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Številka: 20/2020 

Datum: 29. 10. 2020 

 

Javni zavod za turizem kulturo in šport Občine Ormož objavlja 

 

RAZPIS 

 

za pridobitev pravice do uporabe kolektivne 

blagovne znamke  

JERUZALEM SLOVENIJA  

in podaljšanje uporabe za obstoječe imetnike 

certifikata KBZ JS za pridelke in živilske izdelke. 

 

S kolektivno blagovno znamko JERUZALEM SLOVENIJA 

želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost pridelkov in 

živilskih izdelkov 

ter njihovih ponudnikov  

na območju destinacije Jeruzalem Slovenija. 

 

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

območja Destinacije Jeruzalem Slovenija (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). 

 

KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se uporablja za označevanje lokalne KAKOVOSTI pridelkov 
(npr. sadja, zelenjave, poljščin, svežih zelišč in začimb) in živilskih izdelkov (npr.: iz 
mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit ipd.), na območju Destinacije Jeruzalem Slovenija. 
 

Ponudniki pridelkov in živilskih izdelkov, ki so prejeli certifikat Kolektivne blagovne 

znamke Jeruzalem Slovenija v letu 2018, so po pogodbi o uporabi KBZ Jeruzalem 

Slovenija, ponovno vabljeni na prijavo na razpis in ocenjevanje pridelkov in živilskih 

izdelkov. S ponudnikom bomo sklenili Aneks k pogodbi, ki bo podaljšal veljavnost 

certifikatov. V nasprotnem primeru, se ponudnik ne bo več vodil v evidenci prejemnikov 

KBZ Jeruzalem Slovenija, saj mu poteče pravica do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija. 

 

Potek prijave in ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov: 

 

POMEMBNO: Pridelke in živilske izdelke, ki jih boste prijavili do 20. 11. 2020, prinesite 

v DVEH VZORCIH, v petek, 27. 11. 2020 med 11.00 in 13.00, v prostore BELE DVORANE, 

Grajska pristava Ormož, Grajski trg 1, 2270 Ormož. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok prijave: Datum 
ocenjevanja: 

Kraj in naslov, 
kamor dostavite 

izdelke: 

Ura dostave 
pridelkov in 

živilskih izdelkov: 

Kategorija 
ocenjevanja: 

20. 11. 
2020 

27. 11. 2020 BELA DVORANA 
Grajska pristava 

Ormož 
Grajski trg1 
2270 Ormož 

11.00 – 13.00 Ocenjevanje 
pridelkov in 

živilskih izdelkov 
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Dokumentacija za 1. prijavo in ocenjevanje ponudbe KBZ Jeruzalem Slovenija, ki jo 

pošljete do 20. novembra 2020: 

- Vloga za dodelitev pravice do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija in vpis v Register 

uporabnikov KBZ Jeruzalem Slovenija; 

- Prijava pridelkov in živilskih izdelkov za pridobitev pravice do uporabe KBZ 

Jeruzalem Slovenija; 

- Pogodba o uporabi KBZ Jeruzalem Slovenija (se sklene s ponudniki, nosilci KBZ JS 

– po ocenjevanju). 

 

Dokumentacija za ponovno prijavo in ocenjevanje ponudbe KBZ Jeruzalem Slovenija, ki 

jo pošljete do 20. novembra 2020: 

- Prijava pridelkov in živilskih izdelkov za pridobitev pravice do uporabe KBZ JS; 

- Aneks k Pogodbi o uporabi KBZ JS (se sklene s ponudniki, nosilci KBZ JS – po 

ocenjevanju). 

 

Razpis in dokumentacija so objavljeni na spletnih straneh Občin Ormož, Središče ob 

Dravi in Sveti Tomaž in na spletni strani  JZ TKŠ Ormož  www.jeruzalem-slovenija.si.  

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne tudi v TIC-u Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož 

od ponedeljka do sobote med 8. in 16. uro, kjer še lahko dobite dodatne informacije, ali 

pokličete telefonsko številko: 02 741 53 56 ter preko elektronske pošte: tic@jeruzalem-

slovenija.si, pri gospe Mojci Gorjak. 

 
Vlogo s prilogami dostavite do najkasneje petka, 20.11.2020:  
- po e-pošti: tic@jeruzalem-slovenija.si; 
- priporočeno po pošti na naslov: TIC Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož; 
- osebno po predhodnem dogovoru po telefonu 02 741 53 56, TIC Ormož, Grajski trg 3, 
2270 Ormož. 
 

Veselimo se sodelovanja, saj se zavedamo, da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo 

kakovost ponudbe označene s KBZ JERUZALEM SLOVENIJA. 

 

Glede na epidemiološke razmere, poskrbimo za vašo in našo varnost, upoštevajmo 

ukrepe Vlade RS in NIJZ. Ključnega pomena so aktivnosti. Prosimo vas, da, ko boste 

prinesli pridelke in živilske izdelke na ocenjevanje, ne vstopate. Pred Grajsko pristavo 

Ormož si obvezno razkužite roke in pravilno namestite obrazno masko, predajte pridelke 

in živilske izdelke osebi, ki vas bo pričakala pri vhodu.  

 

Ormož, 29. oktobra 2020         

Javni zavod TKŠ Ormož 

Andrej Vršič 

direktor 
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