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1 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE DESTINACIJSKE ZNAMKE 
JERUZALEM SLOVENIJA 
 

Jeruzalem (prekmursko Jeruzalem) je naselje v Občini Ljutomer.  

Razloženo vinogradniško naselje Jeruzalem, s središčem na slemenu (341 m) okoli 

cerkve Žalostne Matere božje leži v Ljutomersko-ormoških goricah na razvodju med 

Dravo in Muro. Ob cerkvi se nahaja dvorec v katerem je gostišče s 300 let staro 

obokano kletjo, zraven pa bogat arboretum z drevesi, grmovnicami in trajnicami.1 

 

Jeruzalem, naselje na slemenu ob cerkvi Žalostne Matere božje, v občini Ljutomer 

Vir: https://siol.net/novice/slovenija/barviti-okusi-penin-jeruzalem-ormoz-229522 (15.11.2018). 

 

Jeruzalem leži v Slovenskih goricah, v severovzhodni Sloveniji. Slovenske gorice se 

geografsko delijo na Zahodne Slovenske gorice in Ljutomersko-Ormoške Slovenske 

gorice.2 

 

Območje Ljutomerskih ribnikov in Jeruzalemskih goric je bilo leta 1976 razglašeno 

za Krajinski park Ljutomerski ribniki – Jeruzalemske gorice. 

Ker je leta 1992 Jeruzalemske gorice razdelila nova občinska meja med Ormožem in 

Ljutomerom, so Ormožani razglasili svoj krajinski park Krajinski park Jeruzalemsko - 

ormoške gorice, čeprav oba skupaj sestavljata eno zaključeno območje - 

Jeruzalemske gorice. Vinogradniška pokrajina goric priča o tem, kako človek s svojim 

delom lahko povsem preoblikuje naravno okolje: ta pokrajina v bistvu ni več naravna, 

je v celoti delo človeških rok, a ima kljub temu status krajinskega parka.3  
 

Območje Destinacije Jeruzalem Slovenija združuje tri občine: Občina Ormož,  

Občin Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž. 

                                            
1 https://sl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem,_Ljutomer (15. 11. 2018). 
2 https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenske_gorice (15. 11. 2018). 
3 https://sl.wikipedia.org/wiki/Krajinski_park_Ljutomerski_ribniki_%E2%80%93_Jeruzalemske_gorice (15.11.2018). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Drava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mura
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dvorec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Arboretum
https://siol.net/novice/slovenija/barviti-okusi-penin-jeruzalem-ormoz-229522
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljutomer
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ormo%C5%BE
https://sl.wikipedia.org/wiki/1992
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Ormo%C5%BE
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krajinski_park
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krajinski_park_Jeruzalemsko_-_ormo%C5%A1ke_gorice
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krajinski_park_Jeruzalemsko_-_ormo%C5%A1ke_gorice
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeruzalemske_gorice&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem,_Ljutomer
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenske_gorice
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krajinski_park_Ljutomerski_ribniki_%E2%80%93_Jeruzalemske_gorice
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1.1 Vizija Destinacija Jeruzalem Slovenija leta 2025 
 
Vizija Destinacije Jeruzalem Slovenija 

Destinacija Jeruzalem Slovenija bo leta 2025 
celovito povezana vinska zelena butična podeželska destinacija                     

med Dravo in Muro. 
Pritegnila bo s privlačnimi zgodbami za vse, ki cenijo mir in nepozabne poglede 

na vinorodno krajino ob zvokih klopotca ter aktivnostih v naravi.  
Ob šegah in navadah ter prleškem narečju gostoljubnih domačinov,                              

ob okušanju odličnih vin, kulinarike in bučnega olja,  
beseda lokalno dobi pravi pomen.                     

Ob preizkušanju v rokodelskih spretnostih, 
razvajanju v termah, z api terapijo in ob tretmajih za nego telesa in duha,                                                                                                               

pa občutimo, da tu čas teče drugače.  

Vizija kolektivne blagovne znamke JERUZALEM SLOVENIJA izraža naslednje vrednote 
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Vizija Destinacije Jeruzalem Slovenija v slikah. 

17/11/18	

1	

VINSKA	ZELENA	BUTIČNA	PODEŽELSKA	DESTINACIJA	MED	DRAVO	IN	MURO	

Kakšno	mnenje	želimo,	
da	si	obiskovalci	ustvarijo	preko	podobe	publikacij	des nacije	Jeruzalem?	

MIR	OB	POGLEDIH	NA	VINORODNO	POKRAJINO	OB	ZVOKIH	KLOPOTCA	

Kakšno	mnenje	želimo,	
da	si	obiskovalci	ustvarijo	preko	podobe	publikacij	des nacije	Jeruzalem?	

MIR	OB	POGLEDIH	NA	VINORODNO	POKRAJINO	OB	AKTIVNOSTIH	V	NARAVI	
	

h p://www.slotrips.si/m/turis cne-kme je/trip/1118/Turis cna-kme ja-pklavec-jeruzalem	

Kakšno	mnenje	želimo,	
da	si	obiskovalci	ustvarijo	preko	podobe	publikacij	des nacije	Jeruzalem?	

MIR	OB	ŠEGAH	NAVADAH	IN	PRLEŠKEM	NAREČJU	GOSTOLJUBNIH	DOMAČINOV	
	

h p://origin-www.hellobc.com/bri sh-columbia/things-to-do/food-wine-relaxa on	

Kakšno	mnenje	želimo,	
da	si	obiskovalci	ustvarijo	preko	podobe	publikacij	des nacije	Jeruzalem?	

VINO	
																
	
	

Kakšno	mnenje	želimo,	
da	si	obiskovalci	ustvarijo	preko	podobe	publikacij	des nacije	Jeruzalem?	

PRLEŠKA	KULINARIKA		

Kakšno	mnenje	želimo,	
da	si	obiskovalci	ustvarijo	preko	podobe	publikacij	des nacije	Jeruzalem?	
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1.2 Analiza znamčenja na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija 
 

V podpoglavjih so predstavljene korporativne znamke v Destinaciji Jeruzalem 

Slovenija.  

 

1.2.1 Korporativne znamke 

Med korporativnimi znamkami v Destinaciji Jeruzalem Slovenija so izpostavljene 

znamke podjetij: Jeruzalem SAT, Jeruzalem Ormož, vinska klet in Puklavec Family 

Wines d.o.o. ter krovna znamka Podravsko – Ptujske -  Ormoške regionalne 

destinacijske organizacije. 

