
   

  

 

   

 

  

 

 
 

  

SSppooššttoovvaannii  !!  

  

  

PPoommuurrsskkii  tteehhnnoolloošškkii  ppaarrkk  vvaass  vvaabbii  nnaa  iizzkkuussttvveennoo  ddeellaavvnniiccoo  

  

  

HHrraannaa,,  eemmbbaallaažžaa,,  sseennzzoorriiččnnaa  aannaalliizzaa  iinn  ddoobbeerr  ddiizzaajjnn  

  

DDOOBBEERR  DDIIZZAAJJNN,,  ZZAANNEESSLLJJIIVVAA  ZZNNAANNOOSSTT::  

VVaaššaa  nnaasslleeddnnjjaa  eemmbbaallaažžaa  jjee  llaahhkkoo  ((sskkoorraajj))  ppooppoollnnaa!!  
  

  

  

ČČeettrrtteekk,,  66..ddeecceemmbbeerr,,  22001188  

  

  99::0000--  99::3300  rreeggiissttrraacciijjaa  uuddeelleežžeenncceevv  

  

SSkklloopp  11::SSIIOO  

  

  

99::3300--99::4400  MMaarrkkoo  MMooččnniikk,,  ddiirreekkttoorr  PPoommuurrsskkeeggaa  tteehhnnoolloošškkeeggaa  ppaarrkkaa    

                      PPoozzddrraavvnnii  nnaaggoovvoorr  

  
99::4400--1111::0000  GGiioorrggiioo  GGaaiinnoo  &&  LLoorreennzzoo  SSeeccccoo  ((vv  aanngglleeššččiinnii,,  ssiimmuullttaannoo  pprreevvaajjaannjjee  

zzaaggoottoovvlljjeennoo))  

                      OObblliikkoovvaannjjee,,  ddoobbrraa  zzaassnnoovvaa  iinn  ddoobbeerr  rraazzvvoojj  iizzddeellkkoovv  

                      PPrreeddssttaavviitteevv  vvzzoorrččnniihh  mmooddeelloovv  zz  mmnneennjjii  

  

1111::0000--1111::1155  ******  OOddmmoorr  zzaa  kkaavvoo  ******        

                    

1111::1155--1122::0000  TTiizziiaannoo  CCaassaannoovvaa  ((vv  iittaalliijjaannššččiinnii,,  ssiimmuullttaannoo  pprreevvaajjaannjjee  zzaaggoottoovvlljjeennoo))  

                      SSeennzzoorriiččnnaa  aannaalliizzaa  110011  

                      KKaakkoo  ssee  iizzvvaajjaa  sseennzzoorriiččnnaa  aannaalliizzaa  

  

1122::0000--1122::4455  GGrreeggaa  KKoonnkkoolliičč  &&  PPeettrraa  MMeeddvveedd  DDjjuurraaššiinnoovviićć  ((vv  sslloovveennššččiinnii))  

                      CCrroowwdd  ddeessiiggnn  ppllaattffoorrmmaa  ––  pprreeddssttaavviitteevv  ppllaattffoorrmmee  iinn  pprraakkttiiččnnee  iizzkkuuššnnjjee  

  

1122::4455--1133::3300  ******  OOddmmoorr  zzaa  kkoossiilloo  ******  
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SSkklloopp  22::  II--CCOONN  

  

1133::3300--1144::1155  SSeennzzoorriiččnnaa  aannaalliizzaa  ""IIZZKKUUSSTTVVOO""    

((kkaannddiiddaattnnii  iizzddeelleekk::  eemmbbaallaažžaa  zzaa  mmlleeččnnii  iizzddeelleekk))  

                          vvkklljjuuččeennii  vvssii  uuddeelleežžeennccii  

                          

1144::1155--1144::4455  LLoorreennzzoo  SSeeccccoo  ((vv  aanngglleeššččiinnii,,  ssiimmuullttaannoo  pprreevvaajjaannjjee  zzaaggoottoovvlljjeennoo))  

                      OObblliikkoovvaannjjee  iizzddeellkkaa  iinn  ppoovveeččaannjjee  sseennzzoorriiččnnee  aannaalliittiiččnnee  iinntteelliiggeennccee  

                      PPrriimmeerr  ppaakkiirraannjjaa  žžiivviill  

  

1144::4455--1155::0000  ******  OOddmmoorr  zzaa  kkaavvoo  ******        

  

  
1155::0000--1155::3300  LLoorreennzzoo  SSeeccccoo  ((vv  aanngglleeššččiinnii,,  ssiimmuullttaannoo  pprreevvaajjaannjjee  zzaaggoottoovvlljjeennoo))  

