Za izvedbo 46. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je Svet JZ Kozjanski park sprejel P R A V I L N I K o kolektivni blagovni in storitveni znamki
SOŽITJE – KOZJANSKI PARK in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in
storitvene znamke SOŽITJE – KOZJANSKI PARK (sprejet na svoji 3. korespondenčni seji dne,
06.12.2012) in dopolnitev Pravilnika (sprejete na 6. redni seji dne, 26. 9.2019).

PRAVILNIK
o kolektivni blagovni in storitveni znamki SOŽITJE – KOZJANSKI PARK in
pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke
SOŽITJE – KOZJANSKI PARK

I. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se določa naziv, vsebino, podobo in znak kolektivne blagovne in storitvene znamke
SOŽITJE – KOZJANSKI PARK (v nadaljnjem besedilu: KBSZ), lastnika in nosilca kolektivne blagovne
in storitvene znamke ter način njene uporabe.
Ta pravilnik določa tudi način uporabe in zaščite KBSZ ter pogoje za podeljevanje pravice do uporabe,
ter pristojne organe za podeljevanje te znamke.
2. člen
KBSZ predstavlja uradni znak Javnega zavoda Kozjanski park, kot je določen v Prilogi 1, ki je sestavni
del tega pravilnika. Ta uradni znak se kot KBSZ lahko uporablja samostojno ali v povezavi z imenom
javnega zavoda Kozjanski park ali v povezavi z imenom upravičenega uporabnika KBSZ.
Lastnik in nosilec KBSZ, ter vseh iz tega izvirajočih pravic, je Javni zavod Kozjanski park, Podsreda
45, 3257 Podsreda (v nadaljnjem besedilu: nosilec) katerega glavna dejavnost je varovanje naravne
dediščine in upravljanje s prostorom zavarovanega območja Kozjanskega parka. Kozjanski park je
ustanovljen kot javni zavod s strani Vlade RS na podlagi Zakona o Spominskem parku Trebče (Ur. list
SRS, št. 1/81).
Javni zavod Kozjanski park je upravljavec biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, ki je bilo v
svetovno mrežo biosfernih območij sprejeto 2. junija 2010 na zasedanju medvladnega odbora za
koordinacijo programa Človek in biosfera, na sedežu Unesca v Parizu.
3. člen
KBSZ je namenjena označitvi porekla, izvora, pridelave in izdelave dobrin, proizvodov (tudi
umetniškega značaja), blaga in storitev, oznaki geografskega porekla oziroma izvora dobrin,
prehranskih izdelkov, izdelkov domače in umetne obrti, gostinsko-turističnih, kulturno-informativnih in
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drugih javnih ter zasebnih storitev, organiziranih prireditev, dogodkov in izdelanih informacij različnih
medijskih namenov na zavarovanem območju naravne in kulturne krajine, proizvajalcev in ponudnikov
znotraj območja Kozjanskega parka, ki so v skladu s poslanstvom tega zavarovanega območja in jih je
mogoče umestiti na razrede proizvodov in storitev, ki so kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Strokovna komisija iz 7. člena lahko podeli KBSZ tudi interesentu iz biosfernega območja Kozjansko
in Obsotelje ob upoštevanju določil pravilnika.
4. člen
Poreklo in doseženo kakovost izdelkov in ponudbe, ki je označena s KBSZ, zagotavljajo proizvajalci in
ponudniki teh dobrin in storitev, ki so pridobili pravico do uporabe KBSZ.

