LICENČNA POGODBA
ZA UPORABO ZNAMKE

»ZELENA PIKA«

Številka pogodbe ______/L-21

Ljubljana,
datum pogodbe:
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LICENČNA POGODBA ZA UPORABO ZNAMKE ZELENA PIKA
(»LOČENA LICENCA«)

sklenjena med
(1) Slopak d.o.o., Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana, davčna številka SI57350949, matična številka
1759655, TRR št. SI56 3500 1000 0885 619 odprt pri BKS d.d., ki ga zastopa prokurist Srečko Bukovec
(v nadaljevanju: Dajalec licence)
in
(2) _________________________________________________, davčna številka: ________________,
matična številka: ________________, TRR št. : _____________________________________ odprt
pri _____________________________, ki jo zastopa_______________________________________.
(v nadaljevanju: Prejemnik licence)
- vsaka kot »Stranka« in skupaj kot »Stranki« -

Uvodne določbe
1. člen
A. Dajalec licence je na podlagi pogodbe, sklenjene z družbo Der Gruene Punkt – Duales System
Deutschland A.G., s sedežem v Koelnu (ZR Nemčija) in z družbo Packaging Recovery Organisation
Europe s.p.r.l. s sedežem v Bruslju (Belgija), pridobil izključno (ekskluzivno) licenco za licenciranje in
urejanje uporabe registriranih blagovnih znamk »Der Gruene Punkt« (Zelena pika) na območju
Republike Slovenije. Znamke so registrirane pri Uradu RS za intelektualno lastnino ter so predmet
mednarodnih registracij, veljavnih v Republiki Sloveniji (mednarodne reg. št.: IR-0585714, IR-0585713,
IR-0579144, IR-0579145, IR-0653450, IR-0653449) (v nadaljevanju skupaj imenovane: Znamka).
B. Dajalec licence je pooblaščen za podelitev nadaljnjih licenc v zvezi z Znamko na območju Republike
Slovenije.
C. Stranki te pogodbe izkazujeta ustrezno skrb za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, pri čemer
Prejemnik licence v času sklenitve te pogodbe svoje obveznosti ravnanja z embalažo, navedene v
spodnjem členu D., izvaja na sledeči način:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(NAVODILO: prosimo, vpišite vaš način izpolnjevanja zakonske obveznosti ravnanja z embalažo – sistem za ravnanje z odpadno
embalažo).

D. Prejemnik licence izjavlja, da bo dosledno izvajal svoje obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno
embalažo v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in v skladu z odredbami in drugimi akti,
izdanimi s strani pristojnih institucij v Republiki Sloveniji.

V zvezi z uporabo znaka (znamke) Zelena pika se stranki dogovorita naslednje:
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Opredelitve
2. člen
1. Pogodbeno območje: Republika Slovenija;
2. Znamka: registrirana znamka »Der Gruene Punkt« (Zelena pika).

Podelitev licence
3. člen
3.1. Dajalec licence s to Pogodbo podeljuje Prejemniku licence, skladno z določili te Pogodbe, preklicno,
neprenosljivo in omejeno licenco za uporabo Znamke na Pogodbenem območju za uporabo na
embalaži blaga, danega na trg v Republiki Sloveniji.
3.2. Prejemnik licence je pooblaščen uporabljati Znamko na embalaži, ki jo Prejemnik licence da na trg
Republike Slovenije in v okviru kategorij, za katere je Znamka registrirana.
3.3. Podoba Znamke in barve Znamke, ki se morajo uporabljati, so navedene v Prilogi 1 k tej pogodbi.
Prejemnik licence ne sme kakorkoli spreminjati Znamke ali njenih barv.
3.4. Vsaka uporaba Znamke izven Pogodbenega območja zahteva ločeno pisno odobritev, ki jo mora
pridobiti podjetje, ki daje na trg embalažo z Znamko od organizacije, ki je na posameznem
območju pooblaščena za izdajo dovoljenja za uporabo Znamke. Seznam pooblaščenih organizacij
za izdajo dovoljenj za uporabo Znamke na območjih izven Republike Slovenije je Priloga 2 k tej
Pogodbi.
3.5. Licenca iz te pogodbe ne omogoča uporabe Znamke na embalaži, ki ni namenjena domačemu
(slovenskemu) trgu, npr. na embalaži, proizvedeni ali polnjeni za namene neposrednega izvoza
(prodaje na trgu Evropske unije) ali namenjene tranzitu skozi Pogodbeno območje.
3.6. Prejemnik licence lahko uporablja Znamko za označevanje prodajne (primarna), skupinske
(sekundarna) in transportne (terciarna) embalaže, kot je določeno v členu 4.1. Direktive Sveta o
embalaži in odpadni embalaži št. 94/62/ES z dne 20.12.1994. Prejemnik licence ne bo v nobenem
trenutku uporabljal ali izkoriščal Blagovne znamke za katerikoli namen, ki ni opredeljen v tej
Pogodbi.