                      PPoojjaassnniilloo  ppoorrooččiillaa  pprraavvee  sseennzzoorriiččnnee  aannaalliizzee  

                      nnaa  iizzddeellkkuu    ""IIZZKKUUSSTTVVOO""  

  
1155::3300--1166::0000  GGiioorrggiioo  GGaaiinnoo  ((vv  aanngglleeššččiinnii,,  ssiimmuullttaannoo  pprreevvaajjaannjjee  zzaaggoottoovvlljjeennoo))  

                      VVppoogglleedd  vv  rraazzvviittee  pprrooiizzvvooddee,,  ppoovveezzaannee  zz  žžiivviillii  

  

VVpprraaššaannjjaa  iinn  ooddggoovvoorrii  ddoo  1166::3300  

  

  

DDeellaavvnniiccaa  jjee  bbrreezzppllaaččnnaa..  ŠŠtteevviilloo  uuddeelleežžeenncceevv  jjee  oommeejjeennoo,,  zzaattoo  ppoohhiittiittee  ss  pprriijjaavvoo  !!  

  

PPrriijjaavviittee  ssee  pprreekk  sspplleettnnee  pprriijjaavvnniiccee  ddoo  zzaasseeddbbee  pprroossttiihh  mmeesstt::    

  
hhttttppss::////ggoooo..ggll//ffoorrmmss//uuAAyyQQYYkkCCcc77VVqqyyYYZZ000022  

  

DDeellaavvnniiccaa  bboo  vv  hhootteelluu  LLiivvaaddaa  KKrraannjjččeevvaa  uulliiccaa  1122,,  99222266  MMoorraavvsskkee  TToopplliiccee  
((hhttttppss::////wwwwww..ssaavvaa--hhootteellss--rreessoorrttss..ccoomm//eenn//tteerrmmee--33000000--mmoorraavvsskkee--ttoopplliiccee//aaccccoommmmooddaattiioonn//hhootteell--lliivvaaddaa))  
  

  

PPeetteekk,,  77..ddeecceemmbbeerr,,  22001188  

99::3300--1122::0000  BB22BB  ssrreeččaannjjaa  ss  ppooddjjeettjjii  vv  PPoommuurrsskkeemm  tteehhnnoolloošškkeemm  ppaarrkkuu,,  

PPlleessee  99aa,,  99000000  MMuurrsskkaa  SSoobboottaa  

  

  

https://goo.gl/forms/uAyQYkCc7VqyYZ002
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OO  tteemmii  ddooggooddkkaa::  

  

NNaaččrrttoovvaannjjee  eemmbbaallaažžee  žžiivviill  

  

  

EEMMBBAALLAAŽŽAA  ŽŽIIVVIILL    JJEE  SSPPEECCIIFFIIČČNNAA  

  

ZZaa  pprraavviillnnoo  rraazzvviijjaannjjee  ppaakkiirrnnee  rreeššiittvvee  žžiivviill  jjee  ppoottrreebbeenn  ppoosseebbeenn  pprriissttoopp..  VVssee  

ffuunnkkcciioonnaallnnoossttii  eemmbbaallaažžee  zzaa  žžiivviillaa  ((vvsseebboovvaannjjee,,  vvaarroovvaannjjee,,  pprriikkaazz  oobbvveezznniihh  

iinnffoorrmmaacciijj))  ssoo  bbiissttvveenneeggaa  ppoommeennaa..  PPrrii    eemmbbaallaažžii  žžiivviill  iinn  ppiijjaačč  ssoo  zzaa  ooddllooččiitteevv  oo  

nnaakkuuppuu,,  zzaazznnaavvee    ooddllooččiillnneeggaa  ppoommeennaa,,  ssaajj  ssttrraannkkaa  nnaajjpprreejj  ppoogglleeddaa,,  ssee  ddoottaakknnee  iinn  

ppoovvoonnjjaa  eemmbbaallaažžoo,,  nnaattoo  ppaa  ššeellee  nnjjeennoo  vvsseebbiinnoo..  

  

IINNFFOORRMMAACCIIJJEE,,  NNEE  MMNNEENNJJAA  

  

PPrroojjeekktt  ssee  llaahhkkoo  rraazzvviijjee  vv  uussppeeššeenn  iizzddeelleekk  ssaammoo,,  ččee  jjee  ddoobbrroo  uutteemmeelljjeenn  zz  jjaassnniimmii  

nnaammeennii  iinn  zzaanneesslljjiivviimmii  iinnffoorrmmaacciijjaammii..  VVeennddaarr  ppaa  jjee  ššee  vveeddnnoo  pprreeppooggoossttoo  oocceennaa  

sseennzzoorriiččnniihh  zzaazznnaavv  rreezzuullttaatt  mmnneennjj  ((»»VVššeečč  mmii  jjee,,  nnii  mmii  vvššeečč,,  iizzkkaazzaalloo  ssee  jjee,,  ......««))  iinn  

nnee  zzaanneesslljjiivviihh  ppooddaattkkoovv..  SSeennzzoorriiččnnaa  aannaalliizzaa  jjee  zzaanneesslljjiivvoo  iinn  ppoonnoovvlljjiivvoo  oorrooddjjee  zzaa  

mmeerrjjeennjjee  sseennzzoorriiččnneeggaa  uuččiinnkkaa  ((pprrooffiillaa))  iizzddeellkkaa  iinn  oocceennaa  nnjjeeggoovveeggaa  eevvookkaattiivvnneeggaa  

ppootteenncciiaallaa  ((ssppoommiinnii  iinn  ččuussttvvaa))..  

  

KKAAJJ  JJEE  SSEENNZZOORRIIČČNNAA  AANNAALLIIZZAA  EEMMBBAALLAAŽŽEE  ??  

  

SSeennzzoorriiččnnaa  aannaalliizzaa  jjee  tteehhnniikkaa,,  kkii  jjee  nnaassttaallaa  vv  ZZddrruužžeenniihh  ddrržžaavvaahh  AAmmeerriikkee  iinn  ssoo  jjoo  

nnaajjpprreejj  sspprreejjeellaa  vveelliikkaa  pprreehhrraammbbeennaa  ppooddjjeettjjaa..  DDaanneess  ppoossttaajjaa  pprriilljjuubblljjeennaa  vv  ššiirrookkeemm  

rraazzppoonnuu  bbllaaggoovvnniihh  sseekkttoorrjjeevv..  TToo  jjee  »»zznnaannssttvveennaa  ddiisscciipplliinnaa,,  kkii  ssee  uuppoorraabblljjaa  zzaa  

vvzzppooddbbuujjaannjjee,,  mmeerrjjeennjjee,,  aannaalliizzoo  iinn  iinntteerrpprreettaacciijjoo  ooddggoovvoorroovv  nnaa  iizzddeellkkee,,  kkii  ssoo  

zzaazznnaannii  ss  ččuuttiillii  vviiddaa,,  vvoonnjjaa,,  ddoottiikkaa,,  ookkuussaa  iinn  sslluuhhaa««..  SSttoonnee  iinn  SSiiddeell,,  SSeennzzoorriiččnnee  

pprraakkssee  vvrreeddnnootteennjjaa,,  11999933..  
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PPRREEDDNNOOSSTTII  SSEENNZZOORRIIČČNNEE  AANNAALLIIZZEE  

  

SSeennzzoorriiččnnaa    aannaalliizzaa  jjee  llaahhkkoo  zzeelloo  kkoorriissttnnaa  vv  rraazzvvoojjuu  rreeššiittvvee  zzaa  ppaakkiirraannjjee  kkoott  

ppooddppoorraa  zzaa  pprreeddhhooddnnee  oocceennee  iinn  zzaa  pprreevveerrjjaannjjee  kkoonnččnneeggaa  rreezzuullttaattaa..  UUppoorraabblljjaa  ssee  

llaahhkkoo  zzaa  pprroottoottiippee,,  kkoott  ttuuddii  zzaa  pprrooiizzvvooddnnee  iizzddeellkkee,,  iinn  ssiicceerr  zzaa::  

--  oopprreeddeelliitteevv  nnoovviihh  zzaahhtteevv  nnaa  ttrrgguu;;  

--  pprriimmeerrjjaavvoo  iizzddeellkkoovv;;  

--  oopprreeddeelliitteevv  nnaaččiinnoovv  zzaa  bboolljjššoo  uuvveelljjaavviitteevv  oobbssttoojjeeččiihh  iizzddeellkkoovv;;  

--  pprreeddllooggee  uussttrreezznneeggaa  pprroommoocciijjsskkeeggaa  pprriikkaazzoovvaannjjaa  iizzddeellkkoovv  nnaa  ttrrgguu;;  

--  aannaalliizzoo  ttrreennddoovv  ookkuussaa,,  ssttrraannsskkiihh  pprreeddnnoossttii  zzaa  pprrooiizzvvooddnnjjoo;;  

--  pprreevveerrjjaannjjee  sskkllaaddnnoossttii  rraazzvviittee  rreeššiittvvee  //  iizzddeellkkaa  zz  eemmbbaallaažžoo  ss  kkrraattkkiimm  ooppiissoomm  

pprroojjeekkttaa..  

