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AD Andora
AE Združeni arabski

emirati
AF Afganistan
AG Antigva in Barbuda
AI Angvila
AL Albanija
AM Armenija
AN Nizozemski Antili
AO Angola
AQ Antarktika
AR Argentina
AS Ameriška Samoa
AT Avstrija
AU Avstralija
AW Aruba
AZ Azerbajdžan
BA Bosna in 

Hercegovina
BB Barbados
BD Bangladeš
BE Belgija
BF Burkina Faso
BG Bolgarija
BH Bahrajn
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermudi
BN Brunej, Država
BO Bolivija
BR Brazilija
BS Bahami
BT Butan
BV Bouvetov otok
BW Bocvana
BY Belorusija
BZ Belize
CA Kanada
CC Kokosovi (Keeling)

otoki
CD Kongo, Demokratična 

republika
CF Srednjeafriška 

republika
CG Kongo
CH Švica
CI Slonokoščena obala
CK Cookovi otoki
CL Čile
CM Kamerun
CN Kitajska
CO Kolumbija
CR Kostarika
CU Kuba
CV Zelenortski otoki

CX Božični otoki
CY Ciper
CZ Češka republika
DE Nemčija
DJ Džibuti
DK Danska
DM Dominika
DO Dominikanska 

republika
DZ Alžirija
EC Ekvador
EE Estonija
EG Egipt
EH Zahodna Sahara
ER Eritreja
ES Španija
ET Etiopija
FI Finska
FJ Fidži
FK Falklandski otoki 

(Malvini)
FM Mikronezija

(Federativne države)
FO Ferski otoki
FR Francija
FX Francija, 

Evropski del
GA Gabon
GB Združeno kraljestvo
GD Grenada
GE Gruzija
GF Francoska Gvajana
GG Guernsey
GH Gana
GI Gibraltar
GL Grenlandija
GM Gambija
GN Gvineja
GP Guadeloupe
GQ Ekvatorialna Gvineja
GR Grčija
GS Južna Georgia in 

otoki Južni Sandwich
GT Gvatemala
GU Guam
GW Gvineja Bissau
GY Gvajana
HK Hongkong
HM Heardov otok in 

McDonaldovi otoki
HN Honduras
HR Hrvaška
HT Haiti
HU Madžarska
ID Indonezija

IE Irska
IL Izrael
IM Otok Man
IN Indija
IO Britansko ozemlje 

Indijskega oceana
IQ Irak
IR Iran (Islamska 

republika)
IS Islandija
IT Italija
JE Jersey
JM Jamajka
JO Jordanija
JP Japonska
KE Kenija
KG Kirgizistan
KH Kambodža
KI Kiribati
KM Komori
KN Saint Kitts in Nevis
KP Koreja, Dem. 

ljudska republika
KR Koreja, Republika 
KW Kuvajt
KY Kajmanski otoki
KZ Kazahstan
LA Laoška ljudska 

dem. republika
LB Libanon
LC Saint Lucia
LI Lihtenštajn
LK Šrilanka
LR Liberija
LS Lesoto
LT Litva
LU Luksemburg
LV Latvija
LY Libijska arabska 

džamahirija
MA Maroko
MC Monako
MD Moldavija, Republika
ME Črna gora
MG Madagaskar
MH Marshallovi otoki
MK Makedonija,

Republika
ML Mali
MM Mjanmar 
MN Mongolija
MO Macao
MP Severni Marianski 

otoki
MQ Martinik

MR Mavretanija
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauritius
MV Maldivi
MW Malavi
MX Mehika
MY Malezija
MZ Mozambik
NA Namibija
NC Nova Kaledonija
NE Niger
NF Norfolški otok
NG Nigerija
NI Nikaragva
NL Nizozemska
NO Norveška
NP Nepal
NR Nauru
NU Niue
NZ Nova Zelandija
OM Oman
PA Panama
PE Peru
PF Francoska Polinezija
PG Papua Nova Gvineja
PH Filipini
PK Pakistan
PL Poljska
PM Saint Pierre

in Miquelon
PN Pitcairn
PR Portoriko
PT Portugalska
PW Palau
PY Paragvaj
QA Katar
RE Reunion
RO Romunija
RS Srbija
RU Ruska federacija
RW Ruanda
SA Saudova Arabija
SB Salomonovi otoki
SC Sejšeli
SD Sudan
SE Švedska
SG Singapur
SH Saint Helena
SI Slovenija
SJ Svalbard in 

Jan Mayen
SK Slovaška
SL Sierra Leone

SM San Marino
SN Senegal
SO Somalija
SR Surinam
ST Sao Tome in Principe
SV Salvador
SY Sirska arabska 

republika
SZ Svazi
TC Otoki Turks 

in Caicos 
TD Čad
TF Francosko južno 

ozemlje
TG Togo
TH Tajska
TJ Tadžikistan
TK Tokelau
TL Timor - Leste
TM Turkmenistan
TN Tunizija
TO Tonga
TR Turčija
TT Trinidad in Tobago
TV Tuvalu
TW Tajvan, 

Provinca Kitajske
TZ Tanzanija, 

Združena republika
UA Ukrajina
UG Uganda
UM Stranski zunanji otoki 

Združenih držav
US Združene države
UY Urugvaj
UZ Uzbekistan
VA Sveti sedež (Vatikanska

mestna država)
VC Saint Vincent 

in Grenadine
VE Venezuela
VG Deviški otoki 

(britanski)
VI Deviški otoki (ZDA)
VN Vietnam
VU Vanuatu
WF Otoki Wallis 

in Futuna
WS Samoa
YE Jemen
YT Mayotte
ZA Južna Afrika
ZM Zambija
ZW Zimbabve

Kode mednarodnih organizacij

AP Afriška regionalna organizacija za industrijsko lastnino (ARIPO)
BX Urad Beneluksa za znamke in modele
EA Evrazijska patentna organizacija (EAPO)
EM Urad za harmonizacijo notranjega trga (OHIM)
EP Evropski patentni urad (EPO)
IB Mednarodni urad (kot PCT prejemni urad)
OA Afriška organizacija za intelektualno lastnino (OAPI)
WO Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO)

Kode držav in drugih ozemelj
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SI - PATENTI
I. URADNE OBJAVE

V skladu z 89. členom Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS,  št. 51/2006 — uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem
besedilu: zakon) so v razdelkih Patenti (A) in Patenti s skrajšanim trajanjem (A2) objavljene prijave in podatki o podelitvah
patentov.

Patenti, za katere je bila izdana ugotovitvena odločba, da izum in patentni zahtevki  ustrezajo pogojem iz 10., 12., 14. in 15. člena
zakona, so navedeni v razdelku Ugotovitvene odločbe po členu 93(1)(a) zakona.

Patenti, za katere je bila izdana ugotovitvena odločba, da izum in patentni zahtevki le deloma  ustrezajo pogojem iz 10., 12., 14.
in 15. člena zakona, so navedeni v razdelku Ugotovitvene odločbe po členu 93(1)(b) zakona. Spremenjeni zahtevki so
objavljeni v razdelku Patenti s spremenjenimi zahtevki (B).

V skladu s 5. členom Uredbe o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo  (Uradni list RS, št. 15/02) oziroma s členom
27(5) zakona so v razdelku Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) navedeni bibliografski podatki evropskih patentov,
za katere je bila izdana odločba o vpisu v register patentov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino in so objavljeni
prevodi njihovih zahtevkov v slovenski jezik.

Bibliografski zapisi so urejeni po prvi kodi mednarodne patentne klasifikacije (MPK). Podatki so označeni s kodami  INID * za patente
(WIPO standard ST.9), razen tam, kjer to ni mogoče, in si sledijo v naslednjem vrstnem redu:

(51) kode po MPK (11) objavna številka
Int. Cl. (2009) (13) vrsta dokumenta:
osnovna raven (core level) A — patent

A2 — patent s skrajšanim trajanjem
B — patent s spremenjenimi zahtevki
T1 — prevod zahtevkov evropskega patenta
T2 — prevod spremenjenih zahtevkov evropskega patenta **

(45) datum objave patenta (46) datum objave zahtevkov
(21) številka prijave (22) datum vložitve prijave
(62) številka in datum vložitve prvotne prijave, v primeru izločene prijave;

številka in datum objave prvotnega patenta, če je patent nastal z delitvijo
(86) podatki o mednarodni (PCT) prijavi: datum prijave,WO, številka PCT prijave
(96) podatki o evropski patentni prijavi: datum prijave, EP, številka evropske patentne prijave
(87) podatki o objavi mednarodne (PCT) prijave: WO objavna številka, datum objave prijave
(97) podatki o objavah Evropskega patentnega urada:

Pod to kodo so navedeni:  EP objavna številka, vrsta objave Evropskega patentnega urada (A1 - objava prijave, A2 - objava 
prijave brez poročila o preizkusu novosti,  B1- objava patenta, B2 - ponovna objava patenta ob spremembi njegove vsebine 
zaradi ugovora pri  Evropskem patentnem uradu) in datum objave 

(30) prednostna pravica: datum, država oziroma mednarodni urad, številka
(23) podatki o razstavni prednostni pravici
(72) izumitelj
(73) imetnik patenta
(74) zastopnik
(54) naziv izuma
(57) povzetek

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
** V primeru, ko so patentni zahtevki spremenjeni v skladu s členom 27(3) zakona 
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A01B 21/00 Patenti (A) SI - PATENTI
Patenti (A)

(51) A01B 21/00 (11) 22653
A01B 39/00 (13) A

(45) 30.06.2009
(21) 200700287 (22) 07.11.2007
(72) KOS Branko, 8250 Brežice, SI
(73) BMK - ENGINEERING d.o.o. Brežice,

Marof 37, 8250 Brežice, SI
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) TRAKTORSKI PRIKLJUČEK MULČARJA

(57) Traktorski priključek mulčarja, ki je izveden iz standardnega
trikotnega priključka (1), je tritočkovno vpet na zadnji del traktorja,
pri čemer je na priključku (1) v območju pogonske gredi (2), ki je
vpeta na eni strani v traktorski odgon, izveden tečaj (3) paralelo-
gramske konzole (4). Oba njena kraka (5) in (6) sta med seboj
povezana z aktuatorjem (9), prednostno hidravličnim cilindrom. Na
drugem koncu je paralelogramska konzola (4) uležajena v pesto
(10) pogonske gredi (2), pri čemer je na pestu (10) nameščen z
zadnje strani mulčar (11). En vzdolžni krak (5) konzole (4) je tog,
drugi krak (6) pa je vzdolžno raztegljiv, pri čemer ga vsaj ena vzmet
(7) sili skupaj v najkrajšo dolžino. Na pestu (10) je nameščen par
lokastih držal (12), ki potekata v razmiku in med seboj vzporedno,
pri čemer je med prostima koncema držal (12) uležajen aktuator
(13), prednostno hidravlični cilinder z enim svojim ušesom, s
svojim nasprotnim ušesom pa je uležajen v mulčar (11).

(51) A01K 13/00 (11) 22654
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700323 (22) 11.12.2007
(72) Končan Aleš, 2000 Maribor, SI
(73) Končan Aleš,

Koroška cesta 113c, 2000 Maribor, SI
(54) ORODJE ZA ČIŠČENJE PASJIH TAC

(57) Orodje za čiščenje pasjih tac povezuje tri funkcije, orodje za
čiščenje pasjih tac, igračo in pripomoček za vzgojo oziroma socia-
lizacijo psa. Njegova uporaba je enostavna in učinkovita. Uporabi-
mo ga tako, da izum psu nataknemo na spodnji del tace in mu z
nežnimi gibi gor, dol in sukanjem v obeh smereh, očistimo taco.

Glede na možnost različnih velikosti, je primerna za pse vseh
velikosti. Orodje za čiščenje pasjih tac ima obliko valja, ki ob
površinsko obdelani zunanjosti sprejme obliko pasje igrače. V
notranjosti orodja za čiščenje pasjih tac so vzporedno z osjo valja
razvrščene posamezne komponente različno trdih in velikih krtač
ter gobe, ki služijo za odstranjevanje umazanije s pasje tace.
Kombinacije razvrstitve posameznih komponent so odvisne od
izvedbe orodja za čiščenje pasje tace, glede na vremenske po-
goje. Prostor med posameznimi komponentami v notranjosti valja
pa omogoča drobcem umazanije, da odpadejo in se skotalijo po
utorih ven. Pri orodju za čiščenje pasjih tac z dnom ostanejo ujeti
na dnu. Na sprehodu, v avtu, taborjenju, doma, itd., nam orodje za
čiščenje pasjih tac služi kot navadna igrača, ki jo pes lahko zgrabi
v gobec in se z njo igra. Odporna je proti pasjim ugrizom in s tem
trpežna. Njen največji doprinos pa izhaja iz odnosa, ki ga zahteva
sam postopek čiščenja. Pes si hitro pridobi vrednoto odnosa zma-
gam - zmagaš. orodje za čiščenje pasjih tac si pes deli z lastnikom,
kar je pri socializaciji mladega psa izrednega pomena.

(51) A01M 13/00 (11) 22655
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200900027 (22) 02.02.2009

Zahtevana predhodna objava

(72) POGOREVC FANIKA, 2310 Slovenska Bistrica, SI;
POLENČIČ MARKO, 2000 Maribor, SI

(73) Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
Prvomajska 1, 2000 Maribor, SI

(54) DIMNA PATRONA ZA ZATIRANJE VOLUHARJEV

(57) Dimna patrona za zatiranje voluharjev rešuje problem eno-
stavne sestave, izdelave in uporabe dimne patrone (1), hkrati z
njeno kompaktno konstrukcijo. Sestavljena je iz votlega telesa (2)
poljubne oblike, ki je napolnjeno s sredstvom za zatiranje (3) v
obliki pripravka za sproščanje dimnega plina, z ali brez vžigalne
vrvice (4) oziroma z ali brez plasti fosforja (5), nanešene na vsaj en
konec dimne patrone (1). Sredstvo za zatiranje (3) je pripravek
oziroma zmes ustreznih deležev posameznih, zanj značilnih snovi.
Pred uporabo se dimna patrona (1) na enem koncu prižge in se
vstavi v odprti rov, ki ga zatem zapremo.

(51) A23B 9/00 (11) 22656
A21D 15/00 (13) A
A23L 3/3463 (45) 30.06.2009

(21) 200700321 (22) 10.12.2007
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SI - PATENTI Patenti (A) A41H 1/00
(72) HADOLIN KOLAR MAJDA, 2281 Markovci, SI;
COHEN OVADYA OHAD, Zichron Yaa Hov, IL;
WIENER HAROLD, Jerusalem 97891, IL;
ŠKRINJAR MAJA, 2250 Ptuj, SI;
RIŽNER HRAŠ ANDREJA, 2327 Rače, SI;
BEZJAK MILAN, 2281 Markovci, SI

(73) VITIVA PROIZVODNJA IN STORITVE D.D.,
Nova vas 98, 2281 Markovci, SI

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) ANTIOKSIDATIVNA STABILIZACIJA OREŠKOV IN SEMEN 
TER IZDELKOV, KI VSEBUJEJO OREŠKE IN SEMENA

(57) Predmet izuma je antioksidativna stabilizacija in s tem zašči-
ta oreškov kot so orehi, lešniki, arašidi, mandeljni in drugi in/ali
semen kot so sončnično seme, bučno seme, laneno seme, seza-
movo seme, itd. ter izdelkov na osnovi oreškov in/ali semen kot so:
pekarski izdelki, slaščičarski izdelki, prigrizki, namazi in drugi z
antioksidativnimi ekstrakti rastlin družine ustnatic. Glavni aktivni
učinkovini v ekstraktih rastlin družine ustnatic sta karnozolna kislina
in karnozol. Izum se nanaša tudi na postopke apliciranja naravnih
antioksidantov in sicer: mešanje z razredčenim antioksidativnim
ekstraktom rastlin družine ustnatic v praškasti obliki, priprava razto-
pine antioksidativnega ekstrakta rastlin družine ustnatic v etanolu,
pršenje oreškov in/ali semen z raztopino ekstrakta ter sušenje pri
temperaturi od 20-60 stopinj celzija, priprava raztopine antioksida-
tivnega ekstrakta rastlin družine ustnatic v jedilnem olju in pršenje
oreškov in/ali semen z raztopino ekstrakta, praženje oreškov in/ali
semen v olju z dodanim antioksidativnim ekstraktom iz rastlin
družine ustnatic, praženje oreškov in/ali semen z dodanim antiok-
sidativnim ekstraktom iz rastlin družine ustnatic, soljo in začimbami
brez uporabe dodatne maščobe za praženje, mešanje zmletih
oreškov in/ali semen z antioksidativnim ekstraktom iz rastlin
družine ustnatic pred pripravo izdelkov na osnovi oreškov in/ali
semen in dodajanje antioksidativnega ekstrakta rastlin družine
ustnatic neposredno v izdelek ali sestavino izdelka, ki vsebuje
oreške in/ali semena.

(51) A24F 19/00 (11) 22657
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700343 (22) 28.12.2007

(72) RADOSLAVLJEVIĆ Marko, 3270 Laško, SI

(73) RAAM-ID, multimedijsko oblikovanje, storitve in druge 
poslovne dejavnosti, d.o.o.,
Rimska cesta 4, 3270 Laško, SI

(74) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(54) PRENOSNI PEPELNIK

(57) Predmet izuma je prenosni pepelnik, namenjen otresanju
cigaretnega pepela, ugašanju cigaret in prenašanju cigaretnih
ogorkov (ali drugih manjših smeti, kot so zobotrebci, žvečilni gu-
miji, razni papirčki, ipd.) do smetnjaka. Prenosni pepelnik po izumu
ima izvedeno premično zapiralo (2), sestavljeno iz dveh simetričnih
polovic (2',2"), opremljeno z mehanizmom (3) za odpiranje in zapi-
ranje, pri čemer simetrični polovici (2',2") v odprtem položaju pre-
dstavljata površino za otresanje pepela in ugašanje cigaret, oziro-
ma odlagalno površino za manjše smeti, v zaprtem položaju pa
simetrični polovici (2',2") tesno zapirata vstopno odprtino v zaboj-
nik (1) tudi zaradi medsebojno ujemajočega se naseda, ki je izve-
den na robovih (2b',2b") polovic (2',2").

(51) A41H 1/00 (11) 22658
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700295 (22) 14.11.2007

(72) Marodi Jože, 3000 Celje, SI

(73) Marodi Jože,
Košnica pri Celju 52 c, 3000 Celje, SI

(74) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(54) POSTOPEK IN NAPRAVA ZA PROSTORSKO 
IN/ALI ČASOVNO ZAMAKNITEV MESTA ODLOČANJA V 
PROCESU IZBIRE PREDMETA, PREDNOSTNO OBLAČILA

(57) Tehnično bistvo izuma, je prostorska in časovna zamaknitev
mesta odločanja v postopku izbire, oprte na naključno distribuira-
ne kriterije odločanja, primeroma estetske. Postopek in naprava za
prostorsko in/ali časovno zamaknitev mesta odločanja v procesu
izbire predmeta, prednostno oblačila rešuje tehnični problem
nakupa oblačil, v katerega izvedbenem primeru v trgovino z oblačili
pride kupec, (ženskega ali moškega spola, odrasel ali pa otrok)
pomeri npr: pet oblačil ter se preko spletne kamere, oz. preko
video konference na drugi strani poveže s prijateljem/ico, partne-
rjem/ico ter se obleče v različna oblačila ter jih tako preko spletne
kamere oziroma preko vzpostavljene video konference pokaže v
različnih oblačilih ter mu kot kupcu oziroma stranki, ki kupuje
oblačila pomagajo z odločitvijo nakupa enega oziroma več kosov
oblačil. Ta način bi bistveno pripomogel k odločitvi večine. Tako bi
lahko nekomu, ki bi na takšen način kupoval oblačila pomagal pri
odločitvi ter izbiri nekdo, ki pa ni fizično prisoten, ampak se lahko
ta druga oseba nahaja nekje čisto drugje. npr:v pisarni, na službe-
nem potovanju, doma, v tujini. V drugem izvedbenem primeru
nekdo, ki pristopi v trgovino pomeri več kosov oblačil ter se v
trgovini fotografira z digitalnim fotoaparatom, kateri je nameščen na
stativ ali na kakšnem drugem nosilcu. Nakar fotografije shrani
neposredno na USB ključek ali pa na CD ROM (zgoščenko). Tako
se lahko doma v miru odloči sam ali pa s pomočjo tretje osebe
katera izmed oblek mu najbolje pristaja. Na podlagi odločitve pa
opravi nakup enega ali več izbranih oz. določenih oblačil.
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(51) A47C 17/00 (11) 22659
A47B 45/00 (13) A
A47B 57/00 (45) 30.06.2009

(21) 200700307 (22) 27.11.2007

(72) Štanta Andrej, 
1231 Črnuče, SI;
Vidovič Valentina, 
51513 Omišalj, HR;
Rataj Jadwiga, 
43-520 Chybie, PL;
Ožbolt Sašo, 
1386 Stari trg, SI

(73) BREST - POHIŠTVO d.o.o., Cerknica
Podjetje za proizvodnjo in promet pohištva ter opreme,
Cesta 4. maja 18, 1380 Cerknica, SI

(54) MULTIFUNKCIONALNO POHIŠTVO

(57) Multifunkcionalno pohištvo rešuje hitro spremembo bi-
vanjskega prostora v delovni prostor in obratno in s tem omogoča
optimalno izrabo in večnamenskost nekega prostora. Multifunkcio-
nalno pohištvo sestavljata mobilna multifunkcionalna pohištvena
stena in multifunkcionalna postelja z premičnim mostom. Mobilna
multifunkcionalna pohištvena stena, je sestavljena iz nosilnega
ogrodja (4, 5) iz štirih plošč (1, 2, 3, 6) in predalnika (A). V steno
so izvrtane luknje, ki služijo za hitro namestitev raznih nosilnih delov
pohištva. V steno sta vgrajeni električna in optična napeljava. Mul-
tifunkcionalno sestavljivo ležišče z premičnim mostom sestavljajo
ogrodje postelje (D), izvlečni predalnik (C) ter premični most (E).
Ležišče se lahko preoblikuje v različne oblike (enojna ali dvojna
postelja, kavč ali počivalnik).

(51) A61H 19/00 (11) 22660
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700286 (22) 07.11.2007

(72) VENGUTI Jurij, 4000 Kranj, SI

(73) VENGUTI Jurij,
Milene Korbarjeve 3, 4000 Kranj, SI

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) EROTIČNI STIMULATOR

(57) Predmet izuma je erotični stimulator, to je naprava, ki je
prednostno namenjena medsebojnemu spolnemu zadovoljevanju
dveh žensk. Erotični stimulator sestavljata zunanji tulec (1) in no-
tranji tulec (2), pri čemer je tulec (2) takšnega premera, da je
vzdolžno gibljiv po notranjosti tulca (1) in je vanj vstavljen in pove-

zan z vzmetjo (7), pri čemer ima zunanji tulec (1) najmanj en
vzdolžni utor (5), da je ob robu zunanjega tulca (1) nanj nameščen
obroč (4) in da je skozi utor (5) tulca (1) na rob notranjega tulca (2)
pritrjen obroč (3). Opisani izum predstavlja sistem dveh umetnih
penisov, pri katerem se eden skriva v drugem. Narejen je tako, da
ko ena ženska poskuša penetrirati v drugo žensko, se iz njega
pojavlja penis, ki je v njem in avtomatično penetrira nazaj v to prvo
žensko. V drugem izvedbenem primeru je na tulec (1) nameščen
obroč (3) tako, da je omogočeno njegovo vzdolžno gibanje po
tulcu (1), pri čemer ima tulec (1) po svoji dolžini najmanj na eni
strani utor (5), ter je skozi utor (5) obroč (3) s svojim prilegajočim
izpustom z vzmetjo (7) povezan z zaobljeno stranjo tulca (1).

(51) A63C 5/00 (11) 22661
A63C 5/06 (13) A
A63C 9/00 (45) 30.06.2009

(21) 200700328 (22) 14.12.2007

(72) HROVAT Andrej, 
4240 Radovljica, SI;
BOŽIČNIK Matej, 
1240 Kamnik, SI;
AVGUŠTIN Vinko, 
4274 Žirovnica, SI;
STANKOV Dejan, 
1000 Ljubljana, SI;
KOZJEK Marko, 
4246 Kamna Gorica, SI;
ŠMIT Franci, 
4260 Bled, SI

(73) ELAN, d.o.o.,
Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, SI

(74) Dušan Borštar, univ.dipl.inž.str.,
Nova ulica 11, 1230 Domžale, SI

(54) SMUČKA ALI PODOBNA DRSALNA PRIPRAVA Z 
VGRAJENIMI VODILI ZA VODENJE IN POZICIONIRANJE 
DELOV SMUČARSKE VEZI
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(57) Pri smučki (1) je zaželeno, da bi bila brez znatnega vpliva na
siceršnje mehanske lastnosti smučke (1) kot take bodisi že v fazi
izdelave ali tudi naknadno zagotovljena možnost vgradnje sklopa
za pozicioniranje delov (31, 32) smučarske vezi na tak način, da bi
se sile iz območja vezi kar se da neposredno prenašale v območje
pod nevtralno upogibno osjo (O) smučke (1), še zlasti v neposred-
no bližino robnikov (12, 13) ob drsni površini (11) smučke (1). To je
po izumu dosegljivo zahvaljujoč namestitvi posebej v ta namen
zasnovane vodilne plošče (2, 2', 2") na zgornjo površino (17)
smučke (1) v osrednjem območju (16) slednje. Omenjena plošča
(2, 2', 2") namreč obsega rebra (21, 22, 23, 24), ki so vstavljena
in pričvrščena v utore (101, 102, 103, 104), izvedene v območju
zgornje površine (17) smučke (1), v notranjosti omenjenih reber
(21, 22, 23, 24) pa so na voljo vodilni utori (210, 220, 230, 240)
za prejem in vodenje krakov (311, 312) vodilnih stremen (31, 32) in
drsnikov (31', 32') smučarske vezi.

(51) A63F 5/00 (11) 22662
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700317 (22) 04.12.2007
(72) Mitja Kolman, SI
(73) ZUUM d.o.o.,

Hrastje 52k, 4000 Kranj, SI
(74) MARK-INVENTA d.o.o.,

Glinška 14, 1000 Ljubljana, SI
(54) ELEKTRONSKA IGRALNA NAPRAVA ZA SLEPE 

IN SLABOVIDNE

(57) Predmetni izum razkriva elektronsko igralno napravo za sle-
pe in slabovidne (11), ki vsebuje računalnik (1) in programsko
opremo (12), stavno ploščo (2), na kateri so razporejena igralna in
funkcijska polja, ki vsebujejo tudi Braillov zapis, Braillovo vrstico
(3), enega ali več zvočnikov (4), lahko pa tudi naglavno slušalko
(4a) in monitor (5), kjer naprava informacije igralcu posreduje
preko Braillove vrstice (3), zvočnika (4) in/ali naglavne slušalke
(4a), v primeru, da igralna naprava obsega tudi monitor (5), pa se
ta informacija izpiše tudi na monitorju (5). Ob ustrezni razporeditvi
in vsebini polj na stavni plošči (2) naprava omogoča tudi igranje
iger s kartami ali iger s kockami ali športne stave ali konjske stave.

(51) B42F 13/00 (11) 22663
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700333 (22) 18.12.2007

(72) BENEDIČIČ Janez, 4228 Železniki, SI

(73) NIKO, Kovinarsko podjetje, d.d., Železniki,
Otoki 16, 4228 Železniki, SI

(74) Dušan Borštar, univ.dipl.inž.str.,
Nova ulica 11, 1230 Domžale, SI

(54) UPRAVLJALNI MEHANIZEM REGISTRATORJA 
Z DVODELNO ROČICO

(57) Vpenjalni mehanizem registratorja obsega osnovno ploščo
(1) in dvojico s slednjo togo povezanih trnov (11, 12) kot tudi
dvojico zavihtljivih in proti prej omenjenima trnoma (11, 12)
zahvaljujoč premiku ustrezne upravljalne ročice (3) pritisljivih trnov
(21, 22). Namen izuma je zagotoviti, da se bo navzlic zgolj minimal-
nim modifikacijam že obstoječega mehanizma ročica (3) tudi v
razprtem položaju omenjenih dvojic trnov (11, 12; 21, 22) nahajala
v takem položaju, da bo uporabniku omogočeno listanje v meha-
nizmu vpetih listov. Po izumu je predvidena dvodelna ročica (3),
katere primarni del (31) je v vrtišču (30) zasukljivo povezan z
nosilcem (13) na osnovni plošči (1), medtem ko je njen sekundarni
del (32) zasujkljivo povezan z omenjenim primarnim delom (31). Na
primarnem delu (31) ročice (3) je na odmiku od vrtišča (30) predvi-
den pritisni element (35), ki sodeluje bodisi z ravninskim ob-
močjem (251) ali klančino (252) podpornega dela (25), ki je na
voljo v osrednjem območju (25) vpenjalnega sklopa (2).

(51) B60Q 1/00 (11) 22664
B60Q 1/02 (13) A
B60Q 1/04 (45) 30.06.2009
B60Q 1/14

(21) 200700319 (22) 10.12.2007

(72) MURŠIČ Bojan, 1000 Ljubljana, SI;
LOGAR Tomaž, 1000 Ljubljana, SI;
TRBANC Bojan, 1290 Grosuplje, SI
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(73) HELLA LUX SLOVENIJA, Proizvodnja svetlobne opreme 
za motorna in druga vozila, d.o.o.,
Letališka 17, 1000 Ljubljana, SI

(74) Dušan Borštar, univ.dipl.inž.str.,
Nova ulica 11, 1230 Domžale, SI

(54) SVETILO ZA MOTORNA VOZILA S PO IZBIRI VGRADLJIVIM 
SENČILOM

(57) Izum se nanaša na svetilo motornega vozila s po izbiri vgra-
dljivim senčilom (3). Svetilo sestoji iz okrova (1), ki je s sprednje
strani zaprt z zaščitnim steklom (10), v omenjenem okrovu (1) pa je
vgrajen svetlobni vir (20) s pripadajočim reflektorjem (2). Pri tem
omenjeni okrov (1) obsega v notranjosti in gledano v smeri vožnje
vozila za omenjenim zaščitnim steklom (10) ter prednostno v nepo-
sredni bližini slednjega razporejeno pročelno obodno površino
(11), v območju, v katerem sta predvideni vsaj dve gnezdi (13', 13")
za prejem zaskočnih elementov (31', 31"), s katerimi je opremljeno
senčilo (3). Senčilo po izbiri obsega vsaj eno odprtino (35) vsako-
krat izbrane oblike. S tem je realizirano svetilo, pri katerem so v
vsakokrat razpoložljiv okrov (1) vsakokrat po izbiri vgradljiva različ-
na senčila (3) za zastiranje vsaj dela iz svetlobnega vira (20)
izhajajočega svetlobnega snopa, obenem pa je pri tovrstnem sve-
tilu po izbiri možno zagotavljati navzven sicer vidne in atraktivne,
glede same funkcionalnosti svetila pa povsem irelevantne optične
učinke.

(51) B60S 9/00 (11) 22665
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700298 (22) 19.11.2007
(72) KRALJ Ivan, 8321 Brusnice, SI
(73) AREX Proizvodnja orodij, naprav in storitve d.o.o. Šentjernej,

Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, SI
(74) Dušan Borštar, univ.dipl.inž.str.,

Nova ulica 11, 1230 Domžale, SI
(54) PRIPRAVA ZA PODPIRANJE IN/ALI  PRIVZDIGOVANJE 

VOZILA

(57) Predlagana je priprava za podpiranje in/ali privzdigovanje
vozila. Priprava sestoji iz okrova (1), v območju katerega je priprava
pritrdljiva na vsakokratno vozilo in v katerem je uležiščena preko
stožčastih zobnikov (21, 22) z vijačnim vretenom (25) povezana
pogonska gred (20) pogonskega sklopa (2), kot tudi iz teleskopske
noge (3), ki sestoji iz primarne cevi (31), sekundarne cevi (32) in
štrclja (33) s podlogo (331), in ki je okoli vzdolžne geometrijske osi
omenjene pogonske gredi (20) zasukljivo povezana z omenjenim
okrovom (1), njena vsakokratna dolžina in položaj oz. zasuk glede
na okrov (1) pa sta nastavljiva zahvaljujoč vrtenju pogonske gredi
(20) oz. vretena (25) in sodelovanju odmičnih vzvodov (11, 12) z

nasedoma (323, 324) na sekundarni cevi (32). Pričujoča rešitev
dopušča, da priprava po izumu obsega razmeroma majhno število
sestavnih delov in je temu ustrezno lahka, cenena in preprosta za
izdelavo, navzlic temu pa zahvaljujoč med drugim tudi boljši koro-
zijsko obstojnosti primerna za uporabo v vsakršnih vremenskih
pogojih.

(51) B66D 1/00 (11) 22666
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700315 (22) 04.12.2007

(72) Pintar Drago, SI;
Marko Aleš, SI

(73) Uniforest d.o.o.,
Dobriša vas 14a, 3301 Petrovče, SI

(74) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(54) POGONSKA NAPRAVA ZA ODVIJANJE VRVI 
NA GOZDARSKEM VITLU

(57) Namen izuma je zasnovati pogonsko napravo za odvijanje
vrvi na gozdarskem vitlu iz bobna, z vrvjo nameščeno med vrtljivo
vrvenico in najmanj enim vrtljivim potisnim kolutom tako, da vrtilni
moment pogonskega motorja (17) hkrati vrti preko pogona (19, 20)
vrvenico (8) in potisni kolut (12).
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(51) B66D 1/00 (11) 22667
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700316 (22) 04.12.2007
(72) Pintar Drago, SI;

Marko Aleš, SI
(73) Uniforest d.o.o.,

Dobriša vas 14a, 3301 Petrovče, SI
(74) Marjan Pipan, inž. el.,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI
(54) POGONSKA NAPRAVA ZA ODVIJANJE VRVI 

NA GOZDARSKEM VITLU

(57) Namen izuma je zasnovati pogonsko napravo za odvijanje
vrvi na gozdarskem vitlu iz bobna, z vrvjo nameščeno med vrtljivo
vrvenico in najmanj enim vrtljivim potisnim kolutom tako, da vrtilni
moment pogonskega motorja (17) vrti preko pogona (19, 20)
potisna koluta (12, 13) pri prosto vrteči vrvenici (8).

(51) B66D 1/00 (11) 22668
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700337 (22) 21.12.2007
(72) PINTAR Drago, 3301 Petrovče, SI;

MARKO Aleš, 3314 Braslovče, SI
(73) Uniforest, d.o.o.,

Dobriša vas 14a, 3301 Petrovče, SI
(74) Marjan Pipan, inž. el.,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI
(54) POGONSKA NAPRAVA ZA ODVIJANJE VRVI 

NA GOZDARSKEM VITLU

(57) Pogonska naprava za odvijanje vrvi na gozdarskem vitlu iz
bobna z vrvjo nameščeno med gnano ali prosto vrtljivo vrvenico in
najmanj enim gnanim ali prosto vrtljivim potisnim kolutom po izumu,
je značilna po tem, da so kontaktne površine vrvenice (8) kakor
potisnega koluta (9) z vrvjo (4) obložene z materiali, ki imajo ob
zadostni trdnosti torni količnik mnogo večji kot osnovni material
vrvenice (8) ali potisni kolut (9).

(51) B82B 3/00 (11) 22669
C01G 9/00 (13) A
C08L 33/00 (45) 30.06.2009

(21) 200700294 (22) 14.11.2007

(72) ANŽLOVAR ALOJZ, 1290 Grosuplje, SI;
CRNJAK OREL ZORICA, 1000 Ljubljana, SI;
ŽIGON MAJDA, 1000 Ljubljana, SI

(73) Kemijski inštitut,
Hajdrihova cesta 16, 1000 Ljubljana, SI

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) NANODELCI IN NANOŽIČKE ZNO Z ORGANOFILNO 
POVRŠINO IN NJIHOVI NANOKOMPOZITI 
S POLIMETIIL METAKRILATOM

(57) Predmet izuma so nanodelci in nanožičke cinkovega oksida
- ZnO z organofilno površino, sintetizirani v različnih diolih v prisot-
nosti para-toluen sulfonske kisline (p-TsOH) in njihovi nanokompo-
ziti s polimetil metakrilatom (PMMA), pripravljeni brez dodatne mo-
difikacije površine ZnO delcev. Postopek priprave nano ZnO
poteka s hidrolizo cinkove spojine ob prisotnosti katalizatorja, para
toluen sulfonske kisline, v različnih diolih in vsebuje sledeče ko-
rake: mešanje in soniciranje raztopine od 5 do 60 min.; segrevanje
raztopine od 30 do 90 minut pri temperaturah od 100 do 300
stopinj Celzija; usedanje spojine cinkovega oksida do 24 h; loče-
vanje suspenzije od oborine; spiranje suspenzije; sušenje spojine.
Pripravo nanokompozitov sestavljenih iz metakrilnega ali akrilnega
polimera in nemodificiranega nano ZnO sestavljajo sledeči koraki:
priprava mešanice metakrilnega ali akrilnega monomera, iniciatorja
in cinkovega (II) oksida; mešanje in soniciranje od 5 do 60 min;
opcijsko delna polimerizacija MMA; opcijsko ponovni dodatek ini-
ciatorja od 0,1 do 40%; prenos v kalup; polimerizacija na tempera-
turi od 35 do 80 stopinj Celzija; ohlajevanje polimera in ločevanje
od kalupa.

(51) B82B 3/00 (11) 22670
C23C 22/05 (13) A
H01F 1/12 (45) 30.06.2009

(21) 200700300 (22) 20.11.2007
(72) ALJOŠA KOŠAK, 1000 Ljubljana, SI;

ANDREJ ŽNIDARŠIČ, 1000 Ljubljana, SI
(73) KOLEKTOR NANOTESLA INSTITUT,

Stegne 29, 1521 Ljubljana, SI
(54) POSTOPEK POVRŠINSKE OBDELAVE 

SUPERPARAMAGNETNIH NANODELCEV 
Z ORGANSKIMI POVRŠINSKO AKTIVNIMI SNOVMI

(57) Predloženi izum se nanaša na postopek površinske obdela-
ve superparamagnetnih nanodelcev z ozko porazdelitvijo velikosti
v območju med 5 nm in 50 nm in specifično magnetizacijo v
območju med 10 Am2/kg in 70 Am2/kg, s tankim homogenim
nanosom organskih kationskih, anionskih, neionskih ali amfoternih
površinsko aktivnih snovi debeline med 1 nm in 15 nm, ki zaradi
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svojih fizikalno-kemijskih lastnosti omogočajo uporabo površinsko
obdelanih superparamagnetnih nanodelcev v različnih industrijskih
aplikacijah na področju tesnenja, dušenja, prenosa toplote in se-
paracije, v biomedicinskih in biotehnoloških aplikacijah kot kontra-
stna sredstva pri magnetno resonančnem slikanju (MRI), v po-
stopkih magnetne separacije in selekcije celic, pri hipertermiji, za
ciljno prenašanje zdravilnih učinkovin na področju terapije raka in
pri genski terapiji, ter na področju varovanja okolja.

(51) B82B 3/00 (11) 22671
C23C 22/02 (13) A
H01F 1/12 (45) 30.06.2009

(21) 200700301 (22) 20.11.2007
(72) ALJOŠA KOŠAK, 1000 Ljubljana, SI;

ANDREJ ŽNIDARŠIČ, 1000 Ljubljana, SI
(73) KOLEKTOR NANOTESLA INSTITUT,

Stegne 29, 1521 Ljubljana, SI
(54) POSTOPEK POVRŠINSKE OBDELAVE 

SUPERPARAMAGNETNIH NANODELCEV Z INERTNIMI 
ANORGANSKIMI OKSIDNIMI MATERIALI

(57) Predloženi izum se nanaša na postopek površinske obdela-
ve koloidnih elektrostatsko stabiliziranih superparamagnetnih na-
nodelcev spinelne faze z ozko porazdelitvijo velikosti delcev med 5
nm in 50 nm, specifično magnetizacijo med 20 in 70 Am2/kg in s
homogenim površinskim nanosom inertnih anorganskih oksidnih
materialov debeline med 1 nm in 100 nm, ki omogočajo natančno
kontrolo želenih končnih fizikalno - kemijskih lastnosti, s tem pa
vezavo in transport biološko aktivnih substanc na osnovi polarnih
in nepolarnih medijev v različnih biomedicinskih in biotehnoloških
aplikacijah.

(51) C01G 23/00 (11) 22672
C09D 1/00 (13) A
C09D 5/00 (45) 30.06.2009
C09C 1/28

(21) 200700318 (22) 04.12.2007
(72) Černigoj Urh, 5270 Ajdovščina, SI;

Lavrenčič Štangar Urška, 1000 Ljubljana, SI
(73) Univerza v Novi Gorici 

Laboratorij za raziskave v okolju,
Vipavska 13, p.p.301, Rožna dolina,
5001 Nova Gorica, SI

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) PRIPRAVA TIO2/SIO2 SOLOV IN NJIHOVA UPORABA 
ZA NANOS SAMOČISTILNIH IN 
PROTIZAROSITVENIH PREVLEK

(57) Predmet izuma se nanaša na postopek nizkotemperaturne
priprave TiO2/SiO2 solov in njihovo uporabo za nanos tankih,
optično prepustnih prevlek s samočistilnimi in protizarositvenimi
lastnostmi. Priprava po izumu je značilna po tem, da je postopek
sestavljen iz priprave kislega vodnega sola, ki vsebuje fotokemijsko
aktivne nanodelce TiO2, dodajanja prekurzorja SiO2 s sledečo
hidrolizo/kondenzacijo SiO2 in organsko modificiranega SiO2,
dodajanja amorfnega hidrolizata TiO2, dodajanja koloidnega
SiO2, redčenja pripravljenega sola z vodo in/ali z organskimi topili,
nanašanja pripravljenega sola na podlago, odhlapitev topila in pri
kondenzacijskih reakcijah pri sobni temperaturi, nastanek tanke,
enakomerne plasti TiO2/SiO2, ki ima samočistilne lastnosti.

(51) C07C 401/00 (11) 22673
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700341 (22) 24.12.2007
(72) Buxade Vinas Antonio,

08036 Barcelona, ES;
Conchillo Teruel Antonio, 
08025 Barcelona, ES;
Mola Soler Carlos, 
08005 Barcelona, ES

(73) Laboratorios Vinas S.A.,
Provenca 386, 08025 Barcelona, ES

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK ZA PRIPRAVO HIDRATA KALCIPOTRIOLA

(57) Opisan je postopek, uporabljen za pripravo hidrata kalcipo-
triola, ki sestoji iz reakcije brezvodnega kalcipotriola v vodi v odsot-
nosti organskih topil.

(51) C07D 235/00 (11) 22674
A61K 31/4164 (13) A

(45) 30.06.2009
(21) 200700322 (22) 10.12.2007
(72) Xiangrui Jiang, Shanghai 201209, CN;

Yang Ou, Shanghai 201209, CN;
Yongjian Liu, Shanghai 201209, CN;
Weiming Chen, Shanghai 201209, CN;
Jingshan Shen, Shanghai 200032, CN;
Sedmak Gregor, 1000 Ljubljana, SI

(73) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(54) POSTOPEK ZA PRIPRAVO TELMISARTANA

(57) Opisani so novi postopki za pripravo intermediata telmisar-
tan nitrila, (4'-((2-n-propil-4-metil-6-(1-metil-benzimidazol-2-il) -
benzimidazol-1-il)-metil)-bifenil-2-nitrila), in nadalje za njegovo
pretvorbo v telmisartan in/ali njegove soli.

(51) C07D 251/00 (11) 22675
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700291 (22) 12.11.2007
(72) NADRAH KRISTINA, 

1000 Ljubljana, SI;
SOLLNER DOLENC MARIJA, 
4240 Radovljica, SI;
PEČAR SLAVKO, 
1235 Radomlje, SI

(73) FAKULTETA ZA FARMACIJO UNIVERZA V LJUBLJANI,
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana, SI

(54) SELEKTIVNI MODULATORJI INTEGRINSKIH 
RECEPTORJEV ALFA5BETA1 IN TROJNI MODULATORJI 
INTEGRINSKIH RECEPTORJEV ALFAVBETA3, 
ALFAVBETA5 IN ALFA5BETA1 Z 1,3,5-TRIAZINSKIM 
SKELETOM

(57) Izum opisuje spojine z 1,3,5-triazinskim skeletom, ki so v
bioloških testiranjih na izoliranih integrinskih receptorjih
alfaVbeta3, alfaIIbbeta3, alfaVbeta5 in alfa5beta1 pokazale bio-
loški učinek. V primeru spojine gre za trojni modulator alfaVbeta3,
alfaVbeta5 in alfa5beta1, v primeru spojin 126 in 127 pa za selek-
tivni modulator alfa5beta1.
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(51) C07D 271/00 (11) 22676
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700289 (22) 12.11.2007

(72) NADRAH KRISTINA, 
1000 Ljubljana, SI;
SOLLNER DOLENC MARIJA, 
4240 Radovljica, SI;
PEČAR SLAVKO, 
1235 Radomlje, SI

(73) FAKULTETA ZA FARMACIJO UNIVERZA V LJUBLJANI,
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana, SI

(54) DVOJNI IN TROJNI MODULATORJI INTEGRINSKIH 
RECEPTORJEV ALFAVBETA3, ALFAIIBBETA3, 
ALFAVBETA5 IN ALFA5BETA1 Z 1,2,4-OKSADIAZOLSKIM 
SKELETOM

(57) Izum opisuje spojine s splošno formulo pri čemer je skupina
X alkilna veriga ali benzenski obroč, ki je lahko nesubstituiran ali
substituiran na mestih 2, 3, 5 ali 6. R substituenta je lahko amidin-
ska skupina, različno substituirana fenoksi skupina pripeta preko
metilenskega ali etilenskega mostička ali benzimidazolna, imida-
zolna, piridinska ali pirimidinska skupina, pripeta na osnovno struk-
turo preko benzamidne skupine, pri čemer imajo takšne spojine
selektivno biološko aktivnost na integrinskih receptorjih
alfaVbeta3, alfaIIbbeta3, alfaVbeta5 ali alfa5beta1 ali so aktivne na
katerem koli paru ali trojici receptorjev alfaVbeta3, alfaIIbbeta3,
alfaVbeta5 ali alfa5beta1.

(51) C07D 271/00 (11) 22677
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700290 (22) 12.11.2007

(72) NADRAH KRISTINA, 1000 LJUBLJANA, SI;
SOLLNER DOLENC MARIJA, 
4240 Radovljica, SI;
PEČAR SLAVKO, 
1235 Radomlje, SI

(73) FAKULTETA ZA FARMACIJO UNIVERZA V LJUBLJANI,
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana, SI

(54) DVOJNI IN TROJNI MODULATORJI INTEGRINSKIH 
RECEPTORJEV ALFAVBETA3, ALFAIIBBETA3, 
ALFAVBETA5 IN ALFA5BETA1 S 3-FENIL-1,2,4-
OKSADIAZOLSKIM SKELETOM

(57) Izum opisuje spojine s 3-fenil-1,2,4-oksadiazolskim ske-
letom, ki so v bioloških testiranjih na izoliranih integrinskih recep-
torjih alfaVbeta3, alfaIIbbeta3, alfaVbeta5 in alfa5beta1 pokazale
biološki učinek. V primeru spojin 73 gre za trojni modulator
alfaVbeta3, alfaVbeta5 in alfa5beta1, v primeru spojin 93 in 103 pa
za selektivni modulator integrina alfa5beta1. Spojine imajo splošno
formulo, pri čemer je R1 metilna, etilna, trifluorometilna, ali hidroksi
skupina. X je heteroatom npr. O ali N. Y je metilenska ali karbonilna
skupina, R2 je različno dolga alifatska veriga, od 4-6 C atomov ali
fenilni obroč, ki je lahko substituiran na mestih 2,3,4,5,6. Skupina
R2 lahko vsebuje karbonilno skupino. Skupina R3 je lahko amidin-
ska skupina, derivat D-, L- ali D,L- aminokislin z aromatsko ali
alifatsko stransko verigo, npr. fenilalanin in levcin, različno dolga
alifatska veriga, acilna skupina, lahko vsebuje tudi karboksilno
skupino.

(51) C09D 5/08 (11) 22678
C07D 487/00 (13) A

(45) 30.06.2009
(21) 200700299 (22) 20.11.2007

(72) Anita Kovač Kralj, SI

(73) Anita Kovač Kralj,
Na griču 47, 2000 Maribor, SI

(54) ANTIKOROZIJSKI PREMAZI S HEKSAMINOM

(57) Antikorozijski premaz s heksaminom še dodatno zaščiti ko-
vine, zato ga je smiselno dodajati v antikorozijske premaze, saj
korozija povzroča veliko škodo. Antikorozijski premazi s heksami-
nom (C6H12N4) kot dodatnim pigmentom znižajo korozijo tudi do
50 %.

(51) C12N 15/10 (11) 22679
C12N 1/00 (13) A
B04B 7/00 (45) 30.06.2009

(21) 200700310 (22) 28.11.2007

(72) Lapanje Aleš, 1000 Ljubljana, SI

(73) Inštitut za fizikalno bilologijo d.o.o.,
Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje, SI

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK IN MEŠANICA KEMIKALIJ ZA IZOLACIJO 
NUKLEINSKIH KISLIN IZ KOMPLEKSNIH VZORCEV

(57) Opisan je postopek izolacije nukleinskih kislin (RNK, DNK)
po izumu s specifičnim razmerjem kemikalij in načinom mehanske
lize, ki učinkoviteje razbije celice, tudi z zelo trdno steno, npr.
Mycobacterium tuberculosis, pa hkrati ne razdrobi ključnih pro-
duktov - nukleinskih kislin. Postopek je prilagojen za namene izola-
cij RNK in DNK kompleksnih okoljskih vzorcev kot je prst, sedi-
menti, voda, zrak, tkiva itd. Uporaba SDS, mehanske
dezintegracije s kombinacijo encimatske predpriprave komplek-
snih vzorcev omogoča izboljšan izplen izolacije nukleinskih kislin
(RNK, DNK). V tem postopku se uporablja mehanska dezintegra-
cija celic s pomočjo zelo drobnih steklenih kroglic in specifične
frekvence horizontalnega gibanja vzorca skupaj z mešanico ke-
mikalij. Kemikalije so poleg kroglic bistveni del izuma, saj omo-
gočajo dezintegracijo celične membrane in obarjanje proteinov,
med katerimi so lahko tudi nespecifične nukleaze. Nukleinske
kisline se v tem postopku loči od proteinov s pomočjo organskih
topil, kjer izoliramo nukleinske kisline v vodotopni fazi ekstrakcije.
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D06F 33/02 Patenti (A) SI - PATENTI
(51) D06F 33/02 (11) 22680
H05B 1/02 (13) A

(45) 30.06.2009
(21) 200700344 (22) 28.12.2007

(72) Dobravec Klemen,  5220 Tolmin, SI

(73) ITW METALFLEX, d.o.o. Tolmin,
Poljubinj 89 e, 5220 Tolmin, SI

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) MNOGONAMENSKI PRETVORNIK ZA PRIPRAVO, 
KI UPORABLJA VODO

(57) Mnogonamenski pretvomik za pripravo, ki uporablja vodo,
kot so pralni stroj, stroj za pomivanje posode ali grelnik za vodo, v
predstavljeni izvedbi, v elektronske signale pretvarja fizikalne para-
metre, kot so temperatura, čistost in tlak vode v omenjeni pripravi.
Opremljen je s temperaturnim pretvornikom (TT), pretvornikom
(TurbT) motnosti in s tlačnim  pretvomikom (PT), ki so pritrjeni na
električno izoliranem podpornem držalu (MS). Tlačni pretvomik
(PT) je v debeloslojni tehnologiji izveden kot nekompenziran merilni
trak. Tudi kot termistor izvedeni temperaturni pretvomik (TT) je
izveden v debeloslojni tehnologiji. Mnogonamenski pretvomik po
izumu zahteva manjše število delovnih korakov kot doslej, da se
izdela, namesti in priključi v pripravi opisane vrste.

(51) D06F 35/00 (11) 22681
D06F 39/08 (13) A

(45) 30.06.2009
(21) 200700283 (22) 05.11.2007

(72) KATANEC Jože, 3325 Šoštanj, SI;
KUHAR Matjaž, 3320 Velenje, SI;
SOVIČ Boštjan, 2382 Mislinja, SI

(73) GORENJE gospodinjski aparati, d.d.,
Partizanska 12, 3503 Velenje, SI

(74) INVENTIO d.o.o.,
Dolenjska cesta 11, p.p. 2410, 1001 Ljubljana, SI

(54) PRALNI STROJ Z REZERVOARJEM

(57) Predloženi izum se nanaša na področje pralnih strojev,
konkretneje takšnih pralnih strojev, ki jim je prigrajen rezervoar za
vodo, povsem konkretno pa na dovajanje vode v dozirno posodo.
Pri tem je iz rezervoarja (6) pralne vode speljan skupni vod (5) v vsaj
eno črpalko (4a, 4b; 9), ki potiska pralno vodo skozi vsaj eno
dovodno cev (3a, 3b) v dozirno posodo (2), povezano s pralno
kadjo (1). V vsakokratni dovodni cevi (3a, 3b) je izbiroma razpo-
rejen tudi elektromagnetni ventil (8a, 8b). Vsakokratna črpalka (4a,
4b; 9) kot tudi vsakokraten elektromagnetni ventil (8a, 8b) so
krmiljeni s pomočjo elektronskega programatorja (7).

(51) D06M 11/00 (11) 22682
D06M 13/00 (13) A

(45) 30.06.2009
(21) 200700324 (22) 11.12.2007
(72) GORENŠEK Marija, 6320 Portorož, SI;

RECELJ Petra, 8274 Raka, SI
(73) Univerza v Ljubljani,

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, SI
(74) Marjan Pipan, inž. el.,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI
(54) POSTOPEK ZA OBDELAVO TKANIN PROTI OKUŽBI 

Z MRSA

(57) Predmet izuma je postopek za obdelavo tkanin proti okužbi
z na meticilin odporno bakterijo Staphylococcus Aureus (MRSA).
Postopek za obdelavo tkanin proti okužbi z MRSA po izumu je
definiran tako, da so vzorci tkanine namenjeni impregnaciji v kope-
li, ki vsebuje 1-5 g/l NaOH 48 stopinj Be, 1-5 g/l Na2S2O4 80%,
pri temperaturah od 20 stopinj celzija do 60 stopinj celzija, ožeti z
Ou = 80 %-100 % na Benz fularju, trikratno sprani v destilirani vodi
60 stopinj celzija, v prvi spiralni kopeli z 10 ml/l HCOOH 85%, brez
ali z oksidacijo v oksidacijski kopeli, brez ali s poobdelavo z 1-50
mg/l srebra nano velikosti od 50 nm do 80 nm.

(51) E03D 9/04 (11) 22683
A47K 13/00 (13) A

(45) 30.06.2009
(21) 200700297 (22) 16.11.2007
(72) FIGELJ Aleksander, 2000 Maribor, SI
(73) FIGELJ Aleksander,

Poštna ulica 1, 2000 Maribor, SI
(54) SESALNO-FILTRIRNI POKROV ZA STRANIŠČNO ŠKOLJKO

(57) Sesalno-filtrirni pokrov za straniščno školjko preprečuje
širjenje neprijetnih vonjav iz straniščne školjke v prostor, saj deluje
neposredno na mestu nastanka neprijetnih vonjav, v straniščni
školjki. Takšna funkcionalnost je izvedena z votlim pokrovom za
straniščno školjko (1) in z režama (2) za sesanje zraka. Reže so na
spodnji notranji strani pokrova, da vzpostavijo kroženje zraka, ki
preprečuje nekontrolirano uhajanje neprijetnih vonjav v prostor.
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Pokrov je povezan s sesalno-filtrirnim delom (4), ki vsebuje iz-
menjujoč filter za vezanje neprijetnih vonjav (6), ventilator in
osvežilec zraka (7).

(51) F01D 17/00 (11) 22684
F03B 1/00 (13) A

(45) 30.06.2009
(21) 200700303 (22) 21.11.2007

(72) ALJANČIČ Marjan, 4202 Naklo, SI;
GORJANC Janez, 4000 Kranj, SI

(73) ALJANČIČ Marjan,
Cvetlična 3, 4202 Naklo, SI;
GORJANC Janez,
Smledniška 13, 4000 Kranj, SI

(74) Dušan Borštar, univ.dipl.inž.str.,
Nova ulica 11, 1230 Domžale, SI

(54) MEHANIZEM ZA URAVNAVANJE DOTOKA VODE 
PRI TURBINI

(57) Z mehanizmom za uravnavanje pretoka vode z zaporo rotorja
turbine po širini je rešen problem optimalnega izkoriščanja pretoka
vode pri malih vodnih turbinah sistema Banki. Mehanizem za urav-
navanje pretoka vode z zaporo rotorja Banki turbine je značilen po
tem, da se regulacija dotoka vode na rotor (2) turbine vrši s po-
močjo zapiranja in odpiranja zapiral (5 in 6) v delu (1b) ohišja (1)
turbine s pomočjo avtomatizirane oljne hidravlike in vzdrževanja
nivoja dotoka vode, da je regulacija dotoka vode izvedena prečno
na os rotorja (2) in to tako, da voda priteka vedno optimalno krožno
na pet ali več lopatic rotorja (2) turbine, pri čemer je širina med
zapirali (5 in 6) variabilna glede na nivo razpoložljive vode.

(51) F04D 29/42 (11) 22685
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700329 (22) 14.12.2007

(72) Florjančič Dušan, 4274 Žirovnica, SI

(73) Turboinštitut d.d.,
Rovšnikova 7, 1210 Ljubljana, SI

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) VEČSTOPENJSKI RADIALNI TURBOSTROJ

(57) Večstopenjski radialni turbostroj (1), ki obsega vsaj eno
centrifugalno stopnjo (2) in vsaj eno centripetalno stopnjo (3).
Centrifugalna stopnja (2) obsega centrifugalni rotor (4) in difuzor
(5) z vodilnikom centrifugalne stopnje, razmeščena v tem zapore-
dju gledano v smeri po toku navzdol. Centripetalna stopnja (3)
obsega vodilni kanal (6), predvodilnik (7), centripetalni rotor (8) in
vodilnik (9) centripetalne stopnje, razmeščene v tem zaporedju
gledano v smeri po toku navzdol.

(51) F24C 7/08 (11) 22686
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700314 (22) 04.12.2007

(72) Kreča Marko, SI

(73) GORENJE gospodinjski aparati, d.d.,
Partizanska 12, 3503 Velenje, SI

(74) INVENTIO d.o.o.,
Dolenjska cesta 11, p.p. 2410, 1001 Ljubljana, SI

(54) ELEKTRONSKI KRMILNIK ZA GOSPODINJSKE APARATE, 
ZLASTI ŠTEDILNIKE IN PEČICE

(57) Predloženi izum se nanaša na področje gospodinjskih apa-
ratov, konkretneje štedilnikov in pečic, povsem konkretno pa na
elektronski krmilnik z upravljanjem na dotik za gospodinjske apara-
te, zlasti štedilnike in pečice, ki obsegajo bodisi kovinsko ali stek-
leno kontrolno ploščo. Pri tem je po izumu predvideno, da je
elektronski krmilnik (1) zasnovan s pokrivno čelno ploščo (2), ki s
tiste strani, katera je v vgrajenem stanju obrnjena k uporabniku,
pokriva omenjeni elektronski krmilnik (1), obsegajoč prikazovalnik
(1') in za pokrivno čelno ploščo (2) nameščena senzorska polja (3),
vgrajena v omenjeni krmilnik (1).
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F24C 15/00 Patenti (A) SI - PATENTI
(51) F24C 15/00 (11) 22687
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700334 (22) 20.12.2007
(72) ZAVERLA Aleš, 3320 Velenje, SI;

RUDOLF Mitja, 3320 Velenje, SI;
KRAJNC Tomaž, 2382 Mislinja, SI

(73) GORENJE gospodinjski aparati, d.d.,
Partizanska 12, 3503 Velenje, SI

(74) INVENTIO d.o.o.,
Dolenjska cesta 11, p.p. 2410, 1001 Ljubljana, SI

(54) PEČICA S SISTEMOM HLAJENJA PEČNIŠKIH VRAT

(57) Predloženi izum se nanaša na pečico s sistemom hlajenja
pečniških vrat (1), ki obsegajo vsaj dvoje stekel, in sicer zunanje
steklo (2), ležeče na zunanji, k uporabniku obrnjeni strani pečice,
in notranje steklo (3), ležeče na notranji strani pečice, pri čemer so
omenjena vrata (1) v zaprtem stanju tesno prižeta ob prednjo steno
(4) pečice. Bistvo izuma leži v tem, da je prednja stena (4) pečice
v območju nad zgornjo stranico (5) vrat (1) zasnovana z nizom
prezračevalnih odprtin (10, 11, 12) in da so vrata (1) zasnovana s
prezračevalnima odprtinama (13, 14), ki vodita v medprostor med
omenjenima stekloma (2, 3) vrat (1). Tok hladilnega zraka teče pri
tem iz notranjosti pečice skozi prezračevalne odprtine (10, 11, 12)
in naprej skozi prezračevalni odprtini (13, 14) in medprostor med
omenjenima stekloma (2, 3) vrat (1) v okolico.

(51) F24C 15/10 (11) 22688
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700313 (22) 04.12.2007
(72) Mitja Rudolf, SI;

Kreča Marko, SI
(73) GORENJE gospodinjski aparati, d.d.,

Partizanska 12, 3503 Velenje, SI
(74) INVENTIO d.o.o.,

Dolenjska cesta 11, p.p. 2410, 1001 Ljubljana, SI
(54) PEČNIŠKI GRELNI SKLOP

(57) Predloženi izum se nanaša na področje gospodinjskih apa-
ratov, zlasti vgradnih in samostojnih štedilnikov ter vgradnih pečic,
povsem konkretno pa na zgornji grelni sklop, sestoječ iz vsaj
enega cevnega grelca. Po izumu je predvideno, da sta v notranjosti
pečice (5) v območju stropa (4) le-te na navpičnem odmiku drug od
drugega razporejena vsaj dva grelca (1, 2), ki sta preko skupne
prirobnice (3) pritrjena na hrbet pečice (5).

(51) F24C 15/20 (11) 22689
F24C 15/32 (13) A
A47J 36/00 (45) 30.06.2009

(21) 200700330 (22) 17.12.2007

(72) RUDOLF Mitja, SI

(73) GORENJE gospodinjski aparati, d.d.,
Partizanska 12, 3503 Velenje, SI

(74) INVENTIO d.o.o.,
Dolenjska cesta 11, p.p. 2410, 1001 Ljubljana, SI

(54) VGRADNA PEČICA S PRISILNIM PREZRAČEVANJEM

(57) Predloženi izum se nanaša na področje gospodinjskih apa-
ratov, konkretneje vgradnih pečic in/ali štedilnikov, povsem
konkretno pa na vgradne pečice in/ali štedilnike s prisilnim
prezračevanjem, pri čemer omenjena vgradna pečica in/ali vgrad-
ni štedilnik obsega hladilni ventilator, vodilnik zraka in zračnik, ki
povezuje notranjost pečice z vodilnikom zraka. Pri tem je po izumu
predvideno, da omenjeni vodilnik (4) na svoji prvi strani obdaja
omenjeni ventilator (1), pri čemer se omenjeni vodilnik (4) s svojim
prvim koncem steka v pregradno steno (3) vgradne pečice, me-
dtem ko se s svojim drugim koncem nadaljuje v vodilno pločevino
(10), ki leži na navpičnem odmiku od omenjene pregradne stene
(3) in z rahlim nagibom teče v smeri proti vratom (7) vgradne
pečice. Na omenjeno vodilno pločevino (10) je na strani, obrnjeni
k pregradni steni (3), pritrjena kondenzacijska posoda (13), v kate-
ro je speljan zračnik (5) iz notranjosti (6) pečice.

(51) F25D 23/00 (11) 22690
F25D 17/00 (13) A
F24H 8/00 (45) 30.06.2009
F28F 1/00
F28C 3/00

(21) 200700293 (22) 13.11.2007

(72) JUG Srečko, 3261 Lesično, SI

(73) GORENJE gospodinjski aparati, d.d.,
Partizanska 12, 3503 Velenje, SI

(74) INVENTIO d.o.o.,
Dolenjska cesta 11, p.p. 2410, 1001 Ljubljana, SI

(54) SKLOP KAPILARE IN POVRATNE CEVI
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(57) Predloženi izum se nanaša na sklop kapilare (5) in povratne
cevi (6) pri uparjalnem delu (8) hladilnega sistema, zlasti pri hladil-
nih in/ali zamrzovalnih aparatih, pri čemer je kapilara (5) na-
menjena segrevanju povratne cevi (6) in je povratna cev (6) na-
menjena vračanju hladilnega sredstva iz uparjalnika (8) v
kompresor (1). Za dosego čim boljšega prenosa toplote med
kapilaro (5) in povratno cevjo (6) je kapilara (5) kot navoj s korakom
(t) tesno navita na povratno cev (6). Po izumu je ugodno, če se
površina povratne cevi (6) zaradi omenjenega tesnega navitja kapi-
lare (5) plastično deformira.

(51) F28D 3/00 (11) 22691
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700311 (22) 30.11.2007
(72) MOLKA Zdravko, Tirna 23, 1282 Sava pri Litiji, SI
(73) EVROVARTRADE d.o.o.,

Tirna 23, 1282 Sava pri Litiji, SI
(74) Marjan Pipan, inž. el.,

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI
(54) KOMBINIRANI KONDENZACIJSKI TOPLOTNI 

IZMENJEVALEC

(57) Predmet izuma je kombinirani kondenzacijski toplotni iz-
menjevalec, ki istočasno služi tako za predgretje vstopnega zraka
pri kurilnih napravah, kot tudi za prenos temperature dimnih plinov
na ogrevalni medij kar omogoča zmanjševanje temperature dimnih
plinov na izhodu iz kurilne naprave v dimnik. Kombinirani konden-
zacijski toplotni izmenjevalec po izumu rešuje zastavljen tehnični
problem z vgraditvijo kondenzacijskega cevnega izmenjevalca (3)
v obliki več paralelno speljanih cevi, ki imajo v prerezu okroglo ali
elipsasto obliko v dimnovodno cev, pri čemer je v sklopu konden-
zacijskega toplotnega izmenjevalca po izumu omogočeno tudi vi-
sokotlačno čiščenje z namestitvijo visokotlačnih čistilnih šob (7),
zunanje ohišje (4) in rebra (4c) na pokrovih (2,9) pa omogočajo
uspešno predgrevanje vstopnega zraka na poti v kurišče.

(51) G01B 5/00 (11) 22692
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200800235 (22) 10.10.2008
Zahtevana predhodna objava

(72) Tomaž Brajlih, SI;
Igor Drstvenšek, SI

(73) Igor Drstvenšek,
Breg 19, 3000 Celje, SI;
Tomaž Brajlih,
Šolska cesta 27, 2382 Mislinja, SI

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) METODA ZA DOLOČANJE HITROSTI IN NATANČNOSTI 
NAPRAV, KI DELUJEJO PO POSTOPKIH DODAJALNIH 
TEHNOLOGIJ

(57) Predstavljeni izum je metoda za določanje hitrosti in natanč-
nosti naprav, ki delujejo po postopkih dodajalnih tehnologij in
rešuje tehnični problem objektivnega ovrednotenja hitrosti in na-
tančnosti izdelave določene naprave ne glede na to po katerem
principu dodajalnih tehnologij naprava deluje. Tehnični problem je
rešen z vpeljavo modela preizkusnega kosa, katerega geometrija
je matematično opisljiva (tako njegove dimenzije kot volumen). Z
ponavljanjem dvofaktorskega preizkusa na modelu, katerega di-
menzije in število kosov se tekom preizkusa spreminjajo, se določi
hitrost izdelave naprave. V izumu se uporabi merilni postopek ki
omogoča trirazsežno zajemanje podatkov, rezultati meritev testnih
kosov pa so koordinate središč navideznih krogel, katere opisujejo
krogelni odseki. Metoda meritve je zasnovana tako, da izloči vpliv
hrapavosti površine izdelka. Na osnovi podatkov o koordinatah
središč se definirajo trije vektorji, katerih dolžine in medsebojni koti
se primerjajo z predpisanimi nominalnimi vrednostmi. Odstopanje
med nominalnimi in izmerjenimi vrednostmi določi natančnost izde-
lave naprave.

(51) G01G 19/00 (11) 22693
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700285 (22) 06.11.2007
(72) KOROUŠIĆ SELJAK Barbara, 

1000 Ljubljana, SI;
PAPA Gregor, 
1000 Ljubljana, SI

(73) Institut "Jožef Stefan",
Jamova 39, 1000 Ljubljana, SI

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) NAPRAVA IN POSTOPEK ZA PRENOS OSEBNE 
PREHRANSKE TABELE IN REFERENČNIH VREDNOSTI 
ZA VNOS HRANIL IZ RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA 
V KUHINJSKO TEHTNICO

(57) Naprava in postopek za prenos osebne prehranske tabele
in referenčnih vrednosti za vnos hranil iz računalniškega programa
v kuhinjsko tehtnico. Predmet predstavljenega izuma je naprava in
postopek za prenos osebne prehranske tabele in referenčnih vre-
dnosti iz osebnega računalnika v kuhinjsko tehtnico. Postopek je
osnovan na računalniškem programu za izdelavo osebne prehran-
ske tabele in seznama referenčnih vrednosti, programirljivem vezju
za hranjenje osebne prehranske tabele, referenčnih vrednosti in
potrebnih osebnih podatkov v kuhinjski tehtnici ter vmesniku, ki
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omogoča prenos podatkov iz računalnika v tehtnico in obratno po
komunikacijskem protokolu. Tovrstna tehtnica je namenjena vsem,
ki morajo ali želijo natančno spremljati vnos energije ali izbranih
hranil, kot so ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe, voda iz hrane,
kalij, fosfati, železo, natrij, kalcij, fenilalanin, folna kislina in drugih
(diabetiki, osebe z boleznimi ledvic, fenilketonuriki, epileptiki,
športniki...) Tehtnica lahko služi tudi za oceno in preverjanje pri-
mernosti vnosa izbranih hranil, npr. vlaknin pri obstipaciji, vitaminov
ob sumu na pomanjkanje. Enostavnost uporabe (on-place) in hi-
trost beleženja prehranskega vnosa odpira možnosti uporabe v
bolnišnicah, domovih starejših občanov in rehabilitacijskih centrih
za hitro oceno dejanskega vnosa energye in hranil.

(51) G06T 1/00 (11) 22694
G02B 21/32 (13) A

(45) 30.06.2009
(21) 200700338 (22) 21.12.2007
(72) LEVANIČ Tom, 

1000 Ljubljana, SI
(73) GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE,

Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SI
(74) INVENTIO d.o.o.,

Dolenjska cesta 11, p.p. 2410, 1001 Ljubljana, SI
(54) POSTOPEK ZAJEMANJA SLIKE V DENDROKRONOLOGIJI 

IN NAPRAVA ZA IZVEDBO POSTOPKA

(57) Predloženi izum se nanaša na postopek zajemanja slike v
dendrokronologiji. Pri tem se vzorec, ki se ga meri, namesti na
vzdolžno pomično merilno mizo in s pomočjo optičnega sklopa
zajame slike. Tako zajete slike se pošlje iz optičnega sklopa v
računalniško enoto, kjer se jih zapiše v ustrezno datoteko.
Omenjena računalniška enota zatem pošlje signal preko krmilne
enote merilni mizi, ki se posledično premakne za ustrezen korak.
Izum se nanaša tudi na napravo za izvedbo postopka.

(51) G06T 1/00 (11) 22695
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200800223 (22) 25.09.2008
Zahtevana predhodna objava

(72) Uroš Zupanc, 1000 Ljubljana, SI;
Dr-Ing. Miro Uran, 1000 Ljubljana, SI;
Nikolaj Samsa, 1315 Velike Lašče, SI;
Matej Žgavec, 6225 Hruševje, SI;
Miloš Jaovanović, 1290 Grosuplje, SI;
dr. Darjo Zuljan, 1111 Ljubljana, SI

(73) Institut za varilstvo d.o.o.,
Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana, SI

(74) INVENTIO d.o.o.,
Dolenjska cesta 11, p.p. 2410, 1001 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK OBDELAVE DIGITALIZIRANIH POSNETKOV 
NEDESTRUKTIVNIH PREISKAV

(57) Predloženi izum se nanaša na postopek obdelave digitalizi-
ranih posnetkov neporušitvenih preiskav s področja medicine in
tehnike ipd., zlasti na obdelavo digitaliziranih posnetkov, prido-
bljenih s presevanjem ipd., pri čemer omenjeni postopek obsega
zajem podatkov, digitalno obdelavo zajetih podatkov in vrednotenje
omenjenih zajetih digitaliziranih podatkov. Omenjeni postopek po
izumu obsega zajem podatkov, digitalizacijo zajetih podatkov ter
vrednotenje in ocenjevanje omenjenih zajetih digitaliziranih poda-
tkov ob pomoči zbirke podatkov.

(51) G07F 17/32 (11) 22696
G07G 1/14 (13) A

(45) 30.06.2009
(21) 200700346 (22) 31.12.2007
(72) Tkalec Vladimir, 3000 Celje, SI;

Mauer Dejan, 3000 Celje, SI
(73) Tkalec Vladimir,

Ljubljanska cesta 56, 3000 Celje, SI;
Mauer Dejan,
Milčinskega 11, 3000 Celje, SI

(74) Antonija Flak, univ.dipl.inž.el.,
Kotnikova 32, p.p. 2706, 1001 Ljubljana, SI

(54) SISTEM IN POSTOPEK ZA NAGRAJEVANJE OB NAKUPU 
Z NEPOSREDNIM VPLIVOM NA ZNESEK ZA PLAČILO

(57) Sistem za nagrajevanje ob nakupu z neposrednim vplivom
na znesek za plačilo omogoča posebno računalniško izdajo raču-
nov, položnic ali kakih drugih plačilnih instrumentov, in sicer tako,
da se kupec v trenutku plačevanja lahko odloči za sodelovanje v
nagradni igri, ki se izvede takoj in pri kateri se morebitni dobitek
tudi takoj in neposredno izplača. Sistem omogoča postopek na-
grajevanja, v katerem se na plačilnih mestih, ki jih sistem zajema in
so lahko fizična ali elektronska, tako ponudba za vstop v igro kot
tudi izračun in izplačilo morebitnega dobitka izvaja hitro in enosta-
vno in ne moti rednih aktivnosti operaterja na plačilnem mestu.
Kupec lahko izrazi svojo željo za vstop v igro preprosto in neposre-
dno na plačilnem mestu. Cena za vstop se izračuna na podlagi
zneska za nabavljeno blago in/ali storitve in je torej variabilna. V
sistemu se s pomočjo algoritmov določi višina dobitka, le-ta pa se
neposredno odrazi kot popust na znesku računa, položnice ali e-
računa.

(51) H01H 71/12 (11) 22697
(13) A
(45) 30.06.2009

(21) 200700340 (22) 24.12.2007
(72) SMRKOLJ Jožef, 1411 Izlake, SI
(73) ETI ELEKTROELEMENT d.d.,

Obrezija 5, 1411 Izlake, SI
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) ELEKTRIČNO AVTOMATSKO STIKALO

(57) Električno kontaktno stikalo je izvedeno iz ohišja (1), v kate-
rem je na enem koncu izvedena priključna sponka (2) za dovodni
priključek varovanega tokokroga, na nasprotnem koncu pa
priključna sponka (3), za odvodni priključek varovanega tokokroga,
pri čemer je pri čemer je v ohišju predvideno prvo stikalo (4), ki je
električno povezano s tuljavo (17) in sponko (3), in drugo stikalo
(5), pri čemer je premični kontakt (6) skupen za obe navedeni
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stikali (4) in (5) in je kontakt (10) na odklopni strani stikala (5) vezan
zaporedno na upor (12) in dalje na sredstvo (13), prednostno
bimetal, pri čemer je sredstvo (13) vezano na prvo sponko tuljave
(17), pri čemer vsebuje tuljava (17), pri čemer vsebuje tuljava (17)
dročnik (18), ki razklene pri nad-toku v tuljavi (17) stikalo (4). V
območju stikal (4) in (5) je izveden nosilec (7) premičnega kontak-
tnega mostička (6), pri čemer je navedeni nosilec (7) zasukljivo
uležajen v vrtišču (20) in je hkrati oprt na vzmet (21), ki sili nosilec
(7) proti stikalu (5), in je na nosilcu (7) izvedeno držalo (22) premič-
nega kontaktnega mostička (6), nadalje v njegovi bližini še prislon
(25), na katerega je prislonjen zgornji krak (26) mostička (6) s silo,
ki jo ustvarja vzmet (23), naleg (27) za odmični del sredstva (13) in
prijemališče (28) gumba (29) za ročno vklapljanje in izklapljanje
stikala, s tem da je premični kontaktni mostiček (6) izveden v obliki
križa, katerega zgornji krak (30) služi za pravilno pozicioniranje
mostička (6) v vsakem stanju delovanja stikala, njegova prečna
kraka (30) sta predvidena kot komplementarna kontakta fiksnima
kontaktoma (9) in (10) stikala (5) in je spodnji, najdaljši krak (15)
predviden kot komplementarni kontakt fiksnemu kontaktu (16)
stikala (4).

(51) H02K 5/16 (11) 22698
F04B 35/00 (13) A
F04C 15/00 (45) 30.06.2009
A47L 15/00

(21) 200700305 (22) 26.11.2007
(72) BENEDIČIČ Jože, SI
(73) DOMEL d.d.,

Otoki 21, 4228 Železniki, SI
(74) ITEM d.o.o.

Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) OJAČANI NOSILEC MOTORJA ČRPALKE

(57) Predmet izuma je ojačani nosilec elektromotorja vodne čr-
palke, izdelan iz BMC, stroja za pomivanje posode. Po izumu je v
nastavku (6) in nosilcu (9) centrično vstavljena ojačitev (8), pri
čemer je ojačitev (8) kovinska, prednostno jeklena. Postopek izde-
lave ojačanega nosilca je značilna po tem, da se ojačitev (8) vtisne
v BMC maso nastavka (6) in njegovega nosilca (9) takoj po vbrizgu
BMC v kalup skozi izvrtino kalupa (12) z batom (13).
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Patenti s skrajšanim trajanjem (A2)

(51) A47G 9/02 (11) 22699
(13) A2
(45) 30.06.2009

(21) 200800276 (22) 12.11.2008
(30) 13.11.2007 IT VI2007A295
(72) Danilo FRANCESCATTO, Arcugnano (VI), IT
(73) MED COLLEZIONI S.R.L.,

Via Meucci, 52/B, Arcugnano (VI), IT
(74) ITEM d.o.o.

Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) IZBOLJŠANA PREVLEKA ZA ŽIMNICE

(57) Izboljšana prevleka za žimnice (1), ki vključuje dva elementa
posteljnine (2, 3), medsebojno spojena s spojnimi sredstvi (4), ki
med navedenima elementoma posteljnine (2, 3) oblikujejo eno ali
več notranjih komor (5), ki so primerne za to, da pripomorejo k večji
higroskopičnosti in izolativnosti navedene žimnične prevleke (1).

(51) E06B 3/04 (11) 22700
E06B 1/04 (13) A2

(45) 30.06.2009
(21) 200900053 (22) 25.02.2009

Zahtevana predhodna objava
(72) CIGALE Jože, 1373 Rovte, SI
(73) M SORA d.d.,

Trg svobode 2, 4226 Žiri, SI
(74) ITEM d.o.o.

Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) VISOKOIZOLACIJSKA OBLOGA STAVBNEGA POHIŠTVA 
IZ LESA

(57) Predmet izuma je konstrukcija visokoizolacijske obloge sta-
vbnega pohištva iz lesa. Po izumu je visoka toplotna izolacija do-
sežena z zunanjimi oblogami oken in vrat z uporabo lesa in zraka v
njegovih režah. Obloga (4) je profil, oblikovan tako, da tesno nale-
ga na zunanjo površino okvirja (1) in se ploskovno približa zunanji
površini krila (2) in opcijsko zunanji strani stekla (3), pri čemer je
obloga (4) pritrjena na okvir (1). Izdelana je iz lesenih lamel (5), v
katerih so enostransko izdelane vzdolžne zračne reže (6), pri če-
mer so lamele (5) medsebojno zložene in zlepljene tako, da stran
lamele (5) z režo (6) naleže na tisto stran naslednje lamele (5), ki
nima rež (6).