Licenčnina
4. člen

4.1. Licenca je odplačna.
4.2. Licenčnina za uporabo Znamke je natančneje definirana v Prilogi 3 in je sestavni del te Pogodbe
in je za vsako leto določena v Ceniku družbe Slopak d.o.o., ki je objavljen na spletnem mestu
www.slopak.si in je sestavni del te Pogodbe.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znaša najmanjši znesek licenčnine 100 € letno.
V Prilogi 3 k tej Pogodbi je navedena tudi definicija embalažnine, veljavna v času sklenitve te
Pogodbe. Cenik embalažnine in licenčnine se v času trajanja te Pogodbe lahko spreminja in je v
vsakokratni veljavni različici objavljen na spletnem mestu www.slopak.si.
Licenčnina se obračunava kvartalno do 20. v mesecu, po preteku kvartala, na način določen v točki
4.3. tega člena.
4.3. V koledarskem letu, v katerem se pogodba prične uporabljati, se licenčnina obračunava kvartalno.
Prejemnik licence je dolžan dajalcu licence posredovati podatke o količini embalaže označene z
Znamko, dane na trg Republike Slovenije za tromesečje, ko se je pogodba pričela uporabljati,
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najkasneje do 15. naslednjega koledarskega meseca, na obrazcu, ki je Priloga 4 in sestavni del
te Pogodbe.
4.4. Za vsako nadaljnje leto trajanja te Pogodbe je prejemnik licence dolžan dajalcu licence posredovati
podatke o količini embalaže, dane na trg Republike Slovenije za pretekli kvartal najkasneje do 15.
v mesecu po preteku kvartala na obrazcu, ki je Priloga 4 in sestavni del te pogodbe. Dajalec licence
pa je dolžan licenčnino obračunati do 20. v mesecu za pretekli kvartal in prejemniku licence za
obračunano licenčnino izstaviti račun z valuto 15 dni.
Če prejemnik licence ne posreduje podatkov o količini embalaže dane na trg RS do roka iz
prejšnjega odstavka, lahko Dajalec licence:
Odpove to Pogodbo brez odpovednega roka (člen 9.4. te Pogodbe);
Obračuna Licenčnino na podlagi podatkov o količini embalaže dane na trg v RS v preteklem
koledarskem letu in ta znesek poveča za do 50%, razen za prvo koledarsko leto, ko ta podatek
Dajalcu licence ni na voljo, zato je ta upravičen, da obračuna pavšal v višini do 10.000 €.
Dajalec licence se zavezuje, da bo prejemnika licence v primeru zamude pri posredovanju podatkov,
kot so določeni v tem členu, predhodno pred odpovedjo pogodbe pisno opomnil s priporočeno pošto,
da mu posreduje prej cit. podatke v roku 15 dni.

Obvestila, zaupnost
5. člen
5.1. Stranki bosta vse informacije, ki jih prejmeta med izvajanjem te Pogodbe in se nanašajo na drugo
Stranko, vključno z vsebino te Pogodbe, varovali kot poslovno skrivnost. Ta obveznost bo ostala v
veljavi ves čas trajanja te pogodbe in po njenem prenehanju. Vsako razkritje informacij zahteva
poprejšnje pisno soglasje druge Stranke.
5.2. Prejemnik licence se obvezuje Dajalcu licence ali od njega pooblaščeni osebi omogočiti vpogled v
dokumente, potrebne za preverjanje točnosti podatkov, posredovanih s strani Prejemnika licence,
Dajalec licence pa je zavezan spoštovati poslovno skrivnost in zaupnost vpogledanih podatkov.
5.3. Dajalec licence bo na zahtevo Prejemnika licence enkrat letno izdal potrdilo, ki bo izkazovalo na
podlagi te pogodbe podeljeno licenco v korist Prejemnika licence. Prejemnik licence je pooblaščen
obvestiti tretje osebe o licenci, pridobljeni na podlagi te pogodbe.
5.4. Prejemnik licence se zavezuje prejemati obvestila in drugo elektronsko in navadno pošto od
Dajalca licence, na sledeči naslov:
V imenu Prejemnika licence: g./ga. _________________
Tel:
Faks:
E-pošta:
5.5. Vsa obvestila v zvezi s to pogodbo bodo v pisni obliki.

