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Ponudba - Tečaj HACCP 
 
 
Spoštovani, 
Ljudska univerza Kočevje organizira tečaj HACCP za profile kuhar, natakar, trgovec in  tečaj HACCP za 
odgovorne osebe, ki bo v ponedeljek, 14. decembra 2015, ob 16.30 uri,  
v prostorih Ljudske univerze Kočevje. 
 
Učne vsebine: 

 zakonodaja na področju higiene živil 
 mikrobiologija 
 osnove epidemiologije nalezljivih bolezni 
 okužbe in zastrupitve s hrano 
 ukrepi za preprečevanje okužb in zastrupitev s hrano 
 stanja, pri katerih morajo zaposleni v živilski dejavnosti opraviti pregled po pravilniku o 

zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z 
živili 

 osnove HACCP sistema pri delu z živili 
 prednosti in koristi  HACCP sistema 
 splošni in higiensko tehnični pogoji, ki jih morajo izpolnjevati obrati živilske dejavnosti 
 križanja čistih in nečistih poti 
 obvladovanje škodljivcev – DDD 
 osebna higiena zaposlenih 

 
Cena 5-urnega tečaja HACCP znaša 88,00 EUR z vključenim DDV. Znesek za fizične osebe je potrebno 
nakazati na naš račun št.: 01248 – 6030714708, odprt pri UJP Novo mesto, najkasneje do           
10. decembra 2015. Pravne osebe pa morajo izstaviti naročilnico, da pripravimo e-račun. 
 
Udeleženci tečaja po zaključku opravljate pisni izpit. Potrdilo, s katerim dokazujete strokovno 
usposobljenost, prejmete po poravnanih obveznostih.  
 
V kolikor ste zainteresirani za tečaj, izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljite na naš naslov: Ljudska 
univerza Kočevje, Trg Zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ali na e-naslov: info@lu-kocevje.si, 
najkasneje do 10. 12. 2015.  
 
 Lep pozdrav,                                                                                                      

        Maja Rupnik 
                               direktorica LU Kočevje 
 
 
V vednost: 

- zaposlenim v proizvodnji in prometu z živili 
- Arhiv LU 

 
Priloga: 

 prijavnica za odgovorne osebe 

 prijavnica za vse ostale profile poklicev 
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