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CENIK ZA PODELJEVANJE PRAVICE DO UPORABE KTZ SRCE SLOVENIJE 
 

Cenik za podeljevanje pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE zajema naslednje 

prodajne artikle in aktivnosti: 

 

• Prijava v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije – 50 EUR; 

• Prijava za pridobitev pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE – strošek 

ocenjevanja pridelkov in prehranskih izdelkov z osnovnim paketom*: 1-3 ocenjeni 

vzorci - 30 EUR, 4-6 ocenjenih vzorcev - 60 EUR, 7-9 ocenjenih vzorcev -  90 

EUR, 10-12 ocenjenih vzorcev - 120 EUR; 

• Prijava za pridobitev pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE – strošek 

ocenjevanja rokodelskih izdelkov z osnovnim paketom*: 1-3 ocenjeni vzorci - 30 

EUR, 4-6 ocenjenih vzorcev - 60 EUR, 7-9 ocenjenih vzorcev -  90 EUR, 10-12 

ocenjenih vzorcev - 120 EUR; 

 

* Za prvo ocenjevanje izdelkov (april 2016) velja za ponudnike iz občin Kamnik, 
Litija, Lukovica, Šmartno pri Litiji, Mengeš, Ivančna Gorica in Šentrupert, ki 
so posebej podprle ta projekt, posebna ugodnost, zato je za njih ocenjevanje do 3 

izdelkov brezplačno.  

 

OSNOVNI PAKET 
pridobi Prijavitelj s prijavo v Mrežo ponudnikov SRCA SLOVENIJE (letna članarina) in 

Prijavo za pridobitev pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE (prijavnina za 

ocenjevanje).  

 

Osnovni paket zagotavlja: 

• Udeležba na strokovni delavnici, kjer Strokovna komisija za ocenjevanje produktov 

s KTZ SRCE SLOVENIJE predstavi smernice za nadgradnjo produktov; 

• Osnovno podjetniško svetovanje - 1h; 

• Postopek ocenjevanja produkta za pridobitev pravice do uporabe KTZ SRCE 

SLOVENIJE; 

• Podelitev mnenja o produktu v dokumetnih Poročilo o ocenjevanju produkta s KTZ 

SRCE SLOVENIJE, Sklep o podelitvi pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE in 

Certifikat za produkt, ki je pridobil pravico do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE; 

• Vpis v Register ponudnikov Srca Slovenije; 

• Profesionalno fotografijo produkta s KTZ SRCE SLOVENIJE;  

• Promocijo produkta s KTZ SRCE SLOVENIJE na spletni strani SRCE SLOVENIJE v 

zavihku »Nakupi«; 

• Možnost prodaje preko prodajnih poti Srca Slovenije; 
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• Objavo produktov v spletnem promocijskem katalogu produktov KTZ SRCE 

SLOVENIJE;  

• Pridobitev nalepk: 50 kosov nalepk dimenzije 20x20 mm ali 40x40 mm za prijavo 

vsakega produkta ali 

• pridobitev obešank: 50 kosov obešank dimenzije 60x40 mm za vsak prijavljen 

produkt ali 

• pridobitev zastavic: 1 zastavica za označitev vsakega prijavljenega produkta s KTZ 

SRCE SLOVENIJE;  

• Pravico do uporabe znaka KTZ SRCE SLOVENIJE na obstoječih etiketah, 

obešankah oz. nalepkah in promocijskem materialu. 

Vrednosti so z DDV.  

Cenik velja od 12. 2. 2016 do preklica.  
 

Aleksandra Gradišek 

Razvojni center Srca Slovenije 
 


