VAS VABI NA IZOBRAŽEVANJE

v sredo, 25. oktobra 2017 ob 9.00 uri

Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom
oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno
pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način
krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo
kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Izvajalec
Vodja shem kakovosti – Ištitut KON-CERT Maribor
Irena Kropf, mag. varne prehrane

Kaj boste pridobili z udeležbo?
– razumevanje kriterijev nove specifikacije za sveže meso (goveje in perutninsko)
–
–
–
–
–
–
–

št.33203-7/2016/55
razumevanje kriterijev specifikacije za mleko in mlečne izdelke št. 33203-7/2016/21
razlaga pogojev trženja za vse izdelke označene z znakom izbrana kakovost
zahteve pri kontrolah skupine rejcev v naslednjem letu
kaj potrebujejo klavnice pri stopu živali v zakol certificirane po shemi IK
razlaga najpogostejših vprašanj in odklonov pri kontroli skupine rejcev mleka in
mesa
kdaj in kako postopati pri novem razpisu konec meseca novembra 2017, ter
vključevanja novih rejcev v obstoječo skupino
pridobitev nove verzije certifikata za skupino
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TEMA IZOBRAŽEVANJA : IZBRANA KAKOVOST
KJE?

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, PRVO NADSTROPJE-PREDAVALNICA 1
KDAJ?
sreda, 25. oktobra 2017 ob 9.00 uri
PROGRAM

9.00–9.05

Pozdrav udeležencem

9.05–10.30

Razumevanje kriterijev specifikacije za :
SVEŽE MESO (goveje in perutninsko meso) št.33203-4/2016/55
MLEKO in MLEČNE IZDELKE št.33203-7/2016/21

10.30–10.45

Odmor za kavo

10.45–11.15

Informacije pri ponovitvenem razpisu -Ukrep M3.1 – Možnosti povračila
stroškov certificiranja v obliki nepovratnih sredstev iz naslova Programa
razvoja podeželja 2014-2020

11.15–12.00

Vprašanja in odgovori

PRIJAVNICA
Prosimo, vpišite svoje podatke.
Ime in priimek udeleženca

Naziv organizacije/podjetja

Naslov

Davčna številka

Telefon

Faks

E-pošta

Datum

Podpis in žig
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Prijave na seminar:
Prijavnice pošljite najkasneje do ponedeljka, 23.10.2017 na Inštitut KON-CERT Maribor,
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor ali po elektronski pošti na irena.kropf@kon-cert.
Prijavnica velja kot naročilnica. Vaša prijava na seminar je sprejeta, ko
prejmete potrditev po elektronski pošti.

KOTIZACIJA
Kotizacija za

udeležbo znaša 20€ + 22 % DDV (skupaj z DDV 24,40 €):

– organizacije, ki prijavijo 2 ali več zaposlenih, imajo pri kotizaciji 5 % popusta .Popusti se ne
seštevajo.

Prosimo, da kotizacijo za predstavitev poravnate najpozneje 3 delovne dni pred
začetkom seminarja na račun SI56 04515-0001144041, sklic na št. 00-2510-DŠ
prijavitelja. Račun boste prejeli po seminarju.
Odpoved: Zadnji rok za odjavo udeleženca je 2 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo
vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali ob neudeležbi kotizacijo zadržimo v celoti.

V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam
vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

Vljudno vabljeni!
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