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POVZETEK 

Glavni namen naloge je s pomočjo praktičnega primera znamke Racman analizirati proces 

registracije znamke pri Uradu RS za intelektualno lastnino, s katerim se pridobi zaščita 

znamke v Sloveniji. Znamka predstavlja pomemben del intelektualne lastnine, zato je 

pomembno, da se zaščiti. Zaščiti se lahko z nacionalno ali mednarodno registracijo ali z 

registracijo znamke Skupnosti, katere postopke in razlike opredeljuje naloga. Zavedanje o 

pomenu zaščite znamke je v porastu, na kar nakazuje naraščanje števila na novo registriranih 

znamk, ki se povečujejo predvsem na račun znamke Skupnosti. V porastu je tudi število na 

novo registriranih znamk, ki v svoji znamki vključujejo proizvod plenice iz tekstilnih 

materialov, kar je najpomembnejši proizvod znamke Racman. Število registriranih znamk se 

povečuje tako v Sloveniji kot v tujini, predvsem zaradi znamke Skupnosti. Področja z največ 

zahtevami za registracijo znamke se kljub spreminjanju registriranih znamk z leti bistveno ne 

spreminja pri nobenem izmed raziskanih uradov. 

Ključne besede: znamka, zaščita, načini registracije, intelektualna lastnina, uradi zaščite, 

Racman. 

 

SUMMARY 

The main purpose of the thesis is to analyse the process of trademark registration at the 

Slovenian Intellectual Property Office that is used to obtain trademark protection in Slovenia, 

and namely through a practical example of the Racman trademark. A trademark represents an 

important part of intellectual property, so it is important to protect it. It can be protected by a 

national or international registration or by the registration of a Community trademark, the 

procedures and differences of which are discussed in the thesis. The awareness of the meaning 

of trademark protection is increasing, as can be seen by a growing number of newly registered 

trademarks, which are on the increase particularly at the expense of a Community trademark. 

There are also more and more newly registered trademarks, which include textile diapers, 

which is the most important product of the Racman trademark. The number of registered 

trademarks is increasing in Slovenia as well as abroad, and this can be attributed to a 

Community trademark. Although registered trademarks are changing, the areas with most 

applications for trademark registration have not substantially changed over the years at any 

office under research. 

Key words: trademark, protection, methods of registration, intellectual property, registration 

offices, Racman. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V današnjem času hitrih sprememb in vse močnejše konkurence se podjetja z vsemi svojimi 

sredstvi in znanjem trudijo za naklonjenost kupcev in čim večji delež na tržišču. Pomembno 

vlogo pri tem imajo tudi znamke, saj so lahko eden izmed bistvenih elementov uspešnosti 

podjetja. Znamka je del intelektualne lastnine. Ustvarjena je z znanjem in je kot živ 

organizem. Sama po sebi ne predstavlja prednosti na tržišču, vendar se z ustreznim 

upravljanjem neprestano razvija, raste in s tem postaja močnejša. Graditev znamke je 

dolgotrajen proces, ki se ne zgodi čez noč, temveč je vanj treba neprestano in sistematično 

vlagati. Le tak način upravljanja privede do razpoznavne oziroma močne znamke, ki 

predstavlja vrednost, s katero se zagotavlja uspeh in usmerjenost k doseganju dobička. Za rast 

in razvoj znamke so potrebni znanje, čas in denar. 

Znamka sodi med ključne elemente prepoznavnosti vsakega podjetja, saj z njeno pomočjo 

podjetje na trgu komunicira o svojem obstoju, vrednotah, poslovni filozofiji. Znamka 

predstavlja pomoč pri razlikovanju med konkurenti. Je dodana vrednost in vez zaupanja med 

kupci in izdelki, ki pospešuje njihov ponovni nakup in krepi zvestobo kupcev, kar jih 

spodbuja, da so za določeno znamko pripravljen plačati tudi več. Z znamko, zlasti močno, se 

podjetje želi čim bolj identificirati, saj predstavlja moč podjetja, s katero izžareva energijo ter 

sporoča svoj ugled in izvor. Hkrati zagotavlja tudi varnost naložb in s tem povečuje ugled ne 

samo pri kupcih, ampak tudi pri dobaviteljih in bankah. Vsaka taka vrednost tako na kratek, 

še posebej pa na dolgi rok, potrebuje poleg dobrega upravljanja tudi pravilno in premišljeno 

varstvo. Nerazumljivo je, kako malo se nekatera podjetja doma in v tujini zavedajo pomena 

svojega pravnega varstva oziroma zaščite znamke (Jadek Pensa 2008, 51).  

Osnovna naloga znamke je razlikovanje blaga in storitev med konkurenti. Zato so blago in 

storitve na tržišču označeni z različnimi znaki. Namen teh znakov je, da se z njimi simbolno 

prikaže originalnost, tržno prepoznavnost in drugačnost od drugih znamk. Z zaščito znamk se 

pridobi izključno pravico do uporabe določenega znaka za označevanje blaga in storitev. S 

tem se znamka zavaruje pred zlorabo, krajo ali kopiranjem. Poleg tega zaščitena znamka 

zagotavlja večjo varnost in pogajalsko moč do poslovnih partnerjev, saj ima lahko podjetje v 

primeru kopiranja ali zlorabe znamke uničen ugled in prepoznavnost ter lahko tudi izgubi 

poslovne partnerje (Repas 2007, 26). 

Registracija znamke predstavlja njeno pravno formalno zaščito na določenem območju. 

Najmanjše območje predstavlja država, kjer lahko podjetje uveljavi svoje pravice v primeru 

sporov in kršitev. V Sloveniji in svetu se je zgodilo kar nekaj primerov prisvojenih znamk. 

Nekatera podjetja so ti dogodki opozorili na pomembnost zaščite svoje znamke in so jo 
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registrirali. Še vedno pa je veliko podjetij, med njimi tudi z uveljavljenimi znamkami, ki niso 

poskrbela za ta del svoje intelektualne lastnine (Černivec 2008, 1). 

V času globalizacije in odprtih meja lahko nastane potreba po varstvu znamke tudi na 

mednarodnih trgih. V tujini se lahko znamka zaščiti z nacionalno registracijo v posamezni 

državi. V primeru multinacionalne zaščite znamke pa obstajajo možnosti zaščite z nacionalno 

registracijo po posameznih državah ali z eno samo prijavo z mednarodno registracijo znamke 

po madridskem sistemu pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino ali z registracijo 

znamke Skupnosti pri Evropskem uradu za usklajevanje na notranjem trgu. 

V interesu podjetja prav gotovo ni, da bi razvijalo in vlagalo v znamko, za katero bi se kasneje 

izkazalo, da si jo že lasti nekdo drug, ali celo, da uporaba take znamke pomeni kršitev pravice 

do znamke. Zato je za znamko pomembno, da se zavaruje pravilno in pravočasno. Za katero 

vrsto in obliko zaščite se podjetje ali posameznik odloči, je odvisno od specifičnih potreb 

prijavitelja zaščite znamke.  

1.2 Namen in cilj naloge 

Namen naloge je analizirati proces registracije znamke od poizvedbe v bazi podatkov do 

končne registracije in s tem pridobiti njeno pravno varstvo na območju Slovenije. Za analizo 

procesa registracije znamke sem izbrala znamko Racman, ki je blagovna znamka podjetja 

Viral, d. o. o. Znamka Racman združuje izdelke za večkratno uporabo iz naravnih materialov, 

ki so vodoneprepustni, vendar koži prijazni in omogočajo njeno dihanje. Za izbiro te znamke 

sem se odločila, ker gre za znamko podjetja, v katerem sem zaposlena, ki je še nezaščitena in 

jo dobro poznam. S pomočjo naloge bom tako udejanjila registracijo in zaščito znamke 

Racman ter predstavila, kaj vse je potrebno za registracijo znamke storiti in na kaj mora biti 

podjetje pri procesu registracije pozorno. 

Cilji zaključne projektne naloge: 

− opredeliti znamko, predstaviti njeno vlogo in značilnosti; 

− pojasniti, zakaj znamko sploh zaščititi in kaj se z zaščito znamke pridobi; 

− predstaviti vrste postopkov registracije za pravno varstvo znamke v Sloveniji in tujini ter  

opredeliti, kakšne so razlike med posameznimi postopki registracije; 

− s pomočjo virov, pridobljenih iz baz podatkov in gradiva Urada RS za intelektualno 

lastnino, Svetovne organizacije za intelektualno lastnino ter Evropskega urada za 

usklajevanje na notranjem trgu, analizirati stanje zadnjih nekaj let na področju 

registriranih znamk v Sloveniji in tujini; 

− na osnovi študije primera blagovne znamke Racman predstaviti proces registracije 

znamke v Sloveniji. 
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Z analizo bom raziskala: 

− kakšen je trend na novo registriranih znamk, s čimer želim ugotoviti, kakšen je interes 

imetnikov znamk po zaščiti; 

− katera so področja po nicejski klasifikaciji, za katere se največkrat zahteva zaščita 

znamke za proizvode in storitve; 

− kakšen je trend na novo zaščitenih znamk v razredu 25 po nicejski klasifikaciji s 

proizvodom plenice iz tekstila, s čimer bom pridobila informacije o stanju zaščitenih 

znamk na področju, ki ga pokriva vodilni proizvod blagovne znamke Racman. 

1.3 Metode za doseganje ciljev naloge 

V zaključni projektni nalogi bom uporabila deskriptivni in analitični pristop. V okviru 

deskriptivnega pristopa si bom pomagala z metodama deskripcije in kompilacije ter s 

komparativno metodo. S pomočjo deskripcije in kompilacije bom povzela ugotovitve drugih 

avtorjev, s pomočjo komparativne metode pa naredila primerjavo med posameznimi postopki 

registracije znamke v Sloveniji in tujini.  

Analitični pristop bom uporabila pri analiziranju virov s spleta in podatkov mednarodnih baz 

Evropskega urada za usklajevanje na notranjem trgu in Svetovne organizacije za intelektualno 

lastnino ter pri analiziranju gradiva in podatkov baze Urada RS za intelektualno lastnino, kjer 

bom za ključne ugotovitve uporabila induktivno sklepanje. Za prikaz rezultatov bom 

uporabila opisno statistiko, katere podatke bom tabelarično in grafično prikazala s pomočjo 

programa Microsoft Excel. Sledila bo še analiza praktičnega primera procesa registracije 

izbrane znamke. 

1.4 Predpostavke in omejitve naloge 

Znamko lahko obravnavamo z več vidikov. Prav zaradi razsežnosti tem o znamkah jo bom v 

nalogi obravnavala predvsem z vidika intelektualne lastnine in njenega pravnega varstva. 

Naloga se bo osredotočila na veljavno zakonodajo in gradivo ter podatke Urada RS za 

intelektualno lastnino, Evropskega urada za usklajevanje na notranjem trgu in Svetovne 

organizacije za intelektualno lastnino. Prav tako bodo podatki za analizo statističnih podatkov 

uporabljeni iz baz že omenjenih organizacij. Analiza procesa registracije znamke bo omejena 

na znamko Racman, ki jo uporablja podjetje Viral, d. o. o. 
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2 ZNAMKA KOT PRAVICA INTELEKTUALNE LASTNINE 

2.1 Intelektualna lastnina 

Z intelektualno lastnino se označujejo stvaritve, ki izhajajo iz človeškega intelekta na 

industrijskem, znanstvenem, umetniškem in literarnem področju. Pri intelektualni lastnini ne 

gre za specifičen izdelek, ampak za originalno idejo izdelka. Vanjo so vloženi intelektualni 

napori, ki so povezani z moralnimi in ekonomskimi vidiki. Po eni strani torej gre za izključne 

pravice avtorja intelektualne lastnine nad njegovim lastnim delom, po drugi strani pa za 

uporabno vrednost rezultatov in njihovo gospodarsko izkoriščanje ter posledično za splošen 

družbeni razvoj in napredek, ki jih intelektualna lastnina prinaša (Likar 2004, 129).  

Intelektualna lastnina je lahko zlorabljena od tretjih oseb, zato ni dovolj, da je varovana zgolj 

z lastništvom. Njeno pravno varstvo se v Sloveniji varuje s tremi osnovnimi zakoni v 

povezavi s tujimi, in sicer prek mednarodnih konvencij in sporazumov. Osnovni zakoni 

intelektualne lastnine so (Likar 2004, 129–130): 

− Zakon o industrijski lastnini; 

− Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah; 

− Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij. 

Intelektualna lastnina se deli na industrijsko lastnino, avtorsko pravo in topografijo 

polprevodniških vezij. Industrijska lastnina varuje predvsem tiste človeške intelektualne 

stvaritve, ki kot rezultat ustvarijo nove znake razlikovanja ali tehnične rešitve in so tehnično 

izvedljive v proizvodnji. Med industrijsko lastnino se uvršča patent, patent s skrajšanim 

trajanjem, dodatni varstveni certifikat, model in geografska označba blaga. Avtorsko pravo 

varuje intelektualne stvaritve, ki niso tehnične narave in jih vedno ni mogoče množično 

industrijsko izdelati. Topografija polprevodniških vezij varuje druge pravice, ki zaradi svojih 

posebnosti ne morejo biti zaščitene po načelih avtorskega prava ali prava industrijske lastnine 

(Likar 2004, 130–143; Repas 2007, 32). 

2.2 Opredelitev znamke 

Znamka podjetju predstavlja pomemben del intelektualne lastnine in zanjo veljajo določene 

značilnosti. Najpomembnejše značilnosti znamke, predvsem z vidika intelektualne lastnine, so 

predstavljene v nadaljevanju naloge. 

2.2.1 Definicija znamke 

V literaturi obstaja veliko različnih definicij pojma znamke. Ena izmed najbolj klasičnih in 

znanih je definicija American Marketing Association (Kotler 1998, 444), ki opredeljuje 
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znamko kot »ime, izraz, simbol, obliko ali kombinacijo naštetih elementov, ki je namenjena 

prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in razlikovanju izdelkov ali 

storitev od konkurenčnih.« Kotler (1998, 445) nadaljuje, da je predvsem obljuba prodajalca, 

da bo dosledno ponujal določene lastnosti, koristi in storitve. 

S stališča intelektualne lastnine in prava znamko definira Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) 

(2006, 42. člen), ki pravi, da je znamka lahko »kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki 

omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja 

in jih je mogoče grafično prikazati«. To so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, 

številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, kombinacija barv kot tudi kakršna 

koli kombinacija takih znakov. Iz definicije tako izhaja, da mora za registracijo znamke znak 

ali kombinacija znakov izpolnjevati dva pogoja, in sicer, da mora omogočiti razlikovanje 

blaga in storitev ter da je znak mogoče grafično prikazati. 

2.2.2 Sestavni elementi znamke 

Znamko sestavljajo (Repovž 1995, 60): 

− ime znamke (angl. brand name), ki je glasovni element znamke in predstavlja tisti del 

znamke, ki ga je mogoče izgovoriti; 

− znak znamke (angl. brand mark) je tisti del znamke, ki se ga lahko prepozna, vendar se ga 

ne more izgovoriti (dizajn, simbol, barve itd.); 

− zaščitni znak (angl. trademark) je tisti del znamke, ki ga vsebuje le zaščitena znamka in 

varuje pravice imetnika znamke pred konkurenco.  

Najbolje za znamko je, da so prisotni vsi trije temeljni elementi, saj se med seboj dopolnjujejo 

in tako povečujejo njeno moč. Zato je zelo pomembno, da se za znamko izbere ustrezno ime 

in ustrezen znak, ki naj bo v skladu s sodobnimi tržnimi prijemi in pravili, ki veljajo za 

zaščito znamke, ter seveda, da se znamka tudi zaščiti. 

