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OBJAVA – JAVNI POZIV 

Na osnovi Pravilnika 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 3. korespondenčni seji dne, 6. 12. 2012) in dopolnitve Pravilnika 
(sprejete na 6. redni seji dne, 26. 9. 2019), Javni zavod Kozjanski park kot lastnik in nosilec 
kolektivne blagovne znamke 
 
objavlja 
 
po določilih 8. člena Pravilnika o kolektivni blagovni in storitveni znamki Sožitje – Kozjanski 
park in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Sožitje – 
Kozjanski park (okrajšava KBSZ) 
 

JAVNI POZIV 
 
Vsem zainteresiranim vlagateljem (proizvajalcem in ponudnikom) upravičencem  iz območja 
Kozjanskega regijskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, za pripravo in 
oddajo vlog za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke in vpis v register 
uporabnikov kolektivne blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park. 
 
1. NAMEN UPORABE 
KBSZ je namenjena promociji pridelkov, izdelkov in storitev, ki so v duhu trajnostne 
sonaravne pridelave in predelave, ki ohranja okolje in naravo. Proizvodi morajo biti pridelani 
in predelani na naravi in ljudem prijazen način ter s čim manjšim vplivom na okolje in naravo.  
Med nastajanjem, rabo ali po vsebini proizvodi ne smejo biti v nasprotju s poslanstvom 
zavarovanega območja.  
 
Po Odločbi UIL je kolektivna blagovna znamka Sožitje-Kozjanski park vpisana v register znamk 
pod zaporedno številko 31207-21630/2012-10. 
 
2. UPRAVIČENI VLAGATELJI 
Blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park lahko pridobijo kmetje, obrtniki in organizacije, ki 
delujejo na zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in biosfernem območju 
Kozjansko in Obsotelje. 
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3. POGOJI PODELJEVANJA 
Pravico do uporabe KBSZ podeljuje JZ Kozjanski park. 
Pravica do uporabe KBSZ je za upravičence brezplačna in traja dokler le-ti izpolnjujejo 
veljavne pogoje Pravilnika. Upravičenci, ki jim je podeljena pravica do uporabe KBSZ Sožitje –
Kozjanski park se vpišejo na podlagi ustreznega obrazca v register uporabnikov kolektivne 
blagovne znamke, ki ga vodi JZ Kozjanski park. 
 
4. SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV PRAVICE 
Vsi predmeti zavarovanja za pridobitev pravice do uporabe KBSZ morajo kumulativno 
izpolnjevati 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. 
 

JZ Kozjanski park podeli pravico do uporabe KBSZ Sožitje – Kozjanski park vsem 
upravičencem, ki po mnenju 3 članske strokovne komisije izpolnjujejo pogoje za pridobitev.  

 
5. OZNAČEVANJE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE 
Upravičenci morajo opremiti embalažo oziroma označiti prodajna mesta, na katerih se 
prodajajo in ponujajo predmeti zavarovanja z logotipi, ki jih pridobijo od nosilca. 

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

 

6. ROK ZA ODDAJO VLOG PO JAVNEM POZIVU 
Rok za oddajo vlog-zahtevkov po tem javnem pozivu je do vključno 30. september 2022. 
 
Vloga mora biti pravilno izpolnjena in izpolnjevati pogoje javnega poziva. Priložena ji morajo 
biti dokazila oz. priloge. Pisne vloge morajo vlagatelji poslati na naslov: Javni zavod Kozjanski 
park, Podsreda 45, 3257 Podsreda, osebno oddati v tajništvo zavoda ali poslati na email: 
valerija.slemensek@kp.gov.si.  
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7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE 
Vsa razpisna dokumentacija (Vloga/Izjava, Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do 
uporabe kolektivne blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park in Izjava za GDPR) je 
vlagateljem na voljo v času trajanja javnega poziva na spletni strani zavoda www.kozjanski-
park.si in na sedežu JZ Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda. 
Informacije: mag. Valerija Slemenšek, 031/528-131, valerija.slemensek@kp.gov.si.  
 
 
 
Koordinacija projekta KBSZ       Direktorica  
mag. Valerija Slemenšek       Mojca Kunst l.r. 
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