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POVZETEK

Blagovna znamka potrošnikom olajša nakup, saj vedo, katere koristi bodo z nakupom izdelka 

uveljavljene blagovne znamke pridobili. V zaklju ni projektni nalogi je predstavljen 

management registracije blagovne znamke v Evropski uniji na primeru podjetja Fructal, d. o.

o. Zaklju ne ugotovitve so, da je podjetje Fructal registriralo blagovne znamke po 

Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk, nekatere tudi kot evropske 

blagovne znamke. S tem, ko podjetje registrira svojo blagovno znamko, prepre i tretjim 

osebam oziroma podjetjem, da bi povzro ali morebitne zlorabe in okoriš anje z dobrim 

imenom lastnega podjetja. Priporo ila podjetju Fructal so, da v okviru strateških na rtov

poslovanja posveti posebno mesto razvoju in zaš iti blagovnih znamk.

Klju ne besede: blagovna znamka, management, registracija, Madridski sporazum o 

mednarodnem registriranju znamk, podjetje Fructal.

SUMMARY

Trademark makes it easier for customers to decide for a product, because they already know

what benefits they will have and get from buying the product of established mark. This thesis

deals with management of registration of trademark in the European Union on the case study

of the company Fructal d.o.o. The results of the thesis were that the company Fructal, had 

registered trademarks under the Madrid Agreement concerning the International Registration 

of Marks, some of them also as European brands. With the registration of a trademark the 

company prevents from other companies or third parties the occurrence of possible abuse or 

advantage of goodwill of a company.The recommendation to the Company Fructal is that 

within the strategic business plans devotes a special attention on the development and 

protection of its trademarks.

Key words: trademark management, registration, European Union, Madrid Agreement 

concerning the International Registration of Marks, company Fructal.
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1 UVOD

Blagovna znamka je dragocena dobrina, ki podjetju omogo i, da kapitalizira svoje 

korporativne pristope in vplete njegovo edinstveno organizacijsko kulturo v »misli ter srca« 

potrošnikov. Pomembna naloga podjetja glede strategije blagovne znamke je spodbuditi 

razvoj ugodne podobe blagovne znamke (Martinez, Polo in De Chernatony 2007, 107).

1.1 Opredelitev problema in teoreti na izhodiš a

Ideja o ozna evanju predmetov, ljudi in živali je stara toliko kot loveštvo. Da je blagovna 

znamka oblika lastnine, so pravzaprav najprej spoznali pravniki, ko so leta 1452 vdovi 

angleškega obrtnika zaradi znamke izbojevali uporabo znamenja moževe obrti. V zgodovini 

se kot pomembna prelomnica omenja leto 1878, ko so se na Pariški konvenciji za zaš ito

industrijske lastnine države sporazumele, da bodo ponudile enako varstvo doma im in tujim 

znamkam. Leto kasneje je ameriški kongres sprejel federalni statut za zaš ito že uveljavljenih 

blagovnih znamk med potrošniki (Vukovi in Kregar Brus 2008, 42).

Z blagovno ali storitveno znamko se zavaruje znak, ki je v gospodarskem prometu namenjen 

razlikovanju blaga oziroma storitev iste ali podobne vrste (Urban i  2000, 125).

Blagovna znamka je klju ni del podro ja intelektualne lastnine in obsega pravice, ki izhajajo 

iz dolo ene intelektualne aktivnosti na razli nih podro jih: znanstvenem, literarnem, 

umetniškem podro ju itd. (Podbregar 2010, 11).

Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena 

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

storitev od konkuren nih. Blagovna znamka je predvsem obljuba prodajalca, da bo kupcem 

dosledno ponujal dolo ene lastnosti, koristi in storitve ter da najboljše blagovne znamke 

posredujejo jamstva za kakovost (Kotler 1998, 444).

Pomenov blagovne znamke, tako za podjetje kot tudi za kupce, je veliko. Blagovna znamka 

opravlja vrsto funkcij, in sicer (Snoj in Gabrijan 2000, 282–284): 

omogo a dolgoro ne odnose z odjemalci;

omogo a prepoznavanje izdelka po poreklu, kakovosti in drugih kriterijih;

zagotavlja konstantno kakovost;

predstavlja simbol konstantne kakovosti;

jam i za izvirnost izdelka;

simbolizira vrednost, ki pospešuje prodajo;

pomaga pri vzpostavljanju neposredne povezanosti med proizvajalci in uporabniki.

Dandanes so se cene registracije blagovne znamke korenito zmanjšale, prav tako je postopek 

mnogo hitrejši tako v Sloveniji kot tudi v EU. V Sloveniji podjetje pri ne postopek 
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registracije blagovne znamke z izpolnitvijo obrazca SIPO Z-1, ki ga pošlje na Urad Republike 

Slovenije za intelektualno lastnino. e pa želi podjetje registracijo blagovne znamke v EU, pa 

za to skrbi Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) oz. Urad v Evropski uniji. Prijavo 

blagovne znamke v EU podjetje opravi na spletni strani UUNT. Prijavo za registracijo 

blagovne znamke lahko odda elektronsko, kar stane 900,00 EUR, ali pa v klasi ni, papirni 

obliki, ki je nekoliko dražja, in sicer 1.050,00 EUR (Urad za usklajevanje na notranjem trgu b. 

l.).

Pri sami prijavi in registraciji blagovne znamke v EU so pomembni trije podatki, in sicer 

(Urad za usklajevanje na notranjem trgu b. l.):

lastništvo – vsak posameznik ali podjetje je lahko imetnik znamke Skupnosti. 

Podrobnosti o lastništvu se javno objavijo in redno posodabljajo, tako da ni nobenih 

dvomov glede tega, kdo je lastnik znamke;

kaj je lahko znamka Skupnosti – znamka mora biti jasna grafi na predstavitev ene 

znamke;

blago in storitve – morajo biti opredeljeni tako, da drugi trgovci razumejo, katero blago in 

storitve zajema vaša prijava. 

V zaklju ni projektni nalogi smo raziskali in opredelili zna ilnosti ter posebnosti 

managementa registracije blagovne znamke v EU. Raziskavo, prou evanje, postopek, 

zna ilnosti in posebnosti registracije blagovne znamke smo izvedli na primeru izbranega 

podjetja Fructal.

1.2 Namen in cilji zaklju ne projektne naloge

V zaklju ni projektni nalogi (ZPN) smo raziskali, prou ili in opredelili zna ilnosti in 

specifi nosti procesa managementa registracije blagovne znamke v EU na primeru izbranega 

podjetja Fructal.

Cilji ZPN so bili:

prikazati vlogo in pomen marketinga za sodobno poslovanje podjetij;

predstaviti vlogo in pomen blagovne znamke za poslovanje podjetij;

opredeliti vrste blagovnih znamk;

predstaviti strategijo managementa blagovne znamke;

prou iti strategijo postopka managementa registracije blagovne znamke v EU;

raziskati, prou iti in opredeliti zna ilnosti ter specifi nosti managementa registracije 

blagovne znamke v EU na primeru izbranega podjetja Fructal.
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1.3 Metode za doseganje ciljev

Pri izdelavi ZPN smo na rtovali uporabo ve  raziskovalnih metod, in sicer: metodo 

deskripcije, metodo kompilacije, metodo analize ter metodo sinteze.

Z izvedbo kvalitativne raziskave v obliki strukturiranega intervjuja s predstavnico podjetja 

Fructal smo pridobili ustrezne podatke, ki so omogo ili prou itev in opredelitev procesa 

managementa registracije blagovne znamke v EU.

1.4 Predpostavke in omejitve ZPN

Predpostavljali smo, da je uspešna blagovna znamka klju na za dolgoro no uspešno 

poslovanje podjetij ter da je proces registracije blagovne znamke za podjetje pomemben, saj 

podjetju omogo a unikatno predstavitev in tudi uspešno poslovanje podjetja, ki se v celoti 

razlikuje od konkuren nih podjetij. Blagovna znamka predstavlja podjetje in vse njegove 

vrednote. Prek blagovne znamke stranke kupljene izdelke ali storitve povezujejo s podjetjem. 

Predpostavljali smo, da je registracija blagovne znamke v EU zahteven postopek, ki pa hkrati 

predstavlja tudi relativno veliko finan no breme za podjetje in angažira tudi razli ne

aktivnosti ter vire podjetja. Dolo ene omejitve smo imeli pri pridobivanju potrebnih podatkov 

v prou evanju procesov managementa registracije blagovne znamke izbranega podjetja 

Fructal v EU.
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2 MARKETING

V tem poglavju bomo opredelili vsebine marketinga ter predstavili vlogo in pomen 

marketinga za sodobno poslovanje podjetij.

2.1 Opredelitev vsebine marketinga

Ko govorimo o marketingu, ne poznamo enotne definicije pojma, saj se marketing ves as

razvija in spreminja z namenom prilagajanja trgu. Marketing (trženje) je hkrati poslovna 

praksa in akademska znanost, kar pomeni, da mora biti vsaka opredelitev marketinga opisna 

in celovita, obsegati mora opis trženja, kakršnega poznamo v sedanjosti in kakršno naj bi bilo 

v prihodnosti (Dann in Dann 2011, 30).

