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Namen projekta »Kolektivna blagovna znamka (KBZ) 
Bela krajina« je razvoj podeželja v zeleno, pametno, 
povezano, inovativno destinacijo.

Ključne točke:
• pristna narava, kulturna krajina in dediščina, 
• kultura podeželja in kulinarika, 
• sobivanje deležnikov, 
• kratke dobavne verige povezanih ponudnikov v 

mrežo KBZ, 
• vrhunska zelena ponudba certificirana s KBZ in 

ničelnim kilometrom, 
• varno, odgovorno in zaupanja vredno poslovanje, 
• sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi in 

razvojnimi institucijami,
• urejena zelena infrastruktura, mehka mobilnost in 

javni promet, 
• celovita in kreativna doživetja, unikatne 

znamenitosti in digitalno komuniciranje. 

Priporočila za vse aktivnosti povezane s 
projektom KBZ Belokranjsko/ Bela krajina 
finest in sprejeti pravilniki, poslovniki in 
ocenjevalni listi so zapisani v dokumentu: 
»Načrt razvoja sistema podeljevanja pravice 
do uporabe KBZ Belokranjsko/ Bela krajina 
finest ter njenega trženja in prodaje ponudbe 
certificirane s KBZ«.

Z vzpostavitvijo sistema certificiranja 

kakovostne ponudbe na območju Bele krajina 

se je območje pridružilo družini vzpostavljenih 

KBZ, in sicer: Okusi Rogle, Bohinjsko/from 

Bohinj, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, 

Idrija izbrano, Jeruzalem Slovenija, Okusiti 

Laško, Bled Local selection, Iz Doline Soče, 

Naše najboljše, Sevnica Premium, ki jih skupaj 

s partnerji razvija podjetje ProVITAL d.o.o., po 

certificiranem sistemu IZVORNO SLOVENSKO. 

Primarni namen je nadgraditi kakovost ponudbe lokalnih 
pridelkov, živilskih in rokodelskih izdelkov ter jedi in pijač 
postreženih na gostinski način, organiziranih prireditev, 
butičnih vodenih gastronomskih doživetij, nastanitvenih 
kapacitet, vinskih kleti… ter povezati ponudnike v 
kakovostne oskrbne verige, ki lahko vplivajo na večjo 
prepoznavnost destinacije Bela krajina v širšem okolju.

Vrednote znamčenja (po modelu Izvorno slovensko):
• tradicionalno,  regionalno, lokalno – glokalizirano, 

avtentično iz destinacije s KBZ
• kakovostno, inovativno, kreativno, povezano, 

organizirano v destinaciji s KBZ
• sonaravno, trajnostno, družbeno odgovorno, 

spoštljivo, varno, iz destinacije s KBZ
• domačno, gostoljubno, prijazno, vključujoče,   

poglobljeno, iz destinacije s KBZ   
• z zgodbo, okusom, krajinsko podobo, tihim znanjem 

destinacije s KBZ
• kot doživljamo in živimo domačini v destinaciji s KBZ



ZNAMKA DESTINACIJE BELA KRAJINA

• Geografska lega

• Znamenitosti destinacije

• Splošne informacije
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• Posamezni ponudniki v destinaciji

• Ponudba s certifikatom KBZ
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BELA KRAJINA FINEST:
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FINEST

je znamka, ki predstavlja izvrstno, 
sonaravno pridelano, predelano, 
izdelano ali ponujeno lokalno ponudbo iz  
destinacije Bela krajina, ki pod svojim 
okriljem predstavlja s strani strokovne 
komisije certificirano ponudbo pridelkov, 
živilskih in rokodelskih izdelkov ter jedi 
in pijač postreženih na gostinski način, v 
bodoče pa tudi organiziranih kulinaričnih 
prireditev, butičnih vodenih 
gastronomskih doživetij, nastanitvenih 
kapacitet in vinskih kleti z zgodbo in 
okusom z območja destinacije Bela 
krajina.

Pogoji  do pravice za uporabo znamke, 
so zapisani v dokumentu: »Načrt razvoja 
sistema podeljevanja pravice do uporabe 
KBZ Belokranjsko/ Bela krajina finest ter 
njenega trženja in prodaje ponudbe 
certificirane s KBZ«.

