
Za izvedho 46.6lena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, St 5'1/06 - uradno predisaeno

besedilo) je Svet JZ Kozjanski park sprejel PRAVlLNlKokolektivniblagovn; in storitveni znamki
SOZITJE - KOZJANSKI PARK in pogojih podeljevanja pravace do uporabe kolektivne blagovne in
storitvene znamke SOZITJE - KOZJANSKI PARK (sprejet na svoji 3. koresponden6ni seji dne,
06.12.2012) in dopolnitve Pravilnika (sprelete na 6 rednisejidne, 26. 9.2019).

PRAVILNIK
o koleKivni blagovni in stodtveni znamki SOZruE - KozJANSKI PARK in

pogojih podeljevanja pravice do upo.abe kolektivne blagovne in sto.itvene znamke
SOZTJE _ KOZJANSKI PARK

l. Splosne dolodbe

1. dlen

S tem pravllnlkom se doloaa naziv, vsebino, podobo in znak kolektivne blagovne in stoitvene znamke
SOZITJE - KOZJANSKI PARX (v nadaljnjem besedilu: KBSZ), lastnika in nosilca kolektivne blagovne
in stoaitvene znamke ter naain njene uporabe.

Ta pravilnik doloda tudi naain uporabe in zasdite KBSZ ter pogoje za podeljevanje pravice do uporabe,
ier pristojne organe za podeljevanje te znamke.

2 dlen
KBSZ predstavlja uradniznak Javnega zavoda Kozjanski park, kotje doloeen v Pritogi 1, kije sestavni
dei tega pravilnika. Ta uradni znak se kot KBSZ lahko uporablja samostojno ali v povezavi z rmenom
javnega zavoda Kozjanski park ali v povezavi z imenom upravidenega uporabnika KBSZ

Lastnik in nosilec KBSZ, ter vseh iz tega izvirajoaih pravic, je Javni zavod Kozjanski park, Podsreda
45, 3257 Podsreda (v nadaljnjem besedilu: nosilec) katerega glavna dejavnost je varovanje naravne
dedisaine in upravljanje s prostorom zavarovanega obmodja Kozjanskega parka. Kozjanski park je
ustanovljen kot javni zavod s sirani Vlade RS na podlagi Zakona o Spominskem pa*u Trebae (Ur. list
sRS,5r. 1/81).

Javni zavod Kozjanski park je upravljavec biosfernega obmoaja Kozjansko in Obsoielje, kije bilo v
svetovno mrezo biosfernih obmodij sprejeto 2 junija 20'10 na zasedanju medvladnega odbora za
koordinacuo programa Clovek in biosfera, na sede2u Unesca v Parizu.

3 dlen
KBSZ je namenjena oznaaitoi porckla, izvora, pridelave in izdelave dobrin, proizvodov (tudi
umetniSkega znadaja), blaga in storitev, ozfiaki geografskega porekla oziroma izvora dobrin,
prehranskih izdelkov, izdelkov domade in umei0e obrti, gostinsko-turistianih, kulturno-informativnih in
drugih javnih ter zasepnih storitev, organiziranih prireditev, dogodkov in izdelanih informacij razliinih
medijskih namenov na zavarovanem obmodju naravne in kulturne krajine, prcizvajalcev in ponudnlkov
znotraj obmodja Kozjanskega parka, ki so v skladu sposlanstvom tega zavarovanega obmoaja in jih je
mogode umestiii na razrede proizvodov in storitev, kiso kot Priloga 2 sestavnideltega pravilnika.

Sirokovna komisija iz 7 dlena lahko podeli KBSZ tudi interesentu iz biosfernega obmodja Kozjansko in
Obsotelje ob upostevanju doloail pravilnika.

4- 6ien
Poreklo in dose:eno kakovost jzdelkov in ponudbe, kije oznaaena s KBSZ, zagotavljajo proizvajalci in
ponudnikiteh dobrin in storitev, ki so pridobili pravico do uporabe KBSZ.



Il. Podelievanje pravice do uporabe KBSZ

5 alen
Pravica do uporabe KBSZ se podeljuje zainteresiranim proizvajalcem in ponudnikom iz 6. dlena tega
pravilnika na podlagi mnenja strokovne komisre iz 7. dlena tega pravilnika glede ustreznosti porekla in
dosezene kakovosti v skladu s tem pravilnikom in poslanstvom zavarovanega obmo6ja.

6. dlen
Pravlca 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 ozirorna storitev tako, da v dim veeji meri uresniduje in promovira namen ustanovitve in

varstvene cilje v regijskem parku in z njimi povezane aktivnosti. Posebni pogoji so za posamezne
predmete zavarovanja dolodeni v pravilnikih ki ji sprejme direktor nosilca v sodelovanju s strokovno
komisiio.

