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Razvojni center Srca Slovenije, Jerebova ulica 14, SI-1270 Litija, ki ga zastopa 
Sabina Rovšek, v. d., 
 
Matična številka 1489208000 
ID za DDV: SI35375701  
 
(Lastnik) 
 
 
in 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(naziv pravne / fizične osebe, naslov, pošta) 
 
__________________________________________________________________________ 
(ime in priimek zakonitega zastopnika, leto rojstva) 
 
matična številka:__________________ 
 
davčna številka: __________________ 
 
številka dopolnilne dejavnosti ali osebnega dopolnilnega dela: ________________ 
 
(Uporabnik) 
 
 
skleneta naslednjo 
 
 

P O G O D B O 
o uporabi KTZ SRCE SLOVENIJE 

 
 

1. člen 
 
Predmet Pogodbe je pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke (v nadaljevanju: 
KTZ) SRCE SLOVENIJE na podlagi določil Pravilnika o KTZ SRCE SLOVENIJE in pogojih 
podeljevanja pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE, ki je sestavni del te Pogodbe. 
 

2. člen 
 
Na podlagi podane Prijave v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije z dne, __ .__. 20__ (Priloga), 
je bila podeljena evidenčna številka Ponudnika Srca Slovenije, in sicer _______________ 
(npr.: zaporedna št. Ponudnika – leto, npr.: 00001-2016) 
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3. člen 
 

Uporabnik je dal v postopek ocenjevanja in bo posledično uporabljal KTZ SRCE SLOVENIJE 
za produkte naslednjih registriranih razredov (iz Nicejske klasifikacije): 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
 

 
4. člen 

 
Uporabnik je s Prijavnico za ocenjevanje produktov s KTZ SRCE SLOVENIJE z dne __. __ 
20__ prijavil v ocenjevanje enega ali več produktov (prehranski izdelek – PI, rokodelski 
izdelek – RI, turistični produkt – TP). Koordinator aktivnosti podeljevanja pravice do uporabe 
KTZ SRCE SLOVENIJE je ugotovil, da Prijavnica vsebuje vse zahtevane priloge in izpolnjuje 
pogoje za ocenjevanje ter sprožil proces ocenjevanja produkta/ov s KTZ SRCE SLOVENIJE. 
Strokovna komisija za ocenjevanje produktov s KTZ SRCE SLOVENIJE je ocenila produkt/e in 
oblikovala Poročilo/a ter Sklep/e o pridobitvi / zavrnitvi pravice do uporabe KTZ SRCE 
SLOVENIJE. Uporabniku je/so bil/i izdan/i Sklep/i Strokovne komisije za ocenjevanje 
produktov s KTZ SRCE SLOVENIJE o pravici do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE za naslednje 
produkte z evidenčnimi številkami: 
• _________________ z dne, _____________ (npr.: zaporedna št. Ponudnika – leto - 

kategorija produkta (PI/RI/TP) - zaporedna št. izdelka  - npr.: 00001-2016-KI-00001)  
• _________________ z dne, _____________ 
• _________________ z dne, _____________ 
• _________________ z dne, _____________ 
 
Uporabnik je dolžan ob uporabi znaka KTZ SRCE SLOVENIJE na etiketo vsakega produkta, ki 
je pridobil pravico do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE in mu je bila dodeljena evidenčna 
številka produkta, zapisati svojo evidenčno številko vpisa v Register. 
 

5. člen 
 
KTZ SRCE SLOVENIJE se lahko uporablja v naslednjih oblikah: 
• nalepka z znakom KTZ SRCE SLOVENIJE, 
• etiketa z znakom KTZ SRCE SLOVENIJE, 
• obešanka z znakom KTZ SRCE SLOVENIJE, 
• embalaža z znakom KTZ SRCE SLOVENIJE, 
• zastavica z znakom KTZ SRCE SLOVENIJE na prodajnem mestu pridelkov, 
• označba na objektu z znakom KTZ SRCE SLOVENIJE, 
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• natisnjena na prodajno / promocijskem materialu pridelkov / izdelkov / turističnih 
produktov, 

• označba lokacije z znakom KTZ SRCE SLOVENIJE, 
• natisnjena na promocijskem materialu, kot so letaki, plakati, panoji, vrečke, majice, 

kape, zgibanke …, 
• natisnjena na obstoječe etikete, embalažo, obešanke in promocijske materiale 

uporabnika KTZ SRCE SLOVENIJE, kar mora biti usklajeno z Lastnikom KTZ SRCE 
SLOVENIJE.  

 
6. člen 

 
Glede uporabe nalepke, etikete, obešanke, označbe in/ali embalaže Uporabniku svetuje 
Lastnik KTZ SRCE SLOVENIJE.  
 
KTZ SRCE SLOVENIJE lahko Uporabnik uporablja tudi pri predstavitvi, promociji oziroma 
drugi reklami za svoje pridelke / izdelke / turistične produkte. 
 

7. člen 
 
Z vpisom v Mrežo ponudnikov Srca Slovenije bo Uporabnik KTZ pridobil: 
 

• Postopek ocenjevanja produkta za pridobitev pravice do uporabe KTZ SRCE 
SLOVENIJE; 

• Podelitev mnenja o produktu v dokumetnih Poročilo o ocenjevanju produkta s KTZ 
SRCE SLOVENIJE, Sklepa o podelitvi pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE in 
Certifikata za produkt, ki je pridobil pravico do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE; 

• Vpis v Register ponudnikov Srca Slovenije; 
• Promocijo produkta s KTZ SRCE SLOVENIJE na spletni strani SRCE SLOVENIJE; 
• Možnost prodaje preko prodajnih poti Srca Slovenije; 
• Pravico do uporabe znaka KTZ SRCE SLOVENIJE na obstoječih etiketah, obešankah oz. 

nalepkah in promocijskem materialu. 
 