Odgovornost
6. člen
Dajalec licence ne odgovarja v primeru zahtevkov tretjih oseb, izvirajočih ali povezanih z uporabo
Znamke s strani Prejemnika licence. Prejemnik licence se zavezuje ubraniti in odškodovati Dajalca
licence zoper vsakršne zahtevke tretjih oseb, na podlagi te pogodbe.
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Pogodbena kazen
7. člen
Ne glede na obveznost povrniti dejanske stroške Dajalcu licence in poleg drugih odškodnin, ki jih je
zavezan plačati Prejemnik licence, je Prejemnik licence zavezan plačati Dajalcu licence za vsak primer
kršitve te Pogodbe in vsako uporabo Blagovne znamke v nasprotju z določbami te Pogodbe, kazen v
višini 10.000 EUR (z besedo: deset tisoč evrov), v kolikor takšna kršitev ni odpravljena v petnajstih (15)
dneh po prejemu pisnega poziva s strani Dajalca licence. Prejemnik licence je zavezan za vsak nadaljnji
mesec trajanja kršitve plačati nadaljnji znesek kazni v višini 5.000 EUR (z besedo: pet tisoč evrov).
Predpogoj za plačilo kazni je, da Prejemnik licence prejme vnaprejšnje pisno opozorilo s strani Dajalca
licence s petnajst (15) dnevnim rokom za odpravo kršitve te Pogodbe. Pravice odpovedi Pogodbe s
strani Dajalca licence s tem niso prizadete.

Kršitev pravic iz Blagovne znamke
8. člen
Prejemnik licence bo nemudoma pisno obvestil Dajalca licence o vseh kršitvah ali posegih v pravice
Dajalca licence na Blagovni znamki.
Prejemnik licence ni pooblaščen za izvajanje pravnih in drugih dejanj v zvezi z varstvom Znamke pred
kršitvami tretjih oseb.

Trajanje in prenehanje
9. člen
9.1. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas in se prične uporabljati 01.01.2021.
9.2. Vsaka od Strank te pogodbe lahko kadarkoli od nje odstopi, s priporočenim pisnim obvestilom
drugi Stranki in z odpovednim rokom 6 mesecev od dneva, ko druga Stranka prejme obvestilo o
odpovedi pogodbe.
9.3. V primeru, da Dajalec licence izgubi licenčne pravice na Znamki, ta pogodba takoj preneha veljati.
Prejemnik licence v tem primeru ne bo imel nikakršnih zahtevkov zoper Dajalca licence.
9.4. V primeru, da Prejemnik licence z Dajalcem licence sklene pogodbo o prenosu ravnanja z embalažo
in odpadno embalažo in se s tem vključi v sistem Dajalca licence, ta pogodba preneha z dnem
sklenitve prej cit. pogodbe.
9.5. Dajalec licence ima pravico v primeru, da prejemnik licence tudi v roku 15 (petnajst) dni po
poslanem pisnem opominu ne odpravi kršitev, kadarkoli odstopiti od te Pogodbe s takojšnjim
učinkom s pisnim obvestilom o odstopu, posredovanem Prejemniku licence, če:
(a) Prejemnik licence uporablja Znamko zunaj Pogodbenega območja ali jo uporablja za namene,
ki niso opredeljeni v tej pogodbi, pri čemer odpoved pogodbe ne bo učinkovala, če Prejemnik
licence preneha s kršitvijo in odpravi posledice skladno z voljo dajalca licence v 30 (tridesetih)
dneh od dneva prenehanja Pogodbe iz tega razloga, ali
(b) Prejemnik licence spodbija veljavnost Znamke, ali
(c) Prejemnik licence prične z dejavnostmi, ki imajo negativen vpliv (učinek) na status, dobro ime
ali vrednost Znamke, pri čemer odpoved Pogodbe ne bo učinkovala, če Prejemnik licence
preneha s kršitvijo in odpravi posledice skladno z voljo dajalca Licence v 30 (tridesetih) dneh
od dneva prenehanja Pogodbe iz tega razloga ali v kolikor se pismeno ne dogovori drugače.
9.6. Ob prenehanju te pogodbe prenehajo pravice in obveznosti Strank, zlasti pravica Prejemnika
licence uporabljati Znamko, pri čemer so izvzete obveznosti Prejemnika licence, določene v 5.
členu te pogodbe, ki ostanejo veljavne tudi po prenehanju te pogodbe. Prejemnik licence pa ima
ob plačilu licenčnine pravico prodati blago iz zaloge na dan prenehanja te pogodbe, ki je označeno
z Znamko v roku 6 (šest) mesecev od datuma prenehanja te pogodbe.
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Uporaba prava
10. člen
Ta pogodba se presoja po slovenskem pravu.
Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve,
prenehanja ali neveljavnosti, bosta Stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje
spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Dopolnitve in spremembe
11. člen
11.1. Dopolnitve in spremembe te Pogodbe morajo biti v pisni obliki. Sprememba cenika licenčnine
družbe Slopak d.o.o., se ne šteje za spremembo te pogodbe.
11.2. Priloge k tej Pogodbi so njen sestavni del.

