blagovne in storitvene

znamke

spoštujmo intelektualno lastnino

Blagovna oz. storitvena znamka je pravno zavarovan
znak ali kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje
enakega ali podobnega blaga ali storitev različnih
proizvajalcev oziroma ponudnikov. Znamko lahko
predstavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi,
tridimenzionalne podobe, kombinacije barv, zvoki, itd.

KAKŠNE PRAVICE DAJE REGISTRIRANA
ZNAMKA?
Registrirana znamka daje imetniku izključno pravico,
da tretjim prepreči, da bi brez njegovega soglasja za
enako ali podobno blago ali storitve uporabljali znak, ki
je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. Vendar
pa registrirana znamka ne izključuje pravice drugega, da
registrira enak ali podoben znak za označevanje druge
vrste blaga ali storitev, razen če gre za slovečo znamko.

KAKO REGISTRIRATI ZNAMKO V SLOVENIJI?
Postopek za registracijo se začne s prijavo pri Uradu
RS za intelektualno lastnino, kjer jo lahko prijavitelji
vložijo sami ali za to pooblastijo zastopnika, ki je vpisan
v register zastopnikov pri uradu. Tuji prijavitelji so po
oddaji prijave za registracijo s strani urada pozvani,
da imenujejo zastopnika iz uradovega registra zastopnikov. Urad preveri, ali prijava izpolnjuje pogoje
za registracijo znamke, ne preverja pa obstoja že prej
registriranih enakih oziroma podobnih znamk ali
obstoječih pravic industrijske lastnine. Kot znamka se
ne more registrirati znak, ki nima sposobnosti, da bi
potrošniku omogočal razlikovanje istovrstnega oziroma
podobnega blaga ali storitev med različnimi ponudniki.
Prav tako se kot znamka ne more registrirati znak, ki
označuje le vrsto, kakovost, namen, geografski izvor
ali druge značilnosti blaga ali storitev, kot tudi ne

znak, ki zavaja javnost ali nasprotuje javnemu redu ali
morali oziroma takšna, ki vsebuje ali posnema znamenja,
embleme, grbe, zastave, ime in kratico kakšne države ali
mednarodne organizacije ali njen znak brez dovoljenja
pristojnih organov (slovenskega grba, zastave ali njunih
sestavnih delov ter besedila in notnega zapisa slovenske
himne, se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko).
Če prijava izpolnjuje vse predpisane pogoje, jo urad objavi
v svojem uradnem g
 lasilu. Imetnik prej registrirane enake
ali podobne znamke ali imetnik druge industrijske pravice,
avtorske pravice ali firme lahko v treh mesecih od dneva objave prijave vloži pisni ugovor zoper registracijo. O utemeljenosti ugovora odloča urad v posebnem postopku. Če zoper
registracijo znamke ni vložen ugovor ali ugovor ni utemeljen,
urad po plačilu ustrezne pristojbine izda odločbo o njeni
registraciji. Znamka velja deset let od datuma vložitve prijave
in se lahko neomejeno obnavlja za nova desetletna obdobja. Znamka, registrirana pri uradu, velja samo v Sloveniji.

KAJ MORA VSEBOVATI PRIJAVA
ZA REGISTRACIJO ZNAMKE?

znamka označuje, prikaz znaka, potrdilo o plačilu
prijavne pristojbine in pooblastilo zastopniku,
(če je bila prijava vložena preko zastopnika ali če
gre za tujega prijavitelja). Podrobna navodila v
zvezi s prijavo in obrazec so na voljo na uradu ali na
spletni strani urada. Vlogo za registracijo znamke
je priporočljivo oddati prek e-aplikacije (dostopne
na spletni strani urada), ki prijavitelja v postopku
prijave vodi in usmerja pri izpolnjevanju e-vloge.

KAKŠNI SO STROŠKI REGISTRACIJE
ZNAMKE?
Višina pristojbin je odvisna od števila razredov
mednarodne klasifikacije, v katere se razvršča
zadevno blago oziroma storitve. Pristojbina za
prijavo, ki vključuje tri razrede blaga in/ali storitev,
znaša 100 €, za vsak nadaljnji razred se doplača
20 €. Pristojbina za registracijo znamke, ki vključuje
veljavnost znamke za deset let, znaša 150 €, za
vsak nadaljnji razred pa dodatnih 50 €. Skupni
minimalni znesek registracije znamke znaša 250 €.

Prijava mora vsebovati zahtevo za registracijo znamke
(obrazec SIPO Z-1), seznam blaga oziroma storitev, ki jih

KAKO REGISTRIRATI ZNAMKO
V TUJINI?

https://eil.uil-sipo.si/sp-ui-tmefiling

Znamka se v drugih državah lahko registrira
na tri načine:

nacionalna prijava, vložena
	

pri ustreznem organu tuje države

E-aplikacija za vlogo za registracijo znamke v Sloveniji

	Prijavitelj lahko postopek izvede praviloma
le prek zastopnika, ki je vpisan v register
zadevne države. Pri večini držav je postopek
podoben postopku pred slovenskim uradom.
Le manjše število uradov je zakonsko dolžnih
preveriti, ali obstajajo že prej registrirane
enake ali podobne nacionalne znamke,
kar je lahko razlog za zavrnitev prijave.
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KAJ JE BLAGOVNA OZ. STORITVENA
ZNAMKA?

mednarodna prijava po Madridskem
	
protokolu o mednarodnem
registriranju znamk 

	Na osnovi prijavljene ali registrirane slovenske
znamke je mogoče registrirati znamko v
vseh državah članicah omenjenega
protokola. Prijavitelj vloži zahtevo za
mednarodno registracijo znamke na
ustreznem obrazcu pri slovenskem uradu
skupaj s seznamom blaga in/ali storitev v
angleškem oziroma francoskem jeziku in
plača uradu nacionalno pristojbino v višini
60 €. Mednarodne pristojbine v CHF nakaže
Svetovni organizaciji za intelektualno
lastnino (WIPO) v Ženevi. Znesek
mednarodnih pristojbin je odvisen od
izbranih držav. Postopek za registracijo se
začne pri slovenskem uradu, nadaljuje pri
WIPO in nadalje pri uradih držav, za katere
se zahteva registracija. Prijavitelj potrebuje
zastopnika samo v določenih primerih, ko
tuji uradi ugotovijo pomanjkljivosti oziroma
sporočijo razloge, zaradi katerih znamka v
izbrani državi ne more biti registrirana.
Znesek mednarodnih pristojbin lahko
izračunate s pomočjo kalkulatorja WIPO
(www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp).
evropska prijava znamke
	Prijavo za znamko prijavitelj vloži pri
Uradu Evropske unije za intelektualno
lastnino – EUIPO (za znamke in modele)
v Alicanteju v Španiji. Tako registrirana
znamka velja na celotnem območju
Evropske unije. Več informacij je na voljo
na spletni strani EUIPO (https://euipo.
europa.eu/ohimportal/sl/trade-marks).
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