Pri oblikovanju znamke je pomembno, da se pri odločitvi o izbiri znamke upošteva, da je 

znamko mogoče zlahka prebrati, zapisati, črkovati, si jo zapomniti, da je brez jezikovnih ovir, 

da je prepoznavna, privlačna, atraktivna, da se loči od ostalih znamk, da je primerna za vse 

vrste oglaševalnih medijev, da ime znamke ali znak nakazujeta na korist proizvoda ali storitve 

in nima negativnega pomena na katerem izmed ciljnih trgov ter da je znak ali ime mogoče 

pravno zaščititi. Oblikovanje znamke je ustvarjalno delo in če znamko oblikuje zunanji 

izvajalec, ta samodejno postane imetnik njene avtorske pravice. Kadar je torej oblikovanje 

znamke zaupano zunanjemu izdelovalcu, je dobro v osnovni pogodbi urediti vprašanja, ki so 

povezana z avtorsko pravico, in poskrbeti, da je ta dodeljena podjetju, ki je oblikovanje 

znamke zahtevalo (URSIL 2008a, 8–13). 
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2.2.3 Temeljna načela prava znamk 

Za pravice industrijske lastnine in s tem tudi znamke veljajo naslednja osnovna načela (Repas 

2007, 34–35): 

− načelo teritorialnosti določa, da ima imetnik znamke pravico do varstva v tistih državah, 

ki so jo priznale, pravica pa se uveljavlja po pravu države, v kateri je bila ta zahtevana. V 

državah, kjer varstva ni, lahko znamko načeloma vsakdo izkorišča, ne da bi s tem kršil 

pravice; 

− načelo časovne omejenosti določa, da so pravice intelektualne lastnine praviloma časovno 

omejene. Vendar pa je varstvo znamke mogoče poljubnokrat podaljšati. Znamka je torej 

tisti del intelektualne lastnine, za katero to načelo velja le pogojno, saj če imetnik skrbi za 

njeno vzdrževanje in jo pravočasno podaljšuje, lahko traja neomejeno dolgo; 

− načelo enakosti pred zakonom določa, da so tuji prijavitelji znamke popolnoma izenačeni 

z domačimi prijavitelji, in to ne glede na to, v kateri državi želijo uveljaviti pravno 

varstvo za svojo znamko; 

− načelo specialnosti, ki določa, da je varstvo znamke zagotovljeno zgolj pred uporabo 

enake ali podobne znamke za enako ali podobno blago ali storitev. Tako lahko tretja 

oseba uporablja enako znamko za povsem različno blago ali storitve. To načelo ne velja 

za posebne vrste znamk, ki imajo širše varstvo. 

Poleg osnovnih načel prava znamke je treba omeniti še pravilo prve prijave, ki določa, da 

pravice do znamke praviloma dobi tisti, ki jo prvi prijavi (angl. first to file). V nekaterih 

državah velja pravilo, da pravice do znamke dobi tisti, ki jo prvi uporabi (angl. first to use) 

(Černivec 2007, 10). 

2.3 Prednosti znamk 

Znamka omogoča prepoznavnost blaga ali storitve po lastnostih, ki jih konkurenčno blago ali 

storitve nimajo. Prednosti, posebno močne znamke, prinašajo tako imetnikom kot tudi 

kupcem. Prednosti, ki jih znamka prinaša imetniku, so naslednje (Korelc, Musulin in Vidmar 

2006, 43–44): 

− nudi mu dobro podlago za pridobivanje kakovostnih sodelavcev, partnerjev, finančnih 

sredstev in najnovejše tehnologije; 

− je vir pogajalskih moči pri kupcih in dobaviteljih; 

− blago ali storitev, označena z znamko, doseže višje cene in dobičke; 

− omogoča razlikovanje oziroma identifikacijo blaga ali storitev; 

− vzdržuje, spodbuja in širi povpraševanje; 

− je sredstvo za razločevanje s konkurenčnimi ponudbami; 

− potencialnim konkurentom predstavlja vstopno oviro; 

− prodajalci uspešneje in raje prodajajo blago ali storitve priznanih znamk; 
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− omogoča hitrejši vstop na nove tržne segmente; 

− krepi konkurenčni položaj; 

− odpira vrata do novih kupcev; 

− na finančnem trgu je predmet prodaje. 

Prednosti znamke, ki jih ta prinaša kupcu, pa so naslednje (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 

24–45): 

− nudi mu dodatno vrednost; 

− poenostavi proces izbiranja in odločanja za izbiro; 

− omogoča preglednost trga in pomoč pri nakupu; 

− nudi mu številne informacije; 

− jamči kakovost proizvoda in vsebuje garancijsko funkcijo; 

− zmanjšuje tveganje ob nakupu in uporabi; 

− zadovolji določene psihološke in statusne potrebe kupcev; 

− je zvezda stalnica v spremenljivem svetu, ki v življenje kupca vnaša red, trdnost, varnost 

in udobje. 

2.4 Funkcija znamke 

Sodoben način trgovanja si je težko predstavljati brez znamk. V primeru, da bi tržišča 

ponujala izdelke, na katerih bi bilo označeno samo, za katero vrsto izdelka gre, in bi bilo 

zapakiramo v isto embalažo brez znamke, bi to pomenilo, da na tržiščih ni konkurence. 

Naloga znamke namreč je, da opravlja tri temeljne funkcije (Cornish in Llewelyn 2007, 620): 

− funkcijo izvora ali razlikovalno funkcijo; 

− funkcijo kakovosti ali garancije; 

− investicijsko ali reklamno funkcijo. 

2.4.1 Funkcija izvora ali razlikovalna funkcija 

Danes, ko se na tržišču vsak dan pojavlja vse več enakih izdelkov različnih proizvajalcev, ki 

se med seboj ločijo po kakovosti, vrsti, videzu ipd., je potreba po znamki vse bolj izrazita. 

Prav znamka je tista, ki izdelke med seboj ločuje glede na izvor in poudarja njihovo 

različnost. Funkcija izvora ali razlikovalna funkcija je temeljna funkcija znamke, ki omogoča 

razlikovanje blaga oziroma storitev enega proizvajalca od blaga oziroma storitev drugega 

proizvajalca. Pri tem mora imetnik znamke zagotoviti, da imajo blago in storitve, ki nosijo 

določeno znamko, res isti izvor oziroma so proizvedeni pod nadzorom enega imetnika, ki je 

tudi odgovoren za kakovost (Repas 2007, 38; Jadek Pensa 2008, 41–42). 
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2.4.2 Funkcija kakovosti ali garancije 

Pri funkciji kakovosti znamke ne gre za zagotavljanje kakovosti izdelkov v objektivnem 

pomenu, ampak se pod to funkcijo razume ocena kupca, ali določen izdelek zadovoljuje 

njegove potrebe, ki jih je od določene znamke pričakoval. Pomembno je razumeti, da znamke 

niso pravno zagotovilo kakovosti, temveč le pripomorejo k oceni kakovosti, saj pravni 

predpisi ne zahtevajo standardne kakovosti izdelkov določene znamke. Znamka naj bi vseeno 

zagotavljala določeno stalno kakovost in naj bi bila nespremenjena vsaj za določeno obdobje. 

Imetnik znamke lahko ponudi na tržišče blago ali storitev, ki ni enotne kakovosti, pod isto 

znamko, vendar s tem poseže v eno izmed temeljnih funkcij znamke in izgubi zaupanje 

kupcev ter si s tem zmanjša možnosti za prodajo svojega blaga ali storitev. Poleg izvora mora 

torej znamka zagotavljati tudi ugled kakovosti in zanesljivosti, drugače za kupca nima 

velikega pomena (Jadek Pensa 2008, 47). 

2.4.3 Investicijska ali reklamna funkcija  

Znamka je pomemben instrument komuniciranja z javnostjo, saj vzpostavi odnos med 

proizvajalcem in kupcem. Naloga znamke je, da pod svojim imenom ponudi izdelke v nakup 

in tako pritegne pozornost kupca. Znamka, ki se večkrat zapiše v podzavest kupca kot simbol 

blaga oziroma storitve, ki je vredna zaupanja in ugleda, vodi do ponovne izbire, hkrati pa 

kupčevo pozornost usmerja tudi na novo blago in storitve, ki se rodijo znotraj znamke (Jadek 

Pensa 2008, 49). 

2.5 Vrste znamk 

Splošno obstaja več vrst znamk, ki se jih razvršča po več merilih. Merila, po katerih so 

znamke razvrščene, so se razvijala skozi čas in se med seboj razlikujejo glede na vidik. V 

nadaljevanju so predstavljene tiste vrste znamk, ki so pomembne z vidika pravnega varstva 

oziroma zaščite znamke. 

2.5.1 Individualna in kolektivna znamka 

Po številu pooblaščenih oseb, ki imajo pravico do uporabe znamke, obstajata individualna in 

kolektivna znamka. Individualna ali posamezna znamka je znamka, ki je vezana na enega 

uporabnika – posameznika ali podjetje – in varuje pravice uporabnika za blago ter storitve, ki 

se označujejo pod znamko. 

Kolektivna znamka je vezana na več uporabnikov, pri čemer je njena naloga informiranje 

javnosti o posebnih lastnostih blaga oziroma storitev, za katere se znamka uporablja, in je 

lahko tudi učinkovit način za skupno trženje. V skladu z veljavno zakonodajo v Republiki 

Sloveniji lahko kolektivno zaščitijo določeno znamko združenja pravnih in fizičnih oseb, 
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zbornice, poslovne skupnosti, občine ali širše lokalne skupnosti ter državni organi. Kolektivna 

znamka ni prenosljiva niti ne more biti predmet licence, lahko jo uporabljajo tudi 

konkurenčna podjetja (Bohinc in Kete Ujčič 2001, 64). 

2.5.2 Blagovna in storitvena znamka 

Blagovne in storitvene znamke so namenjene razlikovanju blaga in storitev. Z blagovnimi 

znamkami se razlikuje blago enega podjetja ali posameznika od blaga drugih podjetij ali 

posameznikov. Storitvene znamke opravljajo enako nalogo v zvezi s storitvami, na tržišču so 

prisotne manj časa kot blagovne znamke. Pojavile so se, ko se je na trgu začela poplava raznih 

storitev in povpraševanje po njih ter posledično potreba po njihovem razlikovanju. Storitvena 

znamka je po naravi zelo podobna blagovni in se jo registrira, obnovi, razveljavi, prenese in 

licencira pod istimi pogoji kot blagovno znamko (URSIL 2008a, 15). 

2.5.3 Znana znamka 

Znana oziroma notorna znamka je tista znamka, ki je široko znana in uveljavljena na 

svetovnem trgu ter jo poznajo tudi kupci, ki ne kupujejo njenih izdelkov. Posebno varstvo 

znana znamka pridobi, ko postane splošno znana, razen če je bila znamka uporabljena, 

registrirana ali prijavljena v slabi veri1 (Jadek Pensa 2008, 134–146). 

Za znane znamke je značilno, da prinašajo večje dobičke in so zato bolj podvržene tveganju 

zlorabe od tretjih oseb, zato so te znamke bolj zaščitene in zanje velja večje varstvo. Znane 

znamke so zaščitene pred zavajajoče podobnimi znamkami tudi za nepodobno blago ali 

storitve v nasprotju z običajnimi znamkami, pri katerih zajema varstvo le zavajajoče podobne 

znamke za enako ali podobno blago in storitve. Zaščitene so lahko tudi, če niso registrirane ali 

se sploh ne uporabljajo na določenem ozemlju (URSIL 2008a, 16). 

Zakonodaja nekaterih držav med znamke, za katere velja večje varstvo, uvršča tudi znamko 

ugleda. Kakšna naj bi bila razlika med znamko ugleda in znano znamko je definirano dokaj 

nejasno. Teoretiki so kot odločilen element določanja, za katero izmed znamk gre, definirali 

prepoznavnost. Za znamko ugleda naj bi veljal znatno nižji prag prepoznavanja kot za notorno 

znamko, pri čemer opredeljujejo znamko ugleda kot znano znamko, notorno znamko pa kot 

splošno znano in uveljavljeno znamko na svetovnem trgu ter prepoznavno pri kupcih, ki sploh 

ne kupujejo takih vrst izdelkov. Razmerje med konceptom znano in konceptom splošno znano 

pa ni podano (Repas 2007, 149). 

                                                 
1 S slabo vero se opredeljuje zlorabo ali omejitev konkurence na področju uporabe znakov, ki je v 
nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji. 
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2.5.4 Tradicionalne in netradicionalne znamke 

Tradicionalne znamke so znamke, ki so sestavljene iz besednih znakov, številk, slik ali 

kombinacije naštetega. Med tradicionalne znamke spadajo besedne znamke (imena, priimki, 

črke, slogani itd.), figurativne znamke (risbe, simboli, slike, lahko tudi kombinacija besed in 

figurativnih elementov), barvne znamke v eni ali kombinaciji več barv in tridimenzionalne 

znamke (oblika proizvodov in embalaže) (Repas 2007, 83). 

Znamko je treba razumeti zelo široko in splošno z vsemi možnimi vrstami znakov, in sicer od 

običajnih do neobičajnih. Tako med znamkami obstajajo tudi  netradicionalne znamke, kamor 

spadajo znamke vonja, zvočne znamke, znamke okusa, abstraktne barvne znamke, ki so 

sestavljene iz ene same barve ali kombinacije barv in niso prostorsko omejene, ter 

hologramne znamke, ki jih sestavlja znak, katerega podoba se spreminja, in sicer odvisno od 

kota gledanja (Repas 2007, 79–92). 

2.5.5 Homonimne znamke  

Nekatera podjetja uporabljajo znamke, ki so enake imenu ali delu imena podjetja. Imenujejo 

se homonimne znamke. Za registrirano homonimno znamko velja dvojno varovanje. Znamka 

je zavarovana po ZIL-1, ime podjetja pa po Zakonu o gospodarskih družbah (Repas 2007, 26). 

Vsako podjetje mora biti vpisano v sodni register, saj se s tem varuje pravna varnost in  

zakonitost poslovanja. Z vpisom imena podjetja (firme) v sodni register imetnik pridobi 

izključno pravico do njene uporabe v poslovanju. Firma lahko vsebuje sestavine, ki podjetje 

podrobneje označujejo, vendar ne smejo povzročiti zmede glede vrste in obsega poslovanja, 

kršiti pravic drugih oseb ter povzročiti zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge 

osebe. Prav tako ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, 

uradnih znakov ter znanih znakov drugih upravičencev. V primeru, da predloga za vpis firme 

v sodni register vsebuje eno od teh sestavin, jo mora registrsko sodišče po uradni dolžnosti 

zavrniti (Kocbek idr. 2002). 
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3 PRAVNO VARSTVO ZNAMKE 

Znamka daje individualno značilnost blagu oziroma storitvam podjetja ali posameznika, ki 

nastopa na trgu, ter s tem opozarja kupce in konkurente na svojo prisotnost. S pridobitvijo 

varstva oziroma zaščite znamke si podjetje ali posameznik zagotovi izključno pravico do 

uporabe določene znamke za označevanje blaga ali storitev in prepreči vsakomur, da bi za 

enako ali podobno blago uporabljal enake ali zavajajoče podobne znamke in ga s tem 

oškodoval (Černivec 2007, 11). 

Varstvo znamke je mogoče pridobiti na različne načine. Izbira načina je odvisna od več 

dejavnikov, kot so potrebe, želje, možnosti in finančne sposobnosti prijavitelja. Znamka se 

lahko registrira v posamezni državi ali več državah, v celotni Evropski uniji (v nadaljevanju 

EU) ali skupini držav. Vsak način prijave ima svoje značilnosti in postopkovna pravila, ki jih 

je za pridobitev zaščite registracije treba upoštevati.  

3.1 Varstvo znamke v Sloveniji 

Registracija znamke v Sloveniji je najosnovnejši način za pridobitev pravnega varstva znamke 

na področju Slovenije in za slovenske prijavitelje tudi pogoj za pridobitev mednarodno 

registrirane znamke. Prijavo prijavitelj vloži na Urad RS za intelektualno lastnino (v 

nadaljevanju URSIL), ki je pristojen za varstvo znamke in opravljanje ostalih nalog, 

povezanih z varstvom intelektualne lastnine v Sloveniji.  