Ideja o uveljavitvi marketinškega koncepta poslovanja se je pri ela uveljavljati tudi v 

nepridobitnih organizacijah v 70. letih 20. stoletja in se je razširila na evropska tla. Pojavi se 

pojem družbeni marketing, ki razširi marketing od koncepta ekonomske menjave izdelkov 

profitnih organizacij na koncept družbene menjave storitev nepridobitnih organizacij. Glavni 

namen slednjih ni pridobivanje dobi ka, ampak zagotavljanje izdelkov/storitev, ki so 

družbeno potrebni in zaželeni (Kotler in Andreasen 1996, 3).

Kotlerjeva (1998, 13) definicija marketinga se glasi: »Trženje je družbeni in upravljalski 

proces, s pomo jo katerega organizacije in posamezniki dobijo, kar potrebujejo in želijo, tako 

da ustvarijo, ponudijo in medsebojno zamenjujejo izdelke, ki imajo vrednost.«

Ameriško združenje za marketing (AMA) je pred leti sprejelo splošno definicijo marketinga, 

ki poudarja, da je marketing proces na rtovanja izdelkov, storitev in idej, kakor tudi dolo anja

tržnih cen in odlo anja v zvezi s tržnim komuniciranjem in distribucijo z namenom, da se 

ustvari izmenjava, ki bo zadovoljevala pri akovanja kupcev in proizvajalcev. Za kupce je 

najpomembnejši kakovosten izdelek, ponujen po konkuren ni ceni. To je mogo e dose i z 

aktivnim odnosom do kupca, ki se mu prilagajamo z dobavnimi roki, ceno, kakovost in 

drugimi marketinškimi aktivnostmi (Devetak 2007, 18).

Pregled številnih opredelitev marketinga nakazuje na to, da obstajajo pri opredeljevanju 

marketinga razli ni poudarki in pogledi, ki pa se v osnovnih zna ilnostih skladajo. Klju ne

marketinške zna ilnosti bi lahko izpostavili v kratki opredelitvi marketinga, po kateri je 

marketing »dobi konosno zadovoljevanje potreb/želja«. Omenjena kratka opredelitev 

marketinga izpostavlja klju ne zna ilnosti trženja: da imamo v procesu trženja dve strani 

(porabnike s svojimi potrebami in željami ter ponudnike), ki želita imeti v procesu menjave 

svojo korist (porabniki zadovoljstvo, ponudniki dobi ek) (Kone nik Ruzzier 2011, 4). 

Predmet prou evanja trženja so torej odnosi menjave med porabniki.
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Kot navaja Kone nik Ruzzier (2011, 4), je marketing oz. trženje:

Proces prostovoljne menjave med ponudniki in porabniki izdelkov/drugih entitet, pri emer 

morata biti obe strani v danem procesu menjave zadovoljni. Ponudniki morajo nuditi takšne 

izdelke/druge entitete, ki bodo modernim porabnikom zagotavljali zadovoljevanje njihovih 

potreb/želja ter prispevali k njihovemu maksimalnemu zadovoljstvu. Pri tem morajo ponudniki 

upoštevati pristop ciljnega trženja ter izdelke/druge entitete posedovati ciljnim porabnikom z 

ustrezno kombinacijo elementov storitvenega trženjskega spleta na na in, ki jim bo zagotavljal 

dobi konosnost na dolgi rok. 

Številne spremembe tako na lokalnem kot na globalnem trgu so privedle do nove opredelitve 

marketinga oziroma trženja. AMA (American Marketing Association) je leta 2004 po 

dvajsetih letih prenovila opredelitev trženja. Ta opredelitev navaja, da je trženje 

organizacijska funkcija in skupek procesov ustvarjanja, komuniciranja in dostavljanja 

vrednosti porabnikom ter upravljanja odnosov s porabniki na na ine, ki so koristni za podjetje

in za njene zainteresirane segmente javnosti (deležnike, angl. stakeholders) (Kotler in Keller 

2006, 6). V primerjavi s predhodnimi opredelitvami je ta seveda skladna z navedenimi 

spremembami in poudarja pomen vrednosti za porabnike (in ne le pojavne oblike izdelkov). 

Poudarja tudi odnose s porabniki in drugimi zainteresiranimi segmenti javnosti in poudarja 

koristnost, ki mora biti prisotna v menjavi za obe strani (Pisnik Korda 2008, 30).

Vsaka organizacija, velika ali majhna, mora imeti razlog za svoj obstoj, ki mu pravimo tudi 

organizacijsko poslanstvo. Najpomembnejše poslanstvo za podjetje je zadovoljitev kupcev. 

Lahko bi rekli, da je temeljna opredelitev in izhodiš e delovanja podjetij ustvarjanje 

zadovoljnih kupcev. Zato sta za podjetja bistveni dve poslovni funkciji: trženje in 

inovativnost. Trženje je tako pomembno, da ni dovolj, e ima podjetje odli ne prodajalce, ki 

jim zaupa prodajne aktivnosti. Trženje je mnogo širše kot prodajanje, saj se v njem odraža 

celotno delovanje podjetja z doseženim poslovnim rezultatom (Poto nik 2002, 43).

Marketinški koncept temelji na štirih stebrih: ciljnem trgu, potrebah kupca, usklajenem 

trženju in dobi konosnosti. Ta koncept uporablja perspektivo od zunaj navznoter. Za ne z 

dobro opredeljenim trgom, osredoto i se na potrebe kupca, uskladi vse aktivnosti, ki vplivajo 

na kupce, in prinaša dobi ek na osnovi zadovoljstva kupcev. Prodajni koncept pa uporablja 

ravno nasprotno perspektivo, od znotraj navzven, in za ne pri tovarni, osredoto i se na 

obstoje e izdelke ter zahteva mo no prodajo in trženjsko komuniciranje, da bi privedel do 

dobi konosne prodaje (Kotler 2004, 20). 

Na sliki 1 je prikazan marketinški in prodajni koncept poslovanja.
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Prodajni koncept

Marketinški koncept

Slika 1: Marketinški koncept

Vir: Kotler 2004, 20.

2.2 Vloga in pomen marketinga za sodobno poslovanje podjetij

Vloga in pomen marketinga v sodobnih podjetjih sta v zadnjem asu deležna ve  pozornosti 

mednarodnih raziskovalcev. Opozarjajo na marginalizacijo marketinga v podjetjih v 

ekonomsko razvitih državah na na in, da se pomembne marketinške odlo itve (oblikovanje 

cen, dolo anje oglaševalskih prora unov, odlo itve glede novih izdelkov in storitev) 

sprejemajo znotraj drugih funkcijskih podro ij. Marketing je razumljen kot variabilni strošek, 

zato je prora un za marketing mogo e klestiti. Kljub temu da je marketinški pristop na visoko 

konkuren nih trgih vse bolj pomemben, je položaj marketinga znotraj podjetij pogosto 

postavljen na nepravo osnovo: z malo formalne avtoritete, nerealisti nimi pri akovanji in s 

pomanjkanjem kredibilnosti ter legitimnosti glede na druga funkcijska podro ja v podjetju 

(Žabkar in Zba nik 2006, 1).

Marketing predstavlja temeljno funkcijo v podjetju, saj predstavlja odnos ponudnika in 

potrošnika (uporabnika). Odnos se kaže v ponudnikovem zavzemanju za zadovoljevanje 

potreb potrošnika (Devetak 2007, 213). 

Marketinška strategija je sestavni del strategije vsakega podjetja, saj je pomembna za uspešno 

poslovanje podjetja in izvajanje marketinških dejavnosti. Cilj marketinške strategije je 
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ustvarjanje konkuren ne prednosti in utrjevanja položaja na trgu, osvajanje novih trgov in 

kupcev, razvoj novih storitev in proizvodov, ustvarjanje imidža podjetja. Marketinška praksa 

temelji na proizvodnji in prodaji tistih storitev ali izdelkov, ki zadovoljujejo pla ilno

sposobne kupce in omogo ajo ustvarjanje dobi ka (Devetak 2000, 215).

Fill (2005, 7) trdi, da je »marketinško komuniciranje vodstveni proces, preko katerega 

organizacija sodeluje z razli nim ob instvom«.

Žabkar in Zba nik (2009, 50) navajata, da »s trženjskim komuniciranjem razumemo vse 

aktivnosti podjetja, s katerimi sporo a zaposlenim, porabnikom in okolju o svoji ponudbi na 

trgu«.

Na sliki 2 so prikazane prvine v procesu komuniciranja:

Slika 2: Prvine v procesu komuniciranja

Vir: Završnik in Mumel 2003, 7.

Marketinško komuniciranje je nujna sestavina marketinga. Komuniciranje z okoljem je nujno 

za vse organizacije. Uspešna podjetja zanima predvsem, kako na rtovati in izpeljati svojo 

komunikacijo, da bi skladno z razmerami na trgu dosegli želeno ciljno skupino (Kone nik

Ruzzier 2011, 207).

Marketinški splet v osnovi sestavljajo štiri sestavine (4P): izdelek, cena, promocija 

(marketinško komuniciranje) in distribucija. Marketinško komuniciranje je nelo ljiva

sestavina marketinškega spleta (Možina idr. 2004, 30). Poleg marketinškega komuniciranja 

sporo ila prenašajo tudi ostale tri sestavine marketinškega spleta – izdelek, distribucija in 

cena.
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Na sliki 3 je prikazan marketinški splet izdelkov 4P:

Slika 3: Marketinški splet 4P 

Vir: Kotler 1996, 98.
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3 BLAGOVNA ZNAMKA

V nadaljevanju zaklju ne projektne naloge bomo predstavili zgodovinski razvoj blagovne 

znamke, razložili, kaj je blagovna znamka, emu je namenjena, kakšen pomen ima za 

poslovanje podjetja, in našteli, katere vrste znamk poznamo.