(51) G09F 23/00 (11) 22701
A47G 19/00 (13) A2

(45) 30.06.2009
(21) 200900061 (22) 06.03.2009

Zahtevana predhodna objava
(72) ŠAUPERL DANILO, 2341 Limbuš, SI
(73) ŠAUPERL DANILO,

Cesta k Dravi 18, 2341 Limbuš, SI
(54) NAMIZNA POSODA ZA ZBIRANJE ODPADKOV, 

S POVRŠINAMI ZA FIKSNO OGLAŠEVANJE 
IN REKLAMIRANJE

(57) Namizna posoda za zbiranje odpadkov, s površinami za
fiksno oglaševanje in reklamiranje rešuje problem enostavnega in
učinkovitega oglaševanja s pomočjo namizne posode (1) kot rek-
lamnega predmeta za restavracije, enostavne izvedbe, prednostno
za enkratno uporabo. Na zunanji ploskvi plašča (2) namizne poso-
de za pitje (1) se nahajajo lokacije (4), na notranji ploskvi pa
lokacije (5) za zunanja in notranja reklamno oglasna sporočila in to
poljubnih oblik, na poljubnih lokacijah, v poljubnem medsebojnem
položaju in v poljubnem zaporedju. Lokacije (4, 5) so fiksne oziro-
ma nepremične, kar velja tudi za vanje izvedena reklamno oglasna
sporočila.
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Patenti s spremenjenimi zahtevki (B)

(51) A61K 31/567 (11) 20851
A61P 5/00 (13) B

(45) 31.10.2002 (46) 30.06.2009
(21) 200020041 (22) 31.08.2000
(86) 31.08.2000 WO PCT/US00/23771
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(30) 13.01.2000 DE 10001076.8
(72) SCHWITTE Richard, 

D-48712 Gescher, DE;
MENSING Ansgar, 
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SERGHERAERT Renaud, F-34690 Fabregues, FR
(73) Royal Canin S.A.,

30470 Aimargues, FR
(74) PATware d.o.o.,

Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI
(54) POSTOPEK ZA INHIBICIJO PREBIOTIČNEGA EFEKTA 

PREHRAMBENIH PROTEINOV
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A61K 9/00 Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) SI - PATENTI
(51) A61K 9/00 (11) 1521572
A61K 9/70 (13) T1
A61K 31/337 (46) 30.06.2009
A61K 47/38
A61P 27/00

(21) 200331565 (22) 30.06.2003
(86) 30.06.2003 WO PCT/US2003/020706
(96) 30.06.2003 EP 03764333.5
(87) WO 2004/006889, 22.01.2004
(97) EP 1521572 B1, 04.03.2009
(30) 15.07.2002 US 395840;

12.12.2002 US 432721
(72) KABRA Bhagwati P., Euless, Texas 76039, US;

HOWIE Janet D., Keller, TX 76248, US;
TIAN Youqin, Colleyville, TX 76034, US;
MARSH David Allen, Fort Worth, TX 76179, US;
GRAFF Gustav, Cleburne, TX 76031, US

(73) Alcon, Inc.,
Boesch 69, 6331 Huenenberg, CH

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) FILM, KI SE DA BIOERODIRATI, ZA DAJANJE 
OFTALMIČNEGA ZDRAVILA

(51) A61K 9/00 (11) 1534237
A61K 47/26 (13) T1
A61K 47/38 (46) 30.06.2009
A61K 47/36

(21) 200331569 (22) 04.06.2003
(86) 04.06.2003 WO PCT/IB2003/002446
(96) 04.06.2003 EP 03757165.0
(87) WO 2003/103629, 18.12.2003
(97) EP 1534237 B1, 04.02.2009
(30) 10.06.2002 ES 200201440
(72) SEGADO FERRAN Javier, E-08026 Barcelona, ES
(73) Procter & Gamble Pharmaceuticals Iberia, S.L.,

WTC Almeda Park, Placa de la Pau s/n,
Edificio 1, Planta 2, 08940 Cornella de Llobregat,
Barcelona, ES

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) TABLETE, KI RAZPADEJO V USTIH IN POSTOPEK 
ZA NJIHOVO PRIPRAVO

(51) A61K 9/10 (11) 1513500
A61K 47/48 (13) T1
A61K 31/4709 (46) 30.06.2009

(21) 200331534 (22) 19.05.2003
(86) 19.05.2003 WO PCT/EP2003/005228
(96) 19.05.2003 EP 03755931.7
(87) WO 2003/101422, 11.12.2003
(97) EP 1513500 B1, 21.01.2009
(30) 31.05.2002 DE 10224086
(72) MERTIN Dirk, 40764 Langenfeld, DE;

EDINGLOH Markus, 51379 Leverkusen, DE;
DAUBE Gert, 51766 Engelskirchen, DE

(73) Bayer Animal Health GmbH,
51368 Leverkusen, DE

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) FARMACEVTSKI PRIPRAVKI ZA ORALNO UPORABO, KI 
VSEBUJEJO S PRADOFLOKSACINOM OBLOŽENE IONSKE 
IZMENJEVALNE SMOLE KOT TUDI INTRINZIČNO 
VISKOZNE TVORCE GELA KOT ZGOSTILA

(51) A61K 9/107 (11) 1906921
A61K 31/045 (13) T1
A61K 47/12 (46) 30.06.2009

(21) 200530610 (22) 08.07.2005

(96) 08.07.2005 EP 05771847.0

(97) EP 1906921 B1, 03.12.2008

(72) POUGNAS Jean-Luc, F-33500 Libourne, FR;
BROUSSAUD Olivier, F-33000 Bordeaux, FR;
CALVET Nicolas, F-33200 Bordeaux, FR;
COMTAT Sophie, F-33000 Bordeaux, FR

(73) Physica Pharma,
Chateau Bersol, Bat. 2, 218/228, 
avenue du Haut-Leveque, 33600 Pessac, FR

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) BISTRA FARMACEVTSKA VODNA MIKROEMULZIJA, 
KI OBSEGA PROPOFOL, IN POSTOPEK ZA PRIPRAVO

(51) A61K 9/12 (11) 1157689
B65D 83/14 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200130907 (22) 18.05.2001

(96) 18.05.2001 EP 01112230.6

(97) EP 1157689 A1, 28.11.2001;
EP 1157689 B1, 07.01.2009

(30) 22.05.2000 WO PCT/EP00/04635

(72) Lewis David, 43100 Parma, IT;
Ganderton David, 43100 Parma, IT;
Meakin Brian, 43100 Parma, IT;
Brambilla Gaetano, 43100 Parma, IT;
Ferraris Alessandra, 43100 Parma, IT

(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
Via Palermo, 26/A, 43100 Parma, IT

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) STABILNE FARMACEVTSKE FORMULACIJE ZA ODMERNE 
INHALATORJE POD TLAKOM

(51) A61K 9/12 (11) 1466594
A61K 31/4704 (13) T1
A61K 31/56 (46) 30.06.2009
A61K 31/57
A61K 31/46
A61M 15/00
B65D 83/14

(21) 200130902 (22) 18.05.2001

(96) 18.05.2001 EP 04011423.3

(97) EP 1466594 A2, 13.10.2004;
EP 1466594 B1, 03.12.2008

(30) 22.05.2000 WO PCT/EP00/04635
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SI - PATENTI Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) A61K 9/52
(72) Lewis David, 43100 Parma, IT;
Ganderton David, 43100 Parma, IT;
Meakin Brian, 43100 Parma, IT;
Brambilla Gaetano, 43100 Parma, IT;
Ferraris Alessandra, 43100 Parma, IT

(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
Via Palermo, 26/A, 43100 Parma, IT

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) FORUMULACIJE STABILNE FARMACEVTSKE RAZTOPINE 
ZA ODMERNE INHALATORJE POD TLAKOM

(51) A61K 9/14 (11) 1729730
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200530629 (22) 23.03.2005
(86) 23.03.2005 WO PCT/US2005/009734
(96) 23.03.2005 EP 05733184.5
(87) WO 2005/097075, 20.10.2005
(97) EP 1729730 B1, 07.01.2009
(30) 30.03.2004 US 558301
(72) ABREU Osvaldo, 

New Milford, NJ 07646, US
(73) EURO-CELTIQUE S.A.,

2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, LU
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) DOZIRNA OBLIKA, VARNA PRED MANIPULIRANJEM, 

KI OBSEGA ADSORBENT IN ADVERZNO SREDSTVO

(51) A61K 9/20 (11) 1937221
A61K 31/551 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200630266 (22) 29.09.2006
(96) 29.09.2006 EP 06805947.6
(97) EP 1937221 B1, 11.02.2009
(30) 08.10.2005 DE 102005048293
(72) SOENNICHSEN Caren, 65926 Frankfurt am Main, DE;

WESCH Roland, 65926 Frankfurt am Main, DE;
MEIER Heiko, 65926 Frankfurt am Main, DE

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) FORMULACIJA Z ZADRŽANIM SPROŠČANJEM 
ZA PRALNAKAZAN

(51) A61K 9/24 (11) 1890681
A61K 31/535 (13) T1
A61K 31/675 (46) 30.06.2009
A61K 31/513
A61P 31/00
A61K 9/16

(21) 200630247 (22) 13.06.2006
(96) 13.06.2006 EP 06773194.3
(97) EP 1890681 B1, 07.01.2009
(30) 13.06.2005 US 690010;

07.02.2006 US 771353

(72) DAHL Terrence C., Sunnyvale, CA 94087, US;
MENNING Mark M., San Francisco, CA 94122, US;
OLIYAI Reza, San Carlos, CA 94070, US;
YANG Taiyin, Saratoga, CA 95070, US

(73) GILEAD SCIENCES, INC.,
333 Lakeside Drive, Foster City CA 94404, US

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) SUHO GRANULIRANI SESTAVEK, KI OBSEGA 
EMTRICITABIN IN TENOFOVIR DF

(51) A61K 9/26 (11) 1496869
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200331568 (22) 23.04.2003
(86) 23.04.2003 WO PCT/FR2003/001284
(96) 23.04.2003 EP 03740656.8
(87) WO 2003/090724, 06.11.2003
(97) EP 1496869 B1, 18.02.2009
(30) 23.04.2002 FR 0205077
(72) CHENEVIER Phillippe, Montreal, Quebec H2V 4K8, CA;

MARECHAL Dominique, Laval, Quebec H7H 2W8, CA
(73) ETHYPHARM,

194 Bureaux de la Colline, Batiment D,
92213 St Cloud Cedex, FR

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) OBLOŽENI DELCI S PODALJŠANIM SPROŠČANJEM 
IN TABLETE, KI JIH VSEBUJEJO

(51) A61K 9/50 (11) 1667665
A23L 1/302 (13) T1
A23L 1/304 (46) 30.06.2009
A23L 1/305

(21) 200431059 (22) 28.08.2004
(86) 28.08.2004 WO PCT/EP2004/009617
(96) 28.08.2004 EP 04764591.6
(87) WO 2005/023229, 17.03.2005
(97) EP 1667665 B1, 07.01.2009
(30) 03.09.2003 EP 03019577
(72) ANSCHUTZ Sergej, 55452 Rummelsheim, DE;

SCHNEIDER Roland, 65338 Schlangenbad, DE
(73) Pharmaton S.A.,

Via Mulini, 6934 Bioggio, CH
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) KAPSULE, KI VSEBUJEJO PELETE Z UČINKOVINAMI

Z RAZLIČNIMI PROFILI SPROŠČANJA

(51) A61K 9/52 (11) 1596841
A61K 9/30 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200430999 (22) 20.02.2004
(86) 20.02.2004 WO PCT/SI2004/000010
(96) 20.02.2004 EP 04713281.6
(87) WO 2004/073695, 02.09.2004
(97) EP 1596841 B1, 08.10.2008
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A61K 9/72 Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) SI - PATENTI
(30) 21.02.2003 SI 200300044;
24.09.2003 SI 200300245

(72) KERC Janez, 100 Ljubljana, SI;
OPARA Jerneja, 1000 Ljubljana, SI;
JENKO OSEL Maja, 4000 Kranja, SI

(73) LEK Pharmaceuticals d.d.,
Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI

(54) TERAPEVTSKI SISTEM AMOKSICILINA IN KLAVULANSKE 
KISLINE

(51) A61K 9/72 (11) 1474117
A61K 31/57 (13) T1
A61K 31/167 (46) 30.06.2009
A61P 11/00

(21) 200331563 (22) 29.01.2003
(86) 29.01.2003 WO PCT/SE2003/000156
(96) 29.01.2003 EP 03703575.5
(87) WO 2003/063842, 07.08.2003
(97) EP 1474117 B1, 25.02.2009
(30) 01.02.2002 SE 0200312
(72) GOVIND Nayna AstraZeneca R & D Charnwood,

Loughborough, Leicestershire LE11 5RH, GB;
MARLOW Maria AstraZeneca R & D Charnwood,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RH, GB

(73) AstraZeneca AB,
151 85 Soedertaelje, SE

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) SESTAVEK ZA INHALACIJO

(51) A61K 31/00 (11) 1809267
A61K 38/12 (13) T1
A61K 31/451 (46) 30.06.2009
A61K 31/55
A61P 1/00

(21) 200530661 (22) 26.10.2005
(96) 26.10.2005 EP 05810894.5
(97) EP 1809267 B1, 18.02.2009
(30) 27.10.2004 IT FI20040221
(72) ALEOTTI Alberto c/o LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.,

I-56010 S. Piero a Grado - Pisa, IT;
ALTAMURA Maria, I-50131 Firenze, IT;
MAGGI Carlo Alberto, I-50141 Firenze, IT

(73) Laboratori Guidotti S.P.A.,
Loc. La Vettola, Via Livornese 897,
56010 S. Piero a Grado PI, IT

(74) Katarina Bradaška, odvetnica,
Kidričeva 4b, 4000 Kranj, SI

(54) FARMACEVTSKE SESTAVE NA OSNOVI ANTAGONISTOV 
NK2 ZA UPORABO V PEDIATRIJI

(51) A61K 31/138 (11) 1666033
A61K 45/00 (13) T1
A61P 5/00 (46) 30.06.2009
A61P 19/00

(21) 200230801 (22) 27.11.2002
(96) 27.11.2002 EP 05028100.5
(97) EP 1666033 A1, 07.06.2006;

EP 1666033 B1, 31.12.2008

(30) 29.11.2001 US 333734

(72) Steiner Mitchell S., Germantown, Tennessee 38138, US;
Raghow Sharan, Collierville, Tennessee 38017, US;
Veverka Karen A., Cordova, Tennessee 38018, US

(73) GTX, Inc.,
3 North Dunlap, Van Vleet Building,, 3rd flor,
Memphis, TN 38163, US

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE S POMANKANJEM 
ANDROGENA INDUCIRANE OSTEOPOROZE

(51) A61K 31/138 (11) 1799201
A61K 9/06 (13) T1
A61K 47/38 (46) 30.06.2009
A61K 47/10
A61K 47/14
A61P 35/00

(21) 200530597 (22) 13.10.2005

(96) 13.10.2005 EP 05803579.1

(97) EP 1799201 B1, 26.11.2008

(30) 14.10.2004 EP 04292447;
23.12.2004 US 638359

(72) MASINI-ETEVE Valerie, 
F-91370 Verrieres le Buisson, FR

(73) LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL,
3, rue du Bourg l'Abbe, 75003 Paris, FR

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) FARMACEVTSKE GELNE OBLIKE, KI VSEBUJEJO 
4-HIDROKSI-TAMOKSIFEN

(51) A61K 31/185 (11) 1572180
C07C 53/00 (13) T1
C07C 327/00 (46) 30.06.2009
A61P 3/00

(21) 200331556 (22) 16.12.2003

(86) 16.12.2003 WO PCT/IT2003/000820

(96) 16.12.2003 EP 03780669.2

(87) WO 2004/056355, 08.07.2004

(97) EP 1572180 B1, 25.02.2009

(30) 19.12.2002 IT RM20020629

(72) GIANNESSI Fabio c/o Sigma-Tau Industrie,
I-00040 Pomezia, IT;
TASSONI Emanuela c/o Sigma-Tau Industrie,
I-00040 Pomezia, IT;
TINTI Maria Ornella c/o Sigma-Tau Industrie,
I-00040 Pomezia, IT;
PESSOTTO Pompeo c/o Sigma-Tau Industrie,
I-00040 Pomezia, IT;
DELL'UOMO Natalina c/o Sigma-Tau Industrie,
I-00040 Pomezia, IT;
SCIARRONI Anna Floriana c/o Sigma-Tau Industrie,
I-00040 Pomezia, IT;
BRUNETTI Tiziana c/o Sigma-Tau Industrie,
I-00040 Pomezia, IT;
MILAZZO Ferdinando c/o Sigma-Tau Industrie,
I-00040 Pomezia, IT
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SI - PATENTI Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) A61K 31/40
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.,
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT

(74) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(54) UPORABA ALFA-FENILTIOKARBOKSILNIH KISLIN Z 
AKTIVNOSTJO ZNIŽEVANJA SERUMSKE GLUKOZE 
IN SERUMSKIH LIPIDOV

(51) A61K 31/185 (11) 1592416
A61P 7/00 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200431064 (22) 06.02.2004
(86) 06.02.2004 WO PCT/GB2004/000457
(96) 06.02.2004 EP 04708802.6
(87) WO 2004/069237, 19.08.2004
(97) EP 1592416 B1, 07.01.2009
(30) 07.02.2003 US 445454
(72) PENNEY Christopher, Quebec H8Z 3K7, CA;

GAGNON Lyne, Laval, Quebec H7M 3E5, CA;
LAURIN Pierre, Quebec H2M 2M9, CA;
ZACHARIE Boulos, Laval, Quebec H7P 5Y3, CA

(73) ProMetic BioSciences Inc.,
8168 Montview Mont-Royal, Quebec H4P 2L7, CA

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) MAŠČOBNE KISLINE S SREDNJO DOLŽINO VERIGE, 
GLICERIDI IN ANALOGI KOT STIMULATORJI 
ERITROPOEZE

(51) A61K 31/185 (11) 1613300
A61K 47/14 (13) T1
A61P 19/00 (46) 30.06.2009
A61P 29/00
A61K 9/06
A61K 47/20

(21) 200431048 (22) 17.03.2004
(86) 17.03.2004 WO PCT/EP2004/050317
(96) 17.03.2004 EP 04721199.0
(87) WO 2004/082580, 30.09.2004
(97) EP 1613300 B1, 10.12.2008
(30) 18.03.2003 IT FI20030070
(72) GROGER Karsten, 12587 Berlin, DE;

MAGGI Carlo Alberto, I-50141 Firenze, IT;
MANZINI Stefano, I-50121 Firenze, IT;
SCHMITZ Reinhard, 10825 Berlin, DE;
WIHSMANN Marc, 15732 Schulzendorf, DE

(73) BERLIN-CHEMIE AG,
Glienicker Weg 125-127, DE-12489 Berlin, DE;
Menarini Ricerche S.p.A.,
Via Tito Speri 10, IT-00040 Pomezia, IT

(74) Katarina Bradaška, odvetnica,
Kidričeva 4b, 4000 Kranj, SI

(54) FOTOSTABILIZIRANE TOPIČNE FORMULACIJE 
KETOPROFENA, VSEBUJOČE DVA UV FILTRA

(51) A61K 31/185 (11) 1754478
A61K 31/385 (13) T1
A61P 15/00 (46) 30.06.2009

(21) 200530637 (22) 04.08.2005
(96) 04.08.2005 EP 05107206.4

(97) EP 1754478 A1, 21.02.2007;
EP 1754478 B1, 31.12.2008

(72) Wessel Klaus, 
61118 Bad Vilbel, DE

(73) Encrypta GmbH,
Stichelfeldstrasse 3, 
61350 Bad Homburg vor der Hoehe, DE

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) TEKOČ SESTAVEK, KI OBSEGA ARGININ IN ALFA-
LIPOJSKO KISLINO, IN NJEGOVA UPORABA ZA 
IZBOLJŠANJE SEKSUALNE FUNKCIJE

(51) A61K 31/21 (11) 1569635
A61P 3/00 (13) T1
A61P 5/00 (46) 30.06.2009
A61P 15/00
A61P 19/00
A61P 21/00
A61P 25/00

(21) 200331543 (22) 20.11.2003
(86) 20.11.2003 WO PCT/IT2003/000757
(96) 20.11.2003 EP 03780642.9
(87) WO 2004/054567, 01.07.2004
(97) EP 1569635 B1, 18.02.2009
(30) 13.12.2002 IT RM20020620
(72) KOVERECH Aleardo Sigma-Tau Ind. Farmaceutiche,

I-00040 Pomezia, IT;
CAVALLINI Giorgio Sigma-Tau Ind. Farmaceutiche,
I-00040 Pomezia, IT;
BIAGIOTTI Giulio Sigma-Tau Ind. Farmaceutiche,
I-00040 Pomezia, IT

(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.,
Viale Shakespeare, 47, 00141 Roma, IT

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) UPORABA KARNITINOV ZA PREVENTIVO IN/ALI 
ZDRAVLJENJE MOTENJ POVZROČENIH Z ANDROPAVZO

(51) A61K 31/40 (11) 1513519
A61P 9/00 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200331571 (22) 02.06.2003
(86) 02.06.2003 WO PCT/EP2003/005762
(96) 02.06.2003 EP 03737984.9
(87) WO 2003/101448, 11.12.2003
(97) EP 1513519 B1, 18.02.2009
(30) 03.06.2002 US 385220
(72) HOLMES David Grenville, 

CH-4102 Binningen, CH;
HUGHES Thomas Edward, 
Concord, MA 01742, US

(73) Novartis AG,
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) UPORABA SUBSTITUIRANIH CIANOPIROLIDINOV 
ZA ZDRAVLJENJE HIPERLIPIDEMIJE
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A61K 31/4015 Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) SI - PATENTI
(51) A61K 31/4015 (11) 1807072
C07D 207/00 (13) T1
C07D 211/00 (46) 30.06.2009
C07D 401/00
C07D 403/00
C07D 409/00
A61K 31/4025
A61K 31/4412
A61P 3/00

(21) 200530646 (22) 26.10.2005

(96) 26.10.2005 EP 05819201.4

(97) EP 1807072 B1, 07.01.2009

(30) 29.10.2004 US 623203

(72) AICHER Thomas D.,Superior, Colorado 80027, US;
CHICARELLI Mark Joseph, Longmont, Colorado 80501, US;
HINKLIN Ronald Jay, Longmont, Colorado 80503, US;
TIAN Hongqi, Longmont, Colorado 80501, US;
WALLACE Owen Brendan, Zionsville, Indiana 46077, US;
CHEN Zhaogen, Indianapolis, Indiana IN 46202, US;
MABRY Thomas Edward, Indianapolis, Indiana 46280, US;
MCCOWAN Jefferson Ray, Indianapolis, Indiana 46228, US;
SNYDER Nancy June, Lizton, Indiana 46149, US;
WINNEROSKI Leonard Larry Junior, 
Greenwood, Indiana 46142, US;
ALLEN John Gordon, Newbury Park, California 91320, US

(73) ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Indiana 46285, US

(74) Antonija Flak, univ.dipl.inž.el.,
Kotnikova 32, p.p. 2706, 1001 Ljubljana, SI

(54) DERIVATI CIKLOALKIL LAKTAMOV KOT INHIBITORJI 
11-BETA-HIDROKSISTEROID DEHIDROGENAZE 1

(51) A61K 31/41 (11) 1562589
C07D 249/00 (13) T1
C07D 401/00 (46) 30.06.2009
C07D 487/00
C07D 498/00
C07D 513/00

(21) 200331537 (22) 17.11.2003

(86) 17.11.2003 WO PCT/US2003/036849

(96) 17.11.2003 EP 03789812.9

(87) WO 2004/046120, 03.06.2004

(97) EP 1562589 B1, 07.01.2009
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Edinburgh EH3 9ET, GB;
HOWLES Colin Michael Serono International S.A.,
CH-1202 Geneva, CH

(73) Laboratoires Serono SA,
Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, CH

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) UPORABA LH ZA KONTROLIRANO HIPERSTIMULACIJO 
OVARIJEV

(51) A61K 38/43 (11) 1536827
A61P 35/00 (13) T1
G01N 33/573 (46) 30.06.2009
C12Q 1/37

(21) 200331545 (22) 10.08.2003
(86) 10.08.2003 WO PCT/EP2003/008876
(96) 10.08.2003 EP 03790894.4
(87) WO 2004/019973, 11.03.2004
(97) EP 1536827 B1, 07.01.2009
(30) 14.08.2002 EP 02018572;

11.09.2002 US 409570
(72) KLIPPEL-GIESE Anke, 10779 Berlin, DE;

KAUFMANN Jorg, 13437 Berlin, DE
(73) Silence Therapeutics Aktiengesellschaft,

Robert-Roessle-Strasse 10, 13125 Berlin, DE
(74) ITEM d.o.o.

Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) UPORABA PROTEIN-KINAZE N BETA
32 BIL 2009/3, 30.06.2009



SI - PATENTI Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) A61K 47/10
(51) A61K 39/00 (11) 1550457
C07K 14/435 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200331536 (22) 08.10.2003
(86) 08.10.2003 WO PCT/CU2003/000010
(96) 08.10.2003 EP 03757652.7
(97) EP 1550457 A1, 06.07.2005;

EP 1550457 B1, 31.12.2008
(30) 09.10.2002 CU 21802
(72) SANTOS SAVIO Alicia,

10600 Ciudad de la Habana, CU;
SILVA RODR GUEZ Ricardo,
10 600 Ciudad de la Habana, CU;
MORERA DIAZ Yanelis,
10600 Ciudad de la Habana, CU;
RODR GUEZ ALFONSO Armando Alexei,
La Lisa. 10600 Ciudad de la Habana, CU;
MART NEZ CASTILLO Jose Rafael,
12100 Ciudad de la Habana, CU;
GER NIMO P REZ Haydee,
10 600 Ciudad de la Habana, CU;
MORO SORIA Alejandro,
10 400 Ciudad de la Habana, CU;
PEREA RODR GUEZ Silvio Ernesto,
10 600 Ciudad de la Habana, CU

(73) CENTRO DE INGENIERIA 
GENETICA Y BIOTECNOLOGIA (CIGB),
Avenida 31 entre 158 y 190, Cubanacan Playa,
Ciudad de la Habana 10600, CU

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) SESTAVEK VAKCINE, KI OBSEGA INTERLEVKIN-15 (IL-15)

(51) A61K 39/395 (11) 1390389
C07K 16/00 (13) T1
C07K 16/18 (46) 30.06.2009
C07K 16/46

(21) 200230804 (22) 17.04.2002
(86) 17.04.2002 WO PCT/US2002/011950
(96) 17.04.2002 EP 02731384.0
(87) WO 2002/088170, 07.11.2002
(97) EP 1390389 B1, 14.01.2009
(30) 26.04.2001 US 286782;

17.05.2001 US 293020;
26.06.2001 US 301091;
22.03.2002 US 367002

(72) SANICOLA-NADEL Michele, 
Winchester, MA 02142, US;
WILLIAMS Kevin, 
Natick, MA 01760, US;
SCHIFFER Susan, 
Lexington, MA 02421, US;
RAYHORN Paul, 
Foxborough, MA 02035, US

(73) Biogen Idec MA Inc.,
14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) PROTITELESA, KI BLOKIRAJO CRIPTO IN UPORABE 
LE-TEH

(51) A61K 45/00 (11) 1677827
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200431034 (22) 27.10.2004
(86) 27.10.2004 WO PCT/US2004/035549
(96) 27.10.2004 EP 04810032.5
(87) WO 2005/042020, 12.05.2005
(97) EP 1677827 B1, 10.12.2008
(30) 27.10.2003 US 514853
(72) TUNG Roger D., 

San Diego, California 92130, US;
CHANDORKAR Gurudatt, 
Malden, Massachusetts 02148, US;
PERNI Robert B., 
Marlborough, Massachusetts 01752, US

(73) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED,
130 Waverly Street, 
Cambridge, MA 02139, US

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) ZDRAVILNI SESTAVEK PROTI VIRUSU 
HEPATITISA C (HCV)

(51) A61K 45/00 (11) 1763369
A61K 31/439 (13) T1
A61P 11/00 (46) 30.06.2009
A61K 31/58
A61K 31/57

(21) 200530611 (22) 31.05.2005
(96) 31.05.2005 EP 05751702.1
(97) EP 1763369 B1, 17.12.2008
(30) 31.05.2004 ES 200401312
(72) GRAS ESCARDO Jordi, 

E-08018 Barcelona, ES;
RYDER Hamish, 
E-08190 La Floresta Sant Cugat del Valles, ES;
ORVIZ DIAZ Pio, 
E-08198 Sant Cugat del Valles, ES;
LLENAS CALVO Jesus, 
08021 Barcelona, ES

(73) Laboratorios Almirall, S.A.,
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, ES

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) KOMBINACIJE, KI OBSEGAJO ANTIMUSKARINSKA 
SREDSTVA IN KORTIKOSTEROIDE

(51) A61K 47/10 (11) 1511516
A61K 47/14 (13) T1
A61K 47/06 (46) 30.06.2009
A61K 47/32
A61K 47/44
A61K 31/44

(21) 200331532 (22) 27.05.2003
(86) 27.05.2003 WO PCT/EP2003/005524
(96) 27.05.2003 EP 03755048.0
(87) WO 2003/099334, 04.12.2003
(97) EP 1511516 B1, 17.12.2008
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A61K 47/32 Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) SI - PATENTI
(30) 28.05.2002 EP 02011830;
28.05.2002 DE 10223828;
14.03.2003 DE 10311613

(72) BOLLE Christina, 4053 Basel, CH;
LINDER Rudolf, 78464 Konstanz, DE

(73) Nycomed GmbH,
Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) TOPIČNO UPORABEN FARMACEVTSKI PRIPRAVEK

(51) A61K 47/32 (11) 1200129
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200031014 (22) 12.07.2000
(86) 12.07.2000 WO PCT/US2000/018948
(96) 12.07.2000 EP 00945340.8
(87) WO 2001/005431, 25.01.2001
(97) EP 1200129 B1, 15.10.2008
(30) 14.07.1999 US 353549
(72) GAO Rong, 

Edison, NJ 08820, US;
SHAO Zezhi Jesse, 
Basking Ridge, NJ 07920, US;
FAN Allan Chor-Lun, 
Berkeley Heights, NJ 07922, US;
WITCHEY-LAKSHMANAN Leonore Catherine,
Piscataway, NJ 08854, US;
STEWART Daniel Charles, 
Cherry Hill, NJ 08034, US

(73) Schering-Plough Ltd.,
Topferstrasse 5, 6004 Lucerne, CH

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) MASKIRANJE OKUSA ORALNIH KINOLONSKIH TEKOČIH 
PRIPRAVKOV Z UPORABO IONSKIH IZMENJEVALNIH 
SMOL

(51) A61K 47/36 (11) 1682185
A61K 31/58 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200431078 (22) 08.11.2004
(86) 08.11.2004 WO PCT/US2004/037436
(96) 08.11.2004 EP 04810635.5
(87) WO 2005/046641, 26.05.2005
(97) EP 1682185 B1, 04.03.2009
(30) 12.11.2003 US 519237;

16.12.2003 US 530062;
14.10.2004 US 966764

(72) LYONS Robert T., Laguna Hills, CA 92653, US;
CHANG James N., Newport Beach, CA 92660, US;
TROGDEN John T., Anaheim, CA 90807, US;
WHITCUP Scott M., Laguna Hills, CA 92653, US

(73) ALLERGAN, INC.,
2525 Dupont Drive, Irvine CA 92612, US

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) SESTAVKI IN POSTOPKI ZA ZDRAVLJENJE ZADNJEGA 
DELA OČESA

(51) A61K 48/00 (11) 1515752
C12N 9/64 (13) T1
A61K 38/43 (46) 30.06.2009

(21) 200331524 (22) 19.06.2003
(86) 19.06.2003 WO PCT/CA2003/000882
(96) 19.06.2003 EP 03729747.0
(87) WO 2004/000367, 31.12.2003
(97) EP 1515752 B1, 26.11.2008
(30) 19.06.2002 US 389709
(72) PENNINGER Joseph M., 

A-1030 Vienna, AT;
CRACKOWER Michael A., 
St. Lazare, Quebec J7T 3J8, CA

(73) University Health Network,
Room 7-504, 610 University Avenue,
Toronto, Ontario M5G 2M9, CA

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) AKTIVACIJA ACE2 ZA ZDRAVLJENJE SRČNE, PLJUČNE 
IN LEDVIČNE BOLEZNI IN HIPERTENZIJE

(51) A61L 2/00 (11) 1476201
A61K 9/14 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200331525 (22) 19.02.2003
(86) 19.02.2003 WO PCT/GB2003/000702
(96) 19.02.2003 EP 03742601.2
(87) WO 2003/070285, 28.08.2003
(97) EP 1476201 B1, 24.12.2008
(30) 19.02.2002 GB 0203912;

12.08.2002 GB 0218724
(72) BHATARAH Parveen Resolution Chemicals Limited,

Stevenage, Hertfordshire SG1 4QT, GB;
GREENWOOD Alan Kenneth,
London W1H 5LB, GB

(73) Resolution Chemicals Limited,
Wedgwood Way Stevenage, 
Hertfordshire SG1 4QT, GB

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) STERILIZACIJA STEROIDOV, OSNOVANA NA TOPILU

(51) A61L 24/00 (11) 1782845
A61K 49/04 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200331538 (22) 25.04.2003
(96) 25.04.2003 EP 07000986.5
(97) EP 1782845 A1, 09.05.2007;

EP 1782845 B1, 17.12.2008
(30) 29.05.2002 DE 10224346
(72) Kuhn Klaus-Dieter, 

35041 Marburg, DE
(73) Heraeus Kulzer GmbH,

Gruner Weg 11, 63450 Hanau, DE
(74) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI
(54) KOSTNI CEMENT IN RENTGENSKO KONTRASTNO 

SREDSTVO TER METODE ZA NJUNO IZDELAVO
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SI - PATENTI Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) A61P 27/00
(51) A61M 15/00 (11) 1404400
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200230805 (22) 20.06.2002
(86) 20.06.2002 WO PCT/FI2002/000545
(96) 20.06.2002 EP 02743305.1
(87) WO 2002/102444, 27.12.2002
(97) EP 1404400 B1, 07.01.2009
(30) 20.06.2001 FI 20011317
(72) SEPPALA Kari, FIN-00430 Helsinki, FI;

MATTILA Terhi, FIN-70200 Kuopio, FI;
PURMA Kalle, FIN-02230 Espoo, FI;
HARKONEN Markku, FIN-04320 Tuusula, FI

(73) ORION CORPORATION,
Orionintie 1, 02200 Espoo, FI

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) INHALATOR PRAHU

(51) A61M 25/10 (11) 1611918
A61B 17/12 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 9931025 (22) 30.11.1999
(96) 30.11.1999 EP 05108518.1
(97) EP 1611918 A2, 04.01.2006;

EP 1611918 B1, 05.11.2008
(30) 03.12.1998 IT SV980070
(72) Coppi Gioacchino, 41100 Modena, IT
(73) INVATEC S.p.A.,

Via Martiri della Liberta 7, 25030 Roncadelle, Brescia, IT
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) KATETER ZA ENDOVASKULARNI SISTEM ZA 

ZDRAVLJENJE STENOZ VRATNE UTRIPALNICE

(51) A61N 2/00 (11) 1711227
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200530656 (22) 04.02.2005
(86) 04.02.2005 WO PCT/EP2005/001161
(96) 04.02.2005 EP 05707210.0
(87) WO 2005/075019, 18.08.2005
(97) EP 1711227 B1, 14.01.2009
(30) 06.02.2004 DE 102004006192
(72) Muntermann Axel, 35580 Wetzlar-Nauborn, DE
(73) Muntermann, Axel,

Karlschmitter Weg 26, 35580 Wetzlar-Nauborn, DE
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) NAPRAVA ZA ZDRAVLJENJE Z MAGNETNIMI POLJI

(51) A61P 9/00 (11) 1832287
A61P 37/00 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200230813 (22) 22.11.2002
(96) 22.11.2002 EP 07107669.9
(97) EP 1832287 A2, 12.09.2007;

EP 1832287 B1, 25.02.2009
(30) 23.11.2001 EP 01204574

(72) Tegtmeier Frank, 41516, Grevenbroich, DE;
Janssens Frans Eduard, 2340, Beerse, BE;
Leenaerts Joseph Elisabeth, 2340, Beerse, BE;
van Rossem Koenraad Arthur, 2340, Beerse, BE;
Alcazar-Vaca Manuel Jesus c/o 
Johnson & Johnson Pharmaceutical, 45007, Toledo, ES;
Martinez-Jimenez Pedro c/o 
Johnson & Johnson, 45007, Toledo, ES;
Bartolome-Nebreda Jose Manuel c/o 
Johnson & Johnson Pharmaceutical, 45007, Toledo, ES;
Gomez-Sanchez Antonio c/o 
Johnson & Johnson Pharmaceutical, 45007, Toledo, ES;
Fernandez-Gadea Francisco Javier c/o 
Johnson & Johnson Pharmaceutical, 45007, Toledo, ES;
Van Reempts Jozef Leo Henri, 2440, Geel, BE

(73) Janssen Pharmaceutica, N.V.,
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) UPORABA HISTAMINSKIH RECEPTORSKIH 
ANTAGONISTOV ZA ZMANJŠANJE 
INTRAKRANIALNEGA TLAKA

(51) A61P 25/00 (11) 1416842
A61K 31/56 (13) T1
A61K 9/28 (46) 30.06.2009
A61K 9/20

(21) 200230799 (22) 18.07.2002
(86) 18.07.2002 WO PCT/US2002/023126
(96) 18.07.2002 EP 02747068.1
(87) WO 2003/007802, 30.01.2003
(97) EP 1416842 B1, 31.12.2008
(30) 18.07.2001 US 306301
(72) BREDER Christopher D., Greenwich, CT 06830, US;

COLUCCI Robert D., Newtown, CT 06482, US;
HOWARD Stephen A., Danbury, CT 06811, US;
OSHLACK Benjamin, New York, NY 10028, US;
WRIGHT Curtis, Norwalk, CT 06851, US

(73) Euro-Celtique S.A.,
2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, LU

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) FARMACEVTSKE KOMBINACIJE OKSIKODONA 
IN NALOKSONA

(51) A61P 27/00 (11) 1463563
A61K 31/555 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200230808 (22) 06.12.2002
(86) 06.12.2002 WO PCT/US2002/039037
(96) 06.12.2002 EP 02786915.5
(87) WO 2003/051458, 26.06.2003
(97) EP 1463563 B1, 18.02.2009
(30) 14.12.2001 US 340389
(72) COLLIER Robert J. Jr., 

Arlington, TX 76016, US;
HELLBERG Mark R., 
Highland Village, TX 75077, US;
KLIMKO Peter G., 
Ft. Worth, TX 76110, US
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A62C 2/00 Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) SI - PATENTI
(73) Alcon, Inc.,
Boesch 69, 6331 Huenenberg, CH

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) SUPEROKSIDNI DIZMUTAZNI MIMETIKI ZA ZDRAVLJENJE 
OČESNIH MOTENJ IN BOLEZNI

(51) A62C 2/00 (11) 1913979
A62C 39/00 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200730017 (22) 01.10.2007
(96) 01.10.2007 EP 07117620.0
(97) EP 1913979 A1, 23.04.2008;

EP 1913979 B1, 14.01.2009
(30) 19.10.2006 EP 06122593
(73) Amrona AG,

Untermueli 7, 6302 Zug, CH
(74) PATware d.o.o.,

Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI
(54) INERTIZACIJSKI SISTEM Z GENERATORJEM DUŠIKA

(51) A62C 39/00 (11) 1476226
F03D 11/00 (13) T1
A62C 3/00 (46) 30.06.2009

(21) 200331535 (22) 07.02.2003
(86) 07.02.2003 WO PCT/EP2003/001224
(96) 07.02.2003 EP 03706453.2
(87) WO 2003/066169, 14.08.2003
(97) EP 1476226 B1, 25.03.2009
(30) 09.02.2002 DE 10205373
(72) Wobben Aloys, 

26607 Aurich, DE
(73) Wobben Aloys,

Argestrasse 19, 26607 Aurich, DE
(74) PATware d.o.o.,

Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI
(54) PROTIPOŽARNA ZAŠČITA

(51) B01D 9/00 (11) 1499410
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200331558 (22) 08.04.2003
(86) 08.04.2003 WO PCT/GB2003/001540
(96) 08.04.2003 EP 03720684.4
(87) WO 2003/092851, 13.11.2003
(97) EP 1499410 B1, 28.01.2009
(30) 02.05.2002 WO PCT/GB02/02006;

24.08.2002 GB 0219815
(72) McCAUSLAND Linda Jane,

Abingdon, Oxfordshire OX14 5PR, GB;
REAY David,
Brightwell-cum-Sotwell, Oxfordshire OX10, GB

(73) Prosonix Limited,
One London Wall London, EC2Y 5AB, GB

(74) MARK-INVENTA d.o.o.,
Glinška 14, 1000 Ljubljana, SI

(54) PRIPRAVA MAJHNIH KRISTALOV

(51) B01D 69/00 (11) 1807184
B01D 63/10 (13) T1
B01D 63/08 (46) 30.06.2009
B01D 65/00
C02F 3/12

(21) 200530627 (22) 10.08.2005
(96) 10.08.2005 EP 05778312.8
(97) EP 1807184 B1, 24.12.2008
(30) 11.08.2004 EP 04447188
(72) DOYEN Wim, 

B-2160 Wommelgem, BE;
BECKERS Herman, 
B-3271 Scherpenheuvel-Zichem, BE;
ADRIANSENS Walter, 
B-2400 Mol, BE;
DOTREMONT Chris, 
B-3010 Kessel-Lo, BE

(73) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO),
Boeretang 200, 2400 Mol, BE

(74) Antonija Flak, univ.dipl.inž.el.,
Kotnikova 32, p.p. 2706, 1001 Ljubljana, SI

(54) MEMBRANA Z INTEGRIRANIM PERMEATNIM KANALOM

(51) B01F 7/00 (11) 1787713
A23G 9/04 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200630227 (22) 17.11.2006
(96) 17.11.2006 EP 06124300.2
(97) EP 1787713 A1, 23.05.2007;

EP 1787713 B1, 31.12.2008
(30) 18.11.2005 IT TO20050813
(72) Jejcic Valter, 5000, Nova Gorica, SI
(73) VALMAR GLOBAL vse za sladoled d.o.o.,

Dombrava št. 1 A, 5293 Volčja Draga, SI
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) MEŠALNI ELEMENT ZA MEŠALNIKE

(51) B02C 13/00 (11) 1554044
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200331560 (22) 14.10.2003
(86) 14.10.2003 WO PCT/DE2003/003402
(96) 14.10.2003 EP 03795726.3
(87) WO 2004/037425, 06.05.2004
(97) EP 1554044 B1, 21.01.2009
(30) 17.10.2002 DE 10248612;

19.12.2002 DE 10259456
(72) KRAUSE Peter, 83109 Grosskarolinenfeld, DE;

BARON Alfred, 81371 Munchen, DE;
HILGER Georg, 83104 Ostermunchen, DE;
MENZEL Walter, 52349 Duren, DE;
PAHNKE Ulf, 82319 Starnberg, DE;
KRENSKI Rainer, 83229 Aschau, DE

(73) Krause Maschinenbau GmbH,
Oberrainer Feld 40, 83104 Tuntenhausen, DE

(74) PATware d.o.o.,
Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK IN NAPRAVA ZA DEZINTEGRACIJO 
PREDVSEM ANORGANSKIH SNOVI
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SI - PATENTI Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) B21D 43/04
(51) B04B 15/00 (11) 1383608
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200230809 (22) 19.03.2002
(86) 19.03.2002 WO PCT/EP2002/002990
(96) 19.03.2002 EP 02704761.2
(87) WO 2002/076621, 03.10.2002
(97) EP 1383608 B1, 07.01.2009
(30) 23.03.2001 DE 10114598
(72) ASTHEIMER Achim, 65439 Florsheim-Weilbach, DE;

KRAEMER Peter, 65760 Eschborn, DE;
SITTIG Wolfgang, 65719 Hofheim, DE;
UNGER Bernhard, 65527 Niedernhausen, DE;
ZWILLING Frank, 64546 Morfelden-Walldorf, DE

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
Brueningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) HORIZONTALNA CENTRIFUGA Z NEPERFORIRANIM 
PLAŠČEM IN ŠOBAMI ZA CIP ČIŠČENJE

(51) B05B 7/24 (11) 1658143
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200431073 (22) 26.08.2004
(86) 26.08.2004 WO PCT/IB2004/003552
(96) 26.08.2004 EP 04769757.8
(87) WO 2005/018815, 03.03.2005
(97) EP 1658143 B1, 24.12.2008
(30) 26.08.2003 FR 0310177
(72) Camilleri Michel, 67460 Souffelweyersheim, FR;

Guarino Joseph, 84380 Mazan, FR
(73) Camilleri Michel,

6 route de Bischwiller, 67460 Souffelweyersheim, FR;
Guarino Joseph,
Route de Malemort, 84380 Mazan, FR

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) KAPA ZA ENKRATNO UPORABO, KI SE NAMESTI 
NA BRIZGALNO PIŠTOLO ZA PRIPRAVO, NANOS 
IN HRAMBO BARVE

(51) B05D 7/06 (11) 1423208
B05D 5/00 (13) T2
B05D 3/12

(46) 31.10.2006 - T1 (46) 30.06.2009
(21) 200230353 (22) 16.05.2002
(86) 16.05.2002 WO PCT/DE2002/001771
(96) 16.05.2002 EP 02742758.2
(87) WO 2002/094457, 28.11.2002
(97) EP 1423208 B1, 05.04.2006;

EP 1423208 B2, 14.01.2009
(30) 18.05.2001 DE 10124676
(72) BECKER-WEIMANN Klaus, 

76227 Karlsruhe, DE;
BÜKER Oliver, 
76359 Marxzell-Burbach, DE;
SCHROEDER Uwe, 
76359 Marxzell-Schielberg, DE

(73) Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG,
Max-Becker-Strasse 4, 76356 Weingarten/Baden, DE

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK ZA PRIPRAVO DELOV Z ZATESNILNO 
PLASTJO NA POVRŠINI

(51) B21D 28/02 (11) 1815922
B21D 28/24 (13) T1
B26F 1/02 (46) 30.06.2009

(21) 200630216 (22) 03.02.2006
(96) 03.02.2006 EP 06090018.0
(97) EP 1815922 A1, 08.08.2007;

EP 1815922 B1, 14.01.2009
(72) Grimm Willi Dipl.-Ing., 

3283 Kallnach, CH
(73) Feintool Intellectual Property AG,

Industriering 8, 3250 Lyss, CH
(74) ITEM d.o.o.

Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK IN ORODJE ZA FINO REZANJE 
OBDELOVANCEV Z MAJHNIMI KOTNIMI RADII 
IN MOČNO ZMANJŠANIM ODVZEMANJEM 
V ENOSTOPENJSKI IZVEDBI

(51) B21D 39/03 (11) 1497053
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200331572 (22) 04.04.2003
(86) 04.04.2003 WO PCT/DE2003/001127
(96) 04.04.2003 EP 03727179.8
(87) WO 2003/084694, 16.10.2003
(97) EP 1497053 B1, 04.02.2009
(30) 04.04.2002 DE 10214957;

12.07.2002 DE 10231832
(72) RAPP Eugen, 

88276 Berg, DE
(73) Tox Pressotechnik GmbH & Co. KG,

Riedstrasse 4, 88250 Weingarten, DE
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) POSTOPEK SPAJANJA S PRODIRANJEM IN ORODJE ZANJ

(51) B21D 43/04 (11) 1919641
B21D 28/24 (13) T1
B26D 7/06 (46) 30.06.2009
B26F 1/38

(21) 200730022 (22) 22.03.2007
(96) 22.03.2007 EP 07727217.7
(97) EP 1919641 B1, 24.12.2008
(30) 29.03.2006 DE 102006014454
(72) Hoffmann Frank, 25451 Quickborn, DE
(73) Hoffmann Frank,

Rudolf-Kinau-Strasse 1, 25451 Quickborn, DE
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) NAPRAVA ZA ŠTANCANJE S PRIPRAVO ZA DOVAJANJE
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(51) B22D 17/02 (11) 1601480
B22D 17/20 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200331549 (22) 13.02.2003
(86) 13.02.2003 WO PCT/CA2003/000213
(96) 13.02.2003 EP 03701412.3
(87) WO 2004/071693, 26.08.2004
(97) EP 1601480 B1, 31.12.2008
(72) THIBAULT Carl, Varennes, Quebec J3X 1Y4, CA;

OUELLET Jean-Pierre, Ste-Julie, Quebec J3E 1T8, CA;
OLUHOVA Irina, Montreal, Quebec H1S 1N3, CA;
TRINCAT Cyril, Montreal, Quebec H2L 1E8, CA

(73) Techmire Ltd.
c/o Mr. Stephen, MAY, J., President and CEO,
7535 M.B. Jodoin Montreal, Quebec H1J 2H9, CA

(74) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(54) STROJ ZA TLAČNO LITJE

(51) B22D 41/00 (11) 1522358
B22D 41/02 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200431036 (22) 03.09.2004
(96) 03.09.2004 EP 04020981.9
(97) EP 1522358 A1, 13.04.2005;

EP 1522358 B1, 03.12.2008
(30) 11.10.2003 GB 0324025
(72) Vincent Mark, Bedfordshire LU7 8UL, GB
(73) Pyrotek Engineering Materials Limited,

Garamonde Drive, Wymbush,,
Milton Keynes MK8 8LN, GB

(74) Nina Šelih, odvetnica,
Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, SI

(54) LIVNI LONEC

(51) B22D 41/14 (11) 1525936
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200431035 (22) 12.10.2004
(96) 12.10.2004 EP 04024287.7
(97) EP 1525936 A1, 27.04.2005;

EP 1525936 B1, 03.12.2008
(30) 24.10.2003 GB 0324861
(72) Vincent Mark, 

Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 8UL, GB
(73) Pyrotek Incorporated,

9503 E. Montgomery Avenue, Spokane, WA 99206, US
(74) Nina Šelih, odvetnica,

Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, SI
(54) MAŠILNI DROG

(51) B23B 31/12 (11) 1419837
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200331574 (22) 14.10.2003
(96) 14.10.2003 EP 03356152.3
(97) EP 1419837 A1, 19.05.2004;

EP 1419837 B1, 21.01.2009
(30) 18.11.2002 FR 0214394

(72) Cachod Yves Marie Marcel, 25270 Levier, FR;
Simonin Gerard Marie, 25650 Monflovin, FR

(73) ETABLISSEMENTS AMYOT S.A.,
1, rue Denis Papin, 25300 Pontarlier, FR

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) DRŽALO ORODJA Z BLOKIRNIM SISTEMOM

(51) B23K 1/00 (11) 1383624
F28F 3/08 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200230807 (22) 03.05.2002
(86) 03.05.2002 WO PCT/SE2002/000886
(96) 03.05.2002 EP 02728297.9
(87) WO 2002/090032, 14.11.2002
(97) EP 1383624 B1, 25.03.2009
(30) 03.05.2001 SE 0101573
(72) RASSMUS Jens Erik Johannes, S-215 67 Malmo, SE;

SJODIN Per Erik, S-222 74 Lund, SE
(73) Alfa Laval Corporate AB,

Rudeboksvagen 3, 221 00 Lund, SE
(74) MARK-INVENTA d.o.o.,

Glinška 14, 1000 Ljubljana, SI
(54) POSTOPEK TRDEGA SPAJKANJA PLOŠČ ZA IZMENJAVO 

TOPLOTE IN TRDO SPAJKANI IZMENJEVALEC TOPLOTE 
IZDELAN PO TEM POSTOPKU

(51) B23K 26/00 (11) 1790427
B23K 26/14 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200630237 (22) 17.11.2006
(96) 17.11.2006 EP 06301154.8
(97) EP 1790427 A2, 30.05.2007;

EP 1790427 B1, 24.12.2008
(30) 25.11.2005 FR 0553605
(72) Chouf Karim, 92300 Levallois Perret, FR;

Maazaoui Hakim, 95800 Cergy St Christophe, FR;
Briand Francis, 75009 Paris, FR

(73) L'AIR LIQUIDE, Societe Anonyme pour l'Etude et 
l'Exploitation des Procedes Georges Claude,
75, quai d'Orsay, 75007 Paris, FR;
AIR LIQUIDE WELDING FRANCE,
75, Quai d'Orsay, 75007 Paris, FR

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK REZANJA KOSA IZ JEKLA C-MN S POMOČJO 
VLAKNA, KI VSEBUJE ITERBIJ

(51) B23K 26/08 (11) 1785215
B23K 26/14 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200630223 (22) 06.11.2006
(96) 06.11.2006 EP 06023037.2
(97) EP 1785215 A2, 16.05.2007;

EP 1785215 B1, 21.01.2009
(30) 15.11.2005 DE 102005054351
(72) Bergmann Uwe, 32139 Spenge, DE
(73) Bergmann, Uwe,

Loensweg 10, 32139 Spenge, DE
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(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) METODA DISTANČNEGA LASERSKEGA VARENJA

(51) B23K 37/04 (11) 1652615
B23Q 1/00 (13) T1
B25B 5/00 (46) 30.06.2009
B23K 26/00

(21) 200530652 (22) 26.10.2005
(96) 26.10.2005 EP 05023407.9
(97) EP 1652615 A1, 03.05.2006;

EP 1652615 B1, 25.02.2009
(30) 29.10.2004 DE 102004052951
(72) Bergmann Uwe, 32139 Spenge, DE;

Bergmann Klaus, 32139 Spenge, DE
(73) Bergmann, Uwe, Lonsweg 10, 32139 Spenge, DE;

Bergmann, Klaus, Kiebitzweg 3, 32139 Spenge, DE
(74) ITEM d.o.o.

Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) VPENJALNA NAPRAVA ZA DISTANČNE LASERSKE 
VARILNE NAPRAVE S POSAMEZNIMI S HIDRAVLIČNO 
TEKOČINO POD PRITISKOM AKTIVIRANIMI STOJKAMI

(51) B27B 33/00 (11) 1872918
B23D 61/00 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200630118 (22) 30.06.2006
(96) 30.06.2006 EP 06116385.3
(97) EP 1872918 A1, 02.01.2008;

EP 1872918 B1, 13.08.2008
(73) Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH,

Tassenbach 220, 9920 Strassen, AT
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) ŽAGANJE LESENIH DESK S KROŽNO ŽAGO

(51) B27D 1/00 (11) 1761370
B32B 21/00 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200431058 (22) 14.10.2004
(96) 14.10.2004 EP 04791223.3
(97) EP 1761370 B1, 10.12.2008
(30) 25.06.2004 DE 202004010083 U
(72) SCHUSTER Johannes, A-5020 Salzburg, AT
(73) Interglarion Limited,

2 Andrea Zakou Street, 2404 Engomi, Nicosia, CY
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) FURNIRANA PLOŠČA

(51) B27D 3/00 (11) 1847363
B27M 1/00 (13) T1
B30B 1/00 (46) 30.06.2009

(21) 200730006 (22) 19.04.2007
(96) 19.04.2007 EP 07007971.0

(97) EP 1847363 A1, 24.10.2007;
EP 1847363 B1, 27.08.2008

(30) 21.04.2006 AT 6812006
(72) Sauli Gerhard, 9560 Feldkirchen, AT
(73) MWT Micro Wood Technology GmbH & Co KEG,

Glan 8, 9560 Feldkirchen, AT
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) STISKALNA NAPRAVA

(51) B27M 3/04 (11) 1719596
E04F 15/02 (13) T1
B27M 1/00 (46) 30.06.2009

(21) 200530633 (22) 04.05.2005
(96) 04.05.2005 EP 05009850.8
(97) EP 1719596 A1, 08.11.2006;

EP 1719596 B1, 24.12.2008
(72) Boucke Eddy, 8930 Menen, BE
(73) BERRY FINANCE NV,

Ingelmunstersteenweg 162, 8780 Oostrozebeke, BE
(74) ITEM d.o.o.

Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK IZDELAVE TALNEGA PANELA

(51) B29B 7/02 (11) 1677959
B01F 7/02 (13) T1
B29C 47/38 (46) 30.06.2009

(21) 200331555 (22) 28.10.2003
(86) 28.10.2003 WO PCT/IT2003/000664
(96) 28.10.2003 EP 03775796.0
(87) WO 2005/039847, 06.05.2005
(97) EP 1677959 B1, 07.01.2009
(72) COLOMBO Ubaldo, I-21052 Busto Arsizio, IT
(73) COLMEC S.p.A.,

Via Massari Marzoli 6, 21052 Busto Arsizio (Varese), IT
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) STROJ ZA MEŠANJE IN EKSTRUDIRANJE MATERIALOV 

IZ UMETNIH SNOVI NA OSNOVI GUME IN SILIKONA IN 
POSTOPEK ZA TO

(51) B29B 9/02 (11) 1851023
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200630262 (22) 15.02.2006
(96) 15.02.2006 EP 06706966.6
(97) EP 1851023 B1, 14.01.2009
(30) 16.02.2005 DE 102005007102
(72) ELOO Michael, 46509 Xanten, DE;

VELTEL Jurgen, 47626 Kevelaer, DE
(73) Gala Industries, Inc.,

181 Pauley Street, Us-Eagle Rock, VA 24085, US
(74) Katarina Bradaška, odvetnica,

Kidričeva 4b, 4000 Kranj, SI
(54) POSTOPEK IN NAPRAVA ZA GRANULIRANJE PLASTIČNIH 

MAS IN/ALI POLIMEROV
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(51) B29B 17/00 (11) 1729944
B29B 13/10 (13) T1
B02C 18/06 (46) 30.06.2009
B02C 13/00

(21) 200530639 (22) 02.02.2005
(86) 02.02.2005 WO PCT/AT2005/000031
(96) 02.02.2005 EP 05700030.9
(87) WO 2005/087474, 22.09.2005
(97) EP 1729944 B1, 14.01.2009
(30) 17.03.2004 AT 4662004
(72) BACHER Helmut, A-4490 St. Florian, AT;

SCHULZ Helmuth, A-4020 Linz, AT;
WENDELIN Georg, A-4033 Linz, AT;
FEICHTINGER Klaus, A-4040 Linz, AT

(73) EREMA Engineering 
Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.,
Unterfeldstrasse 3 Freindorf, 4052 Ansfelden-Linz, AT

(74) Dušan Borštar, univ.dipl.inž.str.,
Nova ulica 11, 1230 Domžale, SI

(54) NAPRAVA ZA PRIPRAVO PLASTIČNEGA MATERIALA

(51) B29C 53/00 (11) 1948422
B21D 15/00 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200630282 (22) 10.10.2006
(96) 10.10.2006 EP 06792411.8
(97) EP 1948422 B1, 25.03.2009
(30) 28.10.2005 DE 102005051788
(72) MULLER Christian, 

57462 Olpe, DE;
SCHAFER Friedhelm, 
57299 Burbach, DE

(73) Novelis Deutschland GmbH,
Hannoversche Strasse 1, 37075 Gottingen, DE

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK IN NAPRAVA ZA IZDELOVANJE NAVIJALNE 
CEVI

(51) B29C 70/04 (11) 1727665
B29C 70/10 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200530628 (22) 25.02.2005
(86) 25.02.2005 WO PCT/EP2005/001973
(96) 25.02.2005 EP 05715525.1
(87) WO 2005/084926, 15.09.2005
(97) EP 1727665 B1, 24.12.2008
(30) 05.03.2004 EP 04405133
(72) BEHRE Kurt, 

49078 Osnabruck, DE
(73) Alcan Technology & Management Ltd.,

Badische Bahnhofstrasse 16,
8212 Neuhausen am Rheinfall, CH

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK IN NAPRAVA ZA KONTINUIRANO 
IZDELOVANJE PLOŠČ IZ UMETNE SNOVI 
OJAČENIH Z VLAKNI

(51) B42D 15/00 (11) 1765600
B42D 15/10 (13) T1
G07D 7/00 (46) 30.06.2009

(21) 200431082 (22) 30.06.2004
(96) 30.06.2004 EP 04738056.3
(97) EP 1765600 B1, 24.12.2008
(72) HEIERLI Rene, CH-8400 Winterthur, CH;

EICHENBERGER Martin, CH-8702 Zollikon, CH
(73) KXO AG,

Zaehlerweg 12, c/o OVD Kinegram AG, 6301 Zug, CH
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) PRED PONAREJANJEM VAREN ZAVAROVANI PREDMET IN 

POSTOPEK ZA NJEGOVO IZDELAVO TER VERIFIKACIJO

(51) B60R 25/02 (11) 1705084
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200530590 (22) 22.07.2005
(96) 22.07.2005 EP 05015926.8
(97) EP 1705084 A2, 27.09.2006;

EP 1705084 B1, 19.11.2008
(30) 24.03.2005 IT MI20050505
(72) Chiaro Luigi, 80125 Napoli, IT
(73) TAVOLA S.p.A.,

Via Bernardino Verro, 35, 20141 Milano, IT
(74) Nina Šelih, odvetnica,

Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, SI
(54) PROTIVLOMNA NAPRAVA ZA AVTOMOBILE

(51) B60S 3/04 (11) 1888382
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200630239 (22) 23.12.2006
(96) 23.12.2006 EP 06841163.6
(97) EP 1888382 B1, 17.12.2008
(30) 20.01.2006 DE 102006002794
(72) AUER Robert, 86391 Stadtbergen, DE;

MAYER Stefan, 86356 Neusass, DE
(73) WashTec Holding GmbH,

Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, DE
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) POSTOPEK IN NAPRAVA ZA KRMILJENJE PRALNE 

NAPRAVE ZA VOZILO

(51) B62B 3/04 (11) 1340667
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200331517 (22) 28.02.2003
(96) 28.02.2003 EP 03004490.3
(97) EP 1340667 A2, 03.09.2003;

EP 1340667 B1, 21.01.2009
(30) 28.02.2002 DE 10209000
(72) Von Seggern Jorg, 26133 Oldenburg, DE
(73) Joerg von Seggern Maschinenbau GmbH,

An der Kolckwiese 10, 26133 Oldenburg, DE
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(74) MARK-INVENTA d.o.o.,
Glinška 14, 1000 Ljubljana, SI

(54) NAPRAVA ZA POBIRANJE IN TRANSPORT VSAJ ENEGA 
FUNKCIONALNEGA ELEMENTA TEHNIČNE NAPRAVE

(51) B62K 15/00 (11) 1575823
B62K 13/00 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200331573 (22) 12.12.2003
(86) 12.12.2003 WO PCT/EP2003/014564
(96) 12.12.2003 EP 03813142.1
(87) WO 2004/054871, 01.07.2004
(97) EP 1575823 B1, 11.02.2009
(30) 18.12.2002 SI 200200308;

03.03.2003 WO PCT/IB03/01243;
12.06.2003 US 461017

(72) MIHELIC Miko, 1356 Dobrova, SI
(73) Studio Moderna SA,

Viale S. Franscini 40, 6900 Lugano, CH
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) ZLOŽLJIVO KOLO

(51) B63B 27/00 (11) 1515885
B63B 23/00 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200230810 (22) 18.06.2002
(86) 18.06.2002 WO PCT/IT2002/000401
(96) 18.06.2002 EP 02741180.0
(87) WO 2003/106254, 24.12.2003
(97) EP 1515885 B1, 28.01.2009
(72) GRIMALDI Michele, I-10045 Piossasco (Torino), IT
(73) Opacmare S.p.A.,

Via Luigi Einaudi 150, 10040 Rivalta (TO), IT
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) GIBLJIVA PLOŠČADNA ENOTA ZA ČOLN, ŠE ZLASTI ZA 

DVIGANJE IN SPLAVLJENJE TENDERJEV IN PODOBNEGA

(51) B65D 19/00 (11) 1695915
B65D 19/02 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200630226 (22) 24.02.2006
(96) 24.02.2006 EP 06110402.2
(97) EP 1695915 A2, 30.08.2006;

EP 1695915 B1, 10.12.2008
(30) 28.02.2005 FR 0550532
(72) LEUILLIER Paul, 

80110, Le Plessier Rozainvillers, FR;
GUARDIOLA Pierre-Henri, 
68280, Sundohoffen, FR;
BOISARD Philippe, 
60130, Saint Just en Chaussee, FR

(73) DS Smith Kaysersberg,
11 route Industrielle, 68320 Kunheim, FR

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) PALETNA ŠKATLA IZ KARTONA
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EP 1712478 B1, 31.12.2008
(30) 29.03.2005 FR 0550801
(72) Delmee Emmanuel, 60420, Leglantiers, FR
(73) DS Smith Kaysersberg,

11 route Industrielle, 68320 Kunheim, FR
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) PODLOŽENI ELEMENT ZA FIKSIRANJE EMBALAŽNEGA 

ZABOJA NA SKLADIŠČNO PALETO

(51) B65G 57/02 (11) 1342681
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200331547 (22) 04.02.2003
(96) 04.02.2003 EP 03075333.9
(97) EP 1342681 A2, 10.09.2003;

EP 1342681 B1, 24.12.2008
(30) 07.03.2002 IT RE20020019
(72) Correggi Ciro, 

42027 Montecchio Emilia (Reggio Emilia), IT;
Manghi Francesco, 
42027 Montecchio Emilia (Reggio Emilia), IT

(73) Zecchetti S.R.L.,
1-1/A, via Galileo Galelei,
42027 Montecchio Emilia (Reggio Emilia), IT

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) PALETIRNA NAPRAVA ZA NA NJEJ OBEČENE ARTIKLE

(51) B65H 18/00 (11) 1893513
B65H 19/22 (13) T1
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(21) 200431085 (22) 18.04.2004
(96) 18.04.2004 EP 04076104.1

(97) EP 1586910 A1, 19.10.2005;
EP 1586910 B1, 07.01.2009

(72) Johannesen Finn, 7800 Skive, DK;
Hedegaard Flemming, 7800 Skive, DK

(73) Deif A/S,
Frisenborgvej 33, 7800 Skive, DK

(74) Antonija Flak, univ.dipl.inž.el.,
Kotnikova 32, p.p. 2706, 1001 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK IN NAPRAVA ZA NADZIRANJE IZOLACIJE

(51) G01S 1/00 (11) 1792196
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200530594 (22) 17.09.2005
(96) 17.09.2005 EP 05791194.3
(97) EP 1792196 B1, 19.11.2008
(30) 20.09.2004 EP 04022307
(72) TRAUTENBERG Hans L., 92318 Neumarkt, DE;

OEHLER Veit, 85579 Neubiberg, DE;
ABELE Marcel, 73434 Aalen, DE;
LOBERT Bruno, F-31320 Pechabou, FR

(73) European Space Agency,
8-10 rue Mario-Nikis, 75015 Paris, FR

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK IN NAPRAVA ZA NUDENJE INTEGRITETNIH 
INFORMACIJ ZA UPORABNIKE GLOBALNEGA 
NAVIGACIJSKEGA SISTEMA

(51) G02B 6/00 (11) 1733263
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200530655 (22) 29.03.2005
(86) 29.03.2005 WO PCT/EP2005/003283
(96) 29.03.2005 EP 05728627.0
(87) WO 2005/093477, 06.10.2005
(97) EP 1733263 B1, 28.01.2009
(30) 29.03.2004 DE 102004015293
(72) FLEHINGHAUS Michael, 21465 Reinbek, DE;

TEITGE Andreas, 21079 Hamburg, DE
(73) Albis Plastic GmbH,

20531 Hamburg, DE
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) OSVETLJIVA INFORMACIJSKA ENOTA

(51) G02C 5/00 (11) 1719015
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200530654 (22) 16.02.2005
(86) 16.02.2005 WO PCT/IT2005/000077
(96) 16.02.2005 EP 05718987.0
(87) WO 2005/081045, 01.09.2005
(97) EP 1719015 B1, 14.01.2009
(30) 20.02.2004 IT TV20040018
(72) BREDA Pierluigi, 31053 Pieve di Soligo (Treviso), IT;

MAZZERO Alessandro, 31040 Nervesa della Battaglia, IT
68 BIL 2009/3, 30.06.2009



SI - PATENTI Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) H01Q 21/00
(73) Foto Ottica Cescon di Cescon Stefano,
Via G. Battista Tiepolo, 2, 31027 Spresiano (Treviso), IT

(74) Nina Šelih, odvetnica,
Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, SI

(54) OKVIR OČAL Z DRŽALOMA, KI IMATA DVE PRAVOKOTNI 
OSI VRTENJA IN TVORITA ETUI V PREPOGNJENEM 
STANJU

(51) G06T 15/10 (11) 1739626
G06T 7/00 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200630218 (22) 10.03.2006
(96) 10.03.2006 EP 06290397.6
(97) EP 1739626 A1, 03.01.2007;

EP 1739626 B1, 03.12.2008
(30) 29.06.2005 FR 0506659
(72) Dulin Serge, 77710 Nanteau Sur Lunain, FR;

Gafsou Olivier, 92130 Issy Les Moulineaux, FR;
Lecharny Jean, 78220 Viroflay, FR;
Skrzypniak Matthieu, 78120 Rambouillet, FR

(73) Societe Francaise de Production 
et de Creation Audiovisuelle (SFP),
2, avenue de l'Europe, 94360 Bry sur Marne, FR

(74) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK ZA PRIKAZ VIRTUALNIH GRAFIČNIH 
PREDMETOV NA SLIKAH IGRIŠČA, ZLASTI 
ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA ŠPORTNI DOGODEK

(51) G11B 17/028 (11) 1396855
G11B 7/24 (13) T1
B29C 45/26 (46) 30.06.2009
B29D 17/00

(21) 200331495 (22) 04.09.2003
(96) 04.09.2003 EP 03020041.4
(97) EP 1396855 A2, 10.03.2004;

EP 1396855 B1, 14.01.2009
(30) 05.09.2002 JP 2002260192;

01.11.2002 JP 2002320017;
13.03.2003 JP 2003068752

(72) Hayashi Kazuhiro, Kadoma-shi Osaka 571-0063, JP;
Ohno Eiji, Hirakata-shi Osaka 573-0171, JP;
Mohri Masanari, Kobe-shi Hyogo 651-1514, JP

(73) Panasonic Corporation,
1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi,, Osaka 571-8501, JP

(74) MARK-INVENTA d.o.o.,
Glinška 14, 1000 Ljubljana, SI

(54) OPTIČNI MEDIJ ZA ZAPISOVANJE PODATKOV IN 
POSTOPEK IZDELAVE MEDIJA; IN POSTOPEK VPENJANJA 
OPTIČNEGA MEDIJA ZA ZAPISOVANJE PODATKOV

(51) G21C 15/00 (11) 1241682
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200230774 (22) 19.02.2002
(96) 19.02.2002 EP 02290400.7
(97) EP 1241682 A1, 18.09.2002;

EP 1241682 B1, 26.11.2008

(30) 12.03.2001 FR 0103335
(72) Mazuy Louis, 59600 Maubeuge, FR
(73) JEUMONT S.A.,

Tour Framatome, 1, Place de la Coupole,
92400 Courbevoie, FR

(74) Dušan Borštar, univ.dipl.inž.str.,
Nova ulica 11, 1230 Domžale, SI

(54) ČRPALKA ZA HLAJENJE NUKLEARNEGA REAKTORJA

(51) H01B 1/12 (11) 1966805
H01B 1/20 (13) T1
C09D 11/00 (46) 30.06.2009
B42D 15/10

(21) 200630236 (22) 15.12.2006
(96) 15.12.2006 EP 06831723.9
(97) EP 1966805 B1, 11.03.2009
(30) 19.12.2005 EP 05425897
(72) MANOUKIAN Harutiun, 

I-22070 Luisago (CO), IT;
CIMATTI Marco, 
I-22070 Luisago (CO), IT

(73) Kiian S.p.A.,
Via A. de Gasperi 1, 22070 Luisago(CO), IT

(74) PATware d.o.o.,
Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI

(54) FORMULACIJA IN POSTOPEK IZDELAVE PREVODNIH 
FILMSKIH ELEMENTOV

(51) H01Q 1/27 (11) 1920497
H01Q 9/04 (13) T1
H01Q 5/00 (46) 30.06.2009

(21) 200630259 (22) 18.05.2006
(96) 18.05.2006 EP 06744980.1
(97) EP 1920497 B1, 07.01.2009
(30) 19.05.2005 IT TO20050344
(72) MARROCCO Gaetano, I-00040 Montecompatri (roma), IT;

BARDATI Fernando, I-00199 Roma, IT;
PROIA Manlio, I-00148 Roma, IT;
TOGNOLATTI Piero, I-00144 Roma, IT;
MATTIONI Lorenzo, I-00177 Roma, IT;
PERELLI Raffaele, I-00040 Ardea (roma), IT;
COLASANTI Giampiero, I-00184 Roma, IT;
FALCIONE Giovanni, I-00167 Roma, IT

(73) Selex Communications S.P.A.,
Via Raffaele Pieragostini 80, 16151 Genova, IT

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) ŠIROKOPASOVNA MULTIFUNKCIJSKA ANTENA, 
DELUJOČA V HF-OBMOČJU ZA NAMESTITEV V 
POMORSTVU

(51) H01Q 21/00 (11) 1903636
H01Q 1/36 (13) T1
H01Q 9/04 (46) 30.06.2009

(21) 200730026 (22) 19.09.2007
(96) 19.09.2007 EP 07116784.5
(97) EP 1903636 A1, 26.03.2008;

EP 1903636 B1, 11.02.2009
BIL 2009/3, 30.06.2009 69



H01R 4/38 Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) SI - PATENTI
(30) 20.09.2006 FR 0653846
(72) Fond Emilie, 38000 Grenoble, FR;

Perrot Serge, 38210 Tullins, FR;
Rigoland Patrice, Hamden, CT 06518, US

(73) RADIALL,
101, rue Philibert Hoffmann, 93116 Rosny-Sous-Bois, FR

(74) PATware d.o.o.,
Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI

(54) PRILAGODLJIVA ŠIROKOPASOVNA ANTENA

(51) H01R 4/38 (11) 1741161
H01R 4/28 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200530630 (22) 15.04.2005
(96) 15.04.2005 EP 05737779.8
(97) EP 1741161 B1, 21.01.2009
(30) 19.04.2004 DE 102004019414
(72) Dung Arndt, 58093 Hagen, DE
(73) Dung, Arndt,

Heuland 54, 58093 Hagen, DE
(74) PATware d.o.o.,

Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI
(54) LOČLJIV SKLOP VISOKO TOKOVNEGA ELEKTRIČNEGA 

KABLA (VT-KABEL) Z ZBIRALNIKOM, KI JE POD 
NAPETOSTJO IN SE RAZTEZA V VODORAVNI SMERI

(51) H01R 39/00 (11) 1662638
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200331559 (22) 05.09.2003
(86) 05.09.2003 WO PCT/JP2003/011366
(96) 05.09.2003 EP 03818580.7
(97) EP 1662638 A1, 31.05.2006;

EP 1662638 B1, 07.01.2009
(72) SHIRAKAWA Hidenori c/o Totankako Co. Ltd.,

Mitoyo-gun, Kagawa 769-0401, JP;
KAGAWA Yoshikazu c/o Totankako Co. Ltd.,
Mitoyo-gun, Kagawa 769-0401, JP;
MAEDA Takashi c/o Totankako Co. Ltd.,
Mitoyo-gun, Kagawa 769-0401, JP;
SAKODA Takahiro c/o Totankako Co. Ltd.,
Mitoyo-gun, Kagawa 769-0401, JP

(73) TOYO TANSO CO., LTD.,
7-12, Takeshima 5-chome Nishiyodogawa-ku,
Osaka-shi, JP

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) KRTAČA IZ OGLJIKA

(51) H04B 7/005 (11) 1506626
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200331528 (22) 15.05.2003
(86) 15.05.2003 WO PCT/GB2003/002119
(96) 15.05.2003 EP 03722873.1
(87) WO 2003/098836, 27.11.2003
(97) EP 1506626 B1, 26.11.2008
(30) 15.05.2002 GB 0211005

(72) ANDERSON Nicholas, 
Bath Somerset BA1 6BA, GB

(73) Northrop Grumman Information Technology, Inc.,
7575 Colshir Drive McLean, Va. 22102, US

(74) Goran Kanalec, odvetnik,
Štefanova ul. 5, 1000 Ljubljana, SI

(54) SISTEM, ODDAJNIK, SPREJEMNIK IN METODA 
ZA UPRAVLJANJE MOČI SPOROČANJA

(51) H04L 27/26 (11) 1845680
H04L 27/10 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200630274 (22) 10.04.2006
(96) 10.04.2006 EP 06405155.0
(97) EP 1845680 A1, 17.10.2007;

EP 1845680 B1, 04.02.2009
(72) Benninger Hans, 

5300 Turgi, CH
(73) ABB Technology AG,

Affolternstrasse 52, 8050 Zuerich, CH
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) POSTOPEK IN NAPRAVA ZA PRENOS KOMBINACIJ 

UKAZOV S POMOČJO KODIRANE FSK MODULACIJE

(51) H04W 4/00 (11) 1584212
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200331522 (22) 03.12.2003
(86) 03.12.2003 WO PCT/SE2003/001881
(96) 03.12.2003 EP 03781191.6
(87) WO 2004/066663, 05.08.2004
(97) EP 1584212 B1, 03.12.2008
(30) 17.01.2003 SE 0300129
(72) ALMGREN Fredrik, 

S-116 24 Stockholm, SE
(73) SmartTrust AB,

Box 471 54, 100 74 Stockholm, SE
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) POSTOPEK GOSTOVANJA (ROAMING)

(51) H04W 16/00 (11) 1880565
(13) T1
(46) 30.06.2009

(21) 200630243 (22) 08.05.2006
(96) 08.05.2006 EP 06742314.5
(97) EP 1880565 B1, 31.12.2008
(30) 13.05.2005 DE 102005022925
(72) PFEIFFER Bernd, 

51465 Bergisch Gladbach, DE
(73) T-Mobile International AG,

Landgrabenweg 151, 53227 Bonn, DE
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) GENERIRANJE NA OZEMLJE NANAŠAJOČE SE BANKE 

PROMETNIH PODATKOV V RADIJSKEM OMREŽJU
70 BIL 2009/3, 30.06.2009



SI - PATENTI Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2) H05B 41/28
(51) H04W 24/00 (11) 1584210
H04W 84/02 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200431055 (22) 16.01.2004
(86) 16.01.2004 WO PCT/DE2004/000052
(96) 16.01.2004 EP 04702641.4
(87) WO 2004/066654, 05.08.2004
(97) EP 1584210 B1, 10.12.2008
(30) 17.01.2003 DE 10301904
(72) BUDELSKY Dietmar, 50259 Pulheim, DE
(73) T-Mobile Deutschland GmbH,

Landgrabenweg 151, 53227 Bonn, DE
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) POSTOPEK ZA TESTIRANJE SMS POVEZAV V SISTEMIH 

MOBILNIH KOMUNIKACIJ

(51) H04W 48/00 (11) 1639851
H04L 29/08 (13) T1

(46) 30.06.2009
(21) 200431080 (22) 22.06.2004
(86) 22.06.2004 WO PCT/EP2004/051193
(96) 22.06.2004 EP 04741857.9
(87) WO 2005/004518, 13.01.2005
(97) EP 1639851 B1, 04.03.2009
(30) 01.07.2003 DE 10329652
(72) HANS Martin, 

31162 Bad Slazdetfurth/Heinde, DE;
CHOI Hyung-Nam, 
22117 Hamburg, DE;
ECKERT Michael, 
38122 Braunschweig, DE

(73) Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, DE

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK ZA IZBIRO PONUDNIKA STORITEV ZA 
STORITEV, KI JO LAHKO SPREJME MOBILNA POSTAJA 
PREKO RADIJSKO DOSTOPNEGA OMREŽJA IN KI JO 
PONUJATA VSAJ DVA PONUDNIKA STORITEV TER 
USTREZNA IZBIRNA NAPRAVA

(51) H05B 41/28 (11) 1744603
H01L 25/065 (13) T1
H01J 61/12 (46) 30.06.2009
B60Q 1/02

(21) 200630207 (22) 03.07.2006
(96) 03.07.2006 EP 06291098.9
(97) EP 1744603 A1, 17.01.2007;

EP 1744603 B1, 19.11.2008
(30) 08.07.2005 FR 0507308
(72) Nicolai Jean-Marc, 94200 Courbevoie, FR
(73) VALEO VISION,

34, rue Saint Andre, 93012 Bobigny Cedex, FR
(74) Patentna pisarna d.o.o.,

Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI
(54) PRIPRAVA ZA RAZSVETLJAVO IN/ALI SIGNALIZIRANJE ZA 

VOZILO, POVEZANA Z ELEKTRONIKO Z VISOKO STOPNJO 
INTEGRIRANOSTI
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A61K 31/403 Popravki prevodov zahtevkov evropskih patentov (T9) SI - PATENTI
V tem razdelku so objavljeni bibliografski podatki popravkov prevodov zahtevkov evropskih patentov. Popravljene verzije dokumentov so
dostopne v knjižnici urada in na spletnem naslovu http://www3.uil-sipo.si/, kjer so shranjene v PDF formatu. Za razlago kod INID glej stran
3, kode, ki se nanašajo na popravek, pa imajo naslednji pomen:

(13) vrsta dokumenta: T9 — popravljena verzija objav T1 ali T2

(15) informacija o popravku: verzija popravka, vrsta originalnega dokumenta 

Primer: W1T2 (prva verzija popravka vsebine T2 dokumenta)

(48) datum objave popravka

Popravki prevodov zahtevkov evropskih patentov (T9)

(51) A61K 31/403 (11) 1679072
C07D 209/00 (13) T9

(15) W1T1
(46) 28.02.2009 (48) 30.06.2009
(21) 200530509 (22) 30.12.2005

(96) 30.12.2005 EP 05113099.5

(97) EP 1679072 A1, 12.07.2006;
EP 1679072 B1, 24.09.2008

(30) 06.01.2005 IN MU00172005

(72) Kumar Ashok, 
400 053, Mumbai, Maharashtra, IN;
Soudagar Satish Rajanikant, 
400 092, Mumbai, Maharashra, IN;
Mathur Arpana, 
401 105, Thane, Maharashtra, IN;
Gunjal Sanjay Tukaram, 
400 067, Mumbai, Maharashtra, IN;
Panda Nalinakshya Balaram, 
401 202, Thane, Maharashtra, IN;
Jadhav Dilip Uttam, 
400 067, Mumbai, Maharashtra, IN

(73) IPCA Laboratories Limited,
48, Kandivli Industrial Estate, Mumbai 400 067, IN

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) POSTOPEK ZA SINTEZO DERIVATOV (2S,3AS,7AS)-
1-(S)-ALANIL-OKTAHIDRO-1H-INDOL-2-KARBOKSILNE 
KISLINE IN UPORABA V SINTEZI PERINDOPRILA

(51) C07C 69/00 (11) 1285908
C07C 229/00 (13) T9
C07C 233/00 (15) W1T1
C07C 235/00
A61K 31/185
A61P 43/00
A61P 3/00
A61P 9/00

(46) 31.12.2008 (48) 30.06.2009
(21) 200130861 (22) 25.05.2001

(86) 25.05.2001 WO PCT/JP2001/004385

(96) 25.05.2001 EP 01932262.7

(97) EP 1285908 A1, 26.02.2003;
EP 1285908 B1, 10.09.2008
EP 1285908 B9, 22.04.2009

(30) 29.05.2000 JP 2000158424

(72) MIYACHI Hiroyuki, 
Kazo-shi, Saitama 347-0063, JP;
NOMURA Masahiro, 
Shimotsuga-gun, Tochigi 329-0101, JP;
TAKAHASHI Yukie, 
Fukushima-shi, Fukushima 960-8056, JP;
TANASE Takahiro, 
Shimotuga-gun, Tochigi 329-0101, JP;
MURAKAMI Kouji, 
Oyama-shi, Tochigi 329-0207, JP;
SUZUKI Masahiro, 
Kasukabe-shi, Saitama 329-0067, JP

(73) Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.,
5, Kanda Surugadai 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0062, JP

(74) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(54) SUBSTITUIRANI FENILPROPIONSKI KISLINSKI DERIVATI
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SI - PATENTI Kazalo po kodah MPK
Vrstica kazala vsebuje v prvem stolpcu (51) - kodo po MPK, v drugem (51) - prvo kodo po MPK, v tretjem pa (11) - objavno številko in (13) -
vrsto dokumenta (A - patent, A2 - patent s skrajšanim trajanjem, B - patent s spremenjenimi zahtevki, T1 - prevod zahtevkov evropskega
patenta, T2 - prevod spremenjenih zahtevkov evropskega patenta). Podatki v drugem in tretjem stolpcu dajo reference na bibliografske
zapise v razdelkih Patenti (A), Patenti s skrajšanim trajanjem (A2), Patenti s spremenjenimi zahtevki (B) in Prevodi zahtevkov
evropskih patentov (T1,T2).

