
 
 

 

 
Inštitut KON-CERT Maribor in TÜV NORD Adriatic d.o.o. 

(TÜV NORD GROUP) 
 

organizirata 

seminar IFS Global Markets Food 
 
IFS Global Markets Food je standardiziran program ocenjevanja varnosti živil za proizvajalce v živilski dejavnosti. 
Program je namenjen predvsem podpori manjšim živilskim podjetjem pri razvoju njihovih sistemov zagotavljanja 
varnosti živil. Predstavlja lahko prve korake do končnega cilja, ki je lahko pridobitev certifikata IFS Food v določenem 
časovnem obdobju. 

Namen seminarja 

Po opravljenem seminarju bodo udeleženci razumeli strukturo, načela in zahteve programa IFS Global Markets Food  
in bodo sposobni planirati in izvajati samoocenjevanje po programu IFS Global Markets Food.  

Program seminarja 

• Predstavitev družine IFS standardov in programov 
• Kakšen je namen in cilji programa IFS Global Markets Food 
• Pregled strukture programa IFS Global Markets Food in predstavitev stopenj in korakov do IFS Food standarda  
• Vrste in izvedba ocenjevanj 
• Zahteve programa IFS Global Markets Food 
• Diskusija in zaključek seminarja 
 
Ciljna skupina 
 
Odgovorni za sisteme vodenja varnosti živil, vodje in člani HACCP skupin, vsi, ki se želijo seznaniti z zahtevami 
programa IFS Global Markets Food. 
 
Način dela 
 
Predavanje z diskusijo. 
 
Predznanje 
 
Zaželeno je, da so udeleženci seznanjeni z načeli HACCP oz. z načeli dobre proizvodne in higienske prakse. 
 
 
 
 



 

PRIJAVNICA 
na seminar IFS Global Markets Food, 31.3.2023 

 

Naziv podjetja 
 

 

Ime in priimek udeleženca 1 
 

 

e-naslov udeleženca 
 

 

Ime in priimek udeleženca 2 
 

 

e-naslov udeleženca 
 

 

Naslov podjetja 
 

 

Pošta in poštna številka 
 

 

Davčna številka 
SAMO za davčne zavezance! 

 

 

Telefon in mobilni telefon 
 

 

e- naslov 
 

 

Datum  
 

Podpis odgovorne osebe ali 
udeleženca 

 

Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam. Na vašo zahtevo lahko posredovane podatke spremenimo ali 
izbrišemo. Zbrani podatki se bodo uporabljali samo v namen prijave in izdaje računa za udeležbo na seminarju. 

ODREŽITE                                                                                                                                                                                                                             ODREŽITE 

 
Trajanje: 1 dan, 31.3.2023, od 9:00 do 16:00. 
Kotizacija znaša 215,00 eur (brez DDV) na udeleženca. Vsakemu tretjemu in naslednjim udeležencem seminarja iz 
istega podjetja priznamo 10% popust. Kotizacija vključuje: stroške predavatelja, gradivo, kosilo, napitke in prigrizke 
med odmori, potrdilo 
Lokacija: Hotel TABOR, Ulica Heroja Zidanška 18, 2000 Maribor (www.hoteltabor-maribor.si) 
 
Udeležbo na seminarju lahko odpoveste najkasneje 3 dni pred izobraževanjem. Organizator si pridržuje pravico do 
odpovedi seminarja v primeru premajhnega števila prijavljenih.  
 
Sprejemamo samo pisne prijave. Izpolnjeno prijavnico pošljite po e-pošti na naslov valentina.aleksic@kon-cert.si ali 

po pošti na Inštitut KON-CERT, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor. 
Prijave sprejemamo do 24. marca 2023. 

Za dodatne informacije prosim pokličite 02-228-49-41 ali 041-635-287 (Valentina Aleksič). 
 

Predavateljica: gospa Mirela Jambreković, dipl.ing.agr., vodja oddelka za hrano pri TÜV NORD Adriatic d.o.o. 
Od leta 2005 dela kot vodja oddelka za hrano. Je vodilna presojevalka za sektor živilske industrije in kmetijstva, in 
sicer za standarde: IFS Food, IFS Logistics, GLOBALG.A.P. Opcija 1 in 2, zahteve standardov ISO 22000/FSSC, ISO 9001 
in HACCP. 
Od 2014 do 2020 je delala kot tehnična recenzentka in trenerka presojevalcev živilskega sektorja za mednarodne 
pisarne TÜV NORD CERT GmbH. Izvedla je številne delavnice in seminarje za živilsko industrijo in kmetijstvo z 
namenom prevzemanja in uporabe mednarodnih standardov, da bi lahko proizvajalci povečali svojo konkurenčnost 
in sledili trendom na mednarodnem trgu. 

 


