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PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE NA OCENJEVANJU VZORCEV 

MARMELAD V SKLOPU FESTIVALA »MARMELADA 2014« 

Popoln naziv/ime: 
(pravne/fizične osebe): 

 

Naslov in hišna številka: 
 
  

Poštna številka in kraj: 
 

Odgovorna oseba: 
 

Kontaktna oseba: 
 

Telefonska št.: 
 

Elektronski naslov: 
 

Spletna stran: 
 

Davčni zavezanec 
(označite s križcem) 

 Da. 

 Ne. 

ID za DDV:  

Registracija: 
(označite s križcem) 

 Imam registrirano dejavnost predelave. 

 Nimam registrirane dejavnosti predelave. 

 Imam namen registrirati dejavnost predelave. 

Ime izdelka: 
 

Datum izdelave: 
 

Datum uporabnosti: 
 

Osnovne sestavine 
vzorčne marmelade (%): 

 

Dodatki v vzorčni 
marmeladi: 

 

Način izdelave: 

 

Poreklo sestavin: 
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So sestavine ekološkega 
izvora? (če da, je obvezna 
priloga certifikat/potrdilo) 

 Da. 

 Ne. 

Recept: 
(ni obvezen) 

 

Možna količina 
proizvodnje: 

Na zalogi imam še _____________ (število) __________ g (teža) 
kozarčkov enake marmalade, kot sem jo poslal/-a v ocenjevanje. 

Zainteresiranost za 
prodajo:  
(označite s križcem) 

 V primeru, da moja marmelada prejme vse možne točke, sem 
zainteresiran/-a za vključitev v prodajno ekskluzivno ponudbo 
zmagovalnih marmelad s Festivala “MARMELADA 2014” preko 
ZTR in Dobrot Dolenjske. Za to imam tudi primerne količine. 

 V primeru, da moja marmelada prejme vse možne točke, nisem 
zainteresiran/-a za vključitev v prodajno ekskluzivno ponudbo 
zmagovalnih marmelad s Festivala “MARMELADA 2014” preko 
ZTR in Dobrot Dolenjske. 

Predstavitev izdelkov na 
Festivalu 4. oktobra 2014 
v Šentrupertu: 
(označite s križcem) 

 
Da, želim predstaviti in prodajati svoje izdelke (kotizacija za 
predstavitev na stojnici na dan festival znaša 30 EUR + DDV). 

 Ne, ne želim predstaviti svojih izdelkov na stojnici. 

Na prodajnem mestu bom 
ponudil/-a naslednje 
izdelke: 

 

 

Ali boste na prodajnem 
mestu ponujali posebne 
izdelke, kot so izdelki za 
diabetike, alergike, BIO, 
EKO?  

 
Ne. 

 Da. Ponujal/-a bom naslednje posebne izdelke:  

 
Prijavnica je hkrati tudi pogodba. Izpolni jo prijavitelj ter dostavi v roku, navedenem za prijavo, 

organizatorju prireditve. Prijavitelj na podlagi izstavljenega računa pred ocenjevanjem poravna 

strošek kotizacije za ocenjevanje, ki znaša 20 EUR + DDV na posamezen vzorec. V ceno je vštet 

strošek strokovne komisije, ki bo izvedla ocenjevanje ter zapisnik z opombami in komentarjem 

strokovne komisije. Obenem bomo poskrbeli tudi za primerno promocijo vseh sodelujočih na 

ocenjevanju (navedba na spletni strani in ostalih objavah). Račun za naročene storitve izda Zavod 

za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline. 

S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki točni in da sprejemam zgoraj navedene pogoje. 
 
 
 

__________________________ 

(datum) 

 

(žig) 

__________________________ 

(podpis) 

 