Kazalo po kodah MPK

(51) (51) - prva (11,13) (51) (51) - prva (11,13)

A01B 21/00 A01B 21/00 22653 A

A01B 39/00 A01B 21/00 22653 A

A01H 3/00 C12P 13/00 1867728 T1

A01H 5/00 C07K 14/00 1664095 T1

A01K 13/00 A01K 13/00 22654 A

A01K 67/027 C07K 16/18 1585770 T1

A01M 1/00 A01M 1/00 1900280 T1

A01M 13/00 A01M 13/00 22655 A

" A01N 25/18 1827096 T1

A01N 25/00 A01N 65/00 1824339 T1

A01N 25/18 A01N 25/18 1827096 T1

A01N 37/34 C07C 255/00 1682493 T1

A01N 43/48 A01N 43/48 1771070 T1

A01N 43/64 A01N 43/64 1599096 T1

A01N 65/00 A01N 65/00 1824339 T1

A21D 13/00 A23L 1/00 1586242 T1

A21D 15/00 A23B 9/00 22656 A

A22C 11/00 A23L 1/317 1855551 T1

A23B 4/02 A23B 4/26 1566102 T1

A23B 4/26 A23B 4/26 1566102 T1

A23B 9/00 A23B 9/00 22656 A

A23C 9/13 A23C 9/13 1364583 T1

A23C 13/00 A23C 9/13 1364583 T1

A23C 19/00 A23C 19/00 1769683 T1

" A23C 9/13 1364583 T1

" A23L 1/00 1586242 T1

A23C 20/00 A23C 19/00 1769683 T1

A23G 9/04 B01F 7/00 1787713 T1

A23K 1/17 C07K 14/00 1664095 T1

A23K 1/175 A61K 8/18 1761236 T1

A23K 1/18 A61K 8/18 1761236 T1

A23L 1/00 A23L 1/00 1586242 T1

" A23L 1/00 1733628 T1

A23L 1/302 A61K 9/50 1667665 T1

A23L 1/304 A61K 9/50 1667665 T1

A23L 1/305 A61K 9/50 1667665 T1

A23L 1/317 A23L 1/317 1601257 T1

" A23L 1/317 1855551 T1

A23L 3/3463 A23B 9/00 22656 A

A23P 1/02 A23L 1/00 1733628 T1

A24F 19/00 A24F 19/00 22657 A

A41H 1/00 A41H 1/00 22658 A

A47B 45/00 A47C 17/00 22659 A

A47B 47/00 A47B 47/00 1629744 T1

A47B 57/00 A47C 17/00 22659 A

A47C 17/00 A47C 17/00 22659 A

A47F 5/10 A47B 47/00 1629744 T1

A47G 9/02 A47G 9/02 22699 A2

A47G 19/00 G09F 23/00 22701 A2

A47H 13/00 A47H 13/00 1875838 T1

A47J 27/16 A47J 27/16 1631175 T1

A47J 36/00 F24C 15/20 22689 A

A47K 13/00 E03D 9/04 22683 A

A47L 15/00 H02K 5/16 22698 A

A61B 5/022 A61B 5/022 1641389 T1

A61B 5/026 A61B 5/022 1641389 T1

A61B 5/05 A61B 5/05 1503668 T1

A61B 5/06 A61B 19/00 1552795 T1

A61B 5/107 A61B 5/05 1503668 T1

A61B 17/12 A61M 25/10 1611918 T1

A61B 19/00 A61B 19/00 1552795 T1

A61F 2/06 A61F 2/06 1496815 T1

" A61F 2/06 1550417 T1

A61F 2/16 A61F 2/16 1852090 T1

A61F 9/007 A61F 9/007 1917936 T1

A61H 19/00 A61H 19/00 22660 A

A61K 8/04 A61K 8/04 1765274 T1

A61K 8/18 A61K 8/18 1761236 T1

A61K 8/72 A61K 8/04 1765274 T1

A61K 9/00 A61K 9/00 1521572 T1

" A61K 9/00 1534237 T1

A61K 9/06 A61K 31/138 1799201 T1

" A61K 31/185 1613300 T1

A61K 9/10 A61K 9/10 1513500 T1

A61K 9/107 A61K 9/107 1906921 T1

A61K 9/12 A61K 9/12 1157689 T1

" A61K 9/12 1466594 T1

A61K 9/14 A61K 9/14 1729730 T1

" A61L 2/00 1476201 T1

A61K 9/16 A61K 9/24 1890681 T1

A61K 9/20 A61K 9/20 1937221 T1

" A61P 25/00 1416842 T1

A61K 9/24 A61K 9/24 1890681 T1

A61K 9/26 A61K 9/26 1496869 T1

A61K 9/28 A61P 25/00 1416842 T1

A61K 9/30 A61K 31/513 1663243 T1

" A61K 9/52 1596841 T1

A61K 9/50 A61K 9/50 1667665 T1

A61K 9/52 A61K 31/513 1663243 T1

" A61K 9/52 1596841 T1

A61K 9/70 A61K 31/445 1530469 T1

" A61K 9/00 1521572 T1

A61K 9/72 A61K 9/72 1474117 T1

A61K 31/00 A61K 31/00 1809267 T1

A61K 31/045 A61K 9/107 1906921 T1

A61K 31/138 A61K 31/138 1666033 T1

" A61K 31/138 1799201 T1

A61K 31/167 A61K 9/72 1474117 T1

A61K 31/185 A61K 31/185 1572180 T1

" A61K 31/185 1592416 T1

" A61K 31/185 1613300 T1

" A61K 31/185 1754478 T1

" C07C 69/00 1285908 T9

A61K 31/21 A61K 31/21 1569635 T1
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A61K 31/28 C07F 15/00 1322654 T1

A61K 31/337 A61K 9/00 1521572 T1

A61K 31/34 C07D 231/00 1492773 T1

A61K 31/385 A61K 31/185 1754478 T1

A61K 31/396 C07D 205/00 1513806 T1

A61K 31/397 C07D 205/00 1862455 T1

A61K 31/40 A61K 31/40 1513519 T1

" C07D 207/00 1851198 T1

" C07D 209/00 1751105 T1

" C07D 209/00 1751106 T1

A61K 31/4015 A61K 31/4015 1807072 T1

A61K 31/4025 A61K 31/4015 1807072 T1

" C07D 409/00 1805169 T1

A61K 31/403 A61K 31/403 1679072 T9

" C07D 401/00 1492785 T1

A61K 31/41 A61K 31/41 1562589 T1

A61K 31/415 C07D 211/00 1598338 T1

" C07D 231/00 1492773 T1

A61K 31/4164 C07D 235/00 22674 A

A61K 31/42 C07D 231/00 1492773 T1

A61K 31/421 C07D 239/00 1569916 T1

A61K 31/422 C07D 239/00 1569916 T1

A61K 31/423 A61K 31/423 1715859 T1

A61K 31/425 C07D 231/00 1492773 T1

A61K 31/435 A61K 31/435 1581219 T1

" C07D 213/00 1727801 T1

" C07D 471/00 1675852 T1

A61K 31/4353 C07D 471/00 1555265 T1

" C07D 495/00 1648905 T1

" C07D 498/00 1676847 T1

" C07D 498/00 1676848 T1

A61K 31/439 A61K 45/00 1763369 T1

A61K 31/44 A61K 47/10 1511516 T1

" C07D 211/00 1598338 T1

" C07D 231/00 1492773 T1

A61K 31/4412 A61K 31/4015 1807072 T1

A61K 31/4427 A61K 31/506 1531819 T1

" C07D 401/00 1492785 T1

A61K 31/445 A61K 31/445 1530469 T1

" C07D 211/00 1598338 T1

A61K 31/4453 C07D 413/00 1753757 T1

A61K 31/4465 C07D 471/00 1509523 T1

A61K 31/4468 A61K 31/445 1530469 T1

" A61K 31/4468 1708705 T1

A61K 31/451 A61K 31/00 1809267 T1

A61K 31/4523 C07D 211/00 1567493 T1

" C07D 401/00 1904477 T1

" C07D 471/00 1555265 T1

A61K 31/46 A61K 9/12 1466594 T1

" C07D 451/00 1735304 T1

" C07D 451/00 1773829 T1

A61K 31/47 A61K 31/47 1879580 T1

" C07D 471/00 1675852 T1

A61K 31/4704 A61K 9/12 1466594 T1

A61K 31/4709 A61K 31/47 1879580 T1

" A61K 9/10 1513500 T1

A61K 31/4738 C07D 471/00 1740584 T1

A61K 31/48 C07D 211/00 1598338 T1

A61K 31/485 A61K 31/5415 1478366 T1

A61K 31/495 C07D 213/00 1727801 T1

" C07D 401/00 1492785 T1

A61K 31/496 C07D 413/00 1753757 T1

A61K 31/4965 A01N 43/64 1599096 T1

" A61K 31/4965 1663236 T1

A61K 31/50 A01N 43/64 1599096 T1

A61K 31/501 A01N 43/64 1599096 T1

A61K 31/502 C07D 235/00 1626964 T1

A61K 31/505 A61K 31/505 1233948 T1

A61K 31/506 A61K 31/506 1531819 T1

A61K 31/513 A61K 31/513 1663243 T1

" A61K 9/24 1890681 T1

A61K 31/519 A61K 31/519 1750716 T1

" A61K 31/519 1845994 T1

" C07D 471/00 1851217 T1

" C07D 471/00 1902054 T1

A61K 31/53 A01N 43/64 1599096 T1

A61K 31/535 A61K 9/24 1890681 T1

A61K 31/5375 C07D 413/00 1753757 T1

" C07D 471/00 1555265 T1

A61K 31/5415 A61K 31/5415 1478366 T1

A61K 31/55 A61K 31/00 1809267 T1

" C07D 223/00 1680405 T1

" C07D 451/00 1773829 T1

" C07D 471/00 1924580 T1

A61K 31/551 A61K 9/20 1937221 T1

" C07D 471/00 1853601 T1

" C07D 495/00 1620439 T1

A61K 31/555 A61P 27/00 1463563 T1

A61K 31/557 A61K 31/557 1759702 T1

A61K 31/56 A61K 9/12 1466594 T1

" A61P 25/00 1416842 T1

" C07J 63/00 1594885 T1

A61K 31/565 A61K 31/565 1380301 T1

" A61K 31/568 1635843 T1

A61K 31/567 A61K 31/567 20851 B

" A61K 31/567 20852 B

A61K 31/568 A61K 31/568 1635843 T1

A61K 31/57 A61K 45/00 1763369 T1

" A61K 9/12 1466594 T1

" A61K 9/72 1474117 T1

A61K 31/58 A61K 31/519 1845994 T1

" A61K 31/565 1380301 T1

" A61K 45/00 1763369 T1

" A61K 47/36 1682185 T1

A61K 31/661 C07F 9/00 1896489 T1

A61K 31/662 A61K 31/4965 1663236 T1

A61K 31/675 A61K 31/4965 1663236 T1

" A61K 9/24 1890681 T1

A61K 31/695 C07D 471/00 1555265 T1

A61K 31/7016 A61K 31/7016 1663257 T1

A61K 31/7028 C07H 15/00 1631574 T1

A61K 31/7042 C07F 9/00 1896489 T1

A61K 31/7125 A61K 31/7125 1877070 T1

A61K 31/715 A61K 31/715 1455802 T1

" C08B 37/00 1791872 T1

A61K 31/716 A61K 31/7016 1663257 T1

A61K 31/726 A61K 31/726 1677806 T1

A61K 31/74 A61K 31/7016 1663257 T1

A61K 33/06 A61K 31/7016 1663257 T1
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A61K 33/30 C07D 487/00 1883641 T1

A61K 33/42 A61K 8/18 1761236 T1

A61K 36/00 A61K 31/7016 1663257 T1

A61K 36/185 A61K 36/185 1829548 T1

A61K 38/00 A61K 38/00 1776958 T1

A61K 38/02 A61K 38/02 0881906 T2

A61K 38/08 A61K 31/4965 1663236 T1

" C07K 7/00 1753776 T1

A61P 25/00 A61K 31/21 1569635 T1

" A61K 31/435 1581219 T1

" A61K 31/445 1530469 T1

" A61K 31/5415 1478366 T1

" A61K 31/568 1635843 T1

" A61K 31/7125 1877070 T1

" A61K 38/00 1776958 T1

" A61P 25/00 1416842 T1

" C07D 209/00 1751105 T1

" C07D 209/00 1751106 T1

" C07D 211/00 1598338 T1

" C07D 213/00 1727801 T1

" C07D 401/00 1492785 T1

" C07D 409/00 1805169 T1

" C07D 413/00 1753757 T1

" C07D 471/00 1555265 T1

" C07D 495/00 1620439 T1

" C07F 9/00 1896489 T1

A61P 27/00 A61K 31/557 1759702 T1

" A61K 38/00 1776958 T1

" A61K 9/00 1521572 T1

" A61P 27/00 1463563 T1

A61P 29/00 A61K 31/185 1613300 T1

" A61K 31/506 1531819 T1

" C07D 213/00 1727801 T1

" C07D 231/00 1492773 T1

" C07D 235/00 1626964 T1

" C07D 471/00 1509523 T1

" C07D 471/00 1853601 T1

" C07D 471/00 1924580 T1

A61P 31/00 A61K 9/24 1890681 T1

" C07D 471/00 1675852 T1

" C07D 487/00 1883641 T1

" C07D 498/00 1676847 T1

" C07D 498/00 1676848 T1

" C07K 14/00 1664095 T1

A61P 35/00 A61K 31/138 1799201 T1

" A61K 31/4965 1663236 T1

" A61K 31/519 1750716 T1

" A61K 31/7125 1877070 T1

" A61K 38/43 1536827 T1

" C07D 207/00 1851198 T1

" C07D 223/00 1680405 T1

" C07D 471/00 1851217 T1

" C07D 471/00 1902054 T1

" C07D 495/00 1648905 T1

" C07F 15/00 1322654 T1

" C07F 9/00 1896489 T1

" C07J 63/00 1594885 T1

" C08B 37/00 1560854 T1

A61P 37/00 A61K 31/7125 1877070 T1

" A61P 9/00 1832287 T1

A61P 43/00 C07C 69/00 1285908 T9

A61Q 17/02 A61K 8/04 1765274 T1

A61Q 17/04 A61K 8/04 1765274 T1

A62C 2/00 A62C 2/00 1913979 T1

A62C 3/00 A62C 39/00 1476226 T1

A62C 39/00 A62C 2/00 1913979 T1

" A62C 39/00 1476226 T1

A63C 5/00 A63C 5/00 22661 A

A63C 5/06 A63C 5/00 22661 A

A63C 9/00 A63C 5/00 22661 A

A63F 5/00 A63F 5/00 22662 A

B01D 9/00 B01D 9/00 1499410 T1

B01D 63/08 B01D 69/00 1807184 T1

B01D 63/10 B01D 69/00 1807184 T1

B01D 65/00 B01D 69/00 1807184 T1

B01D 69/00 B01D 69/00 1807184 T1

B01F 7/00 B01F 7/00 1787713 T1

B01F 7/02 B29B 7/02 1677959 T1

B01J 35/00 C09D 7/12 1753831 T1

B02C 13/00 B02C 13/00 1554044 T1

" B29B 17/00 1729944 T1

B02C 18/06 B29B 17/00 1729944 T1

B04B 7/00 C12N 15/10 22679 A

B04B 15/00 B04B 15/00 1383608 T1

B05B 7/24 B05B 7/24 1658143 T1

B05D 3/12 B05D 7/06 1423208 T2

B05D 5/00 B05D 7/06 1423208 T2

B05D 7/06 B05D 7/06 1423208 T2

B21D 15/00 B29C 53/00 1948422 T1

B21D 28/02 B21D 28/02 1815922 T1

B21D 28/24 B21D 28/02 1815922 T1

" B21D 43/04 1919641 T1

B21D 39/03 B21D 39/03 1497053 T1

B21D 43/04 B21D 43/04 1919641 T1

B22D 17/02 B22D 17/02 1601480 T1

B22D 17/20 B22D 17/02 1601480 T1

B22D 41/00 B22D 41/00 1522358 T1

B22D 41/02 B22D 41/00 1522358 T1

B22D 41/14 B22D 41/14 1525936 T1

B23B 31/12 B23B 31/12 1419837 T1

B23D 61/00 B27B 33/00 1872918 T1

B23K 1/00 B23K 1/00 1383624 T1

B23K 26/00 B23K 26/00 1790427 T1

" B23K 37/04 1652615 T1

B23K 26/08 B23K 26/08 1785215 T1

B23K 26/14 B23K 26/00 1790427 T1

" B23K 26/08 1785215 T1

B23K 37/04 B23K 37/04 1652615 T1

B23Q 1/00 B23K 37/04 1652615 T1

B25B 5/00 B23K 37/04 1652615 T1

B26D 7/06 B21D 43/04 1919641 T1

B26F 1/02 B21D 28/02 1815922 T1

B26F 1/38 B21D 43/04 1919641 T1

B27B 33/00 B27B 33/00 1872918 T1

B27D 1/00 B27D 1/00 1761370 T1

B27D 3/00 B27D 3/00 1847363 T1

B27G 11/00 C09J 5/04 1627022 T1

B27M 1/00 B27D 3/00 1847363 T1

" B27M 3/04 1719596 T1

B27M 3/04 B27M 3/04 1719596 T1
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B29B 7/02 B29B 7/02 1677959 T1

B29B 9/02 B29B 9/02 1851023 T1
B29B 13/10 B29B 17/00 1729944 T1
B29B 17/00 B29B 17/00 1729944 T1
B29C 45/26 G11B 17/028 1396855 T1
B29C 47/38 B29B 7/02 1677959 T1
B29C 53/00 B29C 53/00 1948422 T1
B29C 67/00 C08G 69/00 1571173 T1
B29C 70/04 B29C 70/04 1727665 T1
B29C 70/10 B29C 70/04 1727665 T1
B29D 17/00 G11B 17/028 1396855 T1
B30B 1/00 B27D 3/00 1847363 T1
B32B 21/00 B27D 1/00 1761370 T1
B41M 3/14 C09D 11/02 1790701 T1
B42D 15/00 B42D 15/00 1765600 T1
B42D 15/10 B42D 15/00 1765600 T1

" B42D 15/10 21607 B

" H01B 1/12 1966805 T1
B42F 13/00 B42F 13/00 22663 A
B60C 1/00 C01B 33/00 1525157 T1
B60Q 1/00 B60Q 1/00 22664 A
B60Q 1/02 B60Q 1/00 22664 A

" H05B 41/28 1744603 T1
B60Q 1/04 B60Q 1/00 22664 A
B60Q 1/14 B60Q 1/00 22664 A
B60R 25/02 B60R 25/02 1705084 T1
B60S 3/04 B60S 3/04 1888382 T1
B60S 9/00 B60S 9/00 22665 A
B61L 1/00 E01B 26/00 1808531 T1
B62B 3/04 B62B 3/04 1340667 T1
B62K 13/00 B62K 15/00 1575823 T1
B62K 15/00 B62K 15/00 1575823 T1
B63B 23/00 B63B 27/00 1515885 T1
B63B 27/00 B63B 27/00 1515885 T1
B65D 19/00 B65D 19/00 1695915 T1
B65D 19/02 B65D 19/00 1695915 T1

" B65D 19/02 1712478 T1
B65D 83/14 A61K 9/12 1157689 T1

" A61K 9/12 1466594 T1
B65G 57/02 B65G 57/02 1342681 T1
B65H 18/00 B65H 18/00 1893513 T1
B65H 19/22 B65H 18/00 1893513 T1
B66D 1/00 B66D 1/00 22666 A

" B66D 1/00 22667 A

" B66D 1/00 22668 A
B67C 3/02 B67C 3/02 1544157 T1
B82B 3/00 B82B 3/00 22669 A

" B82B 3/00 22670 A

" B82B 3/00 22671 A
C01B 33/00 C01B 33/00 1525157 T1
C01F 7/00 C01F 7/00 1926686 T1
C01G 9/00 B82B 3/00 22669 A
C01G 23/00 C01G 23/00 22672 A
C02F 3/12 B01D 69/00 1807184 T1

" C02F 3/12 1542932 T1

" C02F 3/12 1588987 T1
C02F 3/26 C02F 3/12 1542932 T1
C02F 3/30 C02F 3/12 1542932 T1
C03B 9/00 C03B 9/00 1802556 T1
C03B 37/04 D04H 1/64 1198630 T1
C04B 14/38 E04B 1/76 1643046 T1

C04B 28/00 D04H 1/64 1198630 T1
C04B 35/111 C01F 7/00 1926686 T1
C04B 35/565 C04B 35/83 1494980 T1
C04B 35/80 C04B 35/83 1494980 T1
C04B 35/83 C04B 35/83 1494980 T1
C05F 1/00 C05F 1/00 1517873 T1
C07C 53/00 A61K 31/185 1572180 T1
C07C 69/00 C07C 69/00 1285908 T9

" C07C 69/00 1966118 T1
C07C 229/00 C07C 69/00 1285908 T9

" C07F 9/00 1896489 T1
C07C 233/00 C07C 69/00 1285908 T9
C07C 235/00 C07C 69/00 1285908 T9

" C07D 205/00 1862455 T1
C07C 255/00 C07C 255/00 1682493 T1
C07C 315/00 C07C 315/00 1506171 T1
C07C 317/00 C07C 315/00 1506171 T1
C07C 323/00 C07C 315/00 1506171 T1
C07C 327/00 A61K 31/185 1572180 T1
C07C 401/00 C07C 401/00 22673 A

" C07F 5/00 1768988 T1
C07D 205/00 C07D 205/00 1513806 T1

" C07D 205/00 1862455 T1
C07D 207/00 A61K 31/4015 1807072 T1

" C07D 207/00 1851198 T1

" C07D 239/00 1569916 T1
C07D 209/00 A61K 31/403 1679072 T9

" C07C 69/00 1966118 T1

" C07D 209/00 1751105 T1

" C07D 209/00 1751106 T1

" C07D 239/00 1569916 T1
C07D 211/00 A61K 31/4015 1807072 T1

" C07D 211/00 1567493 T1

" C07D 211/00 1598338 T1
C07D 213/00 C07D 213/00 1601653 T1

" C07D 213/00 1727801 T1

" C07D 239/00 1569916 T1
C07D 215/00 A61K 31/47 1879580 T1

" C07D 239/00 1569916 T1
C07D 223/00 C07D 223/00 1680405 T1

" C07D 223/00 1789395 T1
C07D 231/00 C07D 231/00 1492773 T1

" C07D 231/00 1879869 T1
C07D 235/00 C07D 211/00 1598338 T1

" C07D 235/00 22674 A

" C07D 235/00 1626964 T1

" C07D 239/00 1569916 T1
C07D 239/00 C07D 239/00 1569916 T1
C07D 241/00 A01N 43/64 1599096 T1
C07D 249/00 A61K 31/41 1562589 T1
C07D 251/00 A01N 43/64 1599096 T1

" C07D 251/00 22675 A
C07D 253/00 A01N 43/64 1599096 T1
C07D 261/00 C07D 231/00 1492773 T1

" C07D 239/00 1569916 T1
C07D 263/00 C07D 231/00 1492773 T1
C07D 265/00 C07D 239/00 1569916 T1
C07D 271/00 C07D 271/00 22676 A

" C07D 271/00 22677 A
C07D 277/00 C07D 231/00 1492773 T1
C07D 279/00 C07D 239/00 1569916 T1
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C07D 305/00 C07D 305/00 1392669 T1

C07D 307/00 C07D 231/00 1492773 T1

C07D 311/00 C07D 311/00 1560819 T1

C07D 401/00 A01N 43/64 1599096 T1

" A61K 31/4015 1807072 T1

" A61K 31/41 1562589 T1

" A61K 31/47 1879580 T1

" C07D 209/00 1751105 T1

" C07D 211/00 1567493 T1

" C07D 211/00 1598338 T1

" C07D 213/00 1601653 T1

" C07D 223/00 1789395 T1

" C07D 231/00 1492773 T1

" C07D 401/00 1492785 T1

" C07D 401/00 1904477 T1

" C07D 413/00 1753757 T1

" C07D 471/00 1675852 T1

C07D 403/00 A01N 43/64 1599096 T1

" A61K 31/4015 1807072 T1

" C07D 211/00 1598338 T1

" C07D 401/00 1492785 T1

" C07D 403/00 1899328 T1

" C07D 413/00 1753757 T1

C07D 405/00 A01N 43/64 1599096 T1

" A61K 31/47 1879580 T1

" C07D 209/00 1751105 T1

" C07D 211/00 1567493 T1

" C07D 213/00 1601653 T1

" C07D 239/00 1569916 T1

" C07D 409/00 1805169 T1

C07D 409/00 A61K 31/4015 1807072 T1

" C07D 213/00 1601653 T1

" C07D 239/00 1569916 T1

" C07D 409/00 1805169 T1

C07D 413/00 C07D 211/00 1598338 T1

" C07D 213/00 1601653 T1

" C07D 239/00 1569916 T1

" C07D 401/00 1492785 T1

" C07D 409/00 1805169 T1

" C07D 413/00 1753757 T1

C07D 417/00 A61K 31/47 1879580 T1

" C07D 211/00 1567493 T1

" C07D 213/00 1601653 T1

" C07D 409/00 1805169 T1

" C07D 417/00 1923392 T1

C07D 451/00 C07D 451/00 1735304 T1

" C07D 451/00 1773829 T1

C07D 471/00 C07D 401/00 1904477 T1

" C07D 471/00 1509523 T1

" C07D 471/00 1555265 T1

" C07D 471/00 1675852 T1

" C07D 471/00 1740584 T1

" C07D 471/00 1851217 T1

" C07D 471/00 1853601 T1

" C07D 471/00 1902054 T1

" C07D 471/00 1924580 T1

C07D 487/00 A61K 31/41 1562589 T1

" C07D 487/00 1668014 T1

" C07D 487/00 1883641 T1

" C09D 5/08 22678 A

C07D 491/00 C07D 401/00 1904477 T1

" C07D 495/00 1648905 T1
C07D 495/00 C07D 495/00 1620439 T1

" C07D 495/00 1648905 T1
C07D 498/00 A61K 31/41 1562589 T1

" C07D 471/00 1675852 T1

" C07D 495/00 1648905 T1

" C07D 498/00 1676847 T1

" C07D 498/00 1676848 T1
C07D 501/00 C07D 501/00 0986565 T1
C07D 513/00 A61K 31/41 1562589 T1
C07F 5/00 C07F 5/00 1768988 T1
C07F 7/00 C07D 471/00 1555265 T1
C07F 9/00 C07F 9/00 1896489 T1
C07F 11/00 C10M 103/00 1770153 T1
C07F 15/00 C07F 15/00 1322654 T1
C07H 9/00 C07H 9/00 1599490 T1
C07H 15/00 C07H 15/00 1631574 T1
C07H 19/00 C07F 9/00 1896489 T1
C07J 53/00 C07J 53/00 1149840 T1
C07J 63/00 C07J 63/00 1594885 T1
C07K 1/00 C07K 1/00 1725580 T1
C07K 5/00 C07K 5/00 1517915 T1
C07K 7/00 C07K 14/00 1664095 T1

" C07K 7/00 1753776 T1
C07K 14/00 C07K 14/00 1551868 T1

" C07K 14/00 1664095 T1
C07K 14/005 C12N 15/34 1108787 T2
C07K 14/435 A61K 39/00 1550457 T1

" C07K 14/00 1664095 T1

" C07K 14/435 1129111 T1

" C07K 14/435 1437365 T1

" C07K 14/435 1539815 T1

" C07K 14/435 1673391 T1

" C07K 14/435 1846445 T1

" C12N 15/12 1181366 T1

" C12P 21/04 1572967 T1
C07K 16/00 A61K 39/395 1390389 T1

" C07K 16/00 1772465 T1
C07K 16/18 A61K 39/395 1390389 T1

" C07K 16/18 1585770 T1

" C12N 15/12 1181366 T1
C07K 16/46 A61K 39/395 1390389 T1
C07K 19/00 C07K 16/00 1772465 T1
C08B 37/00 A61K 31/715 1455802 T1

" C08B 37/00 1560854 T1

" C08B 37/00 1791872 T1
C08F 2/44 C08F 2/44 1807453 T1
C08F 265/00 C08F 2/44 1807453 T1
C08G 18/00 C08G 18/00 1717257 T1

" C09D 175/04 1717284 T1
C08G 69/00 A61K 8/04 1765274 T1

" C08G 69/00 1571173 T1
C08G 73/00 C08G 73/00 1854826 T1
C08J 3/02 C08G 18/00 1717257 T1

" C09D 175/04 1717284 T1
C08J 3/12 C08G 69/00 1571173 T1
C08J 9/00 C08J 9/00 1919988 T1

" C08J 9/00 1919990 T1
C08K 3/00 C08G 69/00 1571173 T1

" C09D 7/12 1753831 T1
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C08K 5/00 C08G 69/00 1571173 T1

" C08K 5/00 1533336 T1

" C09D 175/04 1717284 T1

C08K 9/00 C08K 5/00 1533336 T1

C08L 5/00 C08B 37/00 1560854 T1

C08L 33/00 B82B 3/00 22669 A

" C08G 18/00 1717257 T1

C09C 1/28 C01B 33/00 1525157 T1

" C01G 23/00 22672 A

C09C 1/40 C09C 1/40 1715009 T1

C09D 1/00 C01G 23/00 22672 A

C09D 5/00 C01G 23/00 22672 A

" C09D 7/12 1753831 T1

C09D 5/03 C09D 5/03 1902104 T1

C09D 5/08 C09D 5/08 22678 A

" C23G 5/00 1649079 T1

C09D 7/12 C09D 5/03 1902104 T1

" C09D 7/12 1753831 T1

C09D 11/00 H01B 1/12 1966805 T1

C09D 11/02 C09D 11/02 1790701 T1

C09D 175/04 C08G 18/00 1717257 T1

" C09D 175/04 1717284 T1

C09J 5/00 E04F 15/04 1287219 T1

C09J 5/04 C09J 5/04 1627022 T1

" E04F 15/04 1287219 T1

C09J 5/06 C09J 5/04 1627022 T1

C10J 3/00 C10J 3/48 1343858 T1

C10J 3/48 C10J 3/48 1343858 T1

C10M 103/00 C10M 103/00 1770153 T1

C11D 3/00 C07K 14/00 1664095 T1

C12N 1/00 C12N 15/10 22679 A

C12N 1/19 C12P 21/04 1572967 T1

C12N 1/21 C07K 16/18 1585770 T1

" C12N 1/21 1476539 T1

" C12P 21/04 1572967 T1

C12N 5/10 C07K 16/18 1585770 T1

" C12N 15/34 1108787 T2

" C12N 5/10 1147180 T1

" C12P 21/04 1572967 T1

C12N 7/00 C12N 5/10 1147180 T1

C12N 7/02 C12N 15/34 1108787 T2

C12N 7/04 C12N 7/04 1407008 T1

" C12N 7/04 1751276 T1

C12N 9/12 C12N 9/12 1509600 T1

" C12P 21/06 1676924 T1

C12N 9/48 C07K 14/435 1539815 T1

C12N 9/52 C12N 9/12 1509600 T1

C12N 9/64 A61K 48/00 1515752 T1

C12N 15/10 C12N 15/10 22679 A

" C12N 9/12 1509600 T1

C12N 15/11 C07K 14/00 1664095 T1

" C07K 14/435 1673391 T1

" C12N 15/11 1805305 T1

" C12N 15/11 1805306 T1

" C12N 15/11 1805307 T1

C12N 15/12 C07K 14/435 1673391 T1

" C12N 15/12 1181366 T1

C12N 15/13 C07K 16/18 1585770 T1

C12N 15/34 C12N 15/34 1108787 T2

C12N 15/52 C12N 9/12 1509600 T1

C12N 15/62 C07K 16/00 1772465 T1

" C07K 16/18 1585770 T1

" C12P 21/04 1572967 T1

C12N 15/63 C12P 21/04 1572967 T1

C12N 15/67 C07K 14/435 1673391 T1

C12N 15/70 C07K 16/18 1585770 T1

C12N 15/79 C07K 16/18 1585770 T1

C12N 15/85 C12N 15/34 1108787 T2

C12N 15/86 C07K 16/18 1585770 T1

C12N 15/87 C12N 15/11 1805305 T1

" C12N 15/11 1805306 T1

" C12N 15/11 1805307 T1

C12P 13/00 C12P 13/00 1867728 T1

C12P 17/10 C12P 13/00 1867728 T1

C12P 17/16 C12P 13/00 1867728 T1

C12P 17/18 C12P 13/00 1867728 T1

C12P 19/00 C12P 13/00 1867728 T1

C12P 21/04 C12P 21/04 1572967 T1

C12P 21/06 C12P 21/06 1676924 T1

C12P 25/00 C12P 13/00 1867728 T1

C12Q 1/00 C12Q 1/00 1612275 T1

C12Q 1/37 A61K 38/43 1536827 T1

C22C 38/40 C22C 38/44 1766101 T1

C22C 38/44 C22C 38/44 1766101 T1

C23C 14/34 C23C 14/34 1799876 T1

" C23C 14/34 1856303 T1

C23C 22/02 B82B 3/00 22671 A

C23C 22/05 B82B 3/00 22670 A

C23F 11/10 C23G 5/00 1649079 T1

C23G 1/14 C23G 5/00 1649079 T1

C23G 5/00 C23G 5/00 1649079 T1

D01F 6/60 D01F 6/60 1694890 T1

D02G 3/34 D02G 3/34 1780317 T1

D04H 1/64 D04H 1/64 1198630 T1

D06B 11/00 D06B 11/00 1802797 T1

D06F 33/02 D06F 33/02 22680 A

D06F 35/00 D06F 35/00 22681 A

D06F 39/08 D06F 35/00 22681 A

D06F 57/00 D06F 57/00 1743972 T1

D06M 11/00 D06M 11/00 22682 A

D06M 13/00 D06M 11/00 22682 A

D06M 17/00 D06M 17/00 1600552 T1

D21H 13/00 D04H 1/64 1198630 T1

E01B 1/00 E01B 1/00 1733094 T1

E01B 3/00 E01B 3/00 1384812 T1

" E01C 9/00 1846617 T1

E01B 9/00 E01B 9/00 1756364 T1

E01B 26/00 E01B 26/00 1808531 T1

E01B 35/00 E01B 35/00 1724397 T1

E01C 9/00 E01C 9/00 1846617 T1

E01F 15/02 E01F 15/02 1910622 T1

E02D 5/18 E02D 17/00 1752583 T1

E02D 5/34 E02D 17/00 1752583 T1

E02D 5/80 F16B 35/00 1750020 T1

E02D 17/00 E02D 17/00 1752583 T1

E02D 27/32 E02D 27/32 1794375 T1

E02D 29/14 E02D 29/14 1910626 T1

E02F 3/18 E02D 17/00 1752583 T1

E03C 1/12 E03C 1/12 1861551 T1

E03C 1/22 E03C 1/12 1861551 T1
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E03D 9/04 E03D 9/04 22683 A

E04B 1/348 E04B 1/348 1733100 T1

E04B 1/76 E04B 1/76 1643046 T1

E04B 1/78 E04B 1/78 1754840 T1

E04B 2/86 E04B 2/86 1505219 T1

E04C 2/04 E04C 2/04 1783293 T1

E04F 13/02 E04B 1/76 1643046 T1

E04F 15/02 B27M 3/04 1719596 T1

E04F 15/04 E04F 15/04 20822 B

" E04F 15/04 20881 B

" E04F 15/04 1287219 T1

" E04F 15/04 1497510 T2

E04F 19/02 E04F 19/02 1555360 T1

E04F 21/165 E04F 21/165 1666683 T1

E04H 1/12 E04B 1/348 1733100 T1

E04H 4/00 E04B 2/86 1505219 T1

E04H 6/18 E04H 6/18 1419302 T1

E04H 14/00 E04H 6/18 1419302 T1

E05B 19/00 E05B 19/00 1867810 T1

E05B 27/00 E05B 19/00 1867810 T1

" E05B 27/00 1464778 T1

E05B 65/00 E05B 65/00 1937919 T1

E05C 3/00 E05B 65/00 1937919 T1

E05D 1/00 E02D 29/14 1910626 T1

E05D 11/00 E02D 29/14 1910626 T1

E05D 15/00 E05D 15/00 1936085 T1

E05D 15/06 E05D 15/06 1721056 T1

E05D 15/26 E05D 15/26 1727954 T1

E06B 1/04 E06B 3/04 22700 A2

E06B 3/04 E06B 3/04 22700 A2

E06B 3/32 E05D 15/26 1727954 T1

E06B 9/02 E06B 9/02 1666692 T1

E21B 17/02 E02D 17/00 1752583 T1

E21B 41/00 C23G 5/00 1649079 T1

E21D 21/00 E21D 21/00 1623095 T1

E21F 17/00 E21D 21/00 1623095 T1

F01D 17/00 F01D 17/00 22684 A

F01L 1/08 F02B 33/02 1911947 T1

F01L 5/00 F02B 33/02 1911947 T1

F02B 25/00 F02B 33/02 1911947 T1

F02B 33/02 F02B 33/02 1911947 T1

F02B 53/00 F02B 53/00 1639247 T1

F02M 37/00 F02M 37/00 1785618 T1

F02M 43/00 F02M 37/00 1785618 T1

F03B 1/00 F01D 17/00 22684 A

F03D 1/00 F03D 1/00 1636490 T1

F03D 3/00 F03D 3/00 1623112 T1

F03D 11/00 A62C 39/00 1476226 T1

F04B 35/00 H02K 5/16 22698 A

F04C 15/00 H02K 5/16 22698 A

F04D 29/42 F04D 29/42 22685 A

F16B 11/00 E05D 15/06 1721056 T1

F16B 21/00 F16B 21/00 1793131 T1

F16B 35/00 F16B 35/00 1750020 T1

F16D 69/02 C04B 35/83 1494980 T1

F16L 27/00 F16L 27/00 1927806 T1

F16L 43/00 F16L 27/00 1927806 T1

F16L 47/02 F16L 27/00 1927806 T1

F17C 7/00 F02M 37/00 1785618 T1

F22B 37/00 F22B 37/00 9900022 B

F23G 5/00 F23G 5/027 1896774 T1

F23G 5/02 F23G 5/027 1896774 T1

F23G 5/027 F23G 5/027 1896774 T1

F23G 5/08 F23G 5/027 1896774 T1

F23G 5/30 F23G 5/027 1896774 T1

F23G 5/46 F23G 5/027 1896774 T1

F24C 7/08 F24C 7/08 22686 A

F24C 15/00 F24C 15/00 22687 A

F24C 15/10 F24C 15/10 22688 A

F24C 15/20 F24C 15/20 22689 A

F24C 15/32 F24C 15/20 22689 A

F24D 19/00 G01D 4/00 1592948 T1

F24H 8/00 F25D 23/00 22690 A

F25D 17/00 F25D 23/00 22690 A

F25D 23/00 F25D 23/00 22690 A

F25D 23/02 E05B 65/00 1937919 T1

F28C 3/00 F25D 23/00 22690 A

F28D 3/00 F28D 3/00 22691 A

F28F 1/00 F25D 23/00 22690 A

F28F 3/08 B23K 1/00 1383624 T1

F42B 12/02 F42B 12/02 1664663 T1

G01B 5/00 G01B 5/00 22692 A

G01D 4/00 G01D 4/00 1592948 T1

G01G 19/00 G01G 19/00 22693 A

G01K 17/00 G01D 4/00 1592948 T1

G01N 33/543 C12Q 1/00 1612275 T1

G01N 33/558 C12Q 1/00 1612275 T1

G01N 33/573 A61K 38/43 1536827 T1

G01N 33/574 C07K 16/18 1585770 T1

" G01N 33/574 1776587 T1

G01N 33/577 C07K 16/18 1585770 T1

G01N 33/68 C07K 14/435 1539815 T1

" G01N 33/68 1495330 T1

G01R 27/16 G01R 31/02 1586910 T1

G01R 31/02 G01R 31/02 1586910 T1

G01S 1/00 G01S 1/00 1792196 T1

G02B 6/00 G02B 6/00 1733263 T1

G02B 21/32 G06T 1/00 22694 A

G02C 5/00 G02C 5/00 1719015 T1

G06F 19/00 C07K 14/435 1539815 T1

G06T 1/00 G06T 1/00 22694 A

" G06T 1/00 22695 A

G06T 7/00 G06T 15/10 1739626 T1

G06T 15/10 G06T 15/10 1739626 T1

G07D 7/00 B42D 15/00 1765600 T1

G07F 17/32 G07F 17/32 22696 A

G07G 1/14 G07F 17/32 22696 A

G09F 23/00 G09F 23/00 22701 A2

G11B 7/24 G11B 17/028 1396855 T1

G11B 17/028 G11B 17/028 1396855 T1

G21C 15/00 G21C 15/00 1241682 T1

H01B 1/12 H01B 1/12 1966805 T1

H01B 1/20 H01B 1/12 1966805 T1

H01F 1/12 B82B 3/00 22670 A

" B82B 3/00 22671 A

H01H 71/12 H01H 71/12 22697 A

H01J 37/32 C23C 14/34 1799876 T1

" C23C 14/34 1856303 T1

H01J 61/12 H05B 41/28 1744603 T1

H01L 25/065 H05B 41/28 1744603 T1
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H01Q 1/27 H01Q 1/27 1920497 T1

H01Q 1/36 H01Q 21/00 1903636 T1
H01Q 5/00 H01Q 1/27 1920497 T1

H01Q 7/00 A61B 19/00 1552795 T1

H01Q 9/04 H01Q 1/27 1920497 T1

" H01Q 21/00 1903636 T1

H01Q 21/00 H01Q 21/00 1903636 T1

H01R 4/28 H01R 4/38 1741161 T1
H01R 4/38 H01R 4/38 1741161 T1

H01R 39/00 H01R 39/00 1662638 T1

H02K 5/16 H02K 5/16 22698 A

H04B 7/005 H04B 7/005 1506626 T1

H04L 27/10 H04L 27/26 1845680 T1
H04L 27/26 H04L 27/26 1845680 T1

H04L 29/08 H04W 48/00 1639851 T1

H04W 4/00 H04W 4/00 1584212 T1
H04W 16/00 H04W 16/00 1880565 T1

H04W 24/00 H04W 24/00 1584210 T1

H04W 48/00 H04W 48/00 1639851 T1
H04W 84/02 H04W 24/00 1584210 T1

H05B 1/02 D06F 33/02 22680 A

H05B 41/28 H05B 41/28 1744603 T1
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SI - PATENTI Kazalo po imetnikih
V kazalu so navedeni (73) - imetniki patentov. Posamezni navedbi sledi ena ali več vrstic z naslednjimi bibliografskimi podatki: (51) - prva
koda po MPK, (11) - objavna številka in (13) - vrsta dokumenta  (A - patent, A2 - patent s skrajšanim trajanjem, B - patent s spremenjenimi
zahtevki, T1 - prevod zahtevkov evropskega patenta, T2 - prevod spremenjenih zahtevkov evropskega patenta). Podatki v teh vrsticah dajo
reference na bibliografske zapise v razdelkih Patenti (A), Patenti s skrajšanim trajanjem (A2), Patenti s spremenjenimi zahtevki (B)
in Prevodi zahtevkov evropskih patentov (T1,T2).

Kazalo po imetnikih

4 AZA IP NV, BE
C07D 471/00 1851217 T1

ABB Technology AG, CH
H04L 27/26 1845680 T1

ABBOTT LABORATORIES, US
C07D 495/00 1648905 T1

ADCOCK INGRAM LIMITED, ZA
A61K 31/5415 1478366 T1

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, FR
B23K 26/00 1790427 T1

Akzo Nobel Coatings International B.V., NL
C09J 5/04 1627022 T1

Albis Plastic GmbH, DE
G02B 6/00 1733263 T1

Alcan Technology & Management Ltd., CH
B29C 70/04 1727665 T1

Alcon, Inc., CH
A61F 2/16 1852090 T1
A61F 9/007 1917936 T1
A61K 9/00 1521572 T1
A61P 27/00 1463563 T1

Alfa Laval Corporate AB, SE
B23K 1/00 1383624 T1

ALFA WASSERMANN S.p.A., IT
C07D 498/00 1676847 T1
C07D 498/00 1676848 T1

ALJANČIČ Marjan, SI
F01D 17/00 22684 A

ALLERGAN, INC., US
A61K 47/36 1682185 T1

Alpintechnik AG, CH
F16B 35/00 1750020 T1

Amrona AG, CH
A62C 2/00 1913979 T1

Anita Kovač Kralj, SI
C09D 5/08 22678 A

ANORMED INC., CA
C07F 15/00 1322654 T1

Antisense Pharma Gmb H, DE
A61K 31/7125 1877070 T1

AplaGen GmbH, DE
C07K 1/00 1725580 T1

ArcelorMittal-Stainless France, FR
C22C 38/44 1766101 T1

AREX Proizvodnja orodij, naprav in storitve d.o.o. Šentjernej, SI
B60S 9/00 22665 A

Argenta Discovery Limited, GB
A61K 31/519 1845994 T1

ARKEMA FRANCE, FR
C08G 69/00 1571173 T1

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, DE
E05B 27/00 1464778 T1

AstraZeneca AB, SE
A61K 9/72 1474117 T1
C07D 205/00 1513806 T1
C07D 235/00 1626964 T1
C07D 401/00 1492785 T1

AstraZeneca, SE
A61K 31/4965 1663236 T1

Atlas Copco Rock Drills AB, SE
E21D 21/00 1623095 T1

Aventis Pharma S.A., FR
C07D 207/00 1851198 T1

Balfour Beatty Rail S.p.A., IT
E01B 35/00 1724397 T1

BASF SE, DE
A01N 25/18 1827096 T1
C08J 9/00 1919988 T1
C08J 9/00 1919990 T1

BAUER Maschinen GmbH, DE
E02D 17/00 1752583 T1

Bayer Animal Health GmbH, DE
A61K 9/10 1513500 T1

Bayer MaterialScience AG, DE
C08G 18/00 1717257 T1
C09D 175/04 1717284 T1

Bayer Schering Pharma AG, DE
A61K 31/567 20851 B
A61K 31/567 20852 B

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, DE
A61K 31/565 1380301 T1
A61K 31/568 1635843 T1
C07J 53/00 1149840 T1

Bekaert Advanced Coatings, BE
C23C 14/34 1799876 T1
C23C 14/34 1856303 T1

bene_fit GmbH, DE
C09C 1/40 1715009 T1

Beres, Jozsef, HU
A61B 5/022 1641389 T1

Bergmann, Klaus, DE
B23K 37/04 1652615 T1

Bergmann, Uwe, DE
B23K 26/08 1785215 T1
B23K 37/04 1652615 T1
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BERLIN-CHEMIE AG, DE
A61K 31/185 1613300 T1

BERRY FINANCE NV, BE
B27M 3/04 1719596 T1

Bial-Portela & CA, S.A., PT
C07D 223/00 1789395 T1

Biogen Idec MA Inc., US
A61K 39/395 1390389 T1

Biosense Webster, Inc., US
A61B 19/00 1552795 T1

BMK - ENGINEERING d.o.o. Brežice, SI
A01B 21/00 22653 A

Boehringer Ingelheim International GmbH, DE
A61K 38/02 0881906 T2

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, DE
C12N 7/04 1751276 T1

BRAINTREE LABORATORIES, INC., US
A61K 31/7016 1663257 T1

BREST - POHIŠTVO d.o.o., Cerknica Podjetje za proizvodnjo in 
promet pohištva ter opreme, SI

A47C 17/00 22659 A

CADILA HEALTHCARE LIMITED, IN
C07D 231/00 1492773 T1
C07D 239/00 1569916 T1

Camilleri Michel, FR
B05B 7/24 1658143 T1

Carloft GmbH, DE
E04H 6/18 1419302 T1

Center for Abrasives and Refractories Research & Development 
C.A.R.R.D. GmbH, AT

C01F 7/00 1926686 T1

CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA (CIGB), CU
A61K 39/00 1550457 T1

CEPHALON, INC., US
C07C 315/00 1506171 T1

Cereuscience AB, SE
A61K 31/423 1715859 T1

CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., SI
B42D 15/10 21607 B

Chen, Chih-Chieh, TW
F02B 33/02 1911947 T1

Chen, Yung-Ching, TW
F02B 33/02 1911947 T1

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., IT
A61K 9/12 1157689 T1
A61K 9/12 1466594 T1

CISA S.p.A., IT
E05B 19/00 1867810 T1

COLMEC S.p.A., IT
B29B 7/02 1677959 T1

Copier Groenadvies B.V., NL
A01N 65/00 1824339 T1

Crucell Holland B.V., NL
C12N 15/34 1108787 T2

DA-Kunststoff GmbH, DE
F16L 27/00 1927806 T1

De Luca, Maria, IT
C07F 9/00 1896489 T1

Deif A/S, DK
G01R 31/02 1586910 T1

Delta Bloc Europa GmbH, AT
E01F 15/02 1910622 T1

Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn 
Stiftung & Co KG, DE

E04B 1/76 1643046 T1

DHV B.V., NL
C02F 3/12 1542932 T1

Dietz-automotive GmbH & Co. KG, DE
F16B 21/00 1793131 T1

Divapharma Chur AG, CH
A61K 36/185 1829548 T1

DNP CANADA INC., CA
A61K 31/715 1455802 T1

DOMEL d.d., SI
H02K 5/16 22698 A

DORMA GMBH & CO.KG, DE
E05D 15/06 1721056 T1

DS Smith Kaysersberg, FR
B65D 19/00 1695915 T1
B65D 19/02 1712478 T1

Dung, Arndt, DE
H01R 4/38 1741161 T1

E.I. du Pont de Nemours and Company, US
A01N 43/48 1771070 T1

EGIS Gyogyszergyar Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag, HU
C07D 495/00 1620439 T1

EGIS Gyogyszergyar Nyrt, HU
C07D 209/00 1751105 T1
C07D 209/00 1751106 T1

EGIS Route-Scetauroute, FR
E02D 27/32 1794375 T1

Eisai R&D Management Co., Ltd., JP
C07D 471/00 1555265 T1

ELAN, d.o.o., SI
A63C 5/00 22661 A

ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, US
A61K 31/4015 1807072 T1

ELI LILLY AND COMPANY, US
C07D 409/00 1805169 T1
C07K 5/00 1517915 T1

Encrypta GmbH, DE
A61K 31/185 1754478 T1

EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen 
Gesellschaft m.b.H., AT

B29B 17/00 1729944 T1
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ETABLISSEMENTS AMYOT S.A., FR
B23B 31/12 1419837 T1

ETHICON INC., US
A61F 2/06 1550417 T1

ETHYPHARM, FR
A61K 9/26 1496869 T1

ETI ELEKTROELEMENT d.d., SI
H01H 71/12 22697 A

Euro-Celtique S.A., LU
A61K 31/445 1530469 T1
A61K 9/14 1729730 T1
A61P 25/00 1416842 T1
C07D 211/00 1598338 T1
C07D 213/00 1727801 T1
C07D 471/00 1509523 T1

European Space Agency, FR
G01S 1/00 1792196 T1

Evonik Degussa GmbH, DE
C01B 33/00 1525157 T1
C08K 5/00 1533336 T1

EVR Medical S.a.r.l., LU
A61F 2/06 1496815 T1

EVROVARTRADE d.o.o., SI
F28D 3/00 22691 A

F. Hoffmann-La Roche AG, CH
C07D 401/00 1904477 T1

f-star Biotechnologische Forschungs- und 
Entwicklungsges.m.b.H., AT

C07K 16/00 1772465 T1

FAKULTETA ZA FARMACIJO UNIVERZA V LJUBLJANI, SI
C07D 251/00 22675 A
C07D 271/00 22676 A
C07D 271/00 22677 A

Feintool Intellectual Property AG, CH
B21D 28/02 1815922 T1

Fidia Farmaceutici S.p.A., IT
C08B 37/00 1560854 T1

FIGELJ Aleksander, SI
E03D 9/04 22683 A

Food Technology Noord-Oost Nederland B.V., NL
A47J 27/16 1631175 T1

Foto Ottica Cescon di Cescon Stefano, IT
G02C 5/00 1719015 T1

Franz, Gerhard, DE
E04F 21/165 1666683 T1

Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten 
Forschung e.V., DE

A23L 1/317 1855551 T1

Frauscher Holding GmbH, AT
E01B 26/00 1808531 T1

Gala Industries, Inc., US
B29B 9/02 1851023 T1

GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT, FR
C07F 5/00 1768988 T1

George, Susan, R., CA
G01N 33/68 1495330 T1

Georgia Pacific France, FR
B65H 18/00 1893513 T1

GHERTEX S.r.l., IT
D06B 11/00 1802797 T1

GILEAD SCIENCES, INC., US
A61K 9/24 1890681 T1

Glaxo Group Limited Glaxo Wellcome House, GB
A61K 31/513 1663243 T1

GlaxoSmithkline Biologicals, Niederlassung der SmithKline 
Beecham Pharma GmbH & Co. KG, DE

C12N 7/04 1407008 T1

Glycotope GmbH, DE
C07K 16/18 1585770 T1

GMUNDNER FERTIGTEILE Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., AT
E01C 9/00 1846617 T1

GORENJE gospodinjski aparati, d.d., SI
D06F 35/00 22681 A
F24C 15/00 22687 A
F24C 15/10 22688 A
F24C 15/20 22689 A
F24C 7/08 22686 A
F25D 23/00 22690 A

GORJANC Janez, SI
F01D 17/00 22684 A

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, SI
G06T 1/00 22694 A

GRUENENTHAL GmbH, DE
C07D 413/00 1753757 T1

GTX, Inc., US
A61K 31/138 1666033 T1

Guarino Joseph, FR
B05B 7/24 1658143 T1

Hakemann, Fritz, DE
E05B 65/00 1937919 T1

HELLA LUX SLOVENIJA, Proizvodnja svetlobne opreme 
za motorna in druga vozila, d.o.o., SI

B60Q 1/00 22664 A

Heraeus Kulzer GmbH, DE
A61L 24/00 1782845 T1

Herm. Friedr. Kunne GmbH & Co., DE
E04F 19/02 1555360 T1

HMY Gestion SAS, FR
A47B 47/00 1629744 T1

HOFFMANN Frank, DE
B21D 43/04 1919641 T1

huelsta-Werke Huels GmbH & Co. KG, DE
E04F 15/04 20822 B
E04F 15/04 20881 B

Iconorm GmbH, DE
E04C 2/04 1783293 T1

Idex ASA, NO
A61B 5/05 1503668 T1
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Igor Drstvenšek, SI
G01B 5/00 22692 A

Illyes, Miklos, HU
A61B 5/022 1641389 T1

Ilypsa, Inc., US
C08G 73/00 1854826 T1

INDENA S.p.A., IT
C07D 305/00 1392669 T1
C07H 15/00 1631574 T1

Indivumed GmbH, DE
G01N 33/574 1776587 T1

Institut "Jožef Stefan", SI
G01G 19/00 22693 A

Institut za varilstvo d.o.o., SI
G06T 1/00 22695 A

Inštitut za fizikalno bilologijo d.o.o., SI
C12N 15/10 22679 A

Interglarion Limited, CY
B27D 1/00 1761370 T1
E04F 15/04 1287219 T1

INVATEC S.p.A., IT
A61M 25/10 1611918 T1

Inxel Trademark & Patents SAGL, CH
C09D 5/03 1902104 T1

IPCA Laboratories Limited, IN
A61K 31/403 1679072 T9

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI, IT
C07K 7/00 1753776 T1

ITW METALFLEX, d.o.o. Tolmin, SI
D06F 33/02 22680 A

IZOPUR, D.D., HR
F22B 37/00 9900022 B

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BE
A61P 9/00 1832287 T1
C07D 487/00 1668014 T1
C07D 471/00 1675852 T1

JEUMONT S.A., FR
G21C 15/00 1241682 T1

JHS-Privatstiftung, AT
C12P 13/00 1867728 T1

Jimenez Bayardo, Arturo, MX
A61K 31/557 1759702 T1

Joerg von Seggern Maschinenbau GmbH, DE
B62B 3/04 1340667 T1

Julius Blum GmbH, AT
E05D 15/26 1727954 T1

Kemijski inštitut, SI
B82B 3/00 22669 A

KHS AG, DE
B67C 3/02 1544157 T1

Kiian S.p.A., IT
H01B 1/12 1966805 T1

Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG, DE
B05D 7/06 1423208 T2

Klevers Italiana S.R.L., IT
D02G 3/34 1780317 T1

Knecht, Wolfgang, SE
C12N 9/12 1509600 T1

KOLEKTOR NANOTESLA INSTITUT, SI
B82B 3/00 22670 A
B82B 3/00 22671 A

Končan Aleš, SI
A01K 13/00 22654 A

KOVINOPLASTIKA LOŽ Industrija kovinskih in plastičnih izdelkov 
d.d., SI

E06B 9/02 1666692 T1

Kraft Foods Global Brands LLC, US
A23C 19/00 1769683 T1
A23C 9/13 1364583 T1
A23L 1/00 1586242 T1
A23L 1/00 1733628 T1

Krause Maschinenbau GmbH, DE
B02C 13/00 1554044 T1

KRKA, d.d., Novo mesto, SI
C07D 403/00 1899328 T1

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI
C07D 235/00 22674 A

KXO AG, CH
B42D 15/00 1765600 T1

Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd., JP
C07C 69/00 1285908 T9

L'AIR LIQUIDE, Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des 
Procedes Georges Claude, FR

B23K 26/00 1790427 T1

L. Molteni & C. dei Fratelli Alitti Societa' di Esercizio S.p.A., IT
C07D 487/00 1883641 T1

LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, FR
A61K 31/138 1799201 T1

Laboratoires Serono SA, CH
A61K 38/24 1434600 T1

Laboratori Guidotti S.P.A., IT
A61K 31/00 1809267 T1

Laboratorios Almirall, S.A., ES
A61K 45/00 1763369 T1

Laboratorios Vinas S.A., ES
C07C 401/00 22673 A

LAINIERE DE PICARDIE BC, FR
D06M 17/00 1600552 T1

LEK Pharmaceuticals d.d., SI
A61K 31/435 1581219 T1
A61K 9/52 1596841 T1

LifeScan, Inc., US
C12Q 1/00 1612275 T1

LONZA, INC., US
C23G 5/00 1649079 T1
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M SORA d.d., SI
E06B 3/04 22700 A2

MALLINCKRODT INC., US
C07D 311/00 1560819 T1

Marodi Jože, SI
A41H 1/00 22658 A

Mauer Dejan, SI
G07F 17/32 22696 A

MED COLLEZIONI S.R.L., IT
A47G 9/02 22699 A2

Menarini Ricerche S.p.A., IT
A61K 31/185 1613300 T1

Merial Limited, US
C07D 231/00 1879869 T1
C12P 21/06 1676924 T1

Munch-Petersen, Birgitte, DK
C12N 9/12 1509600 T1

Muntermann, Axel, DE
A61N 2/00 1711227 T1

MWT Micro Wood Technology GmbH & Co KEG, AT
B27D 3/00 1847363 T1

N.V. Organon, NL
A61K 31/47 1879580 T1
C07D 471/00 1853601 T1
C07D 471/00 1924580 T1

Negrier Claude, FR
C07K 14/435 1673391 T1

Nesi Plant S.A., CH
C10J 3/48 1343858 T1

NIKO, Kovinarsko podjetje, d.d., Železniki, SI
B42F 13/00 22663 A

NORBROOK LABORATORIES LIMITED, GB
C07D 417/00 1923392 T1

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH, AT
B27B 33/00 1872918 T1

NORINCO, FR
E02D 29/14 1910626 T1

Northrop Grumman Information Technology, Inc., US
H04B 7/005 1506626 T1

Novartis AG, CH
A61K 31/40 1513519 T1
C07C 255/00 1682493 T1

Novelis Deutschland GmbH, DE
B29C 53/00 1948422 T1

Novelix Pharmaceuticals, Inc., US
C07J 63/00 1594885 T1

Novozymes A/S, DK
C07K 14/00 1664095 T1

Nycomed GmbH, DE
A61K 47/10 1511516 T1

O'Dowd, Brian, F., CA
G01N 33/68 1495330 T1

Oldin, Karin, SE
F03D 3/00 1623112 T1

Olesch, Grzegorz, PL
E04B 1/348 1733100 T1

Olivotto Glass Technologies S.p.A., IT
C03B 9/00 1802556 T1

Opacmare S.p.A., IT
B63B 27/00 1515885 T1

ORION CORPORATION, FI
A61M 15/00 1404400 T1

Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc., US
C07H 9/00 1599490 T1

OSI Pharmaceuticals, Inc., US
A61K 31/505 1233948 T1

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., JP
A61K 31/4468 1708705 T1

Panasonic Corporation, JP
G11B 17/028 1396855 T1

PANDROL LIMITED, GB
E01B 9/00 1756364 T1

Parion Sciences, Inc., US
A01N 43/64 1599096 T1

Paroc Oy Ab, FI
D04H 1/64 1198630 T1

PETRELLA Robert John, CA
A61K 31/726 1677806 T1

Pfizer Products Inc., US
C07D 211/00 1567493 T1
C12N 1/21 1476539 T1

Pfizer Products Incorporated, US
C07K 14/435 1846445 T1

Pharmaton S.A., CH
A61K 9/50 1667665 T1

Physica Pharma, FR
A61K 9/107 1906921 T1

Pipistrelli, Ilario, IT
E04B 2/86 1505219 T1

Piskur, Jure, SE
C12N 9/12 1509600 T1

Porr Technobau und Umwelt AG, AT
E01B 1/00 1733094 T1

Preseco OY, FI
C05F 1/00 1517873 T1

Procter & Gamble Pharmaceuticals Iberia, S.L., ES
A61K 9/00 1534237 T1

ProMetic BioSciences Inc., CA
A61K 31/185 1592416 T1

Prosonix Limited, GB
B01D 9/00 1499410 T1

Proyecto de Biomedicina Cima, S.L., ES
C07K 14/435 1437365 T1
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Pyrotek Engineering Materials Limited, GB
B22D 41/00 1522358 T1

Pyrotek Incorporated, US
B22D 41/14 1525936 T1

QUNDIS GmbH, DE
G01D 4/00 1592948 T1

R.T. VANDERBILT COMPANY, INC., US
C10M 103/00 1770153 T1

RAAM-ID, multimedijsko oblikovanje, storitve in druge poslovne 
dejavnosti, d.o.o., SI

A24F 19/00 22657 A

RADIALL, FR
H01Q 21/00 1903636 T1

RAIL.ONE GmbH, DE
E01B 3/00 1384812 T1

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., US
C12P 21/04 1572967 T1

Resolution Chemicals Limited, GB
A61L 2/00 1476201 T1

ROTO FRANK Aktiengesellschaft, DE
E05D 15/00 1936085 T1

Royal Canin S.A., FR
A61K 8/18 1761236 T1

Sandoz AG, CH
C07D 501/00 0986565 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, DE
A61K 31/506 1531819 T1
A61K 9/20 1937221 T1
B04B 15/00 1383608 T1
C07C 69/00 1966118 T1
C07D 205/00 1862455 T1
C07D 223/00 1680405 T1

Sanofi-Aventis, FR
C07D 451/00 1773829 T1
C07D 471/00 1902054 T1
C08B 37/00 1791872 T1

SAUVESTRE, Jean-Claude, FR
F42B 12/02 1664663 T1

Schering Corporation, US
C07K 14/435 1129111 T1
C12N 15/12 1181366 T1

SCHERING-PLOUGH HEALTHCARE PRODUCTS, INC., US
A61K 8/04 1765274 T1

Schering-Plough Ltd., CH
A61K 47/32 1200129 T1
C12N 5/10 1147180 T1

Schock GmbH, DE
C08F 2/44 1807453 T1

SCHOECK BAUTEILE GmbH, DE
E04B 1/78 1754840 T1

Schott VTF (Societe par Actions Simplifiee), FR
E03C 1/12 1861551 T1

Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, DE
C04B 35/83 1494980 T1

Scuderi Group LLC, US
F02B 53/00 1639247 T1

Selex Communications S.P.A., IT
H01Q 1/27 1920497 T1

SICPA HOLDING S.A., CH
C09D 11/02 1790701 T1

Siemens Aktiengesellschaft, DE
H04W 48/00 1639851 T1

Sigl, Klaus, DE
A23B 4/26 1566102 T1

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., IT
A61K 31/185 1572180 T1
A61K 31/21 1569635 T1
C07K 7/00 1753776 T1

Silence Therapeutics AG, DE
C07K 14/00 1551868 T1

Silence Therapeutics Aktiengesellschaft, DE
A61K 38/43 1536827 T1

Sloan-Kettering Institute For Cancer Research, US
A61K 31/519 1750716 T1

SmartTrust AB, SE
H04W 4/00 1584212 T1

SmithKline Beecham Corporation, US
A61K 38/20 1793859 T1

Societe Francaise de Production et de 
Creation Audiovisuelle (SFP), FR

G06T 15/10 1739626 T1

STO AG, DE
C09D 7/12 1753831 T1

Studio Moderna SA, CH
B62K 15/00 1575823 T1

Syngenta Participations AG, CH
C07D 213/00 1601653 T1

Synvolux IP B.V., NL
C12N 15/11 1805305 T1
C12N 15/11 1805306 T1
C12N 15/11 1805307 T1

ŠAUPERL DANILO, SI
G09F 23/00 22701 A2

T-Mobile Deutschland GmbH, DE
H04W 24/00 1584210 T1

T-Mobile International AG, DE
H04W 16/00 1880565 T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited, JP
C07D 471/00 1740584 T1

TAVOLA S.p.A., IT
B60R 25/02 1705084 T1

Techmire Ltd. c/o Mr. Stephen, MAY, J., President and CEO, CA
B22D 17/02 1601480 T1

Teijin Aramid B.V., NL
D01F 6/60 1694890 T1

Tetronics Limited, GB
F23G 5/027 1896774 T1
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Theravance, Inc., US
C07D 451/00 1735304 T1

Tkalec Vladimir, SI
G07F 17/32 22696 A

Tomaž Brajlih, SI
G01B 5/00 22692 A

Tox Pressotechnik GmbH & Co. KG, DE
B21D 39/03 1497053 T1

TOYO TANSO CO., LTD., JP
H01R 39/00 1662638 T1

Turboinštitut d.d., SI
F04D 29/42 22685 A

Uniforest d.o.o., SI
B66D 1/00 22666 A
B66D 1/00 22667 A
B66D 1/00 22668 A

University Health Network, CA
A61K 48/00 1515752 T1

UNIVERSITY OF BATH, GB
C07K 14/435 1539815 T1

University of Cape Town, ZA
C07K 14/435 1539815 T1

Univerza v Ljubljani, SI
D06M 11/00 22682 A

Univerza v Novi Gorici Laboratorij za raziskave v okolju, SI
C01G 23/00 22672 A

VAE EISENBAHNSYSTEME GMBH, AT
E01B 9/00 1756364 T1

VAE GmbH, AT
E01B 9/00 1756364 T1

Vaelinge Innovation AB, SE
E04F 15/04 1497510 T2

VALEO VISION, FR
H05B 41/28 1744603 T1

VALMAR GLOBAL vse za sladoled d.o.o., SI
B01F 7/00 1787713 T1

VENGUTI Jurij, SI
A61H 19/00 22660 A

VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED, US
A61K 31/41 1562589 T1
A61K 45/00 1677827 T1

VITIVA PROIZVODNJA IN STORITVE D.D., SI
A23B 9/00 22656 A

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), BE
B01D 69/00 1807184 T1

voestalpine BWG GmbH & Co. KG, DE
E01B 9/00 1756364 T1

Wadl, Siegfried, AT
C02F 3/12 1588987 T1

WashTec Holding GmbH, DE
B60S 3/04 1888382 T1

Wida Media AB, SE
A47H 13/00 1875838 T1

Winkelmann Karlheinrich, DE
F02M 37/00 1785618 T1

Witasek, Peter, AT
A01M 1/00 1900280 T1

Wobben Aloys, DE
A62C 39/00 1476226 T1
F03D 1/00 1636490 T1

Wuster Heinrich, AT
D06F 57/00 1743972 T1

Xigen S.A., CH
A61K 38/00 1776958 T1

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, SI
A01M 13/00 22655 A

Zecchetti S.R.L., IT
B65G 57/02 1342681 T1

ZUUM d.o.o., SI
A63F 5/00 22662 A

Zylum Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Patente II KG, DE
A23L 1/317 1601257 T1
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1384812 T1 E01B 3/00
1390389 T1 A61K 39/395
1392669 T1 C07D 305/00
1396855 T1 G11B 17/028
1404400 T1 A61M 15/00
1407008 T1 C12N 7/04
1416842 T1 A61P 25/00
1419302 T1 E04H 6/18
1419837 T1 B23B 31/12
1423208 T2 B05D 7/06
1434600 T1 A61K 38/24
1437365 T1 C07K 14/435
1455802 T1 A61K 31/715
1463563 T1 A61P 27/00
1464778 T1 E05B 27/00
1466594 T1 A61K 9/12
1474117 T1 A61K 9/72
1476201 T1 A61L 2/00
1476226 T1 A62C 39/00
1476539 T1 C12N 1/21
1478366 T1 A61K 31/5415
1492773 T1 C07D 231/00
1492785 T1 C07D 401/00
1494980 T1 C04B 35/83
1495330 T1 G01N 33/68
1496815 T1 A61F 2/06
1496869 T1 A61K 9/26
1497053 T1 B21D 39/03
1497510 T2 E04F 15/04
1499410 T1 B01D 9/00
1503668 T1 A61B 5/05
1505219 T1 E04B 2/86

1506171 T1 C07C 315/00
1506626 T1 H04B 7/005
1509523 T1 C07D 471/00
1509600 T1 C12N 9/12
1511516 T1 A61K 47/10
1513500 T1 A61K 9/10
1513519 T1 A61K 31/40
1513806 T1 C07D 205/00
1515752 T1 A61K 48/00
1515885 T1 B63B 27/00
1517873 T1 C05F 1/00
1517915 T1 C07K 5/00
1521572 T1 A61K 9/00
1522358 T1 B22D 41/00
1525157 T1 C01B 33/00
1525936 T1 B22D 41/14
1530469 T1 A61K 31/445
1531819 T1 A61K 31/506
1533336 T1 C08K 5/00
1534237 T1 A61K 9/00
1536827 T1 A61K 38/43
1539815 T1 C07K 14/435
1542932 T1 C02F 3/12
1544157 T1 B67C 3/02
1550417 T1 A61F 2/06
1550457 T1 A61K 39/00
1551868 T1 C07K 14/00
1552795 T1 A61B 19/00
1554044 T1 B02C 13/00
1555265 T1 C07D 471/00
1555360 T1 E04F 19/02
1560819 T1 C07D 311/00
1560854 T1 C08B 37/00
1562589 T1 A61K 31/41
1566102 T1 A23B 4/26
1567493 T1 C07D 211/00
1569635 T1 A61K 31/21
1569916 T1 C07D 239/00
1571173 T1 C08G 69/00
1572180 T1 A61K 31/185
1572967 T1 C12P 21/04
1575823 T1 B62K 15/00
1581219 T1 A61K 31/435
1584210 T1 H04W 24/00
1584212 T1 H04W 4/00
1585770 T1 C07K 16/18
1586242 T1 A23L 1/00
1586910 T1 G01R 31/02
1588987 T1 C02F 3/12
1592416 T1 A61K 31/185
1592948 T1 G01D 4/00
1594885 T1 C07J 63/00
1596841 T1 A61K 9/52
1598338 T1 C07D 211/00

1599096 T1 A01N 43/64
1599490 T1 C07H 9/00
1600552 T1 D06M 17/00
1601257 T1 A23L 1/317
1601480 T1 B22D 17/02
1601653 T1 C07D 213/00
1611918 T1 A61M 25/10
1612275 T1 C12Q 1/00
1613300 T1 A61K 31/185
1620439 T1 C07D 495/00
1623095 T1 E21D 21/00
1623112 T1 F03D 3/00
1626964 T1 C07D 235/00
1627022 T1 C09J 5/04
1629744 T1 A47B 47/00
1631175 T1 A47J 27/16
1631574 T1 C07H 15/00
1635843 T1 A61K 31/568
1636490 T1 F03D 1/00
1639247 T1 F02B 53/00
1639851 T1 H04W 48/00
1641389 T1 A61B 5/022
1643046 T1 E04B 1/76
1648905 T1 C07D 495/00
1649079 T1 C23G 5/00
1652615 T1 B23K 37/04
1658143 T1 B05B 7/24
1662638 T1 H01R 39/00
1663236 T1 A61K 31/4965
1663243 T1 A61K 31/513
1663257 T1 A61K 31/7016
1664095 T1 C07K 14/00
1664663 T1 F42B 12/02
1666033 T1 A61K 31/138
1666683 T1 E04F 21/165
1666692 T1 E06B 9/02
1667665 T1 A61K 9/50
1668014 T1 C07D 487/00
1673391 T1 C07K 14/435
1675852 T1 C07D 471/00
1676847 T1 C07D 498/00
1676848 T1 C07D 498/00
1676924 T1 C12P 21/06
1677806 T1 A61K 31/726
1677827 T1 A61K 45/00
1677959 T1 B29B 7/02
1679072 T9 A61K 31/403
1680405 T1 C07D 223/00
1682185 T1 A61K 47/36
1682493 T1 C07C 255/00
1694890 T1 D01F 6/60
1695915 T1 B65D 19/00
1705084 T1 B60R 25/02
1708705 T1 A61K 31/4468
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1711227 T1 A61N 2/00
1712478 T1 B65D 19/02
1715009 T1 C09C 1/40
1715859 T1 A61K 31/423
1717257 T1 C08G 18/00
1717284 T1 C09D 175/04
1719015 T1 G02C 5/00
1719596 T1 B27M 3/04
1721056 T1 E05D 15/06
1724397 T1 E01B 35/00
1725580 T1 C07K 1/00
1727665 T1 B29C 70/04
1727801 T1 C07D 213/00
1727954 T1 E05D 15/26
1729730 T1 A61K 9/14
1729944 T1 B29B 17/00
1733094 T1 E01B 1/00
1733100 T1 E04B 1/348
1733263 T1 G02B 6/00
1733628 T1 A23L 1/00
1735304 T1 C07D 451/00
1739626 T1 G06T 15/10
1740584 T1 C07D 471/00
1741161 T1 H01R 4/38
1743972 T1 D06F 57/00
1744603 T1 H05B 41/28
1750020 T1 F16B 35/00
1750716 T1 A61K 31/519
1751105 T1 C07D 209/00
1751106 T1 C07D 209/00
1751276 T1 C12N 7/04
1752583 T1 E02D 17/00
1753757 T1 C07D 413/00
1753776 T1 C07K 7/00
1753831 T1 C09D 7/12
1754478 T1 A61K 31/185

1754840 T1 E04B 1/78
1756364 T1 E01B 9/00
1759702 T1 A61K 31/557
1761236 T1 A61K 8/18
1761370 T1 B27D 1/00
1763369 T1 A61K 45/00
1765274 T1 A61K 8/04
1765600 T1 B42D 15/00
1766101 T1 C22C 38/44
1768988 T1 C07F 5/00
1769683 T1 A23C 19/00
1770153 T1 C10M 103/00
1771070 T1 A01N 43/48
1772465 T1 C07K 16/00
1773829 T1 C07D 451/00
1776587 T1 G01N 33/574
1776958 T1 A61K 38/00
1780317 T1 D02G 3/34
1782845 T1 A61L 24/00
1783293 T1 E04C 2/04
1785215 T1 B23K 26/08
1785618 T1 F02M 37/00
1787713 T1 B01F 7/00
1789395 T1 C07D 223/00
1790427 T1 B23K 26/00
1790701 T1 C09D 11/02
1791872 T1 C08B 37/00
1792196 T1 G01S 1/00
1793131 T1 F16B 21/00
1793859 T1 A61K 38/20
1794375 T1 E02D 27/32
1799201 T1 A61K 31/138
1799876 T1 C23C 14/34
1802556 T1 C03B 9/00
1802797 T1 D06B 11/00
1805169 T1 C07D 409/00

1805305 T1 C12N 15/11
1805306 T1 C12N 15/11
1805307 T1 C12N 15/11
1807072 T1 A61K 31/4015
1807184 T1 B01D 69/00
1807453 T1 C08F 2/44
1808531 T1 E01B 26/00
1809267 T1 A61K 31/00
1815922 T1 B21D 28/02
1824339 T1 A01N 65/00
1827096 T1 A01N 25/18
1829548 T1 A61K 36/185
1832287 T1 A61P 9/00
1845680 T1 H04L 27/26
1845994 T1 A61K 31/519
1846445 T1 C07K 14/435
1846617 T1 E01C 9/00
1847363 T1 B27D 3/00
1851023 T1 B29B 9/02
1851198 T1 C07D 207/00
1851217 T1 C07D 471/00
1852090 T1 A61F 2/16
1853601 T1 C07D 471/00
1854826 T1 C08G 73/00
1855551 T1 A23L 1/317
1856303 T1 C23C 14/34
1861551 T1 E03C 1/12
1862455 T1 C07D 205/00
1867728 T1 C12P 13/00
1867810 T1 E05B 19/00
1872918 T1 B27B 33/00
1875838 T1 A47H 13/00
1877070 T1 A61K 31/7125
1879580 T1 A61K 31/47
1879869 T1 C07D 231/00
1880565 T1 H04W 16/00

1883641 T1 C07D 487/00
1888382 T1 B60S 3/04
1890681 T1 A61K 9/24
1893513 T1 B65H 18/00
1896489 T1 C07F 9/00
1896774 T1 F23G 5/027
1899328 T1 C07D 403/00
1900280 T1 A01M 1/00
1902054 T1 C07D 471/00
1902104 T1 C09D 5/03
1903636 T1 H01Q 21/00
1904477 T1 C07D 401/00
1906921 T1 A61K 9/107
1910622 T1 E01F 15/02
1910626 T1 E02D 29/14
1911947 T1 F02B 33/02
1913979 T1 A62C 2/00
1917936 T1 A61F 9/007
1919641 T1 B21D 43/04
1919988 T1 C08J 9/00
1919990 T1 C08J 9/00
1920497 T1 H01Q 1/27
1923392 T1 C07D 417/00
1924580 T1 C07D 471/00
1926686 T1 C01F 7/00
1927806 T1 F16L 27/00
1936085 T1 E05D 15/00
1937221 T1 A61K 9/20
1937919 T1 E05B 65/00
1948422 T1 B29C 53/00
1966118 T1 C07C 69/00
1966805 T1 H01B 1/12
9900022 B F22B 37/00
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Kazalo po številkah prijav SI - PATENTI
Vrstica kazala vsebuje v prvem stolpcu (21) - številko prijave, v drugem (51) - prvo kodo po MPK, v tretjem pa (11) - objavno številko in (13) -
vrsto dokumenta (A - patent, A2 - patent s skrajšanim trajanjem, B - patent s spremenjenimi zahtevki, T1 - prevod zahtevkov evropskega
patenta, T2 - prevod spremenjenih zahtevkov evropskega patenta). Podatki v drugem in tretjem stolpcu dajo reference na bibliografske
zapise v razdelkih Patenti (A), Patenti s skrajšanim trajanjem (A2), Patenti s spremenjenimi zahtevki (B) in Prevodi zahtevkov
evropskih patentov (T1,T2).

