PRAVILNIK ZA IZBOR
MLEČNE KRALJICE ZELENE DOLINE SLOVENIJE 2019

1.
Mlečna kraljica ZELENE DOLINE Slovenije 2019, predstavlja Slovenijo in slovensko mleko
ter mlečne izdelke. Naloga mlečne kraljice je širjenje prepoznavnosti lika in s svojo
prepoznavnostjo in aktivnostjo promovira slovensko mleko in mlečne izdelke.
2.
Mlečna kraljica ZELENE DOLINE Slovenije 2019 se izbere na osnovi javnega natečaja, ki ga
razpiše Mlekarna Celeia, d. o. o..
Za sodelovanje na osnovi javnega natečaja mora kandidatka, do 12. 2. 2019 posredovati
naslednje podatke:
-

ime in priimek
stalni naslov, telefonsko številko, e-mail,
rojstne podatke
podatke o izobrazbi
kratek življenjepis, ki naj vsebuje tudi priljubljene aktivnosti in hobije,
fotografijo.

Prijava s sliko se pošlje do 12. 2. 2019 na naslov: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče, s pripisom: za Mlečno kraljico ZELENE DOLINE Slovenija.
3.
Naziv Mlečna kraljica ZELENE DOLINE Slovenije 2019 lahko pridobijo komunikativna
samska podeželska dekleta, nekaznovana in slovenskega državljanstva, ki štejejo od 18 do 28
let.
Imeti morajo splošna znanja, vključno z znanjem tujega jezika, znanje proizvodnje mleka in
mlečnih izdelkov ter smisel za pripravo in serviranje mlečnih jedi.
Mlečna kraljica je imenovana samo enkrat za obdobje enega leta.
4.
Obveznosti Mlečne kraljice ZELENE DOLINE Slovenije 2019:
- promoviranje mlečnih izdelkov in zdravega načina življenja
- udeležba sejmov, po programu in razporedu Mlekarne Celeia,

-

udeležba večjih prireditev,
udeležba raznih degustacij po Sloveniji,
druge prireditve.
5.

Mlečna kraljica ZELENE DOLINE Slovenije 2019 ne sme v času opravljanja svoje funkcije
kandidirati za katero koli drugo javno funkcijo.
6.
Mlekarna Celeia d.o.o. je nosilec projekta Mlečna kraljica ZELENE DOLINE Slovenije.
Zbere prijave kandidatk, ki so se prijavile kot kandidatke na izbor za Mlečno kraljico.
Mlekarna Celeia imenuje strokovno komisijo, ki izbere med prijavljenimi kandidatkami, iz
natečaja za Mlečno kraljico ZELENE DOLINE Slovenije, Mlečno kraljico 2019. Kandidatka
je s strani imenovane komisije za izbor, izbrana na osnovi komunikativnosti in sposobnosti
javnega nastopa, zahtevanih znanj ter vizije promoviranja mlečnih izdelkov.
7.
Za izbor Mlečne kraljice ZELENE DOLINE 2019 se pripravi vprašalnik, ki obsega vprašanja
in znanja s področja:
- komunikativnosti in javnega nastopanja, tako v slovenskem jeziku, kot tudi v tujem,
- splošnega znanja,
- znanja s področja proizvodnje mleka in mlečnih izdelkov,
- smisel za pripravo in serviranje mlečnih jedi,
Dodatne zahteve izbrane mlečne kraljice:
- mora biti komunikativna
- v času mandata mora biti na razpolago za razna srečanja in degustacije,…
- imeti mora vozniški izpit B-kategorije
Z izbrano kandidatko za Mlečno kraljico se sklene pisni dogovor za izvajanje nalog.
- delovanje Mlečne kraljice ZELENE DOLINE Slovenije 2019 je pogodbeno sklenjeno
s podjetjem Mlekarna Celeia d.o.o.,
- vsa sodelovanja, gostovanja, nastopi za druga podjetja, organizacije… se načrtujejo in
odobravajo s privolitvijo Mlekarne Celeia.
- samostojnih nastopov mlečne kraljice ZELENE DOLINE Slovenije, brez privolitve
Mlekarne Celeia, ne sme imeti.
- če jih ima, se šteje kot kršitev pogodbe in se avtomatsko prekine sodelovanje.
Nosilec projekta pisno obvesti kandidatke o rezultatih izbora za mlečno kraljico 2019. V
primeru, da Mlečna kraljica ZELENE DOLINE Slovenije 2019 ne opravlja svojih dolžnosti,
kot so:
- kršitev pogojev sodelovanja
- se poroči
- se ugotovi, da je bila kaznovana
- se ugotovi, da kandidira na drugih javnih funkcijah,
se prekine sodelovanje z njo in njeno mesto prevzame drugo uvrščena kandidatka.
Nosilec projekta Mlečne kraljice ZELENE DOLINE Slovenije 2019

Mlekarna Celeia, d.o.o.
Arja vas 92
3301 Petrovče
Arja vas, 03.01.2019
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