1.2.1.1 JERUZALEM SAT 

Znamko, ki označuje izdelke in pridelke podjetja JERUZALEM SAT je oblikoval 

Miljenko Licul. 

 
http://www2.arnes.si/~osmborm5s/ormoz/zemljevid/strani/klet.html (16.11.2018) 

 

Podjetje Jeruzalem SAT prevzame enak napis, le da mu doda bučo in bučni cvet. 

  https://www.oljarna-sredisce.si/( 16.11.2018) 

http://www2.arnes.si/~osmborm5s/ormoz/zemljevid/strani/klet.html
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1.2.1.2 Jeruzalem Ormož, vinska klet in Puklavec Family Wines d.o.o. 
 

Velik vpliv na prepoznavnost in istovetenje z Jeruzalemom ima tudi celostna podoba 

vinskih etiket podjetja Jeruzalem Ormož VVS d.d., katerega začetki segajo v leto 

1898, ko je bila ustanovljena Vinarska zadruga Ormož. Po drugi svetovni vojni se je 

tradicija Vinarske zadruge nadaljevala preko socialističnega kombinata, ki si je leta 

1947 nadel ime Jeruzalem Ormož. Po različnih preoblikovanjih po drugi svetovni 

vojni do osamosvojitve Slovenije leta 1991, se je leta 1996 ustanovila delniška družba 

Jeruzalem Ormož VVS, leta 2009 je podjetje prevzela družina Puklavec.  

Leta 2006 je takratno podjetje delniška družba Jeruzalem Ormož VVS prenovilo 

celostno grafično podobo podjetja in vinskih etiket. Redesign je izvedla agencija 

Original. 

 

Posodobitev celostne grafične podobe Jeruzalem Ormož, 2007, Agencija 
Original  

Vir: (https://www.original.si/works/36-jeruzalem-ormoz-re-branding-project-part-ii (16.11.2018). 

 

Ko podjetje prevzame družina Puklavec zamenjajo le pečatni znak, napis ostane 

enak. 

 

Znak podjetja Puklavec Family Wines d.o.o 
 

Vir: https://jeruzalem-ormoz.com/sl (16.11.2018) 

https://jeruzalem-ormoz.com/sl
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1.2.2  Regionalna destinacijska organizacija – RDO 

Ministrstvo za gospodarstvo RS je prek razpisa in s sredstvi podprlo regionalno 

destinacijsko povezovanje in vzpostavitev nujnih funkcij za delovanje destinacije. V 

razpisu so bila sredstva namenjena za vzpostavitev Regionalnih destinacijskih 

organizacij (RDO). 

 

Destinacija Jeruzalem Slovenija je bila pridružena Podravsko – Ptujsko -  Ormoški 

regionalni destinacijski organizaciji. 

Krovna znamka Podravsko – Ptujske -  Ormoške regionalne destinacijske 
organizacije. 

Promocijski oglas Podravsko – Ptujske -  Ormoške regionalne destinacijske 
organizacije. 

RDO Podravje – Ptuj – Ormož je bil razdeljen na geografske znamke: Ptuj, Haloze, 

Jeruzalem Ormož, Slovenske gorice.  

 

Za vsako od geografskih znamk je bil razvit znak, slogan in tekstovni opis. 

 

 

KAJ JE REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA – RDO 
 
Regionalna destinacijska organizacija (RDO) ni nova administrativna ustanova, ampak zgolj 
partnerstvo na skupnih točkah, za nekatere skupne cilje, ki jih imamo v turizmu. 
 
Strokovna podlaga za vzpostavitev tega partnerstva je v vseh strategijah od leta 1993 naprej, vključno 
z zadnjo, RNUST 2007-2011, ki predvideva regionalno (destinacijsko) povezovanje in vzpostavitev 
nujnih funkcij za delovanje destinacije. Razpis Ministrstva za gospodarstvo, ki predvideva, da razvojna 
regija lahko oblikuje RDO, ki bo prevzemal razvojne, distribucijske, promocijske in operativne naloge s 
ciljem večje tržne učinkovitosti destinacije, pa je formalna podlaga partnerstva. 
 
SISTEM POZICIONIRANJA RDO   
 
Regionalna destinacijska organizacija (RDO) bo doma in v tujini gradila skupno destinacijo skozi  štiri 
geografske tržne znamke ter več turističnih produktnih znamk. Z njimi bo krepila prepoznavnost 
turistične destinacije na ciljnih trgih.  
 
Geografske znamke gradimo po značilnostih prostora in ljudeh, ki v njem živijo,  znamke turističnih 
produktov (ITP) pa po vsebinah zgodb, ki jih govori ta prostor in segajo na področje zgodovine, 
tradicije, dogodkih, in drugo. 
 
Znamke so jasno urejene, za njimi pa stojijo zasebni ponudniki turističnih storitev, živilskih izdelkov ter 
neživilskih izdelkov hkrati pa tudi organizatorji prireditev, društva ter občine. 
 

KROVNA ZNAMKA 

 

 
GEOGRAFSKE TRŽNE ZNAMKE – naslednja stran 

 
TRŽNE ZNAMKE INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV (ITP) 

 
 

Krovna blagovna znamka = nacionalna turistična znamka 

 

 

 

KAJ JE REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA – RDO 
 
Regionalna destinacijska organizacija (RDO) ni nova administrativna ustanova, ampak zgolj 
partnerstvo na skupnih točkah, za nekatere skupne cilje, ki jih imamo v turizmu. 
 
Strokovna podlaga za vzpostavitev tega partnerstva je v vseh strategijah od leta 1993 naprej, vključno 
z zadnjo, RNUST 2007-2011, ki predvideva regionalno (destinacijsko) povezovanje in vzpostavitev 
nujnih funkcij za delovanje destinacije. Razpis Ministrstva za gospodarstvo, ki predvideva, da razvojna 
regija lahko oblikuje RDO, ki bo prevzemal razvojne, distribucijske, promocijske in operativne naloge s 
ciljem večje tržne učinkovitosti destinacije, pa je formalna podlaga partnerstva. 
 
SISTEM POZICIONIRANJA RDO   
 
Regionalna destinacijska organizacija (RDO) bo doma in v tujini gradila skupno destinacijo skozi  štiri 
geografske tržne znamke ter več turističnih produktnih znamk. Z njimi bo krepila prepoznavnost 
turistične destinacije na ciljnih trgih.  
 
