
GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih
podjetij vabi na

 
spletno delavnico

 
"OZNAČEVANJE ŽIVIL

OD A DO Ž"
 

ki bo v torek, 20. aprila 2021 
in sredo, 21. aprila 2021.

 

8:45-9:00 Vklop, uvodni pozdrav in Tour de Table

9:00-9:10 Kratka predstavitev GZS-ZKŽP

Označevati in oglaševati živila, da so ta skladna tako z nacionalno kot evropsko
zakonodajo je izziv, s katerim se sooči marsikatero podjetje ob hkratni želji, da

potrošniku predstavi vse prednosti, ki jih ima živilo.

Ker se ob tem poraja veliko vprašanj, vljudno vabljeni na spletno interaktivno
delavnico, kjer bomo v sproščenem vzdušju predstavili zakonodajo s področja
kakovosti in označevanja živil z vsemi aktualnimi novostmi. Ob tem pa skušali

odgovoriti na vsa vprašanja, ki na tem področju pestijo nosilce živilske dejavnosti.

Dogodek bo vodila strokovna ekipa GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, ki
spremlja vse aktualne novosti in spremembe nacionalne ter evropske zakonodaje, na

nacionalni ravni pa aktivno sodeluje tudi pri sprejemanju novih zakonodajnih
predpisov.

Program:

1. dan (torek, 20. april 2021)



9:10-9:40 Kakovost in označevanje živil (1. del)
- zakonodajne osnove
- nacionalni pravilniki

9:40-9:50 Odmor

9:50-10:50 Kakovost in označevanje živil (2. del)
- obvezni podatki

10:50-11:00 Odmor

11:00-11:30 Kakovost in označevanje živil (3. del)
- označevanje hranilne vrednosti

11:30-12:00 Diskusija in zaključki 1. dne delavnice

9:00-9:10 Uvod v 2. dan delavnice ter kratka ponovitev 1. dne

9:10-10:00 Kakovost in označevanje živil (4. del)
- država porekla/kraj izvora

10:00-10:10 Odmor

10:10-11:10 Kakovost in označevanje živil (5. del)
- prehranske in zdravstvene trditve
- označevanje živil v kontekstu novih živil

11:10-11:20 Odmor

11:20-12:30 Učenje na primerih - ustrezne in neustrezne označbe živil

12:30-13:00 Poročanje in zaključki delavnice

Tamara Srdarev, svetovalka pri

GZS-Zbornici kmetijskih živilskih

podjetij, vodja področja kakovosti in

označevanja živil

dr. Urška Pivk Kupirovič, samostojna

svetovalka pri GZS-Zbornici kmetijskih

živilskih podjetij, strokovna podpora na

področju kakovosti in označevanja živil

2. dan (sreda, 21. april 2021)

Predavateljici:



Dodatne informacije glede
plačila/izvedbe delavnice:
Katarina Jevšjak
T: 01 58 98 294
E: katarina.jevsjak@gzs.si

Dodatne informacije glede
vsebine delavnice:
Tamara Srdarev
T: 01 58 98 233
E: tamara.srdarev@gzs.si

Dodatne informacije glede
tehnične izvedbe: 
Matej Kirn
T: 070 726 360
E: matej.kirn@gzs.si

Prijava

Rok za prijavo je petek, 16. april 2021.
 
Dan pred dogodkom boste prejeli povezavo do spletne delavnice, ki bo potekala z
uporabo aplikacije ZOOM.
 
Vrednost kotizacije:
 
Člani: 120,00 € brez DDV
Nečlani: 180,00 € brez DDV
 
Plačilo zneska kotizacije do 2 delovna dneva pred dogodkom za:
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana na TRR:
SI56 0292 4001 7841 495, odprt pri NLB d.d. s sklicem 2150 - 5191.
 
V kolikor ste proračunski uporabnik je rok za plačilo 30 dni po prejemu 
računa. Račun za plačilo boste prejeli po opravljeni storitvi.
 
Vsi udeleženci prejmejo gradivo z dogodka in potrdilo o udeležbi.
 
                                      Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije in jih
uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Svoje podatke lahko kadarkoli pregledate ter zahtevate
njihov popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje. Nastavitve, na katere vrste sporočil ste naročeni, in odjavo lahko
kadarkoli spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Obrazec/Ozna%c4%8devanje-%c5%beivil-2021
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/[Unsubscribe_Link]

