INFORMACIJA O ZAHTEVI ZA MEDNARODNO REGISTRACIJO ZNAMK IN
O ZAHTEVI ZA SPREMEMBE PRI MEDNARODNI ZNAMKI
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 vseh
državah pogodbenicah, kot tudi na območju Evropske unije, ki je prav tako članica pogodbe.
Aktualni seznam držav članic obeh pogodb, z navedbo ustrezne pogodbe, je objavljen na spletni strani
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino http://www.wipo.int/madrid/en/members.
Kdo je lahko vložnik zahteve za mednarodno registracijo znamke?
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 vložitev prijave za registracijo znamke ali registracija
le-te v Sloveniji.
Zahtevo za spremembo pri mednarodni znamki lahko vloži tisti, ki je pri mednarodnem uradu vpisan kot imetnik
znamke.
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 60 EUR 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 angleškem ali francoskem jeziku v enem izvodu;
 v primeru, da je zahtevano varstvo v ZDA, je potrebno predložiti izpolnjen obrazec MM18 (izjava o namenu
uporabe znamke)
Sestavine zahteve za spremembo pri mednarodni znamki
Zahteva za spremembo pri mednarodni znamki mora vsebovati:
 zahtevo za spremembo pri mednarodni znamki na ustreznem obrazcu (www.wipo.int/madrid/en/forms/)
 plačano mednarodno pristojbino WIPO (www.wipo.int/madrid/en/fees/).
- osnovna pristojbina za razširitev na dodatne države je 300 CHF + 100 CHF na posamezno državo;
- pristojbina za spremembo imena ali naslova prijavitelja je 150 CHF;
- pristojbina za omejitev seznama je 177 CHF.

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):
IBAN: CH51 0483 5048 7080 8100 0 pri Crédit Suisse, CH-1211 Genève 70, Swift/BIC: CRESCHZZ80A
Mednarodne pristojbine so sestavljene iz osnovne pristojbine in dopolnilnih pristojbin.
Osnovna pristojbina za 10-letno vzdrževanje znaka je 653 CHF, barvnega znaka pa 903 CHF.
Dopolnilne pristojbine znašajo:
– glede na države, v katerih se zahteva varstvo:
100 CHF po državi, če gre za državo članico Sporazuma in Protokola, 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 100 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 spletišču WIPO
(http://www.wipo.int/madrid/en/fees/), vključno s povezavo na aplikacijo za informativni izračun mednarodnih
pristojbin http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.
Kje vložiti zahtevo za mednarodno registracijo?
Zahteva za mednarodno registracijo se pošlje Uradu RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6,
1000 Ljubljana ali vloži v sprejemni pisarni urada od ponedeljka do petka med 10. in 14. uro.
Kje vložiti zahtevo za spremembo pri mednarodni znamki?
Zahteva za spremembo pri mednarodni znamki se pošlje neposredno na Mednarodni urad Svetovne
organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi:
– po pošti na naslov: World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18
1211 Geneva 20, Switzerland
– ali po telefaksu na: ++41 22 740 1429
– ali po e-pošti na: intreg.mail@wipo.int
Ostalo
Obrazci za zahtevo za mednarodno registracijo so na voljo v sprejemni pisarni in na spletišču urada, na
spletišču urada je tudi povezava na mednarodni pravilnik za izvajanje registracije v elektronski obliki, tiskana
oblika pa je skupaj z drugo strokovno literaturo na voljo tudi v čitalnici urada. Obrazci za zahtevo za
spremembo pri mednarodni znamki so na voljo na spletišču urada http://www.wipo.int/madrid/en/forms/.
Za pomoč pri sestavi in vložitvi zahtev za mednarodno registracijo in za spremembo pri mednarodni znamki
se lahko obrnete na Info točko urada v času uradnih ur na telefonski številki 01 620 3101 ali na naslovu
info@uil-sipo.si.
(25.02.2014)

--Urad RS za intelektualno lastnino
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana
T. 01 620 31 01, F. 01 620 31 11
http://www.uil-sipo.si
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