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5. Koristne definicije za bodoče podjetnike
Kaj je in kako zaščititi intelektualno lastnino?
V poslovnem smislu intelektualna lastnina predstavlja nematerialna sredstva, katerih uspešno
izkoriščanje je lahko dragocena osnova poslovanja.
Za zaščito teh sredstev in za spodbujanje ustvarjalnosti ljudi, ki koristi celotnemu družbenemu
razvoju, je bil razvit sistem pravnega varstva intelektualne lastnine. Pravica intelektualne lastnine
vključuje sistem pravnih instrumentov, ki urejajo pridobivanje intelektualne lastnine in zaščito pred
nepooblaščeno uporabo (vir: https://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/o-intelektualnomvlasnistvu).
Kaj je patent?
Patent je pravica, priznana za izum, ki predstavlja novo rešitev za določeno tehnično težavo in se
običajno nanaša na določen izdelek, postopek ali način uporabe.
Patent se pridobi tako, da to pravico prizna pooblaščeni organ (v Republiki Sloveniji je to Urad RS za
intelektualno lastnino) na podlagi pregleda patentne prijave, ki vsebuje opis izuma.
Patentno varstvo je učinkovito poslovno orodje, ki lastnikom prek monopola na uporabo zaščitene
tehnične rešitve v obdobju patentnega varstva omogoča vračilo investicije v raziskave in razvoj novih
izdelkov in storitev (vir: https://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/patenti).
Kaj je oblikovanje?
Oblikovanje je videz določenega izdelka ali artikla. Oblikovanje je tisto, ki naredi izde lek privlačen ali
zaželen, s čimer se poveča obseg prodaje izdelka in izboljša njegova tržna vrednost. Industrijsko
oblikovanje kot ena izmed oblik intelektualne lastnine ščiti prostorske ali ploskovne značilnosti
določenega izdelka (industrijskega ali obrtniškega proizvoda), vidne pri njegovi redni (namenski)
uporabi. Prostorske značilnosti so oblika in linije izdelka, ploskovne značilnosti pa odtenki, linije,
barve, tekstura in kombinacija naštetih značilnosti. Osnovni pogoji, ki jih mora oblikovanje
izpolnjevati za priznanje zaščite, so novost in individualni značaj oblikovanja ter to, da njegove
značilnosti niso odvisne samo od tehnične funkcije.
Kaj je blagovna znamka?
Blagovna znamka je ekskluzivna pravica, priznana kot znamka, ki se v gospodarskem prometu
uporablja za razlikovanje izdelkov oz. storitev ene osebe od drugih. Ime, logotip, emblem, oznaka ali
druge prepoznavne značilnosti vašega izdelka oz. storitve lahko zaščitite z blagovno znamko. V večini
držav se blagovna znamka pridobi z registracijo na podlagi pregleda, ki ga upravi ustrezni organ. V
Sloveniji je to Urad RS za intelektualno lastnino. Osnovni pogoji, ki jih mora znamka izpolnjevati, da
postane blagovna znamka, so razlike v primerjavi z drugimi, obstoječimi blagovnimi znamkami.
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Državni urad za intelektualno lastnino Republike Hrvaške / Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Svetovna organizacija za intelektualno lastnino / World Intellectual Property Organisation
Evropski patentni urad / European Patent Office
Hrvaško združenje sodnih izvedencev / Hrvatsko društvo sudskih vještaka
Urad Republike Hrvaške za usklajevanje na notranjem trgu / Office for Harmonization in the Internal
Market
Licensing Executives Society
The International Valuation Standards Council (IVSC)
(Vir: Državni urad za intelektualno lastnino Republike Hrvaške)
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