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Projekt »Z MOJE DEŽELE - vzpostavitev kooperativnih prodajnih kanalov za trženje lokalno pridelane hrane s promocijo lokalnih 

blagovnih znamk« je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem                                

Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. 

Šentjur, 29. 5. 2013 

 
 
 

 

 
Spoštovani! 
 
V okviru aktivnosti spodbujanja lokalne proizvodnje in samooskrbe smo na Razvojni agenciji Kozjansko 
ţe pred časom pristopili k razvoju skupne/kolektivne blagovne znamke ZELENI SNOP.  
 
Vabimo vas, da se vključite v mreţo ponudnikov lokalno pridelanih produktov pod skupno blagovno 
znamko. Z vključitvijo si boste zagotovili boljšo prepoznavnost, z uporabo logotipa in embalaţe blagovne 
znamke učinkovitejšo promocijo in trţenje svojih izdelkov ter hkrati koristili svetovanja in izobraţevanja, ki 
bodo organizirana za tovrstne ponudnike. 
 
V kolikor izdelujete kvalitetne pekovske, sadne, mlečne, mesne izdelke ter izdelke domače in 
umetnostne obrti iz surovin iz lokalnega okolja, na tradicionalen način ter te izdelke izdelujete na 
območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, vas 
vabimo, da jih vključite v blagovno znamko ZELENI SNOP. 
 
Pogoji za vključitev se razlikujejo po posameznih izdelčnih spletih oz. vrstah izdelkov, navajamo 
le ključne in sicer: 
  
 Kakovost izdelka, ki se odraţa z visokimi ocenami na senzoričnih ocenjevanjih (Dobrote slovenskih 

kmetij na Ptuju ali s pridobljenim EKO-certifikatom ali s pridobljenim certifikatom domače in 
umetnostne obrti). 

 Osnovna surovina mora biti pridelana na ekološki ali tradicionalen način in na območju naštetih 
sedmih občin, razen izjemoma, v kolikor je izdelek moţno šteti kot tradicionalen izdelek, ki ţe v 
preteklosti ni bil vezan na surovino s tega območja. 

 Za prodajo teh izdelkov morajo biti izpolnjeni vsi sanitarni in drugi predpisi potrebni za trženje 
izdelkov (potrebna je registracija dejavnosti kot: status kmeta ali nosilec dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji ali osebnega dopolnilnega dela, samostojni podjetnik, d.o.o., kmetijska ali razvojna zadruga in 
društvo). 

 
Za več informacij o postopkih in pogojih vključitve v blagovno znamko lahko pokličete na telefon 
03/747 13 02 (Irena Salobir) ali pišete na e-naslov: irena.salobir@ra-kozjansko.si. 
 
Pravilnik o kolektivni blagovni znamki Zeleni snop je objavljen na spletni strani:  
www.ra-kozjansko.si/Z-moje-dezele.html 
 

V okviru projekta »Z MOJE DEŢELE - vzpostavitev kooperativnih prodajnih kanalov za trţenje lokalno 
pridelane hrane s promocijo lokalnih blagovnih znamk« pripravljamo katalog ponudnikov BZ Zeleni 
snop. Če želite biti vključeni v ta katalog, nam to sporočite najkasneje do ponedeljka, 10. 6. 2013, 
(na telefon 03/747 13 02 (Irena Salobir) ali na e-naslov: irena.salobir@ra-kozjansko.si). 

 
Vabimo vas, da izpolnite Vlogo in predstavite svojo ponudbo v katalogu BZ Zeleni snop. 
 
 
Lepo pozdravljeni!          
                                                                             

                                                                                 Razvojna agencija Kozjansko 
                                                                                mag. Andreja Smolej, direktorica 

Povabilo za vključitev v mrežo ponudnikov pod skupno  
blagovno znamko ZELENI SNOP 
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