KOLEKTIVNA ZNAMKA
»KRAJINSKI PARK STRUNJAN«
Kolektivna znamka »Krajinski park Strunjan« pomeni oznako izpolnjevanja minimalnih
predpisanih lastnosti ter pomena prehrambenih in kmetijsko predelovalnih proizvodov in
storitev ter gostinskih in turističnih storitev na območju Krajinskega parka Strunjan.
Namen zavarovanja blaga in storitev s kolektivno znamko je poleg združevanja proizvajalcev
in ponudnikov kakovostnih proizvodov in storitev na območju Krajinskega parka Strunjan,
zlasti zagotoviti razpoznavnost parka, s ciljem doseči čim višjo stopnjo varstva, oziroma
nadzora nad načinom pridelave in / ali predelave blaga in storitev. S tem želimo zmanjšati
vplive in posege v okolje in naravo. Na tak način je moč zagotoviti najvišjo stopnjo varstva in
ohranjanja okolja in narave znotraj Krajinskega parka Strunjan.
Kolektivna znamka je znak zaupanja, kakovosti in porekla s čim manj invazivnimi oblikami
vplivov in posegov v okolje in naravo, s katerim proizvajalci in ponudniki, ki so pridobili
pravico do uporabe kolektivne znamke, zagotavljajo porabnikom blaga in storitev, ki so
zavarovane s kolektivno znamko, poreklo ter kakovost izdelkov in storitev.
Imetnik kolektivne znamke je Javni zavod Krajinski park Strunjan, ki zainteresiranim
pridelovalcem, predelovalcem in ostalim ponudnikom storitev v parku, tudi podeljuje pravico
do njene uporabe. Znamka je bila registrirana v letu 2010 ob finančni pomoči Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, sam projekt pa je bil uresničen v okviru Lokalne
akcijske skupine za razvoj podeželja (LAS Istre).
Celoten projekt podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke še ni zaključen in v
letošnjem letu smo uredili pravne in organizacijske podlage le za podeljevanje pravice
kmetijskim pridelovalcem. V prihodnosti je naš namen urediti podeljevanje tudi ostalim
ponudnikom na področju predelave kmetijskih pridelkov in drugih proizvodov ter na področju
različnih storitev, kot so npr. gostinske in turistične storitve.
Pravica do uporabe kolektivne znamke Krajinski park Strunjan za kmetijske
pridelovalce
Pravico do uporabe imajo tisti kmetijski pridelovalci, ki:

-

kmetijske pridelke pridelujejo na območju Krajinskega parka Strunjan,

-

upoštevajo namensko rabo zemljišč ter zakonske predpise s področja urejanja prostora in
gradnje objektov.

pridelujejo kmetijske pridelke na integriran ali ekološki način,
vse na novo zgrajene ali obnovljene podporne zidove gradijo kot suhozid oz. v primeru
betonske izvedbe v izgledu suhozida: obložen z lokalnim kamnom ter nefugiran in
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Po dvoletnem uvajalnem obdobju bodo dodane še zahteve glede deleža mejic (vegetacijskih
pasov grmovnic in dreves) na kmetijskih zemljiščih ter omejevanja rasti oz. odstranjevanja
invazivnih tujerodnih vrst na vseh zemljiščih, ki so v lasti oz. upravljanju upravičenca
uporabe kolektivne znamke.
O izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do uporabe kolektivne znamke, skladno s
pravilniki, odloči strokovna komisija na podlagi prijavnega obrazca, njegovih prilog in ogleda
na terenu.
Glede na način pridelave razlikujemo med dvema izvedbama etikete, ki jo upravičenci do
uporabe kolektivne znamke nalepijo na embalažo s pridelki:

INTEGRIRANA PRIDELAVA

EKOLOŠKA PRIDELAVA

Poleg etiket morajo upravičenci pri prodaji na vidnem mestu izpostaviti tudi veljavni
certifikat o integrirani oz. ekološki pridelavi.
Več informacij in register upravičencev so oz. bodo dostopni na naši spletni strani:
www.parkstrunjan.si
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