  

  

  
  

  

SSeennzzoorriiččnnaa  aannaalliizzaa  zzmmaannjjššuujjee  ttvveeggaannjjee  zzaa  nneeuussppeehh  ppllaassmmaannaa  iizzddeellkkaa..  ČČee  pprrii  rraazzvvoojjuu  

aallii  ooppttiimmiizzaacciijjii  iizzddeellkkaa,,  nniissoo  uussttrreezznnoo  oobbrraavvnnaavvaannee  zzaahhtteevvee  ppoottrrooššnniikkoovv  nnaa  eennii  

ssttrraannii  iinn  zzaahhtteevvee  pprrooiizzvvooddnniihh  ppooddjjeettiijj  nnaa  ddrruuggii  ssttrraannii,,  nnii  vveerrjjeettnnoo,,  ddaa  bboo  nnoovvii  

iizzddeelleekk  uussppeeššeenn..  

SSeennzzoorriiččnnaa  aannaalliizzaa  jjee  oorrooddjjee  zzaa  zzaaggoottaavvlljjaannjjee  ssttrroošškkoovvnnoo  uuččiinnkkoovviitteeggaa  rraazzvvoojjaa  nnoovviihh  

iizzddeellkkoovv  zz  vviissookkoo  sspprreejjeemmlljjiivvoossttjjoo  zzaa  ppoottrrooššnniikkee..  

  

ZZaa  uussppeeššeenn  iizzddeelleekk  jjee  ppoottrreebbnnoo  jjaassnnoo  rraazzvvrrssttiittii  nnjjeeggoovvee  zzaahhtteevvee,,  ssaajj  ttoo  sskkrraajjššaa  ččaass  

rraazzvvoojjaa..    

  

VV  pprriimmeerruu  ddoobbrree  rreeššiittvvee  zzaa  eemmbbaallaažžoo  jjee  ppoottrreebbnnoo  vvssttaavviittii  sseennzzoorriiččnnee  zzaahhtteevvee  vvzzddoollžž  

cceelloottnnee  iizzvveeddbbee..  
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UUNNIISSEEFF  ––EEUURROOIISSAA  

  

UUNNIISS&&FF  ((UUnniinndduussttrriijjaa  SSeerrvviizzii  &&  FFoorrmmaazziioonnee  TTrreevviissoo,,  PPoorrddeennoonnee,,  IIttaalliijjaa  --    

UUnniinndduussttrriijjsskkee  ssttoorriittvvee  iinn  uussppoossaabblljjaannjjee  TTrreevviissoo  PPoorrddeennoonnee,,  IIttaalliijjaa))  jjee  uussttaannoovviitteelljj  

EEUURROOIISSAA,,  pprrvveeggaa  IInnššttiittuuttaa  zzaa  sseennzzoorriiččnnoo  aannaalliizzoo  vv  ookkvviirruu  ssiisstteemmaa  CCoonnffiinndduussttrriiaa,,  

rreeggiissttrriirraann  kkoott  bbllaaggoovvnnaa  zznnaammkkaa  vv  EEvvrrooppsskkii  sskkuuppnnoossttii..  SSooddeelluujjee  zz  mmeeddnnaarrooddnniimmii  

uunniivveerrzzaammii  iinn  rraazziisskkoovvaallnniimmii  iinnššttiittuuttii  tteerr  ppoonnuujjaa  ssttrrookkoovvnnoo  zzaaggoottoovviilloo  zzaa  sseennzzoorriiččnnoo  

kkaakkoovvoosstt  bbllaaggaa  iinn  ssttoorriitteevv,,  zzaarraaddii  ččeessaarr  ppoossttaanneejjoo  cceenneejjššii  iinn  zzaažžeelleennii  vv  ooččeehh  

ssttrraannkkee..  

UUNNIISS&&FF--EEUURROOIISSAA  ppoonnuujjaa  cceerrttiiffiikkaattee  iinn  »»sseennzzoorriiččnnee««  ssttoorriittvvee,,  kkii  ddeelluujjeejjoo  kkrreeaattiivvnnoo  vv  

sseekkttoorrjjuu  eemmbbaallaažžee::  
  pomoč pri kreativnem razvoju embalaže in izdelave prototipov, 

 svetovanje za prepoznavanje novih izdelkov in senzorično trženje; 

 potrdila in senzorične analize; 

 dejavnosti usposabljanja na tem področju. 

