ZELENA PIKA
POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

1. Kaj pomeni znak Zelena pika?
Znak Zelena pika na embalaži označuje, da je za to embalažo plačano denarno nadomestilo nacionalni družbi za
ravnanje z odpadno embalažo, ki je bila ustanovljena v skladu z določili Direktive Evropskega parlamenta in
sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži in njej ustrezni nacionalni zakonodaji.

2. Lahko na svoji embalaži znak Zelena pika uporabljamo brezplačno?
Ne, uporaba znaka Zelena pika je odplačna. Znak Zelena pika je mednarodno zaščiten znak, registriran pri
Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino WIPO (World Intellectual Property Organization). Za območje
Republike Slovenije je znak uradno registriran z mednarodno veljavno registracijo pri WIPO pod št. IR 653449, IR
585714, IR 585713, IR 579144, IR 653450 in IR 579145.

3. Se znak Zelena pika uporablja tudi v drugih državah?
Da, znak Zelena pika je mednarodno razširjen znak, zaščiten v cca. 170 državah sveta. Proizvajalci ga na embalaži
uporabljajo po vsej Evropi in tudi drugje po svetu. Njegova uporaba v nekaterih evropskih državah je na podlagi
zakonodaje obvezna. Družba Slopak je solastnik in član organizacije PRO EUROPE, ki je krovna organizacija
družb, kot je Slopak d.o.o., ki imajo ekskluzivno pravico podeljevanja licence za uporabo znaka Zelena pika v
posamezni državi.

4. Na uvoženih izdelkih je že znak Zelena pika. Moramo tudi v tem primeru plačati za uporabo znaka?
Da, plačilo za uporabo znaka Zelena pika na embalaži je obvezno v tisti državi, v kateri je embaliran izdelek prvič
dan na trg, ne glede na to, v kateri državi je bil proizveden. Primer: Če ste izdelek v Slovenijo uvozili iz Nemčije,
je potrebno za vse uvožene embalirane izdelke, ki so označeni z Zeleno piko, plačati embalažnino in/ali
licenčnino v Sloveniji. V Nemčiji je bila plačana licenčnina za uporabo Zelene pike samo za tiste izdelke
proizvajalca, ki jih je le-ta dal na trg (v promet) v Nemčiji.

5. Je uporaba znaka Zelena pika na embalaži obvezna?
Ne, v Sloveniji uporaba znaka Zelena pika ni obvezna.

6. Kakšne grafične smernice se uporabljajo za znak Zelena pika na embalaži?
Znak Zelena pika kot mednarodno zaščiten znak se lahko zakonito uporablja le na osnovi sklenjene in veljavne
Pogodbe z družbo SLOPAK d.o.o., ki ima ekskluzivno pravico podeljevanja posamičnih licenc (podlicenc) tretjim
osebam na teritoriju Republike Slovenije. Navodila za pravilno grafično uporabo znaka Zelena pika ob podpisu
Pogodbe prejmete od družbe Slopak d.o.o., dostopni so tudi na spletni strani družbe Slopak.
7. Kako zakonito uporabljati znak Zelena pika?
Znak Zelena pika lahko na območju Republike Slovenije uporablja vsako podjetje-uporabnik znaka Zelena pika,
ki je:
- vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe Slopak ali
- je sklenilo Licenčno pogodbo za uporabo znamke Zelena pika, tki. Ločeno licenčno pogodbo z družbo Slopak.

8. S kom lahko sklenemo pogodbo za uporabo znaka Zelena pika?
Pogodbo za uporabo znaka Zelena pika lahko sklene izključno uporabnik znaka Zelena pika (proizvajalec,
embaler, pridobitelj ali uvoznik) samostojno in sicer le z družbo, ki ima pravico do sklepanja pogodbe o uporabi
znaka. Za območje Republike Slovenije ima kot članica organizacije PRO EUROPE to pravico ekskluzivno družba
Slopak d.o.o. Za ostale evropske države (in druge po svetu) so za sklepanje pogodb pristojne posamezne članice
organizacije PRO EUROPE, ki pogodbe sklepajo neposredno s podjetji, ki prvič dajejo embalažo, označeno z
znakom Zelena pika, na zadevni nacionalni trg.
V primeru, da ima uporabnik znaka sklenjeno pogodbo za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo z drugo
družbo (DROE) kot Slopak d.o.o., je uporabnik zavezan na podlagi Aneksa 3 h Krovni Licenčni pogodbi skleniti
ločeno Licenčno pogodbo neposredno z družbo SLOPAK. Take pogodbe v njegovem imenu in za njegov račun ne
more sklepati DROE, v katero je uporabnik trenutno vključen.

9. Je licenčna pogodba za uporabo znaka Zelena pika v eni državi veljavna tudi v drugi?
Ne, veljavna Licenčna pogodba za uporabo znaka Zelena pika omogoča uporabniku le uporabo znaka v tisti
državi, za katero je bila pogodba sklenjena. V primeru, da izvažate embalirane izdelke, ki so označeni z znakom
Zelena pika, je potrebno v vsaki državi posebej skleniti pogodbo za uporabo znaka Zelena pika s pristojno
družbo; pogodbo sklepa uvoznik oz. podjetje, ki prvo daje na trg embalažo, označeno z znakom Zelena pika.
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