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Na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 17. marca 2010  se sprejema naslednji  
 

 

PRAVILNIK O UPORABI BLAGOVNE ZNAMKE 
»DEŽELA OSTRNIC« 

  
 
1. Predmet pravilnika 
 
S tem pravilnikom se urejajo pogoji za pridobitev pravice do uporabe, načela 
uporabe in razlogi za odvzem pravice do uporabe blagovne znamke Dežela 
ostrnic, kot je opredeljena v tem pravilniku.  
 
2. Definicije  
 

2.1.  
Blagovna znamka „Dežela ostrnic“ (v nadaljevanju: znamka) je oznaka, ki 
vsebuje naslednje elemente v nespremenjeni obliki:  
 napis DEŽELA OSTRNIC ter  
 grafično ponazoritev treh, v vrsto postavljenih ostrnic, v barvni sliki,  

 
 
Znamka je zavedna v registru znamk Urada Republike Slovenije za intelektualno 
lastnino pod registrsko številko  Z 2009 7 1128;  
 

2.2.  
Geografsko območje znamke Dežela ostrnic oz. geografsko območje je 
območje, za promocijo katerega se lahko uporablja znamka. Geografsko območje 
zajema območje občine Loška dolina. 
  

2.3.  
Imetnik znamke Dežela ostrnic oz. imetnik znamke je prijavitelj oz. lastnik 
znamke, kot je opredeljena v členu 2.1. Imetnik znamke je tisti, ki plačuje 
pristojbine za vzdrževanje veljavnosti oz. kako drugače skrbi za veljavnost v členu 
2.1 navedenih postavk. Ob izdaji tega pravilnika je imetnik znamke Javni zavod za 
kulturo in turizem grad Snežnik (v nadaljevanju zavod).   
 

2.4.  
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Skrbnik znamke Dežela ostrnic oz. skrbnik znamke je subjekt, ki je odgovoren 
za upravljanje in trženje znamke, kar vključuje: podeljevanje pravice do uporabe 
znamke, nadzor nad uporabo znamke, prepoved uporabe znamke, vodenje 
registra uporabnikov znamke ipd. Ob izdaji tega pravilnika je skrbnik znamke Javni 
zavod za kulturo in turizem grad Snežnik (v nadaljevanju zavod).   
 
Skrbnika znamke lahko predlaga imetnik znamke. Skrbnika znamke določi Svet 
zavoda.  
 

2.5.  
Prosilec za uporabo znamke Dežela ostrnic oz. prosilec je subjekt, ki pri 
skrbniku znamke vloži prošnjo za pridobitev pravice do uporabe znamke.  
 

2.6.  
Upravičenec do uporabe znamke Dežela ostrnic oz. upravičenec je subjekt, ki 
po postopku iz tega pravilnika skladno s tem pravilnikom pridobi pravico do 
uporabe znamke.   
 
3. Pravica do uporabe znamke 
 
Znamko ima pravico uporabljati samo subjekt, ki mu skrbnik znamke podeli pravico 
do uporabe znamke z odločbo, ki dovoljuje uporabo znamke.  
 
4. Namen uporabe znamke 

 
Znamka se lahko uporablja za naslednje namene oz. na komunikacijsko/trženjskih 
orodjih, ki so izdelani v naslednje namene:  
 za skupno ali samostojno promocijo ponudnikov z geografskega območja, 
 za promocijo geografskega območja,  
 za skupno ali samostojno promocijo in/ali trženje blaga in/ali storitev 

upravičencev.  
 
Znamka se uporablja le za razrede, za katere je registrirana. Seznam razredov je 
navedeni v prilogi tega pravilnika.  
 
5. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe znamke 
 
Prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje za uporabo znamke, lahko skrbnika 
znamke zaprosi za pridobitev pravice do uporabe znamke:  

a) Je fizična ali pravna oseba, ki ima na geografskem območju registrirano 
dejavnost in/ali na geografskem območju opravlja svojo dejavnost, pri 
izvajanju katere želi uporabljati znamko; 

b) Je ustrezno organiziran in registriran za prodajo blaga oz. izvajanje storitev 
iz dejavnosti, za katero je registrirana znamka in za katero želi uporabljati 
znamko oz. ima dovoljenje za prodajo blaga oz. opravljanje dejavnosti, za 
katero je znamka in za katero želi uporabljati znamko, če se takšno 
dovoljenje posebej zahteva z veljavnimi predpisi;  

c) Z njegovo dejavnostjo prispeva k prepoznavnosti turistične ponudbe na 
geografskem območju; 
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d) Se bo v naslednjih šestih mesecih udeležil izobraževanja o uporabi znamke, 
ki ga organizira skrbnik znamke. 

