	
  
	
  
	
  
Na podlagi šeste alineje 2. odstavka 7. člena Pravilnika o uporabi kolektivne blagovne in
storitvene znamke »Invalidsko podjetje« in Akta o ustanovitvi Zavoda invalidskih podjetij
Slovenije, je Svet ZIPS na svoji 85. seji dne 10.2.2015 potrdil

KRITERIJE ZA DELO STROKOVNE KOMISIJE
I.

SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen

Strokovna komisija je organ Zavoda invalidskih podjetij Slovenije (v nadaljevanju: ZIPS),
pristojen za podelitev, nadzor in odvzem pravice do uporabe kolektivne blagovne in
storitvene znamke »Invalidsko podjetje« (v nadaljevanju: znamka).
S temi Kriteriji se določa način dela Strokovne komisije, njeno sestavo in postopek
imenovanja članov, način odločanja v okviru postopka obravnave vlog za podelitev pravice
do uporabe znamke, pristojnosti v zvezi z nadzorom nad uporabo znamke, ter stroške v
zvezi s pristojbinami za uporabo znamke, vse v okviru nalog in pristojnosti Strokovne
komisije, določenih s Pravilnikom o uporabi kolektivne blagovne in storitvene znamke
»Invalidsko podjetje« z dne 1.4.2014 (v nadaljevanju: Pravilnik).
Glede vseh vprašanj, ki jih ti Kriteriji ne urejajo, se uporablja Pravilnik ter Akt o ustanovitvi
ZIPS.

II.

NAČIN DELA STROKOVNE KOMISIJE
2. člen

Strokovna komisija ima naloge in pristojnosti, določene v Pravilniku ter s temi Kriteriji.
V okviru odločanja o vlogi za pridobitev pravice do uporabe znamke na podlagi 8. člena
Pravilnika mora Strokovna komisija ugotoviti, ali posamezno invalidsko podjetje kot vlagatelj
izpolnjuje sledeče pogoje:
•
•
•

•

vlagatelj izpolnjuje vse pogoje, določene v prvem odstavku 6. členu Pravilnika,
vlagatelj je podal popolno vlogo, vključno z dokazilom o plačilu pristojbine,
v primeru, predvidenem s četrtim odstavkom 9. člena Pravilnika, je od predhodne
neuspešno podane vloge preteklo 12 mesecev od dokončnosti sklepa, s katerim je
bila vloga zavržena ali zavrnjena,
blago oziroma storitev, ki je predmet vloge za podelitev pravice do uporabe znamke,
je produkt oz. storitev, s katerim vlagatelj nastopa na trgu kot proizvajalec oziroma kot
izvajalec storitve.
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3. člen
V okviru ugotavljanja izpolnitve pogojev iz prejšnjega člena ima Strokovna komisija pravico
od vlagatelja zahtevati vso potrebno dokumentacijo, dodatne podatke, pojasnila oziroma
obrazložitve, vezane na utemeljitev vloge.
V primeru, da vlagatelj dopolnitve oziroma predložitev dodatnih dokumentov in pojasnil
Strokovni komisiji ne zagotovi v roku, določenem za izpolnitev te zahteve, lahko Strokovna
vlogo kot nepopolno zavrže.
4. člen
Če Strokovna komisija ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za podelitev pravice do uporabe
znamke, določeni v Pravilniku ter v 2. členu teh Kriterijev, izda sklep, s katerim skladno z
prvo alinejo drugega odstavka 9. člena Pravilnika vlogi ugodi in vlagatelju dodeli pravico do
uporabe znamke za blago oziroma storitve, ki so predmet vloge.
Sklep Strokovne komisije, s katerim se posamezni vlogi invalidskega podjetja ugodi, se
nanaša izključno na tisto blago in storitve, ki so bili predmet posamezne vloge invalidskega
podjetja. Pravica do uporabe blagovne znamke, dodeljena s sklepom Strokovne komisije, se
ne nanaša na morebitno drugo blago in storitve invalidskega podjetja, ki jih v okviru vloge
Strokovna komisija ni obravnavala.
V primeru izdaje sklepa o podelitvi pravice do uporabe znamke posameznemu invalidskemu
podjetju za posamezno blago oziroma storitve, Strokovna komisija invalidskemu podjetju
podeli certifikat iz 5. člena Pravilnika ter o tem obvesti Predsednika ZIPS.

III.

SESTAVA STROKOVNE KOMISIJE
5. člen

Strokovno komisijo sestavljajo trije stalni člani, ki jih na predlog predsednika ZIPS imenuje
Svet ZIPS. Člani Strokovne komisije izmed sebe imenujejo predsednika za mandatno
obdobje iz četrtega odstavka tega člena, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednik
vodi delo Strokovne komisije na način, določen s temi Kriteriji.
Poleg stalnih članov so na način iz prejšnjega odstavka imenovani trije nadomestni člani, ki v
primeru odsotnosti posameznih stalnih članov ali v primeru iz tretjega odstavka tega člena,
nadomeščajo posamezne stalne člane Strokovne komisije. V primeru odsotnosti predsednika
Strokovne komisije se na način iz prejšnjega odstavka imenuje novega predsednika
Strokovne komisije, imenovanega izključno za primer odločanja v posameznem primeru.
V kolikor za pravico do uporabe znamke zaprosi invalidsko podjetje, katerega predstavnik je
hkrati član Strokovne komisije, se mora le-ta iz postopka odločanja izločiti in ga nadomesti
eden izmed nadomestnih članov, ki ga določi Predsednik komisije.
Člani Strokovne komisije se imenujejo za obdobje petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Pri delu strokovne komisije sodeluje tudi poslovodni sekretar.
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6. člen
Na predlog predsednika Strokovne komisije v okviru odločanja o posamezni vlogi pri delu lete lahko izjemoma sodelujejo kot zunanji člani tudi drugi strokovnjaki iz ustreznih področij, če
je njihovo strokovno znanje potrebno pri strokovnem delu Strokovne komisije.

