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Uporaba logotipa Alpske konvencije 

• Merila za uporabo logotipa 

1. Predmet  

Logotip Alpske konvencije se uporablja kot razpoznavni znak za prireditve in druge 
dejavnosti in publikacije.  

2. Neposredna povezava predmeta z Alpsko konvencijo 

Nameni in publikacije, za katere naj se logotip uporablja, morajo odražati neposredno 
povezavo z Alpsko konvencijo.  

3. Uporaba logotipa  

Logotip Alpske konvencije se lahko uporablja samo, če se upoštevajo merila, določena v tem 
pravilniku.  

4. Izključitev nevarnosti zamenjave  

Logotip Alpske konvencije se ne sme uporabljati, če obstaja nevarnost zavajanja o poreklu 
namenov in publikacij.  

• Krog upravičencev 

Do uporabe logotipa so upravičene te institucije: 

- pogodbenice Alpske konvencije, vključno z njenimi regionalnimi in lokalnimi 
skupnostmi, ki so zajete na področju uporabe Alpske konvencije, ter njihovimi 
združenji (A)  

- organi Alpske konvencije (Alpska konferenca, Stalni odbor, Odbor za preverjanje, 
vse Delovne skupine, vse Platforme, Stalni sekretariat) (B)  

- organizacije, ki imajo pri Alpski konvenciji uradni status opazovalke, vključno z 
njihovimi članskimi organizacijami (C)  

- organizacije, ki sodelujejo z organi Alpske konvencije ali njenimi pogodbenicami (D). 
Sem spadajo zlasti partnerji, s katerimi Stalni sekretariat sodeluje v okviru 
Memorandumov of understanding (MoU).  

 

• Načini uporabe logotipa 

Upravičenci iz skupin A, B in C logotip Alpske konvencije lahko prosto uporabljajo.  

Logotip Alpske konvencije je skupaj s popolnim besedilom tega pravilnika na razpolago na 
spletnih straneh organizacije in ga je možno naložiti.  

Logotip Alpske konvencije se brez vsakršnih sprememb lahko uporablja samo v obliki, ki je 
objavljena na spletnih straneh organizacije.  
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Upravičenci iz skupine D, ki se zanimajo za uporabo logotipa Alpske konvencije, prosimo, da 
se po elektronski ali navadni pošti obrnejo na Stalni sekretariat. Stalni sekretariat 
nameravano uporabo logotipa preveri glede na skladnost s tem pravilnikom in nemudoma 
pošlje odgovor po elektronski ali navadni pošti. Zavrnitve mora utemeljiti.  

Uporaba logotipa Alpske konvencije v skladu s pravili ne utemeljuje pravice do 
ekskluzivnosti.  

Logotip Alpske konvencije je pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino registriran za 
zaščito povsod po svetu.  

• Postopek pri nedovoljeni uporabi logotipa 

Stalni sekretariat je zavezan, da nosilcem dejavnosti in osebam, odgovornim za objave, 
prepove uporabo logotipa Alpske konvencije, če ta ne ustreza temu pravilniku. Takoj, ko 
Stalni sekretariat izve za nepravilno uporabo logotipa, mora prepoved sporočiti pisno. 
Prepoved mora utemeljiti.  

 


