izvajalca storitve in odgovorne osebe naročnik 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mag. Jasna Zver, 

predsednica Sekcije izvajalcev DDD 

 

 

 

V Ljubljani, dne 12. oktober 2010 


