
 
 
 

 

 

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   

(nosilec) 

 

in  

 
 (naziv pravne/fizične osebe, naslov, pošta) 

 

(ime in priimek zakonitega zastopnika, leto rojstva) 

matična številka: _______________________ 

davčna številka: ________________________ 

(uporabnik) 

 

skleneta naslednjo  

 

P O G O D B O 

o uporabi kolektivne blagovne znamke  

BOHINJSKO/FROM BOHINJ 

 

1. člen 

 

Predmet pogodbe je pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke BOHINJSKO/FROM 

BOHINJ (v nadaljevanju KBZ Bohinjsko/From Bohinj) na podlagi določil Pravilnika o kolektivni blagovni 

znamki Bohinjsko/From Bohinj in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne 

znamke Bohinjsko/From Bohinj, ki je sestavni del te pogodbe. 

 

2. člen 

 

Na podlagi Prijave za članstvo v mreži ponudnikov kolektivne blagovne znamke Bohinjsko/From Bohinj 

in/ali Prijave za pridobitev pravice do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj, je Strokovna komisija za 

ocenjevanje obravnavala prijavo dobrine/in in storitve/ev v ocenjevanje za pridobitev pravice do 

uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj in ugotovila, da prijava/e vsebuje/jo vsa zahtevana dokazila in 

izpolnjuje/jo pogoje za ocenjevanje.  

 

Strokovna komisija za ocenjevanje je na podlagi prvega odstavka 2. člena izdala poročilo/a o 

ocenjevanju in sklep/e o podelitvi pravice do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj ter s tem prijavitelju 

dobrin in/ali storitev v skladu s 3. členom pogodbe dodelila pravico do uporabe KBZ Bohinjsko/From 



 
 
 

 

 

Bohinj. Za vsako dobrino/e in/ali storitev/vem, ki je pridobila pravico do uporabe KBZ Bohinjsko/From 

Bohinj, je bila prijavitelju izdana registrska številka, podeljen Certifikat in opravljen vpis v Register 

upravičencev do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj za katere je podeljena pravica do uporabe 

kolektivne blagovne znamke Bohinjsko/From Bohinj.  

 

Prijave za članstvo v mreži ponudnikov KBZ Bohinjsko/From Bohinj, prijave dobrine/in in storitve/ev za 

pridobitev pravice do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj, poročila Strokovne komisije za ocenjevanje, 

sklepi o pridobitvi pravice do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj se hranijo kot priloga k pogodbi.  

 

3. člen 

 

Uporabniku KBZ Bohinjsko/From Bohinj je dodeljena evidenčna številka _____ s katero je dolžan 

označevati dobrino/e oz. storitve/ev za katere je pridobil pravico do uporabe KBZ Bohinjsko/From 

Bohinj. 

 

4. člen 

 

Uporabnik lahko prične označevati dobrino/e oz. storitve/ev s KBZ Bohinjsko/From Bohinj po prejemu 

sklepa o podelitvi pravice do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj in po vpisu v Register upravičencev 

do uporabe z  KBZ Bohinjsko/From Bohinj, ki ga vodi nosilec KBZ Bohinjsko/From Bohinj, v skladu s 

Pravilnikom KBZ Bohinjsko/From Bohinj, ki je objavljen na spletni strani 

<www.bohinj.si/b2b/bohinjsko-b2b/>. 

 

5. člen 
 

Strokovna komisija za ocenjevanje ima kadarkoli pravico do preverjanja kakovosti dobrine/in oz. 

storitve/ev. Na podlagi preverjanja Strokovna komisija izda poročilo/a o preverjanju in sklep/e o 

podaljšanju pravice do uporabe z KBZ Bohinjsko/From Bohinj oz. sklep o neustreznosti dobrine/in oz. 

storitve/ev. Na podlagi izdanih sklepov se dopolni seznam v Registru upravičencev do uporabe KBZ 

Bohinjsko/From Bohinj. Poročilo/a o preverjanju in sklepi o podaljšanju pravice do uporabe KBZ 

Bohinjsko/From Bohinj ali sklep/i o neustreznosti se hranijo kot priloga k pogodbi.   