II. Podeljevanje pravice do uporabe KBSZ
5. člen
Pravica do uporabe KBSZ se podeljuje zainteresiranim proizvajalcem in ponudnikom iz 6. člena tega
pravilnika na podlagi mnenja strokovne komisije iz 7. člena tega pravilnika glede ustreznosti porekla in
dosežene kakovosti v skladu s tem pravilnikom in poslanstvom zavarovanega območja.
6. člen
Pravica do uporabe KBSZ se podeli proizvajalcu in ponudniku predmeta zavarovanja, ki izpolnjuje
pogoje postopkov pridelave oziroma predelave glede vplivov na okolje in naravo ter pogoje kakovosti
blaga oziroma storitev tako, da v čim večji meri uresničuje in promovira namen ustanovitve in
varstvene cilje v regijskem parku in z njimi povezane aktivnosti. Posebni pogoji so za posamezne
predmete zavarovanja določeni v pravilnikih, ki ji sprejme direktor nosilca v sodelovanju s strokovno
komisijo.
Poleg posebnih pogojev, ki so za posamezne predmete zavarovanja opredeljeni v pravilnikih iz
prejšnjega odstavka, morajo vsi predmeti zavarovanja za pridobitev pravice do uporabe KBSZ
kumulativno izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
 zagotavljati morajo nadpovprečno kakovost,
 izvor mora biti iz območja Kozjanskega regijskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in
Obsotelje, razen za predmete zavarovanja, za katere je s posebnim pravilnikom določeno
drugače,
 ustrezati morajo zakonsko predpisanim zahtevam,
 prehrambni in kmetijsko predelovalni proizvodi morajo biti poizvedeni in predelani na naravni
in ljudem prijazen način (ekološka pridelava), s čim manjšim vplivom na okolje in naravo,
 proizvodi ali izdelki med nastajanjem, rabo ali po vsebini ne smejo biti v nasprotju s
poslanstvom zavarovanega območja.
Celotna proizvodna in predelovalna pot prehrambnega in kmetijsko predelovalnega proizvoda mora
biti sledljiva. Način nadzora sledljivosti se določi za posamezni proizvod v pravilniku iz prvega
odstavka tega člena.

7. člen
Za strokovno izvedbo postopkov kontrole porekla in presoje ter ocenjevanja dosežene kakovosti v
zvezi s podelitvijo pravice do uporabe KBSZ imenuje direktor strokovno komisijo. Strokovna komisija
podaja mnenja iz 8. člena tega pravilnika, predloge iz 14. člena tega pravilnika, nadzor nad izvajanjem
določb tega pravilnika ter druge naloge, ki so potrebne za izvedbo tega pravilnika.
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Strokovna komisija je praviloma tričlanska. Vodi jo predsednik, ki ga izmed članov izvolijo člani
komisije na svoji prvi seji. Člani komisije so imenovani izmed zaposlenih v nosilcu, lahko pa tudi izmed
vabljenih zunanjih strokovnjakov, pod pogoji iz tega pravilnika, ki s tem soglašajo.
Mandat članov strokovne komisije je trajen, z možnostjo odstopa s strani člana komisije ali sklepa
direktorja o odpovedi članstva. Odpovedni rok se določi v sklepu o imenovanju iz prvega odstavka
tega člena.
Poslovnik o svojem delu iz tega člena, pozitivno mnenje iz 8. člena tega pravilnika ter ugotovitev o
kršitvi iz 14. člena tega pravilnika mora strokovna komisija sprejeti soglasno. Ostale odločitve
sprejema z navadno večino vseh svojih članov. Svoje odločitve mora pisno utemeljiti. Za strokovno
pravilnost odločitve je strokovna komisija tudi odgovorna. Svoje odločitve posreduje direktorju nosilca,
ki je praviloma tudi vabljen na njene seje.
Strokovna komisija sprejme poslovnik o svojem delu.
Administrativne in tehnične storitve ter prostore za delo strokovne komisije zagotovi nosilec.
Članom strokovne komisije se lahko povrnejo prevozni stroški za delo v komisiji.

