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INFORMACIJA O ZAHTEVI
ZA MEDNARODNO REGISTRACIJO ZNAMK

Splošno
Na podlagi Madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list
SFRJ - MP, št. 2/74) in Protokola k Madridskemu sporazumu o mednarodnem
registriranju znamk (Uradni list RS - MP št. 21/97) lahko prijavitelji zagotovijo varstvo
svojih znamk s posredovanjem Urada RS za intelektualno lastnino v 76 državah
pogodbenicah, kot tudi na območju Evropske unije, ki je prav tako članica pogodbe.
V Evropi so to Avstrija, Nemčija, Francija, Italija, Španija, Portugalska, Grčija,
Beneluks (Belgija, Nizozemska, Luksemburg), Liechenstein, Velika Britanija, Švedska,
Finska, Norveška, Danska, Švica, Islandija, Monako, San Marino, Ruska federacija,
Tadžikistan, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Estonija, Latvija, Litva, Albanija,
Romunija, Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska, Bosna in Hercegovina, Hrvaška,
Makedonija, Srbija in Črna gora, zunaj Evrope pa ZDA, Japonska, Kitajska, Mongolija,
Kuba, Turčija, Alžirija, Koreja, Sudan, Kenija in druge.
Glede na to, da so lahko države, v katerih je moč zahtevati varstvo znamke,
pogodbenice bodisi Sporazuma bodisi Protokola ali obeh hkrati, se pogoji za vložitev
prijave (jezik prijave, višina mednarodnih pristojbin) razlikujejo.
Seznam držav članic obeh pogodb, z navedbo ustrezne pogodbe, je objavljen na
spletni strani Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (http://www.ompi.int).

Kdo je lahko prijavitelj ?
Zahtevo za mednarodno registracijo lahko vloži tisti, ki ima v Republiki Sloveniji resno
in dejansko podjetje ali stalno prebivališče ali slovensko državljanstvo.
Pogoj za pridobitev mednarodne registracije je poprejšnja registracija le-te v Sloveniji.
Če se zahteva varstvo le v državah, ki so pogodbenice le Protokola, je možno vložiti
zahtevo že na podlagi prijave znamke pri Uradu RS za intelektualno lastnino.

Kratek opis postopka
Z vložitvijo ene same prijave pri Uradu RS za intelektualno lastnino si prijavitelj
zagotovi varstvo znamke v katerikoli pogodbenici Sporazuma in/ali Protokola, ki jo
označi v prijavi. S tem se izogne formalnim postopkom pri posameznih nacionalnih
uradih in plačevanju pristojbin v vsaki državi posebej, učinki varstva pa so enaki
nacionalni prijavi.
Države, označene v prijavi, lahko sicer izjavijo da zadevni znamki ne priznavajo
varstva na svojem ozemlju, a če tega ne storijo v enem letu oziroma 18 mesecih od
datuma vpisa znamke v mednarodni register, se šteje, da je znamka registrirana. V
primeru zavrnitve registracije ima imetnik znamke na voljo enaka pritožbena sredstva,
kot da bi bil prijavo za registracijo predložil neposredno v državi, v kateri je bila
registracija zavrnjena. V primeru dokončne zavrnitve registracije se prijavne pristojbine
za to državo ne povrnejo. Za mednarodni del postopka, ki poteka med Uradom RS za
intelektualno lastnino in Mednarodnim uradom Svetovne organizacije za intelektualno
lastnino (WIPO), ni obvezna uporaba registriranih zastopnikov, postopek pred
državnimi organi pa poteka kot pri nacionalni prijavi, praviloma prek zastopnika, ki je
vpisan v register nacionalnega urada.

Sestavine zahteve za mednarodno registracijo
Zahteva za mednarodno registracijo mora vsebovati:
§

zahtevo za mednarodno registracijo na izpolnjenem obrazcu UVIL MZ-1/1 v
enem izvodu;

§

videz znaka, kot je registriran ali prijavljen v Sloveniji v dveh izvodih - en izvod
videza znaka se nalepi na obrazec, en izvod se priloži;

§

dokazilo o plačilu mednarodnih pristojbin;

§

potrdilo o plačilu pristojbine 10.000 SIT na račun št. 01100-1000307004,
namen plačila: za mednarodno registracijo, z navedbo številke nacionalne
znamke ali prijave;

§

pooblastilo zastopniku, če se zahteva vloži po zastopniku;

§

prevod seznama proizvodov in/ali storitev v francoskem jeziku v enem izvodu;
prevod v angleškem jeziku je možen, če se varstvo znamke zahteva v državah,
ki so članice le Protokola ali v prijavah z navedbo vsaj ene države članice
Protokola.

Mednarodne pristojbine
Mednarodne pristojbine za pridobitev mednarodne registracije so določene z
mednarodnim pravilnikom za izvajanje mednarodne registracije (Common Regulations
under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and
the Protocol Relating to that Agreement - WIPO 1996) in se vnaprej plačujejo v
švicarskih frankih na račun Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO),

številka računa 48 7080-81 pri Crédit Suisse v Ženevi.
Mednarodne pristojbine so sestavljene iz osnovne pristojbine in dopolnilnih pristojbin.
Osnovna pristojbina za 10-letno vzdrževanje znaka je 653 CHF, barvnega pa 903
CHF.
Dopolnilne pristojbine znašajo:
- glede na države, v katerih se zahteva varstvo:
73 CHF po državi, če gre za državo članico Sporazuma, medtem ko se za državo, ki je
članica le Protokola, uporabljajo posebne višje tarife.
- glede na število razredov, za katere se zahteva varstvo:
do vključno treh razredov ni dopolnilne pristojbine, za vsak naslednji razred pa znaša
73 CHF, medtem ko za države, ki so članice le Protokola, veljajo posebne tarife.
Posebne višje tarife, ki se uporabljajo za države, ki so članice le Protokola, so
objavljene na spletni strani WIPO.

Kje vložiti zahtevo za mednarodno registracijo ?
Zahteva za mednarodno registracijo se pošlje Uradu RS za intelektualno lastnino,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, ali vloži v vložišču Urada od ponedeljka do petka med 10.
in 14. uro.

Ostalo
V vložišču Urada so na voljo obrazci za zahtevo za mednarodno registracijo, v čitalnici
pa mednarodni pravilnik za izvajanje mednarodne registracije in druga strokovna
literatura.
Pomoč pri sestavi in vložitvi zahteve za mednarodno registracijo lahko dobite pri
zastopnikih, ki so vpisani v register zastopnikov pri Uradu RS za intelektualno lastnino.
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