
IZJAVA 
 

Mi, Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l., (PRO EUROPE), Avenue des 

Olympiades 2, 1140 Bruselj / BELGIJA, ki nas zastopa direktorica Ursula Denison 

 

Izjavljamo, 
 

1. Da je, na podlagi Glavne licenčne pogodbe (General Licensing Agreement) 

sklenjene z lastnico registriranega znaka »Der Grüne Punkt« t.j. z družbo Der 

Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 720-

726, 51145 Köln, Nemčija, PRO EUROPE splošni dajalec licence za 

registrirano znamko »Der Grüne Punkt« za Evropsko Unijo. Za območje 

Republike Slovenije je znak uradno registriran z mednarodno veljavno 

registracijo pri Svetovni organizaciji za zaščito intelektualne lastnine WIPO, 

pod št. IR 653449, IR 585714, IR 585713, IR 579144, IR 653450 in IR 

579145. 

 

2. Da smo na podlagi Krovne licenčne pogodbe, ki smo jo dne 21.03.2003 

sklenili s članico PRO EUROPE, družbo Slopak d.o.o., Vodovodna cesta 100, 

1000 Ljubljana, Slovenija, nanjo prenesli izključno (ekskluzivno) licenco za 

uporabo registriranega znaka Zelena pika, registriranega pri WIPO pod št. IR 

653449, IR 585714, IR 585713, IR 579144, IR 653450 in IR 579145, za 

celotno območje R Slovenije. Na podlagi prej navedene Krovne licenčne 

pogodbe ima družba Slopak d.o.o. ekskluzivno pravico podeljevanja pod-

licenc (posamične licence) tretjim osebam na teritoriju R Slovenije, da se na 

embalaži izdelkov, za katero se uporablja nacionalna zakonodaja glede 

odpadne embalaže in ki je dana na trg na teritoriju R Slovenije, lahko 

uporablja registriran znak »Der Grüne Punkt« (Zelena pika). Dovoljenje za 

uporabo registriranega znaka »Der Grüne Punkt« se lahko izda tretji osebi 

(izključno zavezancem) za vso embalažo, ki je skladna z definicijo iz 1. 

odstavka, 3. člena Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 94/62/EC z dne 

20. decembra 1994. 

 

3. Da je družba Slopak d.o.o. kot pogodbeni imetnik Krovne licence na podlagi 

novega Aneksa št. 3 h Krovni licenčni pogodbi, sklenjenega dne 16.04.2008 s 

PRO EUROPE, zavezana, da omogoči, da zavezanci lahko sklenejo ločeno 

licenčno pogodbo, ki je sklenjena neposredno med stranko in družbo Slopak 

d.o.o., za uporabo znaka »Der Grüne Punkt« na svoji embalaži, tudi v primeru, 

če za embalažo označeno z znakom ne uporabljajo sistema družbe Slopak 

skladno s pravili iz Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 94/62/EC z dne 

20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži, temveč svoje obveznosti 

na teritoriju R Slovenije izpolnjujejo preko druge družbe za ravnanje z 

odpadno embalažo. 

Bruselj, 10.12.2015 

Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l. 
Ursula Denison, direktorica   