III. Postopek za podelitev in pravica do uporabe KBSZ
8. člen
Proizvajalci in ponudniki, ki želijo pridobiti pravico do uporabe KBSZ, morajo izpolniti Obrazec za
pridobitev pravice do uporabe KBSZ, ki ga nosilec KBSZ objavi na svojih spletnih straneh in katerega
sestavni del je tudi izjava o soglasju glede vodenja osebnih podatkov v registru upravičencev do
uporabe KBSZ iz 10. člena tega pravilnika. Na podlagi tega obrazca mora strokovna komisija
praviloma v roku štirih mesecev od dneva prejema pravilno in popolno izpolnjenega zahtevka izdati
mnenje, ali so izpolnjene zahteve iz tega pravilnika glede ustreznosti porekla in dosežene kakovosti.
To mnenje strokovna komisija nemudoma posreduje direktorju nosilca.
Na podlagi obrazloženega pozitivnega mnenja iz prejšnjega odstavka direktor nosilca izda sklep o
podelitvi pravice do uporabe KBSZ, na podlagi obrazloženega negativnega mnenja pa sklep o
zavrnitvi zahteve za podelitev pravice do uporabe KBSZ.
9. člen
Proizvajalci in ponudniki iz prejšnjega člena lahko pričnejo uporabljati KBSZ po prejemu sklepa o
podelitvi pravice do uporabe KBSZ ter po podpisu pogodbe z nosilcem KBSZ.
10. člen
Nosilec KBSZ vodi register upravičencev do uporabe KBSZ (v nadaljnjem besedilu: register), v
katerega v roku enega meseca od izpolnitve obeh pogojev iz prejšnjega člena vpiše proizvajalce in
ponudnike (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
Register mora nosilec objaviti na svojih spletnih straneh, pri čemer osebne podatke lahko objavi le s
pisnim soglasjem upravičenca ter je dolžan varovati poslovne skrivnosti.
O vsaki spremembi podatkov v registru mora upravičenec nemudoma obvestiti nosilca KBSZ.
Ažuriranje podatkov mora nosilec izvesti najmanj enkrat letno za celotni register.
11. člen
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Uporaba KBSZ je za upravičence brezplačna.
Upravičenci izgleda KBSZ ne smejo spreminjati ali zlorabljati za namene, ki niso v skladu s
poslanstvom zavarovanega območja.

IV. Označevanje s kolektivno blagovno in storitveno znamko
12. člen
Upravičenci morajo opremiti embalažo oziroma označiti prodajna mesta, na katerih se prodajajo in
ponujajo predmeti zavarovanja, izključno s KBSZ v obliki etikete, katere izdelavo naročijo pri nosilcu.

13. člen
Na embalaži oziroma prodajnem mestu posameznega predmeta zavarovanja mora biti KBSZ
označena na vidnem mestu.