3.1 Zgodovinski razvoj blagovne znamke

Za etki blagovne znamke segajo v Ameriko, v as Divjega zahoda, kjer so imeli lastniki 

živine težave razlo evanja, igava je pravzaprav dolo ena žival. Vsak ran ar je zato 

postopoma razvil svoj simbol, ki ga je vžgal v svojo redo krav in tako ozna il lastništvo. 

Blagovna znamka je tako v svojih za etkih denotirala lastništvo in izvor. Naomi Klein, 

prodorna kanadska aktivistka in novinarka, v svoji knjigi z naslovom No logo pojasnjuje, na 

kakšen na in si je logotip prisvojil osrednje mesto. V zgodnjih 70. letih so bili logotipi na 

oblekah še skriti, kmalu pa so se za eli pojavljati tudi na zunanji strani obla il in na ta na in

so oblekam dodajali vrednost. Tako logotip v 80. letih že pomeni modni dodatek, eden izmed 

prvih, ki se je za el kazati navzven, pa je vsem dobro znani krokodil ek znamke Lacoste. 

Sredi 90. let za nejo na prizoriš u trga glavno vlogo prevzemati znamke, kot so Nike, Polo in 

Reebook, in to je obenem tudi as, ko dolo ene blagovne znamke v glavah potrošnikov isto

podzavestno postanejo povezane z razli nimi dogodki. Zanimiva je asociacija gazirane pija e

Sprite s hip-hop zabavami. Izdatki velikih korporacij za sponzorstva glasbenih in športnih 

dogodkov se ve ajo in to je tudi obdobje, v katerem Naomi Klein postavlja neodvisnost 

kulture in umetnosti pod velik vprašaj. Vse bolj se namre  ve a odvisnost kulturnih institucij 

od razli nih vrst sponzoriranja (Pucelj 2015).

Pomen znamk kot sredstva razlikovanja sega v preteklost. Za etek t. i. moderne znamke pa 

sovpada s pojavom industrijske revolucije (Gabrijan in Snoj 2012, 62). Z naraš anjem razvitih 

trgov naraš a pomen znamk. Prehod trgov z relativno homogenimi izdelki v »razdrobljene« 

trge vse bolj heterogenih izdelkov se vedno bolj prilagaja potrebam in hotenjem posameznih 

ciljnih skupin kupcev (Gabrijan in Snoj 2012, 62). Stopnja razvitosti trgov je pogojena z 

intenzivnostjo konkuriranja, zaradi esar predstavljajo znamke na razvitih trgih pomemben 

dejavnik orientiranja kupcev pri nakupnem odlo anju (Homburg in Krohmer 2003, 515).

Znotraj posameznih »razdrobljenih« trgov naraš a stopnja podobnosti izdelkov, ki pove uje

pomen strateške uporabe znamk izdelkov kot orodja za razlikovanje od konkurentov. 

Strategija ohranjanja tržnega položaja konkuren nih prednosti organizacije je v ustvarjanju 

novih kategorij izdelkov, kar zagotavlja organizaciji vsaj kratkotrajno konkuren no prednost.

Ustrezen management znamke omogo a organizaciji doseganje na rtovane stopnje zavedanja 

(priklica in prepoznavanja) znamke na ciljnih skupinah, ki o znamki oblikujejo specifi en

imidž, kar olajša orientacijo in izbiranje med ponujenimi alternativnimi izdelki (Gabrijan in 

Snoj 2012, 63).
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3.2 Opredelitev blagovne znamke

American Marketing Association (AMA) blagovno znamko opredeli kot ime, izraz, znak, 

simbol in obliko ali njihovo kombinacijo, namenjeno prepoznavanju ter razlikovanju izdelkov 

ali storitev. Blagovna znamka identificira proizvajalca in prodajalca, posreduje sporo ilo o 

lastnostih izdelka, koristi, ki jih izdelek prinaša, vrednotah, kulturi in osebnosti. Blagovna 

znamka lahko nakaže vrsto uporabnika, ki kupi izdelek (Kotler 2004, 418).

Blagovna znamka obstaja samo in izklju no v glavah in srcih ljudi. To pomeni, da je 

blagovna znamka psihološki konstrukt. Razlikovanje med razli nimi konkuren nimi

blagovnimi znamkami lahko delno izhaja iz kakovosti izdelkov ali storitev, toda najmanjše 

razlike izhajajo iz vrednot, stališ , temperamenta, zna aja in sloga, ki ustvarjajo bogate in 

dolgotrajne asociacije in ob utke pri ljudeh. Blagovna znamka je skupek vseh zaznav, stališ ,

predstav, asociacij in ob utkov, ki jih ima posameznik ali skupina do dolo ene blagovne 

znamke. Neuporabna vrednost izdelka ali srednja uporabnost mo no vpliva na potrošnike, ki 

so predvsem ustvena bitja (Korelc 2009, 82).

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1, Uradni list RS, št. 51/06 in 100/13) v 42. lenu

opredeljuje pravni pogled na blagovno znamko:

Kot znamko se sme registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki 

omogo ajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in 

jih je mogo e grafi no prikazati, kot so zlasti besede, vklju no z osebnimi imeni, rke, številke, 

figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vklju no z obliko blaga, ali njihove embalaže in 

kombinacije barv kot tudi kakršnekoli kombinacije takih znakov.

Takšnemu obravnavanju znamke lahko re eno pravni pogled na znamko.

De Chernatony (2002, 24) navaja, da je »uspešna blagovna znamka prepoznaven izdelek, 

storitev, oseba ali kraj, ki je nagrajen tako, da kupec ali uporabnik zaznava zanj pomembne, 

posebne in trajne dodane vrednosti, ki se kar najbolj ujemajo z njegovimi potrebami«.

V marketingu uporabljen pogled na znamko zajema vse zna ilnosti izdelka, povezanega z 

znamko, ki ga razlikujemo od konkuren nih izdelkov. Ob tem je treba upoštevati, da gre za 

tiste zna ilnosti katere koli pojavne oblike izdelka (proizvoda, storitve, organizacij, osebe), s 

katerimi se ciljna skupina soo i na kakršen koli na in (Gabrijan in Snoj 2012, 61).

Izdelki z znamko so lahko (Gabrijan in Snoj 2012, 61):

proizvod (tabli ni ra unalnik znamke Samsung);

storitev (storitveni paket »Simpl«, ki ga prodaja organizacija znamke Si.mobil);

ideje (Maribor – Evropska prestolnica kulture);

organizacije (skupina Gorenje);

osebe (nogometaš Ronaldo);
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prostori (Bled kot turisti na destinacija).

Znamke pomembno vplivajo na na in, kako ljudje zaznavajo izdelke.

3.3 Vrste blagovnih znamk

Poznamo tri vrste blagovnih znamk, ki jih razlikujemo glede na to, kdo razvija blagovno 

znamko. Proizvajalec lahko uvede blagovno znamko kot svojo (v asih imenovano tudi 

nacionalna blagovna znamka), kot blagovno znamko distributerja (imenovano tudi trgovska 

blagovna znamka, hišna ali zasebna) in kot licen no blagovno znamko (Kotler 2004, 426).

Za razvrš anje blagovnih znamk obstajajo razli na merila in tudi avtorji pri njihovem 

razvrš anju velikokrat ne upoštevajo enotnih kriterijev. V nadaljevanju prikazujemo 

razvrš anje blagovnih znamk po Snoju in Gabrijanu (2000, 282–284):

glede na nosilca znamke razlikujemo:

blagovno znamko,

storitveno znamko,

znamko organizacije,

znamko osebe;

glede na dejavnost lastnika znamke razlikujemo:

znamko proizvajalca,

znamko trgovca,

znamko drugih ponudnikov;

glede na pravno lastništvo znamke razlikujemo:

lastno znamko,

znamko drugih (npr. pridobljeno z licenco);

glede na število izdelkov, ki jih pokriva znamka, razlikujemo:

monoznamko (posamezen izdelek z znamko),

skupinsko znamko (znamko skupine izdelkov),

družinsko znamko (znamko celotnega asortimenta);

glede na število lastnikov znamke razlikujemo:

individualno znamko,

kolektivno znamko;

glede na stopnjo novosti znamke razlikujemo:

obstoje o znamko,

spremenjeno znamko,

novo znamko;

glede na povezanost znamke izdelka in firme organizacije razlikujemo:

identi nost znamke izdelka in firme organizacije,

delno povezanost znamke izdelka in firme organizacije,
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popolno lo enost znamke izdelka in firme organizacije;

glede na stopnjo dodelanosti izdelka razlikujemo:

znamko surovine,

znamko polizdelka,

znamko kon nega izdelka;

glede na tip odjemalca oziroma uporabnika razlikujemo:

izdelek z znamko, namenjen gospodinjstvom,

izdelek z znamko, namenjen reprodukcijskemu procesu;

glede na geografsko obmo je, na katerem se znamka pojavlja oziroma na katerem je 

mogo e kupiti izdelek z neko blagovno znamko, razlikujemo:

lokalno znamko,

regijsko znamko,

nacionalno znamko,

internacionalno znamko,

multinacionalno znamko,

globalno znamko;

glede na omogo anje pravne zaš ite oziroma stopnje razlikovanja lo imo:

izmišljeno znamko, ki ima najvišjo stopnjo razlikovanja,

arbitrarno znamko,

sugestivno znamko,

opisno znamko,

generi no znamko.

