Zapisnik iz prireditve »Predstavitev S4Q«
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije je v sredo, 26. novembra 2014 potekala predstavitev sheme
zagotavljanja kakovosti lesnih pelet in tržne znamke »S4Q«. Na dogodek smo povabili 16 proizvajalcev
pelet, udeležili pa so se ga predstavniki petih podjetij.
Predstavili smo glavna poglavja sheme:
- Namen in cilje implementacije sistema in zagotavljanja kakovosti lesnih pelet.
- Opredeljene kakovostne razrede (Kakovostni razred 1, 2 in 3), ki so vsebinsko podobni
kakovostnim razredom opredeljenim v evropskem standardu SIST EN ISO 17225-2, le da smo jih
do neke mere poenostavili.
- Postopek vzpostavitve notranjega in zunanjega nadzora kakovosti.
Predlagali smo tristopenjsko obliko sheme; podporni del, testni del in nadzorni del. Prvi del zajema
podporo Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) pri vzpostavitvi sistema zagotavljanja in kontrolo kakovosti
v proizvodni proces. V testnem delu spremljamo učinkovitost implementiranega sistema z odvzemom in
analizo vzorcev ter kontrolo dokumentacije. Med nadzornim delom potekajo redni nenapovedani
kontrolni obiski GIS pri proizvajalcu, ker ugotavljamo skladnost dokumentacije in kakovost proizvedenih
pelet.
Pogoji implementacije sistema in uporabe tržne znamke S4Q so natančneje opredeljene v publikaciji
»Shema S4Q (Support for quality / podpora za kakovost)«.
Natančneje smo opredelili finančni del sheme; Pristopna cena znaša 600 € in pokriva stroške podpornega
in testnega dela sheme - v znesek so zajeti stroški obiska pri proizvajalcu, priprava dokumentacije, pomoč
pri vzpostaviti sistema in tri analize vzorcev. V nadzornem delu sheme letna članarina znaša 300 € kar
pokriva stroške nenapovedanega obiska, pregled dokumentacije in analizo kakovosti pelet ter pripravo
poročila.
Predstavili smo celostno grafično podobo tržne znamke S4Q in spletno stran www.s4q.si. Spletna stran
bo namenjena tako proizvajalcem kot uporabnikom pelet. Vsebovala pa bo podroben opis sheme, na
razpolago bodo prijavni obrazci in relevantna literatura, seznam proizvajalcev s certifikatom S4Q ter
zanimivosti in iz trga lesnih pelet (npr. gibanje cen lesnih pelet). Spletna stran bo pričela delovati, ko
sprožimo postopek za registracijo tržne znamke. O pričetku delovanja pa vas bomo obvestili po
elektronski pošti.
V povabilu na dogodek smo vsakomur posredovali tudi pismo o nameri, saj nas zanima kakšno je
dejansko število proizvajalcev, ki bi želeli z nami sodelovati pri vzpostavitvi tržne znamke. Podatek je z
vidika registracije tržne znamke pri uradu za intelektualno lastnino zelo pomemben, saj se v primeru
premajhnega števila udeležencev registracija zaradi visoke cene registracije nebi splačala. Zaenkrat smo
prejeli šest podpisanih pisem o nameri. Vse, ki bi želeli z nami sodelovati naprošamo, da nam
podpisana pisma o nameri posredujete do 15.12.2014 na elektronski naslov tina.jemec@gozdis.si.
V nadaljevanju bomo na Gozdarskem inštitutu Slovenije:

-

Registrirali tržno znamko na uradu za intelektualno lastnino (čas registracije je tri mesece)
Pripravili modelne pogodbe
Pripravili pravilnik uporabe tržne znamke
Dokončali celostno podobo sheme

Vsi zainteresirani bi lahko z implementacijo sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti pričeli februarja
2015, prvi pa bi lahko znak pričeli uporabljati maja 2015 oz. v začetku kurilne sezone 2015/2016.
V primeru kakršnihkoli vprašanj nam lahko pišete na peter.prislan@gozdi.si ali tina.jemec@gozdis.si.
Glavni namen zgoraj opisanih aktivnosti je vzpostaviti urejenost slovenskega trga pelet in posledično
povečati zaupanje potrošnikov oz. končnih uporabnikov.
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