Datum: 5. 5 .2017
ČLANOM TZS

VABILO
Vabimo vas na strokovni seminar TZS s področja živil, na katerem bodo celovito
predstavljene zahteve, ki jih morate trgovska podjetja spoštovati pri prodaji živil, in
se nanašajo na sledljivost, varnost in označevanje živil ter materialov, namenjenih za stik z
živili. Seminar je namenjen predvsem malim trgovcem, ki se bodo imeli na ta način priliko na
enem mestu seznaniti z vsemi navedenimi pomembnimi zahtevami. Seminar bo organiziran v
Ljubljani dne 27. 6. 2017.
PROGRAM SEMINARJA (predava: Zvezdana Žurman, univ. dipl. ing. živil. tehnologije, članica
projektne skupine za pripravo Smernic dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v
trgovinski dejavnosti in projektne skupine za pripravo Smernic HACCP za mesnice in ribarnice
v trgovinski dejavnosti):
- Registracija nosilca živilske dejavnosti pri pristojnem organu (za koga je obvezna in kdo so
izjeme)
- Zagotavljanje varnosti in sledljivosti živil (zakonodajne podlage in izvajanje dobrih
higienskih navad HACCP v trgovinski dejavnosti v praksi)
- Označevanje predpakiranih in nepredpakiranih živil (vključno z ekološkimi živili,
prehranskimi in zdravstvenimi trditvami) - katere so zakonske podlage, ki urejajo
označevanje živil, katere so odobrene prehranske in zdravstvene trditve
- Prehranska dopolnila (obveznosti glede registracije, označevanja, sledljivosti)
- Materiali, ki prihajajo v stik z živili (obveznosti glede registracije, označevanja, sledljivosti,
izjave o skladnosti)
- Najpogostejša odstopanja nadzornih organov z napotki, kako jih odpraviti in v bodoče
preprečiti
Vse udeležence vljudno vabimo, da nam vsa vaša morebitna vprašanja posredujete že pred
pričetkom izvedbe seminarja na e-naslov: andrej.trdina@tzslo.si, saj jih bomo posredovali
predavateljem z zaprosilom, da na seminarju podajo konkretne odgovore.
PRIJAVNICA ZA STROKOVNI SEMINAR S PODROČJA ŽIVIL
dne 27. 6. 2017 od 13.00 – 15.30 ure, Dom gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana
(dvorana D)
Naziv in naslov podjetja: ________________________________________________
Davčna številka:__________________ Matična številka:______________________
Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_________________________
Ime in priimek udeležencev:
1.______________________ E-Naslov:____________________________________
2.______________________ E-naslov:____________________________________
3.______________________ E-naslov:____________________________________
4.______________________ E-naslov:____________________________________
Datum:
Podpis odgovorne osebe:
Splošni pogoji: Za člane znaša kotizacija 20,00 EUR na udeleženca (DDV je v ceno že vključen), za nečlane pa znaša
kotizacija 60,00 EUR na udeleženca (DDV je v ceno že vključen). Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313
8100 0518 803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-219, po pošti:
TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. Znesek vplačane kotizacije se vrne v primeru, da se
pisno odjavite vsaj 3 dni pred izvedbo seminarja! Kotizacijo povrnemo tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne
izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko
sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved. Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 10 udeležencev.

