V skladu s 23. in 24. členom Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno
prečiščeno besedilo) je Upravni odbor Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije s sedežem v
Ljubljani, Dunajska 65, 1113 Ljubljana, dne 01.10.2009 .

PRAVILNIK O POGOJIH PODELJEVANJA PRAVICE DO UPORABE
KOLEKTIVNE BLAGOVNO/STORITVENE ZNAMKE “Priporoča Društvo za zdravje srca in
ožilja Slovenije”

1. člen
Pravilnik določa podrobnosti o kolektivni znamki, imenovani PRIPOROČA DRUŠTVO ZA
ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA, (v nadaljevanju kolektivna znamka). Določa kriterije in postopek za
njegovo pridobitev, pravice in obveznosti uporabnikov ter ukrepe v primerih, ko je pravilnik kršen.
Pravico do uporabe kolektivne znamke pridobi za izdelek in/ali storitev, ki izpolnjuje pogoje, določene
s tem pravilnikom in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.

2. člen
Namen podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke je oznaka izdelkov (posoda za pripravo
hrane, športni rekviziti idr.), ki imajo preventivni učinek na zdravje srca in ožilja. V podobnem
namenu in smislu je lahko podeljena pravica do uporabe kolektivne znamke tudi za storitve, t. j.
dejavnosti in usluge, ki imajo varovalni vpliv na srce in ožilje, npr. literaturi oz. tisku, zdraviliščem,
trgovinam z ustreznim preventivnim programom.

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
3. člen

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije jamči s kolektivno znamko potrošnikom kvaliteto izdelkov
in storitev, ki v skladu z mnenjem strokovne od Društva neodvisne komisije, ohranjajo oz. krepijo
zdravje srca in ožilja.

4. člen

Kolektivna znamka predstavlja:
stilizirano srce v štiribarvni tehniki, ki prehaja od zelene preko modre in rumene v rdečo. Celotna risba
srca je obrobljena s črno barvo.
Okoli srca je velika črka Q (tanka črna linijska obroba zapolnjena s ploskvijo bele barve).
Pod grafičnim znakom je napis: PRIPOROČA DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA
SLOVENIJE, pri tem pa je pomembno, da je velikost besede PRIPOROČA 140% velikosti ostalega
dela besedila.
1. tip črke TIMES polkrepka 30% ožane verzalke, sredinska postavitev
2. širina celotnega napisa je enaka širini znamke (obseg črke Q)
3. v primeru, ko je širina črke Q manjša od 20 mm, je širina napisa lahko večja, pri tem pa višina črk v
napisu ne sme biti manjša od 5p (1,2 mm)
Pod celotnim znakom je opisana lastnost oziroma vpliv na zdravje srca in ožilja in priporočljiva
uporaba izdelka oz. koriščenja storitev.

Kolektivna znamka je last Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in se sme uporabljati le v skladu
s tem pravilnikom. Zavaruje se kot znamka po veljavni zakonodaji na področju varstva industrijske
lastnine republike Slovenije.
Uporabnik (plačnik) znaka dobi ves potreben material za uporabo znamke na embalaži ali drugje,
izključno pri avtorju znamke oz. na sedežu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.
Samovoljne spremembe ali izpeljave tega znaka niso dovoljene.

5. člen

Nosilec kolektivne znamke je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 65, ki ga zastopa predsednik društva.

6. člen
Izvršilni odbor Društva za zdravje srca in ožilja za vsak prijavljen izdelek/storitev imenuje posebno
komisijo, ki odloča o upravičenosti do uporabe kolektivne znamke. Strokovnjaki v komisiji so glede
na vrsto izdelka oz. storitve različni. Velja večinsko mnenje komisije. Za odločitev so materialno
odgovorni. Njihovo delo je nagrajevano.
Ta komisija ima svoj sedež na Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, v Ljubljani.
Upravni odbor imenuje arbitražo v primeru spora zaradi odločitve komisije.
Komisija je za svoje delo odgovorna Upravnemu odboru Društva za srce.
Njene pristojnosti so:
- odločanje o izpolnjevanju pogojev prijavitelja, ki kandidira za kolektivno znamko
- odločanje o pravilnosti prijave za dodelitev kolektivne znamke
- izbor izdelkov oz. storitev za podelitev kolektivne znamke.

