Zapis delavnice
Datum 31.1.2019
Lokacija Bela dvorana Grajske pristave
Prisotni Priloga 1 - Vabilo
Priloga 2 - Lista prisotnih
Tema
Predstavitev projekta
„NAČRT RAZVOJA GOSPODARSTVA IN DVIGA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA OBMOČJU LAS UE
ORMOŽ V OBDOBJU 2019-2025“
ter podelitev certifikatov KBZ JERUZALEM SLOVENIJA
Dnevni • Predstavitev aktivnosti v sklopu projekta NOST ter predaja dokumentov (Priloga 3)
red
• Predstavitev stanja prvega ocenjevanja produktov za pridobitev KBZ Jeruzalem
Slovenija in mnenje komisije
• Podelitev certifikatov KBZ Jeruzalem Slovenija
• Vabilo za sodelovanje v promocijski akciji Vikend odprtih vrat in Dnevi odprtih vrat
Destinacije Jeruzalem Slovenija
Ad 1
Glasbena točka Glasbene šole Ormož.

Ad 2
in 3

Karmen Štumberger
pozdravi zbrane in predstavi projekt NOST ter napove program javne predstavitve –
delavnico za širšo javnost.
K besedi povabi generalno direktorico Direktorata za turizem pri MGRT gospo Renato
Martinčič, ki je izpostavila strateške usmeritve razvoja in trženja turizma v Sloveniji in
izpostavila pomen aktivnosti, ki jih peljemo v Destinaciji Jeruzalem Slovenija.
Tanja Lešnik Štuhec je predstavila aktivnosti v sklopu projekta NOST in izpostavila vse štiri
dokumente, ki so nastali v sklopu projekta NOST in Priročnik CGP, ki je priloga
dokumentoma 3 in 4.
DS1 (PS): Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož
za obdobje 2019 – 2025
DS2 (DS in SS1-3): Elaborat za nadgradnjo ponudbe doživetij in kakovosti življenja na
območju LAS UE ORMOŽ
DS3 (DS): Načrt razvoja kolektivne blagovne znamke za območje LAS UE Ormož
DS4: Načrt razvoja celostne grafične podobe blagovne znamke za območje LAS UE Ormož
Izpostavila je vizijo razvoja DJS:
Destinacija Jeruzalem bo leta 2025
celovito povezana vinska zelena butična podeželska destinacija
med Dravo in Muro.
Pritegnila bo s privlačnimi zgodbami za vse, ki cenijo mir in nepozabne poglede na
vinorodno krajino ob zvokih klopotca
ter aktivnostih v naravi.
Ob šegah in navadah ter prleškem narečju gostoljubnih domačinov,
ob okušanju odličnih vin, kulinarike in bučnega olja,
beseda lokalno dobi pravi pomen.
Ob preizkušanju v rokodelskih spretnostih, razvajanju v termah,
z api terapijo in ob tretmajih za nego telesa in duha,
pa občutimo, da tu čas teče drugače.
Predstavila je Model razvoja in trženja turizma v DJS 2019-2025, ki bo deloval skozi 3 centre
– delovne skupine pa že delajo na nekaterih temah.

Ukrepi na področju razvoja (UR1-7) in trženja (UT1-7) turizma bodo udejanjali z več kot 50
aktivnostmi, za katere je oblikovan izhodiščni Akcijski načrt.
Tanja Lešnik Štuhec je vsem trem županom predala 4+1 dokument in jih prosila, da se
zavežejo poiskati sredstva – kadre, finance in infrastrukturo za udejanjanje zastavljenih
ciljev.
Vsi trije župani – Danijel Vrbnjak, Jurij Borko in Mirko Cvetko so predstavili svoje videnje
prihodnosti Destinacije Jeruzalem Slovenija.
Vsi trije so zelo pozitivni glede nadaljnje prihodnosti in se zavezujejo k nadaljevanju
projekta skozi AKCIJSKI NAČRT DMMO JERUZALEM SLOVENIJA ZA 2019-2020. Vsem
prejemnikom certifikatov so iskreno čestitali in izrazili prepričanje, da jim bodo v prihodnje
zagotovo sledili drugi ponudniki.

