
 
 
 

Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, SI-4265 Bohinjsko jezero, ki ga zastopa direktor, Klemen 
Langus (upravljavec/skrbnik kolektivne blagovne znamke BOHINJSKO/FROM BOHINJ) 
matična številka: 1510614000, davčna številka: 84521147 potrjuje:  
 
 
 

CENIK 
kolektivne blagovne znamke  
BOHINJSKO/FROM BOHINJ 

 

1. Pridobitev pravice do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj 
 

1.1. Poslovni subjekti, ki imajo s Turizmom Bohinj sklenjeno partnersko ne plačajo  letne 
pristojbine. Upravičeni so tudi do brezplačnega ocenjevanje pridelkov, izdelkov, jedi in 
pijač, nastanitev in vodenih doživetij. 

 
 

1.2. Strošek ocenjevanja prehranskih izdelkov in pridelkov, rokodelskih izdelkov, izdelkov 
sodobnega in industrijskega oblikovanja * 

 

 1-3 ocenjenih izdelkov = 30,00 EUR 

 4-6 ocenjenih izdelkov = 60,00 EUR 

 7-9 ocenjenih izdelkov = 90,00 EUR 

 10 -12 ocenjenih izdelkov = 120,00 EUR 

 Letna pristojbina ***: 50 EUR 

 
* V ceno je vključeno: 

 Strokovna delavnica ali predavanje 

 Strokovno svetovanje za nadgradnjo produktov – 2h 

 Oblikovanje grafične opreme izdelkov, ki so pridobili certifikat po CGP Bohinjsko/From 
Bohinj 

 Predlog embalaže po CGP Bohinjsko/From Bohinj 

 Oblikovanje vizitke ali predstavitvene vizitke ponudnika po CGP Bohinjsko/From Bohinj 

 Vpis v register ponudnikov 

 Profesionalne fotografije izdelkov 

 Promocija preko kanalov Turizma Bohinj 

 Objava v spletnem katalogu 

 Objava v katalogu ponudnikov  

 Tabla za označitev in/ali potrdilo imetniku certifikata  
 



 
 
 

1.3. Strošek ocenjevanja jedi in pijač, nastanitev ** 
 

 1 – 3 jedi ali nastanitev = 150,00 EUR 

 3 - 6 jedi ali nastanitev = 250,00 EUR 

 Letna pristojbina ***: 200,00 EUR 

 

1.4. Strošek ocenjevanja vodenih doživetij 

 1 doživetje  = 150,00 EUR 

 Letna pristojbina ***: 200,00 EUR 

 

 
** V ceno je vključeno: 

 Strokovna delavnica kjer strokovna komisija za ocenjevanje produktov KBZ 
Bohinjsko/From Bohinj predstavi smernice za nadgradnjo produktov 

 Strokovna delavnica ali predavanje 

 Strokovno svetovanje Centra za kakovost – 2h 

 Oblikovanje grafične opreme izdelkov, ki so pridobili certifikat po CGP Bohinjsko/From 
Bohinj 

 Predlog embalaže po CGP Bohinjsko/From Bohinj 

 Oblikovanje vizitke ali predstavitvene vizitke ponudnika po CGP Bohinjsko/From Bohinj 

 Vpis v register ponudnikov 

 Profesionalne fotografije posnete med ocenjevanjem 

 Promocija preko kanalov Turizma Bohinj 

 Objava v spletnem katalogu 

 Objava v katalogu ponudnikov  

 Tabla za označitev in/ali potrdilo imetniku certifikata  
 
 
*** LETNA PRISTOJBINA KBZ Bohinjsko/From Bohinj je namenjena za pokritje materialnih stroškov 
promocijskega materiala 
 

2. Potrošni material 
 

 Papirnate vrečke (26 x 12x 35):                    0,19  EUR /kos 

 Papirnate vrečke (18 x 8x 24):                    0,17  EUR /kos 

 Nalepke Bohinjsko/From Bohinj certifikat kakovosti (fi 30)              0,011 EUR /kos 

 Stojala z zastavicami “Bohinjsko”        8,00  EUR/kos 

 Servieti 33x33 2 slojni         0,85  EUR/kos 

 Darilna embalaža – kartonska doza FI 77x 95 mm                 1,14 EUR /kos 



 
 
 

 Darilna embalaža – kartonska doza FI 99 x 145 mm     1,36 EUR/kos  

 Darilna embalaža – kartonska doza FI 200 x 120 mm     4,39 EUR/kos  

 Darilna embalaža – kartonska doza FI 280 x 120 mm    7.27  EUR/kos 

 Kartonska embalaža 180x120x70        1,11 EUR/kos 

 Kartonska embalaža 200x150x70        3,20 EUR/kos 
 

3. Uporaba stojnic  
 

 Uporabnina stojnice (ESRR, EKSRP)*                   11,87 EUR/dan 
 
 

*Plačila uporabnine so oproščena društva, javni zavodi in druge organizacije, ki imajo sedež v 
občini Bohinj in se financirajo iz proračunskih sredstev ter ne opravljajo profitne dejavnosti. Prav 
tako se oprosti oprosti uporaba stojnic v okviru prireditev, ki jih organizira ali soorganizira Občina 
Bohinj za izvajalce, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji ali čebelarstvo v Občini 
Bohinj (prehrambeni izdelki ali ročna dela). 

 
 
Cene vključujejo DDV.  
 
Cenik velja od 12. 08. 2021 do preklica.  
 
Klemen Langus, direktor 
 