Kazalo po številkah prijav

(21) (51) - prva (11,13) (21) (51) - prva (11,13)

9730672 A61K 38/02 0881906 T2

9730786 C07J 53/00 1149840 T1

9830917 C07D 501/00 0986565 T1

9900022 F22B 37/00 9900022 B

9931022 C07K 14/435 1129111 T1

9931025 A61M 25/10 1611918 T1

200020041 A61K 31/567 20851 B

200020042 A61K 31/567 20852 B

200030638 C12N 15/34 1108787 T2

200031014 A61K 47/32 1200129 T1

200031020 D04H 1/64 1198630 T1

200031021 A61K 31/565 1380301 T1

200031022 C12P 21/06 1676924 T1

200031023 C12N 5/10 1147180 T1

200031024 A61K 31/505 1233948 T1

200031025 C12N 15/12 1181366 T1

200120006 E04F 15/04 20822 B

200120013 E04F 15/04 20881 B

200130861 C07C 69/00 1285908 T9

200130902 A61K 9/12 1466594 T1

200130906 C07F 15/00 1322654 T1

200130907 A61K 9/12 1157689 T1

200130909 E04F 15/04 1287219 T1

200130910 C10J 3/48 1343858 T1

200130911 C07D 305/00 1392669 T1

200230353 B05D 7/06 1423208 T2

200230774 G21C 15/00 1241682 T1

200230784 A61K 31/715 1455802 T1

200230788 C07K 14/435 1437365 T1

200230799 A61P 25/00 1416842 T1

200230801 A61K 31/138 1666033 T1

200230803 E04H 6/18 1419302 T1

200230804 A61K 39/395 1390389 T1

200230805 A61M 15/00 1404400 T1

200230806 C12N 7/04 1407008 T1

200230807 B23K 1/00 1383624 T1

200230808 A61P 27/00 1463563 T1

200230809 B04B 15/00 1383608 T1

200230810 B63B 27/00 1515885 T1

200230811 C07D 211/00 1598338 T1

200230813 A61P 9/00 1832287 T1

200230815 A61K 38/24 1434600 T1

200300242 B42D 15/10 21607 B

200330467 E04F 15/04 1497510 T2

200331388 C07D 311/00 1560819 T1

200331442 C07C 315/00 1506171 T1

200331484 A61K 38/00 1776958 T1

200331495 G11B 17/028 1396855 T1

200331505 C12P 21/04 1572967 T1

200331517 B62B 3/04 1340667 T1

200331521 A23L 1/317 1601257 T1

200331522 H04W 4/00 1584212 T1

200331523 A47H 13/00 1875838 T1

200331524 A61K 48/00 1515752 T1

200331525 A61L 2/00 1476201 T1

200331526 C07D 401/00 1492785 T1

200331527 C07D 239/00 1569916 T1

200331528 H04B 7/005 1506626 T1

200331529 E01B 3/00 1384812 T1

200331530 A61K 31/5415 1478366 T1

200331531 A61K 31/506 1531819 T1

200331532 A61K 47/10 1511516 T1

200331533 A61B 5/05 1503668 T1

200331534 A61K 9/10 1513500 T1

200331535 A62C 39/00 1476226 T1

200331536 A61K 39/00 1550457 T1

200331537 A61K 31/41 1562589 T1

200331538 A61L 24/00 1782845 T1

200331539 C02F 3/12 1542932 T1

200331540 C07D 471/00 1509523 T1

200331541 A61F 2/06 1496815 T1

200331542 C12N 9/12 1509600 T1

200331543 A61K 31/21 1569635 T1

200331544 C07K 14/00 1551868 T1

200331545 A61K 38/43 1536827 T1

200331546 C04B 35/83 1494980 T1

200331547 B65G 57/02 1342681 T1

200331548 A61K 31/435 1581219 T1

200331549 B22D 17/02 1601480 T1

200331551 A23C 9/13 1364583 T1

200331552 C07D 211/00 1567493 T1

200331553 C12N 1/21 1476539 T1

200331554 C08B 37/00 1560854 T1

200331555 B29B 7/02 1677959 T1

200331556 A61K 31/185 1572180 T1

200331557 C01B 33/00 1525157 T1

200331558 B01D 9/00 1499410 T1

200331559 H01R 39/00 1662638 T1

200331560 B02C 13/00 1554044 T1

200331561 C07D 231/00 1492773 T1

200331562 G01N 33/68 1495330 T1

200331563 A61K 9/72 1474117 T1

200331565 A61K 9/00 1521572 T1

200331567 C07D 471/00 1555265 T1

200331568 A61K 9/26 1496869 T1

200331569 A61K 9/00 1534237 T1

200331570 C07K 14/435 1539815 T1

200331571 A61K 31/40 1513519 T1

200331572 B21D 39/03 1497053 T1

200331573 B62K 15/00 1575823 T1

200331574 B23B 31/12 1419837 T1

200331575 C07K 5/00 1517915 T1

200331576 C05F 1/00 1517873 T1

200331577 A61K 31/445 1530469 T1
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200331578 C07D 205/00 1513806 T1

200430885 C07D 495/00 1620439 T1

200430903 C08G 73/00 1854826 T1

200430999 A61K 9/52 1596841 T1

200431022 C07F 5/00 1768988 T1

200431025 E02D 17/00 1752583 T1

200431029 F02B 53/00 1639247 T1

200431034 A61K 45/00 1677827 T1

200431035 B22D 41/14 1525936 T1

200431036 B22D 41/00 1522358 T1

200431038 A61K 31/726 1677806 T1

200431041 C07K 16/18 1585770 T1

200431048 A61K 31/185 1613300 T1

200431049 C07K 14/00 1664095 T1

200431051 C07J 63/00 1594885 T1

200431053 F03D 3/00 1623112 T1

200431054 C07D 223/00 1680405 T1

200431055 H04W 24/00 1584210 T1

200431056 C07D 495/00 1648905 T1

200431057 C07K 14/435 1673391 T1

200431058 B27D 1/00 1761370 T1

200431059 A61K 9/50 1667665 T1

200431060 F42B 12/02 1664663 T1

200431061 D01F 6/60 1694890 T1

200431062 A61K 31/7016 1663257 T1

200431063 G01D 4/00 1592948 T1

200431064 A61K 31/185 1592416 T1

200431065 C22C 38/44 1766101 T1

200431066 C07C 255/00 1682493 T1

200431067 C07D 235/00 1626964 T1

200431068 E21D 21/00 1623095 T1

200431069 E05B 27/00 1464778 T1

200431070 C07D 498/00 1676848 T1

200431071 A61F 2/06 1550417 T1

200431072 E04B 2/86 1505219 T1

200431073 B05B 7/24 1658143 T1

200431074 C07D 498/00 1676847 T1

200431075 A01N 43/64 1599096 T1

200431076 C07D 471/00 1675852 T1

200431077 E06B 9/02 1666692 T1

200431078 A61K 47/36 1682185 T1

200431079 F03D 1/00 1636490 T1

200431080 H04W 48/00 1639851 T1

200431082 B42D 15/00 1765600 T1

200431084 A61K 31/557 1759702 T1

200431085 G01R 31/02 1586910 T1

200431086 A61K 31/568 1635843 T1

200431087 A61K 31/513 1663243 T1

200431089 C07D 487/00 1668014 T1

200431091 C08K 5/00 1533336 T1

200431093 A47J 27/16 1631175 T1

200431095 C23G 5/00 1649079 T1

200431096 C09J 5/04 1627022 T1

200431097 C07D 213/00 1601653 T1

200431098 C07H 9/00 1599490 T1

200431099 B67C 3/02 1544157 T1

200431100 C07D 205/00 1862455 T1

200431101 C07D 213/00 1727801 T1

200431102 C07H 15/00 1631574 T1

200431103 A61K 31/4965 1663236 T1

200530392 A61K 31/519 1750716 T1

200530459 E02D 27/32 1794375 T1

200530464 C02F 3/12 1588987 T1

200530506 A23L 1/00 1586242 T1

200530509 A61K 31/403 1679072 T9

200530544 A61K 31/423 1715859 T1

200530563 C07D 209/00 1751106 T1

200530564 C07D 209/00 1751105 T1

200530572 C09D 7/12 1753831 T1

200530590 B60R 25/02 1705084 T1

200530591 A23B 4/26 1566102 T1

200530594 G01S 1/00 1792196 T1

200530595 C07D 471/00 1740584 T1

200530596 C08F 2/44 1807453 T1

200530597 A61K 31/138 1799201 T1

200530601 C07K 7/00 1753776 T1

200530604 C12Q 1/00 1612275 T1

200530607 D02G 3/34 1780317 T1

200530608 A01N 43/48 1771070 T1

200530609 C07D 413/00 1753757 T1

200530610 A61K 9/107 1906921 T1

200530611 A61K 45/00 1763369 T1

200530612 A61K 8/04 1765274 T1

200530613 C07D 409/00 1805169 T1

200530614 D06M 17/00 1600552 T1

200530615 C08B 37/00 1791872 T1

200530616 C12N 15/11 1805305 T1

200530617 C12N 15/11 1805306 T1

200530618 C12N 15/11 1805307 T1

200530619 C12N 7/04 1751276 T1

200530620 C07D 451/00 1773829 T1

200530621 E01B 1/00 1733094 T1

200530622 C07D 223/00 1789395 T1

200530623 A61K 8/18 1761236 T1

200530624 A47B 47/00 1629744 T1

200530625 C09D 11/02 1790701 T1

200530626 E04F 19/02 1555360 T1

200530627 B01D 69/00 1807184 T1

200530628 B29C 70/04 1727665 T1

200530629 A61K 9/14 1729730 T1

200530630 H01R 4/38 1741161 T1

200530631 A61B 19/00 1552795 T1

200530632 E04B 1/76 1643046 T1

200530633 B27M 3/04 1719596 T1

200530634 E04F 21/165 1666683 T1

200530635 E01B 9/00 1756364 T1

200530636 C07D 451/00 1735304 T1

200530637 A61K 31/185 1754478 T1

200530638 E05D 15/26 1727954 T1

200530639 B29B 17/00 1729944 T1

200530640 C23C 14/34 1799876 T1

200530641 G01N 33/574 1776587 T1

200530642 A61B 5/022 1641389 T1

200530643 A61K 31/4468 1708705 T1

200530644 E04B 1/348 1733100 T1

200530645 C03B 9/00 1802556 T1

200530646 A61K 31/4015 1807072 T1

200530648 C07K 1/00 1725580 T1

200530649 A01N 65/00 1824339 T1

200530650 A01N 25/18 1827096 T1
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200530652 B23K 37/04 1652615 T1

200530653 C08G 69/00 1571173 T1

200530654 G02C 5/00 1719015 T1

200530655 G02B 6/00 1733263 T1

200530656 A61N 2/00 1711227 T1

200530661 A61K 31/00 1809267 T1

200530662 D06B 11/00 1802797 T1

200530664 E05D 15/06 1721056 T1

200530665 A61K 38/20 1793859 T1

200530667 C09D 5/03 1902104 T1

200630118 B27B 33/00 1872918 T1

200630197 C09C 1/40 1715009 T1

200630201 E02D 29/14 1910626 T1

200630207 H05B 41/28 1744603 T1

200630209 C07D 487/00 1883641 T1

200630215 B65H 18/00 1893513 T1

200630216 B21D 28/02 1815922 T1

200630217 E04B 1/78 1754840 T1

200630218 G06T 15/10 1739626 T1

200630219 F16B 35/00 1750020 T1

200630220 F16B 21/00 1793131 T1

200630221 A61K 31/7125 1877070 T1

200630222 A23L 1/00 1733628 T1

200630223 B23K 26/08 1785215 T1

200630224 F23G 5/027 1896774 T1

200630225 C07D 231/00 1879869 T1

200630226 B65D 19/00 1695915 T1

200630227 B01F 7/00 1787713 T1

200630228 F02B 33/02 1911947 T1

200630229 A23C 19/00 1769683 T1

200630230 E04C 2/04 1783293 T1

200630231 C07D 401/00 1904477 T1

200630232 C07D 207/00 1851198 T1

200630233 A23L 1/317 1855551 T1

200630234 C07D 471/00 1924580 T1

200630235 E01B 35/00 1724397 T1

200630236 H01B 1/12 1966805 T1

200630237 B23K 26/00 1790427 T1

200630238 A61K 36/185 1829548 T1

200630239 B60S 3/04 1888382 T1

200630240 C23C 14/34 1856303 T1

200630241 F02M 37/00 1785618 T1

200630242 E01C 9/00 1846617 T1

200630243 H04W 16/00 1880565 T1

200630244 B65D 19/02 1712478 T1

200630245 D06F 57/00 1743972 T1

200630246 C07F 9/00 1896489 T1

200630247 A61K 9/24 1890681 T1

200630248 C10M 103/00 1770153 T1

200630251 E01B 26/00 1808531 T1

200630252 C07K 14/435 1846445 T1

200630253 E01F 15/02 1910622 T1

200630254 E03C 1/12 1861551 T1

200630255 C07D 471/00 1851217 T1

200630258 C09D 175/04 1717284 T1

200630259 H01Q 1/27 1920497 T1

200630260 C07D 471/00 1853601 T1

200630261 C08J 9/00 1919988 T1

200630262 B29B 9/02 1851023 T1

200630263 E05B 19/00 1867810 T1

200630264 C07D 403/00 1899328 T1

200630265 A61K 31/519 1845994 T1

200630266 A61K 9/20 1937221 T1

200630267 C01F 7/00 1926686 T1

200630268 C07C 69/00 1966118 T1

200630269 A61K 31/47 1879580 T1

200630272 C08G 18/00 1717257 T1

200630273 C07D 471/00 1902054 T1

200630274 H04L 27/26 1845680 T1

200630276 C08J 9/00 1919990 T1

200630278 E05D 15/00 1936085 T1

200630280 C07K 16/00 1772465 T1

200630282 B29C 53/00 1948422 T1

200700283 D06F 35/00 22681 A

200700285 G01G 19/00 22693 A

200700286 A61H 19/00 22660 A

200700287 A01B 21/00 22653 A

200700289 C07D 271/00 22676 A

200700290 C07D 271/00 22677 A

200700291 C07D 251/00 22675 A

200700293 F25D 23/00 22690 A

200700294 B82B 3/00 22669 A

200700295 A41H 1/00 22658 A

200700297 E03D 9/04 22683 A

200700298 B60S 9/00 22665 A

200700299 C09D 5/08 22678 A

200700300 B82B 3/00 22670 A

200700301 B82B 3/00 22671 A

200700303 F01D 17/00 22684 A

200700305 H02K 5/16 22698 A

200700307 A47C 17/00 22659 A

200700310 C12N 15/10 22679 A

200700311 F28D 3/00 22691 A

200700313 F24C 15/10 22688 A

200700314 F24C 7/08 22686 A

200700315 B66D 1/00 22666 A

200700316 B66D 1/00 22667 A

200700317 A63F 5/00 22662 A

200700318 C01G 23/00 22672 A

200700319 B60Q 1/00 22664 A

200700321 A23B 9/00 22656 A

200700322 C07D 235/00 22674 A

200700323 A01K 13/00 22654 A

200700324 D06M 11/00 22682 A

200700328 A63C 5/00 22661 A

200700329 F04D 29/42 22685 A

200700330 F24C 15/20 22689 A

200700333 B42F 13/00 22663 A

200700334 F24C 15/00 22687 A

200700337 B66D 1/00 22668 A

200700338 G06T 1/00 22694 A

200700340 H01H 71/12 22697 A

200700341 C07C 401/00 22673 A

200700343 A24F 19/00 22657 A

200700344 D06F 33/02 22680 A

200700346 G07F 17/32 22696 A

200730006 B27D 3/00 1847363 T1

200730017 A62C 2/00 1913979 T1

200730020 E05B 65/00 1937919 T1

200730021 C12P 13/00 1867728 T1
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SI - PATENTI Kazalo po številkah prijav
(21) (51) - prva (11,13) (21) (51) - prva (11,13)

200730022 B21D 43/04 1919641 T1

200730023 A61F 2/16 1852090 T1

200730024 A01M 1/00 1900280 T1
200730025 C07D 417/00 1923392 T1

200730026 H01Q 21/00 1903636 T1

200730027 A61F 9/007 1917936 T1
200730028 F16L 27/00 1927806 T1

200800223 G06T 1/00 22695 A

200800235 G01B 5/00 22692 A

200800276 A47G 9/02 22699 A2

200900027 A01M 13/00 22655 A

200900053 E06B 3/04 22700 A2

200900061 G09F 23/00 22701 A2
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Odločbe o podelitvi patentov SI - PATENTI
Odločbe o podelitvi patentov

Številka Datum objave Številka Datum izdaje
patenta patenta odločbe odločbe

22599 30.04.2009 31200-214/2007-6 04.05.2009

22600 30.04.2009 31200-273/2007-6 04.05.2009

22601 30.04.2009 31200-261/2007-6 04.05.2009

22602 30.04.2009 31200-279/2007-6 04.05.2009

22603 30.04.2009 31200-255/2007-6 04.05.2009

22604 30.04.2009 31200-278/2007-9 04.05.2009

22605 30.04.2009 31200-272/2007-9 04.05.2009

22606 30.04.2009 31200-254/2008-4 04.05.2009

22607 30.04.2009 31200-224/2007-8 04.05.2009

22608 30.04.2009 31200-263/2007-8 04.05.2009

22609 30.04.2009 31200-252/2007-6 04.05.2009

22610 30.04.2009 31200-208/2007-5 04.05.2009

22611 30.04.2009 31200-240/2007-7 04.05.2009

22612 30.04.2009 31200-269/2007-11 04.05.2009

22613 30.04.2009 31200-217/2007-6 04.05.2009

22614 30.04.2009 31200-230/2007-6 04.05.2009

22615 30.04.2009 31200-231/2007-6 04.05.2009

22616 30.04.2009 31200-213/2007-6 04.05.2009

22617 30.04.2009 31200-256/2007-6 04.05.2009

22618 30.04.2009 31200-257/2007-4 04.05.2009

22619 30.04.2009 31200-267/2007-5 04.05.2009

22620 30.04.2009 31200-239/2007-12 04.05.2009

22621 30.04.2009 31200-247/2007-7 04.05.2009

22622 30.04.2009 31200-319/2008-6 04.05.2009

22623 30.04.2009 31200-233/2007-9 04.05.2009

22624 30.04.2009 31200-218/2007-8 04.05.2009

22625 30.04.2009 31200-222/2007-8 04.05.2009

Številka Datum objave Številka Datum izdaje
patenta patenta odločbe odločbe

22626 30.04.2009 31200-244/2007-7 04.05.2009

22627 30.04.2009 31200-216/2007-7 04.05.2009

22628 30.04.2009 31200-270/2007-6 04.05.2009

22629 30.04.2009 31200-264/2007-8 04.05.2009

22630 30.04.2009 31200-211/2007-4 04.05.2009

22631 30.04.2009 31200-241/2007-9 04.05.2009

22632 30.04.2009 31200-260/2008-8 04.05.2009

22633 30.04.2009 31200-232/2007-7 04.05.2009

22634 30.04.2009 31200-243/2007-9 04.05.2009

22635 30.04.2009 31200-271/2007-7 04.05.2009

22636 30.04.2009 31200-275/2007-10 04.05.2009

22637 30.04.2009 31200-251/2007-6 04.05.2009

22638 30.04.2009 31200-277/2007-6 04.05.2009

22639 30.04.2009 31200-242/2007-7 04.05.2009

22640 30.04.2009 31200-276/2007-6 04.05.2009

22641 30.04.2009 31200-260/2007-8 04.05.2009

22642 30.04.2009 31200-250/2007-6 04.05.2009

22643 30.04.2009 31200-221/2007-7 04.05.2009

22644 30.04.2009 31200-294/2008-6 04.05.2009

22645 30.04.2009 31200-210/2007-4 04.05.2009

22646 30.04.2009 31200-274/2007-6 04.05.2009

22647 30.04.2009 31200-258/2007-6 04.05.2009

22648 30.04.2009 31200-212/2007-6 04.05.2009

22649 30.04.2009 31200-238/2007-5 04.05.2009

22650 30.04.2009 31200-237/2007-5 04.05.2009

22651 30.04.2009 31200-226/2007-7 04.05.2009

22652 30.04.2009 31200-225/2007-7 04.05.2009

Ugotovitvene odločbe po členu 93(1)(a) zakona

Številka Datum objave Številka Datum izdaje
patenta patenta odločbe odločbe

20494 31.08.2001 31200-36/2000-18 05.05.2009

20537 31.10.2001 31200-81/2000-13 27.03.2009

Ugotovitvene odločbe po členu 93(1)(b) zakona

Številka Datum objave Številka Datum izdaje
patenta patenta odločbe odločbe

20822 31.08.2002 31202-6/2001-10 11.05.2009

20851 31.10.2002 31202-41/2000-15 20.04.2009

20852 31.10.2002 31202-42/2000-16 20.04.2009

Številka Datum objave Številka Datum izdaje
patenta patenta odločbe odločbe

20881 31.10.2002 31202-13/2001-11 11.05.2009

21607 30.04.2005 31200-242/2003-13 19.03.2009

9900022 30.06.1999 31200-22/1999-17 12.03.2009
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SI - PATENTI Prenehanja veljavnosti patentov
Prenehanja veljavnosti patentov

Številka Datum objave Datum prenehanja
patenta patenta/prevoda zaht. veljavnosti patenta

20015 29.02.2000 14.07.2008

20320 28.02.2001 07.08.2008

20476 31.08.2001 17.08.2008

20615 28.02.2002 23.07.2008

20649 28.02.2002 13.07.2008

20733 30.06.2002 21.09.2008

20775 30.06.2002 26.08.2008

20853 31.10.2002 01.09.2008

20962 28.02.2003 21.07.2008

20996 28.02.2003 26.07.2008

20997 28.02.2003 06.07.2008

21001 28.02.2003 27.08.2008

21083 30.06.2003 12.07.2008

21264 29.02.2004 18.11.2006

21269 29.02.2004 03.07.2008

21274 29.02.2004 28.08.2008

21275 29.02.2004 28.08.2008

21276 29.02.2004 27.08.2008

21283 29.02.2004 25.07.2008

21284 29.02.2004 03.07.2008

21289 29.02.2004 03.08.2008

21291 29.02.2004 25.07.2008

21325 30.04.2004 27.09.2008

21338 30.04.2004 26.09.2008

21453 31.10.2004 04.09.2008

21496 31.12.2004 04.09.2008

21537 28.02.2005 29.08.2008

21552 28.02.2005 19.07.2008

21553 28.02.2005 11.07.2008

21581 28.02.2005 16.07.2008

21593 30.04.2005 09.09.2008

21605 30.04.2005 28.09.2008

21694 31.08.2005 12.08.2008

21752 31.10.2005 02.07.2008

21845 28.02.2006 27.07.2008

21846 28.02.2006 26.07.2008

22082 28.02.2007 02.07.2008

22085 28.02.2007 27.08.2008

22089 28.02.2007 02.08.2008

22098 28.02.2007 27.07.2008

22107 28.02.2007 13.07.2008

22108 28.02.2007 24.08.2008

22112 30.04.2007 17.09.2008

22131 30.04.2007 02.09.2008

22138 30.04.2007 15.09.2008

0635558 28.02.1999 15.07.2008

0636681 29.02.2004 17.07.2008

0638528 28.02.1998 12.08.2008

0641516 31.08.2001 02.09.2008

0704438 30.06.1998 04.08.2008

0713386 30.04.1999 06.08.2008

0730754 30.04.2004 31.08.2008

0752555 31.12.1999 08.07.2008

0754678 30.04.2001 09.07.2008

0755863 28.02.1998 26.07.2008

0755978 28.02.2001 06.07.2008

0761903 31.10.2002 13.08.2008

0762304 31.12.1997 15.09.2008

Številka Datum objave Datum prenehanja
patenta patenta/prevoda zaht. veljavnosti patenta

0774969 31.08.2003 08.08.2008

0781129 31.12.2003 15.09.2008

0815747 30.04.2001 01.07.2008

0821110 30.04.2003 11.07.2008

0832736 30.04.2003 12.09.2008

0840621 30.06.2002 23.07.2008

0842520 31.10.2002 27.07.2008

0853544 31.12.2003 31.08.2008

0862431 30.06.2002 06.09.2008

0892491 31.12.2003 14.07.2008

0894930 31.08.2007 08.07.2008

0900597 30.06.2006 23.08.2008

0902016 31.08.2002 13.08.2008

0913154 30.04.2003 12.08.2008

0920572 30.06.2006 22.08.2008

0925240 31.10.2000 03.09.2008

0926968 30.04.2002 19.07.2008

0927192 31.10.2004 09.09.2008

0929528 31.10.2003 09.09.2008

0931369 31.10.2001 12.09.2008

0934051 31.12.2001 20.09.2008

0934310 30.06.2005 25.09.2008

0949920 31.10.2006 10.07.2008

0953112 31.08.2002 23.09.2008

0973511 31.10.2003 16.09.2008

0985679 31.10.2003 08.09.2008

0988790 31.10.2003 24.09.2008

0989130 31.12.2004 24.09.2008

0989274 31.10.2006 07.09.2008

0994764 30.04.2003 10.07.2008

1005445 31.12.2004 14.08.2008

1007512 31.10.2002 12.08.2008

1009400 30.04.2005 12.08.2008

1014993 28.02.2003 10.09.2008

1017670 30.04.2003 06.09.2008

1022960 31.10.2002 19.09.2008

1034344 31.08.2002 24.07.2008

1043332 30.04.2007 09.07.2008

1069231 30.06.2005 07.07.2008

1077218 31.08.2007 28.07.2008

1094804 28.02.2006 09.07.2008

1095042 30.04.2006 15.07.2008

1098825 30.04.2003 03.07.2008

1108738 31.08.2003 13.09.2008

1114166 31.10.2005 14.09.2008

1115697 31.08.2004 03.09.2008

1117392 30.06.2004 09.07.2008

1117736 31.10.2004 12.08.2008

1119668 30.06.2006 03.08.2008

1121107 30.04.2004 23.09.2008

1125015 31.10.2003 17.08.2008

1130962 30.06.2004 23.09.2008

1136961 31.08.2004 01.08.2008

1172364 31.08.2003 03.07.2008

1174072 31.12.2006 14.07.2008

1177850 31.12.2004 05.08.2008

1186292 31.10.2005 11.08.2008

1187093 30.04.2003 31.08.2008
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Prenehanja veljavnosti patentov SI - PATENTI
Številka Datum objave Datum prenehanja
patenta patenta/prevoda zaht. veljavnosti patenta

1191181 31.08.2002 19.09.2008

1193363 31.10.2004 18.09.2008

1196622 31.08.2005 26.07.2008

1197483 31.08.2005 20.09.2008

1198224 31.10.2003 21.07.2008

1200096 31.12.2004 08.07.2008

1200445 29.02.2004 29.07.2008

1204724 31.08.2003 12.07.2008

1206267 28.02.2005 25.08.2008

1206452 30.04.2005 21.07.2008

1208192 28.02.2007 02.09.2008

1210327 30.04.2006 25.07.2008

1212311 31.10.2003 29.08.2008

1212315 31.10.2003 29.08.2008

1213279 30.04.2005 18.07.2008

1218205 30.04.2004 25.08.2008

1218699 30.06.2004 22.07.2008

1219632 30.04.2007 01.09.2008

1228041 30.04.2004 08.07.2008

1281655 30.04.2004 09.07.2008

1297835 31.12.2007 25.07.2008

1298984 30.04.2005 02.09.2008

1305041 31.12.2006 22.07.2008

1305047 31.10.2006 01.08.2008

1305314 30.04.2005 19.07.2008

1305319 31.08.2006 21.07.2008

1309555 31.12.2005 16.08.2008

1309559 31.10.2006 28.07.2008

1309586 30.06.2006 18.08.2008

1311256 31.12.2005 18.08.2008

1315479 30.04.2007 22.08.2008

1315933 30.04.2005 01.09.2008

1325281 31.12.2004 29.07.2008

1355776 31.08.2006 01.08.2008

1379575 31.12.2007 22.08.2008

1396640 31.12.2006 29.08.2008

1400370 31.12.2005 21.09.2008

1404667 31.08.2006 02.07.2008

1406607 30.04.2006 16.07.2008

1410721 31.10.2006 05.09.2008

1412328 28.02.2007 18.07.2008

1414302 31.08.2007 17.07.2008

1414409 30.06.2007 06.08.2008

Številka Datum objave Datum prenehanja
patenta patenta/prevoda zaht. veljavnosti patenta

1414759 31.10.2005 10.07.2008

1427428 31.10.2006 14.09.2008

1439866 31.08.2005 17.07.2008

1444863 31.10.2008 23.09.2008

1491619 30.06.2005 02.09.2008

1493899 30.04.2007 02.07.2008

1498498 31.12.2006 16.07.2008

1498608 31.10.2006 15.07.2008

1502862 31.08.2006 31.07.2008

1508581 31.08.2007 03.07.2008

1512016 30.06.2006 23.07.2008

1519726 30.06.2007 03.07.2008

1524904 30.04.2007 01.07.2008

1524906 31.10.2007 01.07.2008

1525347 31.12.2008 17.07.2008

1525394 31.12.2006 03.07.2008

1529817 31.10.2007 17.09.2008

1530608 31.10.2006 03.07.2008

1539184 30.04.2007 29.08.2008

1539752 31.08.2007 29.07.2008

1539852 31.10.2007 04.09.2008

1539895 30.06.2007 14.08.2008

1567120 31.08.2007 05.09.2008

1615799 30.04.2008 20.09.2008

1619101 30.04.2007 21.07.2008

1629515 31.10.2007 19.09.2008

1632651 30.06.2007 03.09.2008

1651640 30.06.2007 14.07.2008

1651641 31.10.2007 14.07.2008

1653809 30.06.2007 15.07.2008

1654270 30.04.2008 30.07.2008

1667526 30.06.2007 15.09.2008

1680425 30.04.2007 18.09.2008

1685146 31.10.2007 17.09.2008

9011409 31.10.1995 19.07.2008

9200378 30.06.1994 12.12.2004

9300456 31.03.1994 04.09.2008

9400349 30.04.1995 10.09.2008

9520012 30.06.1997 16.09.2005

9520102 31.08.1997 21.09.2008

9520136 31.12.1997 24.12.2005

9720048 31.12.1999 26.07.2008
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SI - PATENTI Spremembe
Spremembe

IZUMITELJ:

Za patent
(11) 1509517

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.10.2008

je nova navedba izumitelja
(72) Rukhman Igor, Yogneam Illit 20692, IL;

Nisnevich Gennady, 32688 Haifa, IL

IMETNIK:

Za patent
(11) 20508

objavljen
(45) 31.10.2001

je nova navedba imetnika
(73) TOMAŽ HAM,

Pod topoli 1, 1000 Ljubljana, SI

Za patent
(11) 20748

objavljen
(45) 30.06.2002

je nova navedba imetnika
(73) Cognis IP Management GmbH,

Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, DE

Za patent
(11) 20851

objavljen
(45) 31.10.2002

je nova navedba imetnika
(73) Bayer Schering Pharma AG,

Muellerstrasse 178, 13353, Berlin, DE

Za patent
(11) 20852

objavljen
(45) 31.10.2002

je nova navedba imetnika
(73) Bayer Schering Pharma AG,

Muellerstrasse 178, 13353, Berlin, DE

Za patent
(11) 21620

objavljen
(45) 30.04.2005

je nova navedba imetnika
(73) FONaTERM, d.o.o.,

Koroška cesta 5, 2380 Slovenj Gradec, SI

Za patent
(11) 22498

objavljen
(45) 31.10.2008

je nova navedba imetnika
(73) INT VRATA d.o.o.,

Todraž 11, 4224 Gorenja vas, SI

Za patent
(11) 0716640

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.10.1997

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 0819694

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 30.04.2003

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 0842143

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.08.2001

je nova navedba imetnika
(73) Newron Pharmaceuticals S.p.A.,

Via Ludovico Ariosto, 21, 20091 Bresso (MI), IT

Za patent
(11) 0970917

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 28.02.2006

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 1014966

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.10.2006

je nova navedba imetnika
(73) NPS Pharmaceuticals, Inc.,

550 Hills Drive, Third Floor,
Bedminster, New Jersey 07921, US

Za patent
(11) 1095541

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.12.2002

je nova navedba imetnika
(73) B & S Patente und Marken GmbH,

Saffiger Strasse 14, DE-56299 Ochtendung, DE
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Spremembe SI - PATENTI
Za patent
(11) 1131065

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(73) Biogen Idec International GmbH,

Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 ZUG, CH

Za patent
(11) 1296663

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.08.2007

je nova navedba imetnika
(73) Alkermes Inc.,

88 Sidney Street,
Cambridge, Massachusetts 02139, US

Za patent
(11) 1312096

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 30.04.2006

je nova navedba imetnika
(73) Aseptic Technologies S.A.,

Rue Camille Hubert, 7-9, 5032 Les Isnes, BE

Za patent
(11) 1320511

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 30.04.2006

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 1343319

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 28.02.2007

je nova navedba imetnika
(73) UPC Broadband Operations BV,

53 Boeing Avenue, 1119 PE Schiphol-Rijk, NL

Za patent
(11) 1345845

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 28.02.2005

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 1355854

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.12.2004

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 1361279

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.12.2006

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 1388697

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 30.06.2005

je nova navedba imetnika
(73) GDF SUEZ Société Anonyme,

12-26, rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris, FR

Za patent
(11) 1392875

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.08.2005

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Goldschmidt GmbH,

Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, DE;
Buehler Druckguss AG,
9240 Uzwil, CH

Za patent
(11) 1397223

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.10.2007

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Goldschmidt GmbH,

Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, DE

Za patent
(11) 1403271

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 30.04.2006

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 1448221

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 30.06.2007

je nova navedba imetnika
(73) Zentaris IVF GmbH,

Weismuellerstrasse 50, 60314 Frankfurt am Main, DE

Za patent
(11) 1468330

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.12.2007

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Roehm GmbH,

Kirschenallee, 64293 Darmstadt, DE
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Za patent
(11) 1472026

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.12.2007

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Goldschmidt GmbH,

Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, DE;
Buehler Druckguss AG,
9240 Uzwil, CH

Za patent
(11) 1475350

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.12.2005

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 1479587

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 29.02.2008

je nova navedba imetnika
(73) Frauscher Holding GmbH,

Gewerbestrasse 1, A-4774 St. Marienkirchen, AT

Za patent
(11) 1480768

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 30.06.2006

je nova navedba imetnika
(73) Cantec GmbH & Co. KG,

Helenenstrasse 149, 45143 Essen, DE

Za patent
(11) 1485250

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 30.06.2006

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Roehm GmbH,

Kirschenallee, 64293 Darmstadt, DE

Za patent
(11) 1485416

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.10.2007

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Roehm GmbH,

Kirschenallee, 64293 Darmstadt, DE

Za patent
(11) 1495236

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.12.2005

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Röhm GmbH,

Kirschenallee, 64293 Darmstadt, DE

Za patent
(11) 1503816

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.08.2007

je nova navedba imetnika
(73) Cilag GmbH International,

Landis & Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, CH

Za patent
(11) 1505104

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.08.2007

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Oxeno GmbH,

Paul-Baumann-Strasse 1, 45772 Marl, DE

Za patent
(11) 1511961

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 30.06.2008

je nova navedba imetnika
(73) Menerga GmbH,

Gutenbergstrasse 52,
45473 Muelheim an der Ruhr, DE

Za patent
(11) 1562566

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 28.02.2009

je nova navedba imetnika
(73) Javelin Pharmaceuticals, Inc.,

125 Cambridge Park Drive Cambridge, MA 02140, US

Za patent
(11) 1565337

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 29.02.2008

je nova navedba imetnika
(73) Electric Line Uppland AB,

Sylveniusgatan 5D, 75450 UPPSALA, SE

Za patent
(11) 1566415

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.08.2007

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 1572852

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 30.04.2007

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE
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Za patent
(11) 1572854

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 28.02.2007

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 1572855

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 28.02.2007

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 1608655

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.12.2008

je nova navedba imetnika
(73) Neurotune AG,

Wagistrasse 27a, CH-8952 Schlieren, CH

Za patent
(11) 1614077

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 29.02.2008

je nova navedba imetnika
(73) Powers International, LLC,

27 Catawba street, Suite A, Belmont, NC 28012, US

Za patent
(11) 1620183

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.12.2006

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Roehm GmbH,

Kirschenallee, 64293 Darmstadt, DE

Za patent
(11) 1646491

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 28.02.2009

je nova navedba imetnika
(73) Aseptic Technologies S.A.,

Rue Camille Hubert, 7-9, 5032 Les Isnes, BE

Za patent
(11) 1664177

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.10.2007

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Oxeno GmbH,

Paul-Baumann-Strasse 1, 45772 Marl, DE

Za patent
(11) 1683801

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 29.02.2008

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

Za patent
(11) 1690812

z objavljenim prevodom zahtevkov dne
(46) 31.08.2008

je nova navedba imetnika
(73) Ashworth Bros., Inc.,

222 Milliken Blvd.,
Fall River, Massachusetts 02721, US

Za patent
(11) 9010243

objavljen
(45) 31.10.1996

je nova navedba imetnika
(73) Shire Canada Inc.,

2250 Alfred Nobel Blvd., Suite 500, Ville St-Laurent,
Quebec, Canada H4S 2C9, CA

Za patent
(11) 9400087

objavljen
(45) 31.12.1994

je nova navedba imetnika
(73) Zentaris IVF GmbH,

Weismuellerstrasse 50, 60314 Frankfurt am Main, DE

Za patent
(11) 9400216

objavljen
(45) 31.12.1994

je nova navedba imetnika
(73) Evonik Degussa GmbH,

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, DE

LICENCA:

Za patent
(11) 21620

objavljen
(45) 30.04.2005

je bila dne 23.04.2009 izbrisana licenca

Za patent
(11) 21796

objavljen
(45) 31.12.2005

je navedba pridobitelja licence
MECUM d.o.o.,
Litijska cesta 43, 1000 Ljubljana, SI
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Zahteve za razširitev evropskega patenta

V skladu z 2. členom  Določil, ki urejajo razširitev evropskih patentov na Slovenijo  (Uradni list - Mednarodne pogodbe št. 2/94), so
v razdelku objavljene zahteve za razširitev evropskega patenta na Slovenijo. Navedeni so bibliografski podatki objavljenih evropskih
patentnih prijav, za katere je bila zahtevana razširitev na Slovenijo in plačana predpisana pristojbina.

Bibliografski zapisi so urejeni po prvi kodi mednarodne patentne klasifikacije (MPK). Podatki so označeni s kodami INID  za patente
(WIPO standard ST.9) in si sledijo v naslednjem vrstnem redu:

(51) kode po MPK (97) EP objavna številka prijave
(86) podatki o mednarodni (PCT) prijavi: datum prijave, WO, številka PCT prijave
(96) podatki o evropski patentni prijavi: datum prijave, EP, številka evropske patentne prijave
(87) podatki o objavi mednarodne (PCT) prijave: WO objavna številka, datum objave PCT prijave

(številka izdaje "PCT GAZETTE", v kateri je bila objava omenjena) in jezik objave

Primer:

(87) WO 94/24343,27.10.1994 (24/1994), De PCT objava

(97) podatki o objavi evropske patentne prijave: EP objavna številka, datum objave prijave (številka izdaje
"EP Bulletin", v katerem je bila objava omenjena), jezik objave prijave (En - angleški, De - nemški,Fr - francoski)

Primer:

(97) EP 0647281, 12.04.1995 (15/1995), De EP objava

(30) prednostna pravica: datum, država, številka
(71) prijavitelj
(72) izumitelj
(54) naziv izuma v angleščini

Glavni podatki
BIL 2009/3, 30.06.2009 101
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(51) A61J 7/02 (11) EP 2055293
(96) 06.10.1998 EP 06112033.3

(97) EP 2055293, 06.05.2009 (19/2009), En
(30) 04.11.1997 SE 9704024
(71) Sensidos AB, Holmvagen 22 B, 756 61 Uppsala, SE
(72) Nystrom, Christer, Uppsala 756 61, SE;

Aquilonius, Sten-Magnus, Sigtuna 193 31, SE
(54) A method and apparatus for dosing a medical 

preparation

(51) A61K 8/00 (11) EP 2052714
A61K 31/74
A01N 25/34
A61P 17/00
A61P 17/10
A61P 43/00

(96) 24.07.2001 EP 08020820.0
(97) EP 2052714, 29.04.2009 (18/2009), En
(30) 03.08.2000 US 632508
(71) Dow Pharmaceutical Sciences, Inc., 1330a Redwood Way, 

Petaluma CA 94954-6542, US
(72) Dow, Gordon J., Santa Rosa, CA 95409, US;

Lathrop, Robert W., Novato, CA 94949, US;
Dow, Debra A., Petaluma, CA 94952, US

(54) Topical gel delivery systems for treating skin disorders

(51) A61K 9/70 (11) EP 2062573
A61M 35/00
A61F 13/00

(96) 30.04.2002 EP 08020810.1
(97) EP 2062573, 27.05.2009 (22/2009), En
(30) 01.05.2001 US 287875;

22.05.2001 US 292537
(71) EURO-CELTIQUE S.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 

Luxembourg, LU
(72) Tavares, Lino, Kinnelon, NJ 07405, US;

Reidenberg, Bruce E., Rye, NY 10580, US;
Sackler, Richard S., Greenwich, CT 06830, US;
Wright, Curtis, Norwalk, CT 06851, US;
Alfonso, Mark A., Easton, CT 06612, US;
Oshlack, Benjamin, Boca Raton, FL 33432, US;
Cassidy, James P., Cortlandt Manor,NY 10567, US;
Carpanzano, Anthony E., Sherman, CT 06784, US;
Gullapalli, Rampurna Prasad, Elmsford, NY 10523, US;
Shevchuk, Ihor, Yonkers, NY 10710, US

(54) Abuse resistant opioid containing transdermal systems

(51) A61K 31/165 (11) EP 1935416
A61P 25/00

(96) 04.04.2002 EP 08004647.7

(97) EP 1935416, 25.06.2008 (26/2008), En
(30) 02.10.2001 GB 0123571;

05.04.2001 US 281685
(71) Aventis Pharmaceuticals Inc., 55 Corporate Drive, 

Bridgewater, NJ 08807, US
(72) The designation of the inventor has not yet been filed
(54) Use of (Z)-2-cyano-3-Hydroxy-but-2-enoic acid-(4'-

trifluorromethylphenyl)-amide for treating multiple 
sclerosis

(51) A61K 31/44 (11) EP 1200086
A61K 31/435

(86) 04.08.2000 WO PCT/US00/21309
(96) 04.08.2000 EP 00955368.6

(87) WO 01/10381, 15.02.2001 (07/2001), En
(97) EP 1200086, 02.05.2002 (18/2002), En
(30) 04.08.1999 US 147221;

08.10.1999 US 158712;
16.11.1999 US 165847

(71) Icagen, Inc., Suite 460, 4222 Emperor Boulevard, 
Research Triangle Park, NC 27703, US

(72) WICKENDEN, Alan, David, 
Cary, NC 27513, US;
RIGDON, Gregory, Cooksey, 
Durham, NC 27704, US;
MCNAUGHTON-SMITH, Grant, Andrew, 
Morrisville, NC 27560, US;
GROSS, Michael, Francis, Durham, NC 27713, US

(54) METHODS FOR TREATING OR PREVENTING PAIN AND 
ANXIETY

(51) A61K 31/44 (11) EP 2050450
A61K 31/48
A61K 31/415
A61K 31/445
C07D 211/04
C07D 211/06
C07D 235/24
C07D 413/04
C07D 235/26
C07D 401/04
C07D 401/06
C07D 403/04
C07D 403/06
A61P 25/04

(96) 18.04.2002 EP 08172606.9
(97) EP 2050450, 22.04.2009 (17/2009), En
(30) 18.04.2001 US 284666;

18.04.2001 US 284667;
18.04.2001 US 284668;
18.04.2001 US 284669

(71) EURO-CELTIQUE S.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 
1653 Luxembourg, LU

(72) Sun, Qun, Belle Mead, PA 08502, US;
Goehring, Richard R., Pipersville, PA 18947, US;
Kyle, Donald J., Newtown, 18940, US;
Chen, Zhengming, Belle Mead, NJ 08502, US;
Victory, Sam, Newtown, PA 18940, US;
Whitehead, John, Newtown, PA 18940, US

(54) 1-Piperidine-2-cyanoimino-1,3-dihydro-2H-
benzimidazole derivatives as nociceptin analogs with 
ORL1 modulating activity for the treatment of pain

(51) A61K 31/565 (11) EP 2044941
A61K 31/585
A61P 15/18
A61K 9/20
A61K 9/28

(96) 31.08.2000 EP 08015966.8
(97) EP 2044941, 08.04.2009 (15/2009), En
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(30) 31.08.1999 US 386274;
31.08.1999 EP 99202826

(71) Bayer Schering Pharma AG, 
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE

(72) Heil, Wolfgang, 21435 Stelle, DE;
Heithecker, Renate, 14163 Berlin, DE;
Hilmann, Juergen, 13351 Berlin, DE;
Lipp, Ralph, Zionsville, IN 46077, US

(54) Multiple-phase formulation of drospirenone and 
estradiol as a contraceptive

(51) A61K 39/39 (11) EP 1733735
A61K 31/70
A61K 39/00
A61K 9/00

(96) 21.05.1999 EP 06118586.4

(97) EP 1733735, 20.12.2006 (51/2006), En
(30) 22.05.1998 US 86393
(71) Ottawa Health Research Institute, 

725 Parkdale Avenue, Ottawa, Ontario K1Y 4E9, CA;
Coley Pharmaceutical Group, Inc., 
93 Worcester Street, Suite 101, Wellesley, MA 02481, US

(72) McCluskie, Michael J., Loeb Health Research Inst., 
Ottawa, Ontario K1Y 4E9, CA;
Davis, Heather, 
Ottawa, Ontario K1S 1T4, CA

(54) Methods and products for inducing mucosal immunity

(51) A61K 47/48 (11) EP 1839676
(96) 28.06.2000 EP 07010693.5

(97) EP 1839676, 03.10.2007 (40/2007), En
(30) 02.07.1999 US 142254;

23.08.1999 US 150225;
31.08.1999 US 151548;
17.11.1999 US 166151

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH

(72) Bailon, Pascal Sebastian, 
Florham Park, New Jersey 07932, US

(54) Erythropoietin derivates

(51) C07C 237/26 (11) EP 1955996
A61K 31/65

(96) 29.06.2001 EP 08005899.3

(97) EP 1955996, 13.08.2008 (33/2008), En
(30) 13.03.2001 US 275620
(71) Paratek Pharmaceuticals, Inc., 

75 Kneeland Street, Boston, MA 02111, US
(72) Hawkins, Paul, Cambridge Massachusetts 02140, US;

Bhatia, Beena, Mansfield Massachusetts 02048, US;
Warchol, Tad, Northborough Massachusetts 01532, US;
Nelson, Mark, L., Wellesley Massachusetts 02481, US;
Frechette, Roger, Reading Massachusetts 01867, US;
Viski, Peter, Brookline Massachusetts 02467, US;
Ismail, Mohamed, Bedford Massachusetts 01730, US;
Bowser, Todd, Charlton Massachusetts 01507, US;
McIntyre, Laura, Cambridge Massachusetts 02139, US;
Reddy, Laxma, Lexington Massachusetts 02420, US;

Stapleton, Karen, Weymouth Massachusetts 02191, US;
Sheahan, Paul, Hopkinton Massachusetts 01748, US

(54) 7, 9-Substituted tetracycline compounds

(51) C07D 401/12 (11) EP 2050744
C07D 401/14
C07D 405/12
C07D 413/14
C07D 417/12
A61K 31/505

(96) 08.02.2000 EP 08168638.8

(97) EP 2050744, 22.04.2009 (17/2009), En
(30) 10.02.1999 EP 99400305
(71) AstraZeneca AB, 

151 85 Sodertalje, SE
(72) Hennequin, Laurent Francois Andre, 

51689 Reims, FR;
McKerrecher, Darren, 
Macclesfield Cheshire SK10 4TG, GB;
Ple, Patrick, 
51689 Reims, FR;
Stokes, Elaine Sophie Elizabeth, 
Macclesfield SK10 2NA, GB

(54) Quinazoline derivatives as angiogenesis inhibitors

(51) C07H 1/00 (11) EP 2048149
C07H 21/02
C07H 21/04
C03C 12/00
C07C 21/02
C12Q 1/70
C12P 19/34

(96) 14.03.2002 EP 08019497.0

(97) EP 2048149, 15.04.2009 (16/2009), En
(30) 14.03.2001 US 275666;

13.03.2002 US 99382
(71) The Regents of the University of Michigan, 

3003 South State Street, 
Ann Arbor, MI 48109-1280, US

(72) Goa, Xiaolian, Houston, TX 77030, US;
Zhou, Xiaochuan, Houston, TX 77030, US;
Yu, Peilin, Houston, TX 77081, US;
Zhang, Hua, Houston, TX 77025, US;
Leproust, Eric, Campbell, CA 95008, US;
Xiang, Qin, Houston, TX 77054, US;
Pellois, Jean, Phillipe, Houston, TX 77096, US

(54) Linkers and co-coupling agents for optimization of 
oligonucleotide synthesis and purification on solid 
support

(51) C07K 14/47 (11) EP 2050762
C07K 19/00
C12N 15/12
C12N 15/62
C07K 16/18

(96) 08.03.1999 EP 08014196.3

(97) EP 2050762, 22.04.2009 (17/2009), En
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(30) 10.03.1998 US 77450;
11.03.1998 US 77632;
11.03.1998 US 77641;
11.03.1998 US 77649;
12.03.1998 US 77791;
13.03.1998 US 78004;
17.03.1998 US 40220;
20.03.1998 US 78886;
20.03.1998 US 78910;
20.03.1998 US 78939;
20.03.1998 US 78936;
25.03.1998 US 79294;
26.03.1998 US 79656;
27.03.1998 US 79728;
27.03.1998 US 79786;
27.03.1998 US 79664;
27.03.1998 US 79689;
27.03.1998 US 79663;
30.03.1998 US 79923;
30.03.1998 US 79920;
31.03.1998 US 80105;
31.03.1998 US 80165;
31.03.1998 US 80194;
31.03.1998 US 80107;
01.04.1998 US 80333;
01.04.1998 US 80327;
01.04.1998 US 80334;
01.04.1998 US 80328;
08.04.1998 US 81071;
08.04.1998 US 81070;
08.04.1998 US 81049;
09.04.1998 US 81195;
09.04.1998 US 81203;
09.04.1998 US 81229;
15.04.1998 US 81838;
15.04.1998 US 81955;
15.04.1998 US 81952;
15.04.1998 US 81817;
21.04.1998 US 82569;
21.04.1998 US 82568;
22.04.1998 US 82700;
22.04.1998 US 82804;
22.04.1998 US 82704;
23.04.1998 US 82767;
23.04.1998 US 82796;
27.04.1998 US 83336;
28.04.1998 US 83322;
29.04.1998 US 83392;
29.04.1998 US 83499;
29.04.1998 US 83545;
29.04.1998 US 83554;
29.04.1998 US 83495;
29.04.1998 US 83558;
29.04.1998 US 83496;
29.04.1998 US 83559;
29.04.1998 US 83500;
30.04.1998 US 83742;
05.05.1998 US 84366;
06.05.1998 US 84441;
06.05.1998 US 84414;
07.05.1998 US 84640;
07.05.1998 US 84639;
07.05.1998 US 84637;
07.05.1998 US 84643;
07.05.1998 US 84598;

07.05.1998 US 84600;
07.05.1998 US 84627;
13.05.1998 US 85339;
13.05.1998 US 85338;
13.05.1998 US 85323;
15.05.1998 US 85573;
15.05.1998 US 85697;
15.05.1998 US 85580;
15.05.1998 US 85579;
15.05.1998 US 85704;
15.05.1998 US 85582;
15.05.1998 US 85689;
15.05.1998 US 85700;
18.05.1998 US 86023;
22.05.1998 US 86486;
22.05.1998 US 86414;
22.05.1998 US 86392;
22.05.1998 US 86430;
28.05.1998 US 87208;
28.05.1998 US 87098;
28.05.1998 US 87106;
30.07.1998 US 94651;
11.09.1998 US 100038

(71) Genentech, Inc., 
1 DNA Way, 
South San Francisco CA 94080-4990, US

(72) Wood, William I, Cupertino, CA 95014, US;
Goddard, Audrey, San Francisco,CA 94127, US;
Gurney, Austin, San Francisco,CA 94114, US;
Yuan, Jean, San Mateo, CA 94403, US;
Baker, Kevin P., Burlingame, CA 94010, US;
Chen, Jian, Princeton,New Jersey 08450, US

(54) Novel polypeptides and nucleic acids encoding the 
same

(51) C07K 16/28 (11) EP 2058334
C12N 15/02
C12N 15/85
A61K 39/00

(96) 10.06.1999 EP 09001057.0

(97) EP 2058334, 13.05.2009 (20/2009), En
(30) 12.06.1998 US 96637
(71) Genentech, Inc., 

1 DNA Way, 
South San Francisco CA 94080-4990, US

(72) Ashkenazi, Avi J., San Mateo, CA 94402, US;
Chuntharapai, Anan, Colma, CA 94015, US;
Kim, K. Jin, Los Altos, CA 94024, US

(54) Monoclonal antibodies, cross-reactive antibodies and 
method for producing the same

(51) C12N 15/13 (11) EP 2065467
C07K 16/24
C12N 5/20
A61K 39/395
G01N 33/577
G01N 33/68
A61P 37/06

(96) 29.01.2002 EP 09002404.3

(97) EP 2065467, 03.06.2009 (23/2009), En
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SI - Zahteve za razširitev evropskega patenta Glavni podatki H04Q 3/00
(30) 22.02.2001 US 270775;
09.01.2002 US 44896

(71) Genentech, Inc., 
1 DNA Way, 
South San Francisco CA 94080-4990, US

(72) Chuntharapai, Anan, Colma, CA 94015, US;
Kim, Jin K., Cupertino, CA 95014, US;
Presta, Leonard G., San Francisco, CA 94109, US;
Stewart, Timothy, San Francisco, CA 94114, US

(54) Anti-interferon-alpha antibodies

(51) C12Q 1/68 (11) EP 1975256
C07H 19/06

(96) 01.03.2001 EP 08075235.5

(97) EP 1975256, 01.10.2008 (40/2008), En
(30) 01.03.2000 US 186046;

28.11.2000 US 724959
(71) Epoch Biosciences, Inc., 

21720 23rd Drive SE, Suite 150, 
Bothell, WA 98021, US

(72) Dempcy, Robert O., Kirkland, WA 98033, US;
Gall, Alexander A., Woodinville, WA 98072, US;
Lokhov, Sergey G., Kirland, WA 98034, US;
Afonina, Irina A., Mill Creek, WA 98012, US;
Singer, Michael J., Seattle, WA 98125, US;
Kutyavin, Igor V., Woodinville, WA 98072, US;
Vermeulen, Nicolaas M.J., Woodinville, WA 98072, US

(54) Modified oligonucleotides for mismatch discrimination

(51) F01B 1/00 (11) EP 1882790
E04D 13/10
E04F 13/08

(96) 15.05.2000 EP 07021819.3

(97) EP 1882790, 30.01.2008 (05/2008), En
(30) 17.05.1999 US 313103
(71) HADDOCK, Robert M. M., 

8655 Table Butte Road,, 
Colorado Springs, CO 80908, US

(72) HADDOCK, Robert M. M., 
Colorado Springs, CO 80908, US

(54) Mounting system and adaptor clip

(51) G01N 33/68 (11) EP 2053406
G01N 33/543
C12Q 1/68
C07C 15/16

(96) 16.07.2002 EP 08021750.8

(97) EP 2053406, 29.04.2009 (18/2009), En
(30) 16.07.2001 US 306019;

21.08.2001 US 314123;
11.03.2002 US 363433

(71) caprotec bioanalytics GmbH, 
Volmerstr. 5, 12489 Berlin, DE

(72) Koster, Hubert, 6922 Morcote, CH;
Siddiqi, Suhaib, Burlington, MA 01803, US;
Little, Daniel P., Winchester, MA 01890, US

(54) Capture compounds, collections thereof and methods 
for analyzing the proteome and complex compositions

(51) G06F 9/46 (11) EP 2053507
G06F 9/44
H04N 7/24
H04N 5/00

(96) 14.04.2000 EP 08013817.5

(97) EP 2053507, 29.04.2009 (18/2009), En
(30) 14.04.1999 JP 10673999
(71) Panasonic Corporation, 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 571-8501, JP
(72) Yoshi, Taketo, Osaka-shi Osaka 540-6319, JP;

Sekiguchi, Takuya, Osaka-shi Osaka 540-6319, JP;
Tsujimura, Satoshi, Osaka-shi Osaka 540-6319, JP;
Yamamuro, Keisei, Osaka-shi Osaka 540-6319, JP

(54) Event control device and digital broadcasting system

(51) H01Q 13/10 (11) EP 2063490
H01Q 5/00
H01Q 1/38

(96) 09.07.2001 EP 08167354.3

(97) EP 2063490, 27.05.2009 (22/2009), En
(30) 11.07.2000 US 217021;

28.08.2000 US 649023
(71) IN4TEL Ltd., 

P.O. Box 12882, 60 Medinat Hayehudim Street, 
46 733 Herzlia Pituah, IL

(72) Maoz, Joseph, 67456 Tel Aviv, IL;
Kadichevitz, Michael, 62644 Tel Aviv, IL

(54) Internal antennas for mobile communication devices

(51) H04Q 3/00 (11) EP 1633151
H04M 3/42

(96) 14.09.1999 EP 05023397.2

(97) EP 1633151, 08.03.2006 (10/2006), En
(30) 15.09.1998 US 100440;

15.09.1998 US 100470
(71) Upaid Systems, Ltd., 

50, rue de Paradis Escalier, C, 75010 Paris, FR
(72) Gupta, Prafulla C., Pagosa Springs, CO 81147, US;

Reddy, Ashok K., Hyderabad 500 082, IN;
Vaidya, Manohar S., Hyderabad 500 032, IN;
Ayyala, Sree Ram Murthy, Secunderabad 500 015, IN;
Alla, Rajesh, Hyderabad 500 082, IN;
Gupta, Richa, Raj Bhavan Road, Hyderabad 500 082, IN;
Kaushal, Alok, Behind AG Colony, Hyderabad 500 045, IN;
Verma, J.S.J.L.K., V. Puram, Hyderabad 500 070, IN;
Undavalli, Prasad P., Hyderabad 500 016, IN;
Nallajerla, Kondal Rao, Tarnaka, Secunderabad 500 015, IN;
Bonajiri, Sivaramayya, Secunderabad 500 015, IN;
Sistla, Krishna Mohan, Hyderabad 500 873, IN;
G, Amba Prasad, Begumpet, Hyderabad 500 106, IN;
Ray, Biswajit Sundar, Secunderabad 500 003, IN;
Govind, Raghuram, Hyderabad 500 044, IN;
Raju, Janaki Rama, Hyderabad 500 038, IN;
Rao, K. Veerabhadra, Hyderabad 500 020, IN;
Ravi, S.D.V., Hyderabad 500 032, IN;
M.K., Ram Kumar, Secunderabad 500 009, IN;
Velpuri, Surya Sekhar, Ameerpet, Hyderabad 500 016, IN;
Nallagonda, Bhanumurthy, Secunderabad 500 009, IN;
Joyce, Simon James, Bangkok 10110, TH

(54) Communication services
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Kazalo po kodah MPK SI - Zahteve za razširitev evropskega patenta
Vrstica kazala vsebuje v prvem stolpcu (51) - kodo po MPK, v drugem (51) - prvo kodo po MPK, v tretjem pa (97) - EP objavno številko
patentne prijave. Podatki v drugem in tretjem stolpcu dajo reference na bibliografske zapise v razdelku Glavni podatki.

Kazalo po kodah MPK

(51) (51) - prva (97) (51) (51) - prva (97)

A01N 25/34 A61K 8/00 EP 2052714

A61F 13/00 A61K 9/70 EP 2062573

A61J 7/02 A61J 7/02 EP 2055293

A61K 8/00 A61K 8/00 EP 2052714

A61K 9/00 A61K 39/39 EP 1733735

A61K 9/20 A61K 31/565 EP 2044941

A61K 9/28 A61K 31/565 EP 2044941

A61K 9/70 A61K 9/70 EP 2062573

A61K 31/165 A61K 31/165 EP 1935416

A61K 31/415 A61K 31/44 EP 2050450

A61K 31/435 A61K 31/44 EP 1200086

A61K 31/44 A61K 31/44 EP 1200086

" A61K 31/44 EP 2050450

A61K 31/445 A61K 31/44 EP 2050450

A61K 31/48 A61K 31/44 EP 2050450

A61K 31/505 C07D 401/12 EP 2050744

A61K 31/565 A61K 31/565 EP 2044941

A61K 31/585 A61K 31/565 EP 2044941

A61K 31/65 C07C 237/26 EP 1955996

A61K 31/70 A61K 39/39 EP 1733735

A61K 31/74 A61K 8/00 EP 2052714

A61K 39/00 A61K 39/39 EP 1733735

" C07K 16/28 EP 2058334

A61K 39/39 A61K 39/39 EP 1733735

A61K 39/395 C12N 15/13 EP 2065467

A61K 47/48 A61K 47/48 EP 1839676

A61M 35/00 A61K 9/70 EP 2062573

A61P 15/18 A61K 31/565 EP 2044941

A61P 17/00 A61K 8/00 EP 2052714

A61P 17/10 A61K 8/00 EP 2052714

A61P 25/00 A61K 31/165 EP 1935416

A61P 25/04 A61K 31/44 EP 2050450

A61P 37/06 C12N 15/13 EP 2065467

A61P 43/00 A61K 8/00 EP 2052714

C03C 12/00 C07H 1/00 EP 2048149

C07C 15/16 G01N 33/68 EP 2053406

C07C 21/02 C07H 1/00 EP 2048149

C07C 237/26 C07C 237/26 EP 1955996

C07D 211/04 A61K 31/44 EP 2050450

C07D 211/06 A61K 31/44 EP 2050450

C07D 235/24 A61K 31/44 EP 2050450

C07D 235/26 A61K 31/44 EP 2050450

C07D 401/04 A61K 31/44 EP 2050450

C07D 401/06 A61K 31/44 EP 2050450

C07D 401/12 C07D 401/12 EP 2050744

C07D 401/14 C07D 401/12 EP 2050744

C07D 403/04 A61K 31/44 EP 2050450

C07D 403/06 A61K 31/44 EP 2050450

C07D 405/12 C07D 401/12 EP 2050744

C07D 413/04 A61K 31/44 EP 2050450

C07D 413/14 C07D 401/12 EP 2050744

C07D 417/12 C07D 401/12 EP 2050744

C07H 1/00 C07H 1/00 EP 2048149

C07H 19/06 C12Q 1/68 EP 1975256

C07H 21/02 C07H 1/00 EP 2048149

C07H 21/04 C07H 1/00 EP 2048149

C07K 14/47 C07K 14/47 EP 2050762

C07K 16/18 C07K 14/47 EP 2050762

C07K 16/24 C12N 15/13 EP 2065467

C07K 16/28 C07K 16/28 EP 2058334

C07K 19/00 C07K 14/47 EP 2050762

C12N 5/20 C12N 15/13 EP 2065467

C12N 15/02 C07K 16/28 EP 2058334

C12N 15/12 C07K 14/47 EP 2050762

C12N 15/13 C12N 15/13 EP 2065467

C12N 15/62 C07K 14/47 EP 2050762

C12N 15/85 C07K 16/28 EP 2058334

C12P 19/34 C07H 1/00 EP 2048149

C12Q 1/68 C12Q 1/68 EP 1975256

" G01N 33/68 EP 2053406

C12Q 1/70 C07H 1/00 EP 2048149

E04D 13/10 F01B 1/00 EP 1882790

E04F 13/08 F01B 1/00 EP 1882790

F01B 1/00 F01B 1/00 EP 1882790

G01N 33/543 G01N 33/68 EP 2053406

G01N 33/577 C12N 15/13 EP 2065467

G01N 33/68 C12N 15/13 EP 2065467

" G01N 33/68 EP 2053406

G06F 9/44 G06F 9/46 EP 2053507

G06F 9/46 G06F 9/46 EP 2053507

H01Q 1/38 H01Q 13/10 EP 2063490

H01Q 5/00 H01Q 13/10 EP 2063490

H01Q 13/10 H01Q 13/10 EP 2063490

H04M 3/42 H04Q 3/00 EP 1633151

H04N 5/00 G06F 9/46 EP 2053507

H04N 7/24 G06F 9/46 EP 2053507

H04Q 3/00 H04Q 3/00 EP 1633151
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SI - Zahteve za razširitev evropskega patenta Kazalo po prijaviteljih
V kazalu so navedeni (71) - prijavitelji. Posamezni navedbi sledi ena ali več vrstic z naslednjimi bibliografskimi podatki: (51) - prva koda po
MPK, (97) - EP objavna številka patentne prijave. Podatki v teh vrsticah dajo reference na bibliografske zapise v razdelku Glavni podatki.

Kazalo po prijaviteljih

AstraZeneca AB, SE
C07D 401/12 EP 2050744

Aventis Pharmaceuticals Inc., US
A61K 31/165 EP 1935416

Bayer Schering Pharma AG, DE
A61K 31/565 EP 2044941

caprotec bioanalytics GmbH, DE
G01N 33/68 EP 2053406

Coley Pharmaceutical Group, Inc., US
A61K 39/39 EP 1733735

Dow Pharmaceutical Sciences, Inc., US
A61K 8/00 EP 2052714

Epoch Biosciences, Inc., US
C12Q 1/68 EP 1975256

EURO-CELTIQUE S.A., LU
A61K 9/70 EP 2062573
A61K 31/44 EP 2050450

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, CH
A61K 47/48 EP 1839676

Genentech, Inc., US
C07K 14/47 EP 2050762
C07K 16/28 EP 2058334
C12N 15/13 EP 2065467

HADDOCK, Robert M. M., US
F01B 1/00 EP 1882790

Icagen, Inc., US
A61K 31/44 EP 1200086

IN4TEL Ltd., IL
H01Q 13/10 EP 2063490

Ottawa Health Research Institute, CA
A61K 39/39 EP 1733735

Panasonic Corporation, JP
G06F 9/46 EP 2053507

Paratek Pharmaceuticals, Inc., US
C07C 237/26 EP 1955996

The  Regents of the University of Michigan, US
C07H 1/00 EP 2048149

Sensidos AB, SE
A61J 7/02 EP 2055293

Upaid Systems, Ltd., FR
H04Q 3/00 EP 1633151
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Kazalo po številkah SI - Zahteve za razširitev evropskega patenta
Vrstica kazala vsebuje v prvem stolpcu (97) - EP objavno številko patentne prijave, v drugem pa (51) - prvo kodo po MPK in da referenco
na bibliografski zapis v razdelku Glavni podatki.

Kazalo po številkah

(97) (51) - prva (97) (51) - prva (97) (51) - prva (97) (51) - prva

EP 1200086 A61K 31/44
EP 1633151 H04Q 3/00

EP 1733735 A61K 39/39

EP 1839676 A61K 47/48
EP 1882790 F01B 1/00

EP 1935416 A61K 31/165

EP 1955996 C07C 237/26
EP 1975256 C12Q 1/68

EP 2044941 A61K 31/565

EP 2048149 C07H 1/00
EP 2050450 A61K 31/44

EP 2050744 C07D 401/12

EP 2050762 C07K 14/47
EP 2052714 A61K 8/00

EP 2053406 G01N 33/68

EP 2053507 G06F 9/46
EP 2055293 A61J 7/02

EP 2058334 C07K 16/28

EP 2062573 A61K 9/70
EP 2063490 H01Q 13/10

EP 2065467 C12N 15/13
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SI - DODATNI VARSTVENI CERTIFIKATI
V skladu s 6. členom Uredbe o izvajanju uredb Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in za
fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 56/05) so v razdelku Prijave za certifikat objavljena obvestila o prijavah za certifikat.
Če je prijava za certifikat zavržena, je obvestilo o tem objavljeno v razdelku Zavržene prijave za certifikat. 

Bibliografski zapisi so urejeni po številkah prijav. Podatki so označeni s kodami  INID* za patente in dodatne varstvene certifikate
(WIPO standard ST. 9), ki imajo naslednji pomen:

(21) številka prijave (22) datum vložitve prijave
(68) številka osnovnega patenta
(92) prva odobritev, da se da proizvod oz. sredstvo na trg kot zdravilo oz.

fitofarmacevtsko sredstvo v Republiki Sloveniji: datum, država**,  številka
(93) prva odobritev, da se da proizvod oz. sredstvo na trg kot zdravilo oz.

fitofarmacevtsko sredstvo v Skupnosti: datum, država**,  številka
(71) prijavitelj
(74) zastopnik
(54) naziv izuma
(95) naziv proizvoda oziroma sredstva

V primeru izdaje sklepa o zavrženju prijave za certifikat sta navedena tudi številka in datum sklepa.

Pri podeljenih certifikatih so v razdelku Podeljeni certifikati navedeni še naslednji podatki:

(11) številka certifikata
(94) trajanje certifikata oziroma datum, do vključno katerega velja certifikat
(73) imetnik

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
** V primeru, ko odobritve ni izdal pristojni organ Skupnosti po centraliziranem postopku

DODATNI VARSTVENI CERTIFIKATI
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200940003 SI - DODATNI VARSTVENI CERTIFIKATI
Prijave za certifikat

(21) 200940003 (22) 01.04.2009
(68) 0770388
(92) 12.11.2008 SI 5363-I-1865/08
(93) 03.11.2008 BE 327792

(71) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft,
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, DE

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) Večfazni kontracepcijski pripravek na osnovi naravnih 
estrogenov

(95) QLAIRA

(21) 200940004 (22) 05.05.2009
(68) 1602370
(92) 16.01.2009 EU/1/08/491/001-080
(93) 28.10.2008 CH 58935 01;

28.10.2008 CH 58935 02;
28.10.2008 CH 58935 03;
28.10.2008 CH 58935 04

(71) Novartis Pharma AG,
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) Sinergistične kombinacuje, ki vsebujejo reninski inhibitor, za 
kardiovaskularne bolezni

(95) KOMBINACIJA, KI OBSEGA ALISKIREN, KOT NJEGOVO 
PROSTO BAZO ALI KOT NJEGOVO FARMACEVTSKO 
SPREJEMLJIVO SOL, IN HIDROKLOROTIAZID ALI 
NJEGOVO FARMACEVTSKO SPREJEMLJIVO SOL
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SI - DODATNI VARSTVENI CERTIFIKATI 200840023
Podeljeni certifikati

(11) 200840012 (22) 06.06.2008
(68) 9300419
(92) 13.12.2007 EU/1/07/430/001

(94) 06.08.2018

(73) Merck & Co., Inc.,
P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065-0907, US

(74) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(54) Benzoksazinoni kot inhibitorji HIV reverzne transkriptaze

(95) KOMBINACIJA EFAVIRENZA ALI NJEGOVE 
FARMACEVTSKO SPREJEMLJIVE SOLI IN 
EMTRICITABINA

(11) 200840023 (22) 04.12.2008
(68) 1109558
(92) 09.07.2008 EU/1/08/462/001;

09.07.2008 EU/1/08/462/002;
09.07.2008 EU/1/08/462/003;
09.07.2008 EU/1/08/462/004;
09.07.2008 EU/1/08/462/005;
09.07.2008 EU/1/08/462/006

(94) 09.07.2023

(73) Roche Palo Alto LLC,
3431 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304, US

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(54) Ranolazinske formulacije s podaljšanim sproščanjem

(95) RANOLAZIN ALI NJEGOVA SOL ALI NJEGOV SOLVAT
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Spremembe SI - DODATNI VARSTVENI CERTIFIKATI
Spremembe

IMETNIK:

Za dodatni varstveni certifikat
(11) 200440039

objavljen
(45) 30.06.2006

je nova navedba imetnika
(73) Shire Canada Inc. 

2250 Alfred Nobel Blvd., Suite 500, Ville St-Laurent,
 Quebec, Canada H4S 2C9, CA

Za dodatni varstveni certifikat
(11) 200440040

objavljen
(45) 31.08.2006

je nova navedba imetnika
(73) Shire Canada Inc. 

2250 Alfred Nobel Blvd., Suite 500, Ville St-Laurent,
 Quebec, Canada H4S 2C9, CA
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SI - MODELI
MODELI

V skladu s členom 96(2) zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 — uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem
besedilu: zakon) so v razdelku Registracije modelov objavljeni podatki o registracijah modelov.

Bibliografski zapisi so urejeni po registrskih številkah.Podatki so označeni s kodami INID * za modele (WIPO standard ST.80), ki
imajo naslednji pomen:

(11) registrska številka (15) datum registracije
(28) število izdelkov (18) datum izteka registracije **
(21) številka prijave (22) datum vložitve prijave
(45) datum objave modela
(30) zahtevana prednostna pravica: datum, država oz. mednarodni urad, številka
(23) podatki o razstavni prednostni pravici
(72) oblikovalec
(73) imetnik modela
(74) zastopnik
(51) Locarnska klasifikacija modelov
(54) navedba izdelka
(55) fotografija ali grafični prikaz videza izdelka

Podatki o obnovitvah modelov so objavljeni v razdelku Obnovitve registracij modelov. V teh primerih sta pod kodama INID (15)
oziroma (18) navedena datuma obnovitve oziroma izteka obnovljene registracije.