Geografske znamke gradimo po značilnostih prostora in ljudeh, ki v njem živijo,  znamke turističnih 
produktov (ITP) pa po vsebinah zgodb, ki jih govori ta prostor in segajo na področje zgodovine, 
tradicije, dogodkih, in drugo. 
 
Znamke so jasno urejene, za njimi pa stojijo zasebni ponudniki turističnih storitev, živilskih izdelkov ter 
neživilskih izdelkov hkrati pa tudi organizatorji prireditev, društva ter občine. 
 

KROVNA ZNAMKA 

 

 
GEOGRAFSKE TRŽNE ZNAMKE – naslednja stran 

 
TRŽNE ZNAMKE INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV (ITP) 

 
 

Krovna blagovna znamka = nacionalna turistična znamka 
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Geografske znamke Ptuj, Haloze, Jeruzalem Ormož, Slovenske gorice ki so 
sestavljale RDO Podravje – Ptuj – Ormož. 

Znak geografske znamke Jeruzalem Ormož, v sklpu RDO Podravje – Ptuj – Ormož. 

 

 

RDO je del večje destinacije Slovenija in kot tak deli skupno usodo na tujih trgih, še posebej 

bolj oddaljenih. Imamo lepe geografske znamke, ki so se oblikovale skozi stoletja (Ptuj, 

Haloze, Jeruzalem, Slovenske gorice) ter imamo nacionalno znamko. Zato ni smiselno vmes 

vsiljevati še kakšne neživljenjske administrativne znamke. 

Geografske tržne znamke: 

 

Obljuba znamke: 

»V zakladnici tisočletij odpri skrinjico zgodovine, tradicij iz tega prostora in vstopil boš v svet 7000 

let stare zgodovine, spoznal boš zanimive rimske zgodbe vojskovodij, čaščenja bogov tistega časa, 

različna verstva, se sprehodil po času srednjeveških viteških pripovedk, grajskih zgodb in zaključil s 

tradicijo življenja zadnjih 100 let.«     

 

 

Obljuba znamke: 

»Kraj, kjer narava je doma. Začutil boš duha neokrnjene narave, vinogradi se častijo v teh krajih že 

od rimskih časov naprej, gozd daje mističnost in čistost okolja. Naravni parki, haloška planinska 

pot, izviri pitne vode, haloške dobrote te očarajo, da ostaneš še kakšen dan dva dlje na aktivnem 

oddihu. Čarobni dvorci pripovedujejo o ljubezni, cerkvice in samostan pa o čudežih in nadnaravnih 

silah. »        

 

 

Obljuba znamke: 

»Biser slovenske narave, kjer še slišiš zlatovranko pet, čudovito ptico modro oranžnih barv. 
Sproščeni in prijazni ljudje, nasmejana gričevnata pokrajina polna sonca, prekinjena s številnimi 
rečnimi dolinami, jezeri, ribniki. Mozaični preplet travnikov, sadovnjakov, nižinskih gozdov, mejic 
in polj s starimi sortami žit, glinokopov in kamnolomov. S kolesom po pokrajini ali sprehodi okrog 
jezer boš doživel poezijo Slovenskih goric, si nabral novih moči in odkril samega sebe.«   

 

 

 

Obljuba znamke: 

 »Dežela stoterih vinskih gričev, s soncem obsijana zemlja, lahka, topla in globoka rojeva pravljico 
najboljših vin ter zaznamuje ljudi, njihovo prijaznost in gostoljubnost. Sonce in vino lahko doživite 
na prav poseben način, kot so ga doživljali skozi mnoga tisočletja zaljubljenci v lepoto gričev in 
temperamentni ljubitelji goriških vrhov – tu v najlepši deželi na svetu – Ljutomersko-Ormoških 
goricah.« 
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1.2.3 Certifikati kakovosti 

Med certifikati kakovosti so izpostavljeni OVTAR, Prleška tünka, EKO PRLEKIJA – 

Naravno je boljše, POMURJE – Rejdno dobro in PRIMA VINA STIRIAE SLOVENAE / PRVA 

VINA SLOVENSKE. 

1.2.3.1 OVTAR 

Za označevanje ponudbe kmetijskih  iz Slovenskih goric je bila razvita in oblikovana 

znamka OVTAR.  

Blagovna znamka LAS OVTAR označuje ponudbo kmetijskih izdelkov in pridelkov 

iz Slovenskih goric 

 

1.2.3.2 Prleška tünka 

Prleška tünka je kulinarična posebnost in izhaja iz regije, ki jih pravimo “PRLEKIJA”, 

ali po domače, krajev iz desnega brega reke Mure4. 

Izdelek je zaščiten z oznako GEOGRAFSKA OZNAČBA, tako na nacionalni ravni kot 

tudi na ravni EU. Ta označba pomeni, da se lahko izdelek zaradi svoje geografske 

specifike proizvaja zgolj na posameznem, v elaboratu določenem območju. V 

konkretnem primeru je to območje Prlekije. Proizvajajo ga lahko proizvajalci, ki 

imajo svoje proizvodne prostore v naslednjih občinah: Ljutomer, Razkrižje, Križevci, 

Veržej, Sveti Jurij, Radenci, Gornja Radgona, Ormož. 

                                            
4 Vir: http://tunka.si/sl/prleska-tunka/zgodovina/ (16.12.2018). 

http://tunka.si/sl/prleska-tunka/zgodovina/
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1.2.3.3 EKO PRLEKIJA – Naravno je boljše 

Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij skupaj s KGZ Murska Sobota in 11 

občinami območja LAS Prlekija je prek sofinanciranja LEADER v za projektu Skupna 

ekološka blagovna znamka območja Las Prlekija leta 2012 oblikovalo znamko za 

povezovanje in skupni nastop ekoloških pridelovalcev območja LAS Prlekija 

»EKOPRLEKIJA«. 

 

Proizvodi, ki so lahko vključeni v znamko EKOPRLEKIJA morajo biti pridelani in 

predelani na geografskem območju Las Prlekija 5  Celostno podobo znamke 

EKOPRLEKIJA je oblikovala agencija Original. 

Znak in celostna podoba znamke EKOPRLEKIJA: Oblikovanje agencija Original 
2012  
 

Vir: https://www.original.si/works/119-ekoprlekija-a-new-brand (16. 12. 2018). 

                                            
5 Vir:  https://www.prlekija-on.net/lokalno/4336/predstavili-blagovno-znamko-ekoprlekija.html (16.12.2018). 

https://www.original.si/works/119-ekoprlekija-a-new-brand
https://www.prlekija-on.net/lokalno/4336/predstavili-blagovno-znamko-ekoprlekija.html
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1.2.3.3 POMURJE – Rejdno dobro 

Pomurje združuje Prlekijo in Prekmurje. 

