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Na podlagi Sporazuma o pravicah in obveznostih skupine proizvajalcev 
zgornjesavinjskega želodca, Pravilnika o kolektivni znamki Zgornjesavinjski želodec 
in Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur. l. RS, št. 71/2000) 
sprejme upravni odbor združenja na seji dne 23.06.2011 sledeči  
 
 

PRAVILNIK O OZNAČEVANJU 
ZGORNJESAVINJSKEGA ŽELODCA  

 
 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 
S tem Pravilnikom se določijo pogoji za pridobitev znaka Zgornjesavinjski želodec, 
način označevanja izdelka  ter nadzor nad uporabo znaka.   
Znak Zgornjesavinjski želodec – v obliki etikete na izdelku - zagotavlja izdelek, 
proizveden v skladu z recepturo navedeno v  potrjeni Specifikaciji in predstavlja 
izdelek zaščiten z geografsko označbo.  
 

2. člen 
 
Proizvajalec je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti 
predelave mesa. Izdelek Zgornjesavinjski želodec je poltrajna mesnina iz 
kakovostnega svinjskega  mesa in slanine, proizvedena po natančno določeni 
recepturi  v potrjeni Specifikaciji. 
 

3. člen 
 
Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca iz Rečice ob Savinji 55, ki je 
nosilec znamke Zgornjesavinjski želodec,  

- predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrebno 
dokumentacijo za izvedbo postopka za pridobitev odločbe  o  priznanju 
geografske označbe za izdelek Zgornjesavinjski želodec ter vse poznejše 
spremembe in dopolnitve Specifikacije; 

- vodi postopke za registracijo kolektivne znamke Zgornjesavinjski želodec pri  
      Uradu RS za intelektualno lastnino;  
- organizira senzorično ocenjevanje izdelka in nadzoruje kakovost izdelka pri 

posameznih proizvajalcih v okviru notranje kontrole; 
- z izbranim  certifikacijskim organom sklepa pogodbe o certificiranju  in 

ugotavljanju skladnosti postopkov s potrjeno specifikacijo; 
- vodi register  uporabnikov, ki pridobijo pravico  do uporabe znaka 

Zgornjesavinjski želodec; 
- nadzoruje pravilnost in legalnost uporabe znaka Zgornjesavinjski želodec; 
- izvaja nadzor nad izvajanjem določb tega Pravilnika;  

 
 
POSTOPEK  PRIDOBITVE PRAVICE DO UPORABE GEOGRAFSKE OZNAČBE 
 

4. člen 
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Pravico do uporabe znaka Zgornjesavinjski želodec z geografsko označbo ima  
proizvajalec: 
 

- ki izpolnjuje pogoje iz tega Pravilnika in potrjene Specifikacije  
- katerega izdelek je na senzoričnem ocenjevanju ustrezno ocenjen  
- ki pridobi veljavno potrdilo o kvaliteti in s tem skladnosti proizvodnje s 

Specifikacijo. 
 

5. člen 
 
Proizvajalec na združenje naslovi vlogo za izdajo znaka Zgornjesavinjski želodec, 
kateri priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega Pravilnika.  
Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega pravilnika velja: 

- podpisana izjava proizvajalca o poznavanju vsebine Specifikacije in zahtev iz 
Specifikacije, seznanjenost z vsebino tega Pravilnika ter upoštevanje 
navedenih zahtev  pri izdelavi zgornjesavinjskega želodca; 

- zapisnik o senzoričnem ocenjevanju zgornjesavinjskega želodca iz katerega je 
razvidno, da je bil izdelek ustrezno ocenjen; 

- potrdilo o kvaliteti oz. o skladnosti proizvodnje s Specifikacijo. 
 
Sistem podeljevanja znaka Zgornjesavinjski želodec je odprtega tipa - proizvodnja  ni 
pogojena s članstvom v združenju. 
 

6. člen 
 
Združenje o vlogi proizvajalca odloči s sklepom, ki je podlaga za  pridobitev pravice, 
da na  izdelku  uporablja znak Zgornjesavinjski želodec.    
 