Veljavnost
12. člen
Kolikor ena ali več določb te Pogodbe postane deloma ali v celoti neveljavna, nična ali neizvršljiva, to
ne bo imelo vpliva na veljavnost preostalih določb te Pogodbe. Namesto neveljavne, nične ali
neizvršljive določbe bosta Stranki sprejeli dogovor, ki bo pravno najbližji namenu Strank, vsebovanem
v neveljavni, nični ali neizvršljivi določbi.

Ljubljana, dne _____________

Ljubljana, dne _____________

Slopak d.o.o
prokurist
Srečko Bukovec

Priloge:
Priloga 1: Podoba Znamke Zelena pika
Priloga 2: Pooblaščene organizacije za izdajo dovoljenj za uporabo Znamke izven območij Republike
Slovenije
Priloga 3: Definicija in cenik embalažnine v času sklenitve te Pogodbe
Priloga 4: Obrazec za podajanje podatkov o letni količini embalaže, dane na trg Republike Slovenije v
preteklem koledarskem letu.

Datum prejema: ______________

Potrdil: __________________
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PRILOGA 1
K LICENČNI POGODBI ZA UPORABO ZNAMKE ZELENA PIKA

PRAVILA UPORABE ZNAKA ZELENA PIKA V SLOVENIJI
OSNOVNA PRAVILA UPORABE ZNAKA
V času veljavne Licenčne pogodbe za uporabo znamke Zelena pika lahko prejemnik licence uporablja
znak Zelena pika.
Znak Zelena pika je obenem mednarodno zaščitena blagovna znamka, za katero ima izključne pravice
razpolaganja na območju Republike Slovenije družba Slopak d.o.o..
Znak Zelena pika se lahko uporablja le na način, ki ni zavajajoč, na embalaži izdelkov naročnika, ki je
vključen v sistem za zbiranje in predelavo odpadne embalaže družbe Slopak. Znaka se ne sme
uporabljati na embalaži, ki ni podvržena zahtevam Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo (Ur. list, št. 84/06 in spremembe ter dopolnitve).
1. Znak mora biti takoj prepoznaven pri kupcih. Biti mora viden in čitljiv na embalaži.
Znaka se ne sme spreminjati. Uporabiti se ga sme le v njegovi celovitosti, v merah in barvah, ki jih
predpisuje SLOPAK d.o.o. Izbira med dovoljenimi barvami in velikostmi, v kolikor niso zavajajoči,
so prepuščeni naročniku. Ne sme se mu dodajati nikakršnih opomb ter grafičnih elementov,
dodatkov ali sprememb.
2. Pravica uporabe znaka je omejena na področje Slovenije in je neprenosljiva.
Uporaba mora biti stalno v skladu z upoštevanimi interesi znamke. V primeru dvoma o možnosti
uporabe znaka, se mora naročnik posvetovati z družbo Slopak d.o.o.
3. Naročnik je seznanjen, da je uporaba tega znaka v tujini podvržena dovoljenju tamkaj za to
pooblaščene organizacije za ravnanje z odpadno embalažo.
4. Pravica do uporabe znaka vključuje za naročnika tudi pravico do prikazovanja njegovega
proizvoda, označenega z znakom, v reklamne namene. Embalažnina nadalje vključuje tudi
pravico, da se v reklami za proizvod ali v reklami, ki je v neposredni povezavi s proizvodom (ne pa
v ostalih reklamah in posebej ne v reklamah za področje delovanja naročnika) proizvod označi z
znakom (reklamna pravica).
5. Celotne smernice za uporabo znaka na embalaži so objavljene na spletni strani www.slopak.si

PREDSTAVITEV
Znak predstavlja oblika kroga, ki vsebuje dve puščici, ki se medsebojno prekrivata okrog navpične
sredinske osi.

