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VLOGA  

za podelitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke in  

vpis v Register uporabnikov KBZ JERUZALEM SLOVENIJA 

1. OSNOVNI PODATKI VLAGATELJA 
(Podatke vpišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI) 

Naziv pravne / 

fizične osebe:  

 

Ime in priimek 

zakonitega 

zastopnika 

(za pravne osebe): 

 Leto rojstva: 

Naslov sedeža 

ponudbe (ulica, hišna 

številka, poštna št. in 

kraj): 

 

 

Naslov za obveščanje 

(ulica, hišna številka, 

poštna št. in kraj): 

 

Davčna št.: 
 

EMŠO (za fizične 

osebe): 

 

Matična št./KMG MID: 
 

Telefonska / GSM št.: 
 

Elektronski naslov: 
 

Spletna stran: 
 

Fb, Instagram idr.: 
 

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 9: 
 Magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče 

 CD-ji; DVD-ji in ostali zvočni mediji 

Razred 14: 

 
Žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz njih ali 

prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne obsegajo 

 Zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni 

 Ure in kronometrski instrumenti 

Razred 16: 

 Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 

 Tiskovine (izdelki tiskarn) 

 Knjigoveški material 

 Fotografije 

 Pisarniški material 

 Material za učenje ali poučevanje (razen aparatov) 

 Klišeji 

Razred 20: 

 Pohištvo, ogledala, okviri 

 

Izdelki (ki jih ne obsegajo drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, 

vrbovega protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, 

jantarja, biserne matice, morske pene in nadomestkov vseh teh snovi 

ali iz umetnih snovi 

Razred 21: 

 Priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo 

 Surovo ali delno obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo) 

 Steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo drugi razredi 

Razred 24: 
 Tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi 

 Pregrinjala za postelje in mize 

Razred 28: 
 Igre, igrače 

 Okraski za novoletno jelko 

Razred 29: 

 Meso 

 Ribe 

 Perutnina in divjačina 

 Mesni ekstrakti 
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 Konzervirano, zamrznjeno,  sušeno ter kuhano sadje in zelenjava 

 Želeji, marmelade, kompoti 

 Jajca, mleko in mlečni izdelki 

 Jedilno olje in maščoba 

Razred 30: 

 Kava, čaj, kakao in kavni nadomestki 

 Moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, sladoled 

 Sladkor, med, melasni sirup 

 Kis, omake (začimba), začimbe 

Razred 31: 

 
Poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko zrnje, ki jih ne 

obsegajo drugi razredi 

 Sveže sadje in zelenjava 

 Semena, naravne rastline in sveže cvetje 

Razred 32: 

 Pivo 

 Mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače 

 Sadne pijače in sadni sokovi 

 Sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač 

Razred 33:  Alkoholne pijače (razen piva) 

Razred 35: 

 Oglasna dejavnost 

 Vodenje komercialnih poslov 

 Poslovna administracija 

 Pisarniški posli 

Razred 39: 
 Pakiranje in skladiščenje blaga 

 Organizacija potovanj 

Razred 40:  Obdelava materialov 

Razred 41: 

 Izobraževanje 

 Pouk 

 Razvedrilo 

 Športne in kulturne dejavnosti 

Razred 43: 
 Nudenje hrane in pijače 

 Nudenje začasne nastanitve 
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3. NAČIN UPORABE ZNAMKE 
(Označite s križcem) 

 

 Nalepke s certifikatom KBZ, ki jih bom dobil od nosilca znamke. 

 Obešanke, ki jih bom dobil od nosilca znamke. 

 Hišna tablica za nastanitvene objekte, ki jo bom dobil od nosilca znamke. 

 Promocijski material, ki ga bom dobil od nosilca znamke. 

 Na lastnih etiketah in promocijskem materialu (potrebno je predhodno 

soglasje nosilca znamke).  

 

 

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). 
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5. IZJAVA 
 

Spodaj podpisani prijavitelj izjavljam: 
-  da vsaj 70 % živil oz. postopkov izdelave živilskih izdelkov izhaja iz 

območja podeljevanja pravice do uporabe KBZ JS oz. 100 % iz območja 
Slovenije, razen, če živil za določene izdelke ni mogoče zagotoviti v 
Sloveniji;  

- da sem registriran za dejavnost, ki pokriva izdelavo izdelka, na območju 
podeljevanja pravice do uporabe KBZ JS; 

- da so v vlogi navedeni podatki točni in resnični in da za njih kazensko in 
materialno odgovarjam; 

- da soglašam z določbami Pravilnika o KBZ JERUZALEM SLOVENIJA in pogojih 
podeljevanja pravice do uporabe KBZ JERUZALEM SLOVENIJA; 

- da vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom; 
- da soglašam z uporabo ter obdelavo navedenih osebnih in poslovnih podatkov za 

namen uporabe KBZ in vodenja Registra uporabnikov KBZ JERUZALEM SLOVENIJA; 
- da sem seznanjen s priporočili za pridelovalce pridelkov in predelovalce 

živil v živilske izdelke s certifikatom KBZ JS in v verigo dobaviteljev 
vključujem ponudnike s certifikatom KBZ JS; 

- da ravnam etično sprejemljivo in trajnostno - v procesu razvoja, izvedbe, 

promocije in prodaje predvidevam in minimiziram vse negativne posledice 

in neželene stranske učinke na ljudi in okolje (upoštevana je moralna 

odgovornost dejanj, ki se nanašajo na pridelke in živilske izdelke ter 

njihova trajnostna nota). 

 

 

 

Kraj in datum:                                                       žig Ime in priimek (s tiskanimi črkami): 

   

  Podpis ponudnika: 

 