3.4 Pomen blagovne znamke za poslovanje podjetja

Kotler (1996, 444) navaja naslednje pomene blagovne znamke:

lastnosti: npr. avto ima lastnosti – drag, dobro izdelan, trajen. Podjetje lahko uporabi eno 

ali ve  lastnosti pri oglaševanju svojega izdelka;

koristi: kupec ne kupuje lastnosti, temve  koristi, zato morajo biti lastnosti prevedene v 

uporabne ali/in ustvene koristi;

vrednote: blagovna znamka govori tudi o vrednotah proizvajalca, podjetja, zato je 

pomembno, da tržnik ugotovi, katere skupine kupcev se zanimajo za te vrednote;

kultura: blagovna znamka predstavlja tudi neko kulturo;

uporabnik: blagovna znamka kaže, kakšen uporabnik kupuje in uporablja izdelek. Pri tem 

so uporabniki tisti, ki cenijo kulturo, vrednote in osebnost izdelka;

osebnost: blagovna znamka nakazuje tudi neko osebnost, v asih prevzame osebnost 

kakšne znane osebe ali glasnika.

Najtrajnejši pomeni blagovne znamke predstavljajo njene vrednote, kulturo in osebnost. 

Blagovna znamka torej ni zgolj neka predstava ali imidž, ki jo oblikujejo nenavadno ime in 
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hrupno oglaševanje. Predstava o blagovni znamki – imidžu je zelo kompleksna kategorija. To 

predstavo si porabnik ustvari s asoma in pod vplivom razli nih dejavnikov, kot so lastne 

izkušnje, informacije, ki se širijo od ust do ust, in seveda vse komunikacijske sestavine: ime, 

embalaža in oglaševanje. Porabnik selektivno zaznava vse omenjene informacije, jih predela, 

nekatere pozabi, druge interaktivno poveže. Na koncu je pomembna predstava o blagovni 

znamki, velikokrat pa si je ne znamo smiselno razložiti. Proizvajalec lahko vpliva na dolo ene

vidike predstave o blagovni znamki. Bistveno je, da izdelek z blagovno znamko porabniku 

poleg funkcionalnih lastnosti (mislimo na tehni no sposobnost izdelka, da zadoš a namenu 

uporabe, za katerega je bil oblikovan) nudi tudi neotipljive, na zunaj nevidne koristi (Kotler 

1996, 444).

V spodnji preglednici so prikazani osnovni elementi identitete blagovne znamke.

Preglednica 1: Osnovni elementi blagovne znamke

Element Opis elementa

Fizika izdelka Fizi ni izdelek je osnovna podlaga blagovni znamki, predvsem za 
komunikacijo.

Odnos Blagovna znamka je predvsem odnos kupca do proizvajal evega izdelka in 
tudi odnos med kupci.

Refleksija Na in, kako nekega potrošnika zaznavajo drugi ljudje, ker uporablja 
dolo eno blagovno znamko.

Osebnost Blagovna znamka ima svojo osebnost, ki naj bi ustrezala osebnosti kupca, 
ki uporablja to blagovno znamko. 

Kultura Vsaka blagovna znamka zastopa dolo ene vrednote. Kulturne komponente 
predstavljajo povezavo med podjetjem in blagovno znamko, predvsem, e
nosita isto ime.

Samopodoba Z nakupom blagovne znamke skuša potrošnik izpolniti neko zaznavanje 
samega sebe ali svoj imidž.

Vir: Kapferer 1992, 40.
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4 POSTOPEK REGISTRACIJE BLAGOVNE ZNAMKE V EU

V sodobnem svetu podjetje uspe le, e potrošniki in drugi uporabniki kupujejo njegove 

proizvode ali uporabljajo njegove storitve. Pomembnejša funkcija marketinga je ustvarjanje 

povpraševanja. Znamke so pri tem pomembno orodje prepoznavanja podjetja. Ker 

predstavljajo sestavni del poslovanja, jih pravo varuje pred uporabo enakih ali podobnih 

znakov drugih oseb (Repas 2007, 27).

Znamka ne zagotavlja tako mo nega monopola kot nekatere druge pravice industrijske 

lastnine (model, patent). Pogoji njene pridobitve tako tudi niso enako strogi. Tako se monopol 

pri znamkah nanaša na znamko, ne pa tudi na blago ali storitev, za katere se uporablja. Kot 

pogoj registracije znamke se ne zahteva absolutna novost na svetovni ravni, zaradi esar se 

razlogi za zavrnitev registracije znamke omejujejo zgolj na državo, v kateri želi oseba 

pridobiti znamko (Repas 2007, 27).

Pri izbiri znamke je pomembno vedeti, kakšen znak se sploh lahko registrira kot znamka, za 

podjetja pa je pomembna izbira dobre znamke. Znamka mora biti razlikovalna, lahko 

zapomnljiva, napeljevati mora na kakovost proizvodov, biti mora privla na za ciljno skupino 

potrošnikov in ne sme sporo ati napa nih predstav o izdelku.

Za nova podjetja je znamka v primerjavi s težavami, kot sta proizvodnja in financiranje, 

majhna, zato podjetja temu podro ju ne namenjajo velike pozornosti. Neupoštevanje 

temeljnih na el prava znamk pa lahko vodi v številne neugodnosti. Posledice so lahko izguba 

pravice do uporabe znamke po trenutku, ko si je podjetje že ustvarilo ugled, ter dragi sodni 

postopki (Repas 2007, 28).

Namen znamke je javnosti sporo ati razliko med konkurenti in ne informacij o nekem 

proizvodu. Znamka deluje kot osebno ime. To pa o osebi ne pove ni esar, ampak le omogo a

razlikovanje med ljudmi. Le ugled daje informacije o tej osebi. V praksi je ob znamki mogo e

zaslediti tudi simbole, kot sta TM in ®. Podlaga za tako ozna evanje je 5. len Pariške 

konvencije o varstvu industrijske lastnine, po katerem se sicer za priznanje pravice ne zahteva 

nobena zaznamba. Iz dolo be izhaja, da je oznaka sicer koristna za informiranje o tem, da je 

proizvod varovan, obenem pa deluje kot opozorilo pred kršitvijo. Iz dolo be ne izhaja, da je 

znak pogoj za varstvo. Tovrstno ozna evanje je odlo itev vsakega nosilca znamke (Repas 

2007, 29).
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Slika 4: Postopki zaš ite znamke v tujini

Vir: Sušnik 2008, 30.

4.1 Nacionalna prijava

Najosnovnejša oblika prijave je nacionalna prijava blagovne znamke, ki se vloži neposredno 

pri ustreznem nacionalnem organu države (Urad za intelektualno lastnino RS), v kateri bi 

želeli varovanje. Postopek prijave, trajanje znamke in sodno varstvo dolo a nacionalna 

zakonodaja vsake posamezne države. Tuji prijavitelj mora postopek izvesti prek zastopnika, 

vpisanega v register zadevne države. Pri tem so v pomo  zastopniki, ki so vpisani v register 

slovenskega urada. Postopek prijave, trajanje znamke in sodno varstvo dolo a nacionalna 

zakonodaja vsake posamezne države (Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 

2015).

Število vloženih nacionalnih prijav se je v Sloveniji v letu 2013 zmanjšalo za 12 % glede na 

leto 2012. V obdobju zadnjih petih let je bilo manj prijav le še leta 2009 (Urad Republike 

Slovenije za intelektualno lastnino 2015).

Preglednica 2: Nacionalne prijave na Uradu za intelektualno lastnino v RS

Znamka 2013 2012 2011

Nacionalna znamka

Nove prijave 1.502 1.718 1.743

Objave prijav 1.425 1.561 1.543

Registracija 1.335 1.409 1.353

Zavrnjene, zavržene, umaknjene prijave 280 305 285

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 2014, 11.
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4.2 Mednarodna prijava

Mednarodna prijava znamke omogo a, da z vložitvijo ene prijave pri Uradu RS za 

intelektualno lastnino prijavitelj zagotovi varstvo znamke v kateri koli državi pogodbenici t. i. 

Madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk in Protokola k Madridskemu 

sporazumu o mednarodnem registriranju znamk, ki jo ozna i v prijavi med skupno kar 84 

državami pogodbenicami. S tem se izogne formalnim postopkom pri posameznih nacionalnih 

uradih in pla ilu pristojbine v vsaki državi posebej, u inki varstva pa so enaki nacionalni 

prijavi. Za mednarodni del postopka, ki poteka med Uradom RS za intelektualno lastnino in 

Mednarodnim uradom Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi, ni 

obvezna uporaba registriranih zastopnikov, postopek pred državnimi organi pa poteka kot pri 

nacionalni prijavi, navadno prek zastopnika, ki je vpisan v register nacionalnega urada (Urad 

Republike Slovenije za intelektualno lastnino 2014, 10).