Poleg posebnih pogojev, ki so za posamezne predmete zavarovanja opredeljeni v pravi,niklh iz
prejsnjega odstavka, morajo vsi predmeti zavarovanja za pridobitev pravice do uporabe KBSZ
ku'nulatvno iTpolnlevatr tudi nasleoqe pogoje

. zagolavljati mo€jo nadpovpredno kakovost,

. izvor mora biti iz obmoaja Kozjanskega regjjskega parka ali biosfernega obmocja Kozjansko in
Obsotelje, razen za predmete zavarovanja, za katere je s posebnim pravilnikom dolodeno
drugade,

. ustrezati morajo zakonsko predpisanim zahtevam,

. prehrambni in kmetijsko predelovalni proizvodi morajo biti poizvedeni in predelani na naravni
in ljudem prijazen nadin (ekoloska pridelava), s eim manjsim vplivom na okolje in naravo,

. proizvodi ali izdelki med nastajanjem, rabo ali po vsebiii ne smejo biti v nasprotju s
poslanstvom zavarovanega obmodja.

Celotna proizvodna in predelovalna pot prehrambnega in kmetijsko predelovalnega proizvoda mora
biti sledijiva. Naain nadzora sledijivosii se dolo6i za posamezni proizvod v pravilniku iz prvega
odstavka tega dlena

7. alen
Za strokovno izvedbo postopkov konkole porelila in presoje ter ocenjevanja dosezene kakovosti v
zvezi s podelitvijo pravice do uporabe KBSZ imenuje direktor strokovno komisijo. Strokovna komisija
podaja mnenja iz 8. 6lena tega pravilnika, predloge iz 14. dlena tega pravilnika, nadzor nad izvajanjem
dolodb fega pravilnika terdruge naloge, kiso pokebne za izvedbo tega pravilnika.

Strokovna komisija je praviloma tridlanska. Vodi jo predsednik, ki ga izmed dlanov izvolilo dlani
komisije na svoji prvi seji ebnikomisije so imenovani izmed zaposlenih v nosilcu, Jahko pa tudi izrned
vabJjenih zunanjih strokovnjakov, pod pogoji iz tega pravilnika, ki s tem soglasajo

Mandat alanov strokovne komis0e je kajen, 2 moznostjo odstopa s strani elana komisue ali sklepa
direktorja o odpovedi dlanstva. Odpovedni rok se dolodi v sklepu o imenovanju iz prvega odstavka
teqa ilena.

Poslovnik o svojem delu iz tega dlena, pozitivno mnenje iz 8. dlena tega pravilnika ter ugotovitev o
kniilvi iz 14. dlena tega pravilnika mora strokovna komisija sprejeti soglasno. Ostale odbeitve
sprejema z navadno veaino vseh svojih 6lanov. Svoje odloaitve mora pisno utemeljiti. Za strokovno
pravilnost odloditve je skokovna komisija tudi odgovorna. Svoje odlocitve posreduje direktorju nosilca,
ki le praviloma tLrdr vablten na ntene seie.

Strokovna komisua sprejme poslovnik o svojem delu.

Administrativde in tehnidne storitve ter prostore za delo strokovne komisrje zagotovi nosilec.

elanom strokovne komisije se lahko povrnejo prevozni stroskiza delo v komisiji.



lll. Postopek za podelitev in pravica do uporabe KBSZ

8 dlen
Proizvajalci in ponudniki, ki Zelijo pridobiti pravico do uporabe KBSZ, morajo izpolniti Obrazec za
pridobitev pravice do uporabe KBSZ, ki ga nosilec KBSZ objavi na svojih spletnih skaneh in katerega
sestavni del je tudi izjava o soglasju glede vodenja osebnih podatkov v registru upravidencev do
uporabe KBSZ iz '10 dlena tega pravilnika. Na podlagi tega obrazca mora strokovna komisjja
praviloma v roku Stirjh mesecev od dneva prejema pravilno in popolno izpolnjenega zahtevka izdati
mnenje, ali so izpolnjene zahteve iz tega pravilnika glede ustreznosti porekla in dosezene kakovosti.
To mnenje strokovna komisija aernudoma posreduje direktorju nosilca.

Na podlagi obrazlozenega pozitivnega mnenja iz prejsnjega odstavka direktor nosilca izda sklep o
podelitvi pravice do uporabe KBSZ, na podlagi obrazlozenega negativnega mnenja pa skJep o
zavrnitvi zahteve za podelitev pravice do uporabe KBSZ.

9. 6len
Proizvajalci in ponudniki iz prejanjega dlena lahko prianejo uporabljati KBSZ po prejemu sklepa o
podelitvi pravice do uporabe KBSZ ter po podpisu pogodbe z nosilcem KBSZ.