PRILOGA 1
K LICENČNI POGODBI ZA UPORABO ZNAMKE ZELENA PIKA
BARVE
Na beli podlagi mora biti puščica, ki kaže v levo, svetlo zelene barve (Pantone 366C), puščica, ki kaže
v desno, pa temno zelene barve (Pantone 343C).
Navpična sredinska os
Puščica, ki kaže v desno
(temno zelena barva)
Pantone 343 C
c: 100
r: 000

m: 000 y: 069
g: 088 b: 061

Puščica, ki kaže v levo
(svetlo zelena barva)
Pantone 366 C

k: 060
c: 018
r: 208

m: 000 y: 047
g: 228 b: 166

k: 000

BARVNA PRILAGAJANJA
Znak se lahko uporabi le na enobarvni podlagi: na beli podlagi, črni podlagi ali pa barvni podlagi (v
tem primeru je okrog kroga črna ali bela obroba). Puščica, ki kaže v desno, mora vedno biti temnejša
od puščice, ki kaže v levo.
Uporaba črne barve na
beli podlagi.
Uporaba uradnih barv na
kontrastni podlagi.

Uporaba katerekoli barve
na beli podlagi.
Uporaba bele barve na
barvni podlagi.

V primeru, da se poveča strošek tiska embalaže zaradi dodatne zelene barve znaka, se za znak
uporabita najbolj intenzivni barvi, ki sta barvi tiska na tej embalaži (npr. modro-bela).

TEHNIKE OZNAČEVANJA
-

Tisk na embalaži ali podembalaži; offset, serigrafično…
Oznaka na reliefni podlagi ali vdrto v embalažo ali podembalažo: lahko potiskano, vtisnjeno,
žigosano, všito.

DIMENZIJE
Da bi bil znak dobro prepoznaven in viden, družba SLOPAK d.o.o., priporoča uporabo znaka z najmanj
10-milimetrskim. Na embalaži majhnih izdelkov se lahko uporabi znak z najmanj 8-milimetrskim
premerom. Izjemoma se lahko uporabi tudi logotip z manj kot 6-milimetrskim premerom (na
embalaži izredno majhnih izdelkov, npr. žvečilni gumi, …).

PRILOGA 1
K LICENČNI POGODBI ZA UPORABO ZNAMKE ZELENA PIKA
POZICIONIRANJE
Naročnik pozicionira znak na embalaži po lastni izbiri. Upoštevati je treba minimalno obrobo znaka, v
katerega drugi elementi na embalaži ne smejo posegati. Če je možno, naj bo širina roba večja od
minimalne zahteve.

KRŠITEV POGODBE
Vsi primeri tehničnih ali pravnih kršitev uporabe znaka so določeni v pogodbi. V kolikor za določeno
kršitev ni določila v pogodbi, se uporablja Kazenski zakonik.

V Ljubljani, dne: __________

SLOPAK družba za ravnanje
z odpadno embalažo, d.o.o.
Srečko Bukovec
prokurist

_________________, dne: __________

PRILOGA 2
K LICENČNI POGODBI ZA UPORABO ZNAMKE ZELENA PIKA
POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE ZA IZDAJO DOVOLJENJ ZA UPORABO ZNAMKE NA OBMOČJIH IZVEN
REPUBLIKE SLOVENIJE
AVSTRIJA
ARA – Altstoff Recycling Austria AG
Mariahilfer Str. 123
1062 Vienna, AUSTRIA
Telefon: +43 1 59997-211
www.ara.at
 julia.piringer@ara.at

ESTONIJA
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ
Mustamäe tee 24
10621 Tallinn, ESTONIA
Telefon: +372 5022 385
www.eto.ee

BELGIJA
FOST Plus vzw
Avenue des Olympiades 2
1140 Bruxelles, BELGIUM
Telefon: +32 2 7750358
www.fostplus.be
 business.administration@fostplus.be

FRANCIJA
Citeo
50, Boulevard HAUSSMANN
75009 Paris, FRANCE
Telefon: +33 810 00 17 23
www.citeo.com
 conseillers.entreprises@citeo.com