3.1.1 Absolutni razlogi za zavrnitev znamke 

Absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke so razlogi, ki opredeljujejo, da se kot 

znamka ne more registrirati znak, ki (ZIL-1 2006, 43. člen): 

− ne omogoča razlikovanja blaga ali storitev ali se ga ne da grafično prikazati; 

− je brez slehernega razlikovalnega učinka; 

− označuje le vrsto blaga oziroma storitev, njihov namen, čas ali način proizvodnje, ceno, 

kakovost, težo, količino, kraj oziroma geografsko poreklo ali druge lastnosti blaga ali 

storitev; 

− vsebuje ali sestoji iz geografskih označb za vina ali žgane pijače, če se ne nanašajo na 

blago, ki nima takega izvora; 

− sestoji izključno iz znakov, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali ustaljeni praksi 

trgovanja; 

− sestoji izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga ali je nujna za doseg tehničnega 

namena ali daje blagu bistveno vrednost; 

− nasprotuje javnemu redu in morali; 

− zavaja javnost glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev; 
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− vsebuje uradne znake ali punce za kontrolo ali jamstvo kakovosti blaga ali jih posnema; 

− vsebuje državni grb ali embleme, ime mednarodne organizacije brez dovoljenja 

pristojnega organa zadevne države; 

− vsebuje znamenja, grbe ali embleme brez dovoljenja pristojnega organa, ki sicer niso 

zaščiteni po 6. ter 
členu Pariške konvencije,2 vendar so posebnega javnega pomena; 

− vsebuje ali je sestavljena iz označb porekla blaga ali geografske označbe, registrirane v 

skladu z Uredbo o varstvu geografskih označb, in označb izvora za kmetijske proizvode 

in živila, in sicer pod pogojem, da je bila prijava znamke vložena po datumu vložitve 

prijav za registracijo označbe porekla blaga ali geografske označbe pri Evropski komisiji 

in se nanaša na isto vrsto blaga. 

Za znamke, ki so razlikovalni učinek pridobile z dolgotrajno uporabo pod pogojem, da znak 

izvira iz določenega podjetja in omogoča razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od 

blaga ali storitev drugega podjetja, ne veljajo vse omejitve iz absolutnih razlogov. To pravilo 

predstavlja pomembno izjemo med prepovedmi registracije znamke zaradi obstoja nekaterih 

absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke. Znamka mora razlikovalni učinek 

pridobiti pred vložitvijo prijave za registracijo znamke in razlikovalni učinek mora biti 

pridobljen za vse blago in storitve, za katere naj bi se znamka registrirala.  

3.1.2 Relativni razlogi za zavrnitev znamke 

Registracija znamke je lahko zavrnjena tudi zaradi relativnih razlogov. Ti razlogi 

preprečujejo, da bi znamke prihajale v nasprotja s prejšnjimi znamkami ali drugimi prejšnjimi 

pravicami, saj onemogočajo registriranje takih znamk. Dopustitev dvojnega varstva podobne 

ali enake znamke bi pomenila kršitev temeljne funkcije znamke, funkcije izvora. Kupec se pri 

tem ne bi mogel odločiti, kdo je proizvajalec blaga ali storitev med enakimi znamkami (Repas 

2007, 128).  

Relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke, ki jih določa 44. člen ZIL-1 iz leta 2006, 

opredeljujejo, da se kot znamka ne sme registrirati znak: 

− ki je enak prejšnji prijavljeni ali registrirani znamki druge osebe, če je to blago ali 

storitev, za katerega je registracija zahtevana, enako blagu ali storitvam prejšnje 

prijavljene ali registrirane znamke; 

− ki je enak ali podoben prejšnji prijavljeni ali registrirani znamki druge osebe, če je blago 

ali storitev, za katerega je zahtevana registracija, podobno blagu ali storitvam prejšnje 

prijavljene ali registrirane znamke, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri 

                                                 
2 Dopustnost registracije znakov, ki pripadajo državam ali mednarodnim organizacijam ureja Pariška 
konvencija v določbi 6. ter 

člena. Ta določba nalaga prepoved registracije in tudi ničnost takih znakov. 
Prepoved velja tudi v primeru, ko znak predstavlja zgolj en element znamke. Namen te določbe ni 
ustvariti posebnih pravic industrijske lastnine v korist države ali mednarodne organizacije, pač pa 
preprečiti uporabo teh znakov kot znamk v industrijskih ali gospodarskih dejavnostih. 
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čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko; 

− ki je enak ali podoben prejšnji registrirani znamki druge osebe, registrirane za blago ali 

storitve, ki niso enake ali podobne blagu ali storitvam, za katere je bila registracija 

zahtevana, če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali 

oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke ali če bi uporaba takega znaka 

nakazovala povezanost med blagom ali storitvami in imetnikom prejšnje znamke ter bi to 

utegnilo škodovati interesom imetnika prejšnje znamke; 

− če je enak ali podoben znamki ali neregistriranemu znaku, ki je v Republiki Sloveniji 

znana oziroma notorna znamka; 

− za katerega imetnik dokaže, da ga je brez njegovega pooblastila prijavil njegov posrednik 

ali zastopnik na svoje ime; 

− če bi bila njegova uporaba v nasprotju s prej pridobljenimi pravicami do imena, osebnega 

portreta, označbe za rastlinsko sorto, geografske označbe ali druge pravice industrijske 

lastnine ali prej pridobljene avtorske pravice brez soglasja imetnika prej pridobljene 

pravice. 

3.1.3 Pravice iz registrirane znamke 

Z registracijo znamke, ki se začne z dnevom vpisa znamke v register, podjetje ali posameznik 

pridobi izključno pravico do uporabe znamke, s katero označuje svoje blago in storitve ter 

preprečuje tretjim osebam, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago ali 

storitev uporabljali znamko v gospodarskem prometu, ki je enaka ali zavajajoče podobna 

njegovi znamki. Vendar registrirana znamka ne izključuje pravice drugega, da registrira enak 

ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitve, razen če obstaja verjetnost 

zmede ali gre za ugledno ali znano znamko. Registrirana znamka daje njenemu imetniku tudi 

izključno pravico, da lahko z znamko označuje svoje izdelke ali storitve, embalažo, prospekte, 

uvaža in izvaža blago pod svojo znamko, uporablja znamko na poslovni dokumentaciji, pri 

oglaševanju ipd. (ZIL-1 2006, 47. člen). Imetnik znamke nima samo pravice, ampak tudi 

dolžnost. Registrirano znamko mora uporabljati, saj se mu zaradi neuporabe lahko znamko 

razveljavi.  

Imetnik znamke lahko pod določenimi pogoji drugim prepove uporabo enake ali podobne 

znamke. Registrirana znamka je zasebna pravica imetnika znamke, zato lahko zoper osebo, ki 

brez imetnikovega soglasja posega v pravice iz registrirane znamke in s tem domnevno krši 

znamko, vloži tožbo na pristojnem sodišču. Za uspešno varovanje pravic iz znamke je 

pomemben celoten sistem – od ustrezne zakonodaje, delovanja URSIL-a in ostalih 

sodelujočih v postopkih podeljevanja znamk, sodišč, drugih inštitucij (tržnega inšpektorata, 

carinske uprave, generalne policijske uprave ipd.) ter do splošne zavesti vsakega posameznika 

o pravicah intelektualne lastnine (Černivec 2007, 44). 
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3.1.4 Postopek registracije znamke v Sloveniji 

Temeljni predpis, ki ureja zaščito znamke v Sloveniji, je Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1). 

Ta zakon ureja vsebine in pravice industrijske lastnine, njeno pridobitev, varstvo in 

uveljavljanje. Določbe o postopku varstva industrijske lastnine se nahajajo tudi v 

podzakonskih predpisih, ki še natančneje opredeljujejo nekatere vidike varstva. Za registracijo 

znamke je tako pomemben tudi Pravilnik o vsebinski prijavi znamke, ki določa bistvene 

elemente in način prijave znamke. 

Vložitev prijave in formalni preizkus 

Postopek za registracijo znamke se začne z vložitvijo prijave pri URSIL-u. Slovenski 

prijavitelj lahko vlogo vloži sam ali prek zastopnika, ki je vpisan v register pri uradu. Za vsak 

znak se vloži posebna prijava. Prijavitelj sme z eno prijavo zahtevati registracijo znamke za 

več vrst blaga ali storitev, prav tako lahko z več prijavami zahteva tudi registracijo več 

različnih ali podobnih znamk za isto vrsto blaga ali storitve (ZIL-1 2006, 97. člen). Prijava za 

znamko mora vsebovati (Pravilnik o vsebini prijave znamke 2001, 97. člen): 

− zahtevo za registracijo znamke, ki je prikazana v prilogi 1 in se praviloma izpolni na 

obrazcu SIPO Z-1; 

− v skladu z nicejsko klasifikacijo definiran seznam blaga in storitev, ki jih znamka 

označuje; 

− prikaz znaka v številu izvodov, predpisanem s podzakonskim predpisom; 

− druge podatke, ki so določeni s podzakonskim predpisom (potrdilo o plačilu prijavne 

pristojbine, pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena prek njega, pravilnik o 

kolektivni znamki v primeru zahteve za varstvo kolektivne znamke, pisno potrdilo v 

primeru zahtevane razstavne prednostne pravice, podatke o morebitni delitvi prijave itd.). 

Pri vsaki prijavi za zaščito znamke je treba definirati tudi seznam blaga in storitev, za katere 

se zahteva varstvo, in se ga oblikuje v skladu z nicejsko klasifikacijo. Nicejska klasifikacija 

vsebuje seznam razredov z abecednim seznamom blaga in storitev po posameznih razredih, s 

pomočjo katerih prijavitelj razvrsti blago in storitve v ustrezne razrede. Klasifikacija ima 45 

razredov, v prvih 34 je razvrščeno blago, v naslednje razrede pa se razvrščajo storitve. 

Nicejska klasifikacija se vedno znova dopolnjuje glede na novo blago oziroma storitve, ki se 

pojavljajo na tržišču. Trenutno je v veljavi deveta izdaja nicejske klasifikacije (Repas 2007, 

70). 

Po vložitvi prijave sledi formalni preizkus prijave. Pri preizkusu prijave URSIL preveri, če je 

izpolnjena v skladu z ZIL-1 in Pravilnikom o vsebini prijave znamke. V primeru, da ugotovi 

pomanjkljivosti, prijavitelja pozove, da jo dopolni v treh mesecih. Če prijavitelj tega ne stori, 

se šteje, da je prijava umaknjena. V primeru, da prijava nima nobenih formalnih 

pomanjkljivosti, urad nadaljuje postopek registracije in opravi vsebinski preizkus prijave. 
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Vsebinski preizkus in ugovor 

Vsebinski preizkus je preizkus obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamke, 

ki jih URSIL preverja po uradni dolžnosti. Če je podan kateri od razlogov, se znamka zavrne 

delno ali v celoti, v nasprotnem primeru pa se znamka objavi v Biltenu za industrijsko 

lastnino (v nadaljevanju Bilten). Po objavi prijave znamke je na osnovi pravice 

nasprotujočega mnenja tretjih oseb vsakemu omogočeno, da URSIL-u sporoči svoje mnenje, 

zakaj znamke ni možno registrirati. Pravico tretjih oseb je možno uveljavljati samo glede na 

absolutne razloge za zavrnitev znamke, ne pa tudi glede relativnih razlogov, slednje je 

dopustno samo določenemu krogu oseb. V primeru nasprotovanja registriranja znamke 

URSIL o tem obvesti prijavitelja, ki se lahko izreče o razlogih glede mnenja tretjih oseb (ZIL-

1 2006, 99.–100. člen).  

Ugovor zoper registracijo znamke zaradi relativnih razlogov lahko v roku treh mesecev po 

objavi prijave v Biltenu na osnovi dokazov vloži imetnik prejšnje registrirane ali prijavljene 

znamke, veljavne v Sloveniji, imetnik znane znamke, ki lahko sploh ni registrirana v 

Sloveniji, imetnik znamke, če jo je brez dovoljenja prijavil njegov posrednik ali zastopnik, in 

imetnik druge prej pridobljene pravice industrijske lastnine, pridobljene brez soglasja. Obstoj 

relativnih razlogov urad preverja izključno na osnovi ugovora. Zato je pomembno, da 

imetniki znamk spremljajo objavljene znamke v Biltenu ter se v primeru nepravilnosti 

pravočasno odzovejo v zvezi z znamkami, ki bi kakor koli oškodovale njihove že obstoječe 

registrirane znamke. Če je rok zamujen, se upošteva, kot da ugovor ni bil vložen. V primeru 

vloženega ugovora URSIL o tem obvesti prijavitelja znamke, ki se lahko izreče o razlogih iz 

ugovora. URSIL nato preveri utemeljenost navedb in odloči, ali je ugovor utemeljen. Če je bil 

ugovor utemeljen, lahko znamko zavrne delno ali v celoti (ZIL-1 2006, 101. člen).  

Registracija znamke 

V primeru, da ni bil vložen noben ugovor proti registraciji znamke ali so bili ugovori 

zavrnjeni, URSIL pozove prijavitelja o plačilu pristojbine za registracijo znamke. Ko 

prijavitelj plača pristojbine, URSIL izda odločbo o registraciji znamke, vpiše znamko v 

register in objavi njeno registracijo v Biltenu. V primeru, da prijavitelj pristojbine ne plača 

pravočasno, se prijava umakne (ZIL-1 2006, 103. člen).  

Znamka se registrira na ime osebe ali več oseb, ki so ob registraciji navedene kot prijavitelj. 

Registrirana znamka velja deset let od datuma vložitve prijave pri uradu. Po preteku desetih 

let jo lahko imetnik poljubnokrat obnovi za obdobje naslednjih desetih let. Obnovitev znamke 

se lahko vloži za vse že obstoječe blago in storitve ali v zoženem obsegu le za del blaga ali 

storitev (ZIL-1 2006, 52. člen). 
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3.1.5 Kršitev znamke 

Uporaba znamke brez dovoljenje imetnika pomeni poseganje v izključno pravico znamke in s 

tem kršitve pravic iz znamke, zaradi katerih lahko imetnik pri pristojnem sodišču vloži tožbo. 

Tožba se lahko vloži, kakor hitro je znamka registrirana, kajti šele takrat imetnik znamke 

pridobi izključno pravico iz znamke (Repas 2007, 299–300). 

Imetnik znamke lahko zoper osebo, ki brez njegovega soglasja posega v pravice iz znamke, s 

tožbo pri pristojnem sodišču zahteva prepoved nadaljnjega kršenja, odpoklic vseh predmetov 

kršitve iz gospodarskega prometa z upoštevanjem interesa dobrovernih tretjih oseb, 

odstranitev stanja, nastalega s kršitvijo, uničenje predmetov in sredstev kršitve, prepustitev 

predmetov kršitve imetniku znamke proti plačilu proizvodnih stroškov ter objavo sodbe. 

Kršitelj je za povzročeno škodo dolžan plačati imetniku odškodnino v obsegu, ki je določena 

po splošnih pravilih o povrnitvi škode (ZIL-1 2006, 121.–121. a člen). 

Vsaka uporaba znamke od tretjih oseb ne pomeni nujno tudi njene kršitve. Ugotovitve obstoja 

kršitve pravic iz znamke preverja na osnovi tožbe za to pristojno sodišče. Kršitev znamke je 

treba vedno obravnavati skupaj z omejitvami pravic iz znamke. Postopki v zvezi s kršitvami 

pravice znamke so na splošno dragi in dolgotrajni (Repas 2007, 171). 

3.1.6 Omejitev pravice iz znamke 

Za imetnika znamke obstajajo določeni pogoji, ko ne more preprečiti tretjim osebam, da 

uporabljajo njegovo znamko, če so dejanja storjena v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. 

Imetnik znamke tretjim osebam ne more preprečiti, da uporabljajo (ZIL-1 2006, 48. člen): 

− svoje ime ali naslov; 

− označbe glede vrste, količine, namena, kakovosti, geografskega izvora, vrednosti, časa 

proizvodnje, proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ter drugih značilnosti blaga ali 

storitev; 

− znamko, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve; 

− znak, ki je podoben ali enak znamki imetnika, če ga je tretja oseba začela uporabljati v 

dobri veri pred datumom vložitve prijave oziroma pred datumom prednostne pravice, če 

je ta v prijavi zahtevana.  