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
** V skladu s členom 40(2) zakona lahko imetnik obnovi model za eno ali več petletnih obdobij, vendar največ petindvajset let od datuma vložitve 

prijave. 
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200850058 Registracije modelov SI - MODELI
Registracije modelov

(11) 200850058 (15) 06.04.2009
(28) 1 (18) 31.12.2013
(21) 200850058 (22) 31.12.2008

(45) 30.06.2009

(72) DUŠAN URŠIČ,
1240 Kamnik, SI

(73) DUŠAN URŠIČ,
Jurčičeva 10, 1240 Kamnik, SI

(51) 6-03

(54) MIZA PISALNA
(55)

(11) 200950008 (15) 20.04.2009
(28) 1 (18) 09.02.2014
(21) 200950008 (22) 09.02.2009

(45) 30.06.2009

(72) Vidovič Benjamin,
2285 Zg. Leskovec, SI

(73) Vidovič Benjamin,
Repišče 1A, 2285 Zg. Leskovec, SI

(51) 11-02

(54) SPOMINEK

(55)

1.1

1.2

1.1

1.2

1.3
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SI - MODELI Registracije modelov 200950015
(11) 200950009 (15) 22.05.2009
(28) 1 (18) 06.03.2014
(21) 200950009 (22) 06.03.2009

(45) 30.06.2009

(73) POŠEBAL MITJA s.p.,
Trnjava 42, 1225 Lukovica, SI

(51) 25-03

(54) OTROŠKA IGRALNA HIŠKA
(55)

(11) 200950014 (15) 22.04.2009
(28) 1 (18) 24.03.2014
(21) 200950014 (22) 24.03.2009

(45) 30.06.2009

(72) Kristina Berčič,
4270 Jesenice, SI;
Monika Lampič,
4202 Naklo, SI

(73) Studio U3nek d.o.o.,
Poslovna Cona A35, 4208 Šenčur, SI

(51) 06-04

(54) POLICA ZA ODLAGANJE ELEKTRONSKIH NAPRAV PRI 
POLNJENJU

(55)

(11) 200950015 (15) 28.05.2009
(28) 1 (18) 30.03.2014
(21) 200950015 (22) 30.03.2009

(45) 30.06.2009

(73) Duropack Tespack,
Cesta prvih borcev 51, 8280 Brestanica, SI

(51) 9-05; 3-01

(54) TORBA
(55)

1.1

1.2

1.1

1.2
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200950016 Registracije modelov SI - MODELI
(11) 200950016 (15) 20.04.2009
(28) 1 (18) 30.03.2014
(21) 200950016 (22) 30.03.2009

(45) 30.06.2009

(72) Duropack Tespack,
oddelek Razvoj embalaže, 8280 Brestanica, SI

(73) Duropack Tespack,
Cesta prvih borcev 51, 8280 Brestanica, SI

(51) 9-03

(54) EMBALAŽA ZA TORTE
(55)

(11) 200950017 (15) 28.05.2009
(28) 1 (18) 31.03.2014
(21) 200950017 (22) 31.03.2009

(45) 30.06.2009

(73) Duropack Tespack,
Cesta prvih borcerv 51, 8280 Brestanica, SI

(51) 9-03

(54) NOSILKA ZA STEKLENICE
(55)

(11) 200950019 (15) 14.04.2009
(28) 1 (18) 06.04.2014
(21) 200950019 (22) 06.04.2009

(45) 30.06.2009

(73) DAVORIN OSEBEK,
Mladinska 13, 2314 Zg. Polskava, SI

(51) 10-05

(54) RAZPOREDITEV ELEMENTOV IN POVEZAV NA 
RAZVOJNI ENOTI ZA PROGRAMABILNA VEZJA

(55)

1.1

1.2

1.1

1.2

1.1

1.2
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SI - MODELI Registracije modelov 200950028
(11) 200950021 (15) 23.04.2009
(28) 1 (18) 17.04.2014
(21) 200950021 (22) 17.04.2009

(45) 30.06.2009

(72) KAVČNIK Matej,
1358 Log pri Brezovici, SI

(73) KAVČNIK Matej,
Cesta Dolomitskega odreda 32,
1358 Log pri Brezovici, SI

(74) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(51) 02-01

(54) MAJICA
(55)

(11) 200950028 (15) 27.05.2009
(28) 1 (18) 22.05.2014
(21) 200950028 (22) 22.05.2009

(45) 30.06.2009

(73) A2ER ANDREJ MANDELC s.p.,
Gradnikova 28, 4240 Radovljica, SI

(74) Mitja Sever, odvetnik,
Gorenjska cesta 1, 4240 Radovljica, SI

(51) 25-02

(54) SAMOLEPILNA DEKORATIVNA KARBONSKA LETEV
(55)

1.1

1.2

1.1

1.2
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9450052 Obnovitve registracij modelov SI - MODELI
Obnovitve registracij modelov

(11) 9450052 (15) 05.05.2009
(28) 1 (18) 06.04.2014
(21) 9450052 (22) 06.04.1994

(45) 30.04.1995

(73) LERRA d.o.o. Prebold,
Skozi gaj 2, 3312 Prebold, SI

(11) 9450074 (15) 03.04.2009
(28) 1 (18) 13.05.2014
(21) 9450074 (22) 13.05.1994

(45) 30.06.1995

(73) MEHANO,
proizvodnja in prodaja igrač, pisarniških potrebščin,
kovinskih in plastičnih izdelkov, d.o.o. Izola,
Polje 9, 6310 Izola, SI

(11) 9950015 (15) 27.03.2009
(28) 1 (18) 25.01.2014
(21) 9950015 (22) 25.01.1999

(45) 31.12.1999

(73) Electrolux Zanussi S.p.A.,
Via Giardini Cattaneo 3, 33170 Pordenone, IT

(11) 9950035 (15) 02.04.2009
(28) 4 (18) 15.03.2014
(21) 9950035 (22) 15.03.1999

(45) 29.02.2000

(73) Pomurske mlekarne, d.d.,
Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota, SI

(11) 9950036 (15) 02.04.2009
(28) 1 (18) 16.03.2014
(21) 9950036 (22) 16.03.1999

(45) 29.02.2000

(73) Črtanec Marko,
Pasterkova pot 1, 1000 Ljubljana, SI

(11) 9950038 (15) 27.03.2009
(28) 1 (18) 18.03.2014
(21) 9950038 (22) 18.03.1999

(45) 29.02.2000

(73) Dart Industries Inc.,
14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando,
Florida 32837, US

(11) 9950043 (15) 24.03.2009
(28) 1 (18) 02.04.2014
(21) 9950043 (22) 02.04.1999

(45) 29.02.2000

(73) NADOH VESNA s.p.,
Dolnji Zemon 77, 6250 Ilirska Bistrica, SI

(11) 200450064 (15) 27.03.2009
(28) 1 (18) 09.03.2014
(21) 200450064 (22) 09.03.2004

(45) 30.06.2004

(73) PLASTOK d.o.o. Zidani Most,
Zidani Most 32a, 1432 Zidani Most, SI

(11) 200450083 (15) 05.05.2009
(28) 1 (18) 21.04.2014
(21) 200450083 (22) 21.04.2004

(45) 31.08.2004

(73) POZNIK VILI,
Celovška 10, 3000 Celje, SI

(11) 200450097 (15) 21.04.2009
(28) 1 (18) 19.05.2014
(21) 200450097 (22) 19.05.2004

(45) 31.10.2004

(73) TISKARNA - GALERIJA AVSENIK 
MARTIN AVSENIK s.p.,
Begunje 22, 4275 Begunje na Gorenjskem, SI
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SI - MODELI Kazalo po imetnikih 200450097
V kazalu so navedeni (73) - imetniki modelov. Vsaki navedbi sledi (11) - ena ali več registrskih številk, ki dajo reference na bibliografske zapise v
razdelkih Registracije modelov in Obnovitve registracij modelov (*).

Kazalo po imetnikih

A2ER ANDREJ MANDELC s.p., SI
200950028

Črtanec Marko, SI
9950036 *

Dart Industries Inc., US
9950038 *

DAVORIN OSEBEK, SI
200950019

Duropack Tespack, SI
200950015
200950016
200950017

DUŠAN URŠIČ, SI
200850058

Electrolux Zanussi S.p.A., IT
9950015 *

KAVČNIK Matej, SI
200950021

LERRA d.o.o. PREBOLD, SI
9450052 *

MEHANO, proizvodnja in prodaja igrač, pisarniških 
potrebščin, kovinskih in plastičnih izdelkov, d.o.o. Izola, SI

9450074 *

NADOH VESNA s.p., SI
9950043 *

PLASTOK d.o.o. Zidani Most, SI
200450064 *

Pomurske mlekarne, d.d., SI
9950035 *

POŠEBAL MITJA s.p., SI
200950009

POZNIK VILI, SI
200450083 *

Studio U3nek d.o.o., SI
200950014

TISKARNA - GALERIJA AVSENIK 
MARTIN AVSENIK s.p., SI

200450097 *

Vidovič Benjamin, SI
200950008

Spremembe

IMETNIK:

Za model
(11) 200850009

objavljen
(45) 30.06.2008

je nova navedba imetnika
(73) INT VRATA d.o.o.,

Todraž 11, 4224 Gorenja vas, SI
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Prijave znamk - Objave prijav SI - ZNAMKE
ZNAMKE

Prijave znamk

V skladu s členom 99(2) zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 — uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem
besedilu: zakon) so v tem razdelku objavljene prijave znamk.

V treh mesecih od dneva objave prijave se lahko v skladu s 101. členom zakona vloži ugovor zoper registracijo znamke, ki lahko
temelji le na razlogih iz 44. člena zakona. Če ugovor ni bil vložen  ali če je bil zavrnjen ali se je štelo, da ni bil vložen, Urad pozove
prijavitelja, naj plača pristojbino za registracijo znamke. Po plačilu pristojbine izda Urad odločbo o registraciji znamke, vpiše znamko
v register in objavi podatke o registraciji znamke v razdelku Registracije znamk. Če prijavitelj ne plača pravočasno pristojbine, se
šteje, da je prijava umaknjena, kar je objavljeno v razdelku Prijave se štejejo za umaknjene.

Če je ugovor utemeljen, se prijava znamke v celoti ali delno zavrne. Podatki o prijavah, ki so zavrnjene v celoti, so navedeni v
razdelku Zavrnitve prijav, pri delni zavrnitvi pa se v razdelku Registracije znamk ponovno objavi seznam blaga oziroma storitev v
zoženem obsegu.

Podatki o objavljenih prijavah znamk, ki so bile kasneje umaknjene, so objavljeni v razdelku Umiki prijav.

Bibliografski zapisi so urejeni po številkah prijav. Podatki so označeni s kodami INID * za znamke (WIPO standard ST.60), ki imajo
naslednji pomen:

(210) številka prijave (220) datum vložitve prijave

(230) podatki o razstavni prednostni pravici (441) datun objave prijave 

(300) zahtevana prednostna pravica: datum, država oz. mednarodni urad, številka

(641) številka prvotne prijave, če je objavljena prijava nastala ob delitvi 
prvotne prijave v skladu s členom 97(4) zakona 

(731) prijavitelj 

(740) zastopnik

(531) Dunajska klasifikacija figurativnih elementov znamk 

(540) prikaz znaka

(551) navedba, da je prijava vložena za kolektivno znamko

(554) navedba, da gre za tridimenzionalen znak

(556) navedba, da gre za prijavo zvočne znamke

(561) transkripcija znaka

(591) navedba barv ali kombinacije barv, če je znak v barvi

(511) navedba razredov po Nicejski klasifikaciji blaga in storitev; navedba izdaje klasifikacije

(510) seznam blaga oziroma storitev

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Objave prijav
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SI - ZNAMKE Prijave znamk - Objave prijav 200870007
(210) 200770323 (220) 08.03.2007
(441) 30.06.2009

(731) DELO REVIJE 
Družba za časopisno-založniško dejavnost ter
intelektualne in poslovne storitve, d.d.,
Dunajska 5, 1509 Ljubljana, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(540)

SLOVENKA LETA

(510,511) NCL(9)

09: aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in 
slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče, CD-
ROM-i, CD-ji; publikacije v elektronski obliki; posneti 
računalniški programi; diskete, trakovi, kompaktni 
diski, zapisi v elektronski obliki; računalniški programi 
in podatkovne baze, registrirani nas magnetnem 
mediju.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; 
tiskane publikacije, knjige, časopisi, revije, prospekti, 
katalogi, almanahi, koledarji, zvezki, papirnati servieti, 
nalivna peresa, kemični svinčniki.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; reklamiranje; 
razširjanje reklamnih materialov; neposredno 
reklamno oglaševanje; ekonomska propaganda; 
priprava sporočil za javnost; raziskovanje in zhbiranje 
podatkov iz medijev; oddajanje oglasnih površin v 
najem; reprodukcija dokumentov; tržne raziskave; 
objavljanje reklamnih besedil; organizacija časopisnih 
naročnin; trženje in prodaja na debelo in drobno 
blaga, navedenega v razredih 9 in 16.

38: telekomunikacije; posredovanje sporočil; tiskovne 
agencije; zbiranje in distribucija novic; računalniško 
podprto prenašašanje sporočil in slik; elektronska 
pošta; faksimilni prenos.

40: obdelava materialov; tiskanje; ofset tiskanje, 
litografsko tiskanje; fotografski tisk; knjigovezništvo; 
storitve priprave za tisk.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; založnišvo; izdajanje knjig, časopisov, 
revij, prospektov, katalogov, alamanahov, koledarjev; 
fotografske reportaže; novinarske storitve; uredniške 
storitve; prevajalstvo; objavljanje reklamnih besedil; 
objavljanje elektronskih publikacij; planiranje 
družabnih prireditev; organizacija in vodenje kulturnih 
in zabavnih prireditev in tekmovanj; organizacija in 
izvedba prireditve z razglasitvijo slovenke leta; 
nastopanje v živo; izdajanje tiskanih izdelkov; 
fotografiranje.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja; grafično oblikovanje; 
računalniško programiranje; tehnični inženiring s 
področja tiskarstva; konvertiranje podatkov ali 
dokumentov iz fizične v elektronsko obliko; 
oblikovanje tekstov (editiranje).

(210) 200770520 (220) 06.04.2007
(441) 30.06.2009

(731) BIO-DORA d.o.o.,
Zgornje Hoče 6c, 2311 Hoče, SI

(540)

BIO-LINE

(510,511) NCL(9)

35: distribucija vzorcev; objavljanje reklamnih besedil; 
ocenjevanje volne in volnenih izdelkov; organizacija 
razstav za komercialne ali reklamne namene; 
organiziranje trgovinskih sejmov za komercialne in 
reklamne namene; pomoč pri industrijskem ali 
poslovnem vodenju; pospeševanje prodaje (za druge); 
prikazi (demonstracije) izdelkov; reklamiranje; tržne 
raziskave; storitve uvozno-izvozne agencije; poslovna 
administracija; pisarniški posli; posredništvo pri 
prodaji; prodaja proizvodov, navedenih v predhodnih 
razredih, na debelo in drobno; ekonomska 
propaganda; storitve oglaševanja; vodenje 
komercialnih poslov.

40: razrezovanje blaga; robljenje blaga; sestavljanje 
materialov po naročilu; tiskanje; tiskanje vzorcev; 
prekrojevanje oblačil; prešitje tekstila.

41: izobraževanje; objavljanje besedil (razen reklam); 
organizacija in izvedba seminarjev, konferenc, 
kongresov, simpozijev ter kulturnih in izobraževalnih 
razstav; organizacija športnih tekmovanj; organiziranje 
in vodenje učnih delavnic (šolanje); oskrba z 
rekreacijskimi pripomočki; praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve).

42: industrijsko oblikovanje; kontrola kvalitete; modno 
oblikovanje oblačil; oblikovanje embalaže; 
preizkušanje materialov; raziskave in razvoj (za druge).

(210) 200870007 (220) 07.01.2008
(441) 30.06.2009

(731) MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, zelena, rdeča, rumena, oranžna, vijolična, bela, 
siva

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
BIL 2009/3, 30.06.2009 121



200870734 Prijave znamk - Objave prijav SI - ZNAMKE
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov; zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne; računski stroji; oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; 
akustične plošče; CD-ji; video kasete; audio kasete; 
računalniške diskete; CD-ROM-i; računalniški 
programi (registrirani); elektronske publikacije, 
naložljive preko računalniške mreže (internet.); kasete 
za video igre; igralni avtomati, prirejeni za zabavo s TV 
sprejemniki.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi, ki 
jih ne obsegajo drugi razredi; tiskarske črke; klišeji; 
knjige, revije, časopisi, pobarvanke, brošure, plakati, 
katalogi, koledarji, razglednice, voščilnice, darilne 
vrečke (papirnate), darilni papir.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; objavljanje 
reklamnih besedil; oglaševanje preko interneta; 
oblikovanje besedil; oddajanje oglasnih površin v 
najem; reklamne storitve; prodaja na debelo in 
drobno, vključno on-line preko računalniškega 
omrežja (storitve e-trgovine) znanstvenih, pomorskih, 
geodetskih, fotografskih, kinematografskih, optičnih, 
tehtalnih, merilnih, signalizacijskih, kontrolnih 
(nadzornih), reševalnih ter učnih aparatov in 
instrumentov, aparatov in instrumentov za prevajanje, 
preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo 
ali kontrolo električne energije, aparatov za snemanje, 
prenos in reprodukcijo zvoka in slike, magnetnih 
nosilcev zapisov, zvočnih plošč, prodajnih avtomatov 
in mehanizmov za aparate na kovance, registrskih 
blagajn, računskih strojev, opreme za obdelavo 
informacij in računalnikov, gasilnih aparatov, 
akustičnih plošč, CD-jev, video kaset, audio kaset, 
računalniških disket, CD-ROM-ov, registriranih 
računalniških programov, elektronskih publikacij, 
naložljivih preko računalniške mreže, kaset za video 
igre, igralnih avtomatov, prirejenih za zabavo s TV 
sprejemniki, papirja, lepenke in izdelkov iz teh snovi, 
tiskovin (izdelki tiskarn), knjigoveškega materiala, 
fotografij, pisarniškega materiala, lepila za pisarniški 
material ali za gospodinjstvo, potrebščin za umetnike, 
čopičev, pisalnih strojev in pisarniškega pribora, 
materiala za učenje ali poučevanje, zavijalnega 
materiala iz umetnih snovi, tiskarskih črk, klišejev, 
knjig, revij, časopisov, pobarvank, brošur, plakatov, 
katalogov, koledarjev, razglednic, voščilnic, darilnih 
vrečk, darilnega papirja, iger, igrač, izdelkov za 
gimnastiko in šport, okraskov za novoletno jelko; 
poslovno organizacijsko svetovanje; posredništvo pri 
prodaji; fotokopiranje; obdelava podatkov 
(administrativna); raziskovanje trga in javnega mnenja; 
organiziranje sejmov in razstav v reklamne in 
komercialne namene.

39: prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; 
organizacija potovanj.

40: obdelava materialov; tiskanje, vključno off-set in 
litografsko tiskanje; fotografski tisk; knjigoveštvo.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; založništvo; objavljanje nereklamnih 
tekstov, namreč knjig, revij, časopisov, pobarvank, 
brošur, plakatov, katalogov, posnetih nosilcev 
zvočnega in slikovnega zapisa; objavljanje 
elektronskih knjig in časopisov; razmnoževanje 
zvočnih in video zapisov; razmnoževanje računalniških 
zapisov; dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev; 
fotografske storitve; umetniško ustvarjanje in 
poustvarjanje; prevajalstvo; organizacija 
izobraževalnih dejavnosti in seminarjev; organizacija 
razvedrilnih prireditev; vodenje otroških delavnic; 
organiziranje ur pravljic; dejavnost zabaviščnih parkov; 
informacije s področja razvedrila in športa, tudi preko 
interneta; uredništvo (razen za reklamne tekste); 
novinarske storitve; reportaže.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; 
računalniško programiranje; svetovanje na področju 
računalniške opreme; grafično oblikovanje; 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; varstvo kulturne dediščine; 
vzdrževanje računalniške programske opreme.

(210) 200870734 (220) 28.04.2008
(441) 30.06.2009

(731) Oranža kreativna kominikacija d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

ORANŽA

(510,511) NCL(9)

09: audiovizuelne učne naprave; CD-ROM-i; diskete; 
elektronske publikacije, naložljive preko računalniške 
mreže (internet...); elektronske table za obvestila; 
filmi, osvetljeni; hologrami; laserji, razen za 
medicinske namene; magnetni diski; magnetni nosilci 
podatkov; magnetni trakovi; monitorji 
(zasloni)(računalniški programi); naprave za učenje; 
nosilci zvoka; optični nosilci podatkov; računalniški 
programi - programska oprema, naložljiva preko 
računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški software, 
registriran; trakovi za snemanje zvoka; video kasete; 
videotrakovi; znanstveni, pomorski, geodetski, 
fotografski, kinematografski, optični, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; računski stroji, oprema za obdelavo informacij 
in računalniki.

16: albumi; almanahi; arhitekturni modeli (makete); atlasi; 
barvne fotografije; beležnice; časopisi; diagrami; 
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etikete, ne iz tekstila; formularji (tiskani); fotografije; 
fotogravure; geografske karte; glasbene voščilnice; 
glavne poslovne knjige; grafične predstavitve; grafične 
reprodukcije; grafike (slike); gravirne plošče; gravure; 
igralne karte; katalogi; kliše; knjige; knjižice; koledarji 
z odtrgovalnimi listi; mape (pisalne potrebščine); 
matrice, šablone; modelirna glina; modelirna masa; 
modelirni materiali; modeli voski (ne za 
zobozdravstvene namene); načrti; nalepke (pisalne 
potrebščine); okrožnice; ovitki (etuiji) za čekovne 
knjižice; ovitki (etuiji) za potne liste; ovitki (pisalne 
potrebščine); ovitki za steklenice iz lepenke ali papirja; 
ovoji (pisalne potrebščine); ovojni papir; ovojni trakovi 
za cigare; ovojnice za spise; ovojnice za steklenice iz 
lepenke ali papirja; pisalne mape (pisalne 
potrebščine); prospekti; razglednice; registri 
(pisarniški pripomočki); revije; revije (periodične); 
slike, fotografije uokvirjene ali neuokvirjene; stripi; 
table; table iz papirja ali kartona (lepenke); tiskane 
publikacije; učbeniki; učna sredstva (razen naprav); 
voščilnice; vozovnice (vstopnice); vreče (ovojnice, 
torbice) iz papirja ali plastike za embaliranje; zaščitni 
znaki (v papirju) papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki 
jih ne obsegajo drugi razredi; tiskarski izdelki; 
fotografije; pisarniški material; potrebščine za 
umetnike; čopiči; material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi).

35: oglasna dejavnost; zasnova in izvedba oglaševalskih 
akcij, zastopanje medijev; vodenje komercialnih 
poslov; poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativne storitve; agencije za poslovne 
informacije; iskanje podatkov v računalniških 
datotekah (za druge); izbiranje in vnašanje podatkov v 
računalniške baze; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; javnomnenjske raziskave; raziskovanje trga 
odjemalcev in zadovoljstva zaposlenih; kadrovanje; 
neposredno reklamno oglaševanje po pošti; direktno 
oglaševanje po pošti; objavljanje reklamnih besedil; 
oblikovanje besedil; poslovne informacije; poslovne 
raziskave; poslovne razisakave, poizvedbe; poslovno 
organizacijsko svetovanje; marketinške raziskave; 
pospeševanje prodaje (za druge); priprava sporočil za 
javnost; raziskovanje in zbiranje podatkov iz medijev; 
razširjanje reklamnih materialov; reklamiranje; 
reklamiranje po pošti; reklamne agencije; reklamne 
storitve; reklamno oglševanje po radiu; reklamno 
oglaševanje po televiziji; sistemizirianje informacij v 
računalniške baze; stiki z javnostjo; strokovno 
svetovanje; poslovno svetovanje v kriznih situacijah; 
poslovne storitve pri komuniciranju za javnostmi v 
primeru krize v podjetju; svetovalne storitve s področja 
poslovnega vodenja; svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja; tržne raziskave; organizacija 
razstav za komercialne in oglaševalske namene; 
oglaševanje; storitve oglaševalskih agencije; 
ažuriranje oglaševalskega materiala; zakup 
medijskega prostora za druge; spremljanje medijev; 
promocija prodaje za druge; podjetniško svetovanje; 
svetovanje v odnosih z javnostjo; storitve poslovnega 
vodenja in operativna pomoč pri poslovnem vodenju; 
posredovanje poslovnih informacij; raziskovanje 
tržišča in javnega mnenja; raziskava poznanosti, 
imidža in ugleda; merjenje zadovoljstva potrošnikov; 
poslovno korporacijsko svetovanje; kliping in 
spremljanje medijev, svetovanje na področju klipinga 
in spremljanja medijev.

41: izobraževanje; izobraževanje na področju raziskav; 
izobraževanje za pripravo strategije; izobraževanje na 
področju komuniciranja v krizi; komunikacijska 
izobraževanja in usposabljanja; pouk; šola stila in 
estetike; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti; 
akademije (izobraževanje); informiranje o 
izobraževanju; izobrazbeni izpiti; objavljanje besedil 
(razen reklam); objavljanje elektronskih knjig in revij na 
računalniški mreži; objavljanje knjig; organizacija in 
izvedba seminarjev; organizacija in vodenje kolokvijev; 
organizacija in vodenje konferenc; organizacija in 
vodenje kongresov; organizacija in vodenje 
simpozijev; organizacija in vodenje tečajev; 
organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav; 
planiranje družabnih prireditev; prevajalstvo; 
založništvo; analiz rezultatov izobraževanja; svetovanje 
na področju medijev.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; 
računalniško programiranje; grafično oblikovanje; 
načrtovanje in vzdrževanje spletnih strani za druge; 
svetovanje v zvezi z navedenimi storitvami razreda 42, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi; oblikovanje vizualnih 
komunikacij; dizajn.

45: nudenje pravne pomoči; svetovanje v zvezi z nudenjem 
pravne pomoči.
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(731) SI.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
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(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI
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(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
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postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; avtomati za karte; 
glasbeni avtomati na kovance; strojno berljivi mediji; 
elektronski osebni organizatorji; alarmni zvonci; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
konektorji za plačilna sredstva; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne; 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; predposneti 
CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; računalniki; 
računalniški spomini; računalniški programi in 
podatkovne baze na magnetnem ali optičnem mediju; 
računalniški posneti operacijski sistemi in programi; 
računalniške periferne enote; računalniški programi - 
programska oprema, naložljiva preko računalniške 
mreže (internet...); računalniški programi, registrirani; 
računalniški programi za poslušanje glasbe; 
računalniški software, registriran; računalniška 
programska oprema, vključno programska oprema za 
omogočanje opravljanja poizvedb med podatki; 
računalniški vmesniški kontrolerji; računalniški 
programi za varovanje podatkov, beleženje napak, 

avtomatsko sledenje samoobnove strežnika; 
računalniška programska oprema za podporo 
sistemom za identifikacijo uporabnika; računalniška 
programska oprema za varen prenos računalniških 
podatkov; računalniška programska oprema za 
operacijske sisteme; računalniška programska 
oprema za dostop do baze podatkov; podatkovni 
strežniki; osebni in industrijski računalniki; vmesniki 
(za računalnike); vmesniške kartice; telefonske žice; 
telefonski aparati; tiskana vezja; elektronski osebni 
organizatorji; brezprekinitveni električni napajalniki; 
prednapetostna zaščita na napajalnih kablih; strojna in 
programska oprema za elektronsko komunikacijo med 
kupci, strežniki za transakcije in trgovci; sistemi 
inteligentnih shranjevalnih diskovnih polj za osebne 
računalnike in strežnike; posneti programi za 
gonilnike; melodije za zvonjenje mobilnih telefonov in 
grafike za mobilne telefone; sistemi za obdelavo in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do interneta; sistemi za 
obveščanje preko SMS sporočil; sistemi za 
shranjevanje informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov; stacionarni in mobilni telefonski, podatkovni 
in video terminali; telekomunikacijska procesna 
oprema z možnostjo vhoda, izhoda, snemanja, 
nadzora, beleženja, testiranja, obdelave signalov, 
filtriranja, kodiranja, dekodiranja, zgoščevanja 
podatkov, računanja, obračunavanja, ponovnega 
prenosa, multipleksiranja, upravljanja omrežja ter 
preklopa; žice, kabli ter optična vlakna za 
telekomunikacije; aparati in naprave za pozivanje in 
prenos podatkov; sateliti in satelitski terminali na 
zemlji; prenosni ali mobilni satelitski terminali za glas, 
podatke in sliko; oprema za pretvorbo glasovnih, 
slikovnih in podatkovnih signalov v alternativne 
podatkovne protokole; aparati za upravljanje 
telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za preklop 
signalov v skladu z navodili v aparatu ali v okviru 
podatkovnega signala; terminalska oprema za glas, 
podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.
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16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti 
za pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; posetnice (pisalne 
potrebščine); beležnice; bloki (pisarniški); škatle in 
ovitki iz papirja in lepenke; računalniški papir in papirni 
trak ter papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; časopisi; držala za nalivna peresa; držala 
za štampiljke; fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
knjižice; označevalne markice; označevalni trakovi za 
knjige; pamfleti; plakati (posterji); uporabniški 
priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, navigacijskih 
sistemov ter računalnikov in računalniške programske 
opreme; nekodirane kartice, zlasti telefonske, 
debetne, kreditne in plačilne kartice, pripomočki za 
oglaševanje in propagando, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, zlasti tisti za oglaševanje in propagando na 
področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; 
igralni avtomati, razen tistih prirejenih za uporabo s TV 
sprejemniki; igre na avtomatih, razen iger prirejenih za 
TV sprejemnike; igre na ploščah; igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 

telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah 
reklamiranje; storitve marketinga in storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem stikov z javnostjo; storitve oglasnih 
dejavnosti; stiki z javnostjo; ekonomske prognoze; 
stroškovno cenovne analize; poslovne informacije; 
javnomnenjske raziskave; ekonomske in 
organizacijske storitve na področju energetike in 
ekologije; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; financiranje 
okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; finančne naložbe; finančni posli; 
finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; zbiranje 
dobrodelnih prispevkov zlasti preko SMS sporočil in 
interneta; organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: montaža, vzdrževanje, popravila telefonskih 
central in baznih postaj, računalnikov ter informacijskih 
struktur in mrež; montaža, gradnja, obnova ter 
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
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govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega materiala, 
predelava odpadkov, predelava odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje smeti in odpadkov, 
sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje ostankov 
in odpadkov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; dobrodelne prireditve; športne 
prireditve in tekmovanja; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); izposoja scen za predstave digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobraževanje na področju ločevanja odpadkov in 
recikliranja; izobraževanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo organizacija ekoloških taborov in poletnih 
šol; izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; namizno založništvo; 
nastopanje v živo; nudenje iger na računalniški mreži; 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži; oddajanje v najem video-kamer; objavljanje 
besedil (razen reklam); izobraževanje in poučevanje s 
področja telekomunikacij organizacija, vodenje in 
izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 

drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); prevajalstvo; spletne 
knjižnice; storitve obdelave govora in slike; storitve s 
področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; raziskave v zvezi z 
varstvom okolja, ekologijo; načrtovanje in vzdrževanje 
spletnih strani; konverzija računalniških programov in 
podatkov (ne fizična konverzija); konvertiranje 
podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko 
obliko; projektne študije; načrtovanje računalniških 
sistemov; razvijanje, svetovanje in projektiranje in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
oddajanje v najem dostopnega časa k računalniškim 
bazam podatkov, računalniškim oglasnim deskam ter 
računalniškim mrežam za prenos, razširjanje in 
pridobivanje informacij s področja poslovanja, financ, 
novic, vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; storitve v zvezi z varstvom okolja, ekologijo; 
svetovanje na področju varčevanja z energijo, varstva 
okolja in ekologije.
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(540)
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(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 

žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; avtomati za karte; 
glasbeni avtomati na kovance; strojno berljivi mediji; 
elektronski osebni organizatorji; alarmni zvonci; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
konektorji za plačilna sredstva; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne; 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; predposneti 
CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; računalniki; 
računalniški spomini; računalniški programi in 
podatkovne baze na magnetnem ali optičnem mediju; 
računalniški posneti operacijski sistemi in programi; 
računalniške periferne enote; računalniški programi - 
programska oprema, naložljiva preko računalniške 
mreže (internet...); računalniški programi, registrirani; 
računalniški programi za poslušanje glasbe; 
računalniški software, registriran; računalniška 
programska oprema, vključno programska oprema za 
omogočanje opravljanja poizvedb med podatki; 
računalniški vmesniški kontrolerji; računalniški 
programi za varovanje podatkov, beleženje napak, 
avtomatsko sledenje samoobnove strežnika; 
računalniška programska oprema za podporo 
sistemom za identifikacijo uporabnika; računalniška 
programska oprema za varen prenos računalniških 
podatkov; računalniška programska oprema za 
operacijske sisteme; računalniška programska 
oprema za dostop do baze podatkov; podatkovni 
strežniki; osebni in industrijski računalniki; vmesniki 
(za računalnike); vmesniške kartice; telefonske žice; 
telefonski aparati; tiskana vezja; elektronski osebni 
organizatorji; brezprekinitveni električni napajalniki; 
prednapetostna zaščita na napajalnih kablih; strojna in 
programska oprema za elektronsko komunikacijo med 
kupci, strežniki za transakcije in trgovci; sistemi 
inteligentnih shranjevalnih diskovnih polj za osebne 
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računalnike in strežnike; posneti programi za 
gonilnike; melodije za zvonjenje mobilnih telefonov in 
grafike za mobilne telefone; sistemi za obdelavo in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do interneta; sistemi za 
obveščanje preko SMS sporočil; sistemi za 
shranjevanje informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov; stacionarni in mobilni telefonski, podatkovni 
in video terminali; telekomunikacijska procesna 
oprema z možnostjo vhoda, izhoda, snemanja, 
nadzora, beleženja, testiranja, obdelave signalov, 
filtriranja, kodiranja, dekodiranja, zgoščevanja 
podatkov, računanja, obračunavanja, ponovnega 
prenosa, multipleksiranja, upravljanja omrežja ter 
preklopa; žice, kabli ter optična vlakna za 
telekomunikacije; aparati in naprave za pozivanje in 
prenos podatkov; sateliti in satelitski terminali na 
zemlji; prenosni ali mobilni satelitski terminali za glas, 
podatke in sliko; oprema za pretvorbo glasovnih, 
slikovnih in podatkovnih signalov v alternativne 
podatkovne protokole; aparati za upravljanje 
telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za preklop 
signalov v skladu z navodili v aparatu ali v okviru 
podatkovnega signala; terminalska oprema za glas, 
podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti 
za pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; posetnice (pisalne 
potrebščine); beležnice; bloki (pisarniški); škatle in 
ovitki iz papirja in lepenke; računalniški papir in papirni 
trak ter papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; časopisi; držala za nalivna peresa; držala 

za štampiljke; fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
knjižice; označevalne markice; označevalni trakovi za 
knjige; pamfleti; plakati (posterji); uporabniški 
priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, navigacijskih 
sistemov ter računalnikov in računalniške programske 
opreme; nekodirane kartice, zlasti telefonske, 
debetne, kreditne in plačilne kartice, pripomočki za 
oglaševanje in propagando, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, zlasti tisti za oglaševanje in propagando na 
področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; 
igralni avtomati, razen tistih prirejenih za uporabo s TV 
sprejemniki; igre na avtomatih, razen iger prirejenih za 
TV sprejemnike; igre na ploščah; igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah 
reklamiranje; storitve marketinga in storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem stikov z javnostjo; storitve oglasnih 
dejavnosti; stiki z javnostjo; ekonomske prognoze; 
stroškovno cenovne analize; poslovne informacije; 
javnomnenjske raziskave; ekonomske in 
organizacijske storitve na področju energetike in 
ekologije; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
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izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; financiranje 
okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; finančne naložbe; finančni posli; 
finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; zbiranje 
dobrodelnih prispevkov zlasti preko SMS sporočil in 
interneta; organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: montaža, vzdrževanje, popravila telefonskih 
central in baznih postaj, računalnikov ter informacijskih 
struktur in mrež; montaža, gradnja, obnova ter 
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 

zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega materiala, 
predelava odpadkov, predelava odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje smeti in odpadkov, 
sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje ostankov 
in odpadkov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; dobrodelne prireditve; športne 
prireditve in tekmovanja; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); izposoja scen za predstave digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobraževanje na področju ločevanja odpadkov in 
recikliranja; izobraževanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo organizacija ekoloških taborov in poletnih 
šol; izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; namizno založništvo; 
nastopanje v živo; nudenje iger na računalniški mreži; 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži; oddajanje v najem video-kamer; objavljanje 
besedil (razen reklam); izobraževanje in poučevanje s 
področja telekomunikacij organizacija, vodenje in 
izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); prevajalstvo; spletne 
knjižnice; storitve obdelave govora in slike; storitve s 
področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
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strani; industrijsko oblikovanje; raziskave v zvezi z 
varstvom okolja, ekologijo; načrtovanje in vzdrževanje 
spletnih strani; konverzija računalniških programov in 
podatkov (ne fizična konverzija); konvertiranje 
podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko 
obliko; projektne študije; načrtovanje računalniških 
sistemov; razvijanje, svetovanje in projektiranje in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
oddajanje v najem dostopnega časa k računalniškim 
bazam podatkov, računalniškim oglasnim deskam ter 
računalniškim mrežam za prenos, razširjanje in 
pridobivanje informacij s področja poslovanja, financ, 
novic, vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; storitve v zvezi z varstvom okolja, ekologijo; 
svetovanje na področju varčevanja z energijo, varstva 
okolja in ekologije.

(210) 200870939 (220) 30.05.2008
(441) 30.06.2009

(731) SI.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 2.9; 24.15; 24.17; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; avtomati za karte; 
glasbeni avtomati na kovance; strojno berljivi mediji; 
elektronski osebni organizatorji; alarmni zvonci; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
konektorji za plačilna sredstva; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne; 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
130 BIL 2009/3, 30.06.2009



SI - ZNAMKE Prijave znamk - Objave prijav 200870939
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; predposneti 
CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; računalniki; 
računalniški spomini; računalniški programi in 
podatkovne baze na magnetnem ali optičnem mediju; 
računalniški posneti operacijski sistemi in programi; 
računalniške periferne enote; računalniški programi - 
programska oprema, naložljiva preko računalniške 
mreže (internet...); računalniški programi, registrirani; 
računalniški programi za poslušanje glasbe; 
računalniški software, registriran; računalniška 
programska oprema, vključno programska oprema za 
omogočanje opravljanja poizvedb med podatki; 
računalniški vmesniški kontrolerji; računalniški 
programi za varovanje podatkov, beleženje napak, 
avtomatsko sledenje samoobnove strežnika; 
računalniška programska oprema za podporo 
sistemom za identifikacijo uporabnika; računalniška 
programska oprema za varen prenos računalniških 
podatkov; računalniška programska oprema za 
operacijske sisteme; računalniška programska 
oprema za dostop do baze podatkov; podatkovni 
strežniki; osebni in industrijski računalniki; vmesniki 
(za računalnike); vmesniške kartice; telefonske žice; 
telefonski aparati; tiskana vezja; elektronski osebni 
organizatorji; brezprekinitveni električni napajalniki; 
prednapetostna zaščita na napajalnih kablih; strojna in 
programska oprema za elektronsko komunikacijo med 
kupci, strežniki za transakcije in trgovci; sistemi 
inteligentnih shranjevalnih diskovnih polj za osebne 
računalnike in strežnike; posneti programi za 
gonilnike; melodije za zvonjenje mobilnih telefonov in 
grafike za mobilne telefone; sistemi za obdelavo in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do interneta; sistemi za 
obveščanje preko SMS sporočil; sistemi za 
shranjevanje informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov; stacionarni in mobilni telefonski, podatkovni 
in video terminali; telekomunikacijska procesna 
oprema z možnostjo vhoda, izhoda, snemanja, 
nadzora, beleženja, testiranja, obdelave signalov, 
filtriranja, kodiranja, dekodiranja, zgoščevanja 
podatkov, računanja, obračunavanja, ponovnega 
prenosa, multipleksiranja, upravljanja omrežja ter 
preklopa; žice, kabli ter optična vlakna za 
telekomunikacije; aparati in naprave za pozivanje in 
prenos podatkov; sateliti in satelitski terminali na 
zemlji; prenosni ali mobilni satelitski terminali za glas, 
podatke in sliko; oprema za pretvorbo glasovnih, 
slikovnih in podatkovnih signalov v alternativne 
podatkovne protokole; aparati za upravljanje 
telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za preklop 
signalov v skladu z navodili v aparatu ali v okviru 
podatkovnega signala; terminalska oprema za glas, 
podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 

dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti 
za pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; posetnice (pisalne 
potrebščine); beležnice; bloki (pisarniški); škatle in 
ovitki iz papirja in lepenke; računalniški papir in papirni 
trak ter papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; časopisi; držala za nalivna peresa; držala 
za štampiljke; fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
knjižice; označevalne markice; označevalni trakovi za 
knjige; pamfleti; plakati (posterji); uporabniški 
priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, navigacijskih 
sistemov ter računalnikov in računalniške programske 
opreme; nekodirane kartice, zlasti telefonske, 
debetne, kreditne in plačilne kartice, pripomočki za 
oglaševanje in propagando, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, zlasti tisti za oglaševanje in propagando na 
področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.
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21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; 
igralni avtomati, razen tistih prirejenih za uporabo s TV 
sprejemniki; igre na avtomatih, razen iger prirejenih za 
TV sprejemnike; igre na ploščah; igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah 
reklamiranje; storitve marketinga in storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem stikov z javnostjo; storitve oglasnih 
dejavnosti; stiki z javnostjo; ekonomske prognoze; 
stroškovno cenovne analize; poslovne informacije; 
javnomnenjske raziskave; ekonomske in 
organizacijske storitve na področju energetike in 
ekologije; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; financiranje 
okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; finančne naložbe; finančni posli; 
finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; zbiranje 
dobrodelnih prispevkov zlasti preko SMS sporočil in 
interneta; organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: montaža, vzdrževanje, popravila telefonskih 
central in baznih postaj, računalnikov ter informacijskih 
struktur in mrež; montaža, gradnja, obnova ter 
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega materiala, 
predelava odpadkov, predelava odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje smeti in odpadkov, 
sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje ostankov 
in odpadkov.
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41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; dobrodelne prireditve; športne 
prireditve in tekmovanja; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); izposoja scen za predstave digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobraževanje na področju ločevanja odpadkov in 
recikliranja; izobraževanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo organizacija ekoloških taborov in poletnih 
šol; izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; namizno založništvo; 
nastopanje v živo; nudenje iger na računalniški mreži; 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži; oddajanje v najem video-kamer; objavljanje 
besedil (razen reklam); izobraževanje in poučevanje s 
področja telekomunikacij organizacija, vodenje in 
izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); prevajalstvo; spletne 
knjižnice; storitve obdelave govora in slike; storitve s 
področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; raziskave v zvezi z 
varstvom okolja, ekologijo; načrtovanje in vzdrževanje 
spletnih strani; konverzija računalniških programov in 
podatkov (ne fizična konverzija); konvertiranje 
podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko 
obliko; projektne študije; načrtovanje računalniških 
sistemov; razvijanje, svetovanje in projektiranje in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
oddajanje v najem dostopnega časa k računalniškim 
bazam podatkov, računalniškim oglasnim deskam ter 
računalniškim mrežam za prenos, razširjanje in 
pridobivanje informacij s področja poslovanja, financ, 
novic, vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 

raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; storitve v zvezi z varstvom okolja, ekologijo; 
svetovanje na področju varčevanja z energijo, varstva 
okolja in ekologije.

(210) 200870940 (220) 30.05.2008
(441) 30.06.2009

(731) SI.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, črna, bela

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
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(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; avtomati za karte; 
glasbeni avtomati na kovance; strojno berljivi mediji; 
elektronski osebni organizatorji; alarmni zvonci; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
konektorji za plačilna sredstva; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne; 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; predposneti 
CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; računalniki; 
računalniški spomini; računalniški programi in 
podatkovne baze na magnetnem ali optičnem mediju; 
računalniški posneti operacijski sistemi in programi; 
računalniške periferne enote; računalniški programi - 
programska oprema, naložljiva preko računalniške 
mreže (internet...); računalniški programi, registrirani; 
računalniški programi za poslušanje glasbe; 
računalniški software, registriran; računalniška 

programska oprema, vključno programska oprema za 
omogočanje opravljanja poizvedb med podatki; 
računalniški vmesniški kontrolerji; računalniški 
programi za varovanje podatkov, beleženje napak, 
avtomatsko sledenje samoobnove strežnika; 
računalniška programska oprema za podporo 
sistemom za identifikacijo uporabnika; računalniška 
programska oprema za varen prenos računalniških 
podatkov; računalniška programska oprema za 
operacijske sisteme; računalniška programska 
oprema za dostop do baze podatkov; podatkovni 
strežniki; osebni in industrijski računalniki; vmesniki 
(za računalnike); vmesniške kartice; telefonske žice; 
telefonski aparati; tiskana vezja; elektronski osebni 
organizatorji; brezprekinitveni električni napajalniki; 
prednapetostna zaščita na napajalnih kablih; strojna in 
programska oprema za elektronsko komunikacijo med 
kupci, strežniki za transakcije in trgovci; sistemi 
inteligentnih shranjevalnih diskovnih polj za osebne 
računalnike in strežnike; posneti programi za 
gonilnike; melodije za zvonjenje mobilnih telefonov in 
grafike za mobilne telefone; sistemi za obdelavo in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do interneta; sistemi za 
obveščanje preko SMS sporočil; sistemi za 
shranjevanje informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov; stacionarni in mobilni telefonski, podatkovni 
in video terminali; telekomunikacijska procesna 
oprema z možnostjo vhoda, izhoda, snemanja, 
nadzora, beleženja, testiranja, obdelave signalov, 
filtriranja, kodiranja, dekodiranja, zgoščevanja 
podatkov, računanja, obračunavanja, ponovnega 
prenosa, multipleksiranja, upravljanja omrežja ter 
preklopa; žice, kabli ter optična vlakna za 
telekomunikacije; aparati in naprave za pozivanje in 
prenos podatkov; sateliti in satelitski terminali na 
zemlji; prenosni ali mobilni satelitski terminali za glas, 
podatke in sliko; oprema za pretvorbo glasovnih, 
slikovnih in podatkovnih signalov v alternativne 
podatkovne protokole; aparati za upravljanje 
telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za preklop 
signalov v skladu z navodili v aparatu ali v okviru 
podatkovnega signala; terminalska oprema za glas, 
podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.
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14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti 
za pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; posetnice (pisalne 
potrebščine); beležnice; bloki (pisarniški); škatle in 
ovitki iz papirja in lepenke; računalniški papir in papirni 
trak ter papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; časopisi; držala za nalivna peresa; držala 
za štampiljke; fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
knjižice; označevalne markice; označevalni trakovi za 
knjige; pamfleti; plakati (posterji); uporabniški 
priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, navigacijskih 
sistemov ter računalnikov in računalniške programske 
opreme; nekodirane kartice, zlasti telefonske, 
debetne, kreditne in plačilne kartice, pripomočki za 
oglaševanje in propagando, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, zlasti tisti za oglaševanje in propagando na 
področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; 
igralni avtomati, razen tistih prirejenih za uporabo s TV 
sprejemniki; igre na avtomatih, razen iger prirejenih za 
TV sprejemnike; igre na ploščah; igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 

sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah 
reklamiranje; storitve marketinga in storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem stikov z javnostjo; storitve oglasnih 
dejavnosti; stiki z javnostjo; ekonomske prognoze; 
stroškovno cenovne analize; poslovne informacije; 
javnomnenjske raziskave; ekonomske in 
organizacijske storitve na področju energetike in 
ekologije; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; financiranje 
okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; finančne naložbe; finančni posli; 
finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; zbiranje 
dobrodelnih prispevkov zlasti preko SMS sporočil in 
interneta; organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: montaža, vzdrževanje, popravila telefonskih 
central in baznih postaj, računalnikov ter informacijskih 
struktur in mrež; montaža, gradnja, obnova ter 
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
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storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega materiala, 
predelava odpadkov, predelava odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje smeti in odpadkov, 
sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje ostankov 
in odpadkov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; dobrodelne prireditve; športne 
prireditve in tekmovanja; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); izposoja scen za predstave digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobraževanje na področju ločevanja odpadkov in 
recikliranja; izobraževanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo organizacija ekoloških taborov in poletnih 
šol; izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; namizno založništvo; 
nastopanje v živo; nudenje iger na računalniški mreži; 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži; oddajanje v najem video-kamer; objavljanje 
besedil (razen reklam); izobraževanje in poučevanje s 
področja telekomunikacij organizacija, vodenje in 
izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 

računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); prevajalstvo; spletne 
knjižnice; storitve obdelave govora in slike; storitve s 
področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; raziskave v zvezi z 
varstvom okolja, ekologijo; načrtovanje in vzdrževanje 
spletnih strani; konverzija računalniških programov in 
podatkov (ne fizična konverzija); konvertiranje 
podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko 
obliko; projektne študije; načrtovanje računalniških 
sistemov; razvijanje, svetovanje in projektiranje in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
oddajanje v najem dostopnega časa k računalniškim 
bazam podatkov, računalniškim oglasnim deskam ter 
računalniškim mrežam za prenos, razširjanje in 
pridobivanje informacij s področja poslovanja, financ, 
novic, vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; storitve v zvezi z varstvom okolja, ekologijo; 
svetovanje na področju varčevanja z energijo, varstva 
okolja in ekologije.
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(531) 24.17; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, črna, bela

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; avtomati za karte; 
glasbeni avtomati na kovance; strojno berljivi mediji; 
elektronski osebni organizatorji; alarmni zvonci; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 

obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
konektorji za plačilna sredstva; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne; 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; predposneti 
CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; računalniki; 
računalniški spomini; računalniški programi in 
podatkovne baze na magnetnem ali optičnem mediju; 
računalniški posneti operacijski sistemi in programi; 
računalniške periferne enote; računalniški programi - 
programska oprema, naložljiva preko računalniške 
mreže (internet...); računalniški programi, registrirani; 
računalniški programi za poslušanje glasbe; 
računalniški software, registriran; računalniška 
programska oprema, vključno programska oprema za 
omogočanje opravljanja poizvedb med podatki; 
računalniški vmesniški kontrolerji; računalniški 
programi za varovanje podatkov, beleženje napak, 
avtomatsko sledenje samoobnove strežnika; 
računalniška programska oprema za podporo 
sistemom za identifikacijo uporabnika; računalniška 
programska oprema za varen prenos računalniških 
podatkov; računalniška programska oprema za 
operacijske sisteme; računalniška programska 
oprema za dostop do baze podatkov; podatkovni 
strežniki; osebni in industrijski računalniki; vmesniki 
(za računalnike); vmesniške kartice; telefonske žice; 
telefonski aparati; tiskana vezja; elektronski osebni 
organizatorji; brezprekinitveni električni napajalniki; 
prednapetostna zaščita na napajalnih kablih; strojna in 
programska oprema za elektronsko komunikacijo med 
kupci, strežniki za transakcije in trgovci; sistemi 
inteligentnih shranjevalnih diskovnih polj za osebne 
računalnike in strežnike; posneti programi za 
gonilnike; melodije za zvonjenje mobilnih telefonov in 
grafike za mobilne telefone; sistemi za obdelavo in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do interneta; sistemi za 
obveščanje preko SMS sporočil; sistemi za 
shranjevanje informacij o elektronskih poštnih 
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predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov; stacionarni in mobilni telefonski, podatkovni 
in video terminali; telekomunikacijska procesna 
oprema z možnostjo vhoda, izhoda, snemanja, 
nadzora, beleženja, testiranja, obdelave signalov, 
filtriranja, kodiranja, dekodiranja, zgoščevanja 
podatkov, računanja, obračunavanja, ponovnega 
prenosa, multipleksiranja, upravljanja omrežja ter 
preklopa; žice, kabli ter optična vlakna za 
telekomunikacije; aparati in naprave za pozivanje in 
prenos podatkov; sateliti in satelitski terminali na 
zemlji; prenosni ali mobilni satelitski terminali za glas, 
podatke in sliko; oprema za pretvorbo glasovnih, 
slikovnih in podatkovnih signalov v alternativne 
podatkovne protokole; aparati za upravljanje 
telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za preklop 
signalov v skladu z navodili v aparatu ali v okviru 
podatkovnega signala; terminalska oprema za glas, 
podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti 
za pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; posetnice (pisalne 
potrebščine); beležnice; bloki (pisarniški); škatle in 
ovitki iz papirja in lepenke; računalniški papir in papirni 
trak ter papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; časopisi; držala za nalivna peresa; držala 
za štampiljke; fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
knjižice; označevalne markice; označevalni trakovi za 
knjige; pamfleti; plakati (posterji); uporabniški 
priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, navigacijskih 
sistemov ter računalnikov in računalniške programske 
opreme; nekodirane kartice, zlasti telefonske, 
debetne, kreditne in plačilne kartice, pripomočki za 
oglaševanje in propagando, ki jih ne obsegajo drugi 

razredi, zlasti tisti za oglaševanje in propagando na 
področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; 
igralni avtomati, razen tistih prirejenih za uporabo s TV 
sprejemniki; igre na avtomatih, razen iger prirejenih za 
TV sprejemnike; igre na ploščah; igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah 
reklamiranje; storitve marketinga in storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem stikov z javnostjo; storitve oglasnih 
dejavnosti; stiki z javnostjo; ekonomske prognoze; 
stroškovno cenovne analize; poslovne informacije; 
javnomnenjske raziskave; ekonomske in 
organizacijske storitve na področju energetike in 
ekologije; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
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informacij izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; financiranje 
okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; finančne naložbe; finančni posli; 
finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; zbiranje 
dobrodelnih prispevkov zlasti preko SMS sporočil in 
interneta; organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: montaža, vzdrževanje, popravila telefonskih 
central in baznih postaj, računalnikov ter informacijskih 
struktur in mrež; montaža, gradnja, obnova ter 
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 

ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega materiala, 
predelava odpadkov, predelava odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje smeti in odpadkov, 
sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje ostankov 
in odpadkov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; dobrodelne prireditve; športne 
prireditve in tekmovanja; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); izposoja scen za predstave digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobraževanje na področju ločevanja odpadkov in 
recikliranja; izobraževanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo organizacija ekoloških taborov in poletnih 
šol; izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; namizno založništvo; 
nastopanje v živo; nudenje iger na računalniški mreži; 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži; oddajanje v najem video-kamer; objavljanje 
besedil (razen reklam); izobraževanje in poučevanje s 
področja telekomunikacij organizacija, vodenje in 
izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); prevajalstvo; spletne 
knjižnice; storitve obdelave govora in slike; storitve s 
področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; raziskave v zvezi z 
varstvom okolja, ekologijo; načrtovanje in vzdrževanje 
spletnih strani; konverzija računalniških programov in 
podatkov (ne fizična konverzija); konvertiranje 
podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko 
obliko; projektne študije; načrtovanje računalniških 
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sistemov; razvijanje, svetovanje in projektiranje in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
oddajanje v najem dostopnega časa k računalniškim 
bazam podatkov, računalniškim oglasnim deskam ter 
računalniškim mrežam za prenos, razširjanje in 
pridobivanje informacij s področja poslovanja, financ, 
novic, vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; storitve v zvezi z varstvom okolja, ekologijo; 
svetovanje na področju varčevanja z energijo, varstva 
okolja in ekologije.

(210) 200870942 (220) 30.05.2008
(441) 30.06.2009

(731) SI.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 2.9; 24.15; 26.4; 29.1

(540)

(591) zelena, bela

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; avtomati za karte; 
glasbeni avtomati na kovance; strojno berljivi mediji; 
elektronski osebni organizatorji; alarmni zvonci; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
konektorji za plačilna sredstva; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne; 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
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optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; predposneti 
CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; računalniki; 
računalniški spomini; računalniški programi in 
podatkovne baze na magnetnem ali optičnem mediju; 
računalniški posneti operacijski sistemi in programi; 
računalniške periferne enote; računalniški programi - 
programska oprema, naložljiva preko računalniške 
mreže (internet...); računalniški programi, registrirani; 
računalniški programi za poslušanje glasbe; 
računalniški software, registriran; računalniška 
programska oprema, vključno programska oprema za 
omogočanje opravljanja poizvedb med podatki; 
računalniški vmesniški kontrolerji; računalniški 
programi za varovanje podatkov, beleženje napak, 
avtomatsko sledenje samoobnove strežnika; 
računalniška programska oprema za podporo 
sistemom za identifikacijo uporabnika; računalniška 
programska oprema za varen prenos računalniških 
podatkov; računalniška programska oprema za 
operacijske sisteme; računalniška programska 
oprema za dostop do baze podatkov; podatkovni 
strežniki; osebni in industrijski računalniki; vmesniki 
(za računalnike); vmesniške kartice; telefonske žice; 
telefonski aparati; tiskana vezja; elektronski osebni 
organizatorji; brezprekinitveni električni napajalniki; 
prednapetostna zaščita na napajalnih kablih; strojna in 
programska oprema za elektronsko komunikacijo med 
kupci, strežniki za transakcije in trgovci; sistemi 
inteligentnih shranjevalnih diskovnih polj za osebne 
računalnike in strežnike; posneti programi za 
gonilnike; melodije za zvonjenje mobilnih telefonov in 
grafike za mobilne telefone; sistemi za obdelavo in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do interneta; sistemi za 
obveščanje preko SMS sporočil; sistemi za 
shranjevanje informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov; stacionarni in mobilni telefonski, podatkovni 
in video terminali; telekomunikacijska procesna 
oprema z možnostjo vhoda, izhoda, snemanja, 
nadzora, beleženja, testiranja, obdelave signalov, 
filtriranja, kodiranja, dekodiranja, zgoščevanja 
podatkov, računanja, obračunavanja, ponovnega 
prenosa, multipleksiranja, upravljanja omrežja ter 
preklopa; žice, kabli ter optična vlakna za 
telekomunikacije; aparati in naprave za pozivanje in 
prenos podatkov; sateliti in satelitski terminali na 
zemlji; prenosni ali mobilni satelitski terminali za glas, 
podatke in sliko; oprema za pretvorbo glasovnih, 
slikovnih in podatkovnih signalov v alternativne 
podatkovne protokole; aparati za upravljanje 
telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za preklop 
signalov v skladu z navodili v aparatu ali v okviru 
podatkovnega signala; terminalska oprema za glas, 
podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 

dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti 
za pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; posetnice (pisalne 
potrebščine); beležnice; bloki (pisarniški); škatle in 
ovitki iz papirja in lepenke; računalniški papir in papirni 
trak ter papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; časopisi; držala za nalivna peresa; držala 
za štampiljke; fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
knjižice; označevalne markice; označevalni trakovi za 
knjige; pamfleti; plakati (posterji); uporabniški 
priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, navigacijskih 
sistemov ter računalnikov in računalniške programske 
opreme; nekodirane kartice, zlasti telefonske, 
debetne, kreditne in plačilne kartice, pripomočki za 
oglaševanje in propagando, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, zlasti tisti za oglaševanje in propagando na 
področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.
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21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; 
igralni avtomati, razen tistih prirejenih za uporabo s TV 
sprejemniki; igre na avtomatih, razen iger prirejenih za 
TV sprejemnike; igre na ploščah; igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah 
reklamiranje; storitve marketinga in storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem stikov z javnostjo; storitve oglasnih 
dejavnosti; stiki z javnostjo; ekonomske prognoze; 
stroškovno cenovne analize; poslovne informacije; 
javnomnenjske raziskave; ekonomske in 
organizacijske storitve na področju energetike in 
ekologije; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; financiranje 
okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; finančne naložbe; finančni posli; 
finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; zbiranje 
dobrodelnih prispevkov zlasti preko SMS sporočil in 
interneta; organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: montaža, vzdrževanje, popravila telefonskih 
central in baznih postaj, računalnikov ter informacijskih 
struktur in mrež; montaža, gradnja, obnova ter 
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega materiala, 
predelava odpadkov, predelava odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje smeti in odpadkov, 
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sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje ostankov 
in odpadkov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; dobrodelne prireditve; športne 
prireditve in tekmovanja; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); izposoja scen za predstave digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobraževanje na področju ločevanja odpadkov in 
recikliranja; izobraževanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo organizacija ekoloških taborov in poletnih 
šol; izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; namizno založništvo; 
nastopanje v živo; nudenje iger na računalniški mreži; 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži; oddajanje v najem video-kamer; objavljanje 
besedil (razen reklam); izobraževanje in poučevanje s 
področja telekomunikacij organizacija, vodenje in 
izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); prevajalstvo; spletne 
knjižnice; storitve obdelave govora in slike; storitve s 
področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; raziskave v zvezi z 
varstvom okolja, ekologijo; načrtovanje in vzdrževanje 
spletnih strani; konverzija računalniških programov in 
podatkov (ne fizična konverzija); konvertiranje 
podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko 
obliko; projektne študije; načrtovanje računalniških 
sistemov; razvijanje, svetovanje in projektiranje in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
oddajanje v najem dostopnega časa k računalniškim 
bazam podatkov, računalniškim oglasnim deskam ter 
računalniškim mrežam za prenos, razširjanje in 
pridobivanje informacij s področja poslovanja, financ, 
novic, vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 

konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; storitve v zvezi z varstvom okolja, ekologijo; 
svetovanje na področju varčevanja z energijo, varstva 
okolja in ekologije.

(210) 200870943 (220) 30.05.2008
(441) 30.06.2009

(731) SI.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 2.9; 24.15; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, bela

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
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plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; avtomati za karte; 
glasbeni avtomati na kovance; strojno berljivi mediji; 
elektronski osebni organizatorji; alarmni zvonci; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
konektorji za plačilna sredstva; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne; 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; predposneti 
CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; računalniki; 
računalniški spomini; računalniški programi in 
podatkovne baze na magnetnem ali optičnem mediju; 
računalniški posneti operacijski sistemi in programi; 
računalniške periferne enote; računalniški programi - 
programska oprema, naložljiva preko računalniške 
mreže (internet...); računalniški programi, registrirani; 

računalniški programi za poslušanje glasbe; 
računalniški software, registriran; računalniška 
programska oprema, vključno programska oprema za 
omogočanje opravljanja poizvedb med podatki; 
računalniški vmesniški kontrolerji; računalniški 
programi za varovanje podatkov, beleženje napak, 
avtomatsko sledenje samoobnove strežnika; 
računalniška programska oprema za podporo 
sistemom za identifikacijo uporabnika; računalniška 
programska oprema za varen prenos računalniških 
podatkov; računalniška programska oprema za 
operacijske sisteme; računalniška programska 
oprema za dostop do baze podatkov; podatkovni 
strežniki; osebni in industrijski računalniki; vmesniki 
(za računalnike); vmesniške kartice; telefonske žice; 
telefonski aparati; tiskana vezja; elektronski osebni 
organizatorji; brezprekinitveni električni napajalniki; 
prednapetostna zaščita na napajalnih kablih; strojna in 
programska oprema za elektronsko komunikacijo med 
kupci, strežniki za transakcije in trgovci; sistemi 
inteligentnih shranjevalnih diskovnih polj za osebne 
računalnike in strežnike; posneti programi za 
gonilnike; melodije za zvonjenje mobilnih telefonov in 
grafike za mobilne telefone; sistemi za obdelavo in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do interneta; sistemi za 
obveščanje preko SMS sporočil; sistemi za 
shranjevanje informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov; stacionarni in mobilni telefonski, podatkovni 
in video terminali; telekomunikacijska procesna 
oprema z možnostjo vhoda, izhoda, snemanja, 
nadzora, beleženja, testiranja, obdelave signalov, 
filtriranja, kodiranja, dekodiranja, zgoščevanja 
podatkov, računanja, obračunavanja, ponovnega 
prenosa, multipleksiranja, upravljanja omrežja ter 
preklopa; žice, kabli ter optična vlakna za 
telekomunikacije; aparati in naprave za pozivanje in 
prenos podatkov; sateliti in satelitski terminali na 
zemlji; prenosni ali mobilni satelitski terminali za glas, 
podatke in sliko; oprema za pretvorbo glasovnih, 
slikovnih in podatkovnih signalov v alternativne 
podatkovne protokole; aparati za upravljanje 
telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za preklop 
signalov v skladu z navodili v aparatu ali v okviru 
podatkovnega signala; terminalska oprema za glas, 
podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
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rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti 
za pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; posetnice (pisalne 
potrebščine); beležnice; bloki (pisarniški); škatle in 
ovitki iz papirja in lepenke; računalniški papir in papirni 
trak ter papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; časopisi; držala za nalivna peresa; držala 
za štampiljke; fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
knjižice; označevalne markice; označevalni trakovi za 
knjige; pamfleti; plakati (posterji); uporabniški 
priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, navigacijskih 
sistemov ter računalnikov in računalniške programske 
opreme; nekodirane kartice, zlasti telefonske, 
debetne, kreditne in plačilne kartice, pripomočki za 
oglaševanje in propagando, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, zlasti tisti za oglaševanje in propagando na 
področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; 
igralni avtomati, razen tistih prirejenih za uporabo s TV 
sprejemniki; igre na avtomatih, razen iger prirejenih za 
TV sprejemnike; igre na ploščah; igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 

revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah 
reklamiranje; storitve marketinga in storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem stikov z javnostjo; storitve oglasnih 
dejavnosti; stiki z javnostjo; ekonomske prognoze; 
stroškovno cenovne analize; poslovne informacije; 
javnomnenjske raziskave; ekonomske in 
organizacijske storitve na področju energetike in 
ekologije; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; financiranje 
okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; finančne naložbe; finančni posli; 
finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; zbiranje 
dobrodelnih prispevkov zlasti preko SMS sporočil in 
interneta; organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: montaža, vzdrževanje, popravila telefonskih 
central in baznih postaj, računalnikov ter informacijskih 
struktur in mrež; montaža, gradnja, obnova ter 
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
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laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega materiala, 
predelava odpadkov, predelava odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje smeti in odpadkov, 
sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje ostankov 
in odpadkov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; dobrodelne prireditve; športne 
prireditve in tekmovanja; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); izposoja scen za predstave digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobraževanje na področju ločevanja odpadkov in 
recikliranja; izobraževanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo organizacija ekoloških taborov in poletnih 
šol; izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; namizno založništvo; 
nastopanje v živo; nudenje iger na računalniški mreži; 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže); 

objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži; oddajanje v najem video-kamer; objavljanje 
besedil (razen reklam); izobraževanje in poučevanje s 
področja telekomunikacij organizacija, vodenje in 
izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); prevajalstvo; spletne 
knjižnice; storitve obdelave govora in slike; storitve s 
področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; raziskave v zvezi z 
varstvom okolja, ekologijo; načrtovanje in vzdrževanje 
spletnih strani; konverzija računalniških programov in 
podatkov (ne fizična konverzija); konvertiranje 
podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko 
obliko; projektne študije; načrtovanje računalniških 
sistemov; razvijanje, svetovanje in projektiranje in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
oddajanje v najem dostopnega časa k računalniškim 
bazam podatkov, računalniškim oglasnim deskam ter 
računalniškim mrežam za prenos, razširjanje in 
pridobivanje informacij s področja poslovanja, financ, 
novic, vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi storitve v 
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zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; storitve v zvezi z varstvom okolja, ekologijo; 
svetovanje na področju varčevanja z energijo, varstva 
okolja in ekologije.

(210) 200870944 (220) 30.05.2008
(441) 30.06.2009

(731) SI.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 2.9; 24.15; 29.1

(540)

(591) zelena

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 

aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; avtomati za karte; 
glasbeni avtomati na kovance; strojno berljivi mediji; 
elektronski osebni organizatorji; alarmni zvonci; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
konektorji za plačilna sredstva; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne; 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; predposneti 
CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; računalniki; 
računalniški spomini; računalniški programi in 
podatkovne baze na magnetnem ali optičnem mediju; 
računalniški posneti operacijski sistemi in programi; 
računalniške periferne enote; računalniški programi - 
programska oprema, naložljiva preko računalniške 
mreže (internet...); računalniški programi, registrirani; 
računalniški programi za poslušanje glasbe; 
računalniški software, registriran; računalniška 
programska oprema, vključno programska oprema za 
omogočanje opravljanja poizvedb med podatki; 
računalniški vmesniški kontrolerji; računalniški 
programi za varovanje podatkov, beleženje napak, 
avtomatsko sledenje samoobnove strežnika; 
računalniška programska oprema za podporo 
sistemom za identifikacijo uporabnika; računalniška 
programska oprema za varen prenos računalniških 
podatkov; računalniška programska oprema za 
operacijske sisteme; računalniška programska 
oprema za dostop do baze podatkov; podatkovni 
strežniki; osebni in industrijski računalniki; vmesniki 
(za računalnike); vmesniške kartice; telefonske žice; 
telefonski aparati; tiskana vezja; elektronski osebni 
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organizatorji; brezprekinitveni električni napajalniki; 
prednapetostna zaščita na napajalnih kablih; strojna in 
programska oprema za elektronsko komunikacijo med 
kupci, strežniki za transakcije in trgovci; sistemi 
inteligentnih shranjevalnih diskovnih polj za osebne 
računalnike in strežnike; posneti programi za 
gonilnike; melodije za zvonjenje mobilnih telefonov in 
grafike za mobilne telefone; sistemi za obdelavo in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do interneta; sistemi za 
obveščanje preko SMS sporočil; sistemi za 
shranjevanje informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov; stacionarni in mobilni telefonski, podatkovni 
in video terminali; telekomunikacijska procesna 
oprema z možnostjo vhoda, izhoda, snemanja, 
nadzora, beleženja, testiranja, obdelave signalov, 
filtriranja, kodiranja, dekodiranja, zgoščevanja 
podatkov, računanja, obračunavanja, ponovnega 
prenosa, multipleksiranja, upravljanja omrežja ter 
preklopa; žice, kabli ter optična vlakna za 
telekomunikacije; aparati in naprave za pozivanje in 
prenos podatkov; sateliti in satelitski terminali na 
zemlji; prenosni ali mobilni satelitski terminali za glas, 
podatke in sliko; oprema za pretvorbo glasovnih, 
slikovnih in podatkovnih signalov v alternativne 
podatkovne protokole; aparati za upravljanje 
telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za preklop 
signalov v skladu z navodili v aparatu ali v okviru 
podatkovnega signala; terminalska oprema za glas, 
podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti 
za pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 

poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; posetnice (pisalne 
potrebščine); beležnice; bloki (pisarniški); škatle in 
ovitki iz papirja in lepenke; računalniški papir in papirni 
trak ter papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; časopisi; držala za nalivna peresa; držala 
za štampiljke; fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
knjižice; označevalne markice; označevalni trakovi za 
knjige; pamfleti; plakati (posterji); uporabniški 
priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, navigacijskih 
sistemov ter računalnikov in računalniške programske 
opreme; nekodirane kartice, zlasti telefonske, 
debetne, kreditne in plačilne kartice, pripomočki za 
oglaševanje in propagando, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, zlasti tisti za oglaševanje in propagando na 
področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; 
igralni avtomati, razen tistih prirejenih za uporabo s TV 
sprejemniki; igre na avtomatih, razen iger prirejenih za 
TV sprejemnike; igre na ploščah; igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah 
reklamiranje; storitve marketinga in storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem stikov z javnostjo; storitve oglasnih 
dejavnosti; stiki z javnostjo; ekonomske prognoze; 
stroškovno cenovne analize; poslovne informacije; 
javnomnenjske raziskave; ekonomske in 
organizacijske storitve na področju energetike in 
ekologije; administrativno vodenje računalniških 
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datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; financiranje 
okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; finančne naložbe; finančni posli; 
finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; zbiranje 
dobrodelnih prispevkov zlasti preko SMS sporočil in 
interneta; organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: montaža, vzdrževanje, popravila telefonskih 
central in baznih postaj, računalnikov ter informacijskih 
struktur in mrež; montaža, gradnja, obnova ter 
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-

telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega materiala, 
predelava odpadkov, predelava odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje smeti in odpadkov, 
sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje ostankov 
in odpadkov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; dobrodelne prireditve; športne 
prireditve in tekmovanja; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); izposoja scen za predstave digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobraževanje na področju ločevanja odpadkov in 
recikliranja; izobraževanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo organizacija ekoloških taborov in poletnih 
šol; izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; namizno založništvo; 
nastopanje v živo; nudenje iger na računalniški mreži; 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži; oddajanje v najem video-kamer; objavljanje 
besedil (razen reklam); izobraževanje in poučevanje s 
področja telekomunikacij organizacija, vodenje in 
izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); prevajalstvo; spletne 
knjižnice; storitve obdelave govora in slike; storitve s 
področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.
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42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; raziskave v zvezi z 
varstvom okolja, ekologijo; načrtovanje in vzdrževanje 
spletnih strani; konverzija računalniških programov in 
podatkov (ne fizična konverzija); konvertiranje 
podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko 
obliko; projektne študije; načrtovanje računalniških 
sistemov; razvijanje, svetovanje in projektiranje in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
oddajanje v najem dostopnega časa k računalniškim 
bazam podatkov, računalniškim oglasnim deskam ter 
računalniškim mrežam za prenos, razširjanje in 
pridobivanje informacij s področja poslovanja, financ, 
novic, vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; storitve v zvezi z varstvom okolja, ekologijo; 
svetovanje na področju varčevanja z energijo, varstva 
okolja in ekologije.

(210) 200870945 (220) 30.05.2008
(441) 30.06.2009

(731) SI.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, bela, črna

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; avtomati za karte; 
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glasbeni avtomati na kovance; strojno berljivi mediji; 
elektronski osebni organizatorji; alarmni zvonci; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
konektorji za plačilna sredstva; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne; 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; predposneti 
CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; računalniki; 
računalniški spomini; računalniški programi in 
podatkovne baze na magnetnem ali optičnem mediju; 
računalniški posneti operacijski sistemi in programi; 
računalniške periferne enote; računalniški programi - 
programska oprema, naložljiva preko računalniške 
mreže (internet...); računalniški programi, registrirani; 
računalniški programi za poslušanje glasbe; 
računalniški software, registriran; računalniška 
programska oprema, vključno programska oprema za 
omogočanje opravljanja poizvedb med podatki; 
računalniški vmesniški kontrolerji; računalniški 
programi za varovanje podatkov, beleženje napak, 
avtomatsko sledenje samoobnove strežnika; 
računalniška programska oprema za podporo 
sistemom za identifikacijo uporabnika; računalniška 
programska oprema za varen prenos računalniških 
podatkov; računalniška programska oprema za 
operacijske sisteme; računalniška programska 
oprema za dostop do baze podatkov; podatkovni 
strežniki; osebni in industrijski računalniki; vmesniki 
(za računalnike); vmesniške kartice; telefonske žice; 
telefonski aparati; tiskana vezja; elektronski osebni 
organizatorji; brezprekinitveni električni napajalniki; 
prednapetostna zaščita na napajalnih kablih; strojna in 
programska oprema za elektronsko komunikacijo med 
kupci, strežniki za transakcije in trgovci; sistemi 
inteligentnih shranjevalnih diskovnih polj za osebne 
računalnike in strežnike; posneti programi za 
gonilnike; melodije za zvonjenje mobilnih telefonov in 
grafike za mobilne telefone; sistemi za obdelavo in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 

programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do interneta; sistemi za 
obveščanje preko SMS sporočil; sistemi za 
shranjevanje informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov; stacionarni in mobilni telefonski, podatkovni 
in video terminali; telekomunikacijska procesna 
oprema z možnostjo vhoda, izhoda, snemanja, 
nadzora, beleženja, testiranja, obdelave signalov, 
filtriranja, kodiranja, dekodiranja, zgoščevanja 
podatkov, računanja, obračunavanja, ponovnega 
prenosa, multipleksiranja, upravljanja omrežja ter 
preklopa; žice, kabli ter optična vlakna za 
telekomunikacije; aparati in naprave za pozivanje in 
prenos podatkov; sateliti in satelitski terminali na 
zemlji; prenosni ali mobilni satelitski terminali za glas, 
podatke in sliko; oprema za pretvorbo glasovnih, 
slikovnih in podatkovnih signalov v alternativne 
podatkovne protokole; aparati za upravljanje 
telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za preklop 
signalov v skladu z navodili v aparatu ali v okviru 
podatkovnega signala; terminalska oprema za glas, 
podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti 
za pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; posetnice (pisalne 
potrebščine); beležnice; bloki (pisarniški); škatle in 
ovitki iz papirja in lepenke; računalniški papir in papirni 
trak ter papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; časopisi; držala za nalivna peresa; držala 
za štampiljke; fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
knjižice; označevalne markice; označevalni trakovi za 
knjige; pamfleti; plakati (posterji); uporabniški 
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priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, navigacijskih 
sistemov ter računalnikov in računalniške programske 
opreme; nekodirane kartice, zlasti telefonske, 
debetne, kreditne in plačilne kartice, pripomočki za 
oglaševanje in propagando, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, zlasti tisti za oglaševanje in propagando na 
področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; 
igralni avtomati, razen tistih prirejenih za uporabo s TV 
sprejemniki; igre na avtomatih, razen iger prirejenih za 
TV sprejemnike; igre na ploščah; igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah 
reklamiranje; storitve marketinga in storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem stikov z javnostjo; storitve oglasnih 
dejavnosti; stiki z javnostjo; ekonomske prognoze; 
stroškovno cenovne analize; poslovne informacije; 
javnomnenjske raziskave; ekonomske in 
organizacijske storitve na področju energetike in 
ekologije; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 

oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; financiranje 
okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; finančne naložbe; finančni posli; 
finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; zbiranje 
dobrodelnih prispevkov zlasti preko SMS sporočil in 
interneta; organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: montaža, vzdrževanje, popravila telefonskih 
central in baznih postaj, računalnikov ter informacijskih 
struktur in mrež; montaža, gradnja, obnova ter 
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
152 BIL 2009/3, 30.06.2009



SI - ZNAMKE Prijave znamk - Objave prijav 200871194
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega materiala, 
predelava odpadkov, predelava odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje odsluženih mobilnih 
telefonov, baterij, polnilnikov ter druge električne in 
elektronske opreme; recikliranje smeti in odpadkov, 
sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje ostankov 
in odpadkov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; dobrodelne prireditve; športne 
prireditve in tekmovanja; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); izposoja scen za predstave digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobraževanje na področju ločevanja odpadkov in 
recikliranja; izobraževanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo organizacija ekoloških taborov in poletnih 
šol; izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; namizno založništvo; 
nastopanje v živo; nudenje iger na računalniški mreži; 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži; oddajanje v najem video-kamer; objavljanje 
besedil (razen reklam); izobraževanje in poučevanje s 
področja telekomunikacij organizacija, vodenje in 
izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); prevajalstvo; spletne 
knjižnice; storitve obdelave govora in slike; storitve s 
področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 

strani; industrijsko oblikovanje; raziskave v zvezi z 
varstvom okolja, ekologijo; načrtovanje in vzdrževanje 
spletnih strani; konverzija računalniških programov in 
podatkov (ne fizična konverzija); konvertiranje 
podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko 
obliko; projektne študije; načrtovanje računalniških 
sistemov; razvijanje, svetovanje in projektiranje in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
oddajanje v najem dostopnega časa k računalniškim 
bazam podatkov, računalniškim oglasnim deskam ter 
računalniškim mrežam za prenos, razširjanje in 
pridobivanje informacij s področja poslovanja, financ, 
novic, vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; storitve v zvezi z varstvom okolja, ekologijo; 
svetovanje na področju varčevanja z energijo, varstva 
okolja in ekologije.

(210) 200871194 (220) 14.07.2008
(441) 30.06.2009

(731) Pivovarna Laško d.d.,
Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

CIDER

(510,511) NCL(9)

35: prodaja na debelo in drobno piva, mineralnih vod in 
sodavic ter drugih brezalkoholnih pijač, sadnih pijač in 
sadnih sokov, sirupov in drugih pripravkov za 
proizvodnjo pijač, pitne vode, vode z dodatki 
(brezalkoholna pijača), oglasna dejavnost, 
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marketinške storitve, ekonomska propaganda, 
vodenje komercialnih poslov, poslovna administracija, 
pisarniški posli, administrativne storitve, 
javnomnenjske raziskave, licitiranje, neposredno 
reklamno oglaševanje po pošti, objavljanje reklamnih 
besedil, oddajanje oglasnih površin v najem, 
oglaševanje po računalniški mreži, prikazi 
(demonstracija) izdelkov, razširjanje reklamnih 
materialov, reklamiranje po pošti, reklamne agencije, 
reklamne storitve, reklamno oglaševanje po radiu, 
reklamno oglaševanje po televiziji, stiki z javnostjo, 
tržne raziskave, izdajanje in objavljanje tekstov, 
besedil in posnetih nosilcev zvočnega in slikovnega 
zapisa v komercialne in reklamne namene, 
pripravljanje, vodenje in organiziranje poslovnih 
posvetovanj, sejmov, razstav in prireditev v reklamne in 
komercialne namene.

39: storitve polnjenja, pakiranja in skladiščenja pijač, zlasti 
piv, mešanic piv, piv vseh vrst, brezalkoholnih pijač, 
mineralnih vod, pitnih vod, namiznih vod, sodavic, 
sokov, mešanic piv in sokov, alkoholnih pijač, 
prevozništvo, organizacija potovanj, avtobusni 
transport, avtomobilski transport, dostava blaga, 
dostava blaga po pošti, dostava sporočil, informacije o 
skladiščenju, informacije o transportu, izposoja 
skladiščnih kontejnerjev, izposoja tovornih vozil, 
izposoja vozil, kurirske storitve, ladijski transport, 
oddajanje hladilnih prostorov v najem, oddajanje 
skladišč v najem, posredništvo špedicijskih storitev, 
posredništvo transportnih storitev, potniški transport, 
shranjevanje blaga, skladiščenje blaga, šoferske 
storitve, špedicija, transport s tovornimi vozili, zračni 
transport, železniški transport.

(210) 200871290 (220) 08.08.2008
(441) 30.06.2009

(731) ZORA z.o.o.,
Gorenjska c. 11, 1234 Mengeš, SI

(540)

ZORA

(510,511) NCL(9)

19: nekovinski gradbeni materiali; nekovinske gradbene 
plošče, nekovinske kritine.

35: uvoz in izvoz, zastopanje tujih firm, storitve vodenja 
poslovanja; storitve vodenja komercialnih poslov; 
raziskave tržišča, študije trženja za druge; 
posredovanje na poslovnem področju za tretje osebe 
in poslovno zastopanje tretjih; poslovne in oglasne 
storitve; storitve s področja reklam in ekonomske 
propagande; priprava časopisnih oglasov; aranžiranje 
izložb; organiziranje razstav v tržne ali propagandne 
namene; neposredno oglaševanje po pošti, 
oglaševanje po rediu, oglaševanje po televiziji, stiki z 
javnostmi, objavljanje reklamnih tekstov, storitve 
reklamiranja in oglaševanja na računalniških omrežjih, 
potrošniške in komercialne storitve preko 
računalniškega omrežja, pospeševanje poslovanja 
preko računalniškega omrežja; storitve s področja 
komercializacije blaga.