Z dnem prijave mednarodne organizacije znamke je varstvo znamke v vsaki od držav, 

ozna eni v prijavi, v kateri je bil postopek uspešno dokon an, enako, kot da bi bila prijava 

znamke vložena neposredno pred uradom te države pogodbenice.

Države, ozna ene v prijavi, lahko izjavijo, da zadevni znamki ne priznajo varstva na svojem 

ozemlju, a e tega ne storijo v 18 mesecih od datuma vpisa znamke v mednarodni register, se 

šteje, da je znamka registrirana. V primeru zavrnitve znamke ima imetnik znamke na voljo 

enaka pritožbena sredstva, kot e bi prijavo za registracijo predložil neposredno v državi, v 

kateri je bila registracija zavrnjena. V primeru dokon ne zavrnitve registracije se prijavne 

pristojbine za to državo ne povrnejo (Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 

2014, 1).

Število mednarodnih znamk tujih prijaviteljev, ki so prek Madridskega protokola za 

mednarodno registracijo znamk uveljavljali varstvo v Sloveniji, je v letu 2013 doseglo 

minimum v obdobju zadnjih petih let. Znižanje v letu 2013 je bilo glede na preteklo leto 7%. 

V primerjavi z letom 2003 je zanimanje tujih prijaviteljev za zaš ito v Sloveniji (prek 

Madridskega protokola za registracijo znamk) upadlo za kar 78 % (Urad Republike Slovenije 

za intelektualno lastnino 2014, 11).

Število novih mednarodnih znamk slovenskih prijaviteljev se je v letu 2013 glede na preteklo 

leto zmanjšalo za 25 % in je na najnižji ravni petletnega obdobja (Urad Republike Slovenije 

za intelektualno lastnino 2014, 11).

Razlog za upad obeh mednarodnih postavk je lahko slaba gospodarska situacija v Sloveniji, 

zmanjšana zanimivost trga za tuje investitorje in ve ja privla nost sistema skupnosti (Urad 

Republike Slovenije za intelektualno lastnino 2015).
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Preglednica 3: Prijava mednarodnih znamk na Uradu za intelektualno lastnino v RS

Znamka 2013 2012 2011

Mednarodna znamka

Mednarodna znamka, vložena v okviru 
Madridskega sporazuma o mednarodnem 
registriranju znamk

1.696 1.821 1.882

Zavrnjene prijave 15 20 17

Mednarodne prijave

Mednarodne registracije 144 192 193

Vpis sprememb v mednarodni register 
znamk

42 112

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 2014, 11.

4.3 Evropska prijava

Možnost pridobitve varstva znamke v tujini je registracija znamke Skupnosti (Community 

Trade Mark – CTM), ki velja v vseh državah lanicah Evropske unije in ima enak u inek na 

celotnem obmo ju skupnosti. Prednost sistema je omogo iti pravnim in fizi nim osebam 

varstvo znamke na celotnem obmo ju EU na osnovi ene prijave (Urad Republike Slovenije za 

intelektualno lastnino 2015).

Prijavo lahko pri uradu Evropske unije za harmonizacijo notranjega trga – Office for 

Harmonisation in the International Market (v nadaljevanju OHIM) v Alekonteju v Španiji 

vloži vsak državljan Republike Slovenije ali pravna oseba s sedežem na njenem ozemlju. 

Prijavo vloži sam ali prek zastopnika, ki je vpisan v register urada ali pri Uradu RS za 

intelektualno lastnino. Prijava se vloži v enem izmed uradnih jezikov držav lanic Evropske 

skupnosti, sam postopek registracije pa poteka v angleškem, nemškem, francoskem ali 

španskem jeziku. Prijavitelj mora nevesti jezik, v katerem bo potekal morebitni postopek 

ugovora, razveljavitve ali postopek ni nosti (Urad Republike Slovenije za intelektualno 

lastnino 2015).

Prijave za registracijo znamke skupnosti ne more vložiti zastopnik ali predstavnik sam, brez 

soglasja imetnika znamke. Prijava mora vsebovati zahtevo za registracijo znamke Skupnosti, 

informacije prijavitelju, seznam blaga ali storitev, predstavitev znamke, kopijo prijave v 

državi pariške unije ali v Svetovni trgovinski organizaciji (Rant 2010, 7).

Porast zanimanja za znamko Skupnosti se kaže v zmanjšanem številu mednarodnih prijav, 

vloženih v okviru Madridskega protokola za registracijo znamk (WIPO), kjer globalno 

delujo a podjetja z designacijo na EU (znamka Skupnosti) pridobijo zaš ito na celotnem 

ozemlju EU. Posledi no je manjše zanimanje za zaš ito znamke na posameznih trgih držav 

lanic EU (Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 2015).
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Preglednica 4: Prijava znamke Skupnosti na Uradu za intelektualno lastnino v RS

Znamka 2013 2012 2011

Znamka Skupnosti (CTM)

Prijave slovenskih prijaviteljev 236 210 150

Registracije slovenskih prijaviteljev 184 159 182

Vse prijave CTM 114.413 107.985 105.909

Vse registracije CTM 98.092 95.629 93.935

Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 2014, 11.

4.4 Postopek prijave blagovne znamke

Postopek registracije pravic industrijske lastnine ureja ZIL-1, in sicer njegove dolo be v 

lenih od 79. do 104., ob upoštevanju 61. in 79. lena, ki dolo ata splošna na ela za postopke 

pred Uradom RS. Dolo be o postopku registracije so zapisane tudi v podzakonskih aktih, ki 

natan neje urejajo nekatere vidike prijave. Za registracijo blagovne znamke je pomemben 

Pravilnik o vsebini prijave znamke (102/2001), ki dolo a bistvene elemente in na in

sestavljanja prijave znamke (Repas 2007, 161).

4.4.1 Vložitev prijave in formalni preizkus

Postopek registracije znamke se za ne z vložitvijo prijave za registracijo znamke na Uradu za 

intelektualno lastnino. Poleg navedbe, da se zahteva pridobitev znamke, mora prijava 

vsebovati še naslednje (ZIL-1, 42.–43. len):

podatke o prijavitelju;

navedbo barv, e se prijava nanaša na znak v barvah;

navedbo, da se prijava nanaša na tridimenzionalni znak;

druge podatke, dolo ene s podzakonskimi predpisi;

zahtevo za registracijo znamke;

seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo;

prikaz znaka v številu izvodov, predpisanem s podzakonskim predpisom.

Kadar je prijava vložena po zastopniku, mora vsebovati pooblastilo zastopnika, besedilo 

prijave v slovenskem jeziku ter potrdilo o pla ilu zneska prijave pristojbine. Za vsak znak se 

vloži posebna prijava, prijavitelj v eni prijavi lahko zahteva registracijo znamke za ve  vrst 

blaga ali storitev.

Prijavitelj lahko z ve  prijavami zahteva registracijo ve  razli nih ali podobnih znamk za isto 

vrsto blaga ali storitev. 
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Oseba, ki je pravilno vložila prvo prijavo znamke v kateri od držav lanic PU ali WTO, lahko 

v roku šestih mesecev od vložitve te prve prijave v Republiki Sloveniji zahteva tudi 

prednostno pravico. Zahteva jo ob vložitvi prijave (ZIL-1, 61. len).

Po vložitvi prijave sledi formalni preizkus prijave, pri tem Urad RS preveri, ali prijava 

vsebuje vse zahtevane elemente. Ob pomanjkljivostih se prijavitelja pozove, da prijavo v treh 

mesecih dopolni. e prijavitelj tega ne naredi, se šteje, da je prijavo umaknil. e prijava nima 

formalnih pomanjkljivosti, Urad RS nadaljuje postopek prijave po dolo bi 99. lena in po 

nadaljnjih lenih ZIL-1 z vsebinskim preizkusom prijave (ZIL-1, 93. len).

4.4.2 Vsebinski preizkus

Vsebinski preizkus je omejen na preizkus obstoja absolutnih in relativnih razlogov za 

zavrnitev registracije znamke. Na prve Urad pazi po uradni dolžnosti, druge pa se lahko 

uveljavljajo zgolj ob ugovoru prizadetih oseb. V 42. in 43. lenu ZIL-1 so dolo eni absolutni 

razlogi za zavrnitev registracije znamke (znak nima sposobnosti grafi nega prikaza, nima 

razlikovalnega u inka, je v nasprotju z javnim redom ali moralo, je zavajajo  in podobno). 

Poleg navedenih razlogov Urad preizkusi zahteve iz 45. in 46. lena ZIL-1, ki veljajo za 

prijavo kolektivne znamke (primernost znaka za razlikovanje blaga ali storitev lanov nosilca 

kolektivne znamke od blaga ali storitev drugih podjetij; pravilnik o kolektivni znamki mora 

vsebovati vse zahtevane podatke) (ZIL-1, 93. len).