Določena je še posebna omejitev, ki je posledica privolitve imetnika prejšnje znamke v 

uporabo kasnejše znamke, pri kateri imetnik znamke ne more vložiti tožbe za ugotovitev 

ničnosti ali za izbris znamke ali prepovedati uporabe kasnejše znamke, če v obdobju petih let 

ni nasprotoval uporabi kasnejše znamke, čeprav je vedel za njeno uporabo, razen če kasnejša 

znamka ni bila prijavljena v dobri veri (ZIL-1 2006, 48. člen).  
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3.1.7 Prenehanje veljavnosti znamke 

Kljub vsem preizkusom, ki jih mora znamka prestati skozi proces registracije do končno 

izdane odločbe, se še vedno lahko zgodi, da je registrirana znamka zaradi različnih razlogov 

(Repas 2007, 283–297; ZIL-1 2006, 114.–120. člen): 

− razglašena za nično (obstoj absolutnih razlogov za zavrnitev znamke ali če znamka ne 

ustreza zahtevam predmeta varstva znamke), 

− predmet izbrisa (prijavljena v slabi veri, obstoj relativnih razlogov za zavrnitev znamke, 

dopustitev imetnika, da je znamka postala običajno ime za blago in storitve, ali če zavaja 

javnost glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga in storitev); 

− predmet izpodbijanja (obstoj prejšnje enake ali podobne znamke za označevanje enakega 

ali podobnega blaga in storitev pred oddajo prijave za registracijo znamke); 

− razveljavljena znamka (neuporaba znamke).  

3.2 Varstvo znamke v tujini 

Varstvo znamke, registrirane pri URSIL-u, velja le na območju Slovenije. Obstaja pa veliko 

podjetij, ki s svojimi blagom in storitvami vstopajo ali so že prisotna na tujih tržiščih, zato je 

za ta podjetja pomembna pridobitev varstva znamke tudi v tujini. Varstvo znamke v drugih 

državah se lahko pridobi z registracijo znamke na osnovi: 

− nacionalne prijave v posameznih državah; 

− mednarodne prijave po »madridskemu« sistemu; 

− prijave za znamko Skupnosti.   

3.2.1 Nacionalna prijava 

Nacionalna prijava je najosnovnejša zaščita znamke v tujini. Vloži se neposredno pri organu 

države in v jeziku države, v kateri se zaprosi za varstvo znamke. Praviloma mora tuji 

prijavitelj postopek izvesti prek zastopnikov, ki so vpisani v register zastopnikov. Postopek 

prijave, trajanje znamke in sodno varstvo določa nacionalna zakonodaja vsake posamezne 

države. Pri večini držav je postopek zelo podoben našemu postopku, le da nekateri nacionalni 

uradi pri postopku registracije znamke tudi preverijo, ali obstajajo že prej registrirane enake 

ali podobne nacionalne znamke, ki so lahko razlog za zavrnitev prijave (Černivec 2007, 50). 

3.2.2 Mednarodna prijava 

Pri mednarodni registraciji si prijavitelj z vložitvijo samo ene prijave za registracijo znamke 

lahko zagotovi varstvo znamke v kateri koli državi članici sporazuma. S tem se izogne 

formalnim postopkom pri nacionalnih uradih in plačevanju prijavnih oziroma osnovnih 

pristojbin v vsaki članici posebej, učinki varstva pa so enaki kot pri nacionalni prijavi. 
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Mednarodno registracijo znamke urejata dve pogodbi, in sicer Madridski sporazum in 

Protokol k Madridskemu sporazumu, ki delujeta vzporedno, vendar ločeno drug od drugega. 

Slovenija je podpisnica tako Madridskega sporazuma kot Protokola k Madridskemu 

sporazumu, kar pomeni da se slovenski prijavitelji lahko na osnovi mednarodne prijave 

odločijo za vložitev registracije znamke v kateri koli državi, ki je članica Madridske unije3 (v 

nadaljevanju MU), v katero so včlanjene v glavnem vse pomembnejše svetovne države 

(Repas 2007, 328).  

Med Protokolom k Madridskemu sporazumu in Madridskim sporazumom obstajajo nekatere 

bistvene razlike (Repas, 2007, 332): 

− tako Madridski sporazum kot Protokol k Madridskemu sporazumu vsebujeta določbo, da 

je mednarodna registracija v prvih petih letih odvisna od znamke v državi izvora. Pri 

Madridskem sporazumu je prijava za mednarodno registracijo mogoča le na osnovi že 

predhodno registrirane nacionalne znamke, medtem ko je pri Protokolu k Madridskemu 

sporazumu prijava znamke za mednarodno registracijo mogoča že na osnovi nacionalne 

prijave znamke. Pri tem je treba upoštevati, da če je nacionalna prijava, na kateri temelji 

mednarodna registracija, zavrnjena, umaknjena ali zavržena, preneha tudi mednarodna 

registracija. Mednarodni protokol v tem primeru omogoča spremembo neuspešne prijave 

mednarodne registracije v nacionalne prijave v vsaki imenovani državi, ne da bi pri tem 

izgubila datum prijave oziroma prednostno pravico; 

− po Protokolu k Madridskemu sporazumu imajo nacionalni uradi na voljo 18 mesecev, da 

predložijo ugovor za zavrnitev mednarodne znamke, po Madridskem sporazumu je ta rok 

12 mesecev; 

− Protokol k Madridskemu sporazumu omogoča, da so pod določenimi pogoji lahko članice 

MU tudi mednarodne organizacije, kar dovoljuje, da je v MU vključen tudi OHIM. 

Madridski protokol tako omogoča, da se posredno prek mednarodne registracije lahko 

pridobi tudi znamka Skupnosti; 

− prijavo je po Protokolu k Madridskemu sporazumu mogoče vložiti v angleškem, 

francoskem in španskem jeziku, po Madridskem sporazumu pa samo v francoskem 

jeziku; 

− znamka se po Protokolu k Madridskemu sporazumu registrira za obdobje desetih let, po 

preteku tega obdobja pa se lahko poljubnokrat podaljša za naslednjih deset let. Po 

Madridskem sporazumu se znamka registrira za obdobje dvajsetih let in jo je prav tako 

možno podaljševati. 

                                                 
3 Madridsko unijo sestavljajo države podpisnice Madridskega sporazuma in Protokola k Madridskemu 
sporazumu. 
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Vložitev prijave 

Zahtevo za mednarodno registracijo lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima aktivno 

podjetje v državi članici MU ali ima stalno prebivališče ali je državljan članice MU. 

Mednarodno prijavo znamke je treba vložiti pri Mednarodnem uradu prek nacionalnega urada 

oziroma urada izvora na posebnih predpisanih uradnih obrazcih. V primeru, da se prijava 

pošlje neposredno na Mednarodni urad, je ta ne bo upošteval (Repas 2007, 328). 

Prijava mora vsebovati zahtevo za mednarodno registracijo znamke, videz znaka, ki je 

registriran ali prijavljen v državi izvora, seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva 

varstvo, v jeziku, določenem z Madridskim sporazumom ali s Protokolom k Madridskemu 

sporazumu, potrdilo o plačilu pristojbine za registracijo znamke pri Mednarodnemu uradu, 

pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena prek zastopnika, in izjavo o namenu uporabe 

znamke, če se zahteva mednarodna registracija znamke v Združenih državah Amerike. V 

prijavi je treba navesti eno ali več držav MU, kjer prijavitelj želi zaščititi znamko, pri čemer 

prijavitelj znamke ne more navesti države izvora (Pravilnik o postopku z zahtevami v zvezi z 

mednarodno registracijo znamke 2006, 3. člen). 

Postopek registracije znamke 

Urad izvora posreduje prijavo Mednarodnemu uradu, še prej pa mora ta potrditi, da je znamka 

v prijavi identična vloženi prijavi ali pridobljeni registraciji pri uradu države izvora. Prav tako 

mora biti identičen opis znamke in njene razlikovalne lastnosti ter seznam blaga in storitev, za 

katere se zahteva registracija. Po prejemu prijave Mednarodni urad preveri skladnost prijave z 

vsemi zahtevami, ki jih postavlja Madridski sporazum ali Protokol k Madridskemu 

sporazumu. V primeru neustreznosti se prijava vrne uradu izvora oziroma prijavitelju. Vse 

pomanjkljivosti, ki so povzročile zavrnitev, se morajo odpraviti v roku treh mesecev, v 

nasprotnem primeru se prijava smatra za umaknjeno (Repas 2007, 329).  

Ko prijava ustreza vsem formalnim zahtevam, se znamka vpiše v mednarodni register znamk 

in objavi v uradnem glasilu WIPO. Mednarodni urad nato obvesti vse v prijavi imenovane 

države. Vsaka država ima pravico zavrniti mednarodno registracijo znamke, če nacionalna 

zakonodaja to omogoča. Zavrnitev znamke se vpiše v mednarodni register znamk in objavi v 

uradnem glasilu WIPO. Nadaljnji postopek se odvija med imetnikom mednarodne registracije 

in imenovano državo, ki je zavrnila varstvo, brez vpletanja Mednarodnega urada. Naloga 

imenovane države je, da po končanem postopku obvesti Mednarodni urad o končni odločitvi 

o zadevi, ki se nato objavi in vpiše v mednarodni register. V kolikor nobena od držav ne vloži 

ugovora v določenem roku za zavrnitev registracije znamke, je varstvo znamke v vsaki izmed 

izbranih držav enako, kot če bi bila ta znamka registrirana pri uradu vsake države posebej 

(Repas 2007, 329–330). 
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V roku petih let mednarodna registracija ostane odvisna od nacionalne registracije. Če torej 

nacionalna registracija v državi izvora preneha veljati v tem petletnem roku, potem preneha 

veljati tudi mednarodna registracija in s tem zaščita znamke. Mednarodno registracijo znamke 

je možno po preteku obdobja registracije ponovno podaljšati, seveda proti plačilu pristojbine. 

Registrirana znamka se lahko podaljša za vse navedene države ali samo za nekatere med njimi 

(Repas 2007, 331). 

3.2.3 Znamka Skupnosti 

Znamka Skupnosti ali Evropska znamka je znamka, ki je veljavna oziroma učinkuje na 

celotnem območju EU, učinka na celotno EU pa nima samo registracija znamke, ampak tudi 

prenos in prenehanje veljavnosti. V primeru priključitve nove države v EU se varstvo znamke 

Skupnosti samodejno razširi tudi na ozemlje nove članice, ne da bi bilo treba vložiti novo 

prijavo ali plačati dodatno pristojbino. Registracijo znamke Skupnosti je mogoče pridobiti z 

vložitvijo samo ene prijave na Uradu za harmonizacijo notranjega trga (znamke in modeli) (v 

nadaljevanju OHIM), ki je pristojen za njeno podelitev. Formalnost in postopek pridobitve 

varstva znamke na območju celotne EU se s tem poenostavi, saj gre za eno prijavo, en jezik, 

en upravni organ in za eno vlogo v postopku. Prijavo lahko vloži vsaka fizična in pravna 

oseba, vključno z organi javnega prava (Repas 2007, 336). 

Vložitev prijave 

Prijava za registracijo znamke Skupnosti se vloži neposredno na OHIM, pri glavnem 

nacionalnem uradu ali pri Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino. Vsebovati mora zahtevo 

za registracijo znamke Skupnosti, podatke o identiteti prijavitelja, seznam blaga in storitev, za 

katere se zahteva registracija, prikaz znamke in izjavo o prednostni pravici, če se ta zahteva. 

Prijava se izpolni v enem od uradnih jezikov EU, lahko tudi v slovenščini. Postopek 

registracije poteka po izbiri prijavitelja v enem od uradnih jezikov OHIM-a: v angleščini, 

francoščini, italijanščini, španščini ali nemščini. Prijavo lahko vloži prijavitelj sam ali pa jo 

vloži zastopnik, vpisan v register OHIM-a (Uredba Sveta (ES) 2009, 25.–26. člen). 

Postopek registracije 

Postopek in zahteve registracije znamke Skupnosti so podobni kot pri nacionalni registraciji. 

Po prejemu prijave OHIM najprej opravi preizkus glede formalnih zadev in ali obstajajo 

absolutni razlogi za zavrnitev registracije znamke Skupnosti. V kolikor prijava ne izpolnjuje 

vseh kriterijev, jo lahko prijavitelj dopolni, umakne ali spremeni, v nasprotnem primeru se 

prijava zavrne (Uredba Sveta (ES) 2009, 36.–37. člen).  
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Preizkusu sledi poizvedba, kjer OHIM določi datum vložitve prijave in sestavi poročilo o 

poizvedbi prejšnjih prijavljenih ter registriranih znamk Skupnosti v svojem registru, zaradi 

katerih bi lahko prišlo do zavrnitve registracije znamke iz relativnih razlogov. Prijavitelj ima 

tudi možnost, da proti plačilu dodatne pristojbine zahteva poizvedbo o prejšnjih registriranih 

ali prijavljenih znamkah v nacionalnih registrih. Pri tem nima možnosti, da se poizvedba 

opravi samo v nekaterih nacionalnih registrih, ampak v vseh ali pa v nobenem. Sledi objava 

prijave v Biltenu znamk Skupnosti (Uredba Sveta (ES) 2009, 38.–39. člen). 

Po objavi prijave lahko vsaka pravna ali fizična oseba na OHIM v pisni obliki poda svoje 

mnenje, s katerim pojasni, zakaj se znamka ne bi smela registrirati na osnovi absolutnih 

razlogov za zavrnitev znamke. V roku treh mesecev od objave je možen tudi pisni ugovor 

zoper registracijo znamke zaradi relativnih razlogov. Praviloma lahko ugovor vloži imetnik 

prejšnje podobne ali enake znamke Skupnosti ali nacionalne oziroma mednarodne znamke, 

veljavne v eni ali več državah članicah EU. Če OHIM oceni, da na osnovi ugovora obstajajo 

utemeljeni razlogi proti registraciji znamke, prijavo zavrne, v nasprotnem primeru pa zavrne 

ugovor. V primeru upravičenega ugovora za zavrnitev registracije znamke za del blaga ali 

storitev se prijava zavrne za določeno blago ali storitve. Če se prijava znamke Skupnosti 

zavrne ali če se razveljavi registracija ali se jo izbriše, ima prijavitelj možnost zahtevati 

pretvorbo prijave za znamko Skupnosti v nacionalne prijave (Uredba Sveta (ES) 2009, 40.– 

42. člen).  

V primeru, da prijava ustreza vsem zahtevam in proti znamki ni bilo podanih utemeljenih 

ugovorov, OHIM znamko registrira za obdobje deset let. Pred iztekom trajanja znamke OHIM 

obvesti imetnika znamke, ki mora, v kolikor seveda želi, podaljšati veljavnosti znamke za 

nadaljnjih deset let (Uredba Sveta (ES) 2009, 45.– 48. člen). 

Zoper odločbe OHIM se je možno pritožiti najprej na odbor za pritožbe OHIM, nato na 

sodišče prve stopnje, ki jih na osnovi Uredbe Sveta imenuje vsaka država članica, in nadalje 

še na Sodišče Evropske skupnosti. Posledica tega je, da se tožbe zoper kršitve pravic znamke 

presojajo po nacionalni zakonodaji določene države, kar lahko povzroči, da je v določeni 

državi pravica priznana, v drugi pa ne. To pa je v nasprotju z unitarnim značajem, eno izmed 

bistvenih lastnosti znamke Skupnosti, ki EU obravnava kot nedeljivo celoto. Ta problem se 

poskuša rešiti s harmonizacijo nacionalnega prava v državah EU, z ustanovitvijo enotnih 

pravic intelektualne lastnine in posebnih pravil, kar naj bi uredilo konflikte med načelom 

prostega pretoka blaga in pravicami industrijske lastnine (Repas 2007, 333–340). 