 

Slogan in vizualno podobo je oblikoval Aljoša Bagola.  

Znamka naj bi bila v pomoč regiji pri predstavitvi, promocijah, privabljanju investicij 

v regijo in drugih trženjskih aktivnostih, ki so pomembne za regijo6. 

 

"Logotip »Pomurje« se poigrava z dinamiko regije in prikazuje znamenite griče 

Goričkega in ravnico Pomurja in estetsko prikazuje ime, značilnosti in lokacijo 

regije. Zapisan je kot podpis - regija oz. pokrajina je torej nekaj, pod kar se lahko 

podpišeš. 

Znak Pomurje – rejdno dobro, ki ga je oblikoval Aljoša Bagola. 

 

1.2.3.4 PRIMA VINA STIRIAE SLOVENAE / PRVA VINA SLOVENSKE ŠTAJERSKE 
 

Na pobudo Vinske kleti Kogl se je v letu 2010 nekaj vodilnih štajerskih vinarjev 

(Dveri-Pax, Gaube, Kogl, Kupljen, P&F Jeruzalem Ormož, Protnerjeva hiša 

Joannes, Ptujska klet, Valdhuber, Verus) z namenom skupne predstavitve združilo 

v skupino PRIMA VINA STIRIAE SLOVENAE / PRVA VINA SLOVENSKE ŠTAJERSKE. 

 

Vinarje iz te skupine druži stil vin. To so moderna, sveža, mladostna, sortno značilna 

in prijetno pitna vina. Vina, kakršna narekuje današnji čas in življenjski slog. Okolje, 

v katerih jih pridelujejo, je z rastišči in s klimatskimi razmerami še posebej 

naklonjeno oblikovanju takšnih vin. S svojim znanjem po najboljših močeh ohranjajo 

danosti, ki so značilnost in hkrati prednost štajerskih vin. Druži pa jih tudi hotenje 

po drugačnem razumevanju njihovega poklica; želja po pristni povezanosti z ljudmi, 

ki jih obdajajo, ter volja, da to hočejo in prepričanje, da to zmorejo. 

 

 

                                            
6 Vir: https://sobotainfo.com/novica/lokalno/rejdno-dobro-slogan-za-preboj-pomurja/19045 

http://primavina.anv.si/sl/ponudnik/vinska-klet-dveri-pax
http://primavina.anv.si/sl/ponudnik/vinarstvo-gaube
http://primavina.anv.si/sl/ponudnik/kogl
http://primavina.anv.si/sl/ponudnik/kupljen
http://primavina.anv.si/sl/ponudnik/puklavec
https://primavina.si/sl/ponudnik/protnerjeva-hisa-joannes
https://primavina.si/sl/ponudnik/protnerjeva-hisa-joannes
http://primavina.anv.si/sl/ponudnik/ptujska-klet
http://primavina.anv.si/sl/ponudnik/vina-valdhuber
http://primavina.anv.si/sl/ponudnik/verus-vinogradi
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V letu 2017 se je na pobudo Vinske kleti KOGL z namenom, da se obiskovalcem 

štajersko-prekmurske regije ponudi aktiven ter kakovosten obisk, ponudba vinarjev 

dopolnila tudi s kakovostnimi ponudniki s področja gastronomije, prenočitvenih 

zmogljivosti in doživljajskih vsebin. Sistem info kartic in spletna stran primavina.si 

omogočata dostopnost do celovitih in koristnih turističnih informacij. 

Vir: https://primavina.si/sl ( 11.11.2018). 

1.2.4 Analiza pojavnosti na spletnih medijih 

V kolikor v spletni iskalnik vpišemo ”Jeruzalem”, prvi zadetek pove, da je Jeruzalem 

naselje v občini Ljutomer. 

Drugi zadetki se povezujejo z vsebinami vezanimi na mesto Jeruzalem v Izraelu. 

 

S turističnega vidika oz. ponudbe “kaj lahko doživimo”, vodita na vsebini dve strani  

 

PRLEKIJA-LJUTOMER-JERUZALEM7 in EXPLORE- VISIT JERUZALEM8.  

  

                                            
7 Vir: http://www.obcinaljutomer.si/turizem (15.11.2018). 
8 Vir: https://visitjeruzalem.com/sl/odkrijte-jeruzalem (15.11.2018). 

http://www.obcinaljutomer.si/turizem
https://visitjeruzalem.com/sl/odkrijte-jeruzalem
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1.2.4.1 Spletno mesto PRLEKIJA-LJUTOMER-JERUZALEM 

Spletno mesto s turističnimi informacijami septembra 2018 še ni bilo dostopno. 

Spletno mesto s turističnimi informacijami občine Ljutomer 

 Vir: http://www.obcinaljutomer.si/turizem (3. 9. 2018). 

Vsebine spletnega mesta www.obcinaljutomer.si/turizem (16. 11. 2018) z naslovom 

PRLEKIJA-LJUTOMER-JERUZALEM so vezane na predstavitev pokrajine Prlekije in 

Občine Ljutomer, s kontakti TIC Ljutomer in TIC Jeruzalem in Vinoteka Jeruzalem. 

 

Jeruzalem najdemo pod zavihkom “doživetja: JERUZALEM IN VINSKA CESTA”, kjer je 

opisno predstavljeno naselje Jeruzalem, cerkev Žalostne Matere božje in Vinska 

cesta Jeruzalem. 

Spletno mesto s turističnimi informacijami občine Ljutomer 

http://www.obcinaljutomer.si/turizem
http://www.obcinaljutomer.si/turizem%20(16
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 Vir: http://www.obcinaljutomer.si/turizem (16. 11. 2018). 

http://www.obcinaljutomer.si/turizem
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1.2.4.2 Spletno mesto EXPLORE- VISIT JERUZALEM 

Lastnik spletnega mesta www.visitjeruzalem.com, EXPLORE-VISIT JERUZALEM, je v 

lasti podjetja Puklavec Family Wines d.o.o.  

 

Predstavlja območje Prlekije in Jeruzalema preko ponudbe kulinarike, nastanitev 

term, lokalne kulture in tradicije, do namigov za enodnevne izlete.  

Jeruzalem opredeli kot območje Jeruzalemskih goric z bogato vinsko tradicijo, vinsko 

cesto, lokalno kulturo, kolesarskimi in pohodniškimi potmi, lokalno sorto vina Šipon 

in največji klopotec. 