7. člen

Pri Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije ima pooblaščena oseba naslednje pristojnosti:
- zbiranje prijav za dodelitev kolektivne znamke
- priprava mnenj in predlogov o ustreznosti prijavljenih izdelkov in storitev zahtevam
pravilnika
- ocenjevanje, potrebno za preliminarno načelno mnenje o primernosti
izdelka oz. storitve za podelitev kolektivne znamke
- posredovanje preliminarnega mnenja z vsemi podatki Komisiji za podeljevanje
kolektivne znamke
- vodenje evidence o ponovnih preverjanjih
- izvajanje marketinških del v zvezi s popularizacijo kolektivne znamke
- posedovanje napotkov in tehničnih podrobnosti (npr. fotolita) uporabniku kolektivne
znamke, ki omogočajo njegovo označbo na embalaži izdelkov v skladu s 17. členom
tega pravilnika
- vodi register podeljenih kolektivnih znamk.

II.

PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE ZNAMKE
“PRIPOROČA DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE”

1. POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE ZNAMKE

8. člen

Splošni pogoji za vse vrste izdelkov oz. storitev, ki kandidirajo za kolektivno znamko so:
- izdelki oz. storitve morajo ustrezati obstoječim standardom oz. pravilnikov veljavnim v
Sloveniji
- izdelek oz. storitev mora izpolnjevati pogoje glede zdravstvene neoporečnosti kakovosti - izdelek mora ustrezati zahtevam tržišča
- izdelek mora biti pravilno deklariran
- lastnik izdelka oz. storitve mora imeti kontrolni sistem za zagotavljanje stalne ravni
kakovosti

9. člen
Temeljna izhodišča Komisije, ki podeljuje pravico do uporabe kolektivne znamke so:
- ocenjujejo se izdelki, ki se proizvajajo v Sloveniji in izdelki, ki se uvažajo iz tujine in
se prodajajo v Sloveniji
- ocenjujejo se storitve slovenskih in tujih izvajalcev, ki so na voljo v Sloveniji
- izdelke in storitve se ocenjuje po sklepu strokovne neodvisne Komisije za podelitev pravice do
uporabe znaka PRIPOROČA DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE.

10. člen

Prijavo za pridobitev kolektivne znamke se predloži na naslov:
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
Dunajska 65, 1000 Ljubljana
tel: 01/234 75 50
fax: 01/234 75 54
Prijava mora vsebovati podatke o proizvajalcu oz. izvajalcu in izdelku/storitvi s specifikacijo in
dokumentacijo, ki dokazuje njihove lastnosti oz. učinke in dokumentacijo, ki dokazuje ustreznost po
veljavnih slovenskih pravilnikih, ki jim mora zadoščati glede na slovensko zakonodajo.
Pri prijavi tujih izdelkov se v izjavi navede proizvajalca in uvoznika. Navede se uporabnika (plačnika)
znaka ter s tem tudi nosilca odgovornosti ob morebitnih kršitvah tega pravilnika.
V roku 15 dni pripravi pooblaščena oseba pri društvu na osnovi priložene dokumentacije predlog z
lastnim preliminarnim mnenjem o ustreznosti izdelka/storitve za podelitev kolektivne znamke in ga
dostavi Komisiji za podeljevanje pravice do uporabe kolektivne znamke.