4.5 Pristojbine za prijavo blagovne znamke

Skladno z dolo bo 103. lena ZIL-1 Urad pozove prijavitelja k pla ilu pristojbine za 

registracijo znamke. Ta pristojbina vklju uje pristojbino za trajanje znamke za prvih deset let. 

e prijavitelj v treh mesecih ne pla a pristojbine, se šteje, da je prijava umaknjena. Po pla ilu

pristojbine Urad izda odlo bo o registraciji znamke, vpiše znamko v register in objavi 

registracijo znamke. Znamka se registrira na ime tistega, ki je ob registraciji naveden kot 

prijavitelj, lahko gre tudi za ve  oseb (ZIL-1, 74. len).
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5 EMPIRI NI DEL – RAZISKAVA IN PROU EVANJE MANAGEMENTA 

REGISTRACIJE BLAGOVNE ZNAMKE NA PRIMERU IZBRANEGA 

PODJETJA FRUCTAL

Raziskovali in prou evali smo podjetje Fructal ter njegove blagovne znamke. Zanimali so nas 

strategija managementa blagovnih znamk podjetja, management registracije blagovne znamke 

podjetja Fructal v EU ter kakšne so zna ilnosti in specifi nosti procesa managementa 

registracije blagovne znamke Fructal v EU. Namen zaklju ne projektne naloge je bil ugotoviti 

pomen blagovne znamke, cilj pa s pomo jo intervjuja ugotoviti, zakaj se je podjetje Fructal 

odlo ilo za registracijo lastne blagovne znamke, kje in na kakšen na in so jo opravili ter 

koliko jih je registracija stala.

5.1 Predstavitev podjetja Fructal

Podjetje Fructal je inovativno in prepoznavno podjetje, ki dosledno izraža svoje poslanstvo in 

poslanstvo svojih blagovnih znamk. Temeljni vrednoti, ki ju podjetje Fructal goji že vsa leta 

svojega delovanja, sta kakovost in pozitiven odnos do narave.

Zgodba podjetja Fructal se je za ela 5. oktobra 1945, ko se je v opuš eni zgradbi nekdanje 

tekstilne tovarne pet delavcev za elo ukvarjati z žganjekuho. Podjetje se je zaradi zagnanosti 

in pripadnosti zaposlenih izjemno hitro razvijalo in napredovalo v vseh pogledih, emur so 

potrošniki z veseljem sledili in tako podpirali razvoj podjetja. Podjetje Fructal ima danes že 

skoraj 70-letno tradicijo in se je izoblikovalo v podjetje, ki izdeluje in uspešno trži 

visokokakovostne izdelke. Poslanstvo in vizija podjetja Fructal se kažeta tako v visoki 

kakovosti izdelkov kot tudi v varovanju in spoštovanju okolja ter v odli nosti poslovanja. V 

podjetju Fructal ustvarjajo partnerski odnos s potrošniki in prijetno delovno okolje za 

zaposlene. Tudi do okolja so brezkompromisno odgovorni. Želijo biti podjetje, na katerega so 

ponosni lokalna skupnost in razli ne javnosti na vseh trgih, kjer nastopajo. V podjetju Fructal 

pravijo, da s ponosom in pogumom stopajo po za rtani poti (Fructal b. l. .).

5.2 Blagovne znamke podjetja Fructal

Blagovna znamka podjetja Fructal je krovna blagovna znamka za ve  razli nih znamk. Pod 

blagovno znamko Fructal spadajo vsi izdelki, ki so skladni s poslanstvom podjetja, kar 

pomeni, da so izdelani izklju no iz naravnih sestavin in brez umetnih dodatkov. Tradicija 

izdelkov blagovne znamke Fructal sega v leto 1963, ko so pri eli s polnjenjem sadnih sokov 

in nektarjev. Izdelki te znamke so prepoznavni po svoji kakovosti, razli nih okusih in 

raznovrstni embalaži. Za doseženo kakovost sokov in nektarjev je podjetje prejelo certifikat 

SGF. Pod krovno blagovno znamko Fructal najdemo danes na tržiš u izdelke pod naslednjimi 

blagovnimi znamkami: Fructal, Fructal Natura, Fructal Pingo, Fructal Benefit, Fructal 

Premium, Fructal Smoothie in Frutiq (Fructal 2013, 7).
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5.2.1 Frutek

Blagovna znamka je prvi  prišla na tržiš e leta 1974 s sokovi, kasneje, leta 1982, pa z 

otroškimi kašicami. Tudi ti proizvodi so narejeni v skladu s poslanstvom podjetja. Surovine 

za te izdelke so skrbno izbrane, proizvodi pa ne vsebujejo konzervansov, umetnih barvil in 

arom, kar je pri tej vrsti proizvodov zelo pomembno (Fructal b. l. ).

S

Slika 5: Blagovna znamka Frutek

Vir: Frutek b. l.

5.2.2 Fruc

Pod to blagovno znamko spadajo osvežilne in negazirane sadne pija e, ki ne vsebujejo 

konzervansov, umetnih barvil ali sladil. Njihovo obstojnost tako dosežejo s pasterizacijo. 

Zna ilno za te pija e je, da so namenjene predvsem odžejanju ter da imajo nižji sadni delež in 

odstotek dodanega sladkorja. Za izdelke te blagovne znamke podjetje beleži trende stagnacije 

in upadanja (Fructal b. l.a).



22

Slika 6: Fruc

Vir: Fructal b. l.a.

5.2.3 Frutabela

Frutabela je ime za sadno-žitne rezine brez umetnih arom, barvil in konzervansov. Nekatere 

so obogatene z dodatnimi vitamini, kalcijem ali vlakninami (Fructal b. l.d).
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Slika 7: Frutabela

Vir: Fructal b. l.d.

5.2.4 Alkoholni program

V ta program spadajo likerji Matiss z nizko vsebnostjo alkohola. Kot ciljno skupino kupcev 

izdelkov Matiss podjetje opredeljuje predvsem mlajšo populacijo. Matissovi likerji so na 

mednarodnem ocenjevanju vina in žganih pija  v Ljubljani  do sedaj prejeli ve  visokih 

priznanj. Prior je blagovna znamka razli nih vrst žganja, Skandal pa znamka Fructalovih vodk 

(Fructal b. l.c).

Slika 8: Alkoholni program

Vir: Fructal b. l.c.
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5.2.5 Sadni sokovi

Proizvedeni so iz sadja, sadnih kaš, sokov in aromatskih komponent (Fructal b. l.b).

Slika 9: Sadni sokovi

Vir: Fructal b. l.b.

5.3 Strategija managementa blagovnih znamk podjetja

Zaš ita industrijske lastnine in v tem okviru še posebej blagovnih znamk podjetja je zelo 

kompleksna in vsekakor sodi med pomembnejše strateške odlo itve managementa. Na 

globaliziranih trgih in v poplavi generi nih proizvodov so poleg inovativnega razvoja prav 

blagovne znamke klju ni atribut, na katerem lahko Fructal gradi strategijo diferenciacije. Z 

ekonomskega vidika imajo uvajanje, ohranjanje, utrjevanje in krepitev blagovnih znamk vse 

zna ilnosti naložbene dejavnosti, saj brez sistemati nih vlaganj v promocijo blagovnih znamk 

ne moremo pri akovati, da bo dolo ena blagovna znamka dolgoro no uspešna in da se bodo 

investirana sredstva vra ala skozi lojalnost odjemalcev ter njihovo priznavanje dodane 

vrednosti proizvodov, ki so nosilci teh blagovnih znamk. Klju nega pomena je marketinška 

podpora. Management podjetja mora tako vsakokrat posebej sprejemati odlo itve o tem, 

katere blagovne znamke naj zaš iti, na katerih trgih in v katerih razredih. Tega ni mogo e

po eti »na zalogo«, saj zaš ita ugasne, e podjetje na konkretnem trgu ne posluje, prav tako 

pa tudi zgolj »cost-benefit« analiza (primerjava stroškov in koristi zaš ite izbrane blagovne 

znamke) ni zadostna osnova za sprejemanje odlo itev. Slednje so rezultat vsebinske presoje in 

odraz strateških usmeritev ter dolgoro nih prodajnih in razvojnih ciljev podjetja (Fructal

2015, 12).
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5.4 Management registracije blagovne znamke podjetja Fructal v EU

Podjetje blagovno znamko pravno zaš iti pri pristojnem uradu za intelektualno lastnino. 

Registrirana blagovna znamka (angl. trade mark) daje lastniku blagovne znamke izklju no

pravico do uporabe imena (oznake) blagovne znamke (Poto nik 2005, 206–207).

Obravnavano podjetje je na temelju nacionalne registracije vložilo prijavo za registracijo 

blagovne znamke neposredno pri nacionalnem organu v Sloveniji. Imetnik blagovne znamke 

ni uveljavil mednarodne registracije znamke. Mednarodna registracija bi sicer omogo ila

registracijo blagovne znamke v ve ini pomembnih evropskih držav, po tem pa podjetje 

Fructal nima take potrebe, saj svojega trga zaenkrat nima namena širiti v tujino (Fructal 2015,

9).

5.5 Zna ilnosti in specifi nosti procesa managementa registracije blagovne znamke 

podjetja Fructal v EU

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki intervjuja s predstavnico podjetja, go. Damjano 

Semi , ki je zadolžena za pravne zadeve. S pomo jo intervjuja smo prou evali registracijo 

blagovne znamke Fructal. Rezultati raziskave in prou evanja so pokazali pozitiven u inek za 

podjetje, saj je to z registracijo blagovne znamke doseglo uspeh za nadaljnji razvoj, prav tako 

pa registracija blagovne znamke podjetju prinaša tudi ve jo prodajo in ve jo prepoznavnost. 