Da bi imetnike nacionalnih znamk prepričali, da svojo znamko registrirajo kot znamko 

Skupnosti in s tem združijo upravljanje znamk in znižajo stroške, se lahko v prijavi za 

znamko Skupnosti zahteva prednost starejše nacionalne znamke. To je posebna prednostna 
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pravica, ki v praksi nima enakih učinkov kot »navadna« prednostna pravica.4 Prednost 

starejše znamke omogoča, da se nacionalno znamko kasneje opusti, ohranijo pa se predhodne 

pravice, ki izhajajo iz nje, kot da je nacionalna znamka še vedno registrirana. Zahteva se 

lahko, če gre za istega imetnika, identično znamko in za enako zajeto blago in storitve kot pri 

starejši znamki. Če se nacionalna znamka razveljavi, razglasi za nično ali se ji imetnik odpove 

pred registracijo znamke Skupnosti, ni mogoče zahtevati prednosti na osnovi starejše 

nacionalne znamke (Repas 2007, 337; Uredba Sveta (ES) 2009, 34. člen). 

3.3 Primerjava med postopki registracije znamke 

Ko se imetnik znamke odloči, da bo registriral znamko, se vedno sreča z dilemo, kateri način 

registracije znamke izbrati. Na izbiro vpliva več dejavnikov, kot so možnosti, potrebe in 

smiselnost registracije znamke v določenih državah, stroški registracije, ki jih je imetnik 

znamke pripravljen investirati v zaščito znamke, prihodnji plani z znamko ipd. Nekega 

splošnega pravila za izbiro ni, saj ima vsak postopek tako prednosti kot slabosti. Pomembno 

je, da imetnik dobro prouči dano situacijo in se na osnovi tega odloči za najprimernejši način 

registracije.  

Osnovna značilnost nacionalne prijave je, da imetnik znamke pridobi zaščito znamke na 

območju države, v kateri je zaprosil za registracijo znamke in jo uspešno registriral. Cilj 

mednarodne registracije in registracije znamke Skupnosti je enak kot pri nacionalni 

registraciji, saj oba predvidevata zaščito znamke, vendar s poenostavitvijo postopka zaščite 

znamke v več državah in racionalizacijo stroškov. Znamka Skupnosti omogoča, da se samo z 

eno prijavo zaščiti znamka na območju celotne EU, z vključitvijo nove članice v EU se 

varstvo znamke avtomatsko razširi na novo članico. Mednarodna znamka se lahko registrira v 

državah MU, v katero so vključene vse najpomembnejše države sveta. Z razliko od znamke 

Skupnosti, v kateri je članstvo pogojeno z vstopom v EU, je mednarodna registracija povsem 

odprta za vstop novih članic. Vendar med znamko Skupnosti in mednarodno znamko obstaja 

povezanost, saj mednarodna registracija dovoljuje, da so članice MU lahko tudi mednarodne 

organizacije, tako da je mogoče na osnovi znamke Skupnosti posredno pridobiti tudi 

mednarodno registracijo znamke v državah izven EU. Nacionalna prijava je tako smiselna le v 

primeru, ko država, v kateri si podjetje želi registrirati znamko, ni članica Madridskega 

sporazuma, Protokola k Madridskemu sporazumu in EU ali če imetnik znamke v prihodnosti 

ne namerava širiti območja njenega tržišča. 

                                                 
4 Obstajata unijska in razstavna prednostna pravica. Unijska prednostna pravica je pravica prijavitelja, 
da lahko v določenem roku uveljavlja prednost za zahtevo prijave znamke, ki izhaja iz zgodnejše 
prijave, vložene v eni izmed držav članic Pariške unije ali Svetovne trgovinske organizacije. 
Razstavna prednostna pravica je pravica prijavitelja, ki mu omogoča, da lahko v določenem roku 
uveljavlja prednost pravice za pridobitev znamke, ki izhaja iz predhodnega razstavljanja na 
mednarodnih razstavah in sejmih, ki so registrirani pri Mednarodnem uradu za razstave. 
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Prijava pri nacionalni registraciji se vloži v jeziku države, v kateri se zaprosi za varstvo 

znamke. Mednarodna prijava se vloži v francoskem jeziku, v primeru registracije znamke po 

Protokolu k Madridskemu sporazumu pa je poleg francoščine mogoče prijavo vložiti tudi v 

angleškem ali španskem jeziku. Pri vložitvi prijave za znamko Skupnosti se lahko uporabijo 

vsi jeziki EU, glavnih jezikov pa je pet: angleščina, francoščina, italijanščina, španščina in 

nemščina. 

Pri nacionalni registraciji veljajo pravila zakonodaje države, kjer se vloži prijava za 

registracijo znamke. V primeru, da obstajajo razlogi za zavrnitev znamke, se prijava zavrne, 

znamka pa se v tej državi ne more registrirati. Za znamko Skupnosti velja unitarni značaj, ki 

EU obravnava kot nedeljivo celoto. V primeru obstoja zavrnitvenih razlogov za registracijo 

znamke v eni državi EU ta prepreči registracijo v vseh državah članicah. Vendar pa ima 

prijavitelj v tem primeru možnost spremeniti prijavo znamke Skupnosti v več nacionalnih 

prijav v tistih državah EU, v katerih ne obstajajo razlogi za zavrnitev znamke. Pri mednarodni 

registraciji kljub enotni prijavi za varstvo znamke, kadar obstajajo zavrnitveni razlogi v 

članici MU, prijavitelj še vedno lahko pridobi varstvo v tistih državah, v katerih za njeno 

pridobitev ni ovir. Vendar to po drugi strani pomeni, da mora mednarodno registracijo 

znamke potrditi vsaka država posebej, v kateri se zahteva zaščita znamke, kar pri registraciji 

znamke Skupnosti ni potrebno. 

Mednarodna registracija je v primerjavi z znamko Skupnosti centralizirana le v formalnem 

postopku prijavljanja in podaljševanja znamke. Pri znamki Skupnosti je centraliziran celoten 

postopek prijavljanja, ugovorov, registracije in podaljševanja ter se opravi na enem mestu in 

pri enem organu. Poleg tega je pogoj, da se mednarodna znamka sploh lahko registrira, 

predhodna nacionalna registracija ali v nekaterih državah nacionalna prijava znamke. Pri 

znamki Skupnosti predhodna prijava ali registracija nista potrebni.  

Znamka Skupnosti je cenejši način pridobitve varstva znamke v primerjavi z nacionalnimi 

registracijami, kjer je treba plačati pristojbino v vsaki posamezni državi za vsako posamezno 

registracijo. Stroške je mogoče racionalizirati tudi pri mednarodni registraciji, saj se vloži le 

ena prijava in plača le ena prijavna pristojbina, vendar je pri mednarodni registraciji treba 

dodatno plačati pristojbine za vsako državo, v kateri se znamka registrira. Pri znamki 

Skupnosti se plača le enotna pristojbina za prijavo registracije znamke in njeno varstvo, in to 

brez kakršnih koli drugih dodatnih stroškov. Prav tako so stroški enotni pri postopku ugovora, 

v nasprotju z mednarodno registracijo, kjer so stroški ugovora odvisni od števila podanih 

ugovorov. 
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4 ANALIZA PODATKOV O ZNAMKAH 

Pravno zaščito znamke v Sloveniji lahko pridobimo po nacionalni poti z vložitvijo nacionalne 

prijave pri URSIL-u, po mednarodni poti na osnovi Madridskega sporazuma ali Protokola k 

Madridskemu sporazumu z vložitvijo mednarodne prijave pri Svetovni organizaciji za 

intelektualno lastnino (v nadaljevanju WIPO) in od leta 2004 tudi po evropski poti z vložitvijo 

prijave za znamko Skupnosti pri OHIM-u.  

URSIL je organ Ministrstva za gospodarstvo RS, ki je pristojen za spodbujanje inovativnosti, 

izboljševanje konkurenčnosti slovenskega inovacijskega okolja, ozaveščanje javnosti o 

pomenu varstva pravic intelektualne lastnine, zagotavljanje informacijskih storitev v zvezi s 

pravicami intelektualne lastnine ter za opravljanje ostalih nalog s področja intelektualne 

lastnine. URSIL vodi za znamke postopek pridobitve pravne zaščite nacionalnih znamk, 

preverja mednarodne registracije znamk, sprejema in odpošilja prijave za mednarodne 

registracije znamk ter vodi nacionalni register znamk. Podatke o intelektualni lastnini za 

znamke, modele, dodatne varstvene certifikate in patente, prijavljene pri URSIL-u, je 

najenostavneje pridobiti prek spleta s pomočjo SIPO-DS. SIPO-DS je informacijski strežnik 

podatkovne baze URSIL, v katerem se med drugimi podatki intelektualne lastnine nahajajo 

tudi informacije o prijavljenih in registriranih znamkah, o pretečenih znamkah ter ostale 

informacije v povezavi z znamkami (URSIL 2011a). 

WIPO je specializirana agencija in deluje v okviru Organizacije združenih narodov. Njen 

namen je spodbujati ustvarjalnost, inovativnost in prispevati h gospodarskemu razvoju ter 

zagotavljati in širiti varstva intelektualne lastnine v sodelovanju z njenimi članicami. WIPO 

skrbi za izvajanje 23 mednarodnih pogodb s področja intelektualne zaščite, med drugimi tudi 

za zaščito mednarodnih znamk po »madridskem« sistemu. Podatke o mednarodnih znamkah 

pridobimo prek podatkovne baze ROMARIN. ROMARIN je podatkovna baza WIPA, ki 

vsebuje informacije o vseh mednarodnih znamkah, ki so trenutno v veljavi ali so prenehale 

veljati v zadnjih šestih mesecih, podatke za mednarodno prijavljene znamke in znamke, ki so 

v postopku. Podatke o znamkah lahko v podatkovni bazi ROMARIN iščemo s pomočjo 

načina »Simple« ali »Advanced« (WIPO 2011a; WIPO 2011b). 

OHIM je agencija Evropske skupnosti, ki je pristojna za registracijo znamk in modelov 

Skupnosti. Naloga OHIM-a je spodbujati pravno zaščito znamk in modelov Skupnosti, 

izvajati postopke registracije za članice EU, jih upravljati ter skrbeti za njihov register. 

Podatke o znamkah Skupnosti je mogoče najti prek spleta, in sicer s pomočjo CTM-ONLINE. 

CTM-ONLINE omogoča dostop do podatkovne baze OHIM-a ter vsebuje podatke o 

prijavljenih in registriranih znamkah Skupnosti, prav tako pa tudi za znamke v postopku in 

neveljavne znamke. CTM-ONLINE deluje na način »Basic« ali »Advanced«, kateri način 

uporabimo pa je odvisno od želenih zahtevanih kriterijev iskanja. Iskanje znamk Skupnosti v 

bazi podatkov OHIM-a je možno tudi s spletnim orodjem »eSearch Plus«, ki omogoča iskanje 
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informacij o znamkah Skupnosti s široko paleto iskalnih kriterijev ter z možnostjo razvrščanja 

in filtriranja. Iskanje je možno z načinom »Basic« ali »Advanced« (OHIM 2011a; OHIM 

2011b). 

Podatke za izdelavo analize o znamkah za potrebe naloge smo pridobili: 

− za nacionalne znamke, prijavljene pri URSIL-u, iz virov gradiva URSIL-a in podatkovne 

baze URSIL prek informacijskega strežnika SIPO-DS; 

− za mednarodne znamke iz virov gradiv WIPA in podatkovne baze WIPA, kjer smo do 

baze dostopali prek baze ROMARIN, zadostovalo je iskanje z načinom »Simple«; 

− za znamke Skupnosti iz virov gradiv OHIM-a in s pomočjo podatkovne baze OHIM-a, 

kjer smo podatke iskali s pomočjo spletnega orodja »eSearch Plus« z načinom 

»Advanced«. 

4.1 Analiza registriranih znamk 

Namen analize podatkov o novih registriranih znamkah v zadnjih nekaj letih je ugotoviti, 

kakšen je trend registriranih znamk pri URSIL-u, WIPU in OHIM-u ter s tem interes 

imetnikov znamk po njeni zaščiti. Podatke za analizo smo pridobili iz virov gradiv URSIL-a, 

WIPA in OHIM-a. 

4.1.1 Analiza nacionalnih znamk pri URSIL-u 
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Slika 1: Registrirane znamke pri URSIL-u 

Vir: URSIL 2010a, 25; URSIL 2011b, 5. 

Število domačih in tujih na novo registriranih nacionalnih znamk je v zadnjih nekaj letih 

nekoliko nihalo. Največ domačih znamk je bilo registriranih v letu 2008, tujih pa v letu 2007. 
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Najmanj znamk je bilo v obeh primerih registriranih v letu 2009. Pri skupnih nacionalnih 

registriranih znamkah je bilo med leti prav tako opaziti nihanje registriranih znamk z 

največjim številom novih registracij v letu 2008 in najmanjšim številom v letu 2009.  

4.1.2 Analiza mednarodnih znamk pri WIPU 
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Slika 2: Registrirane znamke pri WIPU 

Vir: URSIL 2010a, 25; URSIL 2011b, 5; WIPO 2011c, 6, WIPO 2011d. 

Število na novo registriranih mednarodnih znamk se je povečevalo vse do leta 2009, ko je 

sledil opazen padec registracij in je bilo registriranih najmanj znamk v zadnjih nekaj letih, v 

letu 2010 pa se je njihovo število ponovno povečalo. Registrirane mednarodne znamke z 

veljavnostjo na območju Slovenije so se v zadnjih nekaj letih stalno zmanjševale, saj se je 

število registracij od leta 2006 do leta 2010 zmanjšalo skoraj za polovico. Mednarodno 

registrirane znamke z izvorom urada v Sloveniji so do leta 2008 malenkostno naraščale, od 

leta 2008 pa se je njihovo število malenkostno zmanjševalo. Delež slovenskih prijaviteljev 

mednarodno registriranih znamkami je majhen, saj je v letu 2010 znašal le 0,7 %.  

4.1.3 Analiza znamk Skupnosti pri OHIM-u 

Preglednica 1: Registrirane znamke pri OHIM-u 

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Skupaj pri OHIM 61.589 68.017 81.492 89.944 100.795 

Št. znamk iz SLO 53 45 107 108 204 

Vir: OHIM 2011c, 5; OHIM 2011d. 
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Slika 3: Registrirane znamke pri OHIM-u 

Vir: OHIM 2011c, 5. 

Razporeditev na novo registriranih znamk Skupnosti v zadnjih nekaj letih nam prikazuje slika 

3, iz katere je razvidno, da se je število registriranih znamk iz leta v leto povečevalo. Prav 

tako se je povečevalo število registriranih znamk Skupnosti od slovenskih prijaviteljev, 

vendar pa je delež registracij v primerjavi z registriranimi znamkami Skupnosti precej 

majhen, saj v letu 2010 znaša le 0,2 %. 

4.1.4 Analiza znamk po uradih 
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Slika 4: Registrirane znamke po uradih 

Vir: URSIL 2010a, 25; URSIL 2011b, 5; WIPO 2011c, 6; OHIM 2011c, 5. 
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Iz slike 4, ki prikazuje število na novo registriranih znamk po uradih URSIL, WIPO in OHIM 

v zadnjih nekaj letih, je razvidno, da se je število registriranih znamk povečevalo vsako leto, k 

čemur so pomemben del prispevale registrirane znamke Skupnosti, saj je bilo pri 

mednarodnih in nacionalnih znamkah URSIL-a skozi leta zaznati tudi padanje števila 

registriranih znamk.  

Število na novo registriranih znamk se iz leta v leto povečuje, kar pomeni, da se povečuje tudi 

interes imetnikov znamk po njihovi zaščiti. K naraščanju registriranih znamk velik delež 

prispevajo registrirane znamke Skupnosti, saj njihovo število opazno narašča v primerjavi z 

nacionalnimi in mednarodnimi znamkami. Pri mednarodnih in nacionalnih registracijah je 

bilo v letu 2009 zaznati opazen padec na novo registriranih znamk. Po poročanju raznih 

uradov naj bi bil glavni razlog upada števila nacionalnih in mednarodnih registriranih znamk 

v letu 2009 recesija (URSIL 2011b, 5), vendar pa je k upadanju pripomogla tudi znamka 

Skupnosti, ki je leta 2009 uvedla ugodne pogoje za registracijo in pospešila njen postopek. 