 
6. Pravice in obveznosti imetnika znamke 
 
Imetnik znamke ima:   
 Pravico registrirati dodatne dejavnosti ali zmanjšati število dejavnosti, za katere 

je bila registrirana znamka; 
 Pravico predlagati morebitne spremembe tega pravilnika. 
 
Imetnik znamke je dolžan:  
 Vzdrževati registracijo znamke Dežela ostrnic.  
 
7. Pravice in obveznosti skrbnika znamke 
 
Skrbnik znamke ima:   
 Izključno diskrecijsko pravico, da odloča o podelitvi pravice do uporabe znamke 

potencialnim upravičencem tj. prosilcem; 
 Pravico odvzeti pridobljeno pravico do uporabe znamke posamičnemu 

upravičencu, če jo upravičenec ne uporablja v skladu s pravilnikom oz. drugimi 
pravili, ki urejajo uporabo znamke oz. če upravičenec znamko uporablja tako, 
da to škodi ugledu znamke;  

 Pravico zahtevati dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega pravilnika od 
prosilcev in upravičencev; 

 Pravico predlagati dodatne dejavnosti ali predlagati zmanjšanje števila 
dejavnosti, za katere je bila registrirana znamka; 

 Pravico predlagati morebitne spremembe tega pravilnika. 
 
Skrbnik znamke je dolžan:  
 Voditi postopke podeljevanja pravice do uporabe znamke ter odločiti o vsaki 

prošnji za pridobitev te pravice;  
 Voditi postopke odvzema pravice do uporabe znamke, če so za to izpolnjeni 

pogoji;  
 Voditi register upravičencev;  
 Izvajati izobraževanja o uporabi znamke; 
 Preverjati način uporabe znamke s strani upravičencev;  
 Pregledovati in potrjevati materiale, na katerih se uporablja znamka v roku 

največ 10 delovnih dni od prejema materiala v vpogled; 
 Dopolnjevati in spreminjati ta pravilnik v skladu s potrjenimi dopolnitvami/ 

spremembami.  
 
8. Postopek podelitve pravice do uporabe znamke 
 
Prosilec odda prošnjo za pridobitev pravice do uporabe znamke na Obrazcu za 
pridobitev pravice do uporabe znamke, ki je dostopen na spletni strani 
www.loskadolina.si oz. pri skrbniku znamke. S podpisom obrazca prosilec jamči, 
da izpolnjuje vse pogoje, ki so navedeni v 5. členu. 
 
Obrazec za pridobitev pravice do uporabe znamke se vloži pri skrbniku znamke.  

http://www.loskadolina.si/
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Skrbnik znamke lahko:  
 Prošnjo za podelitev pravice do uporabe znamke zavrže;  
 Prošnjo za podelitev pravice do uporabe znamke zavrne;  
 Prošnji za podelitev pravice do uporabe znamke ugodi ter prosilca vpiše v 

register upravičencev do uporabe znamke.    
 
Če skrbnik znamke ugotovi, da prošnja ni popolna ali dvomi v resničnost in/ali 
pravilnost podatkov, navedenih na Obrazcu za pridobitev pravice do uporabe 
znamke, prosilca pozove na dopolnitev prošnje in mu za to določi rok. Če prosilec 
prošnje za pridobitev pravice do uporabe znamke ne dopolni v postavljenem roku 
na zahtevan način, skrbnik znamke prošnjo zavrže. Prosilec takšne odločitve ne 
more izpodbijati, lahko pa vloži novo prošnjo za pridobitev pravice do uporabe 
znamke.    
 
Skrbnik znamke prošnjo za pridobitev pravice do uporabe znamke zavrne, če 
ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za podelitev pravice do uporabe znamke 
konkretnemu prosilcu. Skrbnik znamke ima diskrecijsko pravico glede odločanja o 
podelitvi pravice do uporabe znamke.  
 
V primeru, ko skrbnik znamke zavrne prošnjo za podelitev pravice do uporabe 
znamke, mora odločitev obrazložiti. Odločitve o zavrnitvi prošnje ni mogoče 
izpodbijati. V kolikor kasneje prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila zavrnjena 
prošnja za pridobitev pravice do uporabe znamke, ima takšen prosilec pravico 
ponovno vložiti prošnjo za pridobitev pravice do uporabe znamke.   
 