 

*Izvleček iz prospekta: Food packaging design, UNIS&F-EUROISA, projekt  I-CON 

project, Interreg Central Europe, 2018 

  

OO  pprreeddaavvaatteelljjiihh::  

  

GGiioorrggiioo  GGaaiinnoo  --  aarrhhiitteekktt  iinn  iinndduussttrriijjsskkii  oobblliikkoovvaalleecc,,  pprrooffeessoorr  nnaa  uunniivveerrzzii  IIUUAAVV  ddii  

VVeenneezziiaa  ((eennaa  oodd  pprrvviihh  aarrhhiitteekkttuurrnniihh  ššooll  vv  IIttaalliijjii  ((uussttaannoovvlljjeennaa  lleettaa  11992266)),,  ""tteemmaattsskkaa""  

uunniivveerrzzaa,,  kkii  ssee  vv  cceelloottii  oossrreeddoottooččaa  nnaa  oobblliikkoovvaannjjee));;  

  

LLoorreennzzoo  SSeeccccoo  --  aarrhhiitteekktt  iinn  iinndduussttrriijjsskkii  oobblliikkoovvaalleecc,,  pprrooffeessoorr  nnaa  uunniivveerrzzii  IIUUAAVV  ddii  

VVeenneezziiaa,,  zznnaannssttvveennii  nnaaddzzoorrnniikk  FFaabbLLaabbaa  TTrreevviissoo,,  ččllaann  sskkuuppiinnee  UUNNIISSEEFF  vv  pprroojjeekkttuu  II--

CCOONN  IInntteerrrreegg;;  

  

TTiizziiaannoo  CCaassaannoovvaa  ––  ssttrrookkoovvnnoo  ppooddrrooččjjee  ččlloovveešškkii  vviirrii,,  vvooddjjaa  sseennzzoorriiččnniihh  aannaalliizz  

eevvrrooppsskkeeggaa  iinnššttiittuuttaa  EEUURROOIISSAA,,TTrreevviissoo,,  IIttaalliijjaa;;  vvooddjjaa  sseennzzoorriiččnniihh  aannaalliizz  iinn  ppoosseebbnniihh  

pprroojjeekkttoovv  UUNNIISS&&FF  UUnniinndduussttrriiaa  TTrreevviissoo,,  PPoorrddeennoonnee;;  

  

ddrr..  PPeettrraa  MMeeddvveedd  DDjjuurraaššiinnoovviićć  ––  vvooddjjaa  ppooddrrooččiijj  ((kkaakkoovvoosstt  iinn  oozznnaaččeevvaannjjee  žžiivviill,,  

rraazzvvoojj  iinn  mmaarrkkeettiinngg  žžiivviill,,  pprreehhrraannsskkaa  ppoolliittiikkaa,,  iinnoovvaacciijjee  vv  žžiivviillssttvvuu)),,  vvooddjjaa  pprroojjeekkttaa  

ZZaavveezzaa  ooddggoovvoorrnnoossttii,,  sseekkrreettaarrkkaa  SSeekkcciijjee  pprrooiizzvvaajjaallcceevv  bbrreezzaallkkoohhoollnniihh  iinn  aallkkoohhoollnniihh  

ppiijjaačč,,  sseekkrreettaarrkkaa  ZZddrruužžeennjjaa  zzaa  pprreehhrraannsskkaa  ddooppoollnniillaa,,  vvooddeennjjee  pprroojjeekkttnnee  ppiissaarrnnee  

GGZZSS--ZZKKŽŽPP,,  vvooddeennjjee  55..  ffookkuussnneeggaa  ppooddrrooččjjaa  SSRRIIPP  HHRRAANNAA;;  

  

GGrreeggaa  KKoonnkkoolliičč  --  ssttrrookkoovvnnoo  iizzoobbrraažžeenn  ss  ppooddrrooččiijjaa  eekkoonnoommiijjee,,  iizzkkuuššeennii  vvooddjjaa  

pprriirreeddiitteevv,,  kkoooorrddiinnaattoorr  tteerr  vvooddiillnnii  ffaacciilliittaattoorr  nnaa  ppooddrrooččjjuu  oobblliikkoovvaannjjaa,,  pprreehhrraannee,,  

pprreennoossaa  tteehhnnoollooggiijj  iittdd..,,  iinn  aavvttoorr,,  pprrookkuurriisstt  ((zzaakkoonniittii  zzaassttooppnniikk))  tteerr  llaassttnniikk  šštteevviillnniihh  

bbllaaggoovvnniihh  zznnaammkk..  