11. člen

Komisija za podeljevanje pravice do uporabe kolektivne znamke sprejme v roku 30 dni od prejema
omenjenega predloga iz 10. člena eno od naslednjih odločitev:
- dodeli kolektivno znamko izdelku oz. storitvi, ki izpolnjuje ustrezne pogoje
- vrne prijavitelju prijavo z obrazložitvijo v dopolnitev
- podelitev znamke odkloni, če ugotovi, da izdelek oz. storitev ne izpolnjuje zahtevanih
pogojev ali da prijavitelj ne bi mogel zagotoviti njegove stalne ravni kakovosti.
V obrazložitvah lahko prijavitelju svetuje popravke, ki bi izdelek/storitev napravile sprejemljiv za
podelitev znamke.
O pritožbi zoper odločitev odloča arbitraža.

12. člen

Komisija za kolektivno znamko lahko pridobi mnenje kvalificirane institucije ali laboratorija, o
izdelku oz. storitvi, za pravico do uporabe kolektivne znamke in jo pooblasti za občasni nadzor
njegove kakovosti.

2. DODELITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE ZNAMKE

13. člen

Dodelitev pravice do uporabe kolektivne znamke se vpiše v register dodeljenih kolektivnih znamk in
objavi v sredstvih javnega obveščanja. Register vodi Društvo za srce.
Register vsebuje:
- ime in sedež prijavitelja oz. proizvajalca
- ime in natančno specifikacijo izdelka oz. storitve
- dokumentacijo, ki dokazuje ustreznost po veljavni slovenski zakonodaji
- odločbo Komisije za podeljevanje pravice do uporabe kolektivne znamke
- datum dodelitve
- datum ponovnega preverjanja
- datum predložitve poročil o ponovnih preverjanjih
- datum odvzema in razlog odvzema pravice do uporabe kolektivne znamke
izdelka in storitve.14. člen
Z dnem podelitve kolektivne znamke pridobi prijavitelj pravico do označitve izdelkov, propagandnih
materialov, ipd. z znakom, opisanim v 4. členu pravilnika. O tehnični izvedbi označitve se mora
dogovoriti z osebo, ki jo pooblasti Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije.

15. člen
Spori v zvezi z odločitvami o podelitvi pravice do uporabe kolektivne znamke oziroma o zavrnitvi
zahteve za podelitev pravice do uporabe kolektivne znamke se rešujejo pred arbitražo. Arbitraža je
tričlanska, pri čemer enega člana imenuje Upravni odbor, enega člana imenuje prizadeti uporabnik,
imenovana člana pa nato sporazumno imenujeta predsednika arbitraže.
Odločitev arbitraže je dokončna.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV KOLEKTIVNE ZNAMKE TER SANKCIJE V
PRIMERU KRŠITVE

16. člen
Uporabnik lahko v gospodarskem prometu uporablja kolektivno znamko kot znak “PRIPOROČA
DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA”, s simbolom, kot je opisan v 4. členu:
- na izdelkih
- na embalaži
- v objavah, zlasti katalogih, prospektih, navodilih
- v oglasih, reklamnih filmih, video in tonskih zapisih
- na sejmih in razstavah.

17. člen

Pravica do uporabe kolektivne znamke v gospodarskem prometu preneha:
- z odvzemom pravice do uporabe
- če se proizvod ali storitev, ki jim je dodeljena kolektivna znamka ne proizvaja oz.
ne trži več
- če uporabnik kolektivne znamke ne upošteva sprememb in dopolnil 9. člena tega
Pravilnika.
Prenehanje pravice do uporabe kolektivne znamke se objavi v sredstvih javnega obveščanja.

18. člen

Uporabniku, ki neupravičeno uporablja in razpolaga s kolektivno znamko Društva za srce, se izreče
eden od naslednjih ukrepov:
- začasni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke
- trajni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke
- javna objava in informiranje o neupravičeni uporabi in razpolaganju s kolektivno
znamko.