Problematiko v managementu podjetja rešujejo z veliko energije, ogromno dela, dobro 

organizacijo in cenejšo distribucijo.

Podjetje Fructal pristopa k registraciji blagovne znamke na tri najpogostejše na ine, in sicer:

z izvedbo nacionalne prijave na Uradu RS za intelektualno lastnino;

s prijavo na Uradu za usklajevanje na notranjem trgu – OHIM (oz. na regionalnem Uradu 

za intelektualno lastnino);

s prijavo v Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) z uporabo 

madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk.

Pred vložitvijo prijave za registracijo blagovne znamke se priporo a poizvedba v bazah 

podatkov, pri emer se ugotavlja prisotnost podobnih ali enakih blagovnih znamk ali 

prisotnost podobnega blaga in storitev na dolo enem obmo ju. Uradna spletna stran Urada RS 

za intelektualno lastnino omogo a preverjanje podatkov o prijavljenih in registriranih 

znamkah. Baze mednarodnih znamk (WIP in skupnost OHIM) najdemo na njihovih spletnih 

straneh. Ve  podatkovnih baz, po katerih je mogo e iskati prijavljene in registrirane blagovne 

znamke, je na voljo s pomo jo uporabe orodja TMview. Zbirka je namenjena preverjanju 

razpoložljivosti predlaganega imena blagovne znamke, seznanitvi z znamkami, s katerimi je 

konkurenca zavarovala svoje blago in storitve, prejemanju posodobitve o spremembah statusa 

in imena ter o izteku za ugovor pri izbranih znamkah. V sistem je vklju enih ve  uradov 

držav, kar omogo a opravljanje poizvedbe o obstoju znamke po uradih držav Avstrije, 
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Bolgarije, Beneluksa, Cipra, eške, Nem ije, Danske, Estonije, Španije, Finske, Francije, 

Združenega kraljestva, Gr ije, Hrvaške, Madžarske, Irske, Islandije, Italije, Republike Koreje, 

Litve, Latvije, Maroka, Malte, Mehike, Norveške, Filipinov, Poljske, Portugalske, Romunije, 

Ruske federacije, Švedske, Slovenije, Slovaške, Tunizije, Tur ije, ZDA, OHIM-a, WIPA 

(TMview b. l.).

Poizvedbo lahko opravi lastnik blagovne znamke s pomo jo spletnih podatkovnih baz ali za 

to delo pooblasti zastopnika oz. urad. Poizvedba o prisotnosti enakih ali podobnih blagovnih 

znamk se opravi v vseh državah, v katerih se želi zaš ititi blagovna znamka. Treba je 

poudariti, da je poizvedba zgolj informativna in ne zagotavlja edinstvenosti blagovne znamke. 

Verjetnost obstoja enake ali podobne znamke je po temeljito opravljeni poizvedbi veliko 

manjša.

Za obravnavano blagovno znamko je bila poizvedba o prijavljenih in registriranih blagovnih 

znamkah opravljena s pomo jo predstavljenega orodja TMview v bazah nacionalnih uradov. 

V bazah ni bilo najdenih enakih ali podobnih znamk, zaradi katerih bi bilo pri akovati

nasprotovanje registraciji blagovne znamke.

Sledi odlo itev o registraciji blagovne nacionalne znamke na obmo ju Slovenije ali za 

registracijo znamke Skupnosti. Za znamko velja na elo teritorialnosti, kar je bilo v nalogi že 

predstavljeno. Slednje pomeni, da si podjetje z registracijo znamke na dolo enem obmo ju

zagotovi izklju no pravico do njene uporabe. Tako je podjetje pred registracijo blagovne 

znamke preverilo možnost vstopa blagovne znamke na tuja tržiš a in si glede na izbrano ime 

ter teritorij izbralo ustrezno zaš ito blagovne znamke na obmo ju Slovenije.

Poleg teritorija registracije blagovne znamke je pomembna dolo itev blaga, za katerega 

podjetje registrira znamko. Skladno s klasifikacijo iz Nice podjetje oblikuje seznam blaga in 

storitev. Slovenski prevod klasifikacije je namenjen prijaviteljem kot pomo  pri oblikovanju 

seznama izdelkov ali storitev in razvrš anju izdelkov ali storitev, ki jih bo znamka 

ozna evala, v ustrezne razrede Nicejske klasifikacije. Seznam je obvezna priloga k prijavi za 

registracijo znamke. Z vidika ve je varnosti in ustrezne zaš ite je priporo ljivo, da prijavitelj 

blago in storitve v seznam vklju uje selektivno, brez navajanja celotne vsebine posameznih 

razredov. Blago in storitve se navajajo z njihovimi dejanskimi imeni, mogo e je 

poimenovanje z lastnim imenom, ki ga uporabljamo, s imer se dopolnjuje seznam blaga in 

storitev Nicejske klasifikacije. Zaš ita znamke velja le za opredeljeno blago in storitev s 

seznama (Mednarodna klasifikacija proizvodov in storitev – Nicejska klasifikacija, Uradni list 

SFRJ-MP, št. 51/74 in Uradni list RS-MP, št. 9/92).

Seznam blaga, oblikovan skladno z Nicejsko klasifikacijo za obravnavano podjetje, obsega 

naslednje razrede (Mednarodna klasifikacija proizvodov in storitev – Nicejska klasifikacija, 5. 

len):



27

razred 3: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje, pripravki za iš enje, poliranje, 

razmaš evanje in brušenje, mila, parfumerijski izdelki, eteri na olja, kozmeti na sredstva, 

losjoni za lase, sredstva za iš enje zob;

razred 24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, pregrinjala za 

postelje in mize;

razred 25: obla ila, obutev, pokrivala;

razred 26: ipke in vezenine, trakovi in vezalke, gumbi, kavelj ki in ušesca, bucike in 

igle, umetno cvetje;

razred 28: igre, igra e, izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi, 

okraski za novoletno jelko;

razred 31: poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko zrnje, ki jih ne 

obsegajo drugi razredi, žive živali, sveže sadje in zelenjava, semena, naravne rastline in 

sveže sadje, živalska krmila, slad;

razred 32: pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pija e, sadne pija e

in sadni sokovi, sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pija ;

razred 33: alkoholne pija e (razen piva);

razred 35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, poslovna administracija, 

pisarniški posli;

razred 36: zavarovalništvo, finan ni posli, denarni posli, posli v zvezi s posredovanjem 

nepremi nin;

razred 39: prevozništvo, pakiranje in skladiš enje blaga, organizacija potovanj;

razred 41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne dejavnosti;

razred 43: nudenje hrane in pija e, nudenje za asne nastanitve;

razred 44: medicinske storitve, veterinarske storitve, higienska in lepotilna nega za ljudi 

in živali, poljedelske, vrtnarske in gozdarske storitve.

5.6 Interpretacija rezultatov

Podjetje se je odlo ilo za registracijo blagovne znamke zato, ker daje lastniku – podjetju 

izklju no pravico uporabe znamke v gospodarskem pomenu za ozna evanje svojih izdelkov in 

ker lahko nosilec znamke svoje pravice iz znamke prenese v celoti ali delno tudi na drugega. 

Registracija blagovne znamke praviloma ni zelo zahteven postopek. Predstavnica podjetja je v 

intervjuju odgovorila, da je podjetje za elo postopek registracije blagovne znamke prek 

zastopnika. Registracijo blagovne znamke so opravili pred Uradom Republike Slovenije za 

intelektualno lastnino, pred nacionalnimi organi drugih držav, prek WIPO in prek OHIM-a. 

Registrirana blagovna znamka prou evanemu podjetju predstavlja številne prednosti, in sicer 

je cilj podjetja prodaja izdelkov na trgu in nemoten prodor ter uveljavitev izdelkov tako na 

doma em kot na tujih trgih. Zato je strateško pomembna tudi zaš ita znamke. Pravice iz 

blagovne znamke so v pravnem prometu, so prenosljive in so lahko tudi predmet licen ne

pogodbe. Za registracijo znamke so uporabili lokalni urad, mednarodno prijavo WIPO in 
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evropsko prijavo OHIM. Njihova blagovna znamka po Nicejski klasifikaciji sodi v naslednje 

razrede: 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 42. Njihova blagovna znamka je v rno-beli barvi. 

Za registracijo blagovne znamke je podjetje pla alo 6.257,00 EUR.

5.7 Ugotovitve raziskovanja

Na osnovi raziskovanja in prou evanja registracije blagovne znamke podjetja Fructal smo 

ugotovili, da je podjetje registracijo opravilo, ker je to nujno potrebno za uspešno poslovanje. 

S tem je podjetje dobilo ime svoje blagovne znamke, s katerim se uveljavlja na trgu. 

Ugotovili smo, da je bila registracija uspešno opravljena in podjetju zdaj prinaša uspeh za 

nadaljnji razvoj ter ve jo prodajo in prepoznavnost. Registracija je bila opravljena prek 

zastopnika, in sicer pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino, pred 

nacionalnimi organi drugih držav, prek WIPO in prek OHIM-a. Celoten postopek registracije 

se vodstvu podjetja, ki je sodelovalo pri registraciji, ni zdel zahteven. Odgovorni v podjetju 

menijo, da so inovativni in prepoznavni, njihov najve ji cilj pa je uspešna prodaja izdelkov 

tako na doma em kot na tujih trgih.