4.2 Analiza najpogosteje zahtevanih področij po nicejski klasifikaciji za zaščito 

znamke 

Namen analize najpogosteje zahtevanih področij za zaščito znamke, določenih v skladu z 

nicejsko klasifikacijo, v zadnjih nekaj letih je ugotoviti, katera so področja, za katera se 

največkrat zahteva zaščita znamke pri URSIL-u, WIPU in OHIM-u. Področja nicejske 

klasifikacije opredeljujejo njeni razredi, v katere pri prijavi registracije znamke razvrstimo 

proizvode in storitve, ki jih nameravamo označevati z znamko. Podatki za to analizo so 

pridobljeni iz virov gradiv URSIL-a, WIPA in OHIM-a ter iz baze podatkov URSIL-a. 

4.2.1 Analiza nacionalnih znamk pri URSIL-u 

Preglednica 2: Število zahtev v najpogostejših razredih za zaščito znamke pri URSIL-u 

Razred/leto 2006 2007 2008 2009 2010 

35 – oglasna dejavnost ter komercialni 

in pisarniški posli 
730 739 912 569 731 

41 – izobraževanje, razvedrilo in šport 613 574 642 407 481 

42 – oblikovanje in razvoj rač. opreme 

ter znanstvene in tehnološke raziskave 
403 356 445 292 333 

16 – papirnati izdelki 347 335 416 241 314 

9 – računalniška in druga znanstvena 

oprema) 
317 314 401 225 291 

38 – telekomunikacije 245 229 306 190 221 

Vir: URSIL 2008b, 30; URSIL 2009, 30; URSIL 2010a, 26; URSIL 2011c.  
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Slika 5: Delež najpogosteje zahtevanih razredov za zaščito znamke pri URSIL-u 

Vir: URSIL 2008b, 30; URSIL 2009, 30; URSIL 2010a, 26; URSIL 2011c. 

V zadnjih nekaj letih se je pri URSIL-u največkrat zahtevalo varstvo za registracijo znamke v 

razredu 35 (oglasna dejavnost, komercialni posli, pisarniški posli), razredu 41 (izobraževanje, 

razvedrilo, šport), razredu 42 (oblikovanje in razvoj računalniške opreme ter znanstvene in 

tehnološke raziskave), razredu 16 (papirnati izdelki), razredu 9 (računalniška in druga 

znanstvena oprema) in razredu 38 (telekomunikacije). Število zahtev v najpogostejših 

razredih, kot nam jih prikazuje preglednica 2, je bilo v vseh razredih največje v letu 2008, 

najmanjše pa v letu 2009. 

4.2.2 Analiza mednarodnih znamk pri WIPU 

Preglednica 3: Število zahtev v najpogostejših razredih za zaščito znamke pri WIPU 

Razred/leto 2006 2007 2008 2009 2010 

9 – računalniška in druga znanstvena 

oprema 
8.197 8.473 9.305 7.935 7.804 

35 – oglasna dejavnost ter komercialni in 

pisarniški posli 
5.787 6.478 7.683 6.798 6.453 

42 – oblikovanje in razvoj rač. opreme ter 

znanstvene in tehnološke raziskave 
4.947 5.205 6.092 5.337 4.823 

25 – oblačila, obutev in pokrivala 5.017 5.315 5.308 4.482 4.959 

5 – farmacevtski, veterinarski in drugi 

sanitarni proizvodi 
4.126 4.767 4.868 4.553 4.673 

41 – izobraževanje, razvedrilo in šport 4.113 4.369 4.882 4.469 4.047 

Vir: WIPO 2011e. 
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Slika 6: Delež najpogosteje zahtevanih razredov za zaščito znamke pri WIPU 

Vir: WIPO 2011e. 

Največkrat zahtevano varstvo za zaščito mednarodnih znamk v zadnjih nekaj letih je bilo 

podano za razred 9, razred 35, razred 42, razred 25, razred 5 (farmacevtski, veterinarski in 

drugi sanitarni proizvodi) in razred 41. Število zahtev v najpogostejših razredih, ki jih 

prikazuje preglednica 3, je bilo največje v letu 2008 in najmanjše v letu 2009. 

4.2.3 Analiza znamk Skupnosti pri OHIM-u 

Preglednica 4: Število zahtev v najpogostejših razredih za zaščito znamke pri OHIM-u 

Razred/leto 2006 2007 2008 2009 2010 

9 – računalniška in druga znanstvena 

oprema 
15.995 17.960 21.099 23.821 26.120 

35 – oglasna dejavnost ter komercialni 

in pisarniški posli 
10.861 13.720 18.145 21.227 25.385 

42 – oblikovanje in razvoj rač. opreme 

ter znanstvene in tehnološke raziskave 
9.531 11.762 13.899 16.178 17.980 

41 – izobraževanje, razvedrilo in šport 8.011 9.791 12.589 14.480 16.815 

16 – papirnati izdelki 8.574 9.251 11.357 12.259 13.557 

25 – oblačila, obutev in pokrivala 7.689 8.321 10.036 10.983 13.171 

Vir: OHIM 2008, 30; OHIM 2009, 29; OHIM 2010, 30; OHIIM 2011c, 40. 
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Slika 7: Delež najpogosteje zahtevanih razredov za zaščito znamke pri OHIM-u 

Vir: OHIM 2008, 30; OHIM 2009, 29; OHIM 2010, 30; OHIIM 2011c, 40. 

Iz slike 7 je razvidno, da se je za zaščito znamk Skupnosti v zadnjih nekaj letih največkrat 

zahtevalo varstvo v razredu 9, razredu 35, razredu 42, razredu 41, razredu 16 in razredu 25. 

Število zahtev v vseh najpogosteje zahtevanih razredih je, kot je razvidno iz preglednice 4, 

skozi leta naraščalo.  

Področja z največkrat zahtevanim varstvom znamke za proizvode in storitve v zadnjih nekaj 

letih so si po uradih med seboj podobna, saj imajo vsi uradi med prvimi šestimi razredi razred 

35, ki zajema področje oglasne dejavnosti in komercialnih ter pisarniških poslov, razred 41, ki 

zajema področje izobraževanja, razvedrila in športa, razred 42, ki zajema področje 

oblikovanja in razvoja računalniške opreme ter znanstvene in tehnološke raziskave, ter razred 

9, ki zajema področje izdelave računalniške in druge znanstvene opreme. Pri uradu WIPO in 

OHIM sta razreda 9 in 35 na prvem in drugem mestu, vendar se je pri OHIM-u v letu 2010 

razred 35, znotraj katerega se delež najpogosteje zahtevanih registracij nenehno povečuje, 

precej približal razredu 9. Pri URSIL-u se razred 9 nahaja nekoliko niže, šele na petem mestu, 

medtem ko je razred 35 pri URSIL-u na prvem mestu, na drugem mestu pa je razred 41. 

Tretje mesto med najpogosteje zahtevanimi področji za registracijo znamke pri vseh treh 

uradih zavzema razred 42. 

4.3 Analiza registriranih znamk za proizvod plenice iz tekstilnih materialov v razredu 

25 po nicejski klasifikaciji 

Namen analize podatkov o znamkah, ki so bila na novo registrirane v zadnjih nekaj letih, za 

proizvod plenice iz tekstilnih materialov v razredu 25 po nicejski klasifikaciji je ugotoviti, 

kakšen je trend registriranih znamk na področju, ki ga pokriva vodilni proizvod blagovne 
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znamke Racman, podjetja Viral, d. o. o. Podatke za analizo smo pridobili iz baz podatkov o 

znamkah pri URSIL-u, WIPU in OHIM-u.  

4.3.1 Analiza nacionalnih znamk pri URSIL-u 

Podatke smo v podatkovni bazi URSIL iskali po kriteriju nicejske klasifikacije za razred 25, 

po izbrani letnici registracije in po seznamu blaga ter storitev za proizvod plenice oziroma po 

besednih zvezah plenice iz tkanine, plenice iz tekstila, plenice iz tekstilnih materialov in 

plenice iz blaga.  
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Slika 8: Registrirane znamke s proizvodom plenice v razredu 25 pri URSIL-u 

Vir: URSIL 2011c. 

Kot nam prikazuje slika 8, je bilo na novo registriranih domačih in tujih nacionalnih znamk s 

proizvodom plenice v razredu 25 nicejske klasifikacije v zadnjih nekaj letih malo. Vsega 

skupaj je bilo v obdobju 2006–2010 registriranih 36 nacionalnih znamk, veljavnih na 

področju Slovenije. 

4.3.2 Analiza mednarodnih znamk pri WIPU 

Podatke v podatkovni bazi WIPA smo iskali po kriteriju nicejske klasifikacije (angl. Nice 

Classifications) za izbrani razred 25, po letu registracije (angl. registration date) in na osnovi 

seznama blaga in storitev (angl. goods and services) za proizvod plenice. V bazi podatkov 

WIPA so vsi podatki za vsako znamko prevedeni v angleški jezik, zato smo za kriterij iskanja 

seznama blaga in storitev uporabili naslednje besede oziroma besedne zveze: diapers, diaper, 

nappy, nappies, diapers of textile, diaper of textile, diapers made of fabric, nappies made from 

textile, nappies of textile in cloth diapers.  
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Slika 9: Registrirane znamke s proizvodom plenice v razredu 25 pri WIPU 

Vir: WIPO 2011f. 

Za proizvod plenice, ki so zajete v razredu 25 nicejske klasifikacije, je število na novo 

registriranih mednarodnih znamk skozi leta nihalo. Največ registriranih znamk je bilo v letu 

2008, najmanj pa v letu 2009. Pri registriranih mednarodnih znamkah, ki veljajo na področju 

Slovenije, je bilo v zadnjih nekaj letih opaziti trend padanja na novo registriranih znamk, še 

posebej v zadnjih dveh letih. 

4.3.3 Analiza znamk Skupnosti pri OHIM-u 

Pri pridobitvi podatkov za analizo znamke Skupnosti smo podatke iskali po kriteriju nicejske 

klasifikacije (angl. Nice Classification) za razred 25, po letu registracije znamke (angl. 

registration date) in po proizvodu oziroma storitvi (angl. goods and services). V podatkovni 

bazi OHIM-a so podatki o znamkah prevedeni v vse jezike EU, zato smo za kriterij iskanja 

proizvoda uporabili naslednje slovenske besede oziroma besedne zveze: plenice, plenice iz 

blaga, plenice iz tkanine, plenice iz tekstilnih materialov, plenice iz tekstilij.  

Kot je razvidno iz slike 10, se je število na novo registriranih znamk Skupnosti za proizvod 

plenice v razredu 25 iz leta v leto povečevalo. Od leta 2006 do leta 2010 je število 

registriranih znamk naraslo za več kot polovico. 
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Slika 10: Registrirane znamke s proizvodom plenice v razredu 25 pri OHIM-u 

Vir: OHIM 2011e. 

4.3.4 Analiza znamk po uradih 
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Slika 11: Registrirane znamke za proizvod plenice v razredu 25, zaščitenih po uradih 

Vir: URSIL 2011c; WIPO 2011f; OHIM 2011e. 

 

Iz slike 11, ki prikazuje število na novo registriranih znamk za proizvod plenice v razredu 25 

nicejske klasifikacije pri URSIL-u, WIPU in OHIM-u, je razvidno, da se je število 

registriranih znamk s tem proizvodom skozi leta povečevalo. Največji prispevek k temu je 

imela znamka Skupnosti, opazen pa je bil tudi delež mednarodnih registracij, vendar so te z 



35 

leti nihale. Prispevek nacionalnih znamk k skupnemu številu registracij tega proizvoda je bil 

majhen. 
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Slika 12: Registriranje znamke za proizvod plenice v razredu 25, zaščitenih na področju 

Slovenije 

Vir: URSIL 2011c; WIPO 2011f; OHIM 2011e. 

Kot nam prikazuje slika 12, se je število na novo registriranih znamk po raziskanih uradih za 

proizvod plenice v razredu 25, ki so veljavne na področju Slovenije, v zadnjih nekaj letih 

povečevalo. Največji del k naraščanju so prispevale registrirane znamke Skupnosti, saj so 

veljavne na celotnem območju EU, torej tudi v Sloveniji. Delež registriranih mednarodnih in 

nacionalnih znamk je bil majhen. 

Skupno gledano se število novih registriranih znamk za proizvod plenice v razredu 25 

nicejske klasifikacije povečuje. Število registracij narašča tako po raziskanih uradih kot na 

področju Slovenije. Največji del k naraščanju teh registriranih znamk v obeh primerih 

prispeva znamka Skupnosti. Mednarodno registrirane znamke prispevajo k deležu 

registriranih znamk tega proizvoda po raziskanih uradih kar opazen delež, medtem je delež 

registriranih znamk za ta proizvod, veljavnih na področju Slovenije, precej manjši. Prispevek 

nacionalnih znamk je v obeh primerih majhen. Iz rezultatov o registriranih znamkah za ta 

proizvod lahko sklepamo, da se število na novo registriranih konkurenčnih znamk povečuje 

tako po raziskanih uradih kot tudi v Sloveniji. Vendar se pri tem zastavlja vprašanje, ali ni 

tako obsežno število novih registracij za ta izdelek pri nas samo posledica značilnosti znamke 

Skupnosti, da registrirana znamka velja na celotnem območju EU. 
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5 ZAŠČITA ZNAMKE RACMAN 

V nadaljevanju naloge je predstavljen proces registracije blagovne znamke Racman pri 

URSIL-u, pri čemer je cilj pridobitev njene zaščite na področju Slovenije in obenem 

opozoriti, kaj vse je potrebno storiti in upoštevati, da se čim lažje in brez zapletov prebijemo 

skozi proces registracije znamke.  

5.1 Znamka Racman 

Znamka Racman je blagovna znamka in najpomembnejša znamka podjetja Viral, d. o. o. 

Podjetje Viral je družinsko podjetje, v katerem je zaposlenih šest ljudi in je eno od vodilnih 

podjetij v Sloveniji, ki izdeluje pralne plenice za dojenčke iz naravnih materialov za 

večkratno uporabo. Cilji podjetja so utrditi položaj blagovne znamke in ostati eno od vodilnih 

podjetij na svojem področju v Sloveniji, dolgoročno pa s svojo znamko prodreti na trge 

območja EU in konkurirati s tako ali še bolj kakovostnimi izdelki, kot jih ponuja evropski trg. 

Zato je podjetje usmerjeno k nenehnemu izboljševanju kakovosti izdelkov na vseh področjih 

delovanja, hkrati pa želi s svojimi izdelki kar najbolj ustreči svojim kupcem in zadovoljiti 

njihove potrebe ter prispevati k skrbi za naravo ter varovanje okolja (Viral 2010). 

Znamka Racman je nastala, ko se je v podjetju porodila ideja o izdelavi pralnih plenic za 

dojenčke iz naravnih materialov, postopoma pa se je ideja razširila še na nekatere druge 

izdelke. Znamka Racman tako združuje kakovostne izdelke iz naravnih materialov, ki so 

vodoneprepustni, vendar koži prijazni in omogočajo njeno dihanje. Izdelki so za večkratno 

uporabo oziroma pralni. V znamko so zajeti izdelki za previjanje otroka od novorojenčka 

naprej, podloge za zaščito postelje in higienski izdelki za ženske. Pot do današnjih 

kakovostnih izdelkov, ki jih blagovna znamka ponuja, je bila dolga, a podjetju je uspelo 

ponuditi kakovostne izdelke in postati ena od najbolj prepoznavnih znamk v Sloveniji na 

svojem področju. 