 

Informacije o kraju so vezane na TIC Ormož. Velik poudarek je na vabilih za obisk 

vinske kleti Jeruzalem in zidanice Malek ter obisk vinogradov. 

 

Spletno mesto deluje kot osrednja spletna predstavitev destinacije Jeruzalem, a je 

v zasebni lasti podjetja Puklavec Family Wines d.o.o.  

  

http://www.visitjeruzalem.com/
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Spletno mesto Visit Jeruzalem 
 

Vir: https://visitjeruzalem.com/sl (16. 11. 2018). 

https://visitjeruzalem.com/sl
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1.2.4.3 Spletno mesto JERUZALEM-ORMOŽ  

V kolikor v iskalnik vnesemo geslo “Ormož, Jeruzalem“ , so zadetki povezani z vinsko 

kletjo Jeruzalem Ormož.  

Spletno mesto JERUZALEM-ORMOŽ, https://jeruzalem-ormoz.com, je spletna stran 

v lasti podjetja P&F Jeruzalem d.o.o. 

Spletna stran je namenjena predstavitvi vin blagovne znamke Jeruzalem Ormož, ki 

je v lasti Puklavec Family Wines d.o.o. Prek zavihka ”obiščite vas” povezava vodi na 

spletno mesto EXPLORE-VISIT JERUZALEM. 

 
Spletno mesto JERUZALEM-ORMOŽ 

Vir: https://jeruzalem-ormoz.com/si (16. 11. 2018). 

https://jeruzalem-ormoz.com/si
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1.2.4.4 Spletno mesto TIC ORMOŽ 

Po vpisu v iskalnik Ormož nas zadetki vodijo na spletno stran Občine Ormož in TIC 

Ormož. Gre za spletno mesto Občine Ormož, https://www.ormoz.si/, na kateri prek 

zavihka ”Turizem“ vodi povezava na spletno mesto TIC ORMOŽ, 

http://www.ormoz.net/. 

Spletno mesto TIC ORMOŽ 
 

Vir: http://www.ormoz.net/ (16.11.2018). 
 

Na spletnem mestu TIC Ormož najdemo informacije o mestu Ormož, izletih v okolico, 

ponudnikov in proizvajalcih vina, ponudnikov lokalnih dobrot, gostinsko ponudbo, 

ponudnike nastanitev, galerijo fotografij in koledar dogodkov. Spletno mesto je bilo 

osnovano leta 2013. 

http://www.ormoz.net/
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1.2.4.5 Spletno mesto JERUZALEM 

Pod domeno www.jeruzalem-ormoz.si najdemo prodajni blog z različnimi članki. 

Copyright si lasti “Jeruzalem. Zgrajena je na WordPress osnovi. 

Spletno mesto www.jeruzalem-ormoz.si 

 

 Vir: www.jeruzalem-ormoz.si (16. 11. 2018). 

http://www.jeruzalem-ormoz.si/
http://www.jeruzalem-ormoz.si/
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1.2.4.6 Spletno mesto SLOVENIA.INFO 

Predstavitev destinacij na območju Slovenije na nacionalnem nivoju se vrši prek 

spletnega mesta SLOVENIA.INFO. 

 

Analiza spletnega mesta SLOVENIA.INFO je bila narejena dne 3.10.2018. 

Slpetno mesto je bilo razdeljeno na tri glavna področja Doživetja, Destinacije in 

Potovalni načrt.  

Prek vstopnega mesta “Destinacije“ dostopamo do informacij o turističnih območjih 

v Sloveniji, ki so razdeljene na 4 regije. 

Pod zavihkom “destinacije/ turistična območja“ destinacija Jeruzalem spada v 

turistično območje Termalna Panonska Slovenija. 

 
Spletno mesto SLOVENIA.INFO 
 

 Vir: ww.slovenia.info/sl/destinacije (3. 10. 2018). 

 
Med vsebinami pod zavihkom Termalna Panonska Slovenija najdemo opis območja 

Ptuj, Haloze, Slovenske Gorice, kamor spada destinacija Jeruzalem.  

 
Spletno mesto SLOVENIA.INFO 

 Vir: www.slovenia.info/sl/destinacije/termalnaslovenija (3. 10. 2018). 

http://www.slovenia.info/sl/destinacije/termalnaslovenija
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Povezava “obišči stran“ vodi na predstavitveno stran mesta Ptuj. 

Spletno mesto PTUJ 

 Vir: https://www.ptuj.info/sl/ (3. 10. 2018). 

Destinacijo Jeruzalem med vsebinami pod zavihkom Termalna Panonska Slovenija 

iščemo tudi preko vsebin pod naslovom PRLEKIJA.  

 

Spletno mesto SLOVENIA.INFO 
 
 
 

 Vir: www.slovenia.info/sl/destinacije/termalnaslovenija (3. 10. 2018). 

Zavihek “Obišči stran“ pod naslovom Prlekija nas vodi na spletno stran Občine 
Ljutomer. 

 

https://www.ptuj.info/sl/
http://www.slovenia.info/sl/destinacije/termalnaslovenija
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Spletno mesto Občine Ljutomer 
 

 Vir: http://www.obcinaljutomer.si ( 3. 9. 2018).  

Spletno mesto s turističnimi informacijami občine Ljutomer 

Vir: http://www.obcinaljutomer.si/turizem (3. 9. 2018). 

Prek vstopnega mesta “Doživetja“ na spletnem mestu SLOVENIA.INFO pod turističnim 

območjem Termalna Panonska Slovenija, najdemo vsebine o vinorodni deželi 

Podravje in o Vinski Kleti Puklavec Family Wines. 

http://www.obcinaljutomer.si/
http://www.obcinaljutomer.si/turizem
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Spletno mesto SLOVENIA.INFO 
 

 Vir: www.slovenia.info/sl/dozivetja/ (3. 10. 2018) 

Spletno meto SLOVENIA.INFO je bilo oktobra 2018 posodobljeno. 

Destinacije v Sloveniji so po strategiji razvoja turizma Slovenije razdeljene na Alpsko 

Slovenijo, Ljubljano in Osrednjo Slovenijo, Termalno Panonsko Slovenijo in 

Mediteransko&Kraško Slovenijo. 

Destinacija Jeruzalem spada v regijo Termalna Panonsko Slovenija. 

