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NAVODILA ZA PRIJAVO NA RAZPIS  
1. SENZORIČNO OCENJEVANJE PIVA SRIP HRANA 

 
 

1. PRIJAVA 
Prijavite lahko neomejeno število izdelkov. 
Prijava izdelkov poteka preko spletnih prijavnic, ki so objavljene na spletni strani 
https://www.gzs.si/srip-hrana/.* 
POGOJ: podjetje, ki se prijavi na ta razpis,  mora biti trošarinski zavezanec za pivo. 
 
*Obvezno je potrebno preko linka naložiti tudi sliko označbe izdelka, ki izpostavlja obvezne 
podatke o izdelku (npr. ime izdelka, opis, neto količina, datum uporabnosti idr.). 

 

Zgodnja prijava: 19. maj 2021 
Pozna prijava:         26. maj 2021 

 
2. ŠTEVILO KOSOV POSAMEZNEGA PRIJAVLJENEGA IZDELKA 

Potrebno je dostaviti 6 embalažnih enot (0,33L ali 0,5L) ali maksimalno 3l vzorca 
piva iste serije.  
 
POMEMBNO: 
Vsi vzorci morajo biti dostavljeni v nebrendirani škatli z obvezno navedbo 
»VZORCI ZA SENZORIČNO OCENJEVANJE«. 
 

3. SPREJEM VZORCEV 
Sprejem vzorcev bo potekal 31.5.2021 in 1.6.2021 na naslovu: 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) 
Cesta Žalskega tabora 2 
3310 Žalec 
 
Podrobnosti glede dostave vzorcev bodo vsem prijaviteljem javljene pravočasno. 
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4. PRIJAVNINA* 
 
100,00 EUR + DDV/izdelek v primeru zgodnje prijave do 19.maja 2021  
120,00 EUR + DDV/izdelek v primeru pozne prijave do 26. maja 2021  
 
*V letu 2021 je prijavnina simbolična, saj bo potekalo prvo (testno) senzorično ocenjevanje. 

 
V prijavnino posameznega vzorca je všteto: 
 

▪ organizacija in izvedba senzoričnega ocenjevanja, 
▪ zbiranje, obdelava in analiza podatkov, 
▪ priprava vsebin in dizajn promocijske publikacije, 
▪ slavnostna podelitev zlatih priznanj vzorcem piva odlične kakovosti (Žalec, 

18. junij 2021),  
▪ priprava zaključnega promocijskega videa GZS-ZKŽP 
▪ obvestilo trgovcem in gostincem ter ponudnikom turističnih storitev o 

prejemnikih zlatih priznanj, 
▪ novica z izpostavitvijo prejemnikov zlatih priznanj na spletni strani SRIP 

HRANA in spletni strani GZS-ZKŽP-ZSP.  
▪ objava rezultatov na Facebook in LinkedIn profilu GZS, GZS-ZKŽP in GZS-

ZKŽP-ZSP.  
▪ Objava v Glasu Gospodarstva 

 
Dodatne partnerske promocijske aktivnosti v organizaciji Zavoda za kulturo, šport 
in turizem (ZKŠT) Žalec:  
 

▪ organizator dogodka Naj piva Slovenije 2021 bo ob podelitvi odličij,  
promocijske vsebine pred prireditvijo, na prireditvi ter po prireditvi 
oglaševal na socialnih kanalih, 

▪ dogodek Naj piva Slovenije se bo najavil na tradicionalni novinarski 
konferenci pred otvoritvijo Fontane piv Zeleno zlato, 

▪ organizator dogodka bo sporočila medijem posredoval pred in po 
prireditvi, 

▪ organizator dogodka bo pred in po razglasitvi dogodek oglaševal s 
promocijskim videom. 

 
5. PLAČILO 

Prijavnino je potrebno poravnati do pričetka ocenjevanja po ponudbi, ki jo bo 
prijavitelj vzorcev prejel po prijavi. 
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6. REZULTATI 
Rezultati bodo objavljeni in posredovani medijem in trgovcem na dan podelitve 
zlatih priznanj, tj. 18. junija 2021  pri Fontani piv Zeleno zlato v Žalcu. 
Do takrat velja embargo na oglaševanje in komuniciranje rezultatov. 
 

7. DODATNE INFORMACIJE: 
dr. Petra Medved Djurašinović 
T: 01 58 98 296 
M: 031 593 182 
E: petra.medved@gzs.si 
 
Alenka Lesjak 
T: 01 58 98 108 
M: 031 277 715 
E: alenka.lesjak@gzs.si 
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