Čeprav je znamka Racman prepoznavna znamka in se uporablja že vrsto let, pa do nedavnega 

na področju njene zaščite ni bilo narejeno prav veliko. Razlogi za neaktivnost pri zaščiti 

znamke sicer niso znani, je pa najbrž eden od najpomembnejših razlogov za neangažiranost 

pridobitve pravnega varstva znamke, da se na tem področju ni zgodilo nič, kar bi namigovalo 

ali povzročilo zlorabo znamke in s tem ogrozilo njeno uporabo ter posledično morebiti tudi 

delovanje podjetja. Končno zavedanje o pomenu registracije znamke in vrednosti njene 

zaščite nas je le spodbudilo, da smo sprožili postopek registracije za pridobitev pravnega 

varstva in s tem še pravočasno preprečili njeno morebitno zlorabo.  
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5.2 Analiza procesa registracije znamke Racman 

O načrtih z znamko, njenem predvidenem tržišču, podobi, zahtevah in željah kupcev, 

celotnemu marketingu ipd. je treba začeti razmišljati že pri sami ideji o znamki ter njenem 

snovanju in oblikovanju, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na upoštevanje pravil, ki veljajo 

za zaščito znamke. Zelo nerodno je, da imamo oblikovano že celotno podobo znamke, ko 

ugotovimo, da isto ali podobno znamko že uporablja nekdo drug in da je ne moremo 

registrirati, ali celo, da je uporaba take znamke v nasprotju z zakonom. Zato moramo za 

izbrano znamko čim prej preveriti, ali izpolnjuje vse zahteve za registracijo, ki bi lahko 

vplivale, da bi med procesom registracije prišlo do njene zavrnitve ali do prenehanja njene 

veljavnosti. V današnjem času interneta in elektronskega poslovanja je priporočljivo preveriti 

tudi, da izbrana znamka ni registrirana kot spletna domena. 

5.2.1 Poizvedba o znamki v bazah podatkov 

Poizvedba o znamki v bazah podatkov je neobvezno, a pomembno delo, s katerim ugotovimo 

prisotnost podobnih ali enakih znamk za enako ali podobno blago in storitve na določenem 

teritoriju. Opravimo jo vsaj pred vložitvijo prijave za registracijo znamke, še bolje pa je, če to 

naredimo že pri samem nastajanju znamke in se s tem izognemo kasnejšemu neprijetnemu 

presenečenju o že obstoječih enakih ali podobnih znamkah. Poizvedbo lahko opravimo sami 

na uradu ali s pomočjo podatkovnih baz uradov prek spleta, lahko pa to delo za plačilo 

zaupamo kar uradu ali zastopniku. Pomembno je, da naredimo poizvedbo po vseh državah, 

kjer znamko želimo zaščititi. Pri tem se je treba zavedati, da je poizvedba pomembna, vendar 

zgolj informativna, saj kljub opravljeni poizvedbi ne moremo s 100-odstotno gotovostjo trditi, 

da ne obstaja nekje še kakšna prejšnja znamka, ki ji je naša zavajajoče podobna. Res je, da je 

verjetnost obstoja takšne znamke z opravljeno poizvedbo veliko manjša. 

Slovensko bazo podatkov o prijavljenih in registriranih znamkah najdemo na uradni strani 

URSIL-a, kjer imamo povezavo tudi do nekaterih ostalih baz podatkov, med drugim tudi do 

podatkovnih baz mednarodnih znamk WIPA in znamk Skupnosti OHIM-a, ki ju lahko 

najdemo tudi prek njune uradne spletne strani. Poleg teh treh za poizvedbo najpogosteje 

uporabljenih baz podatkov kot pripomoček za iskanje prijavljenih in registriranih znamk 

lahko omenimo še orodje TMview. To je spletno orodje, ki deluje pod okriljem OHIM-a in 

združuje več podatkovnih baz znamk. Uporabnikom na enem mestu omogoča poizvedbo o 

obstoju znamk po vseh uradih držav, ki so vključeni v ta sistem, in je enostavna alternativna 

iskanja znamk po različnih uradih. TMview sodeluje z uradi Beneluksa, Bolgarije, Češke, 

Danske, Estonije, Španije, Francije, Velike Britanije, Italije, Portugalske, Slovaške, OHIM-a, 

WIPA in Slovenije (TMwiev 2011).  

Za znamko Racman smo naredili poizvedbo o prijavljenih in registriranih znamkah v 

podatkovnih bazah URSIL-a, WIPA in OHIM-a ter s pomočjo spletnega orodja TMview tudi 
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v bazah nacionalnih uradov, vključenih v ta sistem. Poleg besede Racman smo poizvedbo 

naredili tudi za podobne besede oziroma njene izpeljanke. V nobeni izmed baz podatkov 

nismo našli enake ali podobne znamke, zaradi katere bi znamki Racman lahko kdo 

nasprotoval iz relativnih razlogov. 

5.2.2 Določitev teritorija zaščite 

Z registracijo znamke si zagotovimo izključno pravico do njene uporabe na določenem 

teritorialnem območju, kjer je znamka zaščitena, saj za znamko velja načelo teritorialnosti – 

torej je zaščitena na tistem področju, kjer je bila uspešno registrirana. Zato je smiselno, da se 

pred vložitvijo prijave vprašamo, ali bomo znamko ščitili samo v Sloveniji ali tudi v tujini, in 

določimo kje. Pri tem moramo upoštevati, da vsi glavni razlogi, zaradi katerih se odločimo, da 

znamko zaščitimo v Sloveniji, veljalo tudi za zaščito znamke v tujini. 

Podjetje Viral pod znamko Racman svoje izdelke trenutno trži le na območju Slovenije, je pa 

eden izmed ciljev, da podjetje v prihodnosti s svojo znamko prodre tudi na področje držav 

EU. V podjetju se je precej razmišljalo, ali znamko zaščititi samo v Sloveniji ali tudi na 

območju EU, torej ali jo registrirati nacionalno v Sloveniji ali se odločiti za registracijo 

znamke Skupnosti. Na koncu je pretehtalo mnenje, da se znamka Racman zaščiti le na 

območju Slovenije. Razlog za tovrstno odločitev je predvsem v tem, da ime znamke Racman 

ni preveč ustrezno za tujino. Tako naj bi se predvidoma z vstopom na tuja tržišča za trženje 

izdelkov znamke Racman uporabila znamka z isto podobo, vendar s primernejšim imenom za 

tuji trg, novo ime pa bi se na ustreznem teritoriju tudi ustrezno zaščitilo. V nadaljevanju 

naloge bo tako predstavljen proces registracije znamke pri URSIL-u in pridobitev njene 

zaščite na območju Slovenije. 

5.2.3 Seznam blaga in storitev 

Pri registraciji znamke je poleg tega, kje znamko registriramo, pomembno tudi, za katero 

določeno blago in storitve znamko registriramo. To nam opredeli seznam blaga in storitev, ki 

ga oblikujemo v skladu z nicejsko klasifikacijo. Seznam oblikujemo tako, da blago oziroma 

storitve razvrstimo v ustrezne razrede, določene po nicejski klasifikaciji: najprej navedemo 

številko razreda, nato pa še definiramo blago oziroma storitve, navedene v podrazredih 

posameznega razreda. Blago in storitve navajamo z njihovimi dejanskimi imeni, če pa blago 

ali storitev ni navedena v podrazredih, jo poimenujemo z imenom, ki ga uporabljamo sami, 

saj s tem prispevamo k širitvi blaga in storitev ter k dopolnitvi nicejske klasifikacije. Zaščita 

znamke velja le za opredeljeno blago in storitve s seznama, ki je obvezna priloga k prijavi za 

registracijo znamke. V osnovno zaščito so vključeni trije razredi, vsak nadaljnji razred pa je 

možno zaščititi ob dodatnem plačilu. 
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Seznam blaga in storitev, ki je bil oblikovan v skladu z nicejsko klasifikacijo pri znamki 

Racman, je obsegal tri razrede (URSIL 2010b): 

− razred 5, ki zajema farmacevtske in veterinarske proizvode, sanitarne proizvode za 

medicinske namene, dietetske snovi za medicinsko uporabo, hrano za dojenčke, obliže, 

obvezilni material, snovi za zalivanje zob in za zobne odtise, dezinfekcijska sredstva, 

pripravke za uničevanje škodljivcev ter fungicide in herbicide; 

− razred 24, ki zajema tkanine in tekstilne proizvode, ki jih ne obsegajo drugi razredi, ter 

pregrinjala za postelje in mize; 

− razred 25, ki zajema oblačila, obutev in pokrivala. 

Nekateri izdelki, ki se uporabljajo pod znamko Racman, so bili že navedeni v podrazredih 

izbranih razredov, nenavedene izdelke pa smo določili v ustrezne razrede in poimenovali po 

imenih, pod katerimi se uporabljajo v podjetju, in tako oblikovali seznam blaga in storitev: 

− razred 5: blazinice za prsi za doječe matere, menstruacijski vložki; 

− razred 24: zaščitne podloge za posteljo, posteljne prevleke, posteljnina, posteljno perilo, 

robčki iz blaga; 

− razred 25: plenice iz tekstilnih materialov, prekrivne hlačke, volnene hlačke, nepapirnati 

slinčki, vložki za plenice, vpojne hlačke, kopalne plenice. 

5.2.4 Vložitev prijave 

Prijava mora vsebovati pravilno izpolnjeno zahtevo za registracijo znamke, ki jo izpolnimo na 

za to pripravljenem obrazcu SIPO-Z1 in jo dopolnimo z zahtevanimi prilogami. V obrazcu 

izpolnimo podatke o prijavitelju oziroma prijaviteljih znamke, kontaktne podatke, na katere 

nas bo URSIL obveščal o vsem v zvezi z registracijo znamke, morebitnega zastopnika in 

njegovo registrsko številko, videz znaka (ki mora biti predstavljen jasno in v obsegu 8 cm x 8 

cm), podatke o znaku (označbo, ali se zahteva registracija v barvni ali črno-beli tehniki in ali 

gre za tridimenzionalni ali zvočni znak), transkripcijo znaka (če je znak sestavljen iz črk, ki 

niso v latinici, ali številk, ki niso rimske ali arabske), vrsto objave in registracije znaka (ali naj 

bo prikazan s črkami, ki jih ima URSIL za standardne, ali v obliki, kot smo jo definirali mi), 

označbo, če prijavljamo kolektivno znamko, razrede s seznama blaga in storitev ter skupno 

število razredov, podatke o zahtevani prednostni pravici in podlago zanjo, če uveljavljamo 

prednostno pravico znamke, ter izjavo o skupnem predstavniku v primeru, da obstaja več 

prijaviteljev (Pravilnik o vsebini prijave znamke 2001, 2.–5. člen). 

Katere priloge priložimo poleg zahteve za registracijo, je odvisno od tega, ali znamko 

vlagamo sami ali nam jo vlaga zastopnik in v kakšni obliki hočemo znamko zaščititi. Zahtevo 

za registracijo znamke oddamo v treh izvodih, ki sta jih podpisala prijavitelj ali zastopnik. Če 

je znak sestavljen samo iz običajnih besed, črk, številk ali kombinacij in ne vsebuje nobenega 

figurativnega elementa, bo URSIL znak objavil v standardnih črkah, ki jih uporablja, in je 

dovolj, če priložimo le tri izvode videza znaka, ki se nahajajo že na izvodih zahteve za 
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registracijo znamke. URSIL bo znak objavil v njihovih standardnih črkah, tudi če to na 

zahtevi izrecno zahtevamo. V primeru, da znak vsebuje figurativne elemente, posebne oblike 

črk, barve ali kombinacije barv, je potrebno, da poleg treh izvodov videza znaka na zahtevi za 

registracijo znamke priložimo še dodatna dva izvoda videza znaka. Za tridimenzionalen znak 

priložimo prikaz znaka v taki obliki, iz katere je razvidna tridimenzionalnost, in njegov opis, 

za zvočno znamko pa zvočni zapis znaka v CD, avdio ali MP3 datotečni obliki. Kot prilogo 

moramo priložiti tudi dva izvoda seznama blaga in storitev, razvrščenih po nicejski 

klasifikaciji, potrdilo o plačilu pristojbine in pooblastilo zastopnika, če znamko registriramo 

prek njega, ter pravilnik o kolektivni znamki, če registriramo kolektivno znamko. 

Zahtevo za registracijo znamke in potrebne priloge vložimo pri URSIL-u v pisni obliki v 

slovenskem ali katerem koli drugem jeziku skupaj s slovenskim prevodom. V primeru, da 

želimo registrirati več oblik znakov, za določeno znamko prijavo vložimo za vsak znak 

posebej.  

Prijavitelj znamke Racman je podjetje Viral, postopek registracije pa smo izvedli sami. Znak 

smo želeli registrirati v črno-beli tehniki ter da ga urad objavi in registrira v obliki, kot smo jo 

definirali sami, saj vsebuje figurativne elemente in posebne oblike črk. V skladu z nicejsko 

klasifikacijo blaga in storitev smo zavarovali blago v treh razredih, in sicer 5, 24 in 25. Ker za 

našo znamko ne veljajo nobene druge posebnosti in ne gre za nobeno posebno vrsto znamke v 

zahtevi za registracijo znamke, ni bilo treba navesti nobenega dodatnega opisa oziroma 

transkripcije znaka. Kot prilogo smo priložili dva izvoda seznama blaga in storitev, pet 

izvodov prikaza znaka (trikrat na zahtevi za registracijo znamke) in potrdilo o plačani 

pristojbini. Izpolnjena zahteva za registracijo znamke Racman je prikazana v prilogi 2. 

5.2.5 Formalni in vsebinski preizkus 

Pri formalnem preizkusu urad preverja, če je vloga za registracijo znamke izpolnjena v skladu 

z ZIL-1 in s Pravilnikom o vsebini prijave znamke. Pravilno izpolnjena vloga zajema pravilno 

izpolnjeno zahtevo za registracijo znamke in priložene zahtevane priloge. V primeru, da 

prijava ni popolna, nas urad pozove, da jo dopolnimo. Dopolnjeni prijavi oziroma prijavi, ki 

izpolnjuje vse potrebne zahteve, urad dodeli datum vložitve prijave in številko prijave. Od 

tistega trenutka dalje prijave ne smemo več bistveno spreminjati, seznama blaga in storitev pa 

ne širiti, lahko pa ga še ožimo. Ob dodelitvi datuma in številke prijave znamka s statusom 

prijave začne obstajati tudi v bazi podatkov URSIL-a. Ta datum je za prijavitelja pomemben 

tudi z vidika ugovarjanja kasneje prijavljenih znamk. 

Po opravljenem formalnem preizkusu prijave sledi še vsebinski preizkus, kjer urad po uradni 

dolžnosti preveri, ali je ob upoštevanju absolutnih razlogov za zavrnitev znamke prijavljeni 

znak mogoče registrirati kot znamko. Po uspešno opravljenem vsebinskem preizkusu nam 

urad izda sklep o prestanem vsebinskem preizkusu. 
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Če prijavo izpolnimo v skladu z ZIL-1 in s Pravilnikom o vsebini prijave znamk ter iz svoje 

znamke izključimo absolutne razloge za zavrnitev znamke, nam preverjanje formalnega in 

vsebinskega preizkusa ne bi smelo predstavljati večjih ovir pri postopku registracije znamke. 

Vloga za registracijo znamke Racman je bila izpolnjena v skladu z vsemi predpisanimi 

pravili, pri vsebinskem preizkusu preverjanja pa ni obstajal noben morebitni absolutni razlog 

za zavrnitev znamke, tako da je urad za znamko Racman izdal potrdilo o prejemu prijave 

znamke, ki je prikazano v prilogi 3, in sklep o prestanem vsebinskem preizkusu. Znamka 

Racman je bila po opravljenem formalnem in vsebinskem preizkusu s statusom prijavljene 

znamke vnesena tudi v bazo podatkov URSIL-a, kot je prikazano v prilogi 4. 

5.2.6 Objava prijave v Biltenu za industrijsko lastnino 

Po prestanem formalnem in vsebinskem preizkusu znamka izpolni pogoje za objavo podatkov 

iz prijave v Biltenu. Podatki iz prijave znamke se v Biltenu objavijo z mednarodnimi 

številčnimi kodami za identifikacijo podatkov – INID (angl. Internationally agreed Numbers 

for the Identification Data). Z INID kodami se, odvisno od tega, katere podatke znamka 

vsebuje, objavi številka prijave, datum vložitve prijave, datum objave prijave, podatki o 

prednostni pravici, podatki o prijavitelju, podatki o zastopniku, razvrstitev znaka po 

mednarodni dunajski klasifikaciji figurativnih elementov znamk, prikaz znaka, navedba, če 

gre za kolektivno znamko, tridimenzionalen znak ali zvočno znamko, transkripcija znaka, 

navedba barv in kombinacija barv, če je znak v barvi, navedba razredov po nicejski 

klasifikaciji in izdaja klasifikacije ter seznam blaga in storitev (URSIL 2011d, 76). 

