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JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT OBČINE ORMOŽ, Grajski trg 3, 2270 Ormož, ki ga 

zastopa direktor Andrej Vršič (v nadaljevanju: Zavod) matična številka: 7268181000, davčna  

številka: 57718954 (lastnik in upravljavec oziroma skrbnik KBZ JERUZALEM SLOVENIJA) 

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 (KBZ) JERUZALEM SLOVENIJA 

 

1. člen 

Predmet pogodbe je pridobitev pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA na podlagi določil 

Pravilnika o KBZ JERUZALEM SLOVENIJA in pogojih podeljevanja pravice do uporabe KBZ 

JERUZALEM SLOVENIJA, ki je sestavni del te pogodbe. 

2. člen 

Na  podlagi podane vloge z  dne  .  .  20  ,  je Strokovna komisija za ocenjevanje obravnavala 

uporabnikovo vlogo za pridobitev pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA za izbrane 

produkte in ugotovila, da vloga in prijavnica vsebujeta vsa zahtevana dokazila. Uporabniku je bil 

izdan Sklep Strokovne komisije za ocenjevanje št.  z dne, _______ o pravici do uporabe KBZ 

JERUZALEM SLOVENIJA za pozitivno ocenjene produkte. 

3. člen 

Uporabniku  KBZ  je dodeljena evidenčna številka   , s katero je vpisan v Register 

upravičencev do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA. 

Uporabnik je dolžan z evidenčno številko označevati produkte, označene v 4. členu te pogodbe, za 

katere bo uporabljal KBZ. 

 

 

 

 

4. člen 
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Uporabnik bo uporabljal KBZ JERUZALEM SLOVENIJA za naslednje registrirane razrede in 

produkte: 

 

5. člen 

KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se lahko uporablja v naslednjih oblikah: 

• nalepka, 

• obešanka, 

• označevalna tabla, 

• žig na izdelku, 

• natisnjena na prodajno / promocijskem materialu storitev (v jedilnem listu in ceniku oz. 

vinski karti, ponudbi turističnih programov, ponudbi programov lokalnega turističnega 

vodenja, programu prireditve, ponudbi nastanitvenih kapacitet idr.) 

• natisnjena na promocijskem materialu kot so letaki, plakati, panoji, vrečke, majice, kape, 

zgibanke, table… 

 

6. člen 

Nalepke uporabniku posreduje Lastnik KBZ JERUZALEM SLOVENIJA. V sklopu pridobitve pravice do 

uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA, dodeljene s sklepom Strokovne komisije za ocenjevanje št. 

 , z dne  , uporabniku pripada   kom nalepk. Lastnik KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se 

obvezuje, da bo uporabniku po potrebi in na njegovo pisno zahtevo, dostavil dodatne nalepke. 

Stroški posredovanja dodatnih nalepk se plačajo v skladu s cenikom, ki ga sprejme Lastnik KBZ 

JERUZALEM SLOVENIJA. 

 

KBZ JERUZALEM SLOVENIJA lahko uporabniki uporabljajo tudi pri predstavitvi in promociji 

produktov. Pred uporabo morajo promocijski material predložiti v pregled lastniku KBZ Jeruzalem 

Slovenija. 
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7. člen 

 

Kot uporabnik KBZ JERUZALEM SLOVENIJA se obvezujem: 

• da bom spoštoval določbe Pravilnika, navedenega v 1. členu te pogodbe, 

• da bom uporabljal KBZ na vidnem mestu vedno, kadar bo to možno, 

• da bom na etiketo poleg KBZ vedno napisal tudi dodeljeno evidenčno številko uporabnika, 

• da bom vodil lastno evidenco prodaje produktov s KBZ po vrstah in količini blaga in storitev, 

• da bom vsaj enkrat letno na pisno pobudo nosilca KBZ sodeloval pri promociji, ki jo 

organizira in/ali na katerih sodeluje Lastnik KBZ JERUZALEM SLOVENIJA, 

• da bom dovolil Lastniku KBZ javno objavo certificirane ponudbe v Registru upravičencev do 

uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA, 

• da bom dovolil pristojnemu organu lastnika KBZ nadzor nad uporabo KBZ in preverjanje 

izpolnjevanja pogojev in obveznosti, 

• da ne bom prenesel pravice do uporabe KBZ na drugo osebo, blago ali storitev. 

8. člen 

 

Uporabnika, ki neupravičeno uporablja, razpolaga ali neupravičeno prenaša KBZ, se sankcionira. 

Izreče se mu lahko opomin, opomin pred odvzemom pravice do uporabe KBZ ali odvzem pravice 

do uporabe KBZ. 

V primeru odvzema pravice do uporabe KBZ mora uporabnik umakniti vse označbe KBZ z izdelkov 

in prekiniti reklamiranje takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni od prejema sklepa nosilca KBZ. 

9. člen 

Pravica do uporabe KBZ preneha: 

• z dnem poteka ali prekinitve pogodbe, 

• z odvzemom pravice do uporabe, 

• če se produkt, ki mu je bila dodeljena KBZ, ne proizvaja oziroma trajno ne trži več. 
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10. člen 

Uporabnik KBZ mora o morebitnih spremembah na produktu nemudoma obvestiti Lastnika KBZ. 

Pogodbeni stranki bosta v tem primeru sklenili aneks k pogodbi z navedbo novih dejstev, ki se 

tičejo uporabe KBZ. 

 

11. člen 

Pogodbeni stranki bosta spore v zvezi s pogodbo skušali rešiti po mirni poti. V primeru, da to ni 

mogoče, bo glede sporov v zvezi z nastankom, prekinitvijo in izvajanjem te pogodbe pristojno 

Okrajno sodišče v Ormožu. 

 

12. člen 

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

 

13. člen 

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

oziroma do prekinitve pogodbe. 

 

Številka:  

Datum: 

 

 

JZ TKŠ Ormož        Uporabnik 

 

Andrej Vršič, direktor       _____________________ 

 

 

________________          __________________ 

   

 

 

 

 


