
    
 
VABLJENI NA BREZPLAČNI SEMINAR ZA ČLANE TZS 

 

»ZAKONODAJNE NOVOSTI NA PODROČJU KOZMETIČNIH  IZDELKOV S 

POUDARKOM NA TRGOVINSKI DEJAVNOSTI« 

 

ki bo potekal v četrtek, dne 17. maja 2018 s pričetkom ob 9.00 uri, Dimičeva 13, 

Ljubljana, dvorana B, 1. nadstropje (parkirišče: K1) 

 

Se vsakodnevno srečujete z vprašanji, povezanimi s pravilnim označevanjem 

kozmetičnih izdelkov, pravilnim navajanjem odgovorne osebe na kozmetičnem 

izdelku, priglasitvijo novih kozmetičnih izdelkov pristojnemu organu ter 

praktičnimi vprašanji ob izvajanju nadzora s strani pristojnih nadzornih organov 

v RS na podlagi evropske Uredbe ES, št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih? 

 

Odgovore na zgoraj izpostavljena vprašanja boste izvedeli na našem seminarju.  

IZVAJALCI SEMINARJA: 

- ga. Anja Menard Srpčič, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije 

- ga. Helena Hočevar, ga. Ljudmila Gregorka Marinko, Ministrstvo za zdravje,  

Zdravstveni inšpektorat RS 

PROGRAM SEMINARJA 

8.45 – 9.00 Registracija udeležencev 

9.00 – 9.45 Zakonodaja na področju kozmetičnih izdelkov in novosti s 

poudarkom na trgovinski dejavnosti 

Anja Menard Srpčič, Urad RS za kemikalije 

9.45 – 10.30 Izvajanje nadzora in ugotovljene najpogostejše težave v 

praksi 

 Zdravstveni inšpektorat RS 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIJAVNICA NA SEMINAR »ZAKONODAJNE NOVOSTI NA PODROČJU 

KOZMETIČNIH  IZDELKOV S POUDARKOM NA TRGOVINSKI DEJAVNOSTI« 

 

ki bo potekal v četrtek, dne 17. maja 2018 s pričetkom ob 9.00 uri, Dimičeva 13, 

Ljubljana, dvorana B, 1. nadstropje (parkirišče: K1) 

 

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:               Žig:                                   Podpis odgovorne osebe:  

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. 

 
Splošni pogoji: Seminar je za člane TZS brezplačen. Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/ 58-98-
219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si. *V primeru, da razpisanega 
regijskega srečanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski 
naslov, kamor lahko sporočimo morebitne spremembe oziroma odpoved.  

 

mailto:info@tzslo.si