39: prevozništvo in skladiščenje; pakiranje blaga kupcem; 
transportne usluge.

(210) 200871320 (220) 13.08.2008
(441) 30.06.2009

(731) Avtohiša AVTOMERKUR,
Samova 14, 1000 Ljubljana, SI

(531) 18.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) temno modra

(510,511) NCL(9)

12: vozila, naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi, 
motorna vozila, nadomestni deli, vse vrste gumijastih 
plaščev za osebna vozila, nadomestni deli in dodatna 
oprema za vozila, nova in rabljena vozila, avtomobili, 
poltovorna (zaprta) dostavna vozila, športna vozila, 
vlačilci, sani (vozila), kolesa, motorna kolesa, motorni 
skuterji in tricikli.

35: storitve v zvezi s komercializacijo motornih vozil in 
nadomestnih delov, storitve vodenja poslovanja, 
storitve vodenja komercialnih poslov, razisakve 
tržišča, študije tržrnja za druge, posredovanje na 
poslovnem področju za tretje osebe in poslovno 
zastopanje tretjih, poslovne in oglasne storitve, storitve 
s področja reklam in ekonomske propagande, 
priprava časopisnih oglasov, aranžiranje izložb, 
organiziranje razstav v tržne ali propagandne namene, 
neposredno oglaševanje po pošti, oglaševanje po 
radiu, oglaševanje po televiziji, stiki z javnostmi, 
objavljanje reklamnih tekstov, storitve reklamiranja in 
oglaševanja na računalniških omrežjih, potrošniške in 
komercialne storitve preko računalniškega omrežja, 
pospeševanje poslovanja preko računalniškega 
omrežja, storitve s področja komercializacije blaga.

37: servis za osebna in tovorna vozila ter kmetijsko 
mehanizacijo, vzdrževanje in popravila motornih vozil, 
mehanična popravila motornih vozil, avtoelektrične 
storitve, montaža izpušnih sistemov za avtomobile, 
avtoličarske storitve v zvezi z montažo, menjava 
potrošnega materiala za vozila (filtrov, svečk, kablov, 
zavornih ploščic), menjava amortizerjev, menjava 
izpušnih sistemov, menjava delov podvozja (končniki, 
zglobi, roke), menjava zavornih cilindrov in napeljav, 
menjava pogonskih jermenov, menjava delov vžigalnih 
sistemov (platine, kabli vžigalne tuljave, vžigalni 
moduli), pregled in testiranje nastavitev (optike, 
zavornega sisitema, sistema vzmetenja, vžigalnega 
sisitema, podvozja).

(210) 200871343 (220) 14.08.2008
(441) 30.06.2009

(731) Pivovarna Union d.d.,
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

PEĆKO PIVO
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(510,511) NCL(9)

30: ledeni čaj z okusom po pivu.
32: pivo; mešanice svetlega in temnega piva; 

brezalkoholno pivo; pivo z nižjo vsebnostjo kalorij in 
alkohola; hmeljni napitki; mešanice piva s sadnimi 
sokovi, sadnimi ekstrakti in/ali z okusom po sadju; 
mešanice piva in limonade ali oranžade; mešanice piva 
z brezalkoholnimi pijačami; brezalkoholne pijače z 
okusom po pivu; brezalkoholne fermentirane pijače.

35: prodaja na debelo in drobno piva, oglasna dejavnost; 
marketinške storitve, ekonomska propaganda; 
vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; 
pisarniški posli; administrativne storitve; 
javnomnenjske raziskave; licitiranje; neposredno 
reklamno oglaševanje po pošti; objavljanje reklamnih 
besedil; oddajanje oglasnih površin v najem; 
oglaševanje po računalniški mreži; prikazi 
(demonstracija) izdelkov; razširjanje reklamnih 
materialov; reklamiranje po pošti; reklamne agencije; 
reklamne storitve; reklamno oglaševanje po radiu; 
reklamno oglaševanje po televiziji; stiki z javnostjo; 
tržne raziskave; izdajanje in objavljanje tekstov, 
besedil in posnetih nosilcev zvočnega in slikovnega 
zapisa v komercialne in reklamne namene; 
pripravljanje, vodenje in organiziranje poslovnih 
posvetovanj, sejmov, razstav in prireditev v reklamne in 
komercialne namene.

39: storitve polnjenja, pakiranja in skladiščenja pijač, zlasti 
piv, mešanic piv, piv vseh vrst, mešanic piv in sokov, 
alkoholnih pijač; prevozništvo; organizacija potovanj; 
avtobusni transport; avtomobilski transport; dostava 
blaga; dostava blaga po pošti; dostava sporočil; 
informacije o skladiščenju; informacije o transportu; 
izposoja skladiščnih kontejnerjev; izposoja tovornih 
vozil; izposoja vozil; kurirske storitve; ladijski transport; 
oddajanje hladilnih prostorov v najem; oddajanje 
skladišč v najem; posredništvo špedicijskih storitev; 
posredništvo transportnih storitev; potniški transport; 
shranjevanje blaga; skladiščenje blaga; šoferske 
storitve; špedicija; transport s tovornimi vozili; zračni 
transport; železniški transport.

(210) 200871544 (220) 19.09.2008
(441) 30.06.2009

(731) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
Bahnhofstrasse 19, CH-8240 Thayngen, CH

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

29: meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; 
konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in 
zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in 
mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba.

30: kava, čaj, kakao, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni 
nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in 
slaščice, sladoledi, sorbeti; med, melasni sirup; kvas, 
pecilni prašek; sol, gorčica; kis, omake (dišavne); 
začimbe; led.

(210) 200871573 (220) 29.09.2008
(441) 30.06.2009

(731) KURARAY CO., LTD.,
1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama Prefecture, JP

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.11; 27.5; 27.7

(540)

(510,511) NCL(9)

17: polivinil alkoholna vlakna za industrijsko uporabo; 
plastična vlakna, ne za tekstilno uporabo; niti iz 
plastičnih materialov, ne za tekstilno uporabo.

22: umetna vlakna, namreč polivinil alkoholna vlakna za 
industrijsko uporabo in plastična vlakna; lesna vlakna, 
surovi vlaknasti tekstilni materiali; vse navedeno za 
tekstilno uporabo.

(210) 200871638 (220) 09.10.2008
(441) 30.06.2009

(731) ROYCE&BACH d.o.o.,
Kidričeva 13, 3000 Celje, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

ROYCE&BACH

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, fotografski, kinematografski, optični, 
tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), 
reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati in 
instrumenti za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije; aparati za snemanje, prenos in 
reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, 
zvočne plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance; registrske blagajne, računski 
stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; 
aparati za zabavo prirejeni za uporabo na TV 
sprejemnikih; avtomati za karte; čipi (deli integriranih 
vezij); električni in elektronski aparati za izvajanje iger 
na srečo, loterijskih iger in za stavnice, prirejeni za 
uporabo s TV zasloni, računalniškimi monitorji in 
drugimi elektronskimi predvajalniki; igralni avtomati in 
igralne naprave z izplačilom ali brez, prirejeni za 
uporabo s TV sprejemniki, računalniškimi monitorji in 
drugimi elektronskimi predvajalniki; kasete in 
zgoščenke za video-igre; mehanizmi za aparate na 
žetone; mehanizmi za aparate za brezgotovinsko 
plačevanje; mehanizmi za aparate za brezgotovinsko 
igranje; električne nadzorne naprave; programi za 
računalniške igre; računalniška strojna oprema 
(hardware); računalniška programska oprema.

28: igre, igralni avtomati, avtomatični in na kovance; igralni 
avtomati, razen tistih prirejenih za uporabo s TV 
sprejemniki; igre; igre na avtomatih, razen iger 
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prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; karte za 
loterijo; kocke (za kockanje); kolesa za ruleto; mize za 
ruleto; mize za izvajanje iger na srečo; mize za biljard; 
mize za biljard na kovance; elektronski in električni 
igralni avtomati in igralne naprave; elektronski in 
električni igralni avtomati in igralne naprave z 
izplačilom ali brez.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; klubske storitve (za 
zabave ali za izobraževanje); nastopanje v živo; 
nudenje iger na računalniški mreži; nudenje iger na 
srečo in loterijskih iger na računalniški mreži; 
organizacija zabavnih in izobraževalnih tekmovanj; 
zabaviščne dejavnosti; zabaviščni parki; izposoja igral, 
igralnih aparatov, avtomatov in naprav za igralnice, 
casinoje in igralne salone; nudenje iger preko mobilne 
telefonije; nudenje iger na srečo in loterijskih iger 
preko mobilne telefonije.

(210) 200871677 (220) 21.10.2008
(441) 30.06.2009

(731) P.E.C.A. INTERNATIONAL d.o.o.,
Miheličeva cesta 18, 1210 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.1

(540)

(510,511) NCL(9)

03: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki 
za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; 
mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična 
sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob.

05: farmacevtski, veterinarski in higienski proizvodi; 
dietetske snovi za medicinsko uporabo, hrana za 
dojenčke; obliži, obvezilni material; snovi za 
plombiranje zob in za zobne odtise; dezinfekcijska 
sredstva; pripravki za uničevanje škodljivcev; fungicidi, 
herbicidi.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, električni, 
fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati za snemanje, prenos in 
reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, 
zvočne plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance; registrske blagajne, računski 
stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; 
gasilni aparati.

20: pohištvo, ogledala, okvirji; izdelki (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega 
protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, 
jantarja, biserne matice, morske pene in nadomestkov 
vseh teh snovi ali iz umetnih snovi.

25: oblačila, obutev, pokrivala.

27: preproge, predpražniki, rogoznice, linolej in drugi 
proizvodi za prekrivanje tal; netekstilne tapete.

32: pivo; mineralne vode in sodavice ter druge 
brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; 
sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve.

(210) 200871678 (220) 21.10.2008
(441) 30.06.2009

(731) P.E.C.A. INTERNATIONAL d.o.o.,
Miheličeva cesta 18, 1210 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

P.E.C.A.

(510,511) NCL(9)

03: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki 
za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; 
mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična 
sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob.

05: farmacevtski, veterinarski in higienski proizvodi; 
dietetske snovi za medicinsko uporabo, hrana za 
dojenčke; obliži, obvezilni material; snovi za 
plombiranje zob in za zobne odtise; dezinfekcijska 
sredstva; pripravki za uničevanje škodljivcev; fungicidi, 
herbicidi.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronometrski instrumenti.

20: pohištvo, ogledala, okvirji; izdelki (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega 
protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, 
jantarja, biserne matice, morske pene in nadomestkov 
vseh teh snovi ali iz umetnih snovi.

21: priprave in posode za gospodinjstvo in kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi); glavniki in 
gobe; ščetke (razen čopičev); materiali za ščetkarstvo; 
čistilne priprave; jeklena volna; surovo ali delno 
obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), 
steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi.

24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi; pregrinjala za postelje in mize.

25: preproge, predpražniki, rogoznice, linolej in drugi 
proizvodi za prekrivanje tal; netekstilne tapete.

27: preproge, predpražniki, rogoznice, linolej in drugi 
proizvodi za prekrivanje tal; netekstilne tapete.
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32: pivo; mineralne vode in sodavice ter druge 
brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; 
sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve.

(210) 200871733 (220) 01.05.2004
(441) 30.06.2009

(731) AGC Flat Glass Europe S.A. R&D Centre-Intellectual,
Property Department Rue de l'Aurore, 2,
B-6040 Jumet, BE

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

ARTLITE

(510,511) NCL(9)

11: sanitarne instalacije; prhe, kabine za prhanje, dodatki 
za prhanje in pregrade pri prhah; prhe, kabine za 
prhanje, dodatki za prhanje in pregrade pri prhah vse 
izdelane iz stekla, dekorativnega stekla, ornametnega 
stekla in stekla s sitotiskom; deli in pribor za omenjeno 
blago, vendar ne za blago izdelano iz kamna, 
cementa, ali ekspandirane gline.

17: listi, plošče, paneli in pregrade izdelane iz plastičnih 
materialov in iz ojačenih plastičnih materialov z ali brez 
okrasnih, tiskanih ali s sitotiskom izvedenih površin; 
deli in pribor za zgoraj omenjeno blago.

19: gradbeno steklo, okensko steklo, steklo iz plovca, ulito 
steklo, valjano steklo, vlečeno steklo, ojačano steklo, 
utrjeno steklo, kaljeno steklo, zaščitno steklo; 
metalizirano steklo; barvano steklo; potiskano steklo; 
steklo s sitotiskom; emajlirano steklo; zasteklitve, 
izolirajoče zasteklitve, ki ji ne vsebujejo ostali razredi; 
okna; ne-kovinski okenski okviri in okenske obrobe; 
ne-kovinska vrata in vratni okviri; listi, plošče, paneli in 
pregrade iz stekla in plastike za zgradbe, zunanjo in 
notranjo opremo, zunanje in notranje dekoracijske 
namene, za pohištvo, sanitarne napeljave, za kabine 
za prhanje, njihove dele in stene; deli in pribor za 
zgoraj omenjeno blago, vendar ne za blago izdelano iz 
naravnega ali umetnega kamna, cementa, apna, 
malte, mavca, gramoza ali proizvodov za gradnjo cest 
in ne za blago izdelano iz gline ali glinenih peletov.

20: pohištvo; stekleno pohištvo; ogledala; zrcalna stekla; 
dekorativna ogledala; potiskana ogledala, ogledala 
potiskana s sitotiskom, emajlirana ogledala; vitrine; 
okovje za pohištvo, okna in vrata; deli in pribor za 
zgoraj omenjeno blago.

21: steklovina; neobdelano steklo in pol-obdelano steklo 
(razen gradbenega stekla); okrašeno steklo, 
potiskano steklo, steklo potiskano s sitotiskom, 
emajlirano steklo; dekorativno steklo, metalizirano 
steklo, barvano steklo, ogrevalno steklo, oblikovano 
steklo; ojačano steklo, utrjeno steklo, lito steklo; 
nerefleksno steklo; steklo za vozila, ki ga ne vsebujejo 
drugi razredi; stekleni listi, plošče in paneli; kuhinjski in 
gospodinjski pripomočki in posode (ne iz plemenitih 
kovin ali prevlečeni z njimi); kuhinjske deske za 
rezanje; deli in pribor za zgoraj omenjeno blago.

(210) 200871758 (220) 06.11.2008
(441) 30.06.2009

(731) ESAL Gradbeni materiali d.o.o. Anhovo,
Anhovo 9, 5210 Deskle, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(540)

VALOVITKA

(510,511) NCL(9)

19: nekovinski gradbeni materiali; strešne kritine (ne iz 
kovine); vlaknocementne plošče.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo.

(210) 200871791 (220) 14.11.2008
(441) 30.06.2009

(731) Iprom d.o.o., Ljubljana,
Ulica Ivice Pirjevčeve 16, 1211 Ljubljana - Šmartno, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

35: svetovalne storitve na področju informacij, komunikacij 
in odnosov z javnostmi; oglaševanje; poslovna 
administracija; pisarniški posli; raziskave tržišča; 
raziskovanje javnega mnenja; marketinške študije; 
odnosi z javnostmi; organizacija poslovanja; 
oglaševanje, med drugim na televiziji in/ali na 
svetovnih telekomunikacijskih omrežjih (internet) ali 
zasebnih omrežjih ali omrežjih z omejenim dostopom 
(intranet); oglasni management; storitve oglaševalskih 
agencij; razširjanje oglasnega materiala; organiziranje, 
raziskava in dajanje v najem oglasnega prostora in 
oglasnega časa za druge na televiziji in na svetovnih 
telekomunikacijskih omrežjih (internet) ali zasebnih 
omrežjih ali omrežjih z omejenim dostopom (intranet).

38: posredovanje novic v medijih; oddajanje dostopnega 
časa v računalniške baze podatkov; nudenje in 
oddajanje dostopnega časa v računalnike za 
upravljanje, vodenje in manipuliranje baz podatkov.

42: računalniško programiranje; svetovanje na področju 
računalniške programske opreme.

(210) 200871796 (220) 17.11.2008
(441) 30.06.2009

(731) PAMI D.O.O.,
Vipavska c. 50, 5000 Nova Gorica, SI

(740) Nina Šelih, odvetnica,
Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, SI
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(531) 26.1

(540)

(510,511) NCL(9)

25: oblačila, obutev, pokrivala; baretke, bluze s kratkimi 
rokavi, body-ji, boe (za okrog vratu), cilindri, cokle, 
copati, natikači, čepice, kape (pokrivala), čevlji, 
damske nogavice, dekorativni robčki za žepke, 
delovne halje, delove obleke, dežni plašči, dolga 
spodnja krila, domače halje, espadrile, galoše, 
gamaše, gamaše (nogavice brez stopala), gornja 
oblačila, gornji deli obutve, grelci za noge, ne 
električni, hlače, hlačne nogavice, kape za tuširanje, 
kapice za čevlje, kapuce (oblačila), klobuki, 
kombinezoni (oblačila), kombinezoni za smučanje na 
vodi, kombineže, konfekcijska oblačila, kopačke, 
kopalke, kopalne hlačke, kopalne kape, kopalne 
obleke, kopalni copati, kopalni plašči, korzeti, 
kovinske podkovice za obutev, kratka ženska 
ogrinjala, kratke hlače, kratke nogavice, kravate, 
krznena oblačila, krznene štole, livreje, majice, 
manšete, maškeradni kostumi, mašne obleke, mitre 
(škofofske kape), modrčki, moške srajce, moške 
srajce s kratkimi rokavi, mufi (oblačila), naglavni trakovi 
(oblačila), naprsniki pri srajcah (prednji deli srajc), 
naramnice, naramnice, oblačilne, narejene podloge 
za oblačila, naročnice (cerkvena oblačila), natikači za 
kopanje, naušniki (oblačila), nogavice ki vpijajo znoj, 
notranji podplati, oblačila iz gabardena, oblačila iz 
imitacije usnja, oblačila iz jerseya, oblačila iz papirja, 
oblačila iz usnja, oblačila za gimnastiko, oblačila za 
kolesarje, oblačila za motoriste (oblačila), oblačila za 
na plažo, oblačila za novorojenčke, obleke, obutev, 
obutev za na plažo, obutev za nogomet, ogrodje za 
klobuke, okrogle čepice, otroške plenice iz tkanine, 
ovratne rute, ovratniki (oblačila), ovratniki ki ne se 
odpnejo, pajčolani (oblačila), pajčolani za čez glavo in 
rame (npr. nunski), palčniki (rokavice), parke (daljše 
jakne s kapuco), pasovi (oblačila), pasovi za denar 
(oblačilo), pasovi za nogavice, pelerine, pete, pete za 
damske nogavice, petni vložki za obutev, pisane 
ovratne rute (bandanna), pižame, plašči, pledi (šali, 
rute), pletenine, pletenine, nogavice, podloženi 
suknjiči, podplati za obutev, podveze za kratke 
nogavice, podveze za nogavice, pokrivala, polškornji, 
potnice (vložki, všivki za znoj), povijalne hlačke, 
površniki, predpasniki (oblačila), prepasice, 
protidrsnikina čevljih in škornjih, puloverji, ribiški 
telovniki, rokavice (oblačila), rute, šali, s krznom 
podloženi plašči, sandali, sriji, senčniki (klobučastvo), 
senčniki za čepice, senčniki, ne papirnati, smučarski 
čevlji, spodnje hlače (lahko dolge), spodnje hlače, 
oprijete, spodnje perilo, spodnje perilo, ki vpija znoj, 
stezniki(kot hlačke ali pasovi za nogavice), suknjiči, 
svitri, šivani robovi čevljev, škornji, škornji na vezalke, 
športni copati, športni čevlji, telovadni copati, 

telovniki, toge (oblačila), trakovi pod nogo, ki 
napenjajo hlačnice ali gamaše, turbani, umetniške 
kravate (s široko pentljo), uniforme, vložki pri ženskih 
bluzah, zgornji deli škornjrv, žeblji za nogometne 
čevlje, ženska krila, ženske obleke, ženske spodnje 
jopice (kamižole), ženski šal-ogrinjalo (mantilla), žepi 
za oblačila, životci (lahko z dolgimi rokavi).

(210) 200871797 (220) 17.11.2008
(441) 30.06.2009

(731) PAMI D.O.O.,
Vipavska c. 50, 5000 Nova Gorica, SI

(740) Nina Šelih, odvetnica,
Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

25: oblačila, obutev, pokrivala; baretke, bluze s kratkimi 
rokavi, body-ji, boe (za okrog vratu), cilindri, cokle, 
copati, natikači, čepice, kape (pokrivala), čevlji, 
damske nogavice, dekorativni robčki za žepke, 
delovne halje, delove obleke, dežni plašči, dolga 
spodnja krila, domače halje, espadrile, galoše, 
gamaše, gamaše (nogavice brez stopala), gornja 
oblačila, gornji deli obutve, grelci za noge, ne 
električni, hlače, hlačne nogavice, kape za tuširanje, 
kapice za čevlje, kapuce (oblačila), klobuki, 
kombinezoni (oblačila), kombinezoni za smučanje na 
vodi, kombineže, konfekcijska oblačila, kopačke, 
kopalke, kopalne hlačke, kopalne kape, kopalne 
obleke, kopalni copati, kopalni plašči, korzeti, 
kovinske podkovice za obutev, kratka ženska 
ogrinjala, kratke hlače, kratke nogavice, kravate, 
krznena oblačila, krznene štole, livreje, majice, 
manšete, maškeradni kostumi, mašne obleke, mitre 
(škofofske kape), modrčki, moške srajce, moške 
srajce s kratkimi rokavi, mufi (oblačila), naglavni trakovi 
(oblačila), naprsniki pri srajcah (prednji deli srajc), 
naramnice, naramnice, oblačilne, narejene podloge 
za oblačila, naročnice (cerkvena oblačila), natikači za 
kopanje, naušniki (oblačila), nogavice ki vpijajo znoj, 
notranji podplati, oblačila iz gabardena, oblačila iz 
imitacije usnja, oblačila iz jerseya, oblačila iz papirja, 
oblačila iz usnja, oblačila za gimnastiko, oblačila za 
kolesarje, oblačila za motoriste (oblačila), oblačila za 
na plažo, oblačila za novorojenčke, obleke, obutev, 
obutev za na plažo, obutev za nogomet, ogrodje za 
klobuke, okrogle čepice, otroške plenice iz tkanine, 
ovratne rute, ovratniki (oblačila), ovratniki ki ne se 
odpnejo, pajčolani (oblačila), pajčolani za čez glavo in 
rame (npr. nunski), palčniki (rokavice), parke (daljše 
jakne s kapuco), pasovi (oblačila), pasovi za denar 
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(oblačilo), pasovi za nogavice, pelerine, pete, pete za 
damske nogavice, petni vložki za obutev, pisane 
ovratne rute (bandanna), pižame, plašči, pledi (šali, 
rute), pletenine, pletenine, nogavice, podloženi 
suknjiči, podplati za obutev, podveze za kratke 
nogavice, podveze za nogavice, pokrivala, polškornji, 
potnice (vložki, všivki za znoj), povijalne hlačke, 
površniki, predpasniki (oblačila), prepasice, 
protidrsnikina čevljih in škornjih, puloverji, ribiški 
telovniki, rokavice (oblačila), rute, šali, s krznom 
podloženi plašči, sandali, sriji, senčniki (klobučastvo), 
senčniki za čepice, senčniki, ne papirnati, smučarski 
čevlji, spodnje hlače (lahko dolge), spodnje hlače, 
oprijete, spodnje perilo, spodnje perilo, ki vpija znoj, 
stezniki(kot hlačke ali pasovi za nogavice), suknjiči, 
svitri, šivani robovi čevljev, škornji, škornji na vezalke, 
športni copati, športni čevlji, telovadni copati, 
telovniki, toge (oblačila), trakovi pod nogo, ki 
napenjajo hlačnice ali gamaše, turbani, umetniške 
kravate (s široko pentljo), uniforme, vložki pri ženskih 
bluzah, zgornji deli škornjrv, žeblji za nogometne 
čevlje, ženska krila, ženske obleke, ženske spodnje 
jopice (kamižole), ženski šal-ogrinjalo (mantilla), žepi 
za oblačila, životci (lahko z dolgimi rokavi).

(210) 200871799 (220) 17.11.2008
(441) 30.06.2009

(731) PAMI D.O.O.,
Vipavska c. 50, 5000 Nova Gorica, SI

(740) Nina Šelih, odvetnica,
Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1

(540)

(591) siva, modra

(510,511) NCL(9)

35: prodaja obutve vseh vrst, čistil za vzdrževanje in 
čiščenje obutve, vložkov za obutev, vezalk, žlic za 
obuvanje, galanterije (torbice, denarnice, obeski za 
ključe), dežnikov, nogavic, oblačil vseh vrst.

(210) 200871800 (220) 17.11.2008
(441) 30.06.2009

(731) PAMI D.O.O.,
Vipavska c. 50, 5000 Nova Gorica, SI

(740) Nina Šelih, odvetnica,
Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, SI

(531) 21.1; 26.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) bela, rdeča, črna, siva, modra, oranžna, zelena, roza, 
rumena

(510,511) NCL(9)

25: oblačila, obutev, pokrivala; baretke, bluze s kratkimi 
rokavi, body-ji, boe (za okrog vratu), cilindri, cokle, 
copati, natikači, čepice, kape (pokrivala), čevlji, 
damske nogavice, dekorativni robčki za žepke, 
delovne halje, delove obleke, dežni plašči, dolga 
spodnja krila, domače halje, espadrile, galoše, 
gamaše, gamaše (nogavice brez stopala), gornja 
oblačila, gornji deli obutve, grelci za noge, ne 
električni, hlače, hlačne nogavice, kape za tuširanje, 
kapice za čevlje, kapuce (oblačila), klobuki, 
kombinezoni (oblačila), kombinezoni za smučanje na 
vodi, kombineže, konfekcijska oblačila, kopačke, 
kopalke, kopalne hlačke, kopalne kape, kopalne 
obleke, kopalni copati, kopalni plašči, korzeti, 
kovinske podkovice za obutev, kratka ženska 
ogrinjala, kratke hlače, kratke nogavice, kravate, 
krznena oblačila, krznene štole, livreje, majice, 
manšete, maškeradni kostumi, mašne obleke, mitre 
(škofofske kape), modrčki, moške srajce, moške 
srajce s kratkimi rokavi, mufi (oblačila), naglavni trakovi 
(oblačila), naprsniki pri srajcah (prednji deli srajc), 
naramnice, naramnice, oblačilne, narejene podloge 
za oblačila, naročnice (cerkvena oblačila), natikači za 
kopanje, naušniki (oblačila), nogavice ki vpijajo znoj, 
notranji podplati, oblačila iz gabardena, oblačila iz 
imitacije usnja, oblačila iz jerseya, oblačila iz papirja, 
oblačila iz usnja, oblačila za gimnastiko, oblačila za 
kolesarje, oblačila za motoriste (oblačila), oblačila za 
na plažo, oblačila za novorojenčke, obleke, obutev, 
obutev za na plažo, obutev za nogomet, ogrodje za 
klobuke, okrogle čepice, otroške plenice iz tkanine, 
ovratne rute, ovratniki (oblačila), ovratniki ki ne se 
odpnejo, pajčolani (oblačila), pajčolani za čez glavo in 
rame (npr. nunski), palčniki (rokavice), parke (daljše 
jakne s kapuco), pasovi (oblačila), pasovi za denar 
(oblačilo), pasovi za nogavice, pelerine, pete, pete za 
damske nogavice, petni vložki za obutev, pisane 
ovratne rute (bandanna), pižame, plašči, pledi (šali, 
rute), pletenine, pletenine, nogavice, podloženi 
suknjiči, podplati za obutev, podveze za kratke 
nogavice, podveze za nogavice, pokrivala, polškornji, 
potnice (vložki, všivki za znoj), povijalne hlačke, 
površniki, predpasniki (oblačila), prepasice, 
protidrsnikina čevljih in škornjih, puloverji, ribiški 
telovniki, rokavice (oblačila), rute, šali, s krznom 
podloženi plašči, sandali, sriji, senčniki (klobučastvo), 
senčniki za čepice, senčniki, ne papirnati, smučarski 
čevlji, spodnje hlače (lahko dolge), spodnje hlače, 
oprijete, spodnje perilo, spodnje perilo, ki vpija znoj, 
stezniki(kot hlačke ali pasovi za nogavice), suknjiči, 
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svitri, šivani robovi čevljev, škornji, škornji na vezalke, 
športni copati, športni čevlji, telovadni copati, 
telovniki, toge (oblačila), trakovi pod nogo, ki 
napenjajo hlačnice ali gamaše, turbani, umetniške 
kravate (s široko pentljo), uniforme, vložki pri ženskih 
bluzah, zgornji deli škornjrv, žeblji za nogometne 
čevlje, ženska krila, ženske obleke, ženske spodnje 
jopice (kamižole), ženski šal-ogrinjalo (mantilla), žepi 
za oblačila, životci (lahko z dolgimi rokavi).

(210) 200871801 (220) 17.11.2008
(441) 30.06.2009

(731) PAMI D.O.O.,
Vipavska c. 50, 5000 Nova Gorica, SI

(740) Nina Šelih, odvetnica,
Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

25: oblačila, obutev, pokrivala; baretke, bluze s kratkimi 
rokavi, body-ji, boe (za okrog vratu), cilindri, cokle, 
copati, natikači, čepice, kape (pokrivala), čevlji, 
damske nogavice, dekorativni robčki za žepke, 
delovne halje, delove obleke, dežni plašči, dolga 
spodnja krila, domače halje, espadrile, galoše, 
gamaše, gamaše (nogavice brez stopala), gornja 
oblačila, gornji deli obutve, grelci za noge, ne 
električni, hlače, hlačne nogavice, kape za tuširanje, 
kapice za čevlje, kapuce (oblačila), klobuki, 
kombinezoni (oblačila), kombinezoni za smučanje na 
vodi, kombineže, konfekcijska oblačila, kopačke, 
kopalke, kopalne hlačke, kopalne kape, kopalne 
obleke, kopalni copati, kopalni plašči, korzeti, 
kovinske podkovice za obutev, kratka ženska 
ogrinjala, kratke hlače, kratke nogavice, kravate, 
krznena oblačila, krznene štole, livreje, majice, 
manšete, maškeradni kostumi, mašne obleke, mitre 
(škofofske kape), modrčki, moške srajce, moške 
srajce s kratkimi rokavi, mufi (oblačila), naglavni trakovi 
(oblačila), naprsniki pri srajcah (prednji deli srajc), 
naramnice, naramnice, oblačilne, narejene podloge 
za oblačila, naročnice (cerkvena oblačila), natikači za 
kopanje, naušniki (oblačila), nogavice ki vpijajo znoj, 
notranji podplati, oblačila iz gabardena, oblačila iz 
imitacije usnja, oblačila iz jerseya, oblačila iz papirja, 
oblačila iz usnja, oblačila za gimnastiko, oblačila za 
kolesarje, oblačila za motoriste (oblačila), oblačila za 
na plažo, oblačila za novorojenčke, obleke, obutev, 
obutev za na plažo, obutev za nogomet, ogrodje za 
klobuke, okrogle čepice, otroške plenice iz tkanine, 
ovratne rute, ovratniki (oblačila), ovratniki ki ne se 
odpnejo, pajčolani (oblačila), pajčolani za čez glavo in 
rame (npr. nunski), palčniki (rokavice), parke (daljše 
jakne s kapuco), pasovi (oblačila), pasovi za denar 
(oblačilo), pasovi za nogavice, pelerine, pete, pete za 
damske nogavice, petni vložki za obutev, pisane 
ovratne rute (bandanna), pižame, plašči, pledi (šali, 

rute), pletenine, pletenine, nogavice, podloženi 
suknjiči, podplati za obutev, podveze za kratke 
nogavice, podveze za nogavice, pokrivala, polškornji, 
potnice (vložki, všivki za znoj), povijalne hlačke, 
površniki, predpasniki (oblačila), prepasice, 
protidrsnikina čevljih in škornjih, puloverji, ribiški 
telovniki, rokavice (oblačila), rute, šali, s krznom 
podloženi plašči, sandali, sriji, senčniki (klobučastvo), 
senčniki za čepice, senčniki, ne papirnati, smučarski 
čevlji, spodnje hlače (lahko dolge), spodnje hlače, 
oprijete, spodnje perilo, spodnje perilo, ki vpija znoj, 
stezniki(kot hlačke ali pasovi za nogavice), suknjiči, 
svitri, šivani robovi čevljev, škornji, škornji na vezalke, 
športni copati, športni čevlji, telovadni copati, 
telovniki, toge (oblačila), trakovi pod nogo, ki 
napenjajo hlačnice ali gamaše, turbani, umetniške 
kravate (s široko pentljo), uniforme, vložki pri ženskih 
bluzah, zgornji deli škornjrv, žeblji za nogometne 
čevlje, ženska krila, ženske obleke, ženske spodnje 
jopice (kamižole), ženski šal-ogrinjalo (mantilla), žepi 
za oblačila, životci (lahko z dolgimi rokavi).

(210) 200871824 (220) 21.11.2008
(441) 30.06.2009

(731) ROTAR d.o.o.,
Podsmreka 7b, 1356 Dobrova, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena

(510,511) NCL(9)

07: kosilnice, črpalke, kultivatorji, motokultivatorji, rezervni 
deli, žage.

08: cepilniki, freze, kose, škarje za obrezovanje drevja in 
trate, vrtno orodje.

21: škropilnice, lončki za rože, lončenina.

(210) 200871855 (220) 27.11.2008
(441) 30.06.2009

(731) SKLOP d.o.o.,
Židovska 11, 2000 Maribor, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 27.5

(540)
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(510,511) NCL(9)
15: glasbeni instrumenti; harmoniji; harmonike; klaviature 

za glasbene inštrumente; klaviature za klavirje; klavirji, 
pianini; klavirske strune; klavirske tipke; kromatične 
harmonike; mehovi za glasbene inštrumente; naprave 
za obračanje strani pri notah; orgle; orglice; pedala za 
glasbene inštrumente; regulatorji jakosti zvoka pri 
mehanskih klavirjih; stojala za glasbene inštrumente; 
stojala za note; tipke za glasbene inštrumente; trakovi 
za učenje klavirja; uglaševalna kladivca; ventili za 
glasbene inštrumente; vijaki za glasbene inštrumente.

33: alkoholne pijače (razen piva); vina vseh vrst; peneča 
vina; bela vina; rdeča vina; črna vina; mešanice vina in 
sodavice ali gazirane mineralne vode; mešanice vina in 
brezalkoholnih pijač; rum; rum z manj alkohola; pijače 
s pretežnim delom ruma; mešana sadna pijača z 
dodanim alkoholom; žgane pijače; žganja; sadna 
žganja; hruškovo žganje, zlasti vilijamovka; slivovo 
žganje; brinovo žganje; grenčica, ki jo ne zajemajo 
drugi razredi; vinjak, travarica; likerji in žgane pijače z 
dodatkom sadnih sokov, zelenjave, zelišč, sadnih, 
zelenjavnih in zeliščnih ekstraktov ter sadja; alkoholne 
fermentirane pijače.

35: prodaja na debelo in drobno alkoholnih pijač, vina, 
piva, mineralnih vod in sodavic ter drugih 
brezalkoholnih pijač, sadnih pijač in sadnih sokov, 
sirupov in drugih pripravkov za proizvodnjo pijač, pitne 
vode, vode z dodatki (brezalkoholna pijača); prodaja 
na debelo in drobno glasbil vseh vrst, pribora za 
glasbila, nadomestnih delov za glasbila; prodaja na 
debelo in drobno naprav za reprodukcijo zvoka in 
slike; oglasna dejavnost; marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; vodenje komercialnih 
poslov; poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativne storitve; javnomnenjske raziskave; 
licitiranje; neposredno reklamno oglaševanje po pošti; 
objavljanje reklamnih besedil; oddajanje oglasnih 
površin v najem; oglaševanje po računalniški mreži; 
prikazi (demonstracija) izdelkov; razširjanje reklamnih 
materialov; reklamiranje po pošti; reklamne agencije; 
reklamne storitve; reklamno oglaševanje po radiu; 
reklamno oglaševanje po televiziji; stiki z javnostjo; 
tržne raziskave; izdajanje in objavljanje tekstov, 
besedil in posnetih nosilcev zvočnega in slikovnega 
zapisa v komercialne in reklamne namene; 
pripravljanje, vodenje in organiziranje poslovnih 
posvetovanj, sejmov, razstav in prireditev v reklamne in 
komercialne namene.

(210) 200871856 (220) 27.11.2008
(441) 30.06.2009

(731) SKLOP d.o.o.,
Židovska 11, 2000 Maribor, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) rdeča, črna

(510,511) NCL(9)

15: glasbeni instrumenti; harmoniji; harmonike; klaviature 
za glasbene inštrumente; klaviature za klavirje; klavirji, 
pianini; klavirske strune; klavirske tipke; kromatične 
harmonike; mehovi za glasbene inštrumente; naprave 
za obračanje strani pri notah; orgle; orglice; pedala za 
glasbene inštrumente; regulatorji jakosti zvoka pri 
mehanskih klavirjih; stojala za glasbene inštrumente; 
stojala za note; tipke za glasbene inštrumente; trakovi 
za učenje klavirja; uglaševalna kladivca; ventili za 
glasbene inštrumente; vijaki za glasbene inštrumente.

33: alkoholne pijače (razen piva); vina vseh vrst; peneča 
vina; bela vina; rdeča vina; črna vina; mešanice vina in 
sodavice ali gazirane mineralne vode; mešanice vina in 
brezalkoholnih pijač; rum; rum z manj alkohola; pijače 
s pretežnim delom ruma; mešana sadna pijača z 
dodanim alkoholom; žgane pijače; žganja; sadna 
žganja; hruškovo žganje, zlasti vilijamovka; slivovo 
žganje; brinovo žganje; grenčica, ki jo ne zajemajo 
drugi razredi; vinjak, travarica; likerji in žgane pijače z 
dodatkom sadnih sokov, zelenjave, zelišč, sadnih, 
zelenjavnih in zeliščnih ekstraktov ter sadja; alkoholne 
fermentirane pijače.

35: prodaja na debelo in drobno alkoholnih pijač, vina, 
piva, mineralnih vod in sodavic ter drugih 
brezalkoholnih pijač, sadnih pijač in sadnih sokov, 
sirupov in drugih pripravkov za proizvodnjo pijač, pitne 
vode, vode z dodatki (brezalkoholna pijača); prodaja 
na debelo in drobno glasbil vseh vrst, pribora za 
glasbila, nadomestnih delov za glasbila; prodaja na 
debelo in drobno naprav za reprodukcijo zvoka in 
slike; oglasna dejavnost; marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; vodenje komercialnih 
poslov; poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativne storitve; javnomnenjske raziskave; 
licitiranje; neposredno reklamno oglaševanje po pošti; 
objavljanje reklamnih besedil; oddajanje oglasnih 
površin v najem; oglaševanje po računalniški mreži; 
prikazi (demonstracija) izdelkov; razširjanje reklamnih 
materialov; reklamiranje po pošti; reklamne agencije; 
reklamne storitve; reklamno oglaševanje po radiu; 
reklamno oglaševanje po televiziji; stiki z javnostjo; 
tržne raziskave; izdajanje in objavljanje tekstov, 
besedil in posnetih nosilcev zvočnega in slikovnega 
zapisa v komercialne in reklamne namene; 
pripravljanje, vodenje in organiziranje poslovnih 
posvetovanj, sejmov, razstav in prireditev v reklamne in 
komercialne namene.

(210) 200871890 (220) 05.12.2008
(441) 30.06.2009

(731) Najdi.si d.o.o.,
Stegne 31, 1000 Ljubljana, SI

(540)

Firma

(510,511) NCL(9)

09: oprema za obdelavo informacij, računalniki; 
računalniška strojna in/ali programska oprema ter 
dodatki, ki jih ne obsegajo drugi razredi; računalniške 
periferne enote; posneti računalniški operacijski 
programi in/ali sistemi; računalniška programska 
oprema, naložljiva preko računalniške mreže; posneti 
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računalniški programi za pristop k podatkovnim bazam 
za računalniške mreže; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; telekomunikacijske 
naprave; magnetni nosilci zapisov, magnetni diski, 
diskete, zgoščenke; CD-ROM-i; čipi (deli integriranih 
vezij); čitalniki (računalniška oprema); tiskalniki za 
računalnike; bančne kartice; elektronske beležnice; 
monitorji (terminali) (računalniška oprema); monitorji 
(zasloni)(računalniški programi); računalniški spomin; 
presnemljive elektronske publikacije; tiskana vezja; 
posneta računalniška programska oprema za 
upravljanje odnosov s klienti; dostopna preko 
internetnega iskalnika; posneti računalniški programi 
za obdelavo elektronske pošte in odnosov s klienti; 
posneta iskalniška računalniška programska oprema, 
namreč programska oprema, ki uporabnikom 
omogoča iskanje po računalniških omrežjih in 
globalnih telekomunikacijskih omrežjih (Internet) ter na 
omrežjih z zasebnim dostopom (Intranet); posneta 
računalniška programska oprema za zviševanje 
kapacitete iskalnikov in za izboljšan dostop na 
računalniška omrežja in Internet; računalniška 
programska oprema za prenos informacij preko 
Interneta; računalniška programska oprema za 
podporo drugi generaciji interneta - web 2.0.; 
računalniška programska oprema za obdelavo, 
upravljanje in prikazovanje velike količine informacij; 
posneta računalniška programska oprema namenjena 
opravljanju dejavnosti SFO (search, find, obtain); 
računalniška programska oprema za delovanje in 
obratovanje spletnih poslovnih registrov, spletnih 
rumenih strani, spletnih imenikov B2B in B2C ter 
spletnih oglasnikov; računalniška programska oprema 
za upravljanje strukturiranih baz podatkov, tudi na 
internetu.

16: albumi; almanahi; beležnice; pisarniški bloki; časopisi; 
diagrami; etikete; tiskani formularji; fotografije; 
grafične predstavitve; glavne poslovne knjige; grafične 
predstavitve; grafične reprodukcije; imeniki podatkov; 
kartotečne kartice; karte; katalogi; knjige; knjižice; 
koledarji; lepenka; mape - pisalne potrebščine; načrti; 
nalepke; navodila za uporabo; oglaševalski material; 
okrožnice; pamfleti; papirni listi - pisalne potrebščine; 
plakati (posterji); pisalne potrebščine; periodične 
publikacije; plakati iz papirja ali lepenke; planerji; 
poslovniki; poslovni registri; poslovni imeniki; 
priročniki; prospekti; razglednice; revije; rokovniki; 
slike; stripi; table; telefonski imeniki; tiskane baze 
podatkov; tiskane publikacije; tiskarske pole; 
tiskovine; učbeniki; učna sredstva; uporabniški 
priročniki; vizitke; voščilnice; vreče iz papirja ali 
plastike za embaliranje; vodiči; drugi izdelki iz papirja; 
žigi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija, pisarniški posli; storitve 
oglaševalskih agencij; oglaševanje po pošti; ažuriranje 
reklamnih materialov; razširjanje oglasnih gradiv; 
dajanje oglasnega prostora v najem; cenovne analize; 
profesionalno svetovanje; poslovno informiranje; 
poslovne poizvedbe; poslovne raziskave; raziskovalne 
storitve za poslovne potrebe; ekonomske prognoze; 
pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne cenitve; 
poslovno organizacijsko svetovanje; pospeševanje 
prodaje (za druge); računovodstvo; strokovno 
poslovno svetovanje; tržne raziskave; uvozno izvozne 
agencije; priprava sporočil za javnost; prokuratorske 
storitve (nabava blaga in storitev za druga podjetja); 

psihološko testiranje za potrebe kadrovanja; 
raziskovanje in zbiranje podatkov iz medijev; 
strokovnjaki za poslovno učinkovitost; strokovno 
poslovno svetovanje; stroškovno-cenovne analize; 
svetovalne storitve s področja poslovnega vodenja; 
svetovanje pri kadrovanju; svetovanje pri 
poslovodenju; svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja; storitve organiziranja in 
poslovnega zastopanja na področju trženja, 
ustanavljanja, financiranja in upravljanje družb in 
vzajemnih skladov; vsestranska poslovna podpora 
"startup" podjetjem; zbiranje, ocenjevanje in 
uresničevanje podjetniških idej; izvedba pilotnega 
projekta poslovanja podjetja; strokovna in podjetniška 
pomoč pri gradnji podjetja; mentorstvo podjetnikom; 
pomoč podjetnikom , zlasti v obliki svetovanja pri 
strateških odločitvah; izdelava poslovnih načrtov; 
izdelava finančnih projekcij poslovanja;poslovni 
inkubator; svetovanje pri zunanjem in notranjem 
odkupu podjetja; prenos poslovnega znanja in 
izkušenj; storitve strokovnjakov inkubatorja (interna 
revizija, davki, računovodstvo, finance, strateško 
načrtovanje, ipd.); mentorstvo in poslovna podpora 
podjetjem; preverjanje in ocenjevanje poslovnih idej; 
optimizacija poslovnega koncepta; iskanje 
ustanovitvenega kapitala in poslovnih partnerjev; 
pomoč pri registraciji in pri pridobivanju potrebnih 
dovoljenj za pričetek poslovanja; nudenje 
infrastrukture (startup) podjetjem; svetovanje in pomoč 
pri vzpostavljanju osnovnih poslovnih funkcij novih 
podjetij; strokovno ocenjevanje in vrednotenje naložb 
tveganega kapitala; aktivno iskanje in spodbujanje 
naložb tveganega kapitala; aktivno nadziranje in 
upravljanje s kapitalskimi naložbami; skrbni pregledi 
podjetij in investicij; zbiranje in posredovanje 
informacij o potencialnih možnih investicijah; 
povezovanje potencialnih investitorjev in poslovnih 
partnerjev; zbiranje podatkov o naložbah lastniškega 
in tveganega kapitala; storitve agencij za posredovanje 
komercialnih informacij; kompilacija informacij v 
računalniške baze podatkov; sistemizacija informacij v 
računalniške baze podatkov; iskanje podatkov v 
računalniških datotekah (za druge); iskanje informacij 
o ponudnikih blaga in storitev preko računalniških 
omrežij; iskanje informacij o blagu in storitvah, ki se 
naročajo preko elektronskih sredstev; delovanje in 
obratovanje spletnih poslovnih registrov, spletnih 
rumenih strani, spletnih imenikov B2B in B2C ter 
spletnih oglasnikov; dejavnost SFO - search, find, 
obtain - vključuje iskanje informacij, pridobitev 
konkretnih informacij o blagu in storitvah ter on-line 
storitve povezane s prodajo blaga in storitev, vse z 
uporabo elektronskih sredstev in računalniških 
omrežij, neposredno oglaševanje po pošti; razširjanje 
vzorcev; reproduciranje dokumentov; administrativno 
upravljanje računalniških datotek; raziskave trga, 
študije trženja; manekenske storitve za reklamiranje in 
promocijo prodaje; kliping; storitve naročanje na 
časopis (za druge); dajanje pisarniških strojev in 
opreme v najem; on-line oglaševanje na računalniški 
mreži; raziskave javnega mnenja; organiziranje razstav 
v komercialne ali reklamne namene; organiziranje 
sejmov in razstav v komercialne ali reklamne namene; 
organiziranje sejmov in razstav v komercialne ali 
reklamne namene; organiziranje poslovnih dogodkov 
z namenom iskanja investitorjev; svetovanje na 
področju kadrovskih zadev; rekrutiranje delovnega 
osebja; administrativna obdelava besedil; storitve 
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stikov z javnostmi; objavljanje reklamnih tekstov; 
reklamne storitve; storitve reklamnih agencij; 
oglaševanje in promocija prodaje blaga in storitev, ki 
se naročajo preko elektronskih sredstev (e-trgovina); 
trženje in prodaja turističnih aranžmajev; oddajanje 
oglaševalskega prostora v elektronskih 
komunikacijskih medijih; pomoč in svetovanje tretjim 
pri nakupih preko e-trgovin; storitve posredovanja pri 
nakupovanju preko e-trgovin; storitve zaposlovalnih 
agencij, vključno on-line zbiranje in objavljanje 
informacij o zaposlovanju; storitve kadrovanja; vodenje 
tehnoloških parkov ter poslovnih inkubatorjev; 
poslovno in tehnološko mreženje; vsestranska 
poslovna podpora "startup" podjetjem; zbiranje, 
ocenjevanje in uresničevanje podjetniških idej; 
izvedba pilotnega projekta; mentorstvo podjetnikom; 
pomoč podjetnikom, zlasti v obliki pomoči pri 
strateških odločitvah; upravljanje s tehnološkimi 
informacijami; vodenje tehnoloških parkov; centrov ter 
poslovnih inkubatorjev; upravljanje z razvojnimi centri 
in inovativnimi platformami; mentorstvo podjetnikom; 
znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave; 
storitve svetovanja glede vseh zgoraj navedenih 
storitev; informiranje o podjetjih; spletno založništvo in 
sicer spletnih poslovnih registrov, spletnih rumenih 
strani, spletnih imenikov B2B in B2C ter spletnih 
oglasnikov.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti elektronski prenos 
podatkov, slik in dokumentov preko računalniških 
mrež, računalnikov in njih periferije in/ali operaterjev 
kabelskih sistemov; telekomunikacijske storitve preko 
računalniških terminalov; telekomunikacijske storitve 
dostopa do elektronsko hranjenih podatkov, 
dokumentov ter podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; 
računalniško naročanje preko telefona in 
računalniškega terminala kot telekomunikacijske 
storitve; komuniciranje preko računalniških 
terminalov; računalniško podprt prenos sporočil in 
slik; storitve elektronskih oglasnih desk 
(telekomunikacijske storitve); nudenje spletnih 
klepetalnic za registrirane uporabnike, ki omogočajo 
izmenjavo sporočil preko spleta; nudenje spletnih 
oglasnih desk, ki omogočajo izmenjavo sporočil med 
uporabniki; omogočanje pošiljanje elektronskih 
sporočil (e-mailov) in takojšnjih sporočil ("instant 
messaging"); omogočanje telekomunikacijske 
povezave za nudenje besedilnih, slikovnih, avdio in 
video vsebin preko spleta in brezžično; komunikacija 
preko računalniških terminalov, lokalnih in globalnih 
strežnikov; televizijsko predvajanje; radijsko 
predvajanje; pošiljanje sporočil; pošiljanje SMS 
sporočil; storitve tiskovnih agencij; paging storitve 
(preko radijskih, telefonskih ali drugih sredstev 
elektronskega komuniciranja); zbiranje in distribucija 
novic in informacij; telekomunikacijske storitve preko 
ISDN terminalov, digitalne telekomunikacijske 
opreme, GSM in drugih mobilnih telekomunikacijskih 
naprav, računalniških terminalov, radijskih in/ali 
televizijskih aparatov; telekomunikacijske storitve 
dostopa do elektronsko hranjenih podatkov; 
dokumentov ter njihovega pregledovanja; nudenje 
telekomunikacijskih povezav na globalno računalniško 
omrežje; nudenje dostopa uporabnikom na globalno 
računalniško omrežje; informacije o 
telekomunikacijah; komercialne klicne linije; storitve 
usmerjanja in povezovanja pri telekomunikacijah; 

storitve telekonferenc; teleks storitve; nudenje 
dostopa na mednarodna telekomunikacijska omrežja, 
vključno na spletne portale; prenos informacij, 
vsebovanih v računalniški programski opremi, 
presnemljivi z globalnega računalniškega omrežja 
(Interneta), in navigacijske računalniške opreme; 
nudenje dostopa do spletnih in mobilnih portalov, 
zlasti do tistih z zabavnimi, razvedrilnimi in 
informativnimi vsebinami; distribucija e-vsebin preko 
interneta in mobilnih omrežij; nudenje omrežne 
platforme za objavo uporabniško generiranih vsebin; 
telekomunikacijske storitve elektronskega plačevanja; 
telefonija preko internetnega protokola (Voice over 
Internet Protocol).

41: izobraževanje; prenos poslovnega znanja in izkušenj; 
pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti; 
akademije (izobraževanje); dopisno izobraževanje; 
filmska produkcija; informiranje o izobraževanju; 
informiranje o prireditvah, informiranje o rekreaciji; 
informiranje o izobraževalnih storitvah; izobrazbeni 
izpit; knjižnice; namizno založništvo; nudenje on-line 
elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko 
računalniške mreže); obdelava (izdelovanje) video-
trakov; objavljanje besedil (razen reklam); objavljanje 
elektronskih knjig in revij na računalniški mreži; 
objavljanje knjig; izobraževanja s področja virov 
financiranja podjetij; izobraževanja s področja 
strokovnega poslovnega svetovanja, poslovnega 
svetovanja, poslovne organizacije in vodenja ter 
ustanavljanja, financiranja in upravljanje družb; 
organizacija in izvedba seminarjev; organizacija in 
vodenje kolokvijev; organizacija in vodenje konferenc; 
organizacija in vodenje kongresov; organizacija in 
vodenje simpozijev; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organizacija tekmovanj 
(zabavnih in izobraževalnih); organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); orkestralni nastopi; oskrba z 
rekreacijskimi pripomočki; planiranje družabnih 
prireditev; počitniški tabori; poklicno usmerjanje; 
poučevanje; praktično izpopolnjevanje (predstavitve); 
prevajalstvo; produkcija filmov na videotrakovih; 
snemalni studii; založništvo; nudenje besedilnih, 
slikovnih, avdio in video vsebin preko spleta in 
brezžično.
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Stegne 31, 1000 Ljubljana, SI

(540)

Firma.si

(510,511) NCL(9)

09: oprema za obdelavo informacij, računalniki; 
računalniška strojna in/ali programska oprema ter 
dodatki, ki jih ne obsegajo drugi razredi; računalniške 
periferne enote; posneti računalniški operacijski 
programi in/ali sistemi; računalniška programska 
oprema, naložljiva preko računalniške mreže; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim bazam 
za računalniške mreže; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; telekomunikacijske 
naprave; magnetni nosilci zapisov, magnetni diski, 
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diskete, zgoščenke; CD-ROM-i; čipi (deli integriranih 
vezij); čitalniki (računalniška oprema); tiskalniki za 
računalnike; bančne kartice; elektronske beležnice; 
monitorji (terminali) (računalniška oprema); monitorji 
(zasloni)(računalniški programi); računalniški spomin; 
presnemljive elektronske publikacije; tiskana vezja; 
posneta računalniška programska oprema za 
upravljanje odnosov s klienti; dostopna preko 
internetnega iskalnika; posneti računalniški programi 
za obdelavo elektronske pošte in odnosov s klienti; 
posneta iskalniška računalniška programska oprema, 
namreč programska oprema, ki uporabnikom 
omogoča iskanje po računalniških omrežjih in 
globalnih telekomunikacijskih omrežjih (Internet) ter na 
omrežjih z zasebnim dostopom (Intranet); posneta 
računalniška programska oprema za zviševanje 
kapacitete iskalnikov in za izboljšan dostop na 
računalniška omrežja in Internet; računalniška 
programska oprema za prenos informacij preko 
Interneta; računalniška programska oprema za 
podporo drugi generaciji interneta - web 2.0.; 
računalniška programska oprema za obdelavo, 
upravljanje in prikazovanje velike količine informacij; 
posneta računalniška programska oprema namenjena 
opravljanju dejavnosti SFO (search, find, obtain); 
računalniška programska oprema za delovanje in 
obratovanje spletnih poslovnih registrov, spletnih 
rumenih strani, spletnih imenikov B2B in B2C ter 
spletnih oglasnikov; računalniška programska oprema 
za upravljanje strukturiranih baz podatkov, tudi na 
internetu.

16: albumi; almanahi; beležnice; pisarniški bloki; časopisi; 
diagrami; etikete; tiskani formularji; fotografije; 
grafične predstavitve; glavne poslovne knjige; grafične 
predstavitve; grafične reprodukcije; imeniki podatkov; 
kartotečne kartice; karte; katalogi; knjige; knjižice; 
koledarji; lepenka; mape - pisalne potrebščine; načrti; 
nalepke; navodila za uporabo; oglaševalski material; 
okrožnice; pamfleti; papirni listi - pisalne potrebščine; 
plakati (posterji); pisalne potrebščine; periodične 
publikacije; plakati iz papirja ali lepenke; planerji; 
poslovniki; poslovni registri; poslovni imeniki; 
priročniki; prospekti; razglednice; revije; rokovniki; 
slike; stripi; table; telefonski imeniki; tiskane baze 
podatkov; tiskane publikacije; tiskarske pole; 
tiskovine; učbeniki; učna sredstva; uporabniški 
priročniki; vizitke; voščilnice; vreče iz papirja ali 
plastike za embaliranje; vodiči; drugi izdelki iz papirja; 
žigi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija, pisarniški posli; storitve 
oglaševalskih agencij; oglaševanje po pošti; ažuriranje 
reklamnih materialov; razširjanje oglasnih gradiv; 
dajanje oglasnega prostora v najem; cenovne analize; 
profesionalno svetovanje; poslovno informiranje; 
poslovne poizvedbe; poslovne raziskave; raziskovalne 
storitve za poslovne potrebe; ekonomske prognoze; 
pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne cenitve; 
poslovno organizacijsko svetovanje; pospeševanje 
prodaje (za druge); računovodstvo; strokovno 
poslovno svetovanje; tržne raziskave; uvozno izvozne 
agencije; priprava sporočil za javnost; prokuratorske 
storitve (nabava blaga in storitev za druga podjetja); 
psihološko testiranje za potrebe kadrovanja; 
raziskovanje in zbiranje podatkov iz medijev; 
strokovnjaki za poslovno učinkovitost; strokovno 
poslovno svetovanje; stroškovno-cenovne analize; 

svetovalne storitve s področja poslovnega vodenja; 
svetovanje pri kadrovanju; svetovanje pri 
poslovodenju; svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja; storitve organiziranja in 
poslovnega zastopanja na področju trženja, 
ustanavljanja, financiranja in upravljanje družb in 
vzajemnih skladov; vsestranska poslovna podpora 
"startup" podjetjem; zbiranje, ocenjevanje in 
uresničevanje podjetniških idej; izvedba pilotnega 
projekta poslovanja podjetja; strokovna in podjetniška 
pomoč pri gradnji podjetja; mentorstvo podjetnikom; 
pomoč podjetnikom , zlasti v obliki svetovanja pri 
strateških odločitvah; izdelava poslovnih načrtov; 
izdelava finančnih projekcij poslovanja;poslovni 
inkubator; svetovanje pri zunanjem in notranjem 
odkupu podjetja; prenos poslovnega znanja in 
izkušenj; storitve strokovnjakov inkubatorja (interna 
revizija, davki, računovodstvo, finance, strateško 
načrtovanje, ipd.); mentorstvo in poslovna podpora 
podjetjem; preverjanje in ocenjevanje poslovnih idej; 
optimizacija poslovnega koncepta; iskanje 
ustanovitvenega kapitala in poslovnih partnerjev; 
pomoč pri registraciji in pri pridobivanju potrebnih 
dovoljenj za pričetek poslovanja; nudenje 
infrastrukture (startup) podjetjem; svetovanje in pomoč 
pri vzpostavljanju osnovnih poslovnih funkcij novih 
podjetij; strokovno ocenjevanje in vrednotenje naložb 
tveganega kapitala; aktivno iskanje in spodbujanje 
naložb tveganega kapitala; aktivno nadziranje in 
upravljanje s kapitalskimi naložbami; skrbni pregledi 
podjetij in investicij; zbiranje in posredovanje 
informacij o potencialnih možnih investicijah; 
povezovanje potencialnih investitorjev in poslovnih 
partnerjev; zbiranje podatkov o naložbah lastniškega 
in tveganega kapitala; storitve agencij za posredovanje 
komercialnih informacij; kompilacija informacij v 
računalniške baze podatkov; sistemizacija informacij v 
računalniške baze podatkov; iskanje podatkov v 
računalniških datotekah (za druge); iskanje informacij 
o ponudnikih blaga in storitev preko računalniških 
omrežij; iskanje informacij o blagu in storitvah, ki se 
naročajo preko elektronskih sredstev; delovanje in 
obratovanje spletnih poslovnih registrov, spletnih 
rumenih strani, spletnih imenikov B2B in B2C ter 
spletnih oglasnikov; dejavnost SFO - search, find, 
obtain - vključuje iskanje informacij, pridobitev 
konkretnih informacij o blagu in storitvah ter on-line 
storitve povezane s prodajo blaga in storitev, vse z 
uporabo elektronskih sredstev in računalniških 
omrežij, neposredno oglaševanje po pošti; razširjanje 
vzorcev; reproduciranje dokumentov; administrativno 
upravljanje računalniških datotek; raziskave trga, 
študije trženja; manekenske storitve za reklamiranje in 
promocijo prodaje; kliping; storitve naročanje na 
časopis (za druge); dajanje pisarniških strojev in 
opreme v najem; on-line oglaševanje na računalniški 
mreži; raziskave javnega mnenja; organiziranje razstav 
v komercialne ali reklamne namene; organiziranje 
sejmov in razstav v komercialne ali reklamne namene; 
organiziranje sejmov in razstav v komercialne ali 
reklamne namene; organiziranje poslovnih dogodkov 
z namenom iskanja investitorjev; svetovanje na 
področju kadrovskih zadev; rekrutiranje delovnega 
osebja; administrativna obdelava besedil; storitve 
stikov z javnostmi; objavljanje reklamnih tekstov; 
reklamne storitve; storitve reklamnih agencij; 
oglaševanje in promocija prodaje blaga in storitev, ki 
se naročajo preko elektronskih sredstev (e-trgovina); 
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trženje in prodaja turističnih aranžmajev; oddajanje 
oglaševalskega prostora v elektronskih 
komunikacijskih medijih; pomoč in svetovanje tretjim 
pri nakupih preko e-trgovin; storitve posredovanja pri 
nakupovanju preko e-trgovin; storitve zaposlovalnih 
agencij, vključno on-line zbiranje in objavljanje 
informacij o zaposlovanju; storitve kadrovanja; vodenje 
tehnoloških parkov ter poslovnih inkubatorjev; 
poslovno in tehnološko mreženje; vsestranska 
poslovna podpora "startup" podjetjem; zbiranje, 
ocenjevanje in uresničevanje podjetniških idej; 
izvedba pilotnega projekta; mentorstvo podjetnikom; 
pomoč podjetnikom, zlasti v obliki pomoči pri 
strateških odločitvah; upravljanje s tehnološkimi 
informacijami; vodenje tehnoloških parkov; centrov ter 
poslovnih inkubatorjev; upravljanje z razvojnimi centri 
in inovativnimi platformami; mentorstvo podjetnikom; 
znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave; 
storitve svetovanja glede vseh zgoraj navedenih 
storitev; informiranje o podjetjih; spletno založništvo in 
sicer spletnih poslovnih registrov, spletnih rumenih 
strani, spletnih imenikov B2B in B2C ter spletnih 
oglasnikov.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti elektronski prenos 
podatkov, slik in dokumentov preko računalniških 
mrež, računalnikov in njih periferije in/ali operaterjev 
kabelskih sistemov; telekomunikacijske storitve preko 
računalniških terminalov; telekomunikacijske storitve 
dostopa do elektronsko hranjenih podatkov, 
dokumentov ter podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; 
računalniško naročanje preko telefona in 
računalniškega terminala kot telekomunikacijske 
storitve; komuniciranje preko računalniških 
terminalov; računalniško podprt prenos sporočil in 
slik; storitve elektronskih oglasnih desk 
(telekomunikacijske storitve); nudenje spletnih 
klepetalnic za registrirane uporabnike, ki omogočajo 
izmenjavo sporočil preko spleta; nudenje spletnih 
oglasnih desk, ki omogočajo izmenjavo sporočil med 
uporabniki; omogočanje pošiljanje elektronskih 
sporočil (e-mailov) in takojšnjih sporočil ("instant 
messaging"); omogočanje telekomunikacijske 
povezave za nudenje besedilnih, slikovnih, avdio in 
video vsebin preko spleta in brezžično; komunikacija 
preko računalniških terminalov, lokalnih in globalnih 
strežnikov; televizijsko predvajanje; radijsko 
predvajanje; pošiljanje sporočil; pošiljanje SMS 
sporočil; storitve tiskovnih agencij; paging storitve 
(preko radijskih, telefonskih ali drugih sredstev 
elektronskega komuniciranja); zbiranje in distribucija 
novic in informacij; telekomunikacijske storitve preko 
ISDN terminalov, digitalne telekomunikacijske 
opreme, GSM in drugih mobilnih telekomunikacijskih 
naprav, računalniških terminalov, radijskih in/ali 
televizijskih aparatov; telekomunikacijske storitve 
dostopa do elektronsko hranjenih podatkov; 
dokumentov ter njihovega pregledovanja; nudenje 
telekomunikacijskih povezav na globalno računalniško 
omrežje; nudenje dostopa uporabnikom na globalno 
računalniško omrežje; informacije o 
telekomunikacijah; komercialne klicne linije; storitve 
usmerjanja in povezovanja pri telekomunikacijah; 
storitve telekonferenc; teleks storitve; nudenje 
dostopa na mednarodna telekomunikacijska omrežja, 
vključno na spletne portale; prenos informacij, 
vsebovanih v računalniški programski opremi, 

presnemljivi z globalnega računalniškega omrežja 
(Interneta), in navigacijske računalniške opreme; 
nudenje dostopa do spletnih in mobilnih portalov, 
zlasti do tistih z zabavnimi, razvedrilnimi in 
informativnimi vsebinami; distribucija e-vsebin preko 
interneta in mobilnih omrežij; nudenje omrežne 
platforme za objavo uporabniško generiranih vsebin; 
telekomunikacijske storitve elektronskega plačevanja; 
telefonija preko internetnega protokola (Voice over 
Internet Protocol).

41: izobraževanje; prenos poslovnega znanja in izkušenj; 
pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti; 
akademije (izobraževanje); dopisno izobraževanje; 
filmska produkcija; informiranje o izobraževanju; 
informiranje o prireditvah, informiranje o rekreaciji; 
informiranje o izobraževalnih storitvah; izobrazbeni 
izpit; knjižnice; namizno založništvo; nudenje on-line 
elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko 
računalniške mreže); obdelava (izdelovanje) video-
trakov; objavljanje besedil (razen reklam); objavljanje 
elektronskih knjig in revij na računalniški mreži; 
objavljanje knjig; izobraževanja s področja virov 
financiranja podjetij; izobraževanja s področja 
strokovnega poslovnega svetovanja, poslovnega 
svetovanja, poslovne organizacije in vodenja ter 
ustanavljanja, financiranja in upravljanje družb; 
organizacija in izvedba seminarjev; organizacija in 
vodenje kolokvijev; organizacija in vodenje konferenc; 
organizacija in vodenje kongresov; organizacija in 
vodenje simpozijev; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organizacija tekmovanj 
(zabavnih in izobraževalnih); organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); orkestralni nastopi; oskrba z 
rekreacijskimi pripomočki; planiranje družabnih 
prireditev; počitniški tabori; poklicno usmerjanje; 
poučevanje; praktično izpopolnjevanje (predstavitve); 
prevajalstvo; produkcija filmov na videotrakovih; 
snemalni studii; založništvo; nudenje besedilnih, 
slikovnih, avdio in video vsebin preko spleta in 
brezžično.

(210) 200871898 (220) 08.12.2008
(441) 30.06.2009

(731) R - KRKA D.O.O.,
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, SI

(540)

TV 07

(510,511) NCL(9)

38: kabelska televizija.

41: produkcija radijskih in televizijskih programov; 
televizijski zabavni program.

(210) 200871924 (220) 12.12.2008
(441) 30.06.2009

(731) Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 26.4; 27.5
BIL 2009/3, 30.06.2009 165



200871924 Prijave znamk - Objave prijav SI - ZNAMKE
(540)

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ojačevalni materiali kovinski za cevi; odtočne 
cevi iz kovine; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; prirobnice kovinske za pritrditev cevi; spoji iz 
kovine za cevi; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; 
ventili iz kovine (razen kot deli strojev); zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; aparati za 
natančno merjenje; boje za označevanje; brizgalne 
cevi; daljinomeri; avtomati za karte; glasbeni avtomati 
na kovance; strojno berljivi mediji; elektronski osebni 
organizatorji; alarmni zvonci; instrumenti za merjenje 
zemljišča; kazalniki temperature; kazalniki tlaka; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 

kemijski aparati in instrumenti; konektorji za plačilna 
sredstva; merilne naprave; merilne naprave (števci); 
merilne naprave, električne; merilni instrumenti; 
plavalni jopiči; plavalni obroči; plavutke; potapljaške 
maske; potapljaške obleke; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij), čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih; 
predposneti CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; 
računalniki; računalniški spomini; računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju, računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi računalniške periferne enote 
računalniški programi - programska oprema, naložljiva 
preko računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški programi za 
poslušanje glasbe; računalniški software, registriran; 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki; računalniški vmesniški 
kontrolerji; računalniški; programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika; računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 
uporabnika; računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov; računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme; 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov; podatkovni strežniki; osebni in industrijski 
računalniki; vmesniki (za računalnike); vmesniške 
kartice; telefonske žice; telefonski aparati; tiskana 
vezja; elektronski osebni organizatorji; 
brezprekinitveni električni napajalniki; prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih; strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci, 
strežniki za transakcije in trgovci; sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike posneti programi za gonilnike; melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do interneta; sistemi za obveščanje preko 
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SMS sporočil; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov; stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali; 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa; žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije; aparati in naprave za 
pozivanje in prenos podatkov; sateliti in satelitski 
terminali na zemlji; prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko; oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole; aparati za 
upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 
okviru podatkovnega signala; terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki), sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili; čolni, ladje; dostavni 
tricikli; dvokolesa; električna vozila; hupe za vozila; 
jahte; kolesa in motorna kolesa; košare, prirejene za 
kolesa; košarice, prirejene za kolesa; letala; 
lokomotive; manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila; 
mopedi; motorna vozila; motorni čolni; mreže pri 
dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
obleke); mreže za prtljago za vozila; nakupovalni 
vozički; naprave proti bleščanju za vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; naprave proti zaslepitvi za vozila; 
okrasni pokrovi za kolesa vozil; omnibusi; otroški 
vozički; počitniške ali stanovanjske prikolice; 
počitniške prikolice (avtomobili); potovalni avtobusi; 
prevleka za volanski obroč; prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; protivlomne 
naprave za vozila; protivlomni alarmi za vozila; 
prtljažniki za na vozila; prtljažniki za smuči za vozila; 
samolepljive krpice za krpanje zračnic; sedežne 
prevleke za vozila; senčniki za avtomobile; skuterji 
(motorno kolo); stojala za dvokolesa; strehice za 
otroške vozičke; strehice za športne otroške vozičke; 
športni avtomobili; športni otroški vozički; tovornjaki; 
tramvaji; transportni tricikli; transportni vozički; tricikli; 
vozički za golf; vozički za prtljago; vozila na zračni 
blazini; vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
ekološka vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
vozila za po snegu; zelo majhni avtomobili na treh 

kolesih; zračna vozila; zračne tlačilke (oprema vozil); 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa; zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; tiskovine izdelane iz okolju prijaznega 
papirja; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti za 
pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; glasbene voščilnice; 
posetnice (pisalne potrebščine); beležnice; bloki 
(pisarniški); škatle in ovitki iz papirja in lepenke; 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov; časopisi; 
držala za nalivna peresa; držala za štampiljke; 
fotografije; koledarji z; odtrgovalnimi listi; knjižice; 
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige; 
pamfleti; promocijski material; plakati (posterji); 
uporabniški priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, 
navigacijskih sistemov ter računalnikov in računalniške 
programske opreme; nekodirane kartice, zlasti 
telefonske, debetne, kreditne in plačilne kartice, 
pripomočki za oglaševanje in propagando, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, zlasti tisti za oglaševanje in 
propagando na področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje; igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 
uporabo s TV sprejemniki; igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; 
igralne karte; baloni.
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35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo-knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah; 
reklamiranje; oglaševanje na prevoznih sredstvih; 
storitve marketinga in storitve v zvezi z vzpostavljanjem 
stikov z javnostjo; storitve oglasnih dejavnosti; stiki z 
javnostjo; ekonomske prognoze; stroškovno cenovne 
analize; poslovne informacije; promocija na področju 
varstva okolja; ekonomske in organizacijske storitve na 
področju energetike in ekologije; javnomnenjske 
raziskave; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: dobrodelni 
prispevki (pobiranje); zbiranje finančnih sredstev; 
finančno informiranje; finančno svetovanje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; kreditno 
posredništvo; najemanje kreditov; kreditiranje; 
finančne investicije; davčno svetovanje in cenitve; 
obročna posojila; posojila (financiranje); skrbništvo 
(finančno); vrednotenje stroškov; vzdrževanja 
(finančna cenitev); vzajemni skladi; storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij; izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; financiranje okoljevarstvenih projektov; 
sponzoriranje okoljevarstvenih projektov; financiranje 
projektov s področja varstva voda; finančne naložbe; 
finančni posli; finančno posredništvo; finančno 
vrednotenje; finančne analize; finančne cenitve; 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
storitve posojanja in najemanja denarja; spodbujanje 
izvajanja okoljskih naložb; zbiranje dobrodelnih 
prispevkov zlasti preko SMS sporočil in interneta; 
organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur; zavarovanje 
nezgodno; zdravstveno zavarovanje; življenjsko 
zavarovanje.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov 
elektronska izmenjava podatkov; storitve ISP (Internet 
Service Provider); storitve, izvedljive na osnovi 
digitalne telefonskega omrežja z integriranimi 
storitvami, namreč prenos govora, slike, teksta in 
podatkov; komunikacije po telefonu, mobilnem ali 
stacionarnem; informiranje o telekomunikacijah; 
oddajanje v najem telekomunikacijske opreme; 
satelitsko prenašanje; digitalne omrežne 
telekomunikacijske storitve; posredovanje informacij o 
plačilnih storitvah preko telefona, mobilnega telefona 
in telefaksa; najem in zakup telekomunikacijskih 
aparatov, instalacij, instrumentov, komponent in mrež; 
dajanje v najem in najemanje telekomunikacijskih, 
radijskih, radio-telefonskih in radio-faksimilnih 
aparatov; storitve mobilnega interneta; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala,predelava odpadkov, predelava odsluženih 
mobilnih telefonov, baterij, polnilnikov ter druge 
električne in elektronske opreme recikliranje smeti in 
odpadkov, recikliranje odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme, sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje 
ostankov in odpadkov, čiščenje vode, čiščenje zraka, 
osveževanje zraka (klimatizacija), osveževanje zraka 
(odišavljenje), proizvajanje energije, razstrupljanje 
nevarnih materialov.
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41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; diskoteke; dobrodelne prireditve; 
športne prireditve in tekmovanja; organizacija 
ekoloških taborov in poletnih šol; organizacija kulturnih 
ali izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); motiviranje na področju 
recikliranja odpadkov, okoljevarstva; ozaveščanje na 
področju okoljevarstva; izobraževanje na področju 
naravovarstva; izobraževanje na področju ločevanja 
odpadkov in recikliranja; izobraževanje v zvezi z 
ekološko predelavo; izposoja scen za predstave; 
organiziranje lepotnih tekmovanj; organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); klubske 
storitve (za zabave ali za izobraževanje); digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; izposoja telefonskih 
aparatov; namizno založništvo; nastopanje v živo; 
nudenje iger na računalniški mreži; nudenje on-line 
elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko 
računalniške mreže); objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži; oddajanje v najem video-
kamer; objavljanje besedil (razen reklam); 
izobraževanje in poučevanje s področja 
telekomunikacij; organizacija, vodenje in izvedba 
kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; spletne knjižnice; informiranje o 
izobraževanju; praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve); predvajane kinematografskih predstav; 
prevajalstvo; storitve obdelave govora in slike; storitve 
s področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; zlasti; 
raziskave na področju varstva okolja; raziskave na 
področju varstva voda; hidrološke in ekološke analize; 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani; konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija); 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; projektne študije; raziskave na 
področju vplivov okolja in ekologije; načrtovanje 
računalniških sistemov; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 

zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
storitve; tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo; storitve 
testiranja blaga; prometne informacije (podatki o 
stanju na cestah in mejah), informacije o tehnologiji, 
vremenu, snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi; storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; raziskave in svetovanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo; raziskovalno - razvojne storitve obstoječih in 
novih tehnologij pri energetski pretvorbi in varovanju 
človekovega okolja; inženiring na področju energetike 
in ekologije; svetovanje na področju varčevanja z 
energijo, varstva okolja in ekologije.

