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Pravila o uporabi znamke S4Q
Znak S4Q je komunikacijsko orodje, ki naj bi potrošnikom oz. uporabnikom pelet sporočal, da
ima proizvajalec vzpostavljen sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti, ki omogoča
proizvodnjo pelet konstantne (opredeljene) kakovosti. S tega vidika je pomembno, da je znak
uporabljen pravilno, v skladu z vnaprej določenimi pravili, da ne pride do zavajanja
uporabnikov in javnosti. Cilj je namreč doseči čim večjo prepoznavnost znaka S4Q med
proizvajalci lesnih goriv in uporabniki.
Znak S4Q lahko uporabljajo proizvajalci pelet, ki so v proizvodni proces uspešno implementirali
sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti (opredeljen v shemi S4Q) in od Gozdarskega
inštituta Slovenije pridobili pravico do uporabe znaka.
Znak tržne znamke sestavljajo trije elementi; (I) logotip sheme, (II) navedba kakovostnega
razreda in (III) identifikacijska številka proizvajalca.
Vsak proizvajalec (po uspešnem prvem nenapovedanem pregledu) poleg pravice do uporabe
znaka S4Q prejme tudi lastno identifikacijsko številko, ki je ključni element sheme in omogoča
sledljivost proizvoda. Znak S4Q se lahko uporablja le v kombinaciji z identifikacijsko številko
proizvajalca, ki naj bi bila prikazana pod znakom (slika 1).
Višina znaka S4Q naj nebi bila manjša od 25 mm. Velikost identifikacijske številke pa mora biti
enaka velikosti napisa, ki opredeljuje kakovostni razred.

Slika 1: Elementi znaka S4Q.
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Slika 2: Različice znaka S4Q.
Znak S4Q naj bi se uporabljal v barvni kombinaciji sive in zelene (slika 3). Sprejemljiva je tudi
različica z odtenki sive ali črno bela izvedba (slika 3). Predlogo znaka za reprodukcijo (v
elektronski obliki) po uspešni implementaciji sheme zagotovi nosilec pravic tržne znamke
(Gozdarski inštitut Slovenije). Za identifikacijsko številko proizvajalca, ki se nahaja pod znakom,
naj bi se uporabljal stil pisave »Arial«. Identifikacijska naj bo jasno berljiva.

Slika 3: Dovoljene barvne kombinacije znaka S4Q.
Oblika in design znaka sta natančno določena zato je prepovedano:
- spreminjanje razmerja in formata znaka S4Q,
- dodajanje besedila ali druge vsebine znaku,
- dodajanje okvirja,
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-

spreminjanje orisa znaka,
vrtenje znaka,
pozicioniranje znaka na zelo kontrastno ali vzorčasto podlago.

Slika 4: Primeri nepravilne uporabe znaka.
Proizvajalec lahko znak S4Q uporablja za označevanje ter oglaševanje proizvoda, vendar vedno
v kombinaciji z identifikacijsko številko proizvajalca. Znak se lahko uporablja le v povezavi z
izdelkom (blagovno znamko pelet), ki ustreza zahtevam opredeljenega kakovostnega razreda.
Uporaba znaka S4Q brez identifikacijske številke proizvajalca je možna izjemoma vendar le po
dogovoru z nosilcem znaka (Gozdarskim Inštitutom Slovenije).
Znak S4Q je samostojna tržna znamka in se ne sme uporabljati kot del imena proizvoda oz.
druge blagovne znamke.
GIS si pridržuje pravico do odvzema dovoljenja uporabe znaka S4Q v primeru, da so
ugotovljene kršitve in odstopanja od pravilnika uporabe znaka S4Q .