Ad 4

Glasbena točka Glasbene šole Ormož.
Predstavitev stanja prvega ocenjevanja produktov za pridobitev KBZ Jeruzalem Slovenija
in mnenje komisije
Tanja Lešnik Štuhec in Karmen Štumberger sta predstavili pomen KBZ Jeruzalem Slovenija in
izpostavili CGP KBZ JS, ki sta jo oblikovala FOLKLORDIZAJN, dr. Jana Vilman Proje, ak. rest.,
u.d.i.oto in ARHITEKTURA OBLIKOVANJE, Jurij Oven u.d.i.a., ki izhaja iz Ormoža.
V sklopu ocenjevanja 8.11.2018 je pridobilo pozitivno mnenje Strokovne komisije za
ocenjevanje:
- 142 pridelkov in prehranskih izdelkov ter
- 68 rokodelskih izdelkov.
10.11.2018 je bila pozitivno ocenjena kulinarična prireditev in 19.1. 2019 pa Antonovanje
na Kogu.
Tanja Lešnik Štuhec je predstavila mnenje Strokovne komisije – pozdravljamo izjemno
številčno prijavo pridelkov in izdelkov v ocenjevanje. Prav pridelki in prehranski izdelki so
izjemne kakovosti. Med rokodelskimi izdelki so bili izločeni tisti, katerih gradiva ne izhajajo
iz obočja Prlekije oz. kakovost ne ustreza merilom za podelitev pravice do uporabe KBZ JS.
Ponudniki pridobijo ob pristopu v Mrežo KBZ JS:
• Usposabljanje na delavnicah za ponudnike
• Ocenjevanje produktov s poročilom Strokovne komisije za ocenjevanje
• Certifikat za produkte, ki so pridobili pravico do uporabe KBZ JS
• Nalepke (50 za izdelek oz. po pogodbi), 1 zastavica s KBZ JS
• Svetovanje pri umestitvi logotipa KBZ JS na promocijske materiale certificirane
prireditve
• Oblikovan list za v jedilni list – meni DJS za vsaj tri jedi
• Vpis v Register ponudnikov certificirane ponudbe s KBZ JS
• Vpis na promocijsko trganko – označba na karti in kontaktni podatki
• Možnost sodelovanja pri predstavljanju destinacije in KBZ JS na stojnici

Ad 5

• Svetovanje pri oblikovanju ponudbe in embalaže ter etikete v določenem številu ur
Podelitev certifikatov KBZ Jeruzalem Slovenija
Karmen Štumberger je k podelitvi certifikatov povabila vse tri župane Destinacije Jeruzalem
Slovenija, in sicer: Danijela Vrbnjaka, Jurija Borja, in Mirka Cvetka ter Tanjo Lešnik Štuhec.
Certifikati so bili slavnostno podeljeni ponudnikom, katerih izdelki in pridelki so bili
pozitivno ocenjeni.
Glasbena točka Glasbene šole Ormož

Vabilo za sodelovanje v promocijski akciji Vikend odprtih vrat in Dnevi odprtih vrat
Destinacije Jeruzalem Slovenija je podala Tanja Lešnik Štuhec in izpostavila pomen vseh
treh aktivnosti, in sicer:
• „Spomladanski vikend odprtih vrat ponudnikov Destinacije Jeruzalem Slovenija‘’ 12. 14. 4. 2019
• „Letni koledar odprtih vrat ponudnikov Destinacije Jeruzalem Slovenija“ – 15. 4. - 24.
10. 2019
• „Jesenski vikend odprtih vrat ponudnikov Destinacije Jeruzalem Slovenija“ – 25. - 27.
10. 2019
Vsi nagrajenci, ki so pridobili pravico do uporabe KBZ JS so bili ponovno povabljeni k
sodelovanju v promocijski akciji Vikend odprtih vrat ponudnikov Destinacije Jeruzalem
Slovenija. 30.1.2019 je bilo prijavljenih že 24 vinarjev, 9 kmetij in predelovalcev živil, 7
rokodelcev, 2 kulturni ustanovi s številnimi delavnicami in prireditvami, 5 ponudnikov na
področju doživetij narave in športa idr.
Promocijska akcija se že promovira na sejmu Alpe-Adria – Turizem in prosti čas.
Vsi vljudno vabljeni v destinacijo Jeruzalem Slovenija.
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