5.8 Predlogi za nadaljnji razvoj

Z izvedeno raziskavo smo ugotovili, da je podro je zaš ite industrijske lastnine, v katerega 

sodi tudi registracija blagovnih znamk, ekonomsko izjemno pomembno. Za podjetja, kot je 

Fructal, ki so se odlo ila za strategijo diferenciacije, so blagovne znamke najdragocenejše 

premoženje podjetja. Dejstvo je, da samo mo ne blagovne znamke ustvarjajo vrednost. 

Mo na blagovna znamka ne nastane » ez no «, pa  pa zahteva veliko sistemati nega dela in 

veliko vlaganj v marketinški splet, še zlasti v promocijo. Proces se za ne že v fazi idejne 

zasnove nove blagovne znamke, s katero da podjetje izdelku ali kategoriji izdelkov identiteto, 

prek katere lahko odjemalci prepoznavajo izdelke, ki jim zaupajo, izgradijo lojalnost in si tudi 

tako olajšajo nakupne odlo itve. Izgradnja mo ne blagovne znamke ima vse lastnosti 

naložbene dejavnosti. Zahtevana so velika za etna, pa tudi kasnejša vlaganja, tako v znamko 

samo kot tudi izdelke, ki jo nosijo, pri emer se koristi vra ajo z zamikom in skozi daljše 

obdobje. Uspešna blagovna znamka je premoženje podjetja, za sleherno premoženje pa velja, 

da ga želi lastnik zaš ititi ter po možnosti trajno uživati ekonomske koristi, ki jih to 

premoženje prinaša. Seveda pa je potrebno vsako premoženje tudi ohranjati in vzdrževati, kar 

povzro a dolo ene stroške.

Pomena ustrezne zaš ite blagovne znamke se podjetje zave najve krat šele takrat, ko se na 

trgu pojavijo posnemovalci (imitatorji) in/ali takrat, ko bi podjetje želelo prodajo razširiti na 

nove trge. V prvem primeru lahko podjetju, ki blagovne znamke ni ustrezno zaš itilo,

ekonomsko korist uspešne blagovne znamke neposredno izkoristijo konkurenti: v skrajnem 

primeru pa lahko podjetju, e konkurentom uspe znamko tudi zaš ititi, celo prepovejo 

nadaljnjo prodajo. V drugem primeru se lahko zgodi, da podjetje ne more vstopiti na nov trg, 
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e ima na njem nekdo že registrirano enako ali zelo podobno znamko, ki nima zadostnih 

razlikovalnih zna ilnosti.

Ker je zaš ita omejena tako asovno kot tudi z vidika aktivne prisotnosti na nekem prodajnem 

trgu, je podjetje prisiljeno strateško (mišljeno z vidika ro nosti, torej na daljše asovno

obdobje) razmišljati o blagovni znamki že v fazi njene zasnove in uvajanja izdelkov na trg.

Na osnovi raziskovalnih ugotovitev bi Fructalu podali predlog, da v okviru strateških na rtov

poslovanja posebno mesto posveti razvoju in zaš iti blagovnih znamk, da te postanejo 

strateška stalnica podjetja, so asno pa mora podjetje nenehno prenavljati proizvodni program 

in uvajati nove, inovativne izdelke, s katerimi se u inkovito odziva na spreminjanje potreb in 

pri akovanj potrošnikov. Slednje je pogoj, da ohranja in podaljšuje življenjski cikel 

obstoje ih izdelkov in tudi pripadajo ih blagovnih znamk.

Zavedati se je treba dejstva, da v konkuren nem boju zmagujejo podjetja, ki razpolagajo z ve

relevantnega znanja kot njihovi konkurenti. Zaposleni so nosilci tega znanja, slednje pa je 

materializirano v proizvodih in identificirano z blagovnimi znamkami. Znanje kot klju ni

dejavnik uspeha je treba u inkovito vzdrževati, dograjevati in primerno zaš ititi pred 

konkurenti.
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6 ZAKLJU EK

Ko izbirate podobo svoje znamke, ne pozabite, da boste morali dolgo živeti z njo in da se bo 

vaša blagovna znamka razvijala. Izberite preudarno, saj je zaš itena znamka pravno 

utelešenje vsega, kar vaša blagovna znamka predstavlja.

(Urad za usklajevanje na notranjem trgu b. l.) 

Blagovna znamka služi za razlikovanje blaga in storitev lastnika – podjetja od konkuren ne

ponudbe na trgu. Z blagovno znamko lahko podjetje pritegne in ohrani zvestobo strank ter si 

ustvari vrednost in pove a rast. V tem primeru blagovna znamka deluje kot spodbuda za 

inovacije: potreba po ohranitvi njene privla nosti pospešuje investicije v raziskave in razvoj, 

kar se kaže kot stalen proces izboljševanja in razvoja izdelka. Ta dinami en proces ima tudi 

ugoden u inek na zaposlovanje. V vedno bolj konkuren nem okolju se je stalna rast ohranila 

ne samo v klju ni vlogi blagovnih znamk za tržni uspeh, pa  pa tudi v njihovi komercialni 

vrednosti. To se kaže v vedno ve jem številu prijav blagovnih znamk na nacionalni ravni in 

ravni EU ter v številu uporabnikov blagovnih znamk. Hkrati s tem razvojem so se pove evala

pri akovanja zainteresiranih strani po bolj smotrnih in visokokakovostnih sistemih registracije 

blagovnih znamk, ki so skladnejši, javno dostopni in tehnološko posodobljeni.

Registracija blagovne znamke je pomemben korak v življenjskem ciklu vsakega izdelka. S 

tem izdelek pridobi pomemben pe at, na osnovi katerega se razlikuje od izdelkov, ki se 

razvrš ajo v enako vrsto, zaradi esar so mu podobni ali pa celo enaki. Zakonodaja dolo a, da 

je registracija blagovne znamke možna le, e uporabimo unikatne znake oziroma kombinacijo 

znakov, ki je nih e drug pred tem še ni registriral za podoben izdelek.

V zaklju ni projektni nalogi smo raziskovali, prou evali in analizirali management 

registracije blagovne znamke v EU na primeru izbranega podjetja Fructal. Ugotovili smo, da 

je podjetje Fructal registriralo blagovne znamke Fructal, Fructal Natura, Fructal, Pingo, 

Fructal Benefit, Fructal Premium, Fructal Smoothie in Frutiq po zahtevah in postopkih 

Madridskega sporazuma, nekatere tudi kot evropske blagovne znamke. Podjetje Fructal ima 

blagovne znamke registrirane nacionalno pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno 

lastnino, kar pomeni, da je pravno priznano kot njihov lastnik, ima prihodek in posledi no

tudi dobi ek od tržnega izkoriš anja registriranih blagovnih znamk. Hkrati tako tudi prepre i

drugim uporabnikom –podjetjem, da bi jo nepooblaš eno uporabljali.

Svojo blagovno znamko je podjetje registriralo, ker š iti vrednost svoje blagovne znamke, jo 

varuje pred konkurenco oz. konkuren nimi znamkami, dodaja vrednost premoženju podjetja, 

ker prepre uje ponarejanje ter goljufanje in ker opredeljuje pravice, ki izhajajo iz pravno 

zaš itene intelektualne lastnine. S tem, ko podjetje registrira svojo blagovno znamko, prepre i

tretjim osebam oziroma podjetjem, da bi povzro ali morebitne zlorabe in okoriš anje z 

dobrim imenom lastnega podjetja.
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Podjetju Fructal bi priporo ali, da v okviru strateških na rtov poslovanja posebno mesto 

posveti razvoju in zaš iti blagovnih znamk, da postanejo strateška stalnica delovanja in 

poslovanja podjetja, so asno pa mora podjetje nenehno prenavljati proizvodni program in 

uvajati inovativne proizvode, s katerimi se Fructal u inkovito odziva na spreminjanje potreb 

in pri akovanj potrošnikov. Slednje je pogoj, da se ohranja in podaljšuje življenjski cikel 

obstoje ih blagovnih znamk. Klju na elementa za ohranjanje prepoznavnosti in vrednosti 

tradicionalnih blagovnih znamk prou evanega podjetja pa sta intenzivna marketinška 

aktivnost in tudi stalna inovativnost.
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PRILOGE

Priloga 1 Vprašanja za intervju





Priloga 1

VPRAŠANJA ZA INTERVJU

Vprašanja za intervju s predstavnico podjetja Fructal, ga. Damjano Semi , ki deluje v pravni 

službi podjetja:

1. Zakaj ste se odlo ili za registracijo lastne blagovne znamke?

2. Ali se vam zdi registracija blagovne znamke zahteven postopek?

3. Ali ste za eli postopek registracije blagovne znamke sami ali preko zastopnika?

4. Kje ste opravili registracijo znamke?

5. Registrirana znamka predstavlja številne prednosti. Katere?

6. Obstaja ve  na inov oz. poti za registracijo znamke. Katerega ste uporabili? (lokalni 

urad za intelektualno lastnino, mednarodna prijava-WIPO, regionalna prijava)

7. V kateri razred po nicejski klasifikaciji sodi vaša blagovna znamka?

8. V kakšni barvi je vaša znamka?

9. Koliko vas je stala registracija blagovne znamke?


