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          Vabilo  
'' USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V ZVEZI S HIGIENO ŽIVIL IN 

HACCP SISTEMOM '' 

 
ČETRTEK, 20. 4. 2023  ob 14.30 uri 

Izvedba preko spletne platforme ZOOM 
 
 
 VSEBINA USPOSABLJANJA POPOLNOMA PRILAGOJENA POTREBAM UDELEŽENCEV 
 

14:15 do 14:30 PRIJAVA V ZOOM 
14.30 – 17.00 PREDAVANJE PREKO ZOOM APLIKACIJE 

Vsebina: 
 slovenska in EU zakonodaja s področja živil; 
 varna prehrana in dejavniki tveganja; 
 HACCP sistem - prednosti in koristi; 
 načela HACCP sistema; 
 vodenje kontrolnih tabel; 
 dobra proizvodna praksa pri delu z živili; 
 dobra higienska praksa pri delu z živili; 
 neskladja pri notranjem nadzoru dela z živili, 
 obvladovanje alergenov  
 razprava ter 
 preverjanje znanja. 

 

 

 
Podrobna navodila s povezavo za dostop do spletnega srečanja v ZOOM-u  boste prejeli 
na elektronski naslov kontaktne osebe (prijavitelja) vsaj dva dni pred izvedbo. 

Usposabljanje je namenjeno vsem osebam, ki se pri svojem delu srečujejo s proizvodnjo 
in prodajo živil (bari, gostišča, restavracije, okrepčevalnice, menze, slaščičarne, kavarne, 
turistične kmetije, pekarne, predelava, prevoz živil in drugo) in so pri izvajanju svoje 
dejavnosti obvezni upoštevati načela sistema HACCP. Usposabljanje za odgovorne in 
ostale osebe, ki delajo v prometu in proizvodnji z živili se izvaja na podlagi Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil 
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. 

ROK ZA PRIJAVO: 

Najkasneje dva dni pred razpisanim datumom usposabljanja. V primeru, da je do 
usposabljanja manj kot dva dni, in bi se usposabljanja želeli udeležiti, stopite v stik s 
kontaktno osebo izvajalca usposabljanja (M: 041 658 953 ali fanci.avbelj@zvd.si).  
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CENA USPOSABLJANJA IN PLAČILO: 
 
Cena na udeleženca znaša 81,50 € brez DDV.  V ceno je vključeno predavanje, gradivo 
in potrdilo o udeležbi.  

Plačilo izvedete na naš poslovni račun po izvedenem usposabljanju, na podlagi 
prejetega računa (valuta 15 dni). Fizične osebe brez dejavnosti strošek usposabljanja 
poravnajo po predračunu, vsaj dan pred terminom usposabljanja. 
 
Zadnji rok za brezplačno odjavo je dva dni pred terminom usposabljanja.  

Morebitno odjavo nam sporočite na e-mail: fanci.avbelj@zvd.si. V zadevo sporočila 
vpišite: »Odjava - HACCP usposabljanje«. 

 
KONTAKTNA OSEBA: 
 
Fanči Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr., dipl. var. inž. 
| M: +386 41 658 953 | E: fanci.avbelj@zvd.si |  

 
 

 

PRIJAVNICA – USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V ZVEZI S HIGIENO ŽIVIL IN 

 HACCP SISTEMOM   

APRIL 2023 

Naziv podjetja: 

Naslov podjetja: 

Priimek in ime udeleženca/ev, vrsta dela, ki ga opravlja/jo oz. naziv delovnega mesta:                                           

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Ime in priimek kontaktne osebe (prijavitelja): 

E-mail in telefon kontaktne osebe: 

Podpis in žig:                                            

 
 


