
Z znakom kakovosti Odlično je, vrhniško je!, želimo 
poudariti in izpostaviti kakovost prehranskih izdelkov 
na območju turistične destinacije Vrhnika. 

Cilj projekta je, da potencialni potrošniki lažje prepoz-
najo kakovostno in zdravo hrano, ponudniki pa lažje 
prodajo in dosegajo višjo ceno svojih prehrambnih 
izdelkov in storitev. Namen projekta je pozicioniranje 
Vrhnike kot gastronomska destinacije na zemljevidu 
Slovenije.

 

SPLOŠNA DOLOČILA 

Za pridobitev pravice do uporabe znaka kakovosti 
Odlično je, vrhniško je! se lahko prijavijo registrirane 
pravne ali fizične osebe za predelavo oz. proizvodnjo 
prehrambenih izdelkov, ki izpolnjujejo naslednje splo-
šne 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
 
Znak Odlično je, vrhniško je!, se uporablja za označe-
vanje višjega nivoja kakovosti na področju:

•	 prehranskih izdelkov (npr.: iz žit, mleka, mesa, sadja, 
zelenjave, ipd.).

Certifikat, ki ga ponudnik pridobi, se nanaša na izdelek, 
ki ga je ponudnik oddal v ocenjevanje v določenem 
koledarskem letu. Znak kakovosti se podeljuje vsako 
leto in ga ponudnik lahko vsako leto obnovi oz. 
ponovno pridobi, v kolikor njegov izdelek (še vedno) 
ustreza kriterijem.

NAVODILA ZA SODELOVANJE

Prijave za vse izdelke so možne do petka,  
15. novembra 2019 preko elektronskega obrazca,  
ki je objavljen na www.visitvrhnika.si.

Prehranske izdelke se dostavi v sejno sobo Zavoda 
Ivana Cankarja na sredo, 20. 11. 2019 med 9. in 11. uro. 
Ocenjevanje bo predvidoma potekalo istega dne.  

KRITERIJI IZBORA

Komisija bo zbrane predloge pregledala in ocenila. Cer-
tifikat kakovosti Odlično je, vrhniško je!, bodo pridobili 
izdelki, ki bodo zbrali zadostno število točk. Kriteriji pri 
ocenjevanju so naslednji:

•	 videz, vonj in okus
•	 okvirna receptura ter zgodba o izdelku, ki naj sledi 

primernemu poimenovanju hrane
•	 embalaža, ki je v sorazmerju z izdelkom.

KONČNA DOLOČILA

Ponudniki, ki pridobijo certifikat  
Odlično je, vrhniško je!pridobijo pravico do:

•	 podelitve certifikata Odlično je, vrhniško je!
•	 uporabe znaka Odlično je, vrhniško je!
•	 Promocijo produkta na spletni strani  

www.visitvrhnika.si ter preko drugih promocijskih 
kanalov Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika

•	 Možnost prodaje v trgovini TIC Vrhnika
•	 Pridobitev 1.000 kos nalepk za izdelek
Obrazce za prijavo na razpis in dodatne informacije 
dobite preko maila: turizem@zavod-cankar.si.

Veselimo se sodelovanja in se zavedamo, da lahko le z 
vašo pomočjo dosežemo višjo kakovost ponudbe.

R A Z P I S 
za pridobitev pravice do uporabe znaka kakovosti
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