BOLGARIJA
EcoPack Bulgaria AD
Blvd. Tsarigradsko Shousse 60
1750 Sofia, BULGARIA
Telefon: +359 895795335
www.ecopack.bg
 mmitev@ecopack.bg

GRČIJA
Hellenic Recovery & Recycling Corporation
Himaras 5
15125 Maroussi, GREECE
Telefon: +30 210 8010962
www.herrco.gr
 fpyromalli@herrco.gr

BOSNA IN HERCEGOVINA
Ekopak d.o.o.
Zmaja od Bosne 7-7a, 03/6
71000 Sarajevo, BOSNIA-HERZEGOVINA
Telefon: +387 33 921 934
www.ekopak.ba
 amela.hrbat@ekopak.ba

HRVAŠKA
Eko-Ozra d.o.o.
Kennedyjev trg 6a
10000 Zagreb, CROATIA
Telefon: +385 1 46 47 184
www.eko-ozra.hr
 kontakt@eko-ozra.hr

CIPER
Green Dot (Cyprus) Public Company Ltd.
Tseriou Avenue 229
P.C. 2047, Strovolos, Nicosia, CYPRUS
Telefon: +357 7000 0090
www.greendot.com.cy/en
 s.theodosiou@greendot.com.cy

IRSKA
Repak Ltd.
Red Cow Interchange Estate,
1 Ballymount Road, Clondalkin
Dublin 22, IRELAND
Telefon: +03 5314 670 190
www.repak.ie
 info@repak.ie

ČEŠKA REPUBLIKA
EKO-KOM, a.s.
Na Pankráci 17
14021 Prague, CZECH REPUBLIC
Telefon: +42 0729 848 404
www.ekokom.cz
 pavelkova@ekokom.cz

 rainer@eto.ee

IZRAEL
T.M.I.R – Manufacturers Recycling Corporation in Israel Ltd.
Arie Shenkar 18
4672517 Herzliya, ISRAEL
Telefon: +972 9 9666011
www.tmir.org.il
 vered@tmir.org.il
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PRILOGA 2
K LICENČNI POGODBI ZA UPORABO ZNAMKE ZELENA PIKA
KANADA
Green Dot North America
1 St. Clair Avenue West
7th Floor
Toronto, Ontario
M4V 1K6, CANADA
Telefon: +1 888 254 4999
 www.greendot.ca
 services@greendot.ca

LATVIJA
AS Latvijas Zalais punkts
Maskavas iela 240
LV-1063 Riga, LATVIA
Telefon: +03 7167 039 819
www.zalais.lv
 info@zalais.lv

LITVA
VšĮ Žaliasis taškas
Perkūnkiemio g. 2
LT-12126 Vilnius, LITHUANIA
Telefon: +370 658 00688
www.zaliasistaskas.lt
 biuras@ztl.lt

LUKSEMBURG
VALORLUX asbl
Rue de l'Industrie, 22
8399 Windhof, LUXEMBOURG
Telefon: +352 37000630
www.valorlux.lu
 claude.turping@valorlux.lu

MADŽARSKA
ÖKO-Pannon Nonprofit Private Limited-liability Co.
Hungária krt. 140-144
1146 Budapest, HUNGARY
Telefon: +36 204802468
www.okopannon.hu
 info@okopannon.hu

MALTA
GreenPak Coop Society Ltd.
18, St. John Street, FGURA
FGR1447, Fgura, MALTA
Telefon: +356 21 660 233
www.greenpak.com.mt
 denise@greenpak.com.mt

MEHIKA
Green Dot North America
1 St. Clair Avenue West
7th Floor
Toronto, Ontario

M4V 1K6, CANADA
Telefon: +1 888 254 4999
 www.greendot.ca
 services@greendot.ca

NEMČIJA
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 720-726
51145 Köln-Porz-Eil
Tel.: +49 2203 937 550
www.gruener-punkt.de
 customerservice@gruener-punkt.de

NIZOZEMSKA
Afvalfonds Verpakkingen
Overgoo 13
2266JZ Leidschendam, NETHERLANDS
Telefon: +31 85 40 12 660
https://afvalfondsverpakkingen.nl/en/
 info@afvalfondsverpakkingen.nl

NORVEŠKA
Grønt Punkt Norge AS
Karenslyst Allé 9A
P.O. Box 91 Skøyen
N-0212 Oslo, NORWAY
Telefon: +47 22 121500
www.grontpunkt.no
 post@grontpunkt.no

