VLOGA
za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke in
vpis v Register uporabnikov KBZ BOHINJSKO

1. OSNOVNI PODATKI VLAGATELJA

(Podatke vpišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI)

Naziv pravne / fizične
osebe:
Ime in priimek
zakonitega zastopnika

Leto rojstva:

(za pravne osebe):

Naslov:

Ulica, hišna št.:
Poštna št. in kraj:

Davčna št.:
EMŠO
(za fizične osebe):

Matična št./KMG MID:
Telefonska / GSM št.:
Elektronski naslov:
Spletna stran:
Način kmetovanja

(za kmetijska
gospodarstva):

Konvencionalni
Integriran
Ekološki
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2. VRSTA BLAGA OZ. STORITEV ZA KATERO ŽELIM UPORABLJATI ZNAMKO
(Obkrožite razred in s križcem označite artikel, za katerega želite pridobiti pravico do uporabe znamke)

Razred 4:
Razred 6:
Razred 16:
Razred 18:
Razred 20:
Razred 21:
Razred 24:
Razred 25:
Razred 26:
Razred 28:

Razred 29:

Razred 30:

Sveče, svečarski izdelki, oglje.
Unikatni kovaški izdelki, kovaški izdelki, ročno poslikani kovinski
izdelki.
Papir, lepenka, izdelki iz papirja;
Akvareli, slike, umetniška dela, replike umetniških del.
Usnjeni izdelki, sedlarski izdelki, unikatni usnjarski izdelki.
Izdelki iz lesa vseh vrst, pohištvo, mizarski izdelki, unikatni mizarski
izdelki, tesarski izdelki, kozolci, pipe, rezbarski izdelki, intarzije, lesna
galanterija, pletarski izdelki.
Keramični izdelki, poslikana steklenina.
Tkanine in tekstilni proizvodi vseh vrst, unikatno poslikane tkanine,
kostumi.
Cokle.
Čipke in vezenine vseh vrst, klekljani in kvačkani izdelki, tkalski
izdelki vseh vrst, krpanke, pleteni izdelki iz volne, izdelki iz umetnega
cvetja.
Igrače, lutke, maskote.
Sveže meso vseh vrst, mesnine vseh vrst, prekajene mesnine, suho
meso, koline, suhe salame;
Ribe in divjačina;
Sušeno ter kuhano sadje in zelenjava, želeji, marmelade, džemi,
kompoti, vloženo sadje;
Mleko in mlečni izdelki vseh vrst, zlasti pa skuta, mlezivo, sveži sir,
skuta iz kislega mleka, sir, mladi sir, mladi sir z dodanimi zelišči,
orehi, semeni in drugimi dodatki, sir mohant, kisla smetana, jogurti,
kislo mleko in mlečni napitki, sirotka, kefir, pinjenec, sirni namazi
vseh vrst, maslo, surovo maslo, kuhano maslo.
Čaj;
Moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, žganci;
Med;
Začimbe, zelišča.
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Razred 31:

Razred 32:

Razred 33:

Razred 41:

Razred 43:

Poljedelski, vrtnarski proizvodi, sveže sadje in zelenjava, naravne
rastline in cvetje;
Orehi, lešniki, drugi plodovi, oreščki;
Gobe.
Pivo;
Mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače vseh vrst,
sadne pijače in sadni sokovi, zelenjavni sokovi, nektarji,
ustekleničena voda, sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač.
Alkoholne pijače vseh vrst (razen piva), zlasti sadna žganja, žganja iz
gozdnih sadežev in drugih plodov, sadje, plodovi in druge rastline v
žganju (grenčice in likerji), medeni liker, medeno žganje, žganje z
medom in medica.
Izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne dejavnosti, zlasti
organizacija kulinaričnih prireditev in dogodkov, doživljajski
programi, storitve vodenja in interpretacije naravne in kulturne
dediščine.
Nudenje hrane in pijače;
Nudenje začasne nastanitve.

Opombe:

3. NAČIN UPORABE ZNAMKE
(Označite s križcem kako želite označevati vaše dobrine in storitve)

Nalepka - certifikat KBZ Bohinjsko/From Bohinj
Obešanke, v celostni grafični podobi Bohinjsko/From Bohinj
Hišna tablica za nastanitvene objekte
Promocijski material, ki ga bom dobil od nosilca znamke.
Vključevanje certifikata Bohinjsko v obstoječi promocijski material in tiskovine
(potrebno je predhodno soglasje nosilca znamke).
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4. ZAHTEVANA DOKAZILA
(označite s križcem)

Kopija dokazila o vpisu v ustrezen register dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev (izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev, turističnih objektov
(kategorizacija, specializacija), ustanovni akt družbe, podjetja, odločba pristojne UE,
obrtno dovoljenje, druga dovoljenja (OOZ, OGZ) ali druga potrdila o registraciji (npr.
licence organizatorjev potovanj in turističnih vodnikov)).
Kopija veljavnega certifikata v primeru ekološkega ali integriranega načina
kmetovanja ali ekološkega čebelarjenja.
Kopija dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in/ali kopija
odločbe o odobritvi obrata za proizvodnjo živil živalskega izvora.
Kopija morebitnega veljavnega certifikata kakovosti.
Dokazilo o nagrajenosti blaga oz. storitve na nacionalnem oz. internacionalnem
nivoju.
Parafiran vzorec pogodbe (s parafiranjem vzorca pogodbe vlagatelj potrjuje, da je
seznanjen z vsebino pogodbe, ki jo bo podpisal po prejetju sklepa o uporabi znamke).
5. IZJAVA
Izjavljam,
1. da so v vlogi navedeni podatki točni in resnični in da za njih kazensko in materialno
odgovarjam,
2. da soglašam z določbami Pravilnika o KBZ BOHINJSKO in pogojih podeljevanja pravice do
uporabe KBZ BOHINJSKO,
3. da vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom,
4. da soglašam z uporabo ter obdelavo navedenih osebnih in poslovnih podatkov za namen
uporabe KBZ in vodenja Registra uporabnikov KBZ BOHINJSKO.
____________________
(datum)

________________________
žig

(podpis)
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