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NAVODILANAVODILANAVODILANAVODILA    ZA PRIJAVOZA PRIJAVOZA PRIJAVOZA PRIJAVO    NA RAZPISNA RAZPISNA RAZPISNA RAZPIS        
2. 2. 2. 2. SENZORIČNO OCENJEVANJE PIVASENZORIČNO OCENJEVANJE PIVASENZORIČNO OCENJEVANJE PIVASENZORIČNO OCENJEVANJE PIVA        

SRIP HRANASRIP HRANASRIP HRANASRIP HRANA    
    

 

 

PPPPrijavrijavrijavrijava potekaa potekaa potekaa poteka    preko sppreko sppreko sppreko spletne aplikacijeletne aplikacijeletne aplikacijeletne aplikacije, dostopne na spodnj, dostopne na spodnj, dostopne na spodnj, dostopne na spodnji povezavii povezavii povezavii povezavi::::    
http://senzorika.gzs.sihttp://senzorika.gzs.sihttp://senzorika.gzs.sihttp://senzorika.gzs.si    
    
Rok za oddajo prijavRok za oddajo prijavRok za oddajo prijavRok za oddajo prijav::::    
11111111. . . . aprilaprilaprilapril    2222020202022222    
 

 

 

1.1.1.1. PRIPRIPRIPRIJJJJAVA PODJETJAAVA PODJETJAAVA PODJETJAAVA PODJETJA    
Podjetja, ki so sodelovala na senzoričnem ocenjevanju 2021: 
Podatki podjetij so že vneseni v aplikacijo, vstop vanjo je možen s klikom na gumb »Ste 
pozabili geslo?«. Na elektronski naslov podjetje prejme geslo za vstop v aplikacijo. 
V aplikaciji lahko podjetja preverijo svoje podatke in jih po potrebi popravijo oz. 
dopolnijo. 
 
Podjetja, ki niso sodelovala na senzoričnem ocenjevanju 2021: 
Za vstop v aplikacijo je potrebna registracija. Vse podatke mora podjetje vnesti na novo. 

    
POGOJ: podjetje, ki se prijavi na ta razpis, mora biti trošarinski zavezanec za pivo. 
 
*Obvezno je potrebno preko aplikacije naložiti tudi sliko označbe izdelka, ki izpostavlja obvezne 
podatke o izdelku (npr. ime izdelka, opis, neto količina, datum uporabnosti idr.). 

 
 

2.2.2.2. PRPRPRPRIIIIJAVAJAVAJAVAJAVA    IZDELKOV IZDELKOV IZDELKOV IZDELKOV  
V aplikaciji so že vneseni podatki o izdelkih, prijavljenih na senzorično ocenjevanje 2021. 
Iz obstoječega nabora izdelkov lahko podjetje izbere izdelke, ki jih želi prijaviti tudi na 
senzorično ocenjevanje 2022. 
 
Aplikacija vsem prijaviteljem omogoča, da pregledajo, dopolnijo in popravijo podatke o 
posameznih izdelkih, ki so že vpisani v aplikaciji.  
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Za prijavo drugih izdelkov mora podjetje izpolniti vse podatke.  
 
Prijavljene izdelke je potrebno pravilno poimenovati in razvrstiti v posamezne 
kategorije, glede na glavne značilnosti piva. 

    
    

3.3.3.3. ŠTEVILO ŠTEVILO ŠTEVILO ŠTEVILO KOSOV POSAMEZNEGA PRIJAVLJENEGA IKOSOV POSAMEZNEGA PRIJAVLJENEGA IKOSOV POSAMEZNEGA PRIJAVLJENEGA IKOSOV POSAMEZNEGA PRIJAVLJENEGA IZDELKAZDELKAZDELKAZDELKA    
Potrebno je dostaviti    6 6 6 6 embalažnih enotembalažnih enotembalažnih enotembalažnih enot    ((((0,330,330,330,33LLLL    ali 0,5ali 0,5ali 0,5ali 0,5LLLL) ) ) ) ali    maksimalno 3maksimalno 3maksimalno 3maksimalno 3llll    vzorca vzorca vzorca vzorca piva piva piva piva 
iste siste siste siste seeeerrrriiiijejejeje.  
 
POMEMBNO:POMEMBNO:POMEMBNO:POMEMBNO:    
VVVVsi vsi vsi vsi vzorci morajzorci morajzorci morajzorci morajo biti o biti o biti o biti dodododostavljenistavljenistavljenistavljeni    v nebrendv nebrendv nebrendv nebrendiiiirani škatlirani škatlirani škatlirani škatli    z obvezno navedbo »VZORCI ZA z obvezno navedbo »VZORCI ZA z obvezno navedbo »VZORCI ZA z obvezno navedbo »VZORCI ZA 
SENZORIČNO OCENJEVANJESENZORIČNO OCENJEVANJESENZORIČNO OCENJEVANJESENZORIČNO OCENJEVANJE    2022202220222022««««....    
    
    

4.4.4.4. SPREJEM VZORCEVSPREJEM VZORCEVSPREJEM VZORCEVSPREJEM VZORCEV 
Sprejem vzorcev bo potekal 13. 4. / 14. 4. in/ali 19. 4. 2022 na naslovu: 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) 
Cesta Žalskega tabora 2 
3310 Žalec 
 
Podrobnosti glede dostave vzorcev bodo vsem prijaviteljem javljene pravočasno. 
 

 
5.5.5.5. PRIPRIPRIPRIJAVNIJAVNIJAVNIJAVNINANANANA****    

    
111155550,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR (brez (brez (brez (brez DDVDDVDDVDDV))))/izdelek/izdelek/izdelek/izdelek    
    
V prijavninoV prijavninoV prijavninoV prijavnino    posposposposaaaameznega vzorca jemeznega vzorca jemeznega vzorca jemeznega vzorca je    všteto:všteto:všteto:všteto:    
    

− glavno ocenjevanje (Žalec, 20.-21. april 2022), 

− navedba rezultatov v promocijski brošuri, 

− podelitev plaket za izdelke odlične kakovosti (Žalec, 13. maj 2022), 

− kontrolno ocenjevanje v letu 2022 (naključno odvzeti vzorci s prodajnih mest), 

− obvestilo trgovcem in gostincem ter ponudnikom turističnih storitev o 
prejemnikih zlatih priznanj, 

− navedba na spletni strani SRIP HRANA, GZS-ZKŽP in ZSP 

− promocijska kampanja na družbenih medijih GZS-ZKŽP.  
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6.6.6.6. PLAČILOPLAČILOPLAČILOPLAČILO    

Prijavnino je potrebno poravnati do pričetka ocenjevanja po prejetem 
predračunu. 
 
 

7.7.7.7. REZULTATIREZULTATIREZULTATIREZULTATI    
Rezultati bodo objavljeni in posredovani medijem in ostali javnosti na dan 
slavnostne razglasitve, tj. 13. maja 2022 v Žalcu. 
Do takrat velja embargo na oglaševanje in komuniciranje rezultatov.    
    
    

8.8.8.8. DODATNE INFORMACIJE:DODATNE INFORMACIJE:DODATNE INFORMACIJE:DODATNE INFORMACIJE:    
dr. Petra Medved Djurašinović, vodja projekta 
T: 01 58 98 296 
M: 031 593 182 
E: petra.medved@gzs.si 
 