 

6. člen 

 

Dobrine/in oz. storitve/ev  s certifikatom kakovosti KBZ Bohinjsko/From Bohinj se lahko označuje/jo v 

naslednjih oblikah: 

 nalepke ali etikete na embalaži dobrin (splošna raba), 

 obešanke, 

http://www.bohinj.si/b2b/bohinjsko-b2b/


 
 
 

 

 

 namizne zastavice, 

 znak KBZ Bohinjsko/From Bohinj natisnjen v jedilnem listu ali na promocijskem materialu kot 

so letaki, plakati, panoji, vrečke, majice, kape, zgibanke ipd. 

 na hišni tablici. 

 

7. člen 

 

Označevalne elemente: nalepke, etikete za embalažo, obešanke, namizne zastavice ali hišne tablice za 

uporabnika oblikuje nosilec KBZ Bohinjsko/From Bohinj po CGP KBZ Bohinjsko/From Bohinj. V sklopu 

pridobitve pravice do uporabe KBZ Bohinjsko uporabniku pripada označevalna tablica ali potrdilo – 

certifikat kakovosti. 

 

Nalepke – certifikat kakovosti z registrsko številko uporabnika - nosilec KBZ Bohinjsko/From Bohinj 

dostavi na pisno zahtevo uporabnika. Stroški izdelave nalepk se plačajo skladno s cenikom, ki ga 

sprejme nosilec KBZ Bohinjsko/From Bohinj in je objavljen na spletni strani 

<www.bohinj.si/b2b/bohinjsko-b2b>. 

 

Uporabnik lahko KBZ Bohinjsko/From Bohinj uporablja tudi pri predstavitvah in promociji dobrine/in 

in/ali storitve/ev za katere je pridobil pravico do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj, vendar le 

skladno s celostno podobo KBZ Bohinjsko/From Bohinj, ki jo upravlja Center za kakovost Turizma 

Bohinj. 

 

8. člen 

 

Uporabnik znamke se obvezuje: 

 spoštovati določbe Pravilnika navedenega v 1. členu te pogodbe, 

 na vseh izdelkih s pridobljenim certifikatom KBZ Bohinjsko/From Bohinj uporabljati oznako z 

dodeljeno evidenčno številko uporabnika KBZ Bohinjsko/From Bohinj na vidnem mestu, 

 voditi lastno evidenco prodaje po vrstah in količini produktov, 

 ob koncu leta oddati poročilo o prodanih izdelkih nosilcu KBZ Bohinjsko/From Bohinj,  

 da ne bo prenesel pravice do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj na drugo osebo oz. 

produkt ali storitve, ki niso pridobili pravice za uporabo KBZ Bohinjsko/From Bohinj, 

 sodelovati pri promocijah KBZ Bohinjsko/From Bohinj, ki jih organizira oz. na njih sodeluje 

nosilec KBZ Bohinjsko/From Bohinj, 

 omogočiti Strokovni komisiji za ocenjevanje nadzor nad uporabo KBZ Bohinjsko/From Bohinj 

in preverjanje izpolnjevanja pogojev in obveznosti,  

 plačati letno članarino za sodelovanje v KBZ Bohinjsko/From Bohinj, skladno s cenikom, ki ga 

sprejme nosilec. 

 



 
 
 

 

 

9. člen 

 

Uporabnika KBZ Bohinjsko/From Bohinj, ki neupravičeno uporablja, označuje, razpolaga ali prenaša 

KBZ Bohinjsko/From Bohinj na drugo osebo ali dobrino/e in/ali storitev/ve, ki ni upravičena do uporabe 

KBZ Bohinjsko/From Bohinj, se sankcionira. Izreče se mu opomin, opomin pred odvzemom pravice do 

uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj, odvzem pravice do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj oz. 

denarno kazen v primeru večje škode. 

 

V primeru odvzema pravice do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj mora uporabnik umakniti vse 

označbe KBZ Bohinjsko/From Bohinj z dobrine/in oz. storitve/ev in takoj po prejemu sklepa o izbrisu 

dobrine/in ali storitve/ev iz Registra upravičencev do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj in /ali sklepa 

o prenehanju veljavnosti KBZ Bohinjsko/From Bohinj Strokovne komisije za ocenjevanje, prekiniti 

promocijske aktivnosti (npr. oglaševanje) dobrine/in oz. storitve/ev. Sklep/i o izbrisu dobrine/in ali 

storitve/ev iz Registra upravičencev do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj in/ali sklep/i o prenehanju 

veljavnosti KBZ Bohinjsko/From Bohinj se hrani/jo kot priloga k pogodbi.  