'10 dlen
Nosilec KBSZ vodi register upravieencev do uporabe KBSZ (v nadaljnjem besedilu: register), v
katerega v roku enega meseca od izpolnitve obeh pogojev iz prej6njega alena vpise proizvajalce in
ponudnike (v nadaljnjem besedi{u: upravidenci).

Register mora nosilec objaviti na svojih spletnih straneh, pri 6emer osebne podatke lahko objavi le s
pisnim soglasjem upravidenca terje dolzan varovati poslovne skrivnosti.

O vsaki spremembi podatkov v registru mora upraviaenec aemudoma obvestiti nosilca KBSZ.
AZuriranje podatkov mora nosilec izvesti najmanj enkrat letno za celotni register.

11. alen
Uporaba KBSZje za upravi6ence brezpla6na.

[Jpravidenci izgleda KBSZ ne smejo spreminjati ali zlorabljati za namene, ki niso v skladu s
poslanstvom zavarovaneqa obmodia.

lV. Oznadevanie s kolektivno blagovno in storitveno znamko

12 ilen
Upravadenci morajo opremiti embala:o oziroma oznaiiti prodajna mesta, na katerih se prodajajo in
ponulajo predmeti zavarovanja, izkljudno s KBSZ v oblikietikete, katere izdelavo narodro pri nosilcu

13. alen
Na embalazi oziroma prodajnem mestu posameznega predmeta zavarovanja mora biti KBSZ
oznaaena na vidnem mestu.

V. K,Sitve podeljenih pravic

'4. d,er
Kadar strokovna komisija po uradni dolinosti ali na podlagi prrave ugotovi, da je upraviaenec krsil
dolodbe tega pravilnika, pravilnika za posamezne predmete zavarovanja iz ptuega odstavka 6. dlena
tega pravilnika a{i ravnalv nasprotju s sklepom o podelitvi pravace do uporabe KBSZ, mora direktorju
nosilca nemudoma predlagati, da ugotovljeno krsitev, ki mora biti s strani strokovne komisije
utemeljena, obaavnava ob sodelovanju strokovne komisije in krsitelju izrede ukrepe, kijih predvideva
ta pravilnik.

0e strokovna komisija meni, da krsitev iz prejsnjega odstavka ni podana, direktorja nosilca o tem
pisno obvesti.



15. 6len
Direktor nosilca lahko izrede ali predlaga, glede na tezo kr6ifue, naslednje ukrepe:
a) pisniopomin,
b) za6asni ali trajni odvzem pravice do Lrporabe kolektivne znamke.

16. 6len
Pisni opomin lahko izreae direktor nosilca krsitelju v paimeru krBitve iz 12.6lena tega p€vilnjka, ae
krsitev ni povzrodila vedje skode nosilcu oziroma posamezn;m upravidencem (do zneska 5.000,00
eur), oziroma po mnenju strokovne komisije ni imela vedjega negativnega vpliva na okolje, kulturno
dedisaino ali naravo znotraj Kozjanskega regUskega parka in biosfernega obmodja Kozjansko in

Obsotelje oziroma ni povzroaila veeje zmede na trgu predmetov zavarovanja.

ee je krsitev iz 12. Llena tega pravilnika povzrodila veajo Skodo nosilcu oziroma posameznim

upGvieencem (kije enaka ali presega znesek 5.000,00 eur), oziroma je imela po mnenju strokovne
komisije ve6ji negativni vpliv na okolje, kulturno dedisdino ali naravo znokaj Kozjanskega regijskega
parka, oziroma je povzrodi,a vedjo zmedo na trgu predmetov zavarovanja, lahko izreae direktor nosilca
ukrep zadasnega alitrajnega odvzema pravice do uporabe KBSZ in pisniodpravek sklepa o podelitvi
pravice do uporabe KBSZ vroai krsitelju Krsitelj mora v roku B dni, od dneva prejema pisnega
odpravka sklepa iz prejsnjega stavka nosilcu izroditl vse etikete iz 12. ebna tega pravilnika, s katerimi
se oznaduje embalaza, oziroma z etiketo Ze oznadeno embalazo ali izdelke, ler vse etikete, s katerimi
se oznaaujejo ali so Ze oznadena prodajna rnesta, kjer se prodajajo oziroma nudijo predmeti

zavatova ja. O predaji oznak iz prejsnjega stavka krsitelj in direktor nosilca skleneta primopredajni

zapisnik. V primeru zamude z izroaitvijo, kot je dolodeno v tem odstavku, je dolZan krsitelj plaaati
nosilcu pogodbeno kazen v visini 500,00 eur za vsak dan zamude, kar mora biti dogovorjeno tudl v
pogodbi az 9. dlena tega pravilnika.

17. elen
Direktor nosilca je pri izrekanju irkrepov iz '15 6lena tega pravilnika glede obstoja krsitve vezan na
pozitivno mnenje strokovne komisije, pri negativnem mnenju pa odloda po prostem preudarku.