Če so izpolnjeni vsi pogoji za podelitev pravice do uporabe znamke, prosilcu 
takšno pravico skrbnik znamke podeli z odločbo, ki dovoljuje uporabo znamke v 
skladu s tem pravilnikom, prosilca pa vpiše v register upravičencev do uporabe 
znamke.  
 
Pravica do uporabe znamke se podeli za obdobje petih let od datuma odločbe, s 
katero je bila prosilcu podeljena pravica do uporabe znamke. Po preteku tega 
obdobja mora upravičenec ponovno zaprositi za pridobitev pravice do uporabe 
znamke, sicer pravica do uporabe znamke preneha.  
 
Pravica do uporabe znamke ni plačljiva.  
 
9. Pravice in obveznosti upravičenca do uporabe znamke 
 
Upravičenec ima pravico, da uporablja znamko od datuma odločbe, s katero mu je 
bila podeljena pravica do uporabe znamke, dalje za obdobje petih let.  
 
Upravičenec je dolžan:  
 Znamko uporabljati v skladu s tem pravilnikom; 
 Pošiljati vsaj en primerek vseh materialov, na katerih se uporablja znamka, v 

pregled in potrditev skrbniku znamke pred produkcijo in objavo teh materialov; 
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10.  Preverjanje uporabe znamke 
 

Skrbnik znamke je dolžan preverjati uporabo znamke s strani upravičencev ter od 
njih zahtevati ustrezna dokazila o uporabi znamke.  
 
Če skrbnik znamke ugotovi, da obstaja sum, da upravičenec označbo uporablja v 
nasprotju s tem pravilnikom oz. drugimi akti, ki urejajo uporabo znamke, ima 
skrbnik znamke pravico, da:  
 
a) Upravičencu, pri katerem je podan sum kršitve, izda opozorilo, da naj v 

razumnem roku, ki ni daljši od 6 mesecev, kršitve odpravi;  
b) Če upravičenec v postavljenem roku za odpravo kršitve te ne odpravi, mu 

skrbnik znamke pravico do uporabe znamke odvzame ter določi obdobje, ki ni 
krajše kot 24 mesecev, v katerem ne more ponovno zaprositi za pridobitev 
pravice do uporabe znamke. Po preteku tega obdobja lahko tak nekdanji 
upravičenec ponovno zaprosi za pridobitev pravice do uporabe znamke;   

 
Če upravičenec kljub odvzemu pravice do uporabe znamke še naprej uporablja 
znamko, lahko skrbnik znamke proti takšnemu kršitelju vloži vsa razpoložljiva 
pravna sredstva.   

 
11. Spremembe, dopolnitve in razveljavitev pravilnika 

 
Spremembe, dopolnitve ter razveljavitev tega pravilnika se izvedejo na pobudo 
skrbnika znamke ali imetnika znamke. O njih odloča Svet zavoda. 
 
12. Prehodne določbe 
Ta pravilnik je na voljo na spletni strani www.loskadolina.si oz. pri skrbniku 
znamke. Spremembe, razveljavitev ter dopolnitve tega pravilnika se objavijo na 
spletni strani www.loskadolina.si.   
 
Ta pravilnik se uporablja skupaj z Obrazcema za pridobitev pravice do uporabe 
znamke Dežela ostrnic (za pravne oz. fizične osebe), Odločbo o podelitvi pravice 
do uporabe znamke Dežela ostrnic, Zavržbo prošnje za podelitev pravice do 
uporabe znamke Dežela ostrnic, ter Zavrnitvijo prošnje za podelitev pravice do 
uporabe znamke Dežela ostrnic. 
 
Pravilnik začne veljati po njegovem sprejetju na seji Svetu zavoda. Pravilnik velja 
do preklica s strani Sveta zavoda.  
 
 
Kraj in datum: Stari trg, 18. marec 2010 
 
 

Podpisnik: 
Dušan Baraga 

Predsednik Sveta zavoda grad Snežnik 

http://www.loskadolina.si/
http://www.loskadolina.si/
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PRILOGA 1: Seznam razredov proizvodov in storitev v skladu z Nicejsko 
klasifikacijo blaga in storitev za katere se uporablja blagovna znamka Dežela 
ostrnic 
 
03: Mila; parfumerijski izdelki; eterična olja; kozmetična sredstva; losioni za lase; kozmetični 

izdelki, ki vsebujejo med in druge čebelje pridelke. 

