
PRIJAVNICA na  

MEDNARODNO AKADEMIJO ZKŽP 
14.-15.11.2011 

GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana 

Podjetje_______________________________________ 

Ulica _________________________________________ 

Poštna št._________________Kraj:_________________ 

Davčna št. _____________________________________ 

Matična št. ____________________________________ 

Član GZS-ZKŽP (označi)  DA NE 

Telefon _______________________________________ 
 
Faks__________________________________________ 

Elektronska pošta _______________________________ 

Udeleženci (ime in priimek): 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

Ko t i z a c i j a: 

594 € z DDV za nečlane 

474 € z DDV za člane GZS-ZKŽP 

V ceno je vključeno gradivo, odmori in kosilo za vse ude-
ležence akademije. 

Prosimo, da kotizacijo pred izvedbo seminarja nakažete 
na poslovni račun GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, 
odprt pri NLB D.D., TRR št. 02924-0017841495 sklic 
2150-148. 

Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski pošti 
(petja.orehek@gzs.si) ali po faksu  (01 568 67 04) naj-
kasneje do petka, 11. novembra 2011. 

 

Kontaktne informacije:  

Petja Orehek 

Telefon: 01 58 98 294 

Faks: 01 56 86 704 

E-mail: zivilska.ind@gzs.si 

 

 

 

Organizator srečanja: 

Lokacija 
Gospodarska Zbornica Slovenije 

Dimičeva 13 

1504 Ljubljana 
P a r k i r a n j e: 
Parkirate lahko v 1. kleti GZS in sicer do zasede-
nosti parkirnih mest. 

 

MEDNARODNA 
AKADEMIJA ZKŽP 

Vse o postopkih uvoza in 
izvoza ali kako biti boljši od 
drugih na globalnem trgu 

hrane 

 
14. – 15. 11. 2011 

Gospodarska Zbornica 
Slovenije 

 



 

14. november 2011, dvorana C 

8:30-9:00 Registracija 

9:00-9:15 Uvodne besede organizatorja, dr. Tatjana 
Zagorc, direktorica ZKŽP 

9:15-10:45 Prepovedi in omejitve in nadzor živil s stra-
ni carinskih organov, Vojko Otovič , CURS  

Vedno bolj pomembna postaja vloga carinske službe pri 
zagotavljanju prepovedi in omejitev oziroma splošne 
varnosti in zaščite ljudi, varovanju okolja, živali in ras-
tlin, varstvu pravic intelektualne lastnine in podobno. To 
pa pomeni učinkovito izvajanje nadzora v smislu prepre-
čevanja prometa z blagom, ki je prepovedan ali omejen 
z različnimi dovoljenji, certifikati ipd. 

Na teh izhodiščih imajo carinski organi pri izvajanju pre-
povedi in omejitev v skladu z evropskimi in nacionalnimi 
predpisi številne naloge tudi na področju nadzora živil 
neživalskega ali živalskega izvora. V prispevku bodo 
predstavljeni temeljni predpisi, konkretne zahteve carin-
skih organov do uvoznikov, dokumentacijski, identifika-
cijski in fizični pregled, sodelovanje in razmejitev pristoj-
nosti z drugimi organi (fitosanitarni, zdravstveni ali vete-
rinarski) in podobno. 

10:45-11:00 ODMOR  

11:00-12:30 Poenostavitev carinskih postopkov, Alojz 
Zupančič, CURS 

Obravnavali bomo nekatere poenostavitve carinskih 
postopkov, ki omogočajo, da blago najhitreje pride do 
potrošnika. Ker so živila še posebej občutljiva na tran-
sport in hitro dostavo so deležna še posebnih poenosta-
vitev. Obravnavali bomo še nekatere posebnosti, ki se 
nanašajo na izvoz, tranzit in uvoz živilskih izdelkov.  