8. člen 
 
Kot Uporabnik KTZ SRCE SLOVENIJE se obvezujem: 
• da bom spoštoval vse določbe pravilnika navedenega v 1. členu te Pogodbe, 
• da bom za produkte, ki so pridobili pravico do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE le-to 

uporabljal skladno s Smernicami za upravljanje z znamko Srce Slovenije in Priročnikom o 
CGP KTZ Srca Slovenije, in sicer na vidnem mestu na vseh produktih in v promocijsko-
prodajnih materialih, 

• da bom na etiketo poleg KTZ SRCE SLOVENIJE vedno napisal tudi dodeljeno evidenčno 
številko vpisa v Register, 
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• bom, skladno z drugim odstavkom 13. člena Pravilnika o KTZ SRCE SLOVENIJE in 
pogojih podeljevanja pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE, pred potekom pravice 
do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE produkte ponovno dal v ocenjevanje, 

• da bom vodil lastno evidenco po vrstah in količini pridelanih / proizvedenih / opravljenih 
in prodanih pridelkov / izdelkov / storitev s KTZ SRCE SLOVENIJE, 

• da bom vsaj enkrat letno na pisno pobudo Lastnika KTZ SRCE SLOVENIJE sodeloval pri 
promocijah, ki jih organizira in/ali na katerih sodeluje Lastnik KTZ SRCE SLOVENIJE, 

• da bom dovolil Strokovni komisiji za ocenjevanje produktov s KTZ SRCE SLOVENIJE 
nadzor nad uporabo KTZ SRCE SLOVENIJE in preverjanje izpolnjevanja pogojev in 
obveznosti, 

• da ne bom prenesel pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE na drugo osebo, pridelek 
/ izdelek ali turistični produkt/program, 

• da bom ravnal etično sprejemljivo  – v procesu razvoja, proizvodnje / izvedbe, promocije 
in prodaje pridelka / izdelka / produkta / programa bodo predvidene in minimizirane vse 
negativne posledice in neželeni stranski učinki na ljudi in okolje (upoštevana bo moralna 
odgovornost dejanj, ki se nanašajo na pridelek / izdelek produkt / program), trajnostno 
in družbeno odgovorno.  

9. člen 

 

Uporabnika, ki neupravičeno uporablja, razpolaga ali neupravičeno prenaša KTZ SRCE 
SLOVENIJE, se sankcionira. Izreče se mu lahko opomin ali odvzem pravice do uporabe KTZ 
SRCE SLOVENIJE (Sklep). V primeru okrnitve ugleda znamke Srce Slovenije Lastnik KTZ 
SRCE SLOVENIJE prekine Pogodbo in Kršitelju izreče pogodbeno kazen.   
 
V primeru odvzema pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE mora Uporabnik umakniti vse 
označbe KTZ SRCE SLOVENIJE s pridelkov / izdelkov / turističnih produktov/programov in 
prekiniti promocijo takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni od prejema sklepa Lastnika KTZ 
SRCE SLOVENIJE na vseh promocijsko / prodajnih mestih. 
 

10. člen 
 

Pravica do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE preneha: 
• z dnem poteka ali prekinitve Pogodbe v celoti ali za posamezen produkt, 
• s potekom pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE za posamezen produkt naveden v 

4. členu te pogodbe, 
• z odvzemom pravice do uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE za enega ali več produktov, 
• če se pridelek / izdelek / turistični produkt/program, ki mu je bila dodeljena pravica do 

uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE, ne proizvaja oziroma trajno ne trži več, 
• v primeru okrnitve ugleda znamke Srce Slovenije. 
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11. člen 
 

Uporabnik KTZ SRCE SLOVENIJE mora o morebitnih spremembah, nastalih glede pridelkov, 
izdelkov in / ali storitev nemudoma obvestiti Lastnika KTZ SRCE SLOVENIJE (Razvojni center 
Srca Slovenije). Pogodbeni stranki bosta v tem primeru sklenili aneks k Pogodbi z navedbo 
novih dejstev, ki se tičejo uporabe KTZ SRCE SLOVENIJE. 

 
12. člen 

 
Pogodbeni stranki bosta spore v zvezi s Pogodbo skušali rešiti po mirni poti. V primeru, da to 
ni mogoče, bo glede sporov v zvezi z nastankom, prekinitvijo in izvajanjem te Pogodbe 
pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. 
 

13. člen 
 
Pogodba je sklenjena v treh izvodih, od katerih Lastnik KTZ SRCE SLOVENIJE dobi dva 
izvoda, Uporabnik pa enega. 
 

14. člen 
 
Ta Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se sklene za   
nedoločen čas oziroma do prekinitve Pogodbe. 
 
Številka: 
 
Datum: 
 
Lastnik KTZ SRCE SLOVENIJE: 
Razvojni center Srca Slovenije  
 
 
 
____________________________________ 
(podpis zakonitega zastopnika) 

Datum: 
 
Uporabnik: 
 
____________________________________ 
(ime in priimek/naziv) 
 
____________________________________ 
(podpis zakonitega zastopnika) 

 


