
9:45-10:00 Registracija

10:00-10:15 Uvodni pozdrav in kratka predstavitev GZS-Zbornice kmetijskih in
živilskih podjetij 

10:15-10:45 Uvod v živilsko pravo
Evropska in nacionalna zakonodaja
Razmejitve pristojnosti med ministrstvi

10:45-12:00 Vsebina in področje uporabe Uredbe (EU) št. 1169/2011
Predstavitev obveznih podatkov
Čitljivost
Prodaja na daljavo 
Prakse poštenega informiranja

12:00-12:30 Odmor s pogostitvijo

12:30-13:00 Označevanje hranilne vrednosti

13:00-13:30 Novosti na evropski in nacionalni ravni

13:30-13:45 Odmor

13:45-14:45 Učenje na primerih - ustrezne in neustrezne označbe živil

14:45-15:00 Poročanje in zaključki delavnice

PRIJAVA
Rok za prijavo je

 torek, 28. marec 2023.

Tamara Srdarev Smole,
samostojna svetovalka

Vodja področja označevanja živil pri GZS-ZKŽP
in sekretarka Združenja za prehranska dopolnila 

Tehnična izvedba:
Nataša Klemenčič Štrukelj
E: natasa.klemencic@gzs.si
T: 01 5898 298

Kotizacija in plačilo:
Barbara Podržaj
E: barbara.podrzaj@gzs.si
T: 01 58 98 227

Vsebina:
Tamara Srdarev Smole
E: tamara.srdarev@gzs.si
T: 01 5898 233

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
vabi na delavnico 

Obvezne označbe od A do Ž
ki bo v četrtek, 30. marca 2023 na GZS v Ljubljani 

(Dimičeva 13, dvorana E, medetaža)

Označevati 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 interaktivno delavnico, kjer
bomo v sproščenem vzdušju predstavili zakonodajo s področja označevanja živil z

vsemi aktualnimi novostmi. 

PROGRAM:

Delavnica bo osredotočena na podrobno predstavitev obveznih podatkov, ki so določeni
z Uredbo (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.

Predstavljene bodo tudi aktualne razsodbe evropskega sodišča ter predvidene novosti
na nacionalni in evropski ravni, ki so vezane na obvezne podatke.

Vsekakor pa bomo tekom delavnice skušali odgovoriti na vsa vprašanja, ki na tem področju
pestijo nosilce živilske dejavnosti.

Delavnico bo vodila...

Kotizacija:
Člani: 162,00 € brez DDV (197,64 € z DDV)

Nečlani: 324,00 € brez DDV (395,28 € z DDV)

 POPUST: Prvi udeleženec plača polno ceno,
vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima 20 % popust.

V ceno je vključeno gradivo in pogostitev.

Plačilo:
Kotizacijo dva dni pred izvedbo dogodka nakažete na poslovni račun GZS,

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, odprt pri NLB d.d., 
TRR št. SI56 0292 4001 7841 495 s sklicem 2150 - 5191.

Vsi udeleženci poleg gradiva prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.

Parkiranje:
Parkirate lahko v 1. kleti GZS do zasedenosti parkirnih mest ali na zunanjem parkirišču.

Če se dogodka ne utegnete udeležiti, lahko na izobraževanje pošljete zamenjavo. Odjava od izobraževanja brez

stroškov za prijavitelja je mogoča do petka, 24.3.2023. Za odpovedi po tem roku zaračunamo polovico vplačane

kotizacije, po koncu zbiranja prijav pa kotizacijo v celoti.

Delavnica je prva v nizu izobraževalnih dogodkov GZS-ZKŽP, planiranih v 2023.
Med drugim bo sledila tudi delavnica Prostovoljne označbe od A do Ž, ki bo 25.5.2023.

DODATNE INFORMACIJE

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/Obvezne-ozna%c4%8dbe-od-A-do-%c5%bd-2023
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/[Unsubscribe_Link]