Regija Termalna Panonska Slovenija na spletnem mestu SLOVENIA 

Vir: Info (https://www.slovenia.info/sl (16. 10. 2018). 

https://www.slovenia.info/sl
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Slovenija je razdeljena na izbrana mesta in destinacije s pestro ponudbo aktivnih doživetij, 

kulture, osupljive narave in skritih kotičkov. 

 

Destinacije Jeruzalem Slovenija ni najti, saj ni povezana v nobeno od vodilnih regij. 

 
Destinacija Termalna Panonska Slovenija na spletnem mestu SLOVENIA.INFO, kjer ni 
najti destinacije Jeruzalem  

 Vir: https://www.slovenia.info/sl/destinacije/regije/termalna-panonska-slovenija (16. 10. 2018).  

https://www.slovenia.info/sl/destinacije/regije/termalna-panonska-slovenija
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1.3 Hierahija znamčenja od Slovenije do Destinacije Jeruzalem Slovenija  

Nova Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-20219, zasleduje vizijo, da 

bi Slovenija postala zelena, aktivna in zdrava destinacija za 5-zvezdična doživetja. 

Strategija opredeljuje tudi novo organiziranost Slovenije na 4 makro destinacije, in 

sicer: 

 

1. Mediteranska Slovenija 

2. Alpska Slovenija 

3. Termalna Panonska Slovenija 

4. Osrednja Slovenija & Ljubljana 

 

Makro destinacije predstavlja 34 vodilnih destinacij.  

 

Destinacija Jeruzalem Slovenija se uvršča v makro destinacijo Termalna Panonska 

Slovenija. Zaenkrat še ni pridružena vodilni destinaciji. Destinacija Jeruzalem 

Slovenija bi se lahko pridružila vodilni destinaciji Podravje ali vodilni destinaciji 

Pomurje. 

Hierahija znamčenja od nacionalnega nivoja navzdol do Destinacije Jeruzalem 
Slovenija in posameznih območij v destinaciji Jeruzalem Slovenija. 

                                            
9  MGRT, 2017: www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/.../Strategija_turizem_koncno_5.10.2017.pdf, 
(prevzeto 16. 11. 2018). 
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Destinacija Jeruzalem Slovenija obsega območje treh občin: Občina Ormož, Občina 

Sveti Tomaž, Občina Središče ob Dravi. 

 
 
Destinacija Jeruzalem Slovenija obsega območje občin Ormož, Sveti Tomaž in 
Središče ob Dravi. 
 

Hierarhija znamčenja vpliva na oblikovanje izhodišč za oblikovanje celostne grafične 

podobe Destinacije Jeruzalem Slovenija in kolektivne blagovne znamke Jeruzalem 

Slovenija. 
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V sklopu celostne grafične podobe se oblikuje celostna grafična podoba Destinacije 

Jeruzalem Slovenija in celostna podoba KBZ Jeruzalem Slovenija, ki se nanaša na 

certifikat kakovosti KBZ Jeruzalem Slovenija. 

Priprava izhodišč za oblikovanje celostne grafična podobe Destinacije Jeruzalem 

Slovenija se opira na hierahijo znamčenja, ki se razprostira z nacionalnega nivoja do 

nivoja znamčenja posameznih območij v destinaciji Jeruzalem Slovenija. Nivelizacija 

je pomembna s stališča označevanja vseh elemantov, ki označujejo položaj 

destinacije Jeruzalem Slovenija in posameznih območij v Destinaciji Jeruzalem 

Slovenija. 

 

Na nacionalnem nivoju, nivoju Slovenije so prek publikacij promovirane 4 makro 

regije Mediteranska Slovenija, Alpska Slovenija, Termalna Panonska Slovenija, 

Osrednja Slovenija & Ljubljana, ki se jih predstavlja na osnovi ključne ponudbe 

doživetij. 

V celostno grafično podobo Destinacije Jeruzalem Slovenija je potrebno vključiti vse 

elemente poimenovanja glede na 3 nivoje: 

Območja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi so združena v Destinacijo 

Jeruzalem Slovenija, ki je del vodilne regije Podravje oz. Pomurje. Ta je locirana v 

Panonskem termalnem delu Slovenije. 

Nivoji znamčenja Destinacije Jeruzalem Slovenija. 

 
 
Na primeru naslovnic publikacij je prikazano nivojsko znamčenje Destinacije 

Jeruzalem Slovenija. 
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Nacionalni nivo: komunicira makro regijo Termalna Panonska Slovenija v državi 

Slovenija in Podravje, večje območje na področju Termalne Panonske Slovenija v 

državi Slovenija. 

 
Na prvem nivoju, ki ga zasledujemo v okviru znamčenja s pozicije Destinacije 

Jeruzalem Slovenija, gre za komunikacijo vodilne regije Podravje ali Pomurje, ki 

komunicira, da je Podravje oz. Pomurje območje v Termalni Panonski Sloveniji v 

državi Sloveniji in da se na območju vodilne regije Podravje ali Pomurje nahaja 

Destinacija Jeruzalem Slovenija. 

Na drugem nivoju hierahije znamčenja zasledujemo pozicijo znamčenja z nivoja 
Destinacije Jeruzalem Slovenija, za katero se oblikuje celostna grafična podoba. 
Z nivoja Destinacije Jeruzalem Slovenija se komunicira: 
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• Destinacija Jeruzalem Slovenija se nahaja v vodilni destinaciji Podravje oz. 

Pomurje, v Sloveniji. 

• Destinacija Jeruzalem Slovenija se nahaja v Sloveniji.  

• Destinacija Jeruzalem Slovenija združuje območja občin Ormož, Sveti Tomaž 

in Središče ob Dravi. 

Tretji nivo hierahije znamčenja obravnava komunikacijo z nivoja posameznih občin 

združenih v Destinaciji Jeruzalem Slovenija. Celostna podoba komunikacije 

posameznih območij je zasleduje celostno grafično podobo Destinacije Jeruzalem 

Slovenija, predvideno pa je tudi, da ima posamezna občina lastno celostno grafično 

podobo, za katero pa je pomembno, da komunicira vse elemente hirerahije 

znamčenja. 
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1.4 Ključni gradniki celostne grafične podobe destinacije Jeruzalem 

Povezovalni gradniki celostne grafične podobe Destinacije Jeruzalem Slovenija in 

KBZ Jeruzalem Slovenija so: 

• Črkovna vrsta 

• Piktogrami 

• Likovni (grafični) motiv 

• Grafični prelom 

 

Izbor črkovnih vrst se nanaša na izbor specialne tipografije iz katere se gradi naziv 

destinacije, ki obenem predstavlja logotip destinacije.  