V. Kršitve podeljenih pravic
14. člen
Kadar strokovna komisija po uradni dolžnosti ali na podlagi prijave ugotovi, da je upravičenec kršil
določbe tega pravilnika, pravilnika za posamezne predmete zavarovanja iz prvega odstavka 6. člena
tega pravilnika ali ravnal v nasprotju s sklepom o podelitvi pravice do uporabe KBSZ, mora direktorju
nosilca nemudoma predlagati, da ugotovljeno kršitev, ki mora biti s strani strokovne komisije
utemeljena, obravnava ob sodelovanju strokovne komisije in kršitelju izreče ukrepe, ki jih predvideva
ta pravilnik.
Če strokovna komisija meni, da kršitev iz prejšnjega odstavka ni podana, direktorja nosilca o tem
pisno obvesti.
15. člen
Direktor nosilca lahko izreče ali predlaga, glede na težo kršitve, naslednje ukrepe:
a) pisni opomin,
b) začasni ali trajni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke.
16. člen
Pisni opomin lahko izreče direktor nosilca kršitelju v primeru kršitve iz 12. člena tega pravilnika, če
kršitev ni povzročila večje škode nosilcu oziroma posameznim upravičencem (do zneska 5.000,00
eur), oziroma po mnenju strokovne komisije ni imela večjega negativnega vpliva na okolje, kulturno
dediščino ali naravo znotraj Kozjanskega regijskega parka in biosfernega območja Kozjansko in
Obsotelje oziroma ni povzročila večje zmede na trgu predmetov zavarovanja.
Če je kršitev iz 12. člena tega pravilnika povzročila večjo škodo nosilcu oziroma posameznim
upravičencem (ki je enaka ali presega znesek 5.000,00 eur), oziroma je imela po mnenju strokovne
komisije večji negativni vpliv na okolje, kulturno dediščino ali naravo znotraj Kozjanskega regijskega
parka, oziroma je povzročila večjo zmedo na trgu predmetov zavarovanja, lahko izreče direktor nosilca
ukrep začasnega ali trajnega odvzema pravice do uporabe KBSZ in pisni odpravek sklepa o podelitvi
pravice do uporabe KBSZ vroči kršitelju. Kršitelj mora v roku 8 dni, od dneva prejema pisnega
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odpravka sklepa iz prejšnjega stavka nosilcu izročiti vse etikete iz 12. člena tega pravilnika, s katerimi
se označuje embalaža, oziroma z etiketo že označeno embalažo ali izdelke, ter vse etikete, s katerimi
se označujejo ali so že označena prodajna mesta, kjer se prodajajo oziroma nudijo predmeti
zavarovanja. O predaji oznak iz prejšnjega stavka kršitelj in direktor nosilca skleneta primopredajni
zapisnik. V primeru zamude z izročitvijo, kot je določeno v tem odstavku, je dolžan kršitelj plačati
nosilcu pogodbeno kazen v višini 500,00 eur za vsak dan zamude, kar mora biti dogovorjeno tudi v
pogodbi iz 9. člena tega pravilnika.
17. člen
Direktor nosilca je pri izrekanju ukrepov iz 15. člena tega pravilnika glede obstoja kršitve vezan na
pozitivno mnenje strokovne komisije, pri negativnem mnenju pa odloča po prostem preudarku.
Glede izbire ukrepa direktor nosilca odloča po pridobitvi mnenja strokovne komisije po prostem
preudarku.
18. člen
Proti vsem kršiteljem KBSZ ima nosilec pravico uveljavljati sodno varstvo.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja strokovna komisija.
VI. Prehodna in končna določba
20. člen
Obrazec iz 8. člena tega pravilnika mora nosilec na svojih spletnih straneh objaviti v roku enega
meseca po začetku njegove uporabe.
Nosilec mora register iz 10. člena tega pravilnika vzpostaviti v roku treh mesecev po začetku njegove
uporabe.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja, uporabljati pa se začne z dnem izdaje odločbe o registraciji
KBSZ pri Uradu za intelektualno lastnino v skladu z določbami zakona, ki ureja intelektualno lastnino
in po objavi na spletnih straneh nosilca.

Direktorica JZ Kozjanski park:
Mojca Kunst

Projekt »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« je sofinanciran s pomočjo Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v razvoj podeželja. Za vsebino je odgovoren JZ
Kozjanski park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvi in prehrano.
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PRILOGA 1
VARIANTE ZNAKA KOLEKTIVNE BLAGOVNE IN STORITVENE ZNAMKE SOŽITJE-KOZJANSKI
PARK
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PRILOGA 2
SEZNAM PREDMETOV ZAVAROVANJA, KI SO ZAVAROVANI S KOLEKTIVNO ZNAMKO (PO
NICEJSKI KLASIFIKACIJI)

Razred 6
Navadne kovine in njihove zlitine; ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti; kovinski
proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; rude.
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; tiskarski izdelki; knjigoveški
material; fotografije; pisarniški material, lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine
za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi);
tiskarske črke; klišeji.
Razred 20
Pohištvo, ogledala, okvirji; 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; (razen tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi);
glavniki in gobe; ščetke (razen čopičev); materiali za ščetkarstvo; čistilne priprave; jeklena volna;
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 25
Oblačila, obutev, pokrivala.
Razred 26
Čipke in vezenine, trakovi in vezalke; gumbi, kaveljčki in ušesca, bucike in igle, umetno cvetje.
Razred 28
Igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko;
igralne karte.
Razred 29
Meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, sušeno ter kuhano sadje in
zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba.
Razred 30
Kava, čaj, kakao, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo
in slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimba),
začimbe; led.
Razred 31
Poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; žive
živali; sveže sadje in zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje; živalska krmila, slad.
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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 39
Prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; organizacija potovanj.
Razred 41
Izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti.
Razred 43
Nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve.
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