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RAZPIS  

za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke  
JERUZALEM SLOVENIJA 

 

S kolektivno blagovno znamko JERUZALEM SLOVENIJA želimo poudariti in 

izpostaviti prepoznavnost pridelkov in prehranskih izdelkov, prleške 

kulinarike, rokodelskih izdelkov in prireditev/dogodkov 

ter njihovih ponudnikov  

na območju destinacije Jeruzalem. 
 
 

Za pridobitev pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se lahko prijavijo registrirane 
pravne ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo 
pridelke, izdelke in storitve oz. turistične prireditve/dogodke, kateri izpolnjujejo naslednje 
splošne pogoje:  
• so pridelani oz. proizvedeni opremljeni in ponujeni po zakonsko določenih predpisih in 

standardih, 

• so pridelani oz. proizvedeni in opremljeni na naravi in ljudem čimbolj prijazen način, 

• zagotavljajo ustrezno kakovost,  

• izvor idej, živil/gradiv, postopkov izdelave in izvedbe storitev mora biti vsaj 60 % iz 

območja destinacije Jeruzalem (LAS UE Ormož in LAS Prlekija) oz. 100 % iz območja 

Slovenije, razen, če živil oz. gradiv za določene izdelke ni mogoče zagotoviti v Sloveniji 

(izjemo predstavljajo temeljna živila npr. sladkor, sol, riž, čokolada),  

• rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja temeljijo predvsem 

na naravnih gradivih in gradivih, ki so značilna za območji destinacije Jeruzalem (LAS UE 

Ormož in LAS Prlekija) in upoštevajo rokodelsko kulturno dediščino Prlekije, 

• prireditve oz. organizirani dogodki so izvorno povezani z območjem Prlekije ali z običaji in 

navadami, ki so tukaj prisotni. 

 

KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se uporablja za označevanje KAKOVOSTI: 

 



 

 

Razpis (aktivnost ocenjevanja lokalne ponudbe za pridobitev pravice do uporabe KBZ) se izvaja  v 
okviru operacije »Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož 

za obdobje 2017-25« (DS 2 Načrt LAS UE Ormož 2017-25, Aktivnost A 3). 

• pridelkov (npr. sadja, zelenjave, poljščin, svežih zelišč in začimb) in prehranskih izdelkov 
(npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit ipd.), 
 

• jedi in pijač,  

• rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja, 

• turističnih prireditev in dogodkov, 

na območju destinacije Jeruzalem. 
 
V novembru 2018 bodo ocenjevanja potekala v naslednjih terminih:  
 

• Ocenjevanje pridelkov in prehranskih izdelkov bo potekalo 8. novembra 2018 med 14.00 
in 17.00 uro. v prostorih Mladinskega centra Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož. 
Do 5. novembra 2018 lahko prijavite pridelke, prehranske izdelke in pijače za ocenjevanje.                               
Izdelke prinesete v ocenjevanje v dveh vzorcih  8. novembra 2018 med 11.00 in 13.00 v 
prostore Mladinskega centra Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož (na koncu dvorišča 
desno).  
 

• Ocenjevanje rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja 
bo potekalo 10. novembra 2018 med 9.00 in 11.00 v prostorih Mladinskega centra 
Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož. 
Do 5. novembra 2018 lahko prijavite rokodelske izdelke in izdelke unikatnega in 
industrijskega oblikovanja za ocenjevanje.  
Izdelke prinesete v ocenjevanje 9. novembra 2018 med 15.00 in 17.00 v prostore 
Mladinskega centra Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož (na koncu dvorišča desno). 
 

• Prijava za ocenjevanje turistične prireditve oz. dogodka naj bo oddana vsaj 15 dni pred 
izvedbo le-tega. 

 
Obrazce za prijavo na razpis ter podrobne informacije prejmete na spletni strani Občine Ormož  
www.ormoz.si, Občine Sveti Tomaž http://sv-tomaz.si/ in Občine Središče ob Dravi 
http://www.sredisce-ob-dravi.si/ in preko elektronske pošte info@tip-svtomaz.si. Informacije 
lahko pridobite na telefonski številki 031 261 219 pri gospe Blanki Kosi Raušl. 
 

Vlogo s prilogami dostavite do najkasneje ponedeljka 5.11.2018: 
- po e-pošti: info@tip-svtomaz.si  
- priporočeno po klasični pošti na naslov: Turistično informativna pisarna Sveti Tomaž, Savci 65, 2258 
Sv. Tomaž 
- osebno po predhodnem dogovoru po telefonu 031 261 219 Turistično informativna pisarna Sveti 
Tomaž, Savci 65, 2258 Sv. Tomaž. 
 
Veselimo se sodelovanja, saj se zavedamo, da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo 
kakovost ponudbe označene s KBZ DESTINACIJA JERUZALEM. 



 

 

Razpis (aktivnost ocenjevanja lokalne ponudbe za pridobitev pravice do uporabe KBZ) se izvaja  v 
okviru operacije »Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož 

za obdobje 2017-25« (DS 2 Načrt LAS UE Ormož 2017-25, Aktivnost A 3). 

 
Ormož, 25. oktobra 2018          Občina Ormož 

Alojz Sok, l.r., župan 