Skondarna črkovna vrsta se uporablja za nazive posameznih območij, naslove in 

podnaslove v publikacijah, primarna črkovna vrsta pa se uporablja za jedra besedil 

in uporabo na spletni strani. 

 

Piktogrami predstavljajo ključne skupine doživetij ali izdelkov in s svojo vizualno 

podobo povezujejo elemente destinacijske in kolektivne blagovne znamke. Enako 

nalogo ima tudi likovni oz. grafični motiv, ki se uporablja za dekoracijo ali za 

aplikacijo na tiskovine, katerih namen ni direktna promocija Destinacije Jeruzalem 

Slovenija ali KBZ Jeruzalem Slovenija. 

Eden od pomembnih povezovalnih elementov celostne podobe je tudi enoten grafični 

prelom – tipska naslovnica in tipske notranje strani publikacij, ki se navezujejo tudi 

na ostale komunikacijske kanale (spletna stran, plakati, ...). 

 

Vsi opisani povezovalni elementi se ponovijo tudi pri oblikovanju KBZ Jeruzalem 

Slovenija. 

Enotni povezovalni elementi gradijo identiteto celostne podobe Destinacije 

Jeruzalem Slovenija in KBZ Jeruzalem Slovenija. 
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2 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA DESTINACIJE JERUZALEM 
SLOVENIJA 

2.1 Logotip Destinacije Jeruzalem Slovenija 

Logotip Destinacije Jeruzalem Slovenija sestavlja napis Jeruzalem brez dodatnih 
grafičnih elementov. 

Za uspešno komunikacijo se napisu Jeruzalem pridruži še napis Slovenija. 
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2.2 Tipografija 

Izbrana primarna črkovna vrsta, tipografija Chaparall, se navezuje na celostno 

grafično podobo na nacionalnem nivoju, kjer se uporablja za tekstovni del v 

publikacijah. 

 

Tipografija Chaparal se na nivoju destinacijske znamke Jeruzalem Slovenija 

uporablja za nazive posameznih območij ter naslove in podnaslove v publikacijah. 
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Kot sekundarna črkovna vrsta za tvorjenje daljših tekstov, se uporablja Trebuchet 
MS.
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2.3 Grafični prelom 
 
Grafični prelom predstavljamo prek naslovnic publikacij.  

Predstavljen je princip grafične postavitve.  

 
2. nivo: komunikacija Destinacije Jeruzalem Slovenija, v CGP Destinacije 
Jeruzalem Slovenija. 
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3. nivo: komunikacija območja v Destinaciji Jeruzalem Slovenija, Slovenija v 
CGP Destinacije Jeruzalem Slovenija. 



  

 

»Načrt razvoja znamke Destinacije Jeruzalem Slovenija in kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija«, v sklopu 
projekta »Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE ORMOŽ v obdobju 2019-2025«                               

Ormož, 31. 1. 2019, Jana Vilman Proje, Jurij Oven in dr. Tanja Lešnik Štuhec, ProVITAL d.o.o. 

40 

3. nivo: komunikacija območja v Destinaciji Jeruzalem Slovenija, v CGP območja 
z dodanimi znaki Destinacije Jeruzalem Slovenije. 

 
3. nivo: komunikacija ponudbe s certifikatom kakovosti v Destinaciji Jeruzalem 
Slovenija, Slovenija, v CGP Destinacije Jeruzalem Slovenija 
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2.4 Grafični motiv 
 

Primeri grafičnih elementov, ki povezujejo CGP Destinacije Jeruzalem Slovenija. 
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2.4.1 Primeri grafičnih postavitev  

Primeri grafičnih postavitev v CGP Destinacije Jeruzalem Slovenija. 

2.4.1.1 Dopisni list 
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2.4.1.2 Elektronski podpis k mailu 

2.4.1.3 Vizitka 
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2.4.1.4 Grafična zasnova spletne strani - land page 
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2.4.1.5 Zemljevid – grafična shema 

2.4.1.6 Zastava 
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2.4.1.7 POPUP stena, pingvin 
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2.4.1.8 Jumbo plakat 

2.4.1.9 Hišna tablica 
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2.4.1.10 Majica 

19
VIZITKA - PRIMERI

PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE   •   NOVEMBER 2018
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3 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA KOLEKTIVNE BLAGOVNE 
ZNAMKE JERUZALEM SLOVENIJA 

KBZ Jeruzalem Slovenija predstavlja izbrano, tradicionalno in regionalno iz 

Destinacije Jeruzalem Slovenija, pridelano,  predelano, izdelano na sonaraven način.  

Certifikat KBZ Jeruzalem Slovenija zagotavlja odličnost, kakovost in geografsko 

poreklo pridelkov in prehranskih izdelkov, rokodelskih izdelkov in izdelkov 

unikatnega in industrijskega oblikovanja, priprave in ponudbe jedi in pijač v 

gostinskih obratih, organiziranih kulinaričnih prireditev in dogodkov.  

Pod KBZ Jeruzalem Slovenija zagotavljamo, da bodo izdelki in storitve predstavljene 

domačno in gostoljubno, s Prleško zgodbo in okusom, na način kot doživljamo in 

živimo lokalni prebivalci v Destinaciji Jeruzalem Slovenija. 

Lokalne zgodbe in posebnosti so vpete tudi v CGP KBZ Jeruzalem Slovenija. V grafično 

risbo so ujete gorice z vinogradi, širna rodovitna polja, obilica sonca in značilni 

prleški klopotec. 
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3.1 Predstavitveni znak in certifikat KBZ Jeruzalem Slovenija 

KBZ Jeruzalem Slovenija predstavlja znak in certifikat KBZ Jeruzalem Slovenija 10 . 

Namen uporabe znaka KBZ je označevanje in promocija območja, izvora-porekla in 

pridelave pridelkov, proizvodnje izdelkov in ponujanja storitev ter organizacije 

prireditev z območja destinacije Jeruzalem.  

 

Znak (logotip) KBZ Jeruzalem Slovenija sestavlja ime Jeruzalem Slovenija, napis 

Izbrana kakovost, prevod v angleški jezik Highest quality in grafični del. 

Uporablja se za splošno promocijo KBZ Jeruzalem Slovenija. 

 

  
Znak certifikat KBZ JERUZALEM SLOVENIJA sestavljajo ime Jeruzalem Slovenija, 

napis certifikat kakovosti, prevod v angleški jezik quality certificateter grafični del. 

