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PRAVILA UPORABE ZNAKA PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO 
IZOBRAŽEVANJE – POKI 

 
 
 
IME ZNAKA 
Za znak se uporabljata tudi poimenovanji ZELENI ZNAK KAKOVOSTI ali ZNAK 
KAKOVOSTI POKI. 
 
VRSTA ZNAKA 
Zeleni znak kakovosti, ki ga Andragoški center Slovenije v svojem registru vodi pod 
zaporedno številko 3, ima tako obliko: 
 
 

 
 
 
Znak je enojen, zelene barve z oranžno piko in modrim napisom PONUDIMO 
ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE. Znak je registriran pri Uradu Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino kot znamka in je vpisan v register znamk pri Uradu 
pod registrsko številko 200570376. Podatki o znamki so objavljeni v Biltenu za 
industrijsko lastnino.  
 
LASTNIŠTVO ZNAKA 
Lastnik znaka je Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 
Ljubljana. Lastništvo pomeni, da lahko samo Andragoški center Slovenije določa 
pravila uporabe znaka, dodeljuje znak upravičencem, vodi seznam le-teh in ima po teh 
pravilih pravico ukiniti pravico do uporabe znaka. 
 
POMEN ZNAKA 
Znak pomeni, da organizacija, ki izobražuje odrasle, sistematično skrbi za kakovost 
svojih storitev v izobraževanju odraslih. 
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UPRAVIČENI UPORABNIKI ZNAKA 
Zeleni znak kakovosti lahko uporabljajo organizacije, ki izobražujejo odrasle, če 
dokažejo, da dosegajo standarde kakovosti in merila, ki jih opredeljuje Pravilnik o 
podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti Ponudimo odraslim 
kakovostno izobraževanje – POKI.  
 
TRAJANJE PRAVICE DO UPORABE ZNAKA 
Organizacija, ki si je pridobila pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, je 
upravičena, da znak uporablja tri leta od dne, ko si je pridobila pravico do njegove 
uporabe.  
 
PODALJŠEVANJE PRAVICE DO UPORABE ZNAKA 
Organizacija, ki ji je potekla pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti, lahko ACS 
pisno zaprosi za podaljšanje uporabe znaka. V pisni vlogi mora organizacija ponovno 
dokazati da sistematično skrbi za kakovost svojih storitev na področju izobraževanja 
odraslih.  
 
NAČIN UPORABE ZNAKA 
Po pravilih uporabe je dovoljena uporaba znaka na dopisih, v ponudbah, 
informativnem in promocijskem gradivu, splošnih dokumentih organizacije, pri 
oglaševanju, na tablah in oglasnih deskah ipd. 
 
Zeleni znak kakovosti se sme uporabljati le v povezavi z izobraževanjem odraslih v 
organizaciji. 
 
NEDOVOLJENI NAČINI UPORABE ZNAKA 
Organizacija, ki si je pridobila pravico do uporabe znaka, ga ne sme uporabljati v tele 
namene: 

1. Prepovedana je uporaba Zelenega znaka kakovosti na način, iz katerega bi se 
dalo sklepati, da ga je organizacija pridobila, ker je nekdo presodil njeno 
kakovost in ocenil, da je dobra.  

2. Prepovedano se je sklicevati na Zeleni znak kakovosti na način, iz katerega bi 
se dalo (napačno) sklepati, da je Andragoški center Republike Slovenije 
odgovoren za kakovost uporabnikovih storitev (izobraževanja in druge 
ponudbe).  

 
TEHNIČNA PRAVILA UPORABE ZNAKA 
Znak se sme objaviti le v nespremenjeni obliki; povečave ali pomanjšave znaka so 
dovoljene, vendar mora ostati razmerje med višino in širino nespremenjeno. 
 
Znak se lahko uporablja v barvni ali črno-beli različici skupaj z napisom »Ponudimo 
odraslim kakovostno izobraževanje«. Pri barvnem tisku so uporabljene barve: zelena- 
pantone 355c, oranžna-pantone 151c, modra-pantone 294c. 
 
Znak se sme objaviti le skupaj z navedbo uporabnika znaka.  
 

http://kakovost.acs.si/spodbude/zeleni_znak/index.php?nid=4310&id=586
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SEZNAM UPRAVIČENCEV UPORABE ZNAKA 
Seznam organizacij, ki izobražujejo odrasle s pravico do uporabe znaka vodi 
Andragoški center Republike Slovenije in ga objavlja na svojih spletnih straneh. 
 
Organizacije, ki uporabljajo znak, morajo sporočiti vse nastale spremembe, ki zadevajo 
ime organizacije, spremembe v njeni organiziranosti (pripojitev k drugim organizacijam 
ipd.) in druge bistvene spremembe na Andragoški center Republike Slovenije v 15 
dneh po nastanku.  
 
ZLORABE ZNAKA 
Morebitnih zlorabe uporabe Zelenega znaka kakovosti preverja Andragoški center 
Republike Slovenije, za presojo ugotovljenih zlorab pa je pristojno okrožno sodišče v 
Ljubljani. 
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I  Z  J  A  V  A 

 

 

Kot odgovorna oseba organizacije 

 

 

(uradni naziv organizacije, velike črke) 

 

 

(kraj in ulica sedeža organizacije, velike črke) 

 

izjavljam, da smo seznanjeni s Pravili uporabe znaka ponudimo odraslim 
kakovostno izobraževanje – POKI za organizacije, ki izobražujejo odrasle in da se 

bomo pri uporabi znaka vedno ravnali po njih. 

 

 

Ime in priimek odgovorne osebe (direktor/ravnatelj):  

 
(velike tiskane črke) 

 
 

Podpis odgovorne osebe:              

 

Datum podpisa izjave:                  

 

 

Žig organizacije 


