Občina Sevnica objavlja

RAZPIS
za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke
Sevnica Premium

S kolektivno blagovno znamko Sevnica Premium želimo poudariti in
izpostaviti prepoznano kakovost
rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja,
pridelkov in živilskih izdelkov ter
jedi in pijač postreženih na gostinski način in
njihovih ponudnikov na območju občine Sevnica.
Za pridobitev pravice do uporabe KBZ Sevnica Premium se lahko prijavijo registrirane pravne
ali fizične osebe za določeno pridelavo, proizvodnjo oz. izvajanje storitev, ki ponujajo pridelke,
izdelke in storitve, 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 izdelkov oz. storitev mora biti vsaj 70
% iz območja občine Sevnica (oz. 50 % za jedi in pijače postrežene na gostinski način), 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 občine Sevnica in upoštevajo
rokodelsko kulturno dediščino območja,

•

so opremljeni s celostno komunikacijsko podobo in ceno – primerni za na trženje n
prodajni polici.

KBZ SEVNICA PREMIUM se uporablja za označevanje KAKOVOSTI:
•

rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja,

•

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

•

jedi in pijač postreženih na gostinski način,

na območju občine Sevnica.
V letu 2022/2023 bodo ocenjevanja potekala v naslednjih terminih:
•

Ocenjevanje rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja
bo potekalo 8. decembra 2022 v prostorih KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.
Do 30. novembra 2022 lahko prijavite rokodelske izdelke in izdelke unikatnega in
industrijskega oblikovanja za ocenjevanje.
Izdelke prinesete v ocenjevanje 7. decembra 2022 med 8.00 in 14.00 v prostore KŠTM
Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

•

Ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov bo potekalo 8. decembra 2022 v prostorih
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.
Do 30. novembra 2022 lahko prijavite pridelke, živilske izdelke in pijače za ocenjevanje.
Izdelke prinesete v ocenjevanje 8. decembra 2022 med 7.00 in 9.00 v prostore KŠTM
Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

•

Ocenjevanje jedi in pijač postreženih na gostinski način bo potekalo 24. januarja 2023.
Do 16. januarja 2023 lahko prijavite jedi in pijače postrežene na gostinski način za
ocenjevanje. Koordinator ocenjevanja vam bo javil uro - kdaj vas bo obiskala Strokovna
komisija za ocenjevanje in ocenila jedi oz. pijače.

Obrazce za prijavo na razpis ter podrobne informacije prejmete na spletni strani KŠTM Sevnica
in preko elektronske pošte annemarie.culetto@kstm.si. Informacije lahko pridobite na
telefonski številki 031 344 916 pri gospe Annemarie Culetto.
Veselimo se sodelovanja in se zavedamo, da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo kakovost
ponudbe označene s KBZ SEVNICA PREMIUM.
Sevnica, 28. 10. 2022
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