V Biltenu se objavijo samo tisti podatki, ki se navezujejo na določeno znamko. Pri objavi 

prijave znamke Racman so bili tako navedeni podatki o (210) številki prijave, (220) datumu 

vložitve prijave, (731) prijavitelju, (441) datumu objave prijave, (531) dunajski klasifikaciji 

figurativnih elementov znamk, (540) prikazu znaka, (510, 511) seznamu blaga in storitev ter 

navedbi razredov po nicejski klasifikaciji blaga in storitev ter o izdaji klasifikacije. Z objavo 

prijave znamke v Biltenu se dopolnijo tudi podatki o znamki v bazi podatkov URSIL-a. 

Prikaz objave prijave znamke Racman v Biltenu z opredelitvijo pomena INID kod in prikaz 

znamke Racman v bazi podatkov URSIL-a po objavi v Biltenu sta razvidna iz prilog 5 in 6. 

5.2.7 Ugovor 

Po objavi prijave znamke v Biltenu se začne trimesečni rok, v katerem lahko na osnovi 

pravice nasprotujočih mnenj tretjih oseb vsakdo sporoči svoje mnenje, zakaj določene znamke 

ni možno registrirati. Prav tako imajo tri meseca časa, da vložijo pisni ugovor zoper 

registracijo znamke zaradi relativnih razlogov imetniki prej prijavljene ali registrirane enake 

ali podobne znamke, imetniki znane znamke, imetnik znamke, ki jo je prijavil posrednik ali 

zastopnik brez imetnikovega dovoljenja, in imetniki kakršnih koli drugih prej pridobljenih 
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pravic. Urad po uradni dolžnosti ne preverja, ali bi morebitna registracija kršila stanje 

prijavljenih in registriranih znamk iz relativnih razlogov, ampak ukrepa samo na osnovi 

ugovora. 

V primeru ugovora imamo na razpolago tri mesece, da se izrečemo o razlogih iz ugovora. Na 

osnovi ugovora in podanih mnenj prijavitelja urad preveri utemeljenost navedb v ugovoru in 

lahko ugovor razglasi za utemeljen (registracija znamke se zavrne), za delno utemeljen 

(znamke ni mogoče registrirati za določeno blago ali storitve) ali za neutemeljen (znamka se 

registrira). 

Ugovor zoper registracijo znamke ni pomemben samo z vidika postopka registracije znamke, 

ampak tudi zato, da sami spremljamo kasneje objavljene znamke in se pri ugotovitvi podobne 

ali enake znamke, ki bi nam lahko povzročila škodo, pravočasno odzovemo tako, da podamo 

ugovor in preprečimo njeno registracijo ali prenehanje njene veljavnosti. 

Pri znamki Racman v trimesečnem obdobju po objavi prijave v Bilten ni bilo vloženega 

nobenega ugovora tretjih oseb zaradi absolutnih razlogov ali imetnikov prejšnjih registriranih 

znamk ali drugih prejšnjih pravic zaradi relativnih razlogov. S tem so izpolnjeni vsi pogoji za 

registracijo znamke oziroma za pridobitev njene pravnoformalne zaščite na področju 

Slovenije. 

5.2.8 Registracija znamke 

Pred izdajo odločbe urada o registraciji znamke in pred objavo registracije znamke v Biltenu 

ter pred vpisom znamke v register nas urad pozove še k plačilu pristojbine za registracijo 

znamke. Pristojbino moramo plačati v roku treh mesecev od poziva, sicer velja, kot da smo 

prijavo znamke umaknili. Znamka se registrira za obdobje desetih let od dneva vložitve 

prijave in jo lahko poljubnokrat podaljšamo za nadaljnjih deset let.  

Po plačilu pristojbine za registracijo znamke Racman je urad izdal odločbo o njeni registraciji, 

ki je prikazana v prilogi 7, in jo vpisal v register registriranih znamk, s čimer je znamka 

postala registrirana oziroma pravno zaščitena znamka na območju Slovenije. Po pridobljeni 

registraciji je bila ponovno objavljena v Biltenu, tokrat med registriranimi znamkami, do 

dopolnitve podatkov zaradi njene registracije pa je prišlo tudi v podatkovni bazi URSIL-a, kar 

je prikazano v prilogi 8. Enake spremembe, ki so bile o znamki Racman v času procesa 

registracije objavljene v bazi podatkov URSIL-a, je bilo moč zaslediti tudi v podatkovni bazi 

spletnega orodja TMview. Končni prikaz registrirane znamke Racman pri TMview se nahaja 

v prilogi 9. Proces registracije znamke je pri znamki Racman potekal brez zapletov in dokaj 

hitro, saj postopek registracije traja v povprečju eno leto, znamka Racman pa je bila 

registrirana v sedmih mesecih. 
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Za znamko moramo poskrbeti tudi po pridobljeni registraciji, in sicer tako, da jo aktivno 

vzdržujemo, da pravočasno podaljšamo njeno registracijo in spremljamo ter zasledujemo 

kasnejše enake in zamenljivo podobne znamke ter pravočasno ukrepamo zoper njih. Prav tako 

kot podaljševanje registracije in spremljanje morebitnih kršitev pravic je naloga vsakega 

imetnika registrirane znamke, da vsako njeno spremembo, kot je ime podjetja, naslov, sedež, 

nosilec znamke, zožitev seznama blaga in storitev, za katere je registrirana znamka, ter druge 

spremembe znamk, kot so prenos pravice, licenca ali zastavna pravica, javi uradu, ki 

spremembo vpiše v register znamk. Zaradi posodobitve podobe podjetja in tudi zaradi 

prilagoditve oglaševalcem se veliko znamk z leti spreminja. Znamke se lahko spreminjajo in 

prilagajajo, vendar je priporočljivo, da za nov videz znamke ali znaka vložimo novo prijavo 

za registracijo po istem postopku in z istim namenom. 

5.2.9 Stroški 

Za znamko je treba že v začetku predvideti določena sredstva, ki so potrebna za njeno 

oblikovanje, oglaševanje, trženje itd. Pomembno je, da med sredstvi za znamko predvidimo 

tudi stroške, potrebne za pridobitev njene registracije. Stroški, povezani s pridobitvijo 

registracije znamke v Sloveniji, so predstavljeni v preglednici 5. 

Preglednica 5: Pristojbine za registracijo znamke v Sloveniji 

Vrsta pristojbine 
Za vključno tri 

razrede (EUR) 

Za vsak nadaljnji 

razred (EUR) 

Prijavna pristojbina 100 20 

Pristojbina za registracijo znamke za prvih 10 let 

oziroma njeno podaljšanje za nadaljnjih 10 let 
150 50 

Vir: URSIL 2011e. 

Prijavna pristojbina za registracijo znamke za tri razrede blaga in storitev, določena po 

nicejski klasifikaciji, znaša 100 EUR, za vsak nadaljnji razred pa še 20 EUR. Pristojbina za 

registracijo znamke za tri razrede z veljavnostjo za prvih deset let znaša 150 EUR, za vsak 

nadaljnji razred pa dodatnih 50 EUR. Skupni minimalni stroški registracije znamke tako 

znašajo 250 EUR, pristojbina za podaljšanje veljavnosti znamke za novo desetletno obdobje 

pa 150 EUR. 
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6 SKLEP 

Znamka je del intelektualne lastnine, katere osnovna naloga je razlikovanje blaga in storitev 

med konkurenti ter je lahko eden od bistvenih elementov uspešnosti, ki predstavlja določeno 

vrednost. Prav zaradi vrednosti je podvržena zlorabi, ki se ji poskušamo izogniti z zaščito 

znamke, s katero pridobimo izključno pravico do njene uporabe za določeno blago in storitve 

na določenem območju.  

Pri izbiri načina oziroma načinov registracije znamke je poleg območja, kjer želimo zaščititi 

znamko, treba upoštevati še nekatere druge dejavnike, kot so npr. predpisi, prednosti in 

slabosti posameznega načina registracije, možne omejitve zaščite znamke v določenih 

državah, smiselnost registracije v določenih državah, predvidena finančna sredstva za zaščito 

znamke, načrti z znamko. Najpomembnejši in najpogostejši načini pridobitve zaščite znamke, 

ki se jih poslužujemo slovenski imetniki znamke, so nacionalna registracija pri URSIL-u, 

mednarodna registracija in registracija znamke Skupnosti. 

Nacionalna registracija je najosnovnejši način zaščite znamke na območju, kjer zanjo 

zaprosimo in jo uspešno registriramo, ter se običajno registrira po zakonodaji tiste države, kjer 

smo vložili prijavo za registracijo znamke. Pri mednarodni registraciji, katere pogoj 

pridobitve je članstvo v Madridski uniji in predhodna nacionalna prijava ali registracija 

znamke, z eno prijavo zaprosimo za varstvo znamke v kateri koli članici Madridske unije. S 

tem se izognemo formalnim postopkom pri nacionalnih uradih in racionaliziramo stroške s 

plačilom samo osnovne pristojbine za prijavo, učinek registracije pa je enak nacionalni 

registraciji. Vendar je pri mednarodni registraciji centraliziran le formalni postopek 

prijavljanja in podaljševanja znamke, medtem ko je pri znamki Skupnosti centraliziran 

celoten postopek prijavljanja, ugovorov, registracije, podaljševanja, saj je osnovna značilnost 

znamke Skupnosti, da z eno prijavo, na enem uradu, z enim postopkom registracije in z eno 

pristojbino zaščitimo znamko na celotnem območju EU. Članstvo za registracijo znamke 

Skupnosti je pogojeno z vstopom v EU, ki je obravnavana kot nedeljiva celota. 

Na osnovi analize registriranih znamk smo ugotovili, da se skupno število na novo 

registriranih znamk po raziskanih uradih skozi leta povečuje. Veliko k temu pripomorejo 

znamke Skupnosti, saj njihovo število zadnjih nekaj let opazno narašča. Število registriranih 

znamk Skupnosti narašča tudi v primerjavi z nacionalnimi in mednarodnimi znamkami, pri 

katerih je skozi leta opaziti nihanje števila registracij, še posebej z opaznim padcem registracij 

v letu 2009, ki ga je povzročila gospodarska kriza. Krivec za zmanjšanje števila nacionalnih 

in mednarodnih znamk pa je prav gotovo tudi znamka Skupnosti, saj je OHIM za znamke 

uvedel ugodne pogoje registracije in pospešil sam postopek registracije, ki je čas od prijave do 

registracije znamke močno skrajšal. Iz rezultatov analize o registriranih znamkah torej lahko 

sklepamo, da se interes imetnikov znamke po njeni registraciji in s tem njeni zaščiti kljub 

recesiji povečuje, kar pomeni, da se zavedajo vrednosti znamke, vendar pa se v zadnjem času 
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raje kot za nacionalno in mednarodno registracijo znamke odločajo za registracijo znamke 

Skupnosti.  

V nalogi smo analizirali tudi podatke za področja, ki jih opredeljujejo razredi nicejske 

klasifikacije, za katere se največkrat zahteva varstvo znamke, s katerimi smo hoteli ugotoviti 

področja, ki jih imetniki znamke največkrat zahtevajo pri registraciji znamke. Rezultati so 

pokazali, da pri vseh raziskanih uradih v zadnjih nekaj letih kljub spreminjanju števila novih 

registracij ni prišlo do bistvenih sprememb, saj je prvih šest področij oziroma razredov ostalo 

nespremenjenih, nekoliko se je spremenil le vrstni red razredov. Pri WIPU in OHIM-u so v 

zadnjih nekaj letih najpogosteje podane zahteve za registracijo znamke v razredu 9, ki pokriva 

področje izdelave računalniške in druge znanstvene opreme, sledi pa mu razred 35, ki pokriva 

področje oglasne dejavnosti in komercialnih ter pisarniških poslov. Pri URSIL-u se največkrat 

zahteva varstvo za razred 35, na drugem mestu pa je razred 41, ki pokriva področje 

izobraževanja, razvedrila in športa. Pri vseh treh uradih se na tretjem mestu nahaja razred 42, 

ki pokriva področje oblikovanja in razvoja računalniške opreme ter znanstvenih in 

tehnoloških raziskav. 

Pri analizi registriranih znamk za proizvod plenice iz tekstilnih materialov v razredu 25 po 

nicejski klasifikaciji, ki predstavljajo najpomembnejši proizvod znamke Racman, smo 

ugotovili, da število na novo registriranih znamk skozi leta narašča, tako skupno po uradih kot 

veljavnih na področju Slovenije. Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da je trend teh znamk v 

naraščanju, torej posledično narašča tudi število na novo registriranih konkurenčnih znamk. 

Večina imetnikov znamke, ki so v zadnjih letih zaščitili ta proizvod tako v tujini kot v 

Sloveniji, je znamko registriralo kot znamko Skupnosti.  

Vendar tolikšno število na novo registriranih znamk Skupnosti na območju Slovenije ni 

posledica zainteresiranost imetnikov znamke po zaščiti in prisotnosti znamke v Sloveniji. Je 

predvsem značilnost znamke Skupnosti, da velja na območju celotne EU, če se jo prične 

uporabljati v roku petih let po registraciji v eni izmed držav EU. Na majhen interes po zaščiti 

znamke za ta izdelek v Sloveniji nakazuje tudi majhno število registriranih mednarodnih in 

nacionalnih znamk v zadnjih nekaj letih. 

Iz analize podatkov o registriranih znamkah za proizvod plenice iz tekstilnih materialov lahko 

sklepamo, da zaradi največjega deleža znamke Skupnosti pri naraščanju števila na novo 

registriranih znamk v zadnjih nekaj letih predvidoma najbolj narašča tudi dejansko število teh 

znamk, ki so ali bodo v bližnji prihodnosti vstopila na trg EU. Pridobljeni podatki tako 

nakazujejo, da so potencialni trgi za znamko Racman izven držav EU. Vendar je treba 

upoštevati, da večina imetnikov znamko Skupnosti uporablja le v nekaterih državah EU in ne 

na celotnem območju EU, kjer je znamka zaščitena, tako da je zasičenost s tem izdelkom na 

trgu EU le navidezna in lahko pripelje do zavajanje konkurence, da imajo imetniki svojo 

znamko registrirno tudi na območju, kjer niso in nimajo namena biti prisotni. 
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O registraciji znamke moramo razmišljati že pri sami ideji o podobi znamke in njenem imenu, 

da nas pri postopku pridobitve ne preseneti ugotovitev, da znamke ne moremo registrirati ali 

da je njena registracija v nasprotju z zakonom. Pomembno je tudi, da zanjo izberemo ustrezen 

način registriranja, jo po potrebi zavarujemo tudi v tujini in da se za registracijo odločimo 

pravočasno. Postopek registracije traja v povprečju eno leto, zato je treba o registraciji začeti 

razmišljati dovolj zgodaj, da načrti, ki jih imamo z znamko, čim prej potekajo s pridobljenim 

pravnim varstvom. Sam postopek ni preveč zahteven, treba je le proučiti temu namenjeno 

zakonodajo in biti pozoren na značilnosti postopka registracije ter roke in jih upoštevati. 

Znamko moramo tudi aktivno vzdrževati, in sicer tako, da jo pravočasno obnovimo, uradu 

sporočamo kakršne koli spremembe v zvezi z registracijo in spremljamo konkurenco z na 

novo prijavljenimi in registriranimi znamkami ter zoper njih pravočasno ukrepamo, če je to 

potrebno. Znamke se skozi leta lahko tudi prilagajajo in spreminjajo. Za spremenjen videz 

znamke ali znaka je priporočljivo, da vložimo novo prijavo in jo/ga zaščitimo v novi podobi, s 

čimer se izognemo morebitnim kasnejšim sporom. 
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