Na podlagi Zakona o industrijski lastnini (Ur.l.RS, št. 45/2001 in spremembe Ur.l. RS, št.
96/2002, 7/2003-UPB1, 37/2004, 102/2004-UPB2, 20/2006, 51/2006-UPB3, Pravilnika o
medu (Ur. l.RS, št. 31/2004 in spremembe Ur.l.RS, št. 89/2004), na podlagi Pravilnika o
splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur. l.RS, št. Ur.l. RS, št. 50/2004 (58/2004 popr.
in spremembe Ur.l. RS, št. 43/2005 (64/2005 popr.), 83/2005, 115/2005, 118/2007 ter na
podlagi Pravilnika o količinah predpakiranih izdelkov Ur.l. RS, št. 110/2002 je Upravni
odbor Čebelarske zveze Slovenije na 3. redni seji, dne 10.07.2008 sprejel
PRAVILNIK
o uporabi kozarca za slovenski med

I. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se določa pravica, način in pogoji uporabe kozarca za slovenski med, ki ga
je Čebelarska zveza Slovenije izbrala na javnem razpisu in ga modelno zaščitila pri Uradu RS
za intelektualno lastnino. Nosilec in lastnik zaščite kozarca je ČZS, Brdo pri Lukovici 8,
Lukovica, ki jo zastopa njen predsednik.
II. Cilj uporabe enotnega kozarca
2. člen
Čebelarska zveza Slovenije vzpodbuja in pospešuje pridelavo in prodajo slovenskega medu.
Uporaba posebnega - enotnega kozarca za slovenski med nedvomno prispeva k
prepoznavnosti in razlikovanju slovenskega medu od medu neslovenskega porekla, ki se
pojavlja na slovenskem trgu.
Cilj uporabe enotnega kozarca je v tem, da bi se med slovenskega porekla polnil v oblikovno
prepoznavnem kozarcu.
3. člen
V kozarec se lahko polni samo med pridelan na območju Republike Slovenije.

III. Sistem in organizacija
4. člen
ČZS daje, na podlagi pisne pogodbe, pravico do izdelave, dobave in distribucije steklenih
kozarcev za slovenski med izbranemu koncesionarju. Koncesionarja izbere ČZS na podlagi
javnega razpisa in sicer na osnovi najugodnejše ponudbe.

Obveznost koncesionarja
5. člen
Koncesionar mora pri prodaji in distribuciji kozarcev voditi seznam kupcev kozarcev za med
ter jim dati v podpis izjavo, s katero se kupec zaveže, da bo v te kozarce polnil le med v
skladu s tem pravilnikom. Na poziv ČZS mora koncesionar dati na razpolago seznam kupcev
in izjav.
6. člen
Kozarce za med koncesionar izdeluje in dobavlja v treh velikostih:
a) 720 ml
b) 370 ml
c) 210 ml
Kozarci morajo biti predpisane oblike in kakovosti, ustrezno dezinficirani in pakirani v foliji,
tako da se ohrani osnovna čistost kozarca.
7. člen
Koncesionar proizvaja kozarce na orodjih, ki so njegova last.
8. člen
Poleg kozarcev bo koncesionar prodajal in distribuiral tudi nalepke in prelepke za med iz
programa ČZS ter pokrovčke za kozarce.
9. člen
Koncesionar mora ves čas skrbeti za zadostno količino in kakovost kozarcev za nemoteno
distribucijo. Prav tako je njegova dolžnost skrb za čim večjo prodajo kozarcev za slovenski
med.

Obveznost uporabnika
10. člen
Čebelar se obveže, da bo med, ki bo polnjen v kozarec za slovenski med pridelan v skladu z
veljavno zakonodajo in dobro čebelarsko prakso ter da bo vanj polnil samo med slovenskega
porekla.
Ob nakupu kozarca podpiše izjavo, da bo v kozarec polnil samo med, ki bo pridelan v skladu
s tem pravilnikom.
11. člen
Uporaba kozarca za med je dovoljena tudi polnilcem za med ob pogoju vodenja ustreznih
evidenc, ki zagotavljajo sledljivost. Polnilec ob nakupu kozarca podpiše izjavo, da bo v
kozarec polnil med v skladu s tem pravilnikom.
Polnilec mora z dokumentacijo dokazovati količino odkupljenega slovenskega medu in
količino porabljenih kozarcev. O odkupljenih količinah od posameznih čebelarjev vodi
polnilec točno evidenco, tako da lahko vedno dokaže izvor po količinah in poreklu medu.
Polnilec ČZS mesečno izroča podatke o količini dokupljenega medu in o številu porabljenih
kozarcev.
Polnilec je dolžan hraniti kontrolne vzorce medu, ki ga polni v kozarec za slovenski med.
ČZS lahko po ključu, ki ga določi Komisija za tehnologijo in varno hrano preveri določen
odstotek tega medu na prisotnost pelodne analize.

Obveznost ČZS
12. člen
ČZS se zaveže, da bo izvajala interno kontrolo nad polnjenjem medu v kozarec za slovenski
med s pomočjo pregledniške mreže in laboratorija za interno kontrolo. Preglednik lahko ob
svojem rednem izvajanju internega nadzora iz kozarca za slovenski med odvzame 50 g medu.
Laboratorij opravi pelodno analizo medu, pri čemer se preveri prisotnost tujih vrst rastlin
določenemu odstotku vzorcev po ključu, ki ga letno določi Komisija za tehnologijo in varno
hrano.
Obiski preglednikov se določajo po letnem programu preglednika.
13. člen
ČZS bo v okviru svoje pristojnosti in možnosti v največji možni meri podpirala uporabo
novega kozarca za med.

14. člen

Čebelarska zveza Slovenije spremlja in vrši kontrolo izvajanja tega pravilnika pri
koncesionarju.

IV. Kršitve pravilnika
14. člen
Morebitni nesporazumi in spori pri uveljavljanju tega pravilnika se rešujejo sporazumno. V
primeru nesoglasij ali sporov pa je za spore:
- med čebelarjem ali polnilcem in preglednikom za med pristojna komisija za tehnologijo
čebelarjenja in varno hrano.
- med ČZS in koncesionarjem, je na prvi stopnji pristojna Stalna arbitraža pri GZS, kjer po
pravilih arbitraže odloča en arbiter.

Sankcije
15. člen
Uporabniku kozarca za med, ki zlorabi načela tega pravilnika, se prepove nadaljnjo uporabo
kozarca za med. Koncesionarju se izreče prepoved prodaje kozarcev kršitelju. Kršitelja
pravilnika se objavi v SČ.
16. člen
V primeru ugotovljene kršitve tega pravilnika s strani koncesionarja, se s koncesionarjem
prekine pogodba s 3-mesečnim odpovednim rokom, s tem da mora koncesionar najprej
odpraviti kršitve.
V. Prehodne in končne določbe
17. člen
Pravilnik sprejema in potrjuje Upravni odbor ČZS. Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
sprejetju na Upravnem odboru. Pravilnik se objavi v reviji Slovenski čebelar.
Brdo, 10. julija 2008
Predsednik ČZS:

