
 

 

Fani&Rozi, Katjuša Kolar s. p. 

Pristan 6 

2000 Maribor 

040 387 478 

info@fani-rozi.si 

 

razpisuje 

NATEČAJ ZA HIŠNO SLADICO FANI&ROZI 

PRAVILNIK za izvedbo 
 

 
1. člen 

 

Ta pravilnik določa pogoje sodelovanja in kriterije ocenjevanja na natečaju HIŠNA SLADICA FANI&ROZI, ki 

bo izbrana v okviru projekta Ministrstva za kulturo in Centra za kreativnost, OP20 – 06808, »JR CzK 

2020/21 – Fani&Rozi, doživljaj med Dravo, dediščino in kulturo«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija  (v nadaljevanju: NATEČAJ). 

 
2. člen 

 
Za pripravo in izvedbo ocenjevanja so odgovorni organizatorji – podjetje Fani&Rozi, Katjuša Kolar s. p. –, 
za ocenjevanje sladice pa strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področij gastronomije, turizma 
in kulture. Predsednik komisije predstavlja delo komisije ter odgovarja na vsa vprašanja, ki so vezana na 
ocenjevanje v sklopu tega javnega natečaja. 
Organizator zagotovi organizacijske in prostorske pogoje za nemoteno ocenjevanje in izvedbo natečaja. 
 
Natečaj se izvede v petek, 16. aprila 2021, s pričetkom ob 11. uri v prostorih podjetja Fani&Rozi, Pristan 

6, 2000 Maribor. 

3. člen 
 

Na natečaju lahko sodelujejo vse pravne osebe, samostojni slaščičarji, kuharji, kmetije, zadruge, nevladne 
organizacije in posamezniki, ki imajo, v kolikor so pravne osebe, registrirano dejavnost, ki je predmet 
natečaja. 
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Prijavitelji na javni natečaj se s prijavo zavežejo, da bodo, v kolikor bo njihova sladica izbrana, le-to redno v 
dogovorjenih količinah dobavljali  v Fani&Rozi za obdobje enega (1) leta s partnersko zavezo s Fani&Rozi, 
razen če ni dogovorjeno drugače (Covid-19 etc.). 
 
Prijavitelji razpolagajo s primernimi poslovnimi prostori ali prostorskimi možnostmi, da prijavljeno sladico 
na natečaj, ki bi prejela naziv HIŠNA SLADICA FANI&ROZI, na ustrezen način postrežejo oz. pripravijo  
(zapakirano v embalaži, primerni za pekarno, trgovino ali drugo specializirano prodajalno s sladicami).  
 
Prijavitelj v primeru osvojitve naziva HIŠNA SLADICA FANI&ROZI sodeluje pri skupni promociji širši javnosti 
ter v okviru projekta iz 1. člena. 
 
Vsak sodelujoči lahko na natečaj prijavi 1 sladico, ki mora biti izdelana iz naravnih sestavin in živil, s 
poudarkom na lokalnih produktih, v prvi vrsti z vključitvijo lokalnih sestavin. 
 
Sladice so predvidoma hladne.  
 
Prednost pri izboru imajo lokalni prijavitelji, ne izključujejo pa se prijavitelji iz drugih območij. 
 
Sladica mora slediti inovativnosti v sestavinah, obliki in morebitni embalaži.  
 

4. člen 
 
Prijavitelji se prijavijo na javni natečaj s posredovanjem prijavnice na elektronski naslov info@fani-rozi.si 
Prijavnico prijavitelji najdejo na spletni strani www.fani-rozi.si  
Prijavnico je potrebno oddati najkasneje do torka, 13. 4. 2021. 
 
Ocenjevanje sladic bo potekalo 16. aprila 2021 s pričetkom ob 11. uri v prostorih Fani&Rozi pred strokovno 
komisijo, ki jo sestavljajo:  
 

 prof. Mojca Polak (VŠGT, MIC Akademija kulinarike in turizma), predsednica komisije, 

 Janja Viher (Zavod za inovativnost in podjetništvo Maribor), članica komisije, 

 Magdalena Pec, (Hiša kruha), članica komisije, 

 Stane Kocutar (mestni viničar in novinar), član komisije, 

 Klemen Brvar (predstavnik Fani&Rozi), član komisije. 
 
Prijavitelji na javni natečaj morajo najkasneje 1 uro pred ocenjevanjem dostaviti 5 kosov vsake prijavljene 
sladice. 
 
Ob ocenjevanju prijavitelji sami predstavijo sladico, njeno zgodbo in sestavine sladice.  
 
O točnih urnikih ocenjevanja in predstavitve sladice bodo sodelujoči obveščeni ob pregledu prejetih vlog, 
najkasneje do 14. 4. 2021.  

 
5. člen 

 
Za samo ocenjevanje so pripravljeni kriteriji, ki so priloga tega natečaja.  
 

6. člen 
 
HIŠNA SLADICA FANI&ROZI  postane tista sladica, ki ji bo komisija dodelila največje število točk in bo prejela 
naziv »HIŠNA SLADICA FANI &ROZI« ter zasedla prvo mesto. Nagrada, ki jo prijavitelj prejme, znaša 350,00 
€ in bo izplačana v roku 14 dni na TRR izbranega prijavitelja ter bo omogočila brezplačno promoviranje 
sladice na dogodkih, spletni strani ter socialnih omrežjih Fani&Rozi. 
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Komisija bo nagradila tudi drugo (2.) in tretje (3.) uvrščeno sladico po zbranem številu točk. Drugouvrščena 
sladica bo nosila naziv »ZLATO MOJE«, tretje uvrščena sladica bo nosila naziv »DRAVSKI VALOVI«. Nagrada 
za drugo mesto je darilni bon Fani&Rozi za 2 nočitvi z zajtrkom za dve osebi, nagrada za tretje mesto je 
darilni bon Fani&Rozi za 1 nočitev z zajtrkom za 2 osebi. 
 
Vse ostale sladice bodo prejele potrdilo o sodelovanju, ki bo nosilo naziv NATEČAJ HIŠNA SLADICA 
FANI&ROZI. 
 

7. člen 
 

Uradna razglasitev rezultatov javnega natečaja bo potekala 16. aprila 2021 ob 14. uri v prostorih Fani&Rozi, 
v kolikor bodo to že dovoljevale epidemiološke razmere. Sicer bo razglasitev objavljena na spletni strani 
www.fani-rozi.si 

8. člen 
 
Po razglasitvi izbrane sladice vseh treh nagrajencev postanejo last blagovne znamke Fani&Rozi. Tako se vsi 
trije nagrajenci po razglasitvi odrečejo avtorstvu, priložijo recept in se zavežejo, da sladice brez pisnega  
soglasja Fani&Rozi ne bodi tržili drugje. 
 
 

9. člen 
 

Vse informacije o natečaju so objavljene na www.fani-rozi.si . Za dodatne informacije pokličite 040 387 478 
ali posredujte vprašanje na e-naslov: info@fani-rozi.si  
 
 
V Mariboru, 12. 3. 2021 

 
 
 
 

Fani&Rozi, Katjuša Kolar s. p. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Naložbo v kulturno-turistično nadgradnjo objekta in razvoj blagovne znamke Fani&Rozi so strokovno in finančno podprli 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Center za kreativnost. 
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