IV.

PODELITEV PRAVICE DO UPRABE ZNAMKE
7. člen

V okviru obravnavanja posamezne vloge invalidskega podjetja lahko Strokovna komisija
•
•
•

zaseda na sejah,
odloča korespondenčno, če nihče izmed članov ne nasprotuje odločanju na
korespondenčni seji ali
odloča preko elektronske pošte, če nihče izmed članov ne nasprotuje odločanju preko
elektronske pošte.
8. člen

Sejo, korespondenčno sejo oziroma odločanje preko elektronske pošte razpiše predsednik
Strokovne komisije s pisnim vabilom članom. Kot pisno vabilo se šteje tudi sporočilo, poslano
članom po elektronski pošti.
Vabilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati:
1. vlogo za podelitev pravice do uporabe znamke z vso priloženo dokumentacijo,
2. poziv članom, da glasujejo za oziroma proti podelitvi pravice do uporabe blagovne
znamke oziroma zahtevajo dodatno dokumentacijo, podatke, pojasnila oziroma
obrazložitve, predvidene v 3. členu teh Kriterijev.
3. rok za glasovanje, določen z dnevom in uro, do katerega mora član Strokovne komisije
pisno sporočiti vsebino svoje odločitve o glasovanju oziroma izjaviti, da korespondenčni
seji oziroma odločanju preko elektronske pošte nasprotuje.

9. člen
Odločitev Strokovne komisije je veljavno sprejeta, če zanjo do roka za glasovanje iz 3. točke
drugega odstavka 8. člena teh Kriterijev glasujejo vsi člani Strokovne komisije, ter če v tem
roku nihče izmed članov ni izjavil, da korespondenčni seji oziroma odločanju preko
elektronske pošte nasprotuje.
Če je odločitev Strokovne komisije veljavno sprejeta, Strokovna komisija v roku iz drugega
odstavka 9. člena Pravilnika izda pisni sklep, skladno s Pravilnikom.
Če odločitev Strokovne komisije ni veljavno sprejeta, mora predsednik Strokovne komisije o
tem obvestiti Predsednika ZIPS. V tem primeru se smiselno uporablja določba tretjega
odstavka 9. člena Pravilnika.
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10. člen
Strokovni komisiji nudi administrativno in strokovno pomoč strokovna služba ZIPS.
V.

NADZOR NAD UPORABE ZNAMKE
11. člen

Strokovna komisija nadzoruje pravilno uporabo znamke, označevanje blaga in storitev z
znamko ter pojavljanje znamke v javnosti, skladno s Pravilnikom, temi Kriteriji ter pogodbo iz
10. člena Pravilnika.
Strokovna komisija preverja utemeljenost prejetih pritožb potrošnikov glede označevanja
proizvodov in storitev z znamko, ter o sumu kršitev oziroma zlorab, vezanih na uporabo
blagovne znamke, poroča Predsedniku ZIPS.
V okviru nadzora nad uporabo znamke ima Strokovna komisija pristojnost zahtevati od
posameznega upravičenca posamezno dokumentacijo, podatke, pojasnila oziroma
obrazložitve.
O ugotovitvah Strokovne komisije, vezane na njeno funkcijo nadzora nad uporabo znamke,
Strokovna komisija poroča predsedniku ZIPS, in sicer enkrat letno oz. po potrebi.

VI.

PRISTOJBINA ZA UPORABO ZNAMKE
12. člen

Za pridobitev pravice do uporabe znamke mora posamezno invalidsko podjetje kot vlagatelj
Zavodu invalidskih podjetij Slovenije plačati prijavnino v višini 100,00 EUR.
Prijavnino iz prejšnjega odstavka vlagatelj vloge plača ob predložitvi vloge sicer Strokovna
komisija vlogo zavrže.
13. člen
Po preteku 12 mesecev od prejema sklepa, s katerim je bila vlagatelju podeljena pravica do
uporabe znamke, je posamezni upravičenec dolžan, poleg nadaljnjega neprekinjenega
izpolnjevanja vseh pogojev iz Pravilnika in teh Kriterijev, Zavodu invalidskih podjetij Slovenije
plačati letno pristojbino za uporabo znamke v višini 50,00 EUR.
Pristojbina iz prejšnjega odstavka se plača na podlagi izstavljene fakture enkrat letno na
račun Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.
14. člen
Pristojbina iz 12 in 13. člena teh Kriterijev je namenjena za:
•

promocijo znamke in za kritje Stroškov Zavoda invalidskih podjetij Slovenije v zvezi z
izvajanjem postopkov glede pridobitev, nadzorov ter odvzemov pravic do uporabe
znamke.
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VI.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen

Ti Kriteriji začnejo veljati z dnem sprejema na seji sveta ZIPS.
Vse spremembe in dopolnitve teh Kriterijev se sprejmejo na način, določen za sprejem teh
Kriterijev.
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