(210) 200871925 (220) 12.12.2008
(441) 30.06.2009

(731) Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 26.4; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
BIL 2009/3, 30.06.2009 169



200871925 Prijave znamk - Objave prijav SI - ZNAMKE
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ojačevalni materiali kovinski za cevi; odtočne 
cevi iz kovine; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; prirobnice kovinske za pritrditev cevi; spoji iz 
kovine za cevi; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; 
ventili iz kovine (razen kot deli strojev); zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; aparati za 
natančno merjenje; boje za označevanje; brizgalne 
cevi; daljinomeri; avtomati za karte; glasbeni avtomati 
na kovance; strojno berljivi mediji; elektronski osebni 
organizatorji; alarmni zvonci; instrumenti za merjenje 
zemljišča; kazalniki temperature; kazalniki tlaka; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
kemijski aparati in instrumenti; konektorji za plačilna 
sredstva; merilne naprave; merilne naprave (števci); 
merilne naprave, električne; merilni instrumenti; 
plavalni jopiči; plavalni obroči; plavutke; potapljaške 
maske; potapljaške obleke; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij), čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 

oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih; 
predposneti CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; 
računalniki; računalniški spomini; računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju, računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi računalniške periferne enote 
računalniški programi - programska oprema, naložljiva 
preko računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški programi za 
poslušanje glasbe; računalniški software, registriran; 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki; računalniški vmesniški 
kontrolerji; računalniški; programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika; računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 
uporabnika; računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov; računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme; 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov; podatkovni strežniki; osebni in industrijski 
računalniki; vmesniki (za računalnike); vmesniške 
kartice; telefonske žice; telefonski aparati; tiskana 
vezja; elektronski osebni organizatorji; 
brezprekinitveni električni napajalniki; prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih; strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci, 
strežniki za transakcije in trgovci; sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike posneti programi za gonilnike; melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do interneta; sistemi za obveščanje preko 
SMS sporočil; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov; stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali; 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa; žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije; aparati in naprave za 
pozivanje in prenos podatkov; sateliti in satelitski 
terminali na zemlji; prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko; oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole; aparati za 
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upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 
okviru podatkovnega signala; terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki), sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili; čolni, ladje; dostavni 
tricikli; dvokolesa; električna vozila; hupe za vozila; 
jahte; kolesa in motorna kolesa; košare, prirejene za 
kolesa; košarice, prirejene za kolesa; letala; 
lokomotive; manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila; 
mopedi; motorna vozila; motorni čolni; mreže pri 
dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
obleke); mreže za prtljago za vozila; nakupovalni 
vozički; naprave proti bleščanju za vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; naprave proti zaslepitvi za vozila; 
okrasni pokrovi za kolesa vozil; omnibusi; otroški 
vozički; počitniške ali stanovanjske prikolice; 
počitniške prikolice (avtomobili); potovalni avtobusi; 
prevleka za volanski obroč; prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; protivlomne 
naprave za vozila; protivlomni alarmi za vozila; 
prtljažniki za na vozila; prtljažniki za smuči za vozila; 
samolepljive krpice za krpanje zračnic; sedežne 
prevleke za vozila; senčniki za avtomobile; skuterji 
(motorno kolo); stojala za dvokolesa; strehice za 
otroške vozičke; strehice za športne otroške vozičke; 
športni avtomobili; športni otroški vozički; tovornjaki; 
tramvaji; transportni tricikli; transportni vozički; tricikli; 
vozički za golf; vozički za prtljago; vozila na zračni 
blazini; vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
ekološka vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
vozila za po snegu; zelo majhni avtomobili na treh 
kolesih; zračna vozila; zračne tlačilke (oprema vozil); 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa; zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 

umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; tiskovine izdelane iz okolju prijaznega 
papirja; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti za 
pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; glasbene voščilnice; 
posetnice (pisalne potrebščine); beležnice; bloki 
(pisarniški); škatle in ovitki iz papirja in lepenke; 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov; časopisi; 
držala za nalivna peresa; držala za štampiljke; 
fotografije; koledarji z; odtrgovalnimi listi; knjižice; 
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige; 
pamfleti; promocijski material; plakati (posterji); 
uporabniški priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, 
navigacijskih sistemov ter računalnikov in računalniške 
programske opreme; nekodirane kartice, zlasti 
telefonske, debetne, kreditne in plačilne kartice, 
pripomočki za oglaševanje in propagando, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, zlasti tisti za oglaševanje in 
propagando na področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje; igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 
uporabo s TV sprejemniki; igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; 
igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo-knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
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reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah; 
reklamiranje; oglaševanje na prevoznih sredstvih; 
storitve marketinga in storitve v zvezi z vzpostavljanjem 
stikov z javnostjo; storitve oglasnih dejavnosti; stiki z 
javnostjo; ekonomske prognoze; stroškovno cenovne 
analize; poslovne informacije; promocija na področju 
varstva okolja; ekonomske in organizacijske storitve na 
področju energetike in ekologije; javnomnenjske 
raziskave; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: dobrodelni 
prispevki (pobiranje); zbiranje finančnih sredstev; 
finančno informiranje; finančno svetovanje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; kreditno 
posredništvo; najemanje kreditov; kreditiranje; 
finančne investicije; davčno svetovanje in cenitve; 
obročna posojila; posojila (financiranje); skrbništvo 
(finančno); vrednotenje stroškov; vzdrževanja 
(finančna cenitev); vzajemni skladi; storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij; izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; financiranje okoljevarstvenih projektov; 
sponzoriranje okoljevarstvenih projektov; financiranje 
projektov s področja varstva voda; finančne naložbe; 
finančni posli; finančno posredništvo; finančno 
vrednotenje; finančne analize; finančne cenitve; 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
storitve posojanja in najemanja denarja; spodbujanje 
izvajanja okoljskih naložb; zbiranje dobrodelnih 
prispevkov zlasti preko SMS sporočil in interneta; 
organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur; zavarovanje 
nezgodno; zdravstveno zavarovanje; življenjsko 
zavarovanje.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 

podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov 
elektronska izmenjava podatkov; storitve ISP (Internet 
Service Provider); storitve, izvedljive na osnovi 
digitalne telefonskega omrežja z integriranimi 
storitvami, namreč prenos govora, slike, teksta in 
podatkov; komunikacije po telefonu, mobilnem ali 
stacionarnem; informiranje o telekomunikacijah; 
oddajanje v najem telekomunikacijske opreme; 
satelitsko prenašanje; digitalne omrežne 
telekomunikacijske storitve; posredovanje informacij o 
plačilnih storitvah preko telefona, mobilnega telefona 
in telefaksa; najem in zakup telekomunikacijskih 
aparatov, instalacij, instrumentov, komponent in mrež; 
dajanje v najem in najemanje telekomunikacijskih, 
radijskih, radio-telefonskih in radio-faksimilnih 
aparatov; storitve mobilnega interneta; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala,predelava odpadkov, predelava odsluženih 
mobilnih telefonov, baterij, polnilnikov ter druge 
električne in elektronske opreme recikliranje smeti in 
odpadkov, recikliranje odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme, sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje 
ostankov in odpadkov, čiščenje vode, čiščenje zraka, 
osveževanje zraka (klimatizacija), osveževanje zraka 
(odišavljenje), proizvajanje energije, razstrupljanje 
nevarnih materialov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; diskoteke; dobrodelne prireditve; 
športne prireditve in tekmovanja; organizacija 
ekoloških taborov in poletnih šol; organizacija kulturnih 
ali izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); motiviranje na področju 
recikliranja odpadkov, okoljevarstva; ozaveščanje na 
področju okoljevarstva; izobraževanje na področju 
naravovarstva; izobraževanje na področju ločevanja 
odpadkov in recikliranja; izobraževanje v zvezi z 
ekološko predelavo; izposoja scen za predstave; 
organiziranje lepotnih tekmovanj; organizacija 
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tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); klubske 
storitve (za zabave ali za izobraževanje); digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; izposoja telefonskih 
aparatov; namizno založništvo; nastopanje v živo; 
nudenje iger na računalniški mreži; nudenje on-line 
elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko 
računalniške mreže); objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži; oddajanje v najem video-
kamer; objavljanje besedil (razen reklam); 
izobraževanje in poučevanje s področja 
telekomunikacij; organizacija, vodenje in izvedba 
kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; spletne knjižnice; informiranje o 
izobraževanju; praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve); predvajane kinematografskih predstav; 
prevajalstvo; storitve obdelave govora in slike; storitve 
s področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; zlasti; 
raziskave na področju varstva okolja; raziskave na 
področju varstva voda; hidrološke in ekološke analize; 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani; konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija); 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; projektne študije; raziskave na 
področju vplivov okolja in ekologije; načrtovanje 
računalniških sistemov; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
storitve; tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 

v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo; storitve 
testiranja blaga; prometne informacije (podatki o 
stanju na cestah in mejah), informacije o tehnologiji, 
vremenu, snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi; storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; raziskave in svetovanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo; raziskovalno - razvojne storitve obstoječih in 
novih tehnologij pri energetski pretvorbi in varovanju 
človekovega okolja; inženiring na področju energetike 
in ekologije; svetovanje na področju varčevanja z 
energijo, varstva okolja in ekologije.

(210) 200871926 (220) 12.12.2008
(441) 30.06.2009

(731) Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 27.5; 29.1

(540)

(591) bela, črna, zelena

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ojačevalni materiali kovinski za cevi; odtočne 
cevi iz kovine; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; prirobnice kovinske za pritrditev cevi; spoji iz 
kovine za cevi; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; 
ventili iz kovine (razen kot deli strojev); zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
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aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; aparati za 
natančno merjenje; boje za označevanje; brizgalne 
cevi; daljinomeri; avtomati za karte; glasbeni avtomati 
na kovance; strojno berljivi mediji; elektronski osebni 
organizatorji; alarmni zvonci; instrumenti za merjenje 
zemljišča; kazalniki temperature; kazalniki tlaka; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
kemijski aparati in instrumenti; konektorji za plačilna 
sredstva; merilne naprave; merilne naprave (števci); 
merilne naprave, električne; merilni instrumenti; 
plavalni jopiči; plavalni obroči; plavutke; potapljaške 
maske; potapljaške obleke; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij), čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih; 

predposneti CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; 
računalniki; računalniški spomini; računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju, računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi računalniške periferne enote 
računalniški programi - programska oprema, naložljiva 
preko računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški programi za 
poslušanje glasbe; računalniški software, registriran; 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki; računalniški vmesniški 
kontrolerji; računalniški; programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika; računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 
uporabnika; računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov; računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme; 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov; podatkovni strežniki; osebni in industrijski 
računalniki; vmesniki (za računalnike); vmesniške 
kartice; telefonske žice; telefonski aparati; tiskana 
vezja; elektronski osebni organizatorji; 
brezprekinitveni električni napajalniki; prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih; strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci, 
strežniki za transakcije in trgovci; sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike posneti programi za gonilnike; melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do interneta; sistemi za obveščanje preko 
SMS sporočil; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov; stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali; 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa; žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije; aparati in naprave za 
pozivanje in prenos podatkov; sateliti in satelitski 
terminali na zemlji; prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko; oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole; aparati za 
upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 
okviru podatkovnega signala; terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
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programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki), sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili; čolni, ladje; dostavni 
tricikli; dvokolesa; električna vozila; hupe za vozila; 
jahte; kolesa in motorna kolesa; košare, prirejene za 
kolesa; košarice, prirejene za kolesa; letala; 
lokomotive; manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila; 
mopedi; motorna vozila; motorni čolni; mreže pri 
dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
obleke); mreže za prtljago za vozila; nakupovalni 
vozički; naprave proti bleščanju za vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; naprave proti zaslepitvi za vozila; 
okrasni pokrovi za kolesa vozil; omnibusi; otroški 
vozički; počitniške ali stanovanjske prikolice; 
počitniške prikolice (avtomobili); potovalni avtobusi; 
prevleka za volanski obroč; prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; protivlomne 
naprave za vozila; protivlomni alarmi za vozila; 
prtljažniki za na vozila; prtljažniki za smuči za vozila; 
samolepljive krpice za krpanje zračnic; sedežne 
prevleke za vozila; senčniki za avtomobile; skuterji 
(motorno kolo); stojala za dvokolesa; strehice za 
otroške vozičke; strehice za športne otroške vozičke; 
športni avtomobili; športni otroški vozički; tovornjaki; 
tramvaji; transportni tricikli; transportni vozički; tricikli; 
vozički za golf; vozički za prtljago; vozila na zračni 
blazini; vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
ekološka vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
vozila za po snegu; zelo majhni avtomobili na treh 
kolesih; zračna vozila; zračne tlačilke (oprema vozil); 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa; zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; tiskovine izdelane iz okolju prijaznega 
papirja; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti za 
pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; glasbene voščilnice; 
posetnice (pisalne potrebščine); beležnice; bloki 
(pisarniški); škatle in ovitki iz papirja in lepenke; 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov; časopisi; 
držala za nalivna peresa; držala za štampiljke; 
fotografije; koledarji z; odtrgovalnimi listi; knjižice; 
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige; 
pamfleti; promocijski material; plakati (posterji); 
uporabniški priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, 
navigacijskih sistemov ter računalnikov in računalniške 

programske opreme; nekodirane kartice, zlasti 
telefonske, debetne, kreditne in plačilne kartice, 
pripomočki za oglaševanje in propagando, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, zlasti tisti za oglaševanje in 
propagando na področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje; igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 
uporabo s TV sprejemniki; igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; 
igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo-knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah; 
reklamiranje; oglaševanje na prevoznih sredstvih; 
storitve marketinga in storitve v zvezi z vzpostavljanjem 
stikov z javnostjo; storitve oglasnih dejavnosti; stiki z 
javnostjo; ekonomske prognoze; stroškovno cenovne 
analize; poslovne informacije; promocija na področju 
varstva okolja; ekonomske in organizacijske storitve na 
področju energetike in ekologije; javnomnenjske 
raziskave; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
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izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: dobrodelni 
prispevki (pobiranje); zbiranje finančnih sredstev; 
finančno informiranje; finančno svetovanje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; kreditno 
posredništvo; najemanje kreditov; kreditiranje; 
finančne investicije; davčno svetovanje in cenitve; 
obročna posojila; posojila (financiranje); skrbništvo 
(finančno); vrednotenje stroškov; vzdrževanja 
(finančna cenitev); vzajemni skladi; storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij; izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; financiranje okoljevarstvenih projektov; 
sponzoriranje okoljevarstvenih projektov; financiranje 
projektov s področja varstva voda; finančne naložbe; 
finančni posli; finančno posredništvo; finančno 
vrednotenje; finančne analize; finančne cenitve; 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
storitve posojanja in najemanja denarja; spodbujanje 
izvajanja okoljskih naložb; zbiranje dobrodelnih 
prispevkov zlasti preko SMS sporočil in interneta; 
organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur; zavarovanje 
nezgodno; zdravstveno zavarovanje; življenjsko 
zavarovanje.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov 
elektronska izmenjava podatkov; storitve ISP (Internet 
Service Provider); storitve, izvedljive na osnovi 
digitalne telefonskega omrežja z integriranimi 
storitvami, namreč prenos govora, slike, teksta in 
podatkov; komunikacije po telefonu, mobilnem ali 
stacionarnem; informiranje o telekomunikacijah; 
oddajanje v najem telekomunikacijske opreme; 
satelitsko prenašanje; digitalne omrežne 
telekomunikacijske storitve; posredovanje informacij o 
plačilnih storitvah preko telefona, mobilnega telefona 
in telefaksa; najem in zakup telekomunikacijskih 
aparatov, instalacij, instrumentov, komponent in mrež; 
dajanje v najem in najemanje telekomunikacijskih, 
radijskih, radio-telefonskih in radio-faksimilnih 
aparatov; storitve mobilnega interneta; posojanje 

nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala,predelava odpadkov, predelava odsluženih 
mobilnih telefonov, baterij, polnilnikov ter druge 
električne in elektronske opreme recikliranje smeti in 
odpadkov, recikliranje odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme, sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje 
ostankov in odpadkov, čiščenje vode, čiščenje zraka, 
osveževanje zraka (klimatizacija), osveževanje zraka 
(odišavljenje), proizvajanje energije, razstrupljanje 
nevarnih materialov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; diskoteke; dobrodelne prireditve; 
športne prireditve in tekmovanja; organizacija 
ekoloških taborov in poletnih šol; organizacija kulturnih 
ali izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); motiviranje na področju 
recikliranja odpadkov, okoljevarstva; ozaveščanje na 
področju okoljevarstva; izobraževanje na področju 
naravovarstva; izobraževanje na področju ločevanja 
odpadkov in recikliranja; izobraževanje v zvezi z 
ekološko predelavo; izposoja scen za predstave; 
organiziranje lepotnih tekmovanj; organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); klubske 
storitve (za zabave ali za izobraževanje); digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; izposoja telefonskih 
aparatov; namizno založništvo; nastopanje v živo; 
nudenje iger na računalniški mreži; nudenje on-line 
elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko 
računalniške mreže); objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži; oddajanje v najem video-
kamer; objavljanje besedil (razen reklam); 
izobraževanje in poučevanje s področja 
telekomunikacij; organizacija, vodenje in izvedba 
kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
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uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; spletne knjižnice; informiranje o 
izobraževanju; praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve); predvajane kinematografskih predstav; 
prevajalstvo; storitve obdelave govora in slike; storitve 
s področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; zlasti; 
raziskave na področju varstva okolja; raziskave na 
področju varstva voda; hidrološke in ekološke analize; 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani; konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija); 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; projektne študije; raziskave na 
področju vplivov okolja in ekologije; načrtovanje 
računalniških sistemov; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
storitve; tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo; storitve 
testiranja blaga; prometne informacije (podatki o 
stanju na cestah in mejah), informacije o tehnologiji, 
vremenu, snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi; storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; raziskave in svetovanje v zvezi z varstvom okolja, 

ekologijo; raziskovalno - razvojne storitve obstoječih in 
novih tehnologij pri energetski pretvorbi in varovanju 
človekovega okolja; inženiring na področju energetike 
in ekologije; svetovanje na področju varčevanja z 
energijo, varstva okolja in ekologije.

(210) 200871927 (220) 12.12.2008
(441) 30.06.2009

(731) Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, črna, bela

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ojačevalni materiali kovinski za cevi; odtočne 
cevi iz kovine; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; prirobnice kovinske za pritrditev cevi; spoji iz 
kovine za cevi; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; 
ventili iz kovine (razen kot deli strojev); zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
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in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; aparati za 
natančno merjenje; boje za označevanje; brizgalne 
cevi; daljinomeri; avtomati za karte; glasbeni avtomati 
na kovance; strojno berljivi mediji; elektronski osebni 
organizatorji; alarmni zvonci; instrumenti za merjenje 
zemljišča; kazalniki temperature; kazalniki tlaka; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
kemijski aparati in instrumenti; konektorji za plačilna 
sredstva; merilne naprave; merilne naprave (števci); 
merilne naprave, električne; merilni instrumenti; 
plavalni jopiči; plavalni obroči; plavutke; potapljaške 
maske; potapljaške obleke; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij), čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih; 
predposneti CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; 
računalniki; računalniški spomini; računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju, računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi računalniške periferne enote 
računalniški programi - programska oprema, naložljiva 
preko računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški programi za 
poslušanje glasbe; računalniški software, registriran; 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki; računalniški vmesniški 
kontrolerji; računalniški; programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika; računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 

uporabnika; računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov; računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme; 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov; podatkovni strežniki; osebni in industrijski 
računalniki; vmesniki (za računalnike); vmesniške 
kartice; telefonske žice; telefonski aparati; tiskana 
vezja; elektronski osebni organizatorji; 
brezprekinitveni električni napajalniki; prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih; strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci, 
strežniki za transakcije in trgovci; sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike posneti programi za gonilnike; melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do interneta; sistemi za obveščanje preko 
SMS sporočil; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov; stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali; 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa; žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije; aparati in naprave za 
pozivanje in prenos podatkov; sateliti in satelitski 
terminali na zemlji; prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko; oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole; aparati za 
upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 
okviru podatkovnega signala; terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki), sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili; čolni, ladje; dostavni 
tricikli; dvokolesa; električna vozila; hupe za vozila; 
jahte; kolesa in motorna kolesa; košare, prirejene za 
kolesa; košarice, prirejene za kolesa; letala; 
lokomotive; manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila; 
mopedi; motorna vozila; motorni čolni; mreže pri 
dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
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obleke); mreže za prtljago za vozila; nakupovalni 
vozički; naprave proti bleščanju za vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; naprave proti zaslepitvi za vozila; 
okrasni pokrovi za kolesa vozil; omnibusi; otroški 
vozički; počitniške ali stanovanjske prikolice; 
počitniške prikolice (avtomobili); potovalni avtobusi; 
prevleka za volanski obroč; prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; protivlomne 
naprave za vozila; protivlomni alarmi za vozila; 
prtljažniki za na vozila; prtljažniki za smuči za vozila; 
samolepljive krpice za krpanje zračnic; sedežne 
prevleke za vozila; senčniki za avtomobile; skuterji 
(motorno kolo); stojala za dvokolesa; strehice za 
otroške vozičke; strehice za športne otroške vozičke; 
športni avtomobili; športni otroški vozički; tovornjaki; 
tramvaji; transportni tricikli; transportni vozički; tricikli; 
vozički za golf; vozički za prtljago; vozila na zračni 
blazini; vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
ekološka vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
vozila za po snegu; zelo majhni avtomobili na treh 
kolesih; zračna vozila; zračne tlačilke (oprema vozil); 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa; zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; tiskovine izdelane iz okolju prijaznega 
papirja; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti za 
pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; glasbene voščilnice; 
posetnice (pisalne potrebščine); beležnice; bloki 
(pisarniški); škatle in ovitki iz papirja in lepenke; 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov; časopisi; 
držala za nalivna peresa; držala za štampiljke; 
fotografije; koledarji z; odtrgovalnimi listi; knjižice; 
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige; 
pamfleti; promocijski material; plakati (posterji); 
uporabniški priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, 
navigacijskih sistemov ter računalnikov in računalniške 
programske opreme; nekodirane kartice, zlasti 
telefonske, debetne, kreditne in plačilne kartice, 
pripomočki za oglaševanje in propagando, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, zlasti tisti za oglaševanje in 
propagando na področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 

oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje; igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 
uporabo s TV sprejemniki; igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; 
igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo-knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah; 
reklamiranje; oglaševanje na prevoznih sredstvih; 
storitve marketinga in storitve v zvezi z vzpostavljanjem 
stikov z javnostjo; storitve oglasnih dejavnosti; stiki z 
javnostjo; ekonomske prognoze; stroškovno cenovne 
analize; poslovne informacije; promocija na področju 
varstva okolja; ekonomske in organizacijske storitve na 
področju energetike in ekologije; javnomnenjske 
raziskave; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: dobrodelni 
prispevki (pobiranje); zbiranje finančnih sredstev; 
finančno informiranje; finančno svetovanje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; kreditno 
posredništvo; najemanje kreditov; kreditiranje; 
finančne investicije; davčno svetovanje in cenitve; 
obročna posojila; posojila (financiranje); skrbništvo 
(finančno); vrednotenje stroškov; vzdrževanja 
(finančna cenitev); vzajemni skladi; storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij; izdelava poročil na podlagi opravljenih 
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plačilnih storitev; financiranje; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; financiranje okoljevarstvenih projektov; 
sponzoriranje okoljevarstvenih projektov; financiranje 
projektov s področja varstva voda; finančne naložbe; 
finančni posli; finančno posredništvo; finančno 
vrednotenje; finančne analize; finančne cenitve; 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
storitve posojanja in najemanja denarja; spodbujanje 
izvajanja okoljskih naložb; zbiranje dobrodelnih 
prispevkov zlasti preko SMS sporočil in interneta; 
organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur; zavarovanje 
nezgodno; zdravstveno zavarovanje; življenjsko 
zavarovanje.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov 
elektronska izmenjava podatkov; storitve ISP (Internet 
Service Provider); storitve, izvedljive na osnovi 
digitalne telefonskega omrežja z integriranimi 
storitvami, namreč prenos govora, slike, teksta in 
podatkov; komunikacije po telefonu, mobilnem ali 
stacionarnem; informiranje o telekomunikacijah; 
oddajanje v najem telekomunikacijske opreme; 
satelitsko prenašanje; digitalne omrežne 
telekomunikacijske storitve; posredovanje informacij o 
plačilnih storitvah preko telefona, mobilnega telefona 
in telefaksa; najem in zakup telekomunikacijskih 
aparatov, instalacij, instrumentov, komponent in mrež; 
dajanje v najem in najemanje telekomunikacijskih, 
radijskih, radio-telefonskih in radio-faksimilnih 
aparatov; storitve mobilnega interneta; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 

pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala,predelava odpadkov, predelava odsluženih 
mobilnih telefonov, baterij, polnilnikov ter druge 
električne in elektronske opreme recikliranje smeti in 
odpadkov, recikliranje odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme, sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje 
ostankov in odpadkov, čiščenje vode, čiščenje zraka, 
osveževanje zraka (klimatizacija), osveževanje zraka 
(odišavljenje), proizvajanje energije, razstrupljanje 
nevarnih materialov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; diskoteke; dobrodelne prireditve; 
športne prireditve in tekmovanja; organizacija 
ekoloških taborov in poletnih šol; organizacija kulturnih 
ali izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); motiviranje na področju 
recikliranja odpadkov, okoljevarstva; ozaveščanje na 
področju okoljevarstva; izobraževanje na področju 
naravovarstva; izobraževanje na področju ločevanja 
odpadkov in recikliranja; izobraževanje v zvezi z 
ekološko predelavo; izposoja scen za predstave; 
organiziranje lepotnih tekmovanj; organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); klubske 
storitve (za zabave ali za izobraževanje); digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; izposoja telefonskih 
aparatov; namizno založništvo; nastopanje v živo; 
nudenje iger na računalniški mreži; nudenje on-line 
elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko 
računalniške mreže); objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži; oddajanje v najem video-
kamer; objavljanje besedil (razen reklam); 
izobraževanje in poučevanje s področja 
telekomunikacij; organizacija, vodenje in izvedba 
kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; spletne knjižnice; informiranje o 
izobraževanju; praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve); predvajane kinematografskih predstav; 
prevajalstvo; storitve obdelave govora in slike; storitve 
s področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; zlasti; 
raziskave na področju varstva okolja; raziskave na 
področju varstva voda; hidrološke in ekološke analize; 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
180 BIL 2009/3, 30.06.2009



SI - ZNAMKE Prijave znamk - Objave prijav 200871928
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani; konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija); 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; projektne študije; raziskave na 
področju vplivov okolja in ekologije; načrtovanje 
računalniških sistemov; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
storitve; tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo; storitve 
testiranja blaga; prometne informacije (podatki o 
stanju na cestah in mejah), informacije o tehnologiji, 
vremenu, snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi; storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; raziskave in svetovanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo; raziskovalno - razvojne storitve obstoječih in 
novih tehnologij pri energetski pretvorbi in varovanju 
človekovega okolja; inženiring na področju energetike 
in ekologije; svetovanje na področju varčevanja z 
energijo, varstva okolja in ekologije.

(210) 200871928 (220) 12.12.2008
(441) 30.06.2009

(731) Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) črna, bela, zelena

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ojačevalni materiali kovinski za cevi; odtočne 
cevi iz kovine; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; prirobnice kovinske za pritrditev cevi; spoji iz 
kovine za cevi; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; 
ventili iz kovine (razen kot deli strojev); zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; aparati za 
natančno merjenje; boje za označevanje; brizgalne 
cevi; daljinomeri; avtomati za karte; glasbeni avtomati 
na kovance; strojno berljivi mediji; elektronski osebni 
organizatorji; alarmni zvonci; instrumenti za merjenje 
zemljišča; kazalniki temperature; kazalniki tlaka; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
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fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
kemijski aparati in instrumenti; konektorji za plačilna 
sredstva; merilne naprave; merilne naprave (števci); 
merilne naprave, električne; merilni instrumenti; 
plavalni jopiči; plavalni obroči; plavutke; potapljaške 
maske; potapljaške obleke; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij), čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih; 
predposneti CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; 
računalniki; računalniški spomini; računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju, računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi računalniške periferne enote 
računalniški programi - programska oprema, naložljiva 
preko računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški programi za 
poslušanje glasbe; računalniški software, registriran; 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki; računalniški vmesniški 
kontrolerji; računalniški; programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika; računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 
uporabnika; računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov; računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme; 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov; podatkovni strežniki; osebni in industrijski 
računalniki; vmesniki (za računalnike); vmesniške 
kartice; telefonske žice; telefonski aparati; tiskana 
vezja; elektronski osebni organizatorji; 
brezprekinitveni električni napajalniki; prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih; strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci, 
strežniki za transakcije in trgovci; sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike posneti programi za gonilnike; melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 

dostop do interneta; sistemi za obveščanje preko 
SMS sporočil; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov; stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali; 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa; žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije; aparati in naprave za 
pozivanje in prenos podatkov; sateliti in satelitski 
terminali na zemlji; prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko; oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole; aparati za 
upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 
okviru podatkovnega signala; terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki), sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili; čolni, ladje; dostavni 
tricikli; dvokolesa; električna vozila; hupe za vozila; 
jahte; kolesa in motorna kolesa; košare, prirejene za 
kolesa; košarice, prirejene za kolesa; letala; 
lokomotive; manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila; 
mopedi; motorna vozila; motorni čolni; mreže pri 
dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
obleke); mreže za prtljago za vozila; nakupovalni 
vozički; naprave proti bleščanju za vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; naprave proti zaslepitvi za vozila; 
okrasni pokrovi za kolesa vozil; omnibusi; otroški 
vozički; počitniške ali stanovanjske prikolice; 
počitniške prikolice (avtomobili); potovalni avtobusi; 
prevleka za volanski obroč; prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; protivlomne 
naprave za vozila; protivlomni alarmi za vozila; 
prtljažniki za na vozila; prtljažniki za smuči za vozila; 
samolepljive krpice za krpanje zračnic; sedežne 
prevleke za vozila; senčniki za avtomobile; skuterji 
(motorno kolo); stojala za dvokolesa; strehice za 
otroške vozičke; strehice za športne otroške vozičke; 
športni avtomobili; športni otroški vozički; tovornjaki; 
tramvaji; transportni tricikli; transportni vozički; tricikli; 
vozički za golf; vozički za prtljago; vozila na zračni 
blazini; vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
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ekološka vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
vozila za po snegu; zelo majhni avtomobili na treh 
kolesih; zračna vozila; zračne tlačilke (oprema vozil); 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa; zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; tiskovine izdelane iz okolju prijaznega 
papirja; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti za 
pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; glasbene voščilnice; 
posetnice (pisalne potrebščine); beležnice; bloki 
(pisarniški); škatle in ovitki iz papirja in lepenke; 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov; časopisi; 
držala za nalivna peresa; držala za štampiljke; 
fotografije; koledarji z; odtrgovalnimi listi; knjižice; 
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige; 
pamfleti; promocijski material; plakati (posterji); 
uporabniški priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, 
navigacijskih sistemov ter računalnikov in računalniške 
programske opreme; nekodirane kartice, zlasti 
telefonske, debetne, kreditne in plačilne kartice, 
pripomočki za oglaševanje in propagando, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, zlasti tisti za oglaševanje in 
propagando na področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje; igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 

uporabo s TV sprejemniki; igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; 
igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo-knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah; 
reklamiranje; oglaševanje na prevoznih sredstvih; 
storitve marketinga in storitve v zvezi z vzpostavljanjem 
stikov z javnostjo; storitve oglasnih dejavnosti; stiki z 
javnostjo; ekonomske prognoze; stroškovno cenovne 
analize; poslovne informacije; promocija na področju 
varstva okolja; ekonomske in organizacijske storitve na 
področju energetike in ekologije; javnomnenjske 
raziskave; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: dobrodelni 
prispevki (pobiranje); zbiranje finančnih sredstev; 
finančno informiranje; finančno svetovanje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; kreditno 
posredništvo; najemanje kreditov; kreditiranje; 
finančne investicije; davčno svetovanje in cenitve; 
obročna posojila; posojila (financiranje); skrbništvo 
(finančno); vrednotenje stroškov; vzdrževanja 
(finančna cenitev); vzajemni skladi; storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij; izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; financiranje okoljevarstvenih projektov; 
sponzoriranje okoljevarstvenih projektov; financiranje 
projektov s področja varstva voda; finančne naložbe; 
finančni posli; finančno posredništvo; finančno 
vrednotenje; finančne analize; finančne cenitve; 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
storitve posojanja in najemanja denarja; spodbujanje 
izvajanja okoljskih naložb; zbiranje dobrodelnih 
prispevkov zlasti preko SMS sporočil in interneta; 
organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur; zavarovanje 
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nezgodno; zdravstveno zavarovanje; življenjsko 
zavarovanje.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov 
elektronska izmenjava podatkov; storitve ISP (Internet 
Service Provider); storitve, izvedljive na osnovi 
digitalne telefonskega omrežja z integriranimi 
storitvami, namreč prenos govora, slike, teksta in 
podatkov; komunikacije po telefonu, mobilnem ali 
stacionarnem; informiranje o telekomunikacijah; 
oddajanje v najem telekomunikacijske opreme; 
satelitsko prenašanje; digitalne omrežne 
telekomunikacijske storitve; posredovanje informacij o 
plačilnih storitvah preko telefona, mobilnega telefona 
in telefaksa; najem in zakup telekomunikacijskih 
aparatov, instalacij, instrumentov, komponent in mrež; 
dajanje v najem in najemanje telekomunikacijskih, 
radijskih, radio-telefonskih in radio-faksimilnih 
aparatov; storitve mobilnega interneta; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala,predelava odpadkov, predelava odsluženih 
mobilnih telefonov, baterij, polnilnikov ter druge 
električne in elektronske opreme recikliranje smeti in 
odpadkov, recikliranje odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme, sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje 
ostankov in odpadkov, čiščenje vode, čiščenje zraka, 
osveževanje zraka (klimatizacija), osveževanje zraka 
(odišavljenje), proizvajanje energije, razstrupljanje 
nevarnih materialov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; diskoteke; dobrodelne prireditve; 
športne prireditve in tekmovanja; organizacija 
ekoloških taborov in poletnih šol; organizacija kulturnih 
ali izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); motiviranje na področju 
recikliranja odpadkov, okoljevarstva; ozaveščanje na 
področju okoljevarstva; izobraževanje na področju 
naravovarstva; izobraževanje na področju ločevanja 
odpadkov in recikliranja; izobraževanje v zvezi z 
ekološko predelavo; izposoja scen za predstave; 
organiziranje lepotnih tekmovanj; organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); klubske 
storitve (za zabave ali za izobraževanje); digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; izposoja telefonskih 
aparatov; namizno založništvo; nastopanje v živo; 
nudenje iger na računalniški mreži; nudenje on-line 
elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko 
računalniške mreže); objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži; oddajanje v najem video-
kamer; objavljanje besedil (razen reklam); 
izobraževanje in poučevanje s področja 
telekomunikacij; organizacija, vodenje in izvedba 
kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; spletne knjižnice; informiranje o 
izobraževanju; praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve); predvajane kinematografskih predstav; 
prevajalstvo; storitve obdelave govora in slike; storitve 
s področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; zlasti; 
raziskave na področju varstva okolja; raziskave na 
področju varstva voda; hidrološke in ekološke analize; 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani; konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija); 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; projektne študije; raziskave na 
področju vplivov okolja in ekologije; načrtovanje 
računalniških sistemov; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
184 BIL 2009/3, 30.06.2009



SI - ZNAMKE Prijave znamk - Objave prijav 200871929
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
storitve; tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo; storitve 
testiranja blaga; prometne informacije (podatki o 
stanju na cestah in mejah), informacije o tehnologiji, 
vremenu, snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi; storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; raziskave in svetovanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo; raziskovalno - razvojne storitve obstoječih in 
novih tehnologij pri energetski pretvorbi in varovanju 
človekovega okolja; inženiring na področju energetike 
in ekologije; svetovanje na področju varčevanja z 
energijo, varstva okolja in ekologije.

(210) 200871929 (220) 12.12.2008
(441) 30.06.2009

(731) Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) črna, bela, siva

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 

kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ojačevalni materiali kovinski za cevi; odtočne 
cevi iz kovine; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; prirobnice kovinske za pritrditev cevi; spoji iz 
kovine za cevi; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; 
ventili iz kovine (razen kot deli strojev); zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; aparati za 
natančno merjenje; boje za označevanje; brizgalne 
cevi; daljinomeri; avtomati za karte; glasbeni avtomati 
na kovance; strojno berljivi mediji; elektronski osebni 
organizatorji; alarmni zvonci; instrumenti za merjenje 
zemljišča; kazalniki temperature; kazalniki tlaka; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
kemijski aparati in instrumenti; konektorji za plačilna 
sredstva; merilne naprave; merilne naprave (števci); 
merilne naprave, električne; merilni instrumenti; 
plavalni jopiči; plavalni obroči; plavutke; potapljaške 
maske; potapljaške obleke; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij), čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
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instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih; 
predposneti CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; 
računalniki; računalniški spomini; računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju, računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi računalniške periferne enote 
računalniški programi - programska oprema, naložljiva 
preko računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški programi za 
poslušanje glasbe; računalniški software, registriran; 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki; računalniški vmesniški 
kontrolerji; računalniški; programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika; računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 
uporabnika; računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov; računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme; 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov; podatkovni strežniki; osebni in industrijski 
računalniki; vmesniki (za računalnike); vmesniške 
kartice; telefonske žice; telefonski aparati; tiskana 
vezja; elektronski osebni organizatorji; 
brezprekinitveni električni napajalniki; prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih; strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci, 
strežniki za transakcije in trgovci; sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike posneti programi za gonilnike; melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do interneta; sistemi za obveščanje preko 
SMS sporočil; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov; stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali; 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa; žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije; aparati in naprave za 
pozivanje in prenos podatkov; sateliti in satelitski 
terminali na zemlji; prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko; oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole; aparati za 
upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 

okviru podatkovnega signala; terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki), sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili; čolni, ladje; dostavni 
tricikli; dvokolesa; električna vozila; hupe za vozila; 
jahte; kolesa in motorna kolesa; košare, prirejene za 
kolesa; košarice, prirejene za kolesa; letala; 
lokomotive; manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila; 
mopedi; motorna vozila; motorni čolni; mreže pri 
dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
obleke); mreže za prtljago za vozila; nakupovalni 
vozički; naprave proti bleščanju za vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; naprave proti zaslepitvi za vozila; 
okrasni pokrovi za kolesa vozil; omnibusi; otroški 
vozički; počitniške ali stanovanjske prikolice; 
počitniške prikolice (avtomobili); potovalni avtobusi; 
prevleka za volanski obroč; prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; protivlomne 
naprave za vozila; protivlomni alarmi za vozila; 
prtljažniki za na vozila; prtljažniki za smuči za vozila; 
samolepljive krpice za krpanje zračnic; sedežne 
prevleke za vozila; senčniki za avtomobile; skuterji 
(motorno kolo); stojala za dvokolesa; strehice za 
otroške vozičke; strehice za športne otroške vozičke; 
športni avtomobili; športni otroški vozički; tovornjaki; 
tramvaji; transportni tricikli; transportni vozički; tricikli; 
vozički za golf; vozički za prtljago; vozila na zračni 
blazini; vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
ekološka vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
vozila za po snegu; zelo majhni avtomobili na treh 
kolesih; zračna vozila; zračne tlačilke (oprema vozil); 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa; zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; tiskovine izdelane iz okolju prijaznega 
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papirja; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti za 
pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; glasbene voščilnice; 
posetnice (pisalne potrebščine); beležnice; bloki 
(pisarniški); škatle in ovitki iz papirja in lepenke; 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov; časopisi; 
držala za nalivna peresa; držala za štampiljke; 
fotografije; koledarji z; odtrgovalnimi listi; knjižice; 
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige; 
pamfleti; promocijski material; plakati (posterji); 
uporabniški priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, 
navigacijskih sistemov ter računalnikov in računalniške 
programske opreme; nekodirane kartice, zlasti 
telefonske, debetne, kreditne in plačilne kartice, 
pripomočki za oglaševanje in propagando, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, zlasti tisti za oglaševanje in 
propagando na področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje; igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 
uporabo s TV sprejemniki; igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; 
igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo-knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah; 
reklamiranje; oglaševanje na prevoznih sredstvih; 

storitve marketinga in storitve v zvezi z vzpostavljanjem 
stikov z javnostjo; storitve oglasnih dejavnosti; stiki z 
javnostjo; ekonomske prognoze; stroškovno cenovne 
analize; poslovne informacije; promocija na področju 
varstva okolja; ekonomske in organizacijske storitve na 
področju energetike in ekologije; javnomnenjske 
raziskave; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: dobrodelni 
prispevki (pobiranje); zbiranje finančnih sredstev; 
finančno informiranje; finančno svetovanje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; kreditno 
posredništvo; najemanje kreditov; kreditiranje; 
finančne investicije; davčno svetovanje in cenitve; 
obročna posojila; posojila (financiranje); skrbništvo 
(finančno); vrednotenje stroškov; vzdrževanja 
(finančna cenitev); vzajemni skladi; storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij; izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; financiranje okoljevarstvenih projektov; 
sponzoriranje okoljevarstvenih projektov; financiranje 
projektov s področja varstva voda; finančne naložbe; 
finančni posli; finančno posredništvo; finančno 
vrednotenje; finančne analize; finančne cenitve; 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
storitve posojanja in najemanja denarja; spodbujanje 
izvajanja okoljskih naložb; zbiranje dobrodelnih 
prispevkov zlasti preko SMS sporočil in interneta; 
organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur; zavarovanje 
nezgodno; zdravstveno zavarovanje; življenjsko 
zavarovanje.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov 
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elektronska izmenjava podatkov; storitve ISP (Internet 
Service Provider); storitve, izvedljive na osnovi 
digitalne telefonskega omrežja z integriranimi 
storitvami, namreč prenos govora, slike, teksta in 
podatkov; komunikacije po telefonu, mobilnem ali 
stacionarnem; informiranje o telekomunikacijah; 
oddajanje v najem telekomunikacijske opreme; 
satelitsko prenašanje; digitalne omrežne 
telekomunikacijske storitve; posredovanje informacij o 
plačilnih storitvah preko telefona, mobilnega telefona 
in telefaksa; najem in zakup telekomunikacijskih 
aparatov, instalacij, instrumentov, komponent in mrež; 
dajanje v najem in najemanje telekomunikacijskih, 
radijskih, radio-telefonskih in radio-faksimilnih 
aparatov; storitve mobilnega interneta; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala,predelava odpadkov, predelava odsluženih 
mobilnih telefonov, baterij, polnilnikov ter druge 
električne in elektronske opreme recikliranje smeti in 
odpadkov, recikliranje odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme, sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje 
ostankov in odpadkov, čiščenje vode, čiščenje zraka, 
osveževanje zraka (klimatizacija), osveževanje zraka 
(odišavljenje), proizvajanje energije, razstrupljanje 
nevarnih materialov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; diskoteke; dobrodelne prireditve; 
športne prireditve in tekmovanja; organizacija 
ekoloških taborov in poletnih šol; organizacija kulturnih 
ali izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); motiviranje na področju 
recikliranja odpadkov, okoljevarstva; ozaveščanje na 
področju okoljevarstva; izobraževanje na področju 
naravovarstva; izobraževanje na področju ločevanja 
odpadkov in recikliranja; izobraževanje v zvezi z 
ekološko predelavo; izposoja scen za predstave; 
organiziranje lepotnih tekmovanj; organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); klubske 
storitve (za zabave ali za izobraževanje); digitalna 

obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; izposoja telefonskih 
aparatov; namizno založništvo; nastopanje v živo; 
nudenje iger na računalniški mreži; nudenje on-line 
elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko 
računalniške mreže); objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži; oddajanje v najem video-
kamer; objavljanje besedil (razen reklam); 
izobraževanje in poučevanje s področja 
telekomunikacij; organizacija, vodenje in izvedba 
kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 
računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; spletne knjižnice; informiranje o 
izobraževanju; praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve); predvajane kinematografskih predstav; 
prevajalstvo; storitve obdelave govora in slike; storitve 
s področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; zlasti; 
raziskave na področju varstva okolja; raziskave na 
področju varstva voda; hidrološke in ekološke analize; 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani; konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija); 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; projektne študije; raziskave na 
področju vplivov okolja in ekologije; načrtovanje 
računalniških sistemov; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
storitve; tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo; storitve 
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testiranja blaga; prometne informacije (podatki o 
stanju na cestah in mejah), informacije o tehnologiji, 
vremenu, snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi; storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; raziskave in svetovanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo; raziskovalno - razvojne storitve obstoječih in 
novih tehnologij pri energetski pretvorbi in varovanju 
človekovega okolja; inženiring na področju energetike 
in ekologije; svetovanje na področju varčevanja z 
energijo, varstva okolja in ekologije.

(210) 200871930 (220) 12.12.2008
(441) 30.06.2009

(731) Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) bela, črna, siva

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih); drobni železni predmeti; folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje; gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra; instalacija cevi iz kovine; 
kipi iz navadnih kovin; kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek; konstrukcije iz kovine za preddverja; košare iz 
kovine; kovinske blagajne; obročki iz navadnih kovin 
za ključe; ojačevalni materiali kovinski za cevi; odtočne 
cevi iz kovine; ploščice iz kovine; ploščice kovinske z 
imeni; prirobnice kovinske za pritrditev cevi; spoji iz 
kovine za cevi; stopnice kovinske; stopnišča iz kovine; 
ventili iz kovine (razen kot deli strojev); zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 

zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; aparati za 
natančno merjenje; boje za označevanje; brizgalne 
cevi; daljinomeri; avtomati za karte; glasbeni avtomati 
na kovance; strojno berljivi mediji; elektronski osebni 
organizatorji; alarmni zvonci; instrumenti za merjenje 
zemljišča; kazalniki temperature; kazalniki tlaka; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
kemijski aparati in instrumenti; konektorji za plačilna 
sredstva; merilne naprave; merilne naprave (števci); 
merilne naprave, električne; merilni instrumenti; 
plavalni jopiči; plavalni obroči; plavutke; potapljaške 
maske; potapljaške obleke; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij), čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
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videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih; 
predposneti CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; 
računalniki; računalniški spomini; računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju, računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi računalniške periferne enote 
računalniški programi - programska oprema, naložljiva 
preko računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški programi za 
poslušanje glasbe; računalniški software, registriran; 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki; računalniški vmesniški 
kontrolerji; računalniški; programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika; računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 
uporabnika; računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov; računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme; 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov; podatkovni strežniki; osebni in industrijski 
računalniki; vmesniki (za računalnike); vmesniške 
kartice; telefonske žice; telefonski aparati; tiskana 
vezja; elektronski osebni organizatorji; 
brezprekinitveni električni napajalniki; prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih; strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci, 
strežniki za transakcije in trgovci; sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike posneti programi za gonilnike; melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do interneta; sistemi za obveščanje preko 
SMS sporočil; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov; stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali; 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa; žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije; aparati in naprave za 
pozivanje in prenos podatkov; sateliti in satelitski 
terminali na zemlji; prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko; oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole; aparati za 
upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 
okviru podatkovnega signala; terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 

optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki), sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili; čolni, ladje; dostavni 
tricikli; dvokolesa; električna vozila; hupe za vozila; 
jahte; kolesa in motorna kolesa; košare, prirejene za 
kolesa; košarice, prirejene za kolesa; letala; 
lokomotive; manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila; 
mopedi; motorna vozila; motorni čolni; mreže pri 
dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
obleke); mreže za prtljago za vozila; nakupovalni 
vozički; naprave proti bleščanju za vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; naprave proti zaslepitvi za vozila; 
okrasni pokrovi za kolesa vozil; omnibusi; otroški 
vozički; počitniške ali stanovanjske prikolice; 
počitniške prikolice (avtomobili); potovalni avtobusi; 
prevleka za volanski obroč; prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; protivlomne 
naprave za vozila; protivlomni alarmi za vozila; 
prtljažniki za na vozila; prtljažniki za smuči za vozila; 
samolepljive krpice za krpanje zračnic; sedežne 
prevleke za vozila; senčniki za avtomobile; skuterji 
(motorno kolo); stojala za dvokolesa; strehice za 
otroške vozičke; strehice za športne otroške vozičke; 
športni avtomobili; športni otroški vozički; tovornjaki; 
tramvaji; transportni tricikli; transportni vozički; tricikli; 
vozički za golf; vozički za prtljago; vozila na zračni 
blazini; vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
ekološka vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
vozila za po snegu; zelo majhni avtomobili na treh 
kolesih; zračna vozila; zračne tlačilke (oprema vozil); 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa; zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; tiskovine izdelane iz okolju prijaznega 
papirja; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti za 
pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; glasbene voščilnice; 
posetnice (pisalne potrebščine); beležnice; bloki 
(pisarniški); škatle in ovitki iz papirja in lepenke; 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov; časopisi; 
držala za nalivna peresa; držala za štampiljke; 
fotografije; koledarji z; odtrgovalnimi listi; knjižice; 
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige; 
pamfleti; promocijski material; plakati (posterji); 
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uporabniški priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, 
navigacijskih sistemov ter računalnikov in računalniške 
programske opreme; nekodirane kartice, zlasti 
telefonske, debetne, kreditne in plačilne kartice, 
pripomočki za oglaševanje in propagando, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, zlasti tisti za oglaševanje in 
propagando na področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje; igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 
uporabo s TV sprejemniki; igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; 
igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij za 
poslovne informacije; priprava statističnih informacij; 
računovodske in knjigovodske storitve; saldakonti; 
revizorstvo-knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah; 
reklamiranje; oglaševanje na prevoznih sredstvih; 
storitve marketinga in storitve v zvezi z vzpostavljanjem 
stikov z javnostjo; storitve oglasnih dejavnosti; stiki z 
javnostjo; ekonomske prognoze; stroškovno cenovne 
analize; poslovne informacije; promocija na področju 
varstva okolja; ekonomske in organizacijske storitve na 
področju energetike in ekologije; javnomnenjske 
raziskave; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 

mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: dobrodelni 
prispevki (pobiranje); zbiranje finančnih sredstev; 
finančno informiranje; finančno svetovanje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; kreditno 
posredništvo; najemanje kreditov; kreditiranje; 
finančne investicije; davčno svetovanje in cenitve; 
obročna posojila; posojila (financiranje); skrbništvo 
(finančno); vrednotenje stroškov; vzdrževanja 
(finančna cenitev); vzajemni skladi; storitve plačilnega 
prometa; bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom; zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij; izdelava poročil na podlagi opravljenih 
plačilnih storitev; financiranje; vodenje financ; denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij; elektronsko plačevanje; finančno 
sponzoriranje; financiranje okoljevarstvenih projektov; 
sponzoriranje okoljevarstvenih projektov; financiranje 
projektov s področja varstva voda; finančne naložbe; 
finančni posli; finančno posredništvo; finančno 
vrednotenje; finančne analize; finančne cenitve; 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
storitve posojanja in najemanja denarja; spodbujanje 
izvajanja okoljskih naložb; zbiranje dobrodelnih 
prispevkov zlasti preko SMS sporočil in interneta; 
organizacija pobiranja in izterjave; vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur; zavarovanje 
nezgodno; zdravstveno zavarovanje; življenjsko 
zavarovanje.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov 
elektronska izmenjava podatkov; storitve ISP (Internet 
Service Provider); storitve, izvedljive na osnovi 
digitalne telefonskega omrežja z integriranimi 
storitvami, namreč prenos govora, slike, teksta in 
podatkov; komunikacije po telefonu, mobilnem ali 
stacionarnem; informiranje o telekomunikacijah; 
oddajanje v najem telekomunikacijske opreme; 
satelitsko prenašanje; digitalne omrežne 
telekomunikacijske storitve; posredovanje informacij o 
plačilnih storitvah preko telefona, mobilnega telefona 
in telefaksa; najem in zakup telekomunikacijskih 
aparatov, instalacij, instrumentov, komponent in mrež; 
dajanje v najem in najemanje telekomunikacijskih, 
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radijskih, radio-telefonskih in radio-faksimilnih 
aparatov; storitve mobilnega interneta; posojanje 
nadomestnih telekomunikacijskih aparatov; 
zagotavljanje uporabniškega dostopa do interneta, 
računalniških omrežij, in računalniških baz podatkov; 
zagotavljanje telekomunikacijske povezave z 
internetom, računalniškimi omrežji in računalniškimi 
bazami podatkov; zagotavljanje varovalnih 
komunikacijskih kanalov; zagotavljanje informacij v 
zvezi z ali za identifikacijo telefonskih in 
telekomunikacijskih aparatov in instrumentov; 
omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 
računalniško mrežo in omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; zbiranje in distribucija 
novic; telekomunikacija informacij, vključno s 
spletnimi stranmi, računalniškimi programi in vsemi 
ostalimi podatki; storitve elektronske pošte; storitve s 
področja mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter 
telefonskih, radijskih in stabilnih komunikacij; 
pošiljanje podatkov s pomočjo radijske zveze, 
telekomunikacij in preko satelita; storitve sporočanja, 
namreč pošiljanje, sprejem in prepošiljanje sporočil v 
obliki besedila, avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali 
v kombinaciji teh formatov zagotavljanje informacij v 
zvezi z naštetimi storitvami.

40: obdelava materialov zlasti: obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala,predelava odpadkov, predelava odsluženih 
mobilnih telefonov, baterij, polnilnikov ter druge 
električne in elektronske opreme recikliranje smeti in 
odpadkov, recikliranje odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme, sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje 
ostankov in odpadkov, čiščenje vode, čiščenje zraka, 
osveževanje zraka (klimatizacija), osveževanje zraka 
(odišavljenje), proizvajanje energije, razstrupljanje 
nevarnih materialov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; diskoteke; dobrodelne prireditve; 
športne prireditve in tekmovanja; organizacija 
ekoloških taborov in poletnih šol; organizacija kulturnih 
ali izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); motiviranje na področju 
recikliranja odpadkov, okoljevarstva; ozaveščanje na 
področju okoljevarstva; izobraževanje na področju 
naravovarstva; izobraževanje na področju ločevanja 
odpadkov in recikliranja; izobraževanje v zvezi z 
ekološko predelavo; izposoja scen za predstave; 
organiziranje lepotnih tekmovanj; organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); klubske 
storitve (za zabave ali za izobraževanje); digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; izposoja telefonskih 
aparatov; namizno založništvo; nastopanje v živo; 
nudenje iger na računalniški mreži; nudenje on-line 
elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko 
računalniške mreže); objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži; oddajanje v najem video-
kamer; objavljanje besedil (razen reklam); 
izobraževanje in poučevanje s področja 
telekomunikacij; organizacija, vodenje in izvedba 
kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev; izobraževanje in učenje in sicer on-line iz 

računalniške baze podatkov ali z interneta ali z 
drugega elektronskega omrežja; izobraževanje za 
uporabo računalniške strojne in/ali programske 
opreme; izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; on-line 
igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; spletne knjižnice; informiranje o 
izobraževanju; praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve); predvajane kinematografskih predstav; 
prevajalstvo; storitve obdelave govora in slike; storitve 
s področja mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; zlasti; 
raziskave na področju varstva okolja; raziskave na 
področju varstva voda; hidrološke in ekološke analize; 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani; konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija); 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; projektne študije; raziskave na 
področju vplivov okolja in ekologije; načrtovanje 
računalniških sistemov; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
storitve; tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo; storitve 
testiranja blaga; prometne informacije (podatki o 
stanju na cestah in mejah), informacije o tehnologiji, 
vremenu, snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi; storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
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drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; raziskave in svetovanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo; raziskovalno - razvojne storitve obstoječih in 
novih tehnologij pri energetski pretvorbi in varovanju 
človekovega okolja; inženiring na področju energetike 
in ekologije; svetovanje na področju varčevanja z 
energijo, varstva okolja in ekologije.

(210) 200871931 (220) 12.12.2008
(441) 30.06.2009

(731) Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(540)

MUZIQ

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; avtomati za karte; 
glasbeni avtomati na kovance; strojno berljivi mediji; 
elektronski osebni organizatorji; alarmni zvonci; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
konektorji za plačilna sredstva; digitalni zvočni in 
glasbeni zapisi za uporabo na mobilnih telefonih; 
digitalni zvočni in glasbeni zapisi za uporabo na 
osebnih in prenosnih računalnikih; digitalne fotografije 
in posnetki za uporabo na mobilnih telefonih; digitalni 

video posnetki za uporabo na mobilnih telefonih; 
digitalni video posnetki za uporabo na osebnih in 
prenosnih računalnikih; optična vlakna; optična vlakna 
(kabli); optični linki za telekomunikacije; digitalno 
omrežje (telekomunikacije); čipi (deli integriranih 
vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki (računalniška 
oprema); diskovni pogoni (za računalnike); 
elektronske publikacije, naložljive preko računalniške 
mreže (internet...); magnetne identifikacijske kartice; 
integrirana vezja; kartice z integriranim vezjem (smart 
cards); magnetni diski; magnetni kodirniki; magnetni 
nosilci podatkov; modemi; monitorji in tiskalniki; 
monitorji (terminali) (računalniška oprema); mediji za 
shranjevanje podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni 
računalniki); oddajniki (telefonija); oddajniki 
(telekomunikacije); oddajniki za elektronske signale; 
optični aparati in instrumenti; optični diski; optični 
nosilci podatkov; optični zgoščevalniki; prodajni 
avtomati; programi za računalniške igre; računalniške 
igre; igralne konzole; prenosne igralne konzole; igralni 
avtomati prilagojeni za uporabo s katodno cevjo in/ali 
televizijskimi sprejemniki in/ali računalniki; ročno-
prenosni računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; 
predvajalniki zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-
jev; prenosni CD predvajalniki; kontrolne ročice 
(Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice ; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih; 
predposneti CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; 
računalniki; računalniški spomini; računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju; računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi; računalniške periferne enote; 
računalniški programi - programska oprema, naložljiva 
preko računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški programi za 
poslušanje glasbe; računalniški software, registriran; 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki; računalniški vmesniški 
kontrolerji; računalniški programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika; računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 
uporabnika; računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov; računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme; 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov; podatkovni strežniki; osebni in industrijski 
računalniki; vmesniki (za računalnike); vmesniške 
kartice; telefonske žice; telefonski aparati; tiskana 
vezja; elektronski osebni organizatorji; 
brezprekinitveni električni napajalniki; prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih; strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci, 
strežniki za transakcije in trgovci; sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike; posneti programi za gonilnike; melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do interneta; sistemi za obveščanje preko 
SMS sporočil; telekomunikacijski sistemi za 
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sprejemanje, oddajanje in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil; internetne igre za 
snemanje (download) za aplikacije na mobilne 
telefone; publikacije in ostalo elektronsko medijsko 
izražanje, interaktivno in ne-interaktivno; računalniška 
programska oprema za mobilne melodije, igre, 
ohranjevalniki zaslona, logotipe in druge (audio) 
vizualne materiale kot fotografije (kratki) video posnetki 
in filmi in grafike, katerih materiali se ponujajo in/ali 
komunicirajo in se pregledujejo/so pregledani s strani 
potrošnikov in/ali uporabnikov, naročeni in/ali sneti 
(download) preko interneta ali drugih elektronskih poti 
kot SMS-i ali mobilni telefoni za uporabo na mobilnih 
telefonih ali drugih elektronskih aparatih kot 
računalniki; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov; stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali; 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa; žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije; aparati in naprave za 
pozivanje in prenos podatkov; sateliti in satelitski 
terminali na zemlji; prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko; oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole; aparati za 
upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 
okviru podatkovnega signala; terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili ; čolni, ladje; 
dostavni tricikli; dvokolesa; električna vozila; hupe za 
vozila; jahte; kolesa in motorna kolesa; košare, 
prirejene za kolesa; košarice, prirejene za kolesa; 
letala; lokomotive; manjši zaprti tovornjaki, dostavna 
vozila; mopedi; motorna vozila; motorni čolni; mreže 
pri dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
obleke); mreže za prtljago za vozila; nakupovalni 
vozički; naprave proti bleščanju za vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; naprave proti zaslepitvi za vozila; 
okrasni pokrovi za kolesa vozil; omnibusi; otroški 
vozički; počitniške ali stanovanjske prikolice; 

počitniške prikolice (avtomobili); potovalni avtobusi; 
prevleka za volanski obroč; prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; protivlomne 
naprave za vozila; protivlomni alarmi za vozila; 
prtljažniki za na vozila; prtljažniki za smuči za vozila; 
samolepljive krpice za krpanje zračnic; sedežne 
prevleke za vozila; senčniki za avtomobile; skuterji 
(motorno kolo); stojala za dvokolesa; strehice za 
otroške vozičke; strehice za športne otroške vozičke; 
športni avtomobili; športni otroški vozički; tovornjaki; 
tramvaji; transportni tricikli; transportni vozički; tricikli; 
vozički za golf; vozički za prtljago; vozila na zračni 
blazini; vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
vozila za po snegu; zelo majhni avtomobili na treh 
kolesih; zračna vozila; zračne tlačilke (oprema vozil); 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa; zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti 
za pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; glasbene voščilnice; 
posetnice (pisalne potrebščine); beležnice; bloki 
(pisarniški); škatle in ovitki iz papirja in lepenke; 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov; časopisi; 
držala za nalivna peresa; držala za štampiljke; 
fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; knjižice; 
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige; 
pamfleti; plakati (posterji); uporabniški priročniki, zlasti 
na temo telekomunikacij, navigacijskih sistemov ter 
računalnikov in računalniške programske opreme; 
nekodirane kartice, zlasti telefonske, debetne, 
kreditne in plačilne kartice; pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi, zlasti 
tisti za oglaševanje in propagando na področju 
telekomunikacij.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje ; igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 
uporabo s TV sprejemniki; igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; 
igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 9, 
12, 14, 16, 25 ter 28; storitve agencij za poslovne 
informacije; priprava statističnih informacij; 
komercializacija digitalnih zvočnih in glasbenih zapisov 
za uporabo na mobilnih telefonih in na osebnih in 
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prenosnih računalnikih; komercializacija digitalne 
fotografije in posnetkov za uporabo na mobilnih 
telefonih; komercializacija digitalnih video posnetkov 
za uporabo na mobilnih telefonih in na osebnih in 
prenosnih računalnikih; računovodske in knjigovodske 
storitve; saldakonti; revizorstvo/knjigovodska revizija; 
poslovna administracija in pisarniški posli; svetovanje s 
področja poslovne organizacije in vodenja; svetovanje 
pri kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; trženje in prodaja preko interneta, spletnih 
portalov, telekomunikacijskih sistemov za 
sprejemanje, oddajanje in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil; poslovne raziskave in 
poizvedbe; storitve reklamiranja in oglaševanja po 
računalniških mrežah; reklamiranje; oglaševanje na 
prevoznih sredstvih; storitve marketinga in storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem stikov z javnostjo; storitve 
oglasnih dejavnosti; stiki z javnostjo; ekonomske 
prognoze; stroškovno cenovne analize; poslovne 
informacije; javnomnenjske raziskave; administrativno 
vodenje računalniških datotek; upravljanje in vodenje 
sistema za obdelavo poslovnih podatkov; 
administrativna obdelava podatkov; računalniško 
vodenje baz podatkov (administrativne storitve); 
trženje vsebin in storitev plačljivih spletnih strani 
ponudnikov; poslovne informacije o storitvah, nudenih 
po računalniških mrežah; sistemiziranje informacij v 
računalniške baze; izbiranje in vnašanje podatkov v 
računalniške baze; izposoja prodajnih avtomatov; 
objavljanje in oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
elektronska izmenjava podatkov; storitve ISP (Internet 
Service Provider); storitve, izvedljive na osnovi 
digitalne telefonskega omrežja z integriranimi 
storitvami, namreč prenos govora, slike, teksta in 
podatkov; komunikacije po telefonu, mobilnem ali 
stacionarnem; informiranje o telekomunikacijah; 
izposoja telefonskih aparatov; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; storitve 
mobilnega interneta; posojanje nadomestnih 

telekomunikacijskih aparatov; zagotavljanje 
uporabniškega dostopa do interneta, računalniških 
omrežij, in računalniških baz podatkov; zagotavljanje 
telekomunikacijske povezave z internetom, 
računalniškimi omrežji in računalniškimi bazami 
podatkov; zagotavljanje varovalnih komunikacijskih 
kanalov; zagotavljanje informacij v zvezi z ali za 
identifikacijo telefonskih in telekomunikacijskih 
aparatov in instrumentov; omogočanje 
telekomunikacijskih povezav z globalno računalniško 
mrežo in omogočanje dostopa do globalne 
računalniške mreže; zbiranje in distribucija novic; 
telekomunikacija informacij, vključno s spletnimi 
stranmi, računalniškimi programi in vsemi ostalimi 
podatki; storitve elektronske pošte; storitve s področja 
mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter telefonskih, 
radijskih in stabilnih komunikacij; storitve sprejemanja, 
oddajanja, prenosa glasbenih vsebin: polifoničnih 
melodij, pravih melodij, celih melodij, prediger, 
videozvonjenja, glasbenih videov, ozadja glasbenih 
izvajalcev preko spletnih portalov, spletnih strani in 
sporočil SMS; storitve zagotavljanje dostopa do 
glasbenih vsebin: polifoničnih melodij, pravih melodij, 
celih melodij, prediger, videozvonjenja, glasbenih 
videov, ozadja glasbenih izvajalcev preko spletnih 
portalov, spletnih strani in sporočil SMS; storitve 
spletnih portalov; pošiljanje podatkov s pomočjo 
radijske zveze, telekomunikacij in preko satelita; 
storitve sporočanja, namreč pošiljanje, sprejem in 
prepošiljanje sporočil v obliki besedila, avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov 
zagotavljanje informacij v zvezi z naštetimi storitvami.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; diskoteke; dobrodelne prireditve; 
športne prireditve in tekmovanja; organizacija kulturnih 
ali izobraževalnih razstav; organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); izposoja scen za predstave; 
organiziranje lepotnih tekmovanj; organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); klubske 
storitve (za zabave ali za izobraževanje); digitalna 
obdelava slik; fotografiranje; igre na srečo; 
izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij; namizno založništvo; 
nastopanje v živo; spletne knjižnice; nudenje iger na 
računalniški mreži; nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške 
mreže); objavljanje elektronskih knjig in revij na 
računalniški mreži; oddajanje v najem video-kamer; 
objavljanje besedil (razen reklam); izobraževanje in 
poučevanje s področja telekomunikacij; organizacija, 
vodenje in izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, 
seminarjev, simpozijev; izobraževanje in učenje in 
sicer on-line iz računalniške baze podatkov ali z 
interneta ali z drugega elektronskega omrežja; 
izobraževanje za uporabo računalniške strojne in/ali 
programske opreme; izobraževanje za uporabo baz 
podatkov, komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
on-line igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); predvajane 
kinematografskih predstav; prevajalstvo; storitve 
obdelave govora in slike; storitve s področja 
mikrofilmanja ; zabaviščni parki; zabaviščne 
dejavnosti.
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42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme zlasti: 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani; konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija); 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; projektne študije; načrtovanje 
računalniških sistemov; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehnične 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo; storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi; storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; raziskave v zvezi z varstvom okolja, ekologijo; 
svetovanje na področju varčevanja z energijo, varstva 
okolja in ekologije.

(210) 200871976 (220) 01.05.2004
(441) 30.06.2009

(731) Union Bancaire Privee, UBP,
Rue du Rhone 96-98, 1211 Geneve 1, CH

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

36: bančništvo, finančni in denarni posli.

(210) 200871988 (220) 30.12.2008
(441) 30.06.2009

(731) MEDIA S, d.o.o.,
Prešernova cesta 7, 1000 Ljubljana, SI

(740) Antonija Flak, univ.dipl.inž.el.,
Kotnikova 32, p.p. 2706, 1001 Ljubljana, SI

(540)

Media S

(510,511) NCL(9)

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); časopisi, 
katalogi, knjige, koledarji, označevalni trakovi za 
knjige, plakati iz papirja ali lepenke, prospekti, revije, 
voščilnice; knjigoveški material; fotografije; pisarniški 
material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 
material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); 
zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli. oddajanje 
oglasnih površin v najem, oddajanje oglaševalskega 
prostora v komunikacijskih medijih, oddajanje 
propagandnih sredstev v najem, oglaševanje po 
računalniški mreži, organizacija razstav za komercialne 
ali reklamne namene, organiziranje trgovinskih sejmov 
za komercialne ali reklamne namene, pisanje 
reklamnih tekstov, administrativne storitve, agencije za 
poslovne informacije, davčne napovedi, ekonomske 
prognoze, iskanje podatkov v računalniških datotekah 
(za druge), izbiranje in vnašanje podatkov v 
računalniške baze, izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva, javno plakatiranje, javnomnenjske raziskave, 
neposredno reklamno oglaševanje po pošti, 
objavljanje reklamnih besedil, oblikovanje besedil, 
poslovne cenitve, poslovne informacije in nasveti za 
potrošnike, poslovne poizvedbe, poslovne raziskave, 
poslovno organizacijsko svetovanje, pospeševanje 
prodaje (za druge), predstavitev blaga v 
komunikacijskih medijih (prodaja na drobno), priprava 
sporočil za javnost, raziskovanje in zbiranje podatkov iz 
medijev, razširjanje reklamnih materialov, reklamiranje 
po pošti, reklamne agencije, reklamno oglaševanje po 
radiu in televiziji, sistemiziranje informacij v 
računalniške baze, stiki z javnostjo, storitve urejanja v 
oglaševalske namene, storitve zunanjih izvajalcev, kot 
poslovna podpora (outsourcing), strokovnjaki za 
poslovno učinkovitost, strokovno poslovno svetovanje, 
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stroškovno - cenovne analize, svetovalne storitve s 
področja poslovnega vodenja, svetovanje pri 
kadrovanju, trgovina na drobno in debelo izdelkov iz 
razreda 16, tekstila, oblačil, obutev, pokrival, posnetih 
nosilcev zvočnega zapisa in drugih izdelkov široke 
porabe; tržne raziskave, uvozno - izvozne agencije.

38: telekomunikacije, časovno omejen dostop v globalno 
računalniško mrežo (oddajanje), elektronska pošta, 
kabelska televizija, komuniciranje preko računalniških 
terminalov, oddajanje v najem časovno omejenega 
dostopa v globalno računalniško mrežo, omogočanje 
dostopa do baz podatkov, omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže, računalniško podprto 
prenašanje sporočil in slik, storitve elektronskih 
oglasnih panojev (telekomunikacijske storitve), 
tiskovne agencije, zbiranje in distribucija novic.

39: prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; 
organizacija potovanj. dejavnost potovalnih agencij in 
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane 
dejavnosti, dostava blaga, dostava blaga po pošti, 
dostava časopisov, kurirske storitve, oddajanje 
parkirnih prostorov v najem, oddajanje skladišč v 
najem, paketna dostava, potovalne rezervacije, 
prirejanje izletov, prirejanje križarjenj, prirejanje 
turističnih ogledovanj, prometne informacije.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti, akademije (izobraževanje), digitalna 
obdelava slik, filmska produkcija, filmski studiji, 
fotografiranje, fotografske reportaže, informiranje o 
prireditvah, izposoja kasetnih videorekorderjev, 
izposoja kinematografskih filmov, izposoja 
kinoprojektorjev in pripomočkov, izposoja knjig, 
izposoja video trakov, izposoja zvočnih posnetkov, 
namizno založništvo, nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške 
mreže), obdelava (izdajanje) video-trakov, objavljanje 
besedil (razen reklam), objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži, objavljanje knjig, 
organizacija in izvedba seminarjev, organizacija in 
vodenje kolokvijev, organizacija in vodenje koncertov , 
organizacija in vodenje konferenc, organizacija in 
vodenje kongresov, organizacija in vodenje 
simpozijev, organizacija kulturnih ali izobraževalnih 
razstav, organizacija športnih tekmovanj, organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih), organiziranje in 
vodenje učnih delavnic (šolanje), organiziranje 
lepotnih tekmovanj, organiziranje nastopov (storitve 
impresarijev), organiziranje plesov, organiziranje 
zabavnih prireditev na ulici, pisanje nereklamnih 
tekstov, planiranje družabnih prireditev, poklicno 
usmerjanje, prevajalstvo, produkcija filmov na video 
trakovih, produkcija gledaliških predstav, produkcija 
predstav, produkcija radijskih in televizijskih 
programov, prostori za glasbene prireditve, 
rezerviranje vstopnic za predstave, snemalni studiji, 
snemanje na mikrofilm, snemanje videotrakov, storitve 
časopisnih poročevalcev.

(210) 200970011 (220) 08.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) RPM, najem avtomobilov, d.d.,
Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, SI

(740) Odvetniška družba Mramor, Sorta,
Bilić & Holec o.p.-d.n.o. Ljubljana,
Komenskega ulica 4, 1000 Ljubljana, SI

(540)

BURYA

(510,511) NCL(9)

35: pisanje reklamnih tekstov, prikazi (demonstracije) 
izdelkov, razširjanje reklamnih materialov, 
reklamiranje, reklamne storitve, reklamno oglaševanje 
po radiu, reklamno oglaševanje po televiziji, storitve 
urejanja v oglaševalske namene, poslovno svetovanje, 
poslovne raziskave, tržne študije, raziskave in analize, 
organizacija razstav z komercialne ali reklamne 
namene.

39: avtomobilski transport, dajanje v najem, izposoja 
avtomobilov, izposoja motornih koles, izposoja koles, 
izposoja plovil, izposoja potniških vozil, izposoja 
stršnih prtljažnikov (za vozila), izposoja prikolic (za 
vozila), izposoja vozil, oddajanje parkirnih prostorov v 
najem, oddajanjev najem dirkalnih avtomobilov, 
parkiranje vozil.

41: inštruiranje, izobrazbeni izpiti, klubske storitve (za 
zabave ali za izobraževanje), organizacija športnih 
tekmovanj, organizacija tekmovanj (zabavnih in 
izobraževalnih), organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje), organiziranje lepotnih tekmovanj, 
organiziranje zabavnih prireditev na ulici, praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve), zabave.

(210) 200970017 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. 
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

FLUKOHEM

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

(210) 200970018 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. 
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

FLUKOSTAD

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
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medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

(210) 200970019 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. 
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

SLOVASIM

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

(210) 200970020 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. 
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

SLOPPY

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

(210) 200970021 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. 
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

HEMOLANS

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 

zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

(210) 200970022 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. 
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

ELPRAZOL

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

(210) 200970023 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. 
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

HEMOFLUK

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

(210) 200970024 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. 
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

CRODIP

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.
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(210) 200970025 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. 
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

FINALEK

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

(210) 200970026 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. 
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

CROACE

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

(210) 200970027 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. 
farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

CARVECARD

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

(210) 200970028 (220) 12.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,
Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

LINOLOSIN

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

(210) 200970030 (220) 13.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) T-2 d.o.o.,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 29.1

(540)

(591) siva, bela

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo.

38: telekomunikacije.
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41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970031 (220) 13.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) T-2 d.o.o.,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(531) 24.17; 26.1; 26.4; 29.1

(540)

(591) siva, bela

(510,511) NCL(9)
09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 

kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo.
38: telekomunikacije.
41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 

dejavnosti.
42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 

storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970032 (220) 13.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) T-2 d.o.o.,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(531) 16.1; 26.1; 29.1

(540)

(591) siva, bela

(510,511) NCL(9)
09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 

kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo.
38: telekomunikacije.
41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 

dejavnosti.
42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 

storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970033 (220) 13.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) T-2 d.o.o.,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(531) 16.1; 26.1; 26.11; 29.1

(540)

(591) siva, bela
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(510,511) NCL(9)
09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 

kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo.
38: telekomunikacije.
41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 

dejavnosti.
42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 

storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970034 (220) 13.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) T-2 d.o.o.,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(531) 26.1; 26.11; 29.1

(540)

(591) siva, bela

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 

material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo.
38: telekomunikacije.
41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 

dejavnosti.
42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 

storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970035 (220) 13.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) T-2 d.o.o.,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(531) 26.1; 29.1

(540)

(591) oranžna, bela, siva

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti, aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije, aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike, magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance, registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki, gasilni aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material, fotografije, pisarniški material, lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo, potrebščine za 
umetnike, čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva), material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi), tiskarske črke, klišeji.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo.

38: telekomunikacije.

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti.
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42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem, 
industrijske analize in raziskave, oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970036 (220) 13.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) T-2 d.o.o.,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(531) 26.1

(540)

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti, aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije, aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike, magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance, registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki, gasilni aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material, fotografije, pisarniški material, lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo, potrebščine za 
umetnike, čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva), material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi), tiskarske črke, klišeji.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo.

38: telekomunikacije.

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem, 
industrijske analize in raziskave, oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970037 (220) 13.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) T-2 d.o.o.,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(531) 26.1

(540)

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti, aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije, aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike, magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance, registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki, gasilni aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material, fotografije, pisarniški material, lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo, potrebščine za 
umetnike, čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva), material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi), tiskarske črke, klišeji.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo.
38: telekomunikacije.
41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 

dejavnosti.
42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 

storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem, 
industrijske analize in raziskave, oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970038 (220) 13.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) T-2 d.o.o.,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(531) 26.1

(540)
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(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti, aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije, aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike, magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance, registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki, gasilni aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material, fotografije, pisarniški material, lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo, potrebščine za 
umetnike, čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva), material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi), tiskarske črke, klišeji.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo.

38: telekomunikacije.

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem, 
industrijske analize in raziskave, oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970039 (220) 13.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) T-2 d.o.o.,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(531) 26.1

(540)

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti, aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije, aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike, magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance, registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki, gasilni aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material, fotografije, pisarniški material, lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo, potrebščine za 
umetnike, čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva), material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi), tiskarske črke, klišeji.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo.

38: telekomunikacije.

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem, 
industrijske analize in raziskave, oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970040 (220) 13.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) T-2 d.o.o.,
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(531) 26.1

(540)

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti, aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije, aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike, magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance, registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki, gasilni aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material, fotografije, pisarniški material, lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo, potrebščine za 
umetnike, čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva), material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi), tiskarske črke, klišeji.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo.
38: telekomunikacije.

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti.
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42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem, 
industrijske analize in raziskave, oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970041 (220) 16.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) IZZIVIZZI d.o.o.,
Ahlinova ulica 23, 1291 Škofljica, SI

(531) 2.3; 5.1; 18.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, rumena

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin.

39: prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; 
organizacija potovanj.

(210) 200970048 (220) 14.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited,
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(740) ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 21.3; 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1

(540)

(591) siva, rdeča, rumena, oranžna, bela

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski preparati in substance.

(210) 200970052 (220) 30.04.2004
(441) 30.06.2009

(731) The Boppy Company,
560 Golden Ridge Road, Suite 150, Golden,
Colorado 80401, US

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(540)

BOPPY

(510,511) NCL(9)

16: knjige za otroke; delovne knjige/zvezki za otroke; 
umetniške potrebščine za otroke; material za učenje in 
poučevanje.

25: oblačila za dojenčke, majhne otroke in otroke.

28: spretnostna igrišča/telovadnice in igralni centri za 
dojenčke, majhne otroke in otroke; igrače za 
dojenčke, majhne otroke in otroke razen medvedkov; 
mobili.

(210) 200970086 (220) 21.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) ELPA, d.o.o., Velenje,
Paka pri Velenju 39d, 3320 Velenje, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

WONROS

(510,511) NCL(9)

02: barve, firneži, laki; sredstva za zaščito proti rji in 
sredstva za konzerviranje lesa; barvilna sredstva; 
jedkala; naravne smole v surovem stanju; kovine v 
obliki folij in prahu za pleskarje, dekoraterje, tiskarje in 
umetnike; aluminijski prah za premazovanje; 
antikorozivna sredstva; antikorozivni premazi; kovine v 
prahu za slikarje, dekoraterje, tiskarje in umetnike; 
masti proti rji; minij; olja proti rji; premazi; lepila za 
premaze; zaščitna sredstva za kovine; barvila; 
pigmenti; razredčila za premaze; vezivna sredstva za 
premaze; zgoščevalna sredstva za barve; bronca 
prah; gumijeve smole; kolofonija; mastik (naravna 
smola); naravne smole (surove); neškodljivi premazi; 
ognjeodporni premazi; premazi za aluminij; sandarak 
smola; sikativi (sušilna sredstva) za barve; sredstva 
proti motnosti za kovine; sredstva proti rji (za 
konzervacijo); terpentin (razredčilo za barve); titanov 
oksid (pigment).

04: industrijska olja in maščobe; maziva; sredstva za 
absorbiranje prahu, omočenje prahu in vezanje prahu; 
goriva (vključno goriva za motorje) in snovi za 
osvetljevanje; sveče in stenji za osvetljevanje; 
industrijska mast; industrijsko olje; loj; mast za 
pogonske jermene; mazivna mast; mazivni grafit; 
mazivno olje; mazut; motorno olje; nafta; dizelsko 
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gorivo; bencin; olein; olja za premaze; oljni plin; 
parafin; petrolej (surov ali rafiniran); plinsko olje; 
električna energija; rezalne tekočine; ribje olje, ne 
jedilno; ricinusovo olje za tehnično uporabo; 
sončnično olje za industrijske namene; sredstva proti 
drsenju za pogonske jermene; sredstva za 
odstranjevanje prahu; sredstva za vezavo prahu; 
tekstilno olje; vazelina za industrijske namene; vlažilno 
olje; volnena mast; vžigalna sredstva; olja za 
razkalupljanje (gradbeništvo); industrijski vosek; 
kostno olje za industrijske namene; maziva; preparati 
iz sojinega olja za nelepljivo obdelavo kuhinjske 
opreme; repično olje za industrijske namene; stearine; 
svetilna mast; svetilni vosek; vosek (surovina); vosek 
za pogonske jermene.