POLJSKA
Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Mangalia 4
02-758 Warsaw, POLAND
Telefon: +48 22 550 0973
www.rekopol.pl
 j.buchwald@rekopol.pl

PORTUGALSKA
Sociedade Ponto Verde
Ed. Infante D. Henrique
Rua João Chagas, n°53, 1ºDt.
1495-764 Lisboa, PORTUGAL
Telefon: +351 21 010 24 00
www.pontoverde.pt
 info@pontoverde.pt

ROMUNIJA
ECO-ROM Ambalaje SA
Bdul. 1 Mai nr.53, Et.7, Sector 6
061629 Bucharest, ROMANIA
Telefon: +04 0727 737 862
www.ecoromambalaje.ro
 bogdan.ureche@ecoromambalaje.ro
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PRILOGA 2
K LICENČNI POGODBI ZA UPORABO ZNAMKE ZELENA PIKA
SEVERNA MAKEDONIJA
PAKOMAK d.o.o.
Blv. Partizanski odredi, porta Vlae, blok 4
1000 Skopje, NORTH MACEDONIA
Telefon: +03 8971 382 307
www.pakomak.com.mk
 i.brdaroski@pakomak.com.mk

ŠPANIJA
ECOEMBES – Ecoembalajes España, S.A.
Paseo de la Castellana 83-85
28046 Madrid, SPAIN
Telefon: +34 567 24 03
www.ecoembes.com/en
 r.giovannetti@ecoembes.com

SLOVAŠKA
ENVI-PAK, a.s.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava, SLOVAKIA
Telefon: +421 2 335 720
www.envipak.sk
 darnadyova@envipak.sk

TURČIJA
ÇEVKO
Cenap Şahabettin Sk. No: 94
34718 Istanbul, TURKEY
Telefon: +90 2164 287 890
www.cevko.org.tr
 cevko@cevko.org.tr

SRBIJA
SEKOPAK d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10b/2
11070 Novi Beograd, SERBIA
Telefon: +38 1113 130 153
www.sekopak.com
 office@sekopak.com

VELIKA BRITANIJA
Valpak Ltd.
Stratford-upon-Avon Business and Technology Park
Banbury Road CV37 7GW,
Stratford-upon-Avon, Warwickshire, GREAT BRITAIN
Telefon: +44 3450 682 572
www.valpak.co.uk
 info@valpak.co.uk

ŠVEDSKA
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Svetsarvägen 10
Box 1176
171 23 Solna, SWEDEN
Telefon: +46 8 566 144 49
www.ftiab.se
 kund@ftiab.se

ZDA
Green Dot North America
1 St. Clair Avenue West
7th Floor
Toronto, Ontario
M4V 1K6, CANADA
Telefon: +1 888 254 4999
 www.greendot.ca
 services@greendot.ca
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PRILOGA 3
K LICENČNI POGODBI ZA UPORABO ZNAMKE ZELENA PIKA
DEFINICIJA in CENIK EMBALAŽNINE in LICENČNINE
DEFINICIJA EMBALAŽNINE
Družba SLOPAK d.o.o. kot družba za ravnanje z odpadno embalažo v skladu z določili in zahtevami ter v obsegu, ki ga določa Uredba o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. 84/2006 in dopolnitve) zagotavlja predpisano ravnanje z odpadno embalažo.
Obračun storitev ravnanja z odpadno embalažo se za vsakega posameznega uporabnika odmeri na podlagi skupne mase odpadne
embalaže dane na trg, ločeno za vsak embalažni material posebej, v določenem časovnem obdobju. Embalažnina je objavljena tudi na
spletnem naslovu www.slopak.si in je za vse pravne osebe, ki imajo sklenjeno Pogodbo o prenosu obveznosti, enaka.
Embalažnina je izračunana na podlagi predpisanega deleža za prevzem in predelavo posameznih materialov odpadne embalaže v
posameznem letu.
LICENČNINA ZA UPORABO ZNAKA ZELENA PIKA
Licenčnina za uporabo znaka Zelena pika pomeni zgolj plačilo za uporabo registrirane znamke (znaka) Zelena pika na embalaži,
OZNAČENI Z ZNAKOM ZELENA PIKA, in ne predstavlja plačila za ravnanje z embalažo (embalažnina). Način določitve in obračuna
licenčnine odraža pravično in sorazmerno obsegu izkoriščanje registrirane znamke Zelena pika med uporabniki.
Licenčnina je v deležu od vsakokratne višine embalažnine določen znesek, ki odraža vrednost, ki jo ima znamka Zelena pika na
embalaži, označeni z Zeleno piko in vrednost, ki ga ima znak Zelena pika v odnosu do potrošnikov. Pri zavezancih, ki plačujejo
embalažnino, je licenčnina vračunana v ceno embalažnine.
Licenčnina za uporabo Znamke se obračuna za posamezno koledarsko leto upoštevajoč količino embalaže dane na trg RS.
Skupna licenčnina za koledarsko leto se izračuna kot seštevek zmnožkov mase posamičnega embalažnega materiala, ki ga je dal v
koledarskem letu za katerega se obračunava na trg Prejemnik licence in licenčnino za ta embalažni material.
V kolikor je znesek licenčnine v koledarskem letu nižji od 100 € (brez DDV), se licenčnina za uporabo znaka Zelena pika obračuna v višini
pavšalnega zneska 25 € (brez DDV) na kvartal. V kolikor je obračunsko obdobje koledarsko leto, znaša pavšalni znesek 100 € (brez DDV).
CENIK LICENČNINE za leto 2021
LICENČNINA (v EUR/t)
Steklo
1,33
Papir Prodajna
1,19
Papir Skupinska in transportna
1,19
Plastika Prodajna
17,43
Plastika Prodajna PET
12,95
Plastika PVC
17,43
Plastika Skupinska in transportna
17,43
Kovine Aluminij
12,25
Kovine Železo, Jeklo
15,33
Les
2,73
Drugi materiali Tekstil, Slama
17,43
Drugi materiali Nereciklabilni
17,43
Sestavljeni materiali v katerih prevladuje papir
1,19
Sestavljeni materiali v katerih prevladuje plastika
17,43
Večslojna kartonska embalaža za tekoča živila
0,63
Embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi1
47,25
EMBALAŽA, OZNAČENA Z ZNAKOM ZELENA PIKA

