POSLOVNIK
za pridobitev priznanja Gostinsko turističnega zbora Slovenije
TRAK KAKOVOSTI Z MEDALJO
in za oplemenitev traka kakovosti s
SREBRNO, ZLATO in DIAMANTNO značko
1. člen
Organizacijski odbor Gostinsko turističnega zbora Slovenije na GTZ Slovenije razpiše
tekmovanje:
pridobitev Traka kakovosti z medaljo,
in oplemenitev Traka kakovosti s srebrno, zlato
in diamantno značko za kakovost.
Tekmovanje se organizira z namenom, da bi zaposlene v gostinsko-turističnem gospodarstvu
spodbujali k višji kakovosti storitev in s tem bistveno prispevali k celotnemu gospodarskemu
razvoju države.
2. člen
Trak kakovosti si po poslovniku lahko pridobijo kandidati, prijavljeni po 3. členu pravilnika o
pridobitvi Traka kakovosti, glede na kriterije poslovnika. Razstavni eksponat mora opravičevati
pridobitev traka kakovosti, izdelek ne sme biti samo dekorativni element. Tekmovalec pripravi
razstavni eksponat po pravilniku panoge, ki jo izbere in dopolni z razstavnim dekorativnim
elementom.
3. člen
Kriteriji za pridobitev TRAKA KAKOVOSTI Z MEDALJO:
kuharji, slaščičarji
• najmanj 5 let sodelovanja na GTZ Slovenije z osvojenimi medaljami, (priznanja za udeležbo
na mednarodnih prireditvah ne štejejo),
• ali 3 x sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih z osvojenimi medaljami v organizaciji
WACS za kuharje in slaščičarje
• (priznanja za udeležbo na mednarodnih prireditvah ne štejejo)

natakarji
• najmanj 5 let sodelovanja na GTZ Slovenije v različnih tekmovalnih disciplinah (razstava
pogrinjka, priprava jedi pred gosti, tekmovanje v poznavanju slovenskih vin, tekmovanje o
poznavanju, pripravi in postrežbi kave, ekipno tekmovanje v postrežbi menija, tekmovanje v
pripravi mešanih pijač)
• (priznanja za udeležbo na mednarodnih prireditvah ne štejejo)
V primeru, da razstavljeni izdelek ne dosega števila točk kriterija ocenjevanja za pridobitev
Traka kakovosti ali prijavljeno določeno značko, tekmovalec prejme priznanje za sodelovanje.
4. člen
Prijavljene vloge za pridobitev Traka kakovosti ali oplemenitve Traka kakovosti s prijavljeno
značko po poslovniku bo preverjala šest članska komisija, ki jo potrdi organizacijski odbor GTZ
Slovenije.
Glede na navedene kriterije poslovnika mora komisija soglasno potrditi posredovano vlogo za
pridobitev, oziroma oplemenitev Traka kakovosti.
V primeru potrditve ali zavrnitve komisija v pisni obliki obvesti predlagatelja posredovane
vloge.
5. člen
Strokovna komisija vse prispele prijave pregleda. Potrdi ali zavrne z utemeljitvijo v pisni obliki.
6. člen
Poslovnik, je sprejel in potrdil organizacijski odbor GTZ Slovenije na svoji redni seji 07.09.
1999,
- dopolnil na 4. redni seji, 10.11.1999,
- dopolnil in vsebinsko preoblikoval na 2 seji, 16. maja 2002.
- dopolnil in preoblikoval na 2 seji, maj 2005
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