Območje podeljevanja pravice do 
uporabe znamke predstavljajo 
posamezna območja, kraji in ponudniki v 
občinah Črnomelj, Metlika in Semič.
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SPLOŠNI
ZNAK
KBZ
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Splošni znak se uporablja za  
skupno promocijo kolektivne 
blagovne znamke, izdelkov, storitev 
in ponudnikov.

Vizualno se pojavlja v barvni 
različici v različnih velikostih 
prilagojenih posameznim formatom.

V redkih primerih, ko je vizualna 
pojavnost omejena s tehniko 
upodobitve, se uporabi dvobarvna 
varianta ali enobarvna različica.

Vizualno podobo znaka tvori več 
grafičnih elementov, ki so našli 
inspiracijo v tradicionalni podobi pisanic 
in CGP destinacijske znamke Bela 
krajina.
Napis Belokranjsko / Bela krajina finest 
sledi CGP destinacijske znamke Bela 
krajina.

Motiv srca simbolizira srčne ponudnike 
in njihove srčne vrednote. Na vsaki 
strani ga podpira drevo življenja.
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OZNAČEVANJE 
IZDELKOV 
S
CERTIFIKATOM
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Certifikat kakovosti se uporablja za 
označevanje izdelkov, storitev in 
ponudnikov, ki so pridobili pravico 
do uporabe kolektivne blagovne 
znamke Belokranjsko/from Bela 
krajina. 

Vizualno se pojavlja v barvni 
različici.

V fizični obliki certifikat kakovosti 
predstavlja nalepko, tiskano na 
kovinsko folijo s specialnimi učinki, 
velikosti 29,023 x 31,00 mm.

Tisk izvaja upravitelj znamke.
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OZNAČEVANJE 
IZDELKOV S 
CERTIFIKATOM
KAKOVOSTI
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BELA KRAJINA 
FINEST

OMEJENA UPORABA CERTIFIKATA 

V primeru označevanja visokoserijskih 
izdelkov, ki so prejeli pravico do uporabe 
KBZ Belokranjsko se vizualna podoba 
certifikata vključi v označevalne 
elemente posameznih izdelkov v največji 
možni velikosti in v barvni pojavnosti.

V kolikor je vizualna pojavnost omejena 
s tehniko upodobitve, se uporabi 
dvobarvna varianta ali enobarvna 
različica v največji možni velikosti ob 
čemer je najmanjša dovoljena velikost 
12,00 x 11,235 mm. 



KBZ
BELOKRANJSKO /
BELA KRAJINA FINEST:

OZNAČEVALNI
ELEMENTI
ZA IZDELKE

V kolikor ponudniki nimajo lastne 
celostne grafične podobe oz. sploh 
nimajo označevalnih elementov za 
izdelke upravljalec znamke ponudi 
oblikovanje označevalnih elementov.

Pri oblikovanju se uporablja grafične 
motive vzete iz CGP KBZ Belokranjsko / 
Bela krajina finest. V grafični prelom se 
jih vključuje na način, da direktno ne 
posnema in asocira na CGP KBZ 
Belokranjsko / Bela krajina finest,
kar se doseže z različnimi barvnimi 
kombinacijami in grafičnim prelomom.

Pri grafični pripravi označevalnih 
elementov nižje naklade je potrebno 
upoštevati izvedbo tiska na pisarniški 
tiskalnik.



KBZ
BELOKRANJSKO /
BELA KRAJINA FINEST:

JEDILNI LIST

Predlog jedilnega lista je namenjen  
izpostavitvi jedi in pijač, ki so pridobile 
pravico do uporabe KBZ Belokranjsko / 
Bela krajina finest. 

Jedi in pijače se navadno označi s 
certifikatom v jedilnem listu ponudnika 
ali izpostavi samostojno, kot npr. na 
predlagani predlogi. 

Predloga jedilnega lista je 
pripravljena tako, da se vsebina 
lahko natisne na tiskalnik. Certifikat 
kakovosti v obliki originalne nalepke 
se dolepi.



KBZ
BELOKRANJSKO /
BELA KRAJINA FINEST:

TABLICA ZA 
OZNAČEVANJE 
OBJEKTA

Predlog tablice za označevanje objekta 
je namenjeno označevanju hiš, ki so 
pridobile pravico do uporabe KBZ 
Belokranjsko / Bela krajina finest za hišo 
okusov, hišo kulinarike, hišo vin. 
Gre za višji nivo (3. faza) 
certifikacijske sheme.
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