04: Sveče in stenji za osvetljevanje; sveče iz čebeljega voska. 

05: Farmacevtski proizvodi; med in drugi čebelji pridelki za zdravstvene namene. 

08: Ročno orodje in naprave; kose; brusi; grablje; vile; možnarji za drobljenje. 

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 izdelki. 

16: Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; tiskovine; knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; potrebščine za umetnike; čopiči; pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); albumi; almanahi; označevalni trakovi za 
knjige; voščilnice; glasbene voščilnice; pisalne potrebščine; nalivna peresa; svinčniki; noži za 
rezanje papirja; odlagalne košarice za pisma; pisemski obtežilniki; štampiljke; omarice za 
pisalne potrebščine (pisarniški pripomočki); ovitki (pisalne potrebščine); ovitki za steklenice iz 
lepenke ali papirja; ovoji (pisalne potrebščine); ovojni papir; papirnate vrečke; škatle iz 
lepenke ali papirja; beležnice; fascikli; mape; nalepke; pisemski papir; namizne serviete iz 
papirja, namizni podstavki iz papirja; namizni prti iz papirja; geografske karte; časopisi; 
pesmarice; katalogi; knjige; stripi; koledarji; koledarji z odtrgovalnimi listi; plakati (posterji); 
prospekti; razglednice; akvareli; grafike; grafične reprodukcije; jedkanice; litografska 
umetniška dela. 

18: Usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; biči; 
konjska zaprega in sedlarski izdelki; kovčki in potovalne torbe; šolske torbe; športne torbe; 
nahrbtniki; nakupovalne torbe; denarnice; aktovke; etuiji za ključe iz usnja; dežniki, sončniki in 
sprehajalne palice; spominki iz usnja in imitacij usnja, ki jih ne obsegajo drugi razredi. 

19: Nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za gradbeništvo; asfalt; smola; bitumen; 
prenosne nekovinske zgradbe; nekovinski spomeniki; obdelan les; delno obdelan les; les za 
izdelavo gospodinjskih potrebščin; stavbni les; lesne obloge; spominki iz kamna in umetnega 
kamna, ki jih ne obsegajo drugi razredi; umetniški izdelki iz kamna, marmorja ali betona. 

20: Pohištvo; ogledala; okviri; 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; pletarski izdelki; košare; 
košare za kruh (pekovske); pletena slama (razen rogoznic); posteljna oprema (blazine, 
žimnice, postelje), razen posteljnega perila; klopi (pohištvo); pručke; skrinje za igrače; omarice 
za domačo lekarno; table za obešanje ključev; pohištvene police; stojala za knjige; stojala za 
rože; zibke; otroške stajice; obešalniki za oblačila; lesena embalaža za steklenice; pladnji 
(nekovinski); posode iz lesa ali plastike; plastične embalažne posode; plutovinasti zamaški; 
blazine;  figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; kipi iz lesa, voska, mavca ali plastike; panji; 
leseni deli za čebelnjake; satovje; satnice za čebelnjake; sodi (nekovinski); leseni sodi za 
pretakanje vina; lestve; škatle iz lesa ali plastike; pisemski nabiralniki (nekovinski); nekovinske 
hišne številke; stojala za dežnike; spominki iz lesa, plastike, voska, slame in ločja, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi. 

21: Priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo; 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; gospodinjske potrebščine; kuhinjske potrebščine; kuhinjska posoda; kozarci; 
skodelice; keramični izdelki za gospodinjstvo; posode iz porcelana; čaše; vrči; vrčki; čajni 
servisi; čutarice; kotlički za kuhanje; lonci; ponve; čajniki; namizna posoda; namizni krožniki; 
sklede; steklene sklede; glinaste posode; lončene kozice; kuhinjske zajemalke; lopatice 
(kuhinjski pripomoček); lopatice (namizni pribor); lopatke za serviranje kolačev; modeli za 
kuho; modeli za torte; steklenice; poslikana steklenina; termovke;  namizna stojala za kis in 
olje; namizna stojala za nože; kuhalnice za mešanje (kuhinjski pripomoček); čebri; kuhinjske 
deske za rezanje; deske za kruh; košarice za kruh; posode za shranjevanje kruha; košare za 
piknik s priborom; koši za gospodinjstvo; pletenke; zobotrebci; ročni mlinčki za gospodinjstva; 
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pladnji za gospodinjstvo; škatle za hrano; posode za kekse; škatle za bonbone; škatle za čaj; 
sladkornice; solnice; poprnice; stekleničke za kis in olje; obročki za prtičke; stojala za prtičke; 
podstavki za krožnike; odpirači za steklenice; posodice za delanje ledu; drobni dekorativni 
predmeti za rabo v gospodinjstvu; vaze; svečniki; iztepači za preproge; metle; lončki za rože; 
posodice za milo; lončki za tekoče milo; nosilci za brisače; stojala za rože; ščipalke za perilo; 
kangle za zalivanje; škropilnice; vedra; vrtnarske rokavice; žlice za obuvanje; spominki iz 
stekla, porcelana in gline, ki jih ne obsegajo drugi razredi. 

