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Z znakom kakovosti Odlično je, 
vrhniško je!, želimo izpostaviti kakovost 
prehranskih izdelkov in gastronomskih 
posebnosti (jedi postrežene na 
gostinski način) na območju turistične 
destinacije Vrhnika.

Cilj projekta je, da potencialni potrošniki lažje prepoznajo 
odlično kakovost izdelkov, ponudniki pa lažje prodajo 
in dosegajo višjo ceno svojih izdelkov. Namen projekta 
je pozicioniranje Vrhnike kot destinacije s kakovostno 
turistično ponudbo.

SPLOŠNA DOLOCILA 
Za pridobitev pravice do uporabe znaka kakovosti Odlično 
je, vrhniško je! se lahko prijavijo registrirane pravne 
ali fizične osebe, ki ponujajo 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 pridelave in izvedbe 

izdelkov mora biti območja Vrhnike oz. iz širšega 
območja Vrhnike, razen, če živil za določene izdelke/
storitve (jedi) ni mogoče zagotoviti v Sloveniji in so 
nenadomestljivi s slovenskimi surovinami,

• pri jedeh, postreženih na gostinski način, mora biti 
jed stalno v ponudbi (dnevno ali po predhodnem 
dogovoru),

• so opremljeni s celostno komunikacijsko podobo in 
ceno.

Znak Odlično je, vrhniško je!, se uporablja za označevanje 
KAKOVOSTI:

• prehranske izdelke (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave,  
žit ipd.), vendar ne pridelke

• jedi postrežene na gostinski način. 

NAVODILA ZA SODELOVANJE
PREHRANSKI IZDELKI
Izdelke prinesete v ocenjevanje v četrtek, 4. decembra 
2020 med 9.00 in 11.00 v sejno sobo Zavoda Ivana 
Cankarja Vrhnika, Tržaška 9, Vrhnika. 

JEDI POSTREŽENE NA GOSTINSKI NAČIN
Organizator se bo z vami uskladil glede ure prihoda 
Strokovne komisije za ocenjevanje jedi postreženih na 
gostinski način.
 

KRITERIJI IZBORA:
Komisija bo zbrane predloge pregledala in ocenila. 
Certifikat kakovosti Odlično je, vrhniško je!, bodo pridobili 
izdelki in storitve, ki bodo zbrali zadostno število točk. 
Komisija ima pravico, da izdelka oz. jedi ne izbere. Kriteriji 
pri ocenjevanju so naslednji:
• videz, vonj in okus,
• okvirna receptura ter zgodba o izdelku oz. jedi, ki naj 

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

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

• pridobitev 1.000 kos nalepk za izbran-prijavljen 
produkt.

PRIJAVE
Prijave za vse izdelke so možne do petka, 27. novembra 
2020, preko elektronskega obrazca, ki je objavljen na 
https://www.visitvrhnika.si/si/zavod-ivana-cankarja/
razpisi/turizem. 

Določila ter kriteriji razpisa se lahko spremenijo zaradi 
ukrepov države za zaustavitevi širjenja COVID-19 na 
območju Republike Slovenije.

Veselimo se sodelovanja in se zavedamo, 
da lahko le z vašo pomočjo dosežemo višjo 
kakovost ponudbe označene z Odlično je, 
vrhniško je!