Glede izbire ukrepa direktor nosilca odloda po pridobifui mnenja skokovne komislje po prostem
preudarku

18. dlen
Proii vsem kr6iteljem KBSZ ima nosilec pravico uveljavljati sodno varsfuo.

Nadzor nad izvajanjem dotoeb tega pravilnika izfl 
"ifi?oun, 

torn,",;".

Vl. Prehodna in kondna dolodba

Obtazec iz 8- alena tega pravilnika mora
meseca po zadetku njegove uporabe.

20. flen
nosilec na svojih spletnih straneh objaviti v roku enega

Nosilec mora register iz 10. alena tega pravilnika vzpostavitiv roku treh mesecev po zadetku njegove
uporabe.

21 dlen
Ta pravilnik zaene veljati z dnem spreletja, uporabljati pa se zadne z dnem izdaje odlodbe o regjstracji
KBSZ pri Uradu za intelektualno lastnino v skladu z doloBbami zakona, ki ureja inteleklualno lastnino

Direkforica JZ

in po objavi na spletnih straneh nosilca.

Mojca Kunst
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PRILOGA 2

SEZNAM PREDIVEIOV ZAVAROVANJA, KI SO ZAVAROVANI S KOLEKTIVNO ZNAMKO (PO
NtcEJSKt KLAStFtKACtJt)

Razred 6
Navadne kovine in njihove zlitine; kljudavniaarski izdelki in drobni kovinski predmeti, kovinski
proizvodi, kijih ne obsegajo drugi razredi; rude.

Razted 14

Zlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti izdelani iz njih ali prevbeeni z njimi, kijih drugi razredi ne
obsegajo; zlatarski izdeiki, nakit, dragikamni; ure in kronometrski instrumenti.

Raz.ed '16

Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; tiskarski izdelki; knjigoveski
material; fotografle; pisarniiki rnaterial, lepila za pisarn;ski materiai ali za gospodinjstvo; potrebsaine
za umetnike; aopiai; pisalni stroji in pisarniski pribor (razen pohistva); material za uaenje ali
poueevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi Gzredi);
riskarske 6rke: kliseji

Razred 20
Pohistvo, ogledala, okvirji; izdelki (ki jih ne obsegajo drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza,
vrbovega protja, rozevine, kosti, slonovine, ribje kosti, Zelvovine, jantarja, biserne matice, morske
pene in nadomestkov vseh teh snoviali iz umetnih snovi-

aazrei zt
Priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo; (razen tistih iz Zlahinih kovin ali prevledenih z njimi);
glavniki in gobe; Sdetke (razen dopi6ev); materiali za Sdetkarstvo; dlstilne priprave; jeklena volna;
surovo ali delno obdelano steklo (razen stekla za gradbenistvo), steklenina, porcelan in fajansa, kijih
ne obsegajo drugi razredi.

Razted 24
Tkanine in tekstilni proizvodi, kijih ne obsegajo drugi razredi, pregrinjala za postelje in mize.

Razted 25
Obladila, obutev, pokrivala.

Razted 26
Cipke in vezenine, kakovi in vezalke; gumbi, kaveljdki in usesca, bucike in igle, umetno cvetje.

Razred 28
lgre, igra6e; izdelki za gimnastiko jn Sport, kijih ne obsegajo drugi razredi; okraski za novoietno jetko;
iqra'1e kane.

Razted 29
I\4eso, ribe, perutnina in divjadina; mesni ekstrakti; konzervirano, suseno ter kuhano sadje in
zelenjava; Zeleji, marmelade, kornpoti;jajca, mleko in mleani izdelki; jedilno olje in ma6doba

Razred 30
Kava, ial, kakao, sladkor, riz, tapioka, sago, kavni nadomestki; moka in izdelki iz Zilaric, kruh, pecivo
in slasdice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni praseki sol, gorcica; kis, omake (zadimba),
zadrmbe. Ied

Razred 31

Poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko zmje, ki jih ne obsegajo drugi taztedi;zive
iivali: sveze sadje in.ze,enjava, semena, naravne rastline i0 sveZe cveije; Zivalska krmila, slad-



Razred 32
Pivo; mineralne vode in sodavice tea druge brezalkoholne pijade; sadne pijaee in sadni sokovi; sirupi in
drugi pripravki za proizvodnjo pijad.

Razred 33
Alkoholne pijade (razen piva).

Razred 39
Prevoznisfuo; pakiranje in skladis6enje blaga; organizacija potovanj.

Razred 41
lzobrazevanje; pouk; razvedrilo; Sportne in kulfume dejavnosti.

Razred 43
Nudenje hrane in pijade; nudenje zaaasne nastanitve.