 

12:30-13:15 ODMOR ZA KOSILO 

PROGRAM 13:15-14:00 Veterinarske zahteve pri poslovanju z Rusko 
Federacijo Carinsko Unijo, Kitajsko, ZDA, Olga Zorko, 
VURS 

14:00 -14:45 Veterinarske zahteve pri izvozu, veterinarska 
spričevala, zahteve pri poslovanju z balkanskimi država-
mi, Lilijana Jakob, VURS 

V prispevku bodo predstavljene veterinarske zahteve za 
izvoz pošiljk živalskega izvora v tretje države in kdo jih 
predpisuje ter kako je s pripravo, naročanjem in izdajo 
veterinarskih spričeval, ki morajo spremljati pošiljke pri 
izvozu (naloge izvoznika in naloge Veterinarske uprave 
RS).   

14:45-15:00 ODMOR  

15:00-16:00 Zakaj kmetijska in živilska podjetja potrebu-
jejo internacionalizacijo?, Prof.dr. Maja Makovec Brenčič, 
UL Ekonomska fakulteta  

Konkurenčnost dobaviteljev v oskrbnih verigah je ključ do 
končnega porabnika. Kmetijska in živilska industrija zato 
potrebuje znanja in čimprejšnji intenzivnejši zagon interna-
cionalizacije. Le tako se bo namreč lahko uspešno kosala z 
vsemi, ki vstopajo na domači in tuje trge s konkurenčnejši-
mi in kakovostnejšimi izdelki. Da je to mogoče in potrebno, 
dokazujejo primeri uspešnih praks slovenskega porekla, v 
katerih sta smelost in vztrajnost ob izvirnem in kakovost-
nem produktu utrli pot enakovredne in uspešne tekme z 
velikimi. 

16:00-17:00 Go International Slovenia, Aleš Cantarutti, 
GZS – Center za konkurenčnost   

Kako na delegaciji prepričati, da smo najboljši? 

15. november 2011, dvorana D 

8:30-9:00 Prihod udeležencev in kava 

9:00-10:30 Uvrščanje nekaterih prehrambenih proizvodov 
v Kombinirano nomenklaturo, Irena Jakomin, CURS 

Prvi del predavanja bo posvečen predstavitvi ter uporabi 
zavezujočih tarifnih informacij in nezavezujočih tarifnih 

informacij o uvrstitvi blaga v Kombinirano nomenklatu-
ro (KN), drugi-praktični del pa bo obsegal uvrščanje pre-
hrambeni proizvodov v KN s poudarkom na prehranskih 
dopolnilih, mesu in mesnih izdelkih ter pijačah. 

10:30-10:45 ODMOR    

10:45-12:15 Kaj moram o poreklu živil vedeti v okviru 
znanje trgovine z živili?, Marjan Strle, CURS 

Predstavitev bo obsegala: nekaj splošnih informacij o 
poreklu kot inštrumentu za izvajanje zunanje trgovine 
EU, izvoz in izdajanje dokazil o poreklu, uvoz in priznava-
nje tarifnih ugodnosti za živila s poreklom iz tretjih držav 
ter nabave in dobave na notranjem trgu EU in poreklo 
živil. 

12:15-13:00 ODMOR ZA KOSILO 

13:00-14:30 Podatkovna baza TARIC, kvote in proti-
damping, Iztok Leskovar, CURS 

Kaj je TARIC in kako ga uporabljamo. Pojem tarifne kvo-
te in način razdeljevanja v EU.  

14:30-14:45 ODMOR  

14:45-16:15 Trošarine, Miran Kvenderc, CURS 

Prispevek zajema tri sklope: Ureditev nadzora nad giba-
njem, proizvodnjo in skladiščenjem, trošarinskih izdelkov 
znotraj Evropske unije in Slovenije, posebnosti pri nadzo-
ru gibanja vina ter obveznosti malih proizvajalcev žgan-
ja. 

16:15-17:15 Mednarodna prodajna pogodba z vidika 
prodaje kmetijskih in živilskih proizvodov, Marko 
Djinović, Pravna služba GZS 

V prispevku bodo predstavljene skrite pasti pri sklepan-
ju in izvajanju mednarodnih prodajnih pogodb; vključi-
tev trgovinskih klavzul Incoterms 2010 v prodajno pogo-

dbo ter posebni vidiki mednarodne prodaje kmetijskih 

proizvodov po standardnih vzorčnih pogodbah. 

17.15 Zaključek akademije 


