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Zadeva: PISMO O NAMERI ZA UPORABO BLAGOVNE ZNAMKE SENENO 
 
 
Cilj uporabe blagovne znamke SENENO je, da vsi člani Zavoda seneno meso in mleko 
promovirajo pod isto blagovno znamko izdelke iz senenega mesa in mleka. 
 
Spodaj podpisani _____________________ želim uporabljati blagovno znamko SENENO, 
pod pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju pisma o nameri. 
 
Podpisniki pisma o nameri bodo vabljeni na ustanovno sejo sveta Zavoda SENENO v 
mesecu septembru, kjer bomo: 
 

 Potrdili člane sveta Zavoda SENENO 

 Potrdili plan dela za leto 2020 in 2021 

 Potrdili višino vstopnega in letnega prispevka za uporabo blagovne znamke  
 
 
Logotip bom lahko na svojih izdelkih uporabljal, če bom imel: 

 Veljaven certifikat 
o ZTP Seneno mleko 
o ZTP Seneno meso 
o IKC UM certifikat Seneno meso 

 Sklenjeno veljavno pogodbo z Zavodom SENENO in plačan prispevek za promocijo 
o Vstopni prispevek 20,00 €/GVŽ do največ 500,00 EUR 
o Letni prispevek: 

 pridelava senenega govejega mleka – 0,0020 €/l 
 predelava senenega  govejega mleka - 0,0030 €/l 
 pridelava senenega govejega mesa – 0,02 €/kg tople polovice 
 predelava senenega govejega mesa – 0,03 €/kg tople polovice 

 
Podpis pisma o nameri nima pravnih posledic za podpisnika, vendar izkazuje iskreni namen, 
da konstruktivno sodelujem pri promociji senenega mesa in mleka in delovanje Zavoda 
SENENO tudi finančno podprem v znesku za katerega se bomo skupaj dogovorili na ustanovni 
seji sveta zavoda.  
 
Datum:_______________ 
 
Kraj:_________________ 
 
Podpis:______________ 

    obrni list 
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Ugodnosti uporabnikov blagovne znamke SENENO: 

 Ugoden nakup embalaže in promocijskega materiala preko Zavoda SENENO 

 Kupon (voucher) za brezplačno svetovanje, izobraževanje ali strokovno ekskurzijo 

 Popust pri nakupu mehanizacije in opreme za kmetijo ali predelavo 

 Možnost skupinskega certificiranja ZTP (cca 50% nižji stroški certificiranja) 

 Promocija v vaši občini/regiji po vaših željah ob dogovoru z Zavodom 

 Brezplačen promocijski tekstil za pridelovalce v višini 20% letnega prispevka (delovne 
hlače, polo majice, srajce, kape,…) 

 Brezplačna regijska promocija za predelovalca v višini 50% letnega prispevka 

 Financiranje promocije iz novih javnih razpisov 

 
Obveznosti uporabnikov blagovne znamke SENENO: 

 skrbeti za ugled in promocijo izdelkov in senenega mesa in mleka 

 sodelovanje v panožnih krožkih in delitev znanja ter izkušenj z ostalimi uporabniki 
blagovne znamke SENENO 

 
 
Podpisano pismo o nameri pošljite na: 
 
Zavod SENENO meso in mleko 
Gospodinjska ulica 6 
1000 Ljubljana 
 
Ali na elektronski naslov: seneno@kgzs.si 
 
 
Ustanovitelji zavoda SENENO: 

 Mlekarna Celeia, d.o.o. 

 Janez Benedičič 

 Anton Kukenberger 

 Matej Zadravec 

 Žiga Kršinar 

 Peter Apat 

 Gregor Ovsenik 
 Boštjan Kosec 

 Mirko Bizant 
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