
                          

 

                           

 

 

 

 

                                                                                      Vinarska ulica 14, 2000 Maribor   
                                     tel.: (02) 228 49 00,  fax: (02) 251 94 82 

                                                                                E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,  http://www.kmetijski-zavod.si/ 
 

 

Maribor, 3. 10. 2017 

 

VABILO NA SEMINAR: 
 

»SMERNICE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE« 
 

V četrtek, 19. oktobra 2017 ob 9.00 uri na 

Turistični kmetiji Emil, Vodole 23, 2229 Malečnik  
 

 

Obrazložitev: 

 

Evropska unija je poenotila zakonodajo s področja živil, kar je zapisano v Uredbi Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil.  

Vino spada med živila, zato je potrebno v postopkih pridelave vina vse do prodaje zagotavljati 

dobro higiensko prakso.  

Uredba daje nosilcu živilske dejavnosti možnost, da za doseganje skladnosti  osnuje lasten oz. 

individualen sistem, ki temelji na načelih HACCP ali pa, da se sklicuje na uradno odobrene 

smernice dobre higienske prakse in izvaja postopke, ki jih narekujejo te smernice.  

 

S smernicami vinar vzpostavi svoj sistem dobre higienske prakse in izpolni vse zahteve 

veljavne zakonodaje, ki jih mora spoštovati. Če vinar uporablja Smernice dobre higienske 

prakse pri pridelavi vina, je tudi nadzorni organ pri izvajanju nadzora dolžan kontrolirati po 

smernicah. Tako veljajo smernice za učinkovit in najcenejši način vzpostavitve obvladovanja 

tehnološke higiene in enostaven način vodenja kletarske evidence pri predelavi vina. 

 

Seminar, ki ga izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor bo trajal 3 do 4 šolske ure. 

Udeleženci seminarja prejmejo delovni zvezek Smernic in potrdilo o udeležbi. 

Cena seminarja znaša 36,00 EUR (DDV  v ceni) 

Seminar je namenjen vsem vinogradnikom, ki predelujejo grozdje v vino in ga tržijo. 

 

Zainteresirani kandidati naj se organizatorju tečaja pisno prijavijo najkasneje do 17. 10. 2017: 

(KGZS-Zavod Maribor, Tadeja Vodovnik Plevnik, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor ali  

na E-naslov: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si in posredujejo naslednje podatke: 

1. Priimek in ime 

2. Naslov stalnega bivališča, telefonsko številko 

3. Rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj) 

4. Davčna številka 

Za podrobnejše informacije lahko pokličete Tadejo Vodovnik Plevnik na telefonske 

številke: 02 228 49 12 / 051 337-092. 

 

      Tadeja Vodovnik Plevnik, KGZS-Zavod Maribor 
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