 

10. člen 

 

Pravica do uporabe KBZ Bohinjsko preneha: 

 z dnem poteka ali prekinitve pogodbe, 

 z odvzemom pravice do uporabe, 

 v primeru, da uporabnik več ne proizvaja oz. trajno ne trži dobrine/in oz. storitve/ev, za 
katere je bila dodeljena pravica do uporabe KBZ Bohinjsko/From Bohinj. 

 

11. člen 
 

Uporabnik KBZ Bohinjsko/From Bohinj je upravičen do: 

 objave na spletni strani <www.bohinj.si> s predstavitvijo certificiranih izdelkov, kontaktnimi 
podatki in povezavami na lastno spletno stran (v kolikor ta obstaja), 

 predstavitve v publikacijah Turizma Bohinj po izboru nosilca,  

 do promocijskega materiala s področja Julijskih Alp, GIZ pohodništvo in kolesarjenje in 
destinacije Bohinj. Količina materiala se določi glede na velikost ponudnika.  

 do oblikovanja predstavitvenega materiala (letaka, vizitke ponudnika, predstavitvene vizitke, 
in usmerjevalne table (1 x na 2 leti) po predpripravljenih predlogah po CGP KBZ 
Bohinjsko/From Bohinj, 

 oblikovanja grafičnih elementov (etiket) za izdelke s pridobljeno pravico do uporabe KBZ 
Bohinjsko po predpripravljenih predlogah CGP KBZ Bohinjsko/From Bohinj in predhodnem 
dogovorom z nosilcem,  

 svetovanja Centra za kakovost (3 ure na leto), 

 sodelovanja v ponudbi destinacijskih paketov, ki jih oblikuje Turizem Bohinj.  
 

http://www.bohinj.si/


 
 
 

 

 

12. člen 

 

Uporabnik mora o morebitnih spremembah, nastalih nad dobrino/ami in/ali storitvijo/ami, nemudoma 

obvestiti nosilca KBZ Bohinjsko/From Bohinj. Pogodbena partnerja bosta v tem primeru sklenila aneks 

k pogodbi z navedbo novih dejstev, ki se navezujejo na uporabo KBZ Bohinjsko/From Bohinj.  

 

13. člen 

 

Pogodbena partnerja bosta morebitne spore v zvezi z določili te pogodbe skušala rešiti po mirni poti. 

V primeru, da to ne bo mogoče, bo glede sporov v navezi z nastankom, prekinitvijo in izvajanjem te 

pogodbe pristojno Okrožno sodišče v Kranju. 

 

14. člen 
 

Medsebojno poslovanje med nosilcem in uporabnikom KBZ Bohinjsko/From Bohinj temelji na 

spoštovanju vsakega posameznika s katerim posluje podjetje Turizem Bohinj. Partnersko sodelovanje 

temelji na medsebojnem zaupanju ter spoštljivih odnosih. Partnerji si prizadevamo za odgovorno 

sobivanje z okoljem in naravo ter spodbujamo okolju prijazen, trajnostno naravnan življenjski stil vseh 

deležnikov. Spoštujemo pravico zaposlenih do zasebnosti. Ne dopuščamo nobene oblike nasilja, 

nadlegovanja in mobinga. Zavračamo sodelovanje pri koruptivnih dejanjih in zavračamo sprejemanje 

ali dajanje denarja ali daril kot protiuslugo za sklenitev posla ali pridobitev druge koristi. 

 

15. člen 
 

Vsaka obdelava osebnih podatkov s strani nosilca je izvedena v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba 

o varstvu podatkov). Osebne podatke, ki mu jih posreduje uporabnik, nosilec obdeluje na način, ki 

zagotavlja ustrezno varnost in zaupnost osebnih podatkov, tudi za preprečitev nedovoljenega dostopa 

do osebnih podatkov ali uporabe osebnih podatkov in opreme za obdelavo. 

 

 

16. člen 

 

Pogodba je sklenjena v treh izvodih, od katerih nosilec pridobi dva izvoda, uporabnik pa enega.  

 

17. člen 

 

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih partnerjev in se sklene za nedoločen čas 

oz. do prekinitve pogodbe. 



 
 
 

 

 

 

 

Številka pogodbe:________________ 

 

Datum:___________________           Datum: __________________  

 

 

Nosilec:           Uporabnik: 

Turizem Bohinj 

                                                                                                                

                                               
(Podpis zakonitega zastopnika)                                                                 (Podpis zakonitega zastopnika) 

 

 

 