 

Uporablja se za označevanje pridelkov, izdelkov, storitev in prireditev, za katere so 

nosilci pridobili pravico do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA. 

 

 

                                            
10 Podrobnosti so opredeljene v Priročniku celostne grafične podobe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA. 
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Znak certifikat KBZ JERUZALEM SLOVENIJA v črno beli negativ različici 

V prvi fazi se uporablja znak in certifikat v bron barvi. 

V naslednjih fazah se za različne variante nagrajevanja s certifikatom KBZ Jeruzalem 

Slovenija lahko uporabijo različne barvne variante. 

 
Osnovna barvna pojavnost znaka KBZ Jeruzalem Slovenija v bron barvi. 
 



  

 

»Načrt razvoja znamke Destinacije Jeruzalem Slovenija in kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija«, v sklopu 
projekta »Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE ORMOŽ v obdobju 2019-2025«                               

Ormož, 31. 1. 2019, Jana Vilman Proje, Jurij Oven in dr. Tanja Lešnik Štuhec, ProVITAL d.o.o. 

52 

3.2 Barvna pojavnost 

Predlagane so umirjene in zamolkle barvne variante pojavnosti certifikata KBZ 

Jeruzalem Slovenija. 

Med njimi:  
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3.3 Tipografija 

Izbrana primarna tipografija je enaka primarni tipografiji CGP Destinacije 

Jeruzalem Slovenija, Chapparal. 

Uporablja se za naslove in podnaslove. 
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Kot sekundarna črkovna vrsta za tvorjenje daljših tekstov, se uporablja Trebuchet 

MS.
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3.4 Tipska naslovnica kataloga 

Tipska naslovnica kataloga ponudnikov v CGP Destinacije in KBZ Jeruzalem 
Slovenija 

3.5 Grafični motiv 

Grafična motiva izhajata iz znaka kakovosti KBZ Jeruzalem Slovenija in sta enaka 

grafičnim motivom CGP Destinacije Jeruzalem Slovenija. 
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3.6 Podpis k mailu 
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3.7 Dopisni list ali račun 
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3.8 Priznanje 

Imetnik, ki za izdelke ali storitve prejme pravico do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija 

se nagradi s priznanjem za pridobitev certifikata kakovosti KBZ Jeruzalem Slovenija,  
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Tekst na priznanju: 

3.9 Grafična oprema izdelkov – templati 

Grafični motivi so pomemben prepoznaven vizualni del CGP KBZ Jeruzalem Slovenija 

zato so osnova za oblikovanje predlog za grafično opremo izdelkov. 

V strukturo grafične opreme izdelkov so vključeni različni grafični elementi po CGP 

Destinacije Jeruzalem Slovenija in KBZ Jeruzalem Slovenija. Nadgrajeni so v različne 

barvne pojavnosti. 

Izbor barve in grafičnih elementov omogoča razlikovanje med grafično opremo 

posameznih izdelkov ali storitev. 

Certifikat KBZ Jeruzalem Slovenija je možno aplicirati na grafične elemente za 

označevanje, priporočljiva pa je uporaba dodatnih nalepk certifikata KBZ 

Jeruzalem Slovenija. 

 

V sklopu CGP KBZ Jeruzalem Slovenija smo predvideli tri načine označevanja 

izdelkov, ki so pridobili pravico do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija: 

1. Označevanje izdelkov s samostojnim znakom  certifikat kakovosti / quality 

certificate v obliki nalepke na izdelku (v primeru da ima ponudnik že 

izoblikovano grafično podobo). 

2. Označevanje izdelkov z že pripravljenimi grafičnimi predlogami in dodatno 

s samostojnim znakom certifikat kakovosti / quality certificate v obliki 

nalepke na izdelku 

3. Označevanje izdelkov z že pripravljenimi grafičnimi predlogami v katere 

je vkomponiran  znak certifikat kakovosti / quality certificate. 
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Primer označevanja izdelkov s samostojnim znakom certifikatom kakovosti / 

quality certificate v obliki nalepke na izdelku (v primeru da ima ponudnik že 

izoblikovano grafično podobo). 

 

 

Predpripravljene predloge etiket za izdelke s certifikatom KBZ Jeruzalem Slovenija 

v celostni grafični podobi KBZ Jeruzalem Slovenija so namenjene tistim ponudnikom, 

ki nimajo oblikovanje lastne CGP ali za izdelke katere komisija svetuje izboljšanje 

označevalnih elementov. 
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Predloge tipskih grafičnihelementov oblikovanih po CGP KBZ jeruzalem Slovenija 
poleg katerih se dodatno dolepi certifikat kakovosti/ quality certificate v obliki 
nalepke.  
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Primer označevanja izdelkov z že pripravljenimi grafičnimi elementi v katere  
Vključen znak certifikat kakovosti/ quality certificate.  



  

 

»Načrt razvoja znamke Destinacije Jeruzalem Slovenija in kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija«, v sklopu 
projekta »Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE ORMOŽ v obdobju 2019-2025«                               

Ormož, 31. 1. 2019, Jana Vilman Proje, Jurij Oven in dr. Tanja Lešnik Štuhec, ProVITAL d.o.o. 

63 

3.10 Predlog označitve s certifikatom KBZ Jeruzalem Slovenija 

Izdelke in storitve, ki so pridobili pravico do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija s 

označuje z: 

 

• Enotno nalepko – certifikatom kakovosti KBZ Jeruzalem Slovenija, ki se 

namesti na embalažo ali pojasnevalni listek... (pridelki in prehranski  izdelki, 

ponudba jedi in pijač v gostinskih obratih (v menijih), rokodelski izdelki in 

izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja, itd.). 

• Hišno tablico z znakom izbrana kakovost (gostinski obrati s certificirano 

ponudbo jedi in pijač, rokodelske delavnice, itd.). 

• V prodajnih dokumentih za označevanje storitev. 

 

Splošni znak KBZ Jeruzalem Slovenija se uporablja za promocijske aktivnosti, na 

dopisnem papirju, diplomah, itd. 

 

3.10.1 Hišna tablica iz gline 
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3.10.2 Embalaža 

Predlog tipske embalaže za izdelke s certifikatom KBZ Jeruzalem Slovenija: 

Ovojni papir 
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3.10.3 Vizitka imetnika certifikata 
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3.10.4 Promocijski izdelki 

Deska za serviranje/postrežbo  
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3.10.5 Nakupovalna vrečka  
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3.10.6 Kozarci 
 

Nastavek za kozarec 

 