1.

Embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi v skladu s predpisi o kemikalijah in je to razvidno iz varnostnega lista.

Znesek na ceniku ne vključuje zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost.
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PRILOGA 4
K LICENČNI POGODBI ZA UPORABO ZNAMKE ZELENA PIKA
PODATKI O KOLIČINI EMBALAŽE, OZNAČENE Z ZNAKOM ZELENA PIKA IN DANE NA TRG V RS

SLOPAK d.o.o.
Oddelek za zavezance
Vodovodna cesta 100

Ime podjetja:
Naslov:
Kraj:
Številka pogodbe:
Kontaktna oseba:
Telefon:
Elektronska pošta:

1000 LJUBLJANA
SLOVENIJA

V obdobju od __________ do __________- smo na trg Republike Slovenije
dali naslednje količine embalaže, označene z znakom ZELENA PIKA*.
SKUPAJ
EMBALAŽA

(v tonah, na tri decimalna
mesta natančno)

Steklo
Papir Prodajna
Papir Skupinska in transportna
Plastika Prodajna
Plastika Prodajna PET
Plastika PVC
Plastika Skupinska in transportna
Kovine Aluminij
Kovine Železo, Jeklo
Les
Drugi materiali Tekstil, Slama
Drugi materiali Nereciklabilni
Sestavljeni materiali v katerih prevladuje papir
Sestavljeni materiali v katerih prevladuje plastika
Večslojna kartonska embalaža za tekoča živila
Embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi1
SKUPAJ
1.

Embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi v skladu s predpisi o kemikalijah in je to razvidno iz varnostnega lista.

* Vnesite podatke za embalažo:
• v katero je bilo embalirano blago in je označena z znakom »Zelena pika«;
• ki je namenjena za polnjenje na prodajnem mestu in postrežne pripomočke ter je označena z znakom
»Zelena pika;
• surovin, ki jih sami uvozite oz. pridobite, in uporabite kot končni uporabnik ter so označene z znakom
»Zelena pika«.
Izjavljamo, da so navedeni podatki v poročilu točni!
Datum izdelave: ______________
_____________________________________
Ime in priimek (tiskano in podpis) ter žig

Izpolni SLOPAK:
Datum prejema: ______________

Potrdil: __________________

SLOPAK d.o.o., Vodovodna cesta 100, Ljubljana. Registracija pri okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št.: 1759655, identifikacijska
št. za DDV: SI57350949, poslovni račun odprt pri BKS Bank AG, št. SI56 3500 1000 0885 619. Osnovni kapital: 813.732,00 €.