19. člen

Začasni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke je predvsem v naslednjih primerih:
- če uporabnik ne javi spremembe kakovosti
- če uporabnik ni opravil kontrole ob zahtevanem terminu, ki ga določi Komisija.
Če Komisija za kolektivno znamko ugotovi v roku dveh mesecev od začasne prepovedi njegove
uporabe, da proizvod ali storitev zopet izpolnjuje pogoje za dodelitev znaka, lahko dovoli njegovo
ponovno uporabo.

20. člen

Trajni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke se izreče uporabniku v naslednjih primerih:
- če uporabnik kolektivno znamko kljub začasnemu odvzemu uporablja še naprej
- če hote spremeni lastnost proizvoda obeleženega s kolektivno znamko
tako, da le-ta odstopa od prijavljene
- če uporablja kolektivno znamko tudi za označitev drugih izdelkov ali storitev
- če ni uporabljal označevanj kolektivne znamke tako, kot to določa ta Pravilnik
- če uporablja kolektivno znamko na način, ki lahko zavede potrošnika o pravi
kakovosti proizvoda in učinku storitve.

21. člen

Pri začasnem ali trajnem odvzemu pravice do uporabe kolektivne znamke se določi rok v katerem
mora uporabnik umakniti vse označbe kolektivne znamke z izdelkov.
Pri začasnem ali trajnem odvzemu pravice do uporabe kolektivne znamke, ki je posledica kršitev pri
oglaševanju oziroma predstavljanju, se določi rok 24 ur, v katerem mora uporabnik kolektivne znamke
prekiniti vse svoje tovrstne aktivnosti.
Društvo lahko zaprosi pristojno inšpekcijo, da preveri, ali se prepoved uporabe znaka upošteva.

22. člen
Ukrepe zoper kršitelje, ki kršijo določbe 17., 18., 19., 20., 21. . člena tega Pravilnika, izreče Komisija
za kolektivno znamko. Uporabnik kolektivne znamke, ki mu je ukrep izrečen, se zoper ukrepe
Komisije lahko pritoži v 15 dneh od prejema pisnega sklepa. Pritožbo bo obravnavala arbitraža.
Dokončni sklep, s katerim se izreče začasni ali trajni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke,
se objavi v sredstvih javnega obveščanja.

25. člen

Ob uporabi kolektivne znamke brez odobritve Komisije se sproži postopek na sodišču in se zahteva
ustrezna materialna odškodnina.
prim. Matija Cevc, dr.med.
Predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

PRIJAVA
Ime in sedež kandidata - uporabnika znaka PRIPOROČA DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN
OŽILJA:
tel. številka:
fax:
davčna številka:
transakcijski račun:

V skladu z določili Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke Društva
za zdravje srca in ožilja Slovenije (znak PRIPOROČA DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA
SLOVENIJE), prijavljamo sledeči izdelek / storitev.
Ime izdelka oz. storitve
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Potek kontrole kvalitete
.............................................................................................................................................................
Odgovorna oseba za kontrolo
...................................................................................................................................

Datum: .................................................

Direktor:

Ime in sedež proizvajalca izdelka oz. upravljavca storitve prijavljene za pridobitev znaka
PRIPOROČA DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Ime in sedež uvoznika izdelka (samo za uvožene izdelke):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

IZJAVA
Kot uporabnik in plačnik znaka PRIPOROČA DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA
SLOVENIJE za izdelek oz. storitev:
.............................................................................................................................................................
se obvezujemo, da bomo v celoti ravnali skladno z določbami Pravilnika o pogojih podeljevanja
pravice do uporabe kolektivne znamke Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.
Obvezujemo se, da bomo:
- opravljali redno kontrolo kvalitete izdelka oz. storitve
- omogočili pregled v zvezi s prijavo
- z znamko označevali samo proizvode za katere smo pridobili pravico do uporabe
znaka PRIPOROČA DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE
- sporočali spremembe vezane na izdelek oz. storitev
- poravnali stroške za postopke pridobitve pravice do uporabe znamke
- zagotavljali upodobitve znamke točno po vzorcu

Podpis in pečat uporabnika znamke:

Datum: ...................................