24: Tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; pregrinjala za postelje in mize; 
zavese; brisače; spominki iz blaga, ki jih ne obsegajo drugi razredi; vezeni spominki, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi. 

26: Čipke; vezenine; trakovi; vezalke; gumbi; kaveljčki; ušesca; bucike; igle; umetno cvetje. 

28: Igre; igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi; okraski za božično 
drevo; družabne igre; igralne karte; žoge; sestavljanke; baloni; papirnati zmaji; plišaste igrače; 
keglji; kocke; sanke; smuči; snežne krplje; drsalke; kotalke; rolerji; rolke; skiro; ribiški pribor; 
gugalnice; tobogani; gugalni konjički; telovadno orodje; trampolini. 

29: Meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter 
kuhano sadje in zelenjava; želeji; marmelade; kompoti; jajca; mleko in mlečni izdelki; jedilno 
olje in maščoba. 

30: Čaj; kruh; pecivo in slaščice; sladoled; med; kis; začimbe; omake (začimba); propolis za 
človeško prehrano; čokolada; čokoladni izdelki; pralineji; čajno pecivo. 

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. 

32: Pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; 
sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač. 

33: Alkoholne pijače (razen piva); žgane pijače; grenčice; likerji; medeno žganje; medeno vino; 
vina. 

35: Oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli; 
trženje in prodaja na debelo in drobno proizvodov iz razredov 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32 in 33, vključno internetna prodaja; reklamiranje; 
organiziranje razstav za komercialne ali reklamne namene; organiziranje trgovinskih sejmov 
za komercialne ali reklamne namene; tržne raziskave; vrednotenje lesa (stoječa debla); 
svetovalne storitve s področja poslovne organizacije in vodenje. 

39: Prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; organizacija potovanj; organizacija izletov; 
organizacija ogledov znamenitosti; izposoja konj; izposoja vozil; izposoja koles. 

41: Izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti; muzeji (muzejske razstave in 
predstavitve); organizacija kulturnih in izobraževalnih razstav; organizacija tekmovanj 
(zabavnih in izobraževalnih); organizacija športnih tekmovanj; izposoja športne opreme (razen 
vozil); organiziranje nastopov (storitve impresarijev); nastopanje v živo; orkestralni nastopi; 
planiranje družabnih prireditev; zabave; organiziranje plesov; organiziranje zabavnih prireditev 
na ulici; organiziranje lepotnih tekmovanj; informiranje o rekreaciji, prireditvah in 
izobraževanju; organizacija in izvedba seminarjev; organizacija in vodenje kolokvijev, 
koncertov, konferenc, kongresov in simpozijev; organiziranje in vodenje učnih delavnic 
(šolanje); praktično izpopolnjevanje; počitniški tabori; otroški vrtci; prostori za glasbene 
prireditve; produkcija predstav;  zabaviščni parki; zabaviščne dejavnosti; živalski vrtovi; 
fotografiranje; fotografske reportaže; igrišča za golf (dano na razpolago); pisanje nereklamnih 
tekstov; objavljanje besedil (razen reklam); nudenje iger na računalniški mreži; nudenje on-line 
elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške mreže). 

43: Nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve; kavarne; slaščičarne; restavracije; 
hoteli; kavarniški bifeji; snack bari; turistični domovi; storitve turističnih kmetij, ki spadajo v ta 
razred; oddajanje šotorov v najem; prostor za taborjenje (dano v uporabo); storitve počitniških 
kampov; starostni domovi. 

 


