
Na podlagi 16.člena Statuta občine Kranjska Gora (UVG 17/99,28/00), je Občinski 

svet na svoji 30. seji, dne 10.09.2001 sprejel 

 

 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika  o pogojih podeljevanja pravice do uporabe 
kolektivne znamke MOJE NARAVNO IZ DOLINE 

 
 

1.člen 

Besedilo 1.člena  Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne 

znamke MOJE NARAVNO IZ DOLINE (UVG  št. 30/2000) se v celoti črta in se 

nadomesti z novim. Novo besedilo se glasi: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 
1a, Kranjska Gora, ki jo zastopa njen župan, je prijavitelj oz. nosilec kolektivne 
znamke (v nadaljnjem besedilu: znamke) MOJE NARAVNO IZ DOLINE. 
 

2.člen 

Besedilo 2.člena Pravilnika se v celoti črta in se nadomesti z novim. Novo besedilo se 

glasi: Pravico do uporabe znamke  podeljuje Občina Kranjska Gora  kot znak za 
označevanje doma pridelane hrane in izdelanih ročnih del, ki so dolgoletne 
značilnosti in tradicija prebivalcev Zgornjesavske doline. 
Znamka je namenjena razvoju turizma, kot osnovne gospodarske panoge, boljši 

prepoznavnosti doma pridelane hrane, izdelkov in storitev ter s tem ustvarjanja 

ugodnejših pogojev za trženje in izboljševanje pogojev za gospodarsko dejavnost. 

 

3.člen 

V 3.členu Pravilnika se črta tekst: v vseh vrstah pisav, velikosti in barv, kar mora 

biti predhodno dogovorjeno in se nadomesti z novim: v barvah, in sicer modri, zeleni 

in rjavi.  

 
4.člen 

V 3. členu  Pravilnika se za 1.odstavkom vstavi slika znaka. 
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5.člen 

V 8. členu Pravilnika se med prehrambene izdelke pri deseti alineji doda: mohant in 
maslo. 
 

6.člen 

V zadnjem odstavku 8.člena Pravilnika se za besedo «način« doda naslednje besedilo: 

in v skladu z veljavno zakonodajo. Pogoj za podelitev pravice do uporabe znamke 
za posamezni izdelek oziroma storitev je tudi, da ima uporabnik znamke, 
dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji oziroma drugo 
ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti. 
 

7.člen 

V celotnem besedilu Pravilnika se črta beseda blagovna. 
 

8.člen 

V celotnem besedilu Pravilnika se zamenja besedna zveza: podeljevanje znamke, z 

besedno zvezo: podeljevanje pravice do uporabe znamke.  
 

9.člen 

V celotnem besedilu Pravilnika se zamenja besedna zveza: uporaba znamke, z 

besedno zvezo: pravica do uporabe znamke. 
 

10.člen 

V celoti se črta 17.člen Pravilnika. 

 

11.člen 

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 

Gorenjske. 
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