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Na podlagi 46. člena Zakona o industrijski lastnini (Ur.l. RS, št. 20/06) in 28. člena Pravil 
združenja izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca, je upravni odbor združenja na seji dne 
23.06.2011  sprejel  

PRAVILNIK 
o  kolektivni  znamki »Zgornjesavinjski želodec« 

 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik določa pravico do uporabe kolektivne znamke »Zgornjesavinjski želodec«, nosilca 
znamke, pravice in obveznosti uporabnikov  ter ukrepe in posledice v primeru kršitve. 

2. člen 
(prijavitelj in nosilec) 

Prijavitelj in nosilec znamke »Zgornjesavinjski želodec« je Združenje izdelovalcev 
zgornjesavinjskega želodca  s sedežem na Rečici ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (v 
nadaljevanju: združenje) s sledečo registrirano dejavnostjo: 

 skupaj z zainteresiranimi institucijami in osebami skrbi za stalno izboljševanje kakovosti 
zgornjesavinjskega želodca, 

 promocija zgornjesavinjskega želodca, 

 organiziranje strokovnega izobraževanja za izdelovalce zgornjesavinjskega želodca ter 
organiziranje strokovnih ekskurzij, 

 sodelovanje s sorodnimi društvi, združenji in z občinami, v katerih združenje deluje 

 priprava potrebnih dokumentov in specifikacije za priznanje geografske označbe 
zgornjesavinjski želodec pri Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in 
za vpis priznane geografske označbe zgornjesavinjski želodec v register potrjenih 
specifikacij, 

 sprejema vloge proizvajalcev za izdajo etiket geografske označbe in zaščitnega znaka 

 izdajanje etiket z geografsko označbo, zaščitnega znaka proizvajalcem, ki izpolnjujejo vse 
predpisane pogoje, 

 vodenje registra izdanih oštevilčenih etiket z geografsko označbo, 

 preverjanje pravilne in legalne uporabe geografske označbe, 

 organiziranje senzoričnega ocenjevanja zgornjesavinjskih želodcev in nadzorovanje 
kakovosti proizvodov, 

 organiziranje in izvajanje notranje kontrole, 

 zagotavljanje strokovne podpore vsem, ki so vključeni v proizvodno verigo in usklajevanje  
sodelovanja med njimi, 

 povezovanje z MKGP glede dopolnjevanja in sprememb specifikacije, 

 povezovanje s certifikacijskim organom, 

 opravljanje drugih nalog v zvezi z geografsko označbo. 
 
Združenje statutarno zastopa svoje člane, ki so lahko vsi polnoletni izdelovalci 

zgornjesavinjskega želodca z območja občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, 
Rečica ob Savinji in Solčava.  
Članstvo v združenju je prostovoljno. 
 

3. člen 
(namen znamke) 

Namen označevanja z znamko »Zgornjesavinjski želodec« je izkazovanje visoke kakovosti  
izdelkov ter promocija izdelovalcev in njihovih asociacij skladno s predpisi, ki urejajo sheme 
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kakovosti v kmetijski proizvodnji. 

Znamka se uporablja za označevanje certificiranih izdelkov v prodaji in distribuciji ter za 
obveščanje in promocijo izdelkov oziroma izdelovalcev in njihovih asociacij v letu pridobitve 
pravice  in še največ 1 leto po preteku tega leta.  

4. člen 
(grafična podoba znamke) 

Opis znamke:  

Osnovna kontura je elipsa, znotraj katere je upodobljena zgornjesavinjska pokrajina, ki je 
hribovita, gozdnata in rečna, izvor mesne surovine pa predstavlja risba prašička. 

Ob zgornjem robu elipse je napis ZGORNJESAVINJSKI ŽELODEC v tipografski pisavi Southern 
bold.  Pod spodnjim robom elipse  je prostor za registrsko številko prijave znamke in serijsko 
številko etikete.  

 

5. člen 
(način uporabe znamke) 

Kolektivna znamka se uporablja natisnjena ali kako drugače upodobljena v obliki nalepk, etiket, 
žiga, našitkov, reklamnih tabel, vizitk, dopisnem papirju, vtisnjeno na embalaži  izdelkov ter na 
drugem označevalnem oziroma oglaševalskem materialu.  

Uporabniki znamke so dolžni pri označevanju izdelka spoštovati predpise o splošnih pogojih za 
označevanje predpakiranih živil. Vsi uporabniki znamke smejo poleg uporabljene kolektivne 
znamke uporabljati tudi svoje lastne označbe, kot na primer: svoje ime in naslov, označbe glede 
vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje izdelkov, 
rok trajanja ali drugih značilnosti izdelkov;  

6. člen 
(pravica do pridobitve in uporabe znamke) 

Pravico do pridobitve in uporabe znamke imajo vse fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje, predpisane v Specifikaciji za zgornjesavinjski želodec.  

Znamko smejo uporabljati vsi izdelovalci, ki:  

- izdelujejo zgornjesavinjski želodec po postopku, ki je predpisan s Pravilnikom o geografski 
označbi Zgornjesavinjski želodec (Ur. l. RS, št. 47/ 2004)  
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- so vključeni v notranjo kontrolo  

- so v letu, ko uporabljajo znamko, oddali za vsako prijavljeno serijo najmanj 1 izdelek za 
senzorično ocenjevanje  

- so za izdelek prejeli najmanj oceno 16 točk in najmanj minimalne vrednosti posameznega 
parametra senzoričnih ocen, določenih v potrjeni specifikaciji  

Dovoljenje za rabo znamke daje združenje s tem, da upravičencu izda Potrdilo o kvaliteti izdelka 
za določeno obdobje.  

7. člen 
(etikete in stroški) 

Izdelovalcu se na njegovo pisno vlogo izda določeno število oštevilčenih etiket s simbolom 
kolektivne znamke skladno s prijavljenim številom izdelkov. O izdanih etiketah združenje vodi 
register. 

Stroške izdelave etiket plača izdelovalec po ceniku, ki ga sprejme združenje. 

8. člen 
(kršitve) 

Uporaba kolektivne znamke v nasprotju z dodeljeno pravico do uporabe in z določili tega 
pravilnika je prepovedana. Dovoljenje za rabo znamke je preklicano, kadarkoli se znamka ne 
uporablja skladno s tem pravilnikom.  

Združenje lahko sprejme ukrepe za preprečitev morebitne zlorabe uporabe kolektivne znamke. 

Neupravičena uporaba znamke je dejanje nelojalne konkurence po Zakonu o varstvu 
konkurence in kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku. Neupravičena uporaba znamke ima za 
posledico tudi prepoved uporabe in objavo te prepovedi v sredstvih javnega obveščanja.  

9. člen 
(nadzor in začetek veljavnosti) 

Notranja kontrola združenja in upravni odbor sta pooblaščena za nadzor nad uporabo in 
izvajanjem tega pravilnika  in za uvedbo postopkov v primeru suma njegove kršitve. 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na upravnem odboru. 

Pravilniki je javen in vpogled vanj je dovoljen vsakomur. 

 

Predsednica združenja: 

                                                                                                                    Vida Orlovič 
 

 