7. člen 
 
Pravico do oznake »Zgornjesavinjski želodec« ima tisti zgornjesavinjski želodec, ki je 
prejel Potrdilo o kakovosti. 
 

8. člen 
 
Združenje vsaka štiri leta imenuje ocenjevalno komisijo za izvajanje senzoričnega 
ocenjevanja, ki je sestavljena najmanj iz treh usposobljenih članov.  
 

9. člen 
 
Proizvajalci so zavezani, da izdelke pripravijo do rednega letnega ocenjevanja v 
mesecu maju vsako leto. Izven tega termina združenje  ocenjevanja na posebno 
željo posameznega proizvajalca ne organizira.  
 

10. člen 
 
Posamezni proizvajalec, ki je že pridobil pravico do znaka, mora za ohranitev znaka 
oddati izdelek v senzorično ocenjevanje vsako leto.  
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OZNAČEVANJE IZDELKA Z  OZNAKO ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC  
 

11. člen 
 
Proizvajalec mora ob oddaji izdelka v promet pri pakiranju upoštevati vsa veljavna 
zakonska in podzakonska določila glede označevanja predpakiranih izdelkov in živil, 
zlasti pa navesti naslednje podatke: 
 

ime, pod katerim se živilo prodaja,  

seznam sestavin,  

neto količino,  

rok uporabnosti,   

serijo (lot) živila,  

pogoje shranjevanja,  

ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca ali tistega, ki živilo pakira.  

Proizvajalec sme obveznim podatkom na deklaraciji dodati še svoje lastne podatke 
(n.pr. izjavo o jamčevanju za kvaliteto, telefonsko številko za reklamacije, podatke o 
začimbah, izjavo da izdelek ne vsebuje nitritov, emulgatorjev ali umetnih arom ipd). 

Proizvajalec oziroma tisti, ki daje zgornjesavinjski želodec v javno prodajo, mora sam 
poskrbeti za to, da ob spremembi zakonodaje o označevanju izdelkov uskladi svoje 
oznake z novo zakonodajo. Združenje s tem v zvezi ne sprejema nobene 
odgovornosti. 
Proizvajalec mora izdelek, za katerega je pridobil znak Zgornjesavinjski želodec, 
označiti z uradno oštevilčeno etiketo ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC skupaj z 
nacionalno oznako za živila s priznano geografsko označbo (slika) 

 
EVA 2004-2311-0247 

 

 
 

Reg. znamka / Reg. trade mark 

 Z-201071090  

Številka/ Number: 001 

 
 

Proizvajalec oznako namesti na najvidnejši del izdelka. 
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OBVEZNOSTI IN PRAVICE IZDELOVALCA  
 
            12. člen  
 
Proizvajalec se zaveže sprejeti vse obveznosti in pravice iz naslova uporabe znaka 
Zgornjesavinjski želodec – v skladu s sprejetimi določili Specifikacije in tega 
Pravilnika.  
 

13. člen 
 
Proizvajalec je dolžan voditi dokumentacijo, ki dokazuje:  

- upoštevanje pogojev iz specifikacije 
- količino izdelanih želodcev 
- količino označenih želodcev 
- količino prodanih želodcev. 

 
NADZOR IN SANKCIJE 

14. člen 
 
Upravni odbor združenja in notranji kontrolorji združenja so pooblaščeni za kontrolo  
pravilne uporabe znaka Zgornjesavinjski želodec.   
Kontrolo opravljajo pri proizvajalcih in na naključno izbranih prodajnih mestih. 
 

15. člen 
 
Če upravičenec do uporabe oznake Zgornjesavinjski želodec ravna v nasprotju z 
določili tega Pravilnika in Specifikacije, združenje uvede predpisane sankcije. 
 
V primeru hujših kršitev združenje obvesti pristojni inšpekcijski  organ, ki ukrepa v 
skladu s svojimi pristojnostmi. 
 
 
KONČNA DOLOČBA 
 

16. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor združenja in velja do 
preklica. 
 
 
            Predsednica: 
             Vida Orlovič 
 
 
 
 
 