06: navadne kovine in njihove zlitine; kovinski gradbeni 
materiali; prenosne kovinske zgradbe; kovinski 
materiali za železniške tračnice; neelektrični kovinski 
kabli in žice; ključavničarski izdelki in drobni kovinski 
predmeti; kovinske cevi; cevne napeljave iz kovine; 
trezorji; kovinski proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi; rude; aluminij; baker, nepredelan ali 
polpredelan; jeklo, nepredelano ali delno predelano; 
kadi kovinske; kositer: kovina v prahu (opilki); krom; 
profili kovinski za železniške vagone; razdelilci kovinski 
za cevovode; rezervoarji iz kovine; tirnične spojke; 
tračnice iz kovine; vodilne tirnice iz kovine; vzmeti 
(železnina); zaboji kovinski; železnina; železniške 
kretnice; železniški materiali iz kovine; železniški 
pragovi iz kovine; železniški preklopi; vrtljiva plošča 
(železnice); jeklena pločevina; jeklene cevi; jeklene 
zlitine; jeklene žice; lito jeklo (jeklene zlitine); palice iz 
kovine; plošče kovinske; aluminijska folija; aluminijske 
žice; bakrena žica, neizolirana; bakreni obroči 
(prstani); bele kovine; bron; cement (vezni material za 
spajanje kovine s keramiko); cevi iz kovine; cevne 
objemke kovinske; cevne spojke; embalažni (pakirni) 
kontejnerji iz kovine; fero-titan; instalacija cevi iz 
kovine; jambori iz kovine; jeklene zgradbe 
(konstrukcije); jekleni jambori; jekleni trakovi; jermeni 
za prenos tovora, kovinski; kabelske spojke iz kovine 
(ne-električne); kabli kovinski, neelektrični; kabli za 
žičnice; kadmij; kobalt (surov); kokile (livarstvo); koli 
kovinski za električne napeljave; kontejnerji iz kovine; 
konzole iz kovine za gradbeništvo; kotniki; kovčki za 
orodje (prazni) kovinski; kovine za ležaje; kovinske 
armature za beton; kovinske komore za pršenje barve; 
kovinske ploščice za boljše spajanje ali izravnanje; 
kovinske posode za shranjevanje kislin; kovinske 
rude; kovinske verige; kovinski nosilci za gradnjo; 
kovinski pritrdilni elementi za strojne jermene; kratke 
kovinske cevi (prstan) za vezavo kabla s kovinsko vrvjo; 
krogle iz jekla; kromove rude; kromovo železo; lito 
železo, nepredelano ali polpredelano; livarski kalupi 
(forme) kovinske; magnezij; mangan; materiali kovinski 
za žičnice pritrjeni na fiksnem mestu; matice kovinske; 
mazalke iz kovine; medenina, neobdelana ali 
polobdelana; molibden; napeljave kovinske za 
ventilacijske in klimatizacijske naprave; navadne 
kovine, nepredelane ali polpredelane; nikelj; niobij; 
nosilci iz kovine; novo srebro (N=120 nikelj-srebro 
zlitina); objemke (železnina); obloge iz kovine za 
konstrukcije in gradbeništvo; obročasto jeklo; 
odtočne cevi iz kovine; ojačevalni gradbeni materiali 
kovinski; ojačevalni materiali kovinski za cevi; 
ojačevalni materiali za strojne jermene kovinski; opore 
kovinske; oprema iz kovine za gradbeništvo; oprema iz 
kovine za pnevmatične napeljave; palete iz kovine; 

palice (kovinske) za varjenje in spajkanje; plavajoči 
kontejnerji kovinski; ploščice (kovinske) za 
gradbeništvo; ploščice iz kovine; ploščice iz kovine; 
ploščice kovinske z imeni; podložke za vijake; pokrovi 
za jaške kovinski; prečni trami iz kovine; pregrade 
kovinske; prirobnice iz kovine; prirobnice kovinske za 
pritrditev cevi; razdelilne cevi kovinske; registrske 
tablice kovinske; signalizacije kovinske (nesvetleče in 
nemehanske); signalne plošče iz kovine 
(nesvetlikajoče in nemehanične); signalne plošče 
kovinske; silicijevo železo; spenjalni trakovi iz kovine; 
spoji iz kovine za cevi; sponke (kovinske) za kable in 
cevi; stebri iz kovine; stebri kovinski za električne 
napeljave; šobe iz kovine; titan; titanovo železo; tlačni 
cevovod kovinski; trakasto železo; transportne palete 
iz kovine; veternice iz kovine; vezni zatiči iz kovine; 
vijačni obroči; vijaki iz kovine; vpenjalne naprave; 
vretena (tuljave) kovinska, nemehanična, za prosto 
navijanje; vretena kovinska, nemehanična, za prosto 
odvijanje (tuljave); vrvi kovinske; zgradbe iz kovine; 
zlitine navadnih kovin; zobata letev iz kovine; železne 
plošče; železne žice; železni trakovi; železo 
(molibdenovo); železo, nepredelano ali polpredelano; 
železove rude; žica iz kovine; žice iz navadnih 
kovinskih zlitin (razen za varovalke); žična vrv; žične 
tkanine (mreža); kovinski tečaji, kovinske zagozde, 
kovinski mozniki, kovinske vzmeti in kovinski vskočniki 
ali podobni varovalni deli (drobni kovinski predmeti), 
kovinske zobate letve, kovinski zobniki.

07: stroji in orodni stroji; motorji (razen za suhozemska 
vozila); sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska 
vozila); poljedelski stroji (razen tistih za ročno 
upravljanje); valilniki; brusilni stroji; črpalke (deli strojev 
ali motorjev); črpalke (stroji); črpalke na stisnjen zrak; 
črpalke za mazanje; črpalke za ogrevalne napeljave 
(obtočne črpalke); dvigalke (stroji); dvigovalne 
naprave; ejektorji (ejektorske črpalke); ekspanzijske 
posode (deli strojev); električni generatorji; vetrni 
generatorji; filtri (deli strojev); gonilna kolesa strojev; 
gonilne verige razen za kopenska vozila; gonilni 
jermeni za motorje in stroje; gredi za stroje; hidravljični 
motorji; jermeni za stroje; kardanski spoji; kompresorji 
(stroji); krmilne naprave za stroje in motorje; ležaji (deli 
strojev); ležajne puše; lovilniki in zbiralniki umazanije 
(stroji); mazalke (deli strojev); mazalni obroči (deli 
strojev); membrane (deli črpalk); menjalniki razen za 
kopenska vozila; mešalni stroji; mešalniki za 
preprečevanje strjevanja ali ločevanja sestavin; mlini 
(stroji); motorji razen za kopenska vozila; naprave za 
filtriranje; naprave za odstranjevanje maščob; naprave 
za presejanje; noži (deli strojev); obdelovalni stroji za 
kovine; ohišja strojev; orodja (deli strojev); prenosniki, 
menjalniki toplote (deli strojev); priprave za razpršitev v 
drobne kapljice; regulatorji (deli strojev); rudniške 
naprave za odstranjevanje materiala; rudniške naprave 
za prevažanje; rudniški stroji; stroji za gradnjo 
železnic; stroji za ločevanje s sejanjem; stroji za 
polaganje tračnic; valjčni ležaji; valji za motorje: valji za 
stroje; vzmeti (deli strojev); gonila za zobate železnice; 
avtomatske naprave za rokovanje s predmeti 
(manipulatorji); bati (deli motorjev ali strojev); bati pri 
blažilnikih sunkov (deli strojev); bati pri dušilnikih 
vibracij (deli strojev); bati za motorje; brizgalne pištole 
za barvanje; centralne vakuumske čistilne naprave; 
centrifugalne črpalke; centrifuge (stroji); čistilne 
naprave za acetilen; čistilne priprave z uporabo pare; 
čistilni stroji in aparati (električni); črpalke za pivo; 
črpalke za zračenje akvarijev; delilni stroji; drobilni 
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stroji; drobilni stroji za industrijsko uporabo; drobilniki 
(dezintegratorji); drobilniki odpadkov; držala rezil (deli 
strojev); dušilci za motorje; dvigala; dvigala za 
tovornjake; dvigala za vagone; električni ročni vrtalni 
stroji; elektromehanski stroji za kemično industrijo; 
elektromotorji razen za konska vozila; elevatorji; glave 
motorjev; glušniki za motorje; gonila za statve; 
hidravlične krmilne naprave za motorje in stroje; 
jermeni za pogon ventilatorjev pri motorjih; kalupi (deli 
strojev); kmetijski stroji; konverterji za jeklarne; krmilne 
naprave na stisnjen zrak za motorje in stroje; krmilni 
kabli (žične vrvi) za stroje in motorje; kroglični ležaji; 
krtače (deli mikalnika); krtače (deli strojev z električnim 
pogonom); krtače (deli strojev); ležaji s samodejnim 
mazanjem; ležaji z zmanjšanim trenjem za stroje; ležaji 
za transmisijske gredi; livarski stroji; lopute (deli 
strojev); mašilke (deli strojev); mehovi (stroji); 
mešalniki (stroji); mešalniki za beton; mize za stroje; 
močnostni generatorji za rezervno napajanje; motorji 
na stisnjen zrak; nakladalna soha (ladijski žerjav); 
naprave, ki ne prepuščajo pare (lovilniki pare); naprave 
za barvanje; naprave za dviganje tovorov; naprave za 
nakladanje in razkladanje; naprave za odstranjevanje 
pare iz napeljave za stisnjen zrak aero-kondenzator; 
naprave za odstranjevanje prahu za čistilne namene; 
naprave za odvodnjavanje (drenaža); naprave za 
predelavo rude; naprave za prepojitev tekočine z s 
plinom; naprave za preprečevanje onesnaževanja za 
motorje in stroje; naprave za razprševanje odplak; 
naprave za sesanje prahu za čistilne namene; naprave 
za sesanje zraka; naprave za spremembo goriva pri 
motorjih z notranjim zgorevanjem; nosilci ležajev (za 
stroje); obroči s kroglicami za kroglične ležaje (venčki); 
odstranjevalniki olj iz pare; ogljene krtačke 
(elektrotehnika); ogrodja strojev; ojnice za stroje in 
motorje; orodja za obdelovalne stroje; pipe (deli 
strojev ali motorjev); pnevmatske cevne transportne 
naprave; podajalniki (deli strojev); podloge z 
zmanjšanim trenjem za stroje; pogonske naprave 
razen za kopenska vozila; pogonski motorji razen za 
kopenska vozila; pokrovi (deli strojev); polnilni stroji; 
predkompresorji za povečanje moči motorjev; 
prenosni mehanizmi (transmisije) razen za kopenska 
vozila; pretvorniki vrtilnega momenta razen za 
kopenska vozila; priprave za vpenjanje orodij (deli 
strojev); puhala za komprimiranje, izpihovanje in 
transport plinov; razplinjevalniki napajalne vode za 
kotle; reducirni ventili (deli strojev); regulatorji 
napajalne vode; regulatorji tlaka (deli strojev); 
regulatorji vrtljajev za stroje in motorje; rezkalni stroji; 
roboti (stroji); ročice (deli strojev); ročične gredi; 
sesalni stroji (za industrijsko uporabo); spoji s 
tesnenjem (deli strojev); spojnice za gredi (stroji); 
statorji (deli strojev); stiskalnice (stroji za industrijsko 
uporabo); stojala, podnožja za stroje; stroji za 
barvanje; stroji za gnetenje; stroji za izdelavo kalupov 
(stroji za formanje); stroji za izpiranje, izplakovanje; 
stroji za kalibriranje, merjenje; stroji za končno 
obdelavo površin; stroji za preoblikovanje kovin s 
pomočjo kalupov; stroji za upogibanje; stroji za 
vrezovanje navojev; stružnice (obdelovalni stroji); 
ščitniki, pokrovi (deli strojev); škripci (deli strojev); 
tečaji (deli strojev); tekalni (mostni) žerjavi; tekoče 
stopnice; tekoči trakovi; tlačni ventili (deli strojev); 
transmisijske naprave za stroje; transporterji (stroji); 
transportne naprave na stisnjen zrak; turbo 
kompresorji; vakuumske črpalke (stroji); ventili (deli 
strojev); verige za dvigala (deli strojev); vibracijski stroji 

za industrijske potrebe; vodne turbine; vrtalne 
vpenjalne glave (deli strojev); vrtalni stroji; zavorne 
cokle (čeljusti) razen za vozila; zavorne obloge razen 
za vozila; zavorni segmenti razen za vozila; zbiralniki 
kotlovca pri parnih kotlih; zobniška gonila razen za 
kopenska vozila; zračne črpalke (garažne napeljave); 
žerjavi (naprave za dvigovanje); gonilna kolesa strojev, 
vključno zobniki, vrvenice, verižna kolesa in 
jermenice; kovinski zobniki (deli strojev) vseh vrst, 
vključno polži in polžasta kolesa ter zobate letve in 
ozobljeni diski; gredi za stroje, pogonske verige (razen 
za suhozemna vozila), pogonski jermeni, jermeni za 
stroje, kardanski zglobi; kolesa s prostim tekom, 
vključno zobniki, jermenice, vrvenice ali verižna kolesa 
s prostim tekom.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; 
aerometri; ampermetri; barometri; kazalniki tlaka; 
kazalniki temperature; kazalniki količine; merilniki 
vrtljajev; merilniki frekvence; kapilarne cevi; baterije, 
električne; detektorji; dozimetri; elektrodinamične 
naprave za daljinsko upravljanje signalizacije; 
elektrodinamične naprave za daljinsko upravljanje 
železniških kretnic; manometri (aparati za merjenje 
pritiska); merilne naprave, električne; nadzorne 
naprave, električne; naprave za daljinsko upravljanje; 
naprave za merjenje razdalj; oddajniki za elektronske 
signale; odmerjevalniki; prometna signalizacija 
(semaforji); bakrena žica (izolirana); viskozimetri; 
železniške varnostne naprave; elektronske table za 
obvestila; akumulatorji, električni; akumulatorske 
posode; gorivne celice; alarmi; alarmi na piskanje; 
alarmni zvonci, električni; aparati za natančno 
merjenje; aparati za varjenje, električni; audio in video 
sprejemniki; audiovizuelne učne naprave; avtomatske 
črpalke za tekoča goriva; avtomatski kontrolni ventili 
(elektromagnetna stikala); brizgalne cevi; delilni stroji, 
avtomatični; densitometri (gostomeri); denzimetri 
(gostomeri); destilacijske naprave za znanstvene 
namene; diagnostični aparati, ne za medicinske 
namene; DVD-ji; električni akumulatorji, za vozila; 
električni vodi; elektromagnetne tuljave; elektronske 
beležnice; elektronske etikete za proizvode; 
elektronske publikacije, naložljive preko računalniške 
mreže (internet...); fizikalni aparati in instrumenti; 
fotoelementi; fotometri (svetlomeri); galvanometri; 
integrirana vezja; inverterji (elektrika); kabli, električni; 
kalibri (merilna naprava); kartice z integriranim vezjem 
(smart cards); kazalniki hitrosti; kemijski aparati in 
instrumenti; kislinometri; kislinometri za akumulatorje; 
kolektorji, električni; kondenzatorji, električni; 
konektorji (elektrika); kontakti (električni); laserji, razen 
za medicinske namene; magneti; material za 
električno napeljavo (žice, kabli); mere; merila; merilne 
naprave (števci); merilni instrumenti; merilniki tlaka; 
mikrofoni; mikroprocesorji; napeljave, električne; 
naprave za merjenje naklonskega kota; naprave za 
merjenje oddaljenosti; naprave za prenos zvoka; 
naprave za reprodukcijo zvoka; naprave za snemanje 
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zvoka; naprave za testiranje materialov; naprave za 
upravljanje dvigal; naprave za upravljanje liftov; 
navigacijski instrumenti; neonske znaki in izveski; 
nosilci zvoka; ohišja za akumulatorje; omarice za 
zvočnike; optična vlakna (kabli); optični nosilci 
podatkov; osebni računalniki (Lap top); plošče za 
električne akumulatorje; polnilci za akumulatorje; 
polnilniki za električne akumulatorje; polprevodniki; 
prenapetostni regulatorji; pretvorniki, električni; 
prevodniki, električni; priključki, električni; 
protipožarne črpalke; računalniški programi - 
programska oprema, naložljiva preko računalniške 
mreže (internet...); računalniški programi, registrirani; 
računalniški software, registriran; radarji; razdelilne 
omare (elektrika); razdelilne omarice (elektrika); 
razdelilne plošče (elektrika); razdelilni pulti (elektrika); 
regulacijske naprave, električne; releji, električni; 
sferometri (merilniki ukrivljenosti površin, npr. leč); 
silicijeve rezine (za integrirana vezja); simulatorji vožnje 
ali nadzor vozil; smart cards (kartice z integriranim 
vezjem); stikala za daljinsko upravljanje; stikala, 
električna; stikalne omare (elektrika); stroji za 
obdelovanje podatkov; tiskana vezja; trakovi za 
snemanje zvoka; usmerjevalniki toka; ušesni čepi; 
visoko frekvenčne naprave; vodniki zvoka; voltmetri; 
znaki svetleči; znaki, svetleči ali mehanski; zvočni 
alarmi; zvočni lijaki za zvočnike; zvočniki; zvonci 
(alarmne naprave); žice, električne.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili; blažilniki udarcev pri 
vozilih; cize; čistilne drezine; deli zavor za vozila; 
drezine; dvigalke za zadnja dvižna vrata za kopenska 
vozila; električna vozila; elektromotorji za vozila; 
gondolske žičnice; hidravljične napeljave za vozila; 
hladilni železniški vagoni; hupe za vozila; jedilni vagoni; 
jedilni vagoni; kolesne osi za vozila; ladijska dvigala za 
rešilne čolne; lokomotive; lokomotive, vagoni za 
železnice; lokomotive, vagoni za žične železnice 
(vzpenjače); motorji za kopenska vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; odbijači za vozila; odbijači za 
železniška vozila; podstavni vozički za železniške 
vagone; podvozje za vozila; pogonske verige za 
kopenska vozila; pogonski mehanizmi za kopenska 
vozila; pogonski stroji za kopenska vozila; prekucne 
naprave za tovornjake in vagone; prenosne gredi za 
kopenska vozila; prenosne verige za kopenska vozila; 
pretvorniki vrtilnega momenta za kopenska vozila; 
prirobnica za železniška kolesa; protivlomne naprave 
za vozila; protivlomni alarmi za vozila; reduktorji za 
kopenska vozila; smučarske žičnice; spalni vagoni; 
spojke za kopenska vozila; tovornjaki; tramvaji; 
transportni tricikli; transportni vozički; vagoni; vijačni 
propelerji (elise); vlečni stroj (lokomobila); vojaška 
transportna vozila; vozila za gibanje po zemlji, zraku, 
vodi in tirih; vzmeti za blaženje udarcev pri vozilih; 
zavore za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; zavore 
za vozila; zavorne čeljusti za vozila; zavorne obloge za 
vozila; železniške vagonske spojke; železniški vagoni; 
žične transportne naprave in napeljave; žične 
železnice (vzpenjače).

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 

jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; 
natisnjene publikacije, zlasti revije, brošure, katalogi, 
časopisi, knjige, posterji in uporabniški priročniki; 
škatle in ovitki iz papirja in/ali lepenke; material za 
učenje ali poučevanje (razen aparatov); pisarniški 
material; albumi; almanahi; atlasi; beležnice; blazinice 
za štampiljke; bloki (pisarniški); brisače iz papirja; 
brisače za obraz iz papirja; časopisi; etikete, ne iz 
tekstila; filter papir; formularji (tiskani); fotografije; 
glasbene voščilnice; grafične predstavitve; grafične 
reprodukcije; grafike (slike); higijenski papir; histološki 
deli v učne namene; indigo papir; indigo papir za 
razmnoževalne stroje; izveski (napisi) iz papirja ali 
kartona; karbonpapir; karte; kartotečne kartice 
(pisarniške); katalogi; knjige; platnice za knjige; 
knjižice; koledarji; koledarji z odtrgovalnimi listi; kopirni 
papir (pisarniška potrebščina); lepenka; lesni papir; 
mape (pisalne potrebščine); načrti; nalepke (pisalne 
potrebščine); namizni podstavki iz papirja; naprave za 
ročno etiketiranje; naslavljalni stroji; naslovne plošče 
za naslavljalne stroje; naslovne štampiljke; okrožnice; 
oljni tisk; otroške plenice iz papirja in celuloze (za 
enkratno uporabo); otroške plenične hlačke iz papirja 
in celuloze (za enkratno uporabo); otroški prtički iz 
papirja in celuloze (za enkratno uporabo); ovitki (etuiji) 
za čekovne knjižice; ovitki (etuiji) za potne liste; ovitki 
(pisalne potrebščine); ovitki za steklenice iz lepenke ali 
papirja; ovoji (pisalne potrebščine); ovojni papir; ovojni 
trakovi za cigare; ovojnice za spise; ovojnice za 
steklenice iz lepenke ali papirja; označevalne markice; 
označevalni trakovi za knjige; pamfleti; pantografi; 
papir; papir za registrirne stroje; papirnati robčki; 
papirni listi (pisalne potrebščine); papirni trakovi; 
pečati; pečatni oblepki; pečatni vosek; pečatniki; 
pergamentni papir; pesmarice; pisalne potrebščine; 
pisalni bloki; pisalni predmeti; pisemski papir; pivniki; 
plakati (posterji); plakati iz papirja ali lepenke; plastična 
folija za embaliranje, ovijanje; plastične mehurčkaste 
folije za zavijanje ali embaliranje; plastične oprijemljive 
folije, raztegljive, za paletizacijo; platno za vezavo 
knjig; podstavki iz papirja; pokrovi za pivske kozarce; 
portreti; posetnice (pisalne potrebščine); poslovni 
registri; poštne znamke; povoščen papir; predmeti iz 
lepenke; prenosne prelepnice; prerisovalni papir; 
prerisovalno blago (platno); prosojnice (pisalne 
potrebščine); prospekti; razglednice; registri 
(pisarniški pripomočki); revije; revije (periodične); 
risalni bloki; robčki iz papirja za odstranjevanje make-
upa; rožni venci; samolepilni trakovi za pisalne in 
gospodinjske namene; seti iz papirja; slike; slike, 
fotografije uokvirjene ali neuokvirjene; srebrni papir; 
stripi; svetleči papir; škatle iz lepenke ali papirja; 
šolske potrebščine (pisalne potrebščine); štampiljke 
(žigi); številke (tiskarske); table; table iz papirja ali 
kartona (lepenke);tiskane publikacije; tiskani urniki; 
tiskarske črke; tiskarske pisave simboli (številke in 
črke); tiskarske pole, ne iz tekstila; tiskovine; toaletni 
papir; učbeniki; učna sredstva (razen naprav); 
viskozne folije za zavijanje; voščilnice; vozovnice 
(vstopnice); vreče (ovojnice, torbice) iz papirja ali 
plastike za embaliranje; vreče za odpadke iz papirja ali 
plastike; vrečke za mikrovalovno kuho; vrezi 
(graverski); vzorci za prerisovanje; vzorci za vezenje; 
zastavice (papirnate); zaščitni znaki (v papirju); 
zemeljski globusi; zvezki za pisanje ali risanje.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; reklamiranje; 
posredništvo in prodaja na debelo in drobno mazalnih 
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naprav in maziv; distribucija vzorcev; prikazi 
(demonstracije) izdelkov; oglasna dejavnost; 
objavljanje reklamnih besedil; stiki z javnostjo; vodenje 
komercialnih poslov; poslovna administracija; 
poslovne informacije; poslovne poizvedbe; poslovne 
raziskave; poslovno organizacijsko svetovanje; 
prokuratorske storitve ( nabava blaga in storitev za 
druga podjetja); pisarniški posli; dajanje v najem 
pisarniške opreme; prodaja na veliko in drobno 
mazalnih naprav; iskanje poroštev; javno plakatiranje; 
javnomnenjske raziskave; pomoč pri industrijskem ali 
poslovnem vodenju; administrativna obdelava 
nakupnih naročil; administrativne storitve; agencije za 
poslovne informacije; ekonomske prognoze; iskanje 
podatkov v računalniških datotekah (za druge); 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izpopolnjevanje reklamnega gradiva; neposredno 
reklamno oglaševanje po pošti; oddajanje oglasnih 
površin v najem; oddajanje oglaševalskega prostora v 
komunikacijskih medijih; oddajanje propagandnih 
sredstev v najem; oglaševanje po računalniški mreži; 
organizacija časopisnih naročnin (za tretje osebe); 
organizacija razstav za komercialne ali reklamne 
namene; organiziranje trgovinskih sejmov za 
komercialne ali reklamne namene; pisanje reklamnih 
tekstov; plakatiranje; pomoč pri poslovnem vodenju; 
poslovna administracija v zvezi z licenciranjem blaga in 
storitev za druge; poslovne informacije in nasveti za 
potrošnike; poslovne raziskave, poizvedbe; 
pospeševanje prodaje (za druge); predstavitev blaga v 
komunikacijskih medijih (prodaja na drobno); 
psihološko testiranje za potrebe kadrovanja; 
računovodstvo; raziskovanje in zbiranje podatkov iz 
medijev; razširjanje reklamnih materialov; reklamiranje 
po pošti; reklamne agencije; reklamne storitve; 
reklamno oglaševanje po radiu; reklamno oglaševanje 
po televiziji; sestavljanje statistik; sistemiziranje 
informacij v računalniške baze; sprejemanje 
telefonskih klicev (za odsotne naročnike); storitve 
primerjave cen; storitve urejanja v oglaševalske 
namene; storitve zunanjih izvajalcev, kot poslovna 
podpora (outsourcing); strokovnjaki za poslovno 
učinkovitost; strokovno poslovno svetovanje; 
stroškovno - cenovne analize; svetovalne storitve s 
področja poslovnega vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; svetovanje s 
področja poslovne organizacije in vodenja; tržne 
raziskave; tržne raziskave; uvozno - izvozne agencije; 
vodenje računalniških datotek; zaposlovalne agencije; 
zbiranje naročnin na telekomunikacijske storitve za 
druge.

37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo; 
pripravljalna dela v gradbeništvu; montaža mazalnih 
naprav in njih delov; gradbene izolacije; kleparstvo; 
kovičenje; gradbeni nadzor; informacije o gradbenih 
delih; informacije o popravilih; instalacija in 
popravljanje grelnih naprav; instalacija, vzdrževanje in 
popravljanje strojev; obnovitve izrabljenih ali 
poškodovanih strojev; podmazovanje vozil; 
vzdrževanje in popravljanje motornih vozil; vzdrževanje 
vozil; popravljanje črpalk; popravljanje vozil pri okvarah 
med vožnjo; instalacija in popravljanje električnih 
naprav; ladjedelništvo; montaža, vzdrževanje in 
popravila računalniške strojne opreme; obnovitve 
izrabljenih ali poškodovanih motorjev; oddajanje v 
najem žerjavov (gradbena oprema); odpravljanje 
motenj v električnih aparatih; postavljanje sejemskih 
stojnic in trgovin; protikorozijska dela; protikorozijska 

zaščita vozil; vgradnja in popravljanje dvigal; 
vzdrževanje in popravljanje letal.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; projektne študije 
(tehniške); tehniške raziskave; tehniški nadzor; 
raziskave in razvoj (za druge); raziskave na področju 
strojništva; raziskave na področju varstva okolja; 
oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme; fizikalne raziskave; industrijsko 
oblikovanje; inženirske storitve; kalibracija 
(umerjanje); preizkušanje materialov; svetovanje na 
področju varčevanja z energijo; bakteriološke 
raziskave; biološke raziskave; kemične analize; 
kemijske raziskave; kemijske storitve; kontrola 
kvalitete; konvertiranje podatkov ali dokumentov iz 
fizične v elektronsko obliko; načrtovanje in vzdrževanje 
spletnih strani za druge; načrtovanje konstrukcij; 
nudenje iskalnikov po Internetu; oblikovanje 
(industrijsko); oblikovanje embalaže; oblikovanje 
računalniške programske opreme; oddajanje spletnih 
serverjev; podatkovna konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija); 
posodobitev računalniške programske opreme; 
projektiranje računalniških sistemov; računalniška 
programska oprema (oblikovanje); računalniška 
programska oprema (posodobitev); računalniške 
sistemske analize; računalniško programiranje; 
storitve gostovanja na spletnem strežniku; storitve 
zaščite pred računalniškimi virusi; svetovanje na 
področju računalniške opreme; svetovanje na 
področju računalniške programske opreme; tehnično 
testiranje primernosti vozil za vožnjo; vgraditev 
računalniške programske opreme; vzdrževanje 
računalniške programske opreme.

(210) 200970093 (220) 22.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) SI.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(540)

opcija Minusiraj

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih), drobni železni predmeti, folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje, gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra, instalacija cevi iz kovine, 
kipi iz navadnih kovin, kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek, konstrukcije iz kovine za preddverja, košare iz 
kovine, kovinske blagajne, obročki iz navadnih kovin 
za ključe, ploščice iz kovine, ploščice kovinske z 
imeni, stopnice kovinske, stopnišča iz kovine, zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
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zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone, zlasti, digitalno omrežje 
(telekomunikacije), telekomunikacijske naprave, 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav, telefonske centrale, bazne 
postaje, mobilni telefoni, imeniki v elektronski obliki, 
oprema za obdelavo informacij in računalniki , posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani, GPS sprejemniki, 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti, satelitski 
navigacijski aparati, navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik), programska oprema za 
navigacijske aparate, telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti, aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov, aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov, 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov, kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic, avtomati za karte, 
glasbeni avtomati na kovance, strojno berljivi mediji, 
elektronski osebni organizatorji, alarmni zvonci, 
avdiovizualne učne naprave, elektronske beležnice, 
elektronske etikete za proizvode, elektronske table za 
obvestila, elektronski žepni prevajalniki, etuiji za 
fotografske aparate in instrumente, etuiji za očala, 
fotografski aparati, registrske blagajne, računski stroji, 
konektorji za plačilna sredstva, spletne knjižnice, 
optična vlakna, optična vlakna (kabli), optični linki za 
telekomunikacije, digitalno omrežje 
(telekomunikacije), čipi (deli integriranih vezij), čitalnik 
črtnih kod, čitalniki (računalniška oprema), diskovni 
pogoni (za računalnike), elektronske publikacije, 
naložljive preko računalniške mreže (internet...), 
magnetne identifikacijske kartice, integrirana vezja, 
kartice z integriranim vezjem (smart cards), magnetni 
diski, magnetni kodirniki, magnetni nosilci podatkov, 
modemi, monitorji in tiskalniki, monitorji (terminali) 
(računalniška oprema), mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka, notesniki (osebni računalniki), 
oddajniki (telefonija), oddajniki (telekomunikacije), 
oddajniki za elektronske signale, optični aparati in 
instrumenti, optični diski, optični nosilci podatkov, 
optični zgoščevalniki, prodajni avtomati, programi za 
računalniške igre, računalniške igre, igralne konzole, 
prenosne igralne konzole, igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki, ročno-prenosni 
računalniki, predvajalniki CD-ROM-ov, predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev), predvajalniki DVD-jev, kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki, 
upravljavci za video igre v obliki pištole, krmilna kolesa 
za upravljanje video iger, aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki, 
računalniški programi za video igrice, video ekrani, 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih, videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih, 
predposneti CD-ROM-i, predposneti DVD-ROM-i, 
računalniki, računalniški spomini, računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju, računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi, računalniške periferne enote, 

računalniški programi - programska oprema, naložljiva 
preko računalniške mreže (internet...), računalniški 
programi, registrirani, računalniški programi za 
poslušanje glasbe, računalniški software, registriran, 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki, računalniški vmesniški 
kontrolerji, računalniški programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika, računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 
uporabnika, računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov, računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme, 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov, podatkovni strežniki, osebni in industrijski 
računalniki, vmesniki (za računalnike), vmesniške 
kartice, telefonske žice, telefonski aparati, tiskana 
vezja, elektronski osebni organizatorji, 
brezprekinitveni električni napajalniki, prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih, strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci, 
strežniki za transakcije in trgovci, sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike, posneti programi za gonilnike, melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone, sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do interneta, sistemi za obveščanje preko 
SMS sporočil, sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih, sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov, stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali, 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa, žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije, aparati in naprave za 
pozivanje in prenos podatkov, sateliti in satelitski 
terminali na zemlji, prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko, oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole, aparati za 
upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 
okviru podatkovnega signala, terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico, oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic, magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice, aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami, aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov, 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom, elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi, podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru, aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru, knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
BIL 2009/3, 30.06.2009 209



200970093 Prijave znamk - Objave prijav SI - ZNAMKE
telekomunikacijah (v elektronski obliki), sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi., 
avtobusi, avtodomovi, avtomobili, čolni, ladje, dostavni 
tricikli, dvokolesa, električna vozila, hupe za vozila, 
jahte, kolesa in motorna kolesa, košare, prirejene za 
kolesa, košarice, prirejene za kolesa, letala, 
lokomotive, manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozil, 
mopedi, motorna vozila, motorni čolni, mreže pri 
dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
obleke), mreže za prtljago za vozila, nakupovalni 
vozički, naprave proti bleščanju za vozila, naprave proti 
drsenju koles vozil, naprave proti zaslepitvi za vozila, 
okrasni pokrovi za kolesa vozil, omnibusi, otroški 
vozički, počitniške ali stanovanjske prikolice, 
počitniške prikolice (avtomobili), potovalni avtobusi, 
prevleka za volanski obroč, prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa, protivlomne 
naprave za vozila, protivlomni alarmi za vozila, 
prtljažniki za na vozila, prtljažniki za smuči za vozila, 
samolepljive krpice za krpanje zračnic, sedežne 
prevleke za vozila, senčniki za avtomobile, skuterji, 
motorno kolo, stojala za dvokolesa, strehice za 
otroške vozičke, strehice za športne otroške vozičke, 
športni avtomobili, športni otroški vozički, tovornjaki, 
tramvaji, transportni tricikl, transportni vozički, tricikli, 
vozički za golf, vozički za prtljago, vozila na zračni 
blazini, vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih, 
vozila za po snegu, zelo majhni avtomobili na treh 
kolesih, zračna vozila, zračne tlačilke (oprema vozil), 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa, zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi), 
publikacije, razstavni napisi, formularji (tiskani), zlasti 
za pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja, koledarji, brošure, katalogi, knjige, 
poslovni registri, imeniki, glasbene voščilnice, 
posetnice (pisalne potrebščine), beležnice, bloki 
(pisarniški), škatle in ovitki iz papirja in lepenke, 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov, časopisi, 
držala za nalivna peresa, držala za štampiljke, 
fotografije, koledarji z odtrgovalnimi listi, knjižice, 
označevalne markice, označevalni trakovi za knjige, 
pamfleti, plakati (posterji), uporabniški priročniki, zlasti 
na temo telekomunikacij, navigacijskih sistemov ter 
računalnikov in računalniške programske opreme, 
nekodirane kartice, zlasti telefonske, debetne, 
kreditne in plačilne kartice, pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi, zlasti 
tisti za oglaševanje in propagando na področju 
telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 

dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti, aktovke, 
aktovke, mape, denarnice, etuiji za ključe iz usnja, 
listnice, mrežne torbe za nakupovanje, nakupovalne 
torbe, potovalne torbe, ročne torbe, šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema), figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike, 
identifikacijske tablice, nekovinske, kartotečne 
omare, kljuke za obešanje garderobe, nekovinske, 
knjižne police, kovinske mize in stoli, naslonjači, 
oglasni panoji, panoji, razstavna stojala, razstavne 
vitrine (pohištvo), reklamni objekti, ki se napihnejo, s 
stropa viseče figurice za dekoracijo, stojala za 
časopise in revije, stojala za klobuke, stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti, 
hladilne steklenice, kozarci, termos steklenice, lončki 
za kavo in čaj, odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti, copati, natikači, 
čepice, kape (pokrivala), naušniki (oblačila), majice, 
pasovi (oblačila), rute, šali, rokavice, kopalke, 
uniforme, kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti, igralni avtomati, avtomatični in na kovance, igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje , igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 
uporabo s TV sprejemniki, igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike, igre na ploščah, 
igralne karte, baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28, storitve agencij za 
poslovne informacije, priprava statističnih informacij, 
računovodske in knjigovodske storitve, saldakonti, 
revizorstvo/knjigovodska revizija, poslovna 
administracija in pisarniški posli, svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja, svetovanje pri 
kadrovanju, svetovanje pri poslovodenju, priprava 
sporočil za javnost, izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva, tržne raziskave, ekonomske in organizacijske 
storitve na področju energetike in ekologije, trženje 
vsebin in storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov, 
trženje telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih 
aparatov in opreme, poslovne raziskave in poizvedbe, 
storitve reklamiranja in oglaševanja po računalniških 
mrežah, reklamiranje, oglaševanje na prevoznih 
sredstvih, storitve marketinga in storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem stikov z javnostjo, storitve oglasnih 
dejavnosti, stiki z javnostjo, ekonomske prognoze, 
stroškovno cenovne analize, poslovne informacije, 
javnomnenjske raziskave, administrativno vodenje 
računalniških datotek, upravljanje in vodenje sistema 
za obdelavo poslovnih podatkov, administrativna 
obdelava podatkov, računalniško vodenje baz 
podatkov (administrativne storitve), trženje vsebin in 
storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov, poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah, sistemiziranje informacij v računalniške baze, 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze, 
izposoja prodajnih avtomatov, objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil, oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti storitve plačilnega 
prometa, bančne storitve vključno z internetnim 
bančništvom, zbiranje in analiziranje pridobljenih 
informacij, izdelava poročil na podlagi opravljenih 
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plačilnih storitev, financiranje, vodenje financ, denarna 
nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT), 
zavarovanje, financiranje ter garancije na področju 
telekomunikacij, elektronsko plačevanje, finančno 
sponzoriranje, finančne naložbe, finančni posli, 
finančno posredništvo, finančno vrednotenje, 
finančne analize, finančne cenitve, borzne informacije, 
devizni tečaji, posredovanje plačil, financiranje 
okoljevarstvenih projektov, sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov, zbiranje dobrodelnih 
prispevkov zlasti preko SMS sporočil in interneta, 
organizacija pobiranja in izterjave, vse zgoraj 
navedene storitve nudene tudi on-line iz računalniških 
baz in preko interneta ali z drugega elektronskega 
omrežja, posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin 
ter telekomunikacijskih struktur, zavarovanje 
nezgodno , zdravstveno zavarovanje , življenjsko 
zavarovanje.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti, montaža, vzdrževanje, popravila telefonskih 
central in baznih postaj, računalnikov ter informacijskih 
struktur in mrež, montaža, gradnja, obnova ter 
vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti telekomunikacijske 
storitve, povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi, storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja, 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov, 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov, prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov, 
elektronska izmenjava podatkov, storitve ISP (Internet 
Service Provider), storitve, izvedljive na osnovi 
digitalne telefonskega omrežja z integriranimi 
storitvami, namreč prenos govora, slike, teksta in 
podatkov, komunikacije po telefonu, mobilnem ali 
stacionarnem, informiranje o telekomunikacijah, 
oddajanje v najem telekomunikacijske opreme, 
izposoja telefonskih aparatov, satelitsko prenašanje, 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve, 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa, najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež, dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov, storitve 
mobilnega interneta, posojanje nadomestnih 
telekomunikacijskih aparatov, zagotavljanje 
uporabniškega dostopa do interneta, računalniških 
omrežij, in računalniških baz podatkov, zagotavljanje 
telekomunikacijske povezave z internetom, 
računalniškimi omrežji in računalniškimi bazami 
podatkov, zagotavljanje varovalnih komunikacijskih 
kanalov, zagotavljanje informacij v zvezi z ali za 
identifikacijo telefonskih in telekomunikacijskih 
aparatov in instrumentov, omogočanje 
telekomunikacijskih povezav z globalno računalniško 
mrežo in omogočanje dostopa do globalne 
računalniške mreže, zbiranje in distribucija novic, 

telekomunikacija informacij, vključno s spletnimi 
stranmi, računalniškimi programi in vsemi ostalimi 
podatki, storitve elektronske pošte, storitve s področja 
mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter telefonskih, 
radijskih in stabilnih komunikacij, pošiljanje podatkov s 
pomočjo radijske zveze, telekomunikacij in preko 
satelita, storitve sporočanja, namreč pošiljanje, 
sprejem in prepošiljanje sporočil v obliki besedila, 
avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali v kombinaciji 
teh formatov zagotavljanje informacij v zvezi z naštetimi 
storitvami.

40: obdelava materialov zlasti, obdelava papirja, prebiranje 
in izločanje odpadkov od recikliranega materiala, 
predelava odpadkov, recikliranje smeti in odpadkov, 
sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje ostankov 
in odpadkov, predelava odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme, recikliranje odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti, informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji, organiziranje zabavnih prireditev na ulici, 
organiziranje glasbenih prireditev, prostori za 
glasbene prireditve, diskoteke, dobrodelne prireditve, 
športne prireditve in tekmovanja, organizacija kulturnih 
ali izobraževalnih razstav, organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje), izposoja scen za predstave, 
organiziranje lepotnih tekmovanj, organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih), klubske 
storitve (za zabave ali za izobraževanje), digitalna 
obdelava slik, fotografiranje, igre na srečo, 
izobrazbeni izpiti za delovanje in svetovanje na 
področju telekomunikacij, namizno založništvo, 
nastopanje v živo, nudenje iger na računalniški mreži, 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže), 
objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži, oddajanje v najem video-kamer, objavljanje 
besedil (razen reklam), izobraževanje in poučevanje s 
področja telekomunikacij, izobraževanje v zvezi z 
varstvom okolja, ekologijo, organizacija ekoloških 
taborov in poletnih šol, izobraževanje na področju 
ločevanja odpadkov in recikliranja, organizacija, 
vodenje in izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, 
seminarjev, simpozijev, izobraževanje in učenje in 
sicer on-line iz računalniške baze podatkov ali z 
interneta ali z drugega elektronskega omrežja, 
izobraževanje za uporabo računalniške strojne in/ali 
programske opreme, izobraževanje za uporabo baz 
podatkov, komunikacijskih in/ali grafičnih programov, 
on-line igre na srečo, on-line publikacije, dopisno 
izobraževanje, informiranje o izobraževanju, praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve), predvajane 
kinematografskih predstav, prevajalstvo, storitve 
obdelave govora in slike, storitve s področja 
mikrofilmanja, zabaviščni parki, zabaviščne dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; zlasti , 
izposoja računalnikov, storitve gostovanja na spletnem 
strežniku, svetovanje na področju računalniške 
opreme, računalniško programiranje, storitve 
računalniške animacije, grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani, industrijsko oblikovanje, načrtovanje in 
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vzdrževanje spletnih strani, konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija), 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko, projektne študije, načrtovanje 
računalniških sistemov, razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov, oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev, storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij, oddajanje 
računalniške programske opreme v najem, ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov, namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme, 
računalniške sistemske analize, storitve računalniških 
konzultacij, znanstveno in industrijsko raziskovanje, 
računalniški in informacijski inženiring, tehniške 
raziskave, tehniški razvoj, tehniški nadzor, tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami, tehnično upravljanje 
podatkovnih baz, storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo, storitve 
testiranja blaga, prometne informacije (podatki o 
stanju na cestah in mejah), informacije o tehnologiji, 
vremenu, snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije, storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij, storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi, oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz, 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi, storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi, oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani, ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani, raziskave v zvezi z varstvom okolja, ekologijo, 
svetovanje na področju varčevanja z energijo, varstva 
okolja in ekologije.

(210) 200970104 (220) 23.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) ŽURNAL MEDIA, d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 27.5; 27.7; 29.1

(540)

(591) svetlo modra, temno modra

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija; pisarniški posli, poslovna 
administracija; pisarniški posli; profesionalno 
poslovno svetovanje; poslovno informiranje; poslovne 
poizvedbe; poslovne raziskave, poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
pripravljanje, vodenje in organiziranje poslovnih 
posvetovanj, sejmov, razstav in prireditev v reklamne in 
komercialne namene; ekonomske in/ali komercialne 
storitve za druge ter svetovanje s tega področja; 
storitve agencij za posredovanje komercialnih 
informacij; iskanje podatkov v računalniških datottekah 
(za druge); administrativno upravljanje računalniških 
datotek; administrativno upravljanje podatkov baz, 
poslovne informacijske storitve po računalniških 
omrežjih, storitve oglaševanja po računalniških 
omrežjih; storitve s področja oglaševanje in 
ekonomska propaganda; založništvo tekstov in 
besedil v komercialne in reklamne namene; 
pripravljanje in vodenje poslovnih svetovanj; 
admionistrativno upravljanje podatkovnih baz; 
poslovne poizvedbe.

38: telekomunikacije; telekomunikacijske storitve, zlasti 
elektronski prenos podatkov, slik in dokumentov 
preko računalniških mrež, računalnikov in njih 
periferije in/ali operaterjev kabelskih sistemov; 
telekomunikacijske storitve preko računalniških 
termionalov; telekomunikacijske storitve dostopa do 
elektronsko hranjenih podatkov; storitve elektronske 
pošte; komuniciranje preko računalniških terminalov; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; nudenje 
telekomunikacijskih povezav na globalno računalnišk 
omrežje; nudenje dostopa uporabnikom na 
računalniško omrežje; storitve splatnih portalov; 
postavitev in nudenje informacijskega portala na 
Internetu, storitve povezane z elektronsko izmenjavo 
informacij.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti, izobraževanje za uporabo baz podatkov; 
založništvo, izdajnaje in objavljanje nereklamnih 
tekstov, besedil in posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa: storitve objavljanja in/ali izdajanja 
nereklamnih tekstov po računalniških mrežah.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja-projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; 
razvijanje, projektiranje računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih in računalniških 
sistemov; svetovanje na področju uporabe 
računalniške strojne in prohramske opreme; 
upravljanje podatkovnihbaz; svetovanje s področja 
računalniške in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; nudenje večuporabniškega 
dostopa na globalna računalniška omrežja za prenos 
in distribucijo informacij; oblikovanje spletnih strani za 
informacijska omrežja in sisteme elektronske trgovine; 
elektronsko shranjevanje podatkov in dokumentov ter 
elektronsko iskanjepodatkov in dokumentov; 
indeksiranje in preverjanje informacij na informacijskih 
omrežjih; nudenje dostopnega časa do računalniških 
baz podatkov, interaktivnih komunikacijskih omrežij za 
računalnike in elektronskih publikacij na različnih 
področjih; posodabljanje računalniške programske 
opreme; zbiranje in nudenje informacij v zvezi z 
računalniško programsko opremo in računalniškim 
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programiranjem; zbiranje in nudenje informacij o 
raziskavah s področja informacijske tehnologije, 
storitve povezane z objavo spletnih predstavitev kot je 
ponujanje spletnega prostora, oblikovanje spletnih 
predstavitev, servisiranje spletnih predstavitev.

(210) 200970106 (220) 23.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) ŽURNAL MEDIA, d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 27.7; 29.1

(540)

(591) svetlo modra, temno modra

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija; pisarniški posli, poslovna 
administracija; pisarniški posli; profesionalno 
poslovno svetovanje; poslovno informiranje; poslovne 
poizvedbe; poslovne raziskave, poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
pripravljanje, vodenje in organiziranje poslovnih 
posvetovanj, sejmov, razstav in prireditev v reklamne in 
komercialne namene; ekonomske in/ali komercialne 
storitve za druge ter svetovanje s tega področja; 
storitve agencij za posredovanje komercialnih 
informacij; iskanje podatkov v računalniških datottekah 
(za druge); administrativno upravljanje računalniških 
datotek; administrativno upravljanje podatkov baz, 
poslovne informacijske storitve po računalniških 
omrežjih, storitve oglaševanja po računalniških 
omrežjih; storitve s področja oglaševanje in 
ekonomska propaganda; založništvo tekstov in 
besedil v komercialne in reklamne namene; 
pripravljanje in vodenje poslovnih svetovanj; 
admionistrativno upravljanje podatkovnih baz; 
poslovne poizvedbe.

38: telekomunikacije; telekomunikacijske storitve, zlasti 
elektronski prenos podatkov, slik in dokumentov 
preko računalniških mrež, računalnikov in njih 
periferije in/ali operaterjev kabelskih sistemov; 
telekomunikacijske storitve preko računalniških 
termionalov; telekomunikacijske storitve dostopa do 
elektronsko hranjenih podatkov; storitve elektronske 
pošte; komuniciranje preko računalniških terminalov; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; nudenje 
telekomunikacijskih povezav na globalno računalnišk 
omrežje; nudenje dostopa uporabnikom na 
računalniško omrežje; storitve splatnih portalov; 
postavitev in nudenje informacijskega portala na 
Internetu, storitve povezane z elektronsko izmenjavo 
informacij.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti, izobraževanje za uporabo baz podatkov; 
založništvo, izdajnaje in objavljanje nereklamnih 
tekstov, besedil in posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa: storitve objavljanja in/ali izdajanja 
nereklamnih tekstov po računalniških mrežah.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja-projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; 
razvijanje, projektiranje računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih in računalniških 
sistemov; svetovanje na področju uporabe 
računalniške strojne in prohramske opreme; 
upravljanje podatkovnihbaz; svetovanje s področja 
računalniške in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; nudenje večuporabniškega 
dostopa na globalna računalniška omrežja za prenos 
in distribucijo informacij; oblikovanje spletnih strani za 
informacijska omrežja in sisteme elektronske trgovine; 
elektronsko shranjevanje podatkov in dokumentov ter 
elektronsko iskanjepodatkov in dokumentov; 
indeksiranje in preverjanje informacij na informacijskih 
omrežjih; nudenje dostopnega časa do računalniških 
baz podatkov, interaktivnih komunikacijskih omrežij za 
računalnike in elektronskih publikacij na različnih 
področjih; posodabljanje računalniške programske 
opreme; zbiranje in nudenje informacij v zvezi z 
računalniško programsko opremo in računalniškim 
programiranjem; zbiranje in nudenje informacij o 
raziskavah s področja informacijske tehnologije, 
storitve povezane z objavo spletnih predstavitev kot je 
ponujanje spletnega prostora, oblikovanje spletnih 
predstavitev, servisiranje spletnih predstavitev.

(210) 200970107 (220) 23.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) ŽURNAL MEDIA, d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) bela, modra, črna

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija; pisarniški posli, poslovna 
administracija; pisarniški posli; profesionalno 
poslovno svetovanje; poslovno informiranje; poslovne 
poizvedbe; poslovne raziskave, poslovne 
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informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
pripravljanje, vodenje in organiziranje poslovnih 
posvetovanj, sejmov, razstav in prireditev v reklamne in 
komercialne namene; ekonomske in/ali komercialne 
storitve za druge ter svetovanje s tega področja; 
storitve agencij za posredovanje komercialnih 
informacij; iskanje podatkov v računalniških datottekah 
(za druge); administrativno upravljanje računalniških 
datotek; administrativno upravljanje podatkov baz, 
poslovne informacijske storitve po računalniških 
omrežjih, storitve oglaševanja po računalniških 
omrežjih; storitve s področja oglaševanje in 
ekonomska propaganda; založništvo tekstov in 
besedil v komercialne in reklamne namene; 
pripravljanje in vodenje poslovnih svetovanj; 
admionistrativno upravljanje podatkovnih baz; 
poslovne poizvedbe.

38: telekomunikacije; telekomunikacijske storitve, zlasti 
elektronski prenos podatkov, slik in dokumentov 
preko računalniških mrež, računalnikov in njih 
periferije in/ali operaterjev kabelskih sistemov; 
telekomunikacijske storitve preko računalniških 
termionalov; telekomunikacijske storitve dostopa do 
elektronsko hranjenih podatkov; storitve elektronske 
pošte; komuniciranje preko računalniških terminalov; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; nudenje 
telekomunikacijskih povezav na globalno računalnišk 
omrežje; nudenje dostopa uporabnikom na 
računalniško omrežje; storitve splatnih portalov; 
postavitev in nudenje informacijskega portala na 
Internetu, storitve povezane z elektronsko izmenjavo 
informacij.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti, izobraževanje za uporabo baz podatkov; 
založništvo, izdajnaje in objavljanje nereklamnih 
tekstov, besedil in posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa: storitve objavljanja in/ali izdajanja 
nereklamnih tekstov po računalniških mrežah.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja-projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; 
razvijanje, projektiranje računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih in računalniških 
sistemov; svetovanje na področju uporabe 
računalniške strojne in prohramske opreme; 
upravljanje podatkovnihbaz; svetovanje s področja 
računalniške in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; nudenje večuporabniškega 
dostopa na globalna računalniška omrežja za prenos 
in distribucijo informacij; oblikovanje spletnih strani za 
informacijska omrežja in sisteme elektronske trgovine; 
elektronsko shranjevanje podatkov in dokumentov ter 
elektronsko iskanjepodatkov in dokumentov; 
indeksiranje in preverjanje informacij na informacijskih 
omrežjih; nudenje dostopnega časa do računalniških 
baz podatkov, interaktivnih komunikacijskih omrežij za 
računalnike in elektronskih publikacij na različnih 
področjih; posodabljanje računalniške programske 
opreme; zbiranje in nudenje informacij v zvezi z 
računalniško programsko opremo in računalniškim 
programiranjem; zbiranje in nudenje informacij o 
raziskavah s področja informacijske tehnologije, 
storitve povezane z objavo spletnih predstavitev kot je 
ponujanje spletnega prostora, oblikovanje spletnih 
predstavitev, servisiranje spletnih predstavitev.

(210) 200970108 (220) 23.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) ŽURNAL MEDIA, d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

ZAME

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija; pisarniški posli, poslovna 
administracija; pisarniški posli; profesionalno 
poslovno svetovanje; poslovno informiranje; poslovne 
poizvedbe; poslovne raziskave, poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
pripravljanje, vodenje in organiziranje poslovnih 
posvetovanj, sejmov, razstav in prireditev v reklamne in 
komercialne namene; ekonomske in/ali komercialne 
storitve za druge ter svetovanje s tega področja; 
storitve agencij za posredovanje komercialnih 
informacij; iskanje podatkov v računalniških datottekah 
(za druge); administrativno upravljanje računalniških 
datotek; administrativno upravljanje podatkov baz, 
poslovne informacijske storitve po računalniških 
omrežjih, storitve oglaševanja po računalniških 
omrežjih; storitve s področja oglaševanje in 
ekonomska propaganda; založništvo tekstov in 
besedil v komercialne in reklamne namene; 
pripravljanje in vodenje poslovnih svetovanj; 
admionistrativno upravljanje podatkovnih baz; 
poslovne poizvedbe.

38: telekomunikacije; telekomunikacijske storitve, zlasti 
elektronski prenos podatkov, slik in dokumentov 
preko računalniških mrež, računalnikov in njih 
periferije in/ali operaterjev kabelskih sistemov; 
telekomunikacijske storitve preko računalniških 
termionalov; telekomunikacijske storitve dostopa do 
elektronsko hranjenih podatkov; storitve elektronske 
pošte; komuniciranje preko računalniških terminalov; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; nudenje 
telekomunikacijskih povezav na globalno računalnišk 
omrežje; nudenje dostopa uporabnikom na 
računalniško omrežje; storitve splatnih portalov; 
postavitev in nudenje informacijskega portala na 
Internetu, storitve povezane z elektronsko izmenjavo 
informacij.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti, izobraževanje za uporabo baz podatkov; 
založništvo, izdajnaje in objavljanje nereklamnih 
tekstov, besedil in posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa: storitve objavljanja in/ali izdajanja 
nereklamnih tekstov po računalniških mrežah.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja-projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; 
razvijanje, projektiranje računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih in računalniških 
sistemov; svetovanje na področju uporabe 
računalniške strojne in prohramske opreme; 
upravljanje podatkovnihbaz; svetovanje s področja 
računalniške in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; nudenje večuporabniškega 
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dostopa na globalna računalniška omrežja za prenos 
in distribucijo informacij; oblikovanje spletnih strani za 
informacijska omrežja in sisteme elektronske trgovine; 
elektronsko shranjevanje podatkov in dokumentov ter 
elektronsko iskanjepodatkov in dokumentov; 
indeksiranje in preverjanje informacij na informacijskih 
omrežjih; nudenje dostopnega časa do računalniških 
baz podatkov, interaktivnih komunikacijskih omrežij za 
računalnike in elektronskih publikacij na različnih 
področjih; posodabljanje računalniške programske 
opreme; zbiranje in nudenje informacij v zvezi z 
računalniško programsko opremo in računalniškim 
programiranjem; zbiranje in nudenje informacij o 
raziskavah s področja informacijske tehnologije, 
storitve povezane z objavo spletnih predstavitev kot je 
ponujanje spletnega prostora, oblikovanje spletnih 
predstavitev, servisiranje spletnih predstavitev.

(210) 200970120 (220) 26.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) GAMBRO LUNDIA AB,
P.O.BOX 10101, 220 10 Lund, SE

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(540)

PHOXIL

(510,511) NCL(9)

05: raztopine za uporabo pri zdravljenju ledvične 
insuficience, posebno za hemodializo, hemofiltracijo 
in hemodiafiltracijo.

(210) 200970127 (220) 28.01.2009
(441) 30.06.2009

(731) Made in Slovenija.net
Društvo za promocijo slovenskih izdelkov,
Kamnogoriška 84, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, siva

(510,511) NCL(9)

14: ogrlica.
25: copati, natikači.
28: igrače.

(210) 200970145 (220) 03.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) Linde Aktiengesellschaft,
Klosterhofstr. 1, 80331 Muenchen, DE

(740) Katarina Bradaška, odvetnica,
Kidričeva 4b, 4000 Kranj, SI

(531) 25.7; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, bela, svetlo modra

(510,511) NCL(9)

01: plini za industrijske, komercialne in znanstvene 
namene, zlasti stisnjeni plini in plinske mešanice in 
plini v utekočinjeni ali raztopljeni obliki, tudi z večjo 
čistočo ali izboljšano stopnjo točnosti (v mešanici 
komponent), strjeni plini za industrijske, komercialne 
in znanstvene namene, zlasti ogljikov dioksid (suhi 
led), kemični izdelki in tekočine, zlasti hladila, hladilna 
sredstva, tekočine, primerne za hladilne namene, in 
hladni ali kriogeni tekoči plini.

04: gorilni in gorljivi plini (gorivni plini) kot tudi plinasta 
goriva, tudi v utekočinjeni in raztopljeni obliki, zlasti 
ogljikovodikovi plini in vodik.

05: plini in plinske mešanice za medicinske in terapevtske 
namene, razkužila, pripravki za uničevanje insektov in 
zajedalcev, zlasti v obliki tekočin pod tlakom, 
utekočinjenih plinov, plini, aerosoli in hlapi, pripravki 
za deodoriranje.

06: kovinski vsebniki za shranjevanje in aplikacijo plinov in 
utekočinjenih plinov, zlasti rezervoarji, tlačne plinske 
jeklenke in kovinske posode, kovinski plinski ventili, 
zaporni ventili, reducirni ventili, regulacijski in enopotni 
ventili, primerni za pline, tudi plinske glavne zbiralne 
cevi in večpotni ventili, kovinske šobe in glave 
gorilnikov, cevi šob in plinski regulatorji za vbrizgavanje 
plinov v več medijev (voda, taline, blata, kemične 
reakcijske mešanice, sadno meso).

(210) 200970146 (220) 03.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) Zveza primorskih študentov in dijakov,
Gosposvetska 2, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.9; 26.3; 29.1

(540)

(591) rdeča, črna

(510,511) NCL(9)
35: oglasna dejavnost.
38: telekomunikacije.
39: prevozništvo.
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(210) 200970159 (220) 06.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) ŽURNAL MEDIA, d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 27.5; 27.7; 29.1

(540)

(591) svetlo modra, temno modra

(510,511) NCL(9)

09: publikacije v elektronski obliki, posneti računalniški 
programi, diskete, trakovi, kompaktni diski, zapisi v 
elektronsk obliki, računalniški programi in podatkovne 
baze registrirani na magnetnem mediju.

16: vse vrste publikacij v tiskani obliki, kot so revije, 
časopisi, knjige, brošure, katalogi, zborniki in 
uporabniški priročniki, tiskarski izdelki, papir, lepenka 
in izdelki iz teh materialov, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, knjigoveški material, pisarniški material, 
pisarniški pribor (razen pohištva).

(210) 200970161 (220) 06.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) ŽURNAL MEDIA, d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 27.7; 29.1

(540)

(591) svetlo modra, temno modra

(510,511) NCL(9)

09: publikacije v elektronski obliki, posneti računalniški 
programi, diskete, trakovi, kompaktni diski, zapisi v 
elektronsk obliki, računalniški programi in podatkovne 
baze registrirani na magnetnem mediju.

16: vse vrste publikacij v tiskani obliki, kot so revije, 
časopisi, knjige, brošure, katalogi, zborniki in 
uporabniški priročniki, tiskarski izdelki, papir, lepenka 
in izdelki iz teh materialov, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, knjigoveški material, pisarniški material, 
pisarniški pribor (razen pohištva).

(210) 200970162 (220) 06.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) ŽURNAL MEDIA, d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 29.1

(540)

(591) bela, modra, črna

(510,511) NCL(9)

09: publikacije v elektronski obliki, posneti računalniški 
programi, diskete, trakovi, kompaktni diski, zapisi v 
elektronski obliki, računalniški programi in podatkovne 
baze registrirani na magnetnem mediju.

16: vse vrste publikacij v tiskani obliki, zlasti revije, 
časopisi, knjige, brošure, katalogi, zborniki in 
uporabniški priročniki, tiskarski izdelki, papir, lepenka 
in izdelki iz teh materialov, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, knjigoveški material, pisarniški material, 
pisarniški pribor (razen pohištva).

(210) 200970163 (220) 06.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) ŽURNAL MEDIA, d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

ZAME

(510,511) NCL(9)

09: publikacije v elektronski obliki, posneti računalniški 
programi, diskete, trakovi, kompaktni diski, zapisi v 
elektronsk obliki, računalniški programi in podatkovne 
baze registrirani na magnetnem mediju.

16: vse vrste publikacij v tiskani obliki, kot so revije, 
časopisi, knjige, brošure, katalogi, zborniki in 
uporabniški priročniki, tiskarski izdelki, papir, lepenka 
in izdelki iz teh materialov, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, knjigoveški material, pisarniški material, 
pisarniški pribor (razen pohištva).

(210) 200970176 (220) 10.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) ROK SNEŽIČ,
Fiesa 26a, 6320 Portorož, SI;
NENAD ĐUKIĆ,
Vilfanova ulica 38, 6320 Portorož, SI
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(531) 17.3; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, bela

(510,511) NCL(9)

45: pravne storitve.

(210) 200970177 (220) 10.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) CERKVENIK d.o.o.,
Obzidna 7, 6000 Koper, SI

(531) 5.11; 26.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, črna

(510,511) NCL(9)

07: stroji in orodni stroji; motorji (razen za suhozemska 
vozila); sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska 
vozila); poljedelski stroji (razen tistih za ročno 
upravljanje); valilniki; kmetijska orodja razen ročnih, 
kmetijski stroji, kosilni in mlatiln stroji, kosilni in 
snopovezalni stroji, kosilnice (stroji), noži (deli strojev), 
noži za kosilnice, rezalni stroji, rezila (deli strojev), 
stroji za rezanje, vpenjalne glave (deli strojev).

25: oblačila, obutev, pokrivala; kratke hlače, majice, 
pokrivala.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli; objavljanje 
reklamnih besedil, oglaševanje po računalniški mreži, 
predstavitev blaga v komunikacijskih medijih, (prodaj 
ana drobno), reklamiranje, reklamno oglaševanje po 
radiu, reklamno oglaševanje po televiziji, tržne 
raziskave.

(210) 200970179 (220) 10.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) Planet GV, d.o.o.,
Einspielerjeva ul. 6, 1000 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 1.5; 5.3; 29.1

(540)

(591) zelena, modra

(510,511) NCL(9)

09: publikacije v elektronski obliki, posneti računalniški 
programi, diskete, trakovi, kompaktni diski, zapisi v 
elektronsk obliki, računalniški programi in podatkovne 
baze registrirani na magnetnem mediju.

16: vse vrste publikacij v tiskani obliki, kot so revije, 
časopisi, knjige, brošure, katalogi, zborniki in 
uporabniški priročniki, tiskarski izdelki, papir, lepenka 
in izdelki iz teh materialov, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, knjigoveški material, pisarniški material, 
pisarniški pribor (razen pohištva).

41: izobraževanje, puk, založništvo, objavljanje 
nereklamnih tekstov, izdajanje in obnavljanje knjig, 
časopisov in drugih publikacij (ne v reklamne 
namene), objavljanje elektronskih knjig in revij na 
računalniški mreži, organizacija in izvedba seminarjev, 
organizacija in vodenje kolokvijev, organizacija in 
vodenjekonferenc, organizacija in vodenje kongresov, 
organizacija in vodenje simpozijev, organizacija 
kulturnih ali izobraževalnih razstav, organiziranje in 
vodenje učnih delavnic (šolanje).

(210) 200970195 (220) 13.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) MESTNA OBČINA LJUBLJANA,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, SI

(531) 4.3; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) rdeča, modra, zelena, bela
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(510,511) NCL(9)

09: smart cards (kartice z integriranim vezjem) za plačilo 
javnih storitev; identifikacijske kartice za plačilo javnih 
storitev.

35: neposredno reklamno oglaševanje po pošti; priprava 
sporočil za javnost; reklamiranje; reklamiranje po 
pošti; reklamno oglaševanje po radiu; reklamno 
oglaševanje po TV.

(210) 200970210 (220) 19.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) ORSSA digitalni sistemi in storitve d.o.o.,
Bertoncljeva ulica 6, 4000 Kranj, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

09: programska, strojna in komunikacijska oprema za 
postavitev hotelskega multimedijskega portala, 
televizorji.

38: telekomunikacije, telekomunikacijske storitve, zlasti 
elektronski prenos podatkov, slik in dokumentov 
preko računalniških mrež, računalnikov in njih 
periferije; telekomunikacijske storitve preko 
računalniških terminalov; telekomunikacijske storitve 
dostopa do elektronsko hranjenih podatkov, 
dokumentov ter podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; komuniciranje preko računalniških 
terminalov; računalniško podprt prenos sporočil in 
slik; nudenje dostopa uporabnikom na računalniško 
omrežje; storitve prenosa, namreč postavitev in 
nudenje informacijskega multimedijskega hotelskega 
portala, storitve povezane z elektronsko izmenjavo 
informacij kot so pozdravna sporočila gostu, 
dostavljanje različnih informacij in sporočil, filmi, 
glasba, budilka, predogled računa, različni statusi 
sob.

42: oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme; razvijanje, projektiranje 
računalniške in/ali programske opreme ter 
informacijskih in računalniških sistemov; svetovanje na 
področju uporabe računalniške strojne in programske 
opreme; storitve računalniških konzultacij; upravljanje 
podatkovnih baz; svetovanje s področja računalniške 
in/ali programske opreme ter informacijskih sistemov; 
elektronsko shranjevanje podatkov in dokumentov ter 
elektronsko iskanje podatkov in dokumentov; 
posodabljanje računalniške programske opreme; 
zbiranje in nudenje informacij v zvezi z računalniško 
programsko opremo in računalniškim programiranjem; 
zbiranje in nudenje informacij s področja informacijske 
tehnologije, vse s področja multimedijskih hotelskih 
portalov.

(210) 200970211 (220) 19.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) FM Virtual d.o.o.,
Podutiška 92, 1000 Ljubljana, SI

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

SUBSCRIBE-O-MATIC

(510,511) NCL(9)

35: svetovalne storitve na področju informacij, komunikacij 
in odnosov z javnostmi; oglaševanje; poslovna 
administracija; pisarniški posli; raziskave tržišča; 
raziskovanje javnega mnenja; marketinške študije; 
odnosi z javnostmi; organizacija poslovanja; 
oglaševanje, oglaševanje na televiziji in/ali na 
svetovnih telekomunikacijskih omrežjih (internet) ali 
zasebnih omrežjih ali omrežjih z omejenim dostopom 
(intranet); oglasni management; storitve pglaševalskih 
agencij; razširjanje oglasnega materiala; organiziranje, 
raziskava in dajanje v najem oglasnega prostora in 
oglasnega časa za druge na televiziji in na svetovnih 
telekomunikacijskih omrežjih (internet) ali zasebnih 
omrežjih ali omrežjih z omejenim dostopom (intranet).

42: posredovanje novic v medijih; oddajanje dostopnega 
časa v računalniške baze podatkov; računalniško 
programiranje; svetovanje na področju računslniške 
programske opreme; nudenje in oddajanje 
dostopnega časa v računalnike za upravljanje, vodenje 
in manipuliranje baz podatkov.

(210) 200970213 (220) 19.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) CADBURY IRELAND Ltd.,
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(540)

HALLS BREEZ

(510,511) NCL(9)

30: slaščice brez zdravilnega učinka, slaščice na osnovi 
sladkorja, vključno žvečilni gumi.

(210) 200970214 (220) 19.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) DNEVNIK Časopisna družba, d.d.,
Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) rdeča, bela
218 BIL 2009/3, 30.06.2009



SI - ZNAMKE Prijave znamk - Objave prijav 200970214
(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, fotografski, kinematografski, optični, učni 
aparati in instrumenti, aparati za snemanje, prenos in 
reprodukcijo zvoka in slike, magnetni nosilci zapisov, 
zvočne plošče, oprema za obdelavo informacij in 
računalniki, zlasti : aminirani filmi, audio in video 
sprejemniki, računalniške animacije na elektronskem 
mediju , bazne postaje elektronskih medijev, 
audiovizuelne učne naprave, optični nosilci podatkov, 
optični diski, optični zgoščevalniki, optični čitalniki 
teksta, ploterji, diapozitivi, diaprojektorji, stroji za 
obdelavo podatkov, magnetni nosilci podatkov/
zapisov, magnetni kodirniki, kartice z integriranim 
vezjem (smart cards), magnetni diski, magnetni trakovi, 
operacijski sistemi, posneti, računalniška strojna in 
programska oprema za potrebe telefonskih povezav, 
računalniški spomini, računalniški posneti operacijski 
programi in/ali sistemi, posneti računalniški programi 
za pristop k podatkovnim bazam, registrirani 
računalniški programi in podatkovne baze, zlasti 
računalniški programi in podatkovne baze registrirani 
na magnetnem ali optičnem mediju, diskete, CD ROM-
i, elektronske beležnice, računalniške periferne enote, 
računalniški software, registriran, računalniški 
programi-programska oprema, naložljiva preko 
računalniške mreže (internet), digitalno omrežje 
(telekomunikacije), čitalniki (računalniška oprema), 
čitalniki črtnih kod, diskovni pogoni za računalnike, 
stroji za obdelovanje podatkov, publikacije v 
elektronski obliki, vključno elektronske knjige, revije in 
časopisi, on-line publikacije, elektronske publikacije 
nudene on-line preko komunikacijske mreže ali preko 
interneta, kompaktni diski (CD-ji), juke-boxi (za 
računalnike), naprave za reprodukcijo zvoka, DVD-ji, 
USB ključki, zapisi v elektronski obliki, magneti 
(dekorativni), računalniški programi in podatkovne baze 
registrirani na magnetnem mediju, avdio in video trakovi 
in diski, elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet), filtri (fotografija), 
fotometri (svetlomeri), notesniki (osebni računalniki), 
fotografski iskalniki, prenosni telefoni, besedilni 
iskalniki ter iskalniki podatkov po različnih kriterijih, 
prodajni avtomati, predvajalna naprava za zgoščenke 
(CD-player), podloge za miške (računalniška oprema), 
videoigre za uporabo na samostojnih ekranih ali 
monitorjih, naprave za učenje, urejevalniki besedila.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskarski izdelki; knjigoveški material; 
fotografije; pisarniški material; lepila za pisarniški 
material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 
material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); 
zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi), zlasti, časopisi, časniki, knjige, revije, 
revije (periodične), tiskane publikacije, albumi, 
almanahi, blago za vezavo knjig, beležnice, bloki 
(pisarniški), brošure, fascikli, formularji (tiskani), 
fotografije, fotografska stojala, fotogravure, grafične 
predstavitve in reprodukcije, izveski (napisi) iz papirja ali 
kartona, izpisi iz računalniških bibliografskih baz v 
tiskani obliki, katalogi, karte, knjigoveška sredstva, 
knjigovezništvo, knjižne opore, kliše, knjižice, 
koledarji, naprave za lepljenje fotografij, platno za 
vezavo knjig, ovojni papir, stavni čolni (tiskarna), stavni 
regali (tiskarstvo), stroji in aparati za vezanje knjig 
(pisarniška oprema), vezni trakovi (knjigovezništvo), 
pamfleti, plakati (posterji), poslovni registri, prospekti, 
razglednice, stroji in aparati za vezanje knjig (pisarniška 
oprema), tiskarske črke, tiskarske pisave, simboli, 

tiskarske pole, tiskarske reglete, tiskarski izdelki, 
uporabniški priročniki, učbeniki, učna sredstva (razen 
naprav), voščilnice, vozovnice (vstopnice), zastavice 
(papirnate), zaščitni znaki (v papirju), zvezki za pisanje 
ali risanje, zborniki.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli, zlasti, 
komercializacija blaga navedenega v razredih 9 in na 
drobno in na debelo, administrativne storitve, 
multimedijske storitve na področju reklamiranja , 
multimedijsko marketinško planiranje, agencije za 
poslovne informacije, distribucija vzorcev, iskanje 
podatkov v računalniških datotekah (za druge), 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze, 
izpopolnjevanje reklamnega gradiva, izposojanje 
pisarniških strojev in opreme, javno plakatiranje, 
javnomnjenjske raziskave, kadrovanje, objavljanje 
reklamnih besedil, oblikovanje besedil, obračunavanje 
plač, oglaševanje po računalniški mreži, oglaševanje v 
multimedijskem prostoru, oglasne storitve v zvezi s 
komercializacijo blaga, oddajanje oglasnih površin v 
najem, oddajanje oglaševalskega prostora v 
komunikacijskih medijih in v multimedijskem prostoru, 
oddajanje propagandnih sredstev v najem, organizacija 
časopisnih naročnin (za tretje osebe), organizacija 
razstav za komercialne ali reklamne namene, 
plakatiranje, pisanje reklamnih tekstov, pomoč pri 
poslovnem vodenju, poslovne raziskave, poizvedbe, 
poslovno organizacijsko svetovanje, poslovno 
zastopanje v zvezi z nastopi umetnikov, poslovne 
informacije tudi posredovanje le-teh on line, poslovne 
informacije in nasveti za potrošnike, pospeševanje 
prodaje za druge, prikazi (demonstracije) izdelkov, 
priprava sporočil za javnost, storitve urejanja v 
oglaševalske namene, prokuratorske storitve (nabava 
blaga in storitev za druga podjetja), pripravljanje, 
vodenje, organiziranje posvetovanj, sejmov, predavanj, 
tečajev, simpozijev in drugih prireditev v komercialne in 
reklamne namene, profesionalno svetovanje s 
področja komerciale in organizacije poslovanja, vštevši 
svetovanje s področja časnikarstva, založništva in 
multimedijskih storitev, raziskovanje in zbiranje 
podatkov iz medijev, razširjanje reklamnih materialov, 
reklamiranje, reklamne agencije, reklamne storitve, 
reklamno oglaševanje po radiu in televiziji, neposredno 
reklamno oglaševanje po pošti, reprodukcija 
dokumentov, sistemiziranje informacij v računalniške 
baze, statistične informacije, stiki z javnostjo, 
strokovnjaki za poslovno učinkovitost, strokovno 
poslovno svetovanje, stroškovno - cenovne analize, 
svetovanje pri kadrovanju, svetovanje pri poslovodenju, 
svetovanje s področja poslovne organizacije in 
vodenja, transkripcijske storitve, tržne raziskave s 
področja multimedijskih in medijskih storitev, uvozno-
izvozne agencije, vodenje računalniških datotek, 
zaposlovalne agencije, vključno z nudenjem podatkov 
o prostih delovnih mestih v tiskani in on-line obliki.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti, telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi, zlasti storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitve, kabelskega posredovanja; 
elektronski časopisi, računalniško podprt prenos 
sporočil in slik; prenos podatkov, dokumentov in 
sporočil preko elektronsko in telefonsko povezanih 
računalniških sistemov, storitve, izvedljive na osnovi 
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digitalne telefonskega omrežja z integriranimi 
storitvami, namreč prenos govora, slike, teksta in 
podatkov, komunikacije po telefonu, mobilnem ali 
stacionarnem, informiranje o telekomunikacijah, 
oddajanje v najem telekomunikacijske opreme, 
posredovanje sporočil, satelitsko prenašanje, storitve 
elektronskih oglasnih panojev, tiskovne agencije, 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve, zbiranje 
in distribucija novic.

39: prevozništvo, pakiranje in skladiščenje blaga, 
organizacija potovanj, vštevši, dostava blaga, dostava 
časopisov, dostava sporočil, informacije o 
skladiščenju, informacije o transportu, izposoja 
skladiščnih prostorov, izposoja tovornih vozil, 
oddajanje skladiščnih prostorov v najem, paketna 
dostava, pakiranje blaga, posredništvo špedicijskih 
storitev, posredništvo transportnih storitev, potovalne 
rezervacije, rezervacije sedežev za potovanja, 
shranjevanje blaga, transport, transport in shranjevanje 
odpadkov, transport s tovornimi vozili, turistični uradi 
(brez hotelskih rezervacij), zavijanje blaga.

40: apretiranje papirja, fotostavčna dela, knjigovezništvo, 
obdelava papirja, storitve v zvezi s tiskarstvom, izdelava 
fotografij, razvijanje fotografskih filmov, zbiranje in 
recikliranje starega papirja, tiskanje, vključno off-set in 
litografsko tiskanje, recikliranje smeti in odpadkov, 
uničevanje ostankov in odpadkov nastalih pri tiskanju 
vseh vrst tiskanih publikacij in/ali izdelavi/obdelavi 
papirja in/ali fotografij.

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti, zlasti, družabne prireditve, dobrodelne 
prireditve, športne prireditve in tekmovanja, digitalna 
obdelava slik, filmska produkcija, fotografiranje, 
fotografske reportaže, informiranje o prireditvah, 
izobraževanje in poučevanje s področja založništva, 
izobraževanje in poučevanje s področja 
telekomunikacij, izposoja video trakov, izposoja 
zvočnih posnetkov, knjižnice, klubske storitve (za 
zabave ali za izobraževanje), kinematografi, nudenje 
on-line elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti 
preko računalniške mreže), objavljanje besedil (razen 
reklam), objavljanje knjig, obdelava (izdajanje) video 
trakov, objavljanje elektronskih knjig in revij na 
računalniški mreži, organizacija, vodenje in izvedba 
kolokvijev, konferenc, kongresov, seminarjev, 
simpozijev, informiranje o izobraževanju, organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih), organizacija 
kulturnih ali izobraževalnih razstav, organiziranje in 
vodenje učnih delavnic (šolanje), organiziranje 
zabavnih in kulturnih prireditev, organiziranje lepotnih 
tekmovanj, glasbenih prireditev, organiziranje modnih 
revij, organiziranje nastopov (storitve impresarijev), 
organiziranje zabavnih prireditev na ulici, produkcija 
radijskih in televizijskih programov, produkcija predstav 
in prireditev, prostori za glasbene prireditve, poklicno 
usmerjanje, podnaslavljanje, prevajalstvo, rezerviranje 
vstopnic za predstave, snemanje na mikrofilm, storitve 
časopisnih poročevalcev, snemanje videotrakov, 
storitve obdelave govora in slike, storitve s področja 
mikrofilmanja, storitve s področja dopisnih tečajev, 
zabaviščne dejavnosti, založništvo časopisov, revij, 
knjig, nereklamnih tekstov, založništvo on-line 
časopisov, revij knjig, nereklamnih tekstov, storitve 
elektronskega založništva, proizvodnja, posredovanje 
in predvajanje dokumentarnih in izobraževalnih filmov, 
video filmov, radijskih programov in televizijskih spotov, 
nudenje informacij o pop kulturi, športu, modi, 
avtomobilizmu, televizijskih programih in horoskopu ter 
posredovanje navedenih informacij tudi on-line.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja, oblikovanje in razvoj računalniške 
strojne in programske opreme, zlasti, grafično 
oblikovanje, industrijsko oblikovanje, konvertiranje 
podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko obliko, 
načrtovanje in vzdrževanje spletnih strani za druge, 
oblikovanje in posodobitev računalniške programske 
opreme, računalniško programiranje, storitve 
gostovanja na spletnem strežniku, svetovanje v zvezi z 
zaščito okolja, upravljanje avtorskih pravic, editiranje 
pisnih del, nudenje vremenskih informacij in 
vremenske napovedi ter posredovanje navedenih 
informacij tudi on-line, poročevalske storitve.

(210) 200970216 (220) 20.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) PAPILOT, zavod, Ljubljana,
Zakotnikova 3, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, črna, rdeča

(510,511) NCL(9)

41: izobraževanje.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave.

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika.

(210) 200970217 (220) 20.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) PAPILOT, zavod, Ljubljana,
Zakotnikova 3, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, črna
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41: izobraževanje.
42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave.
45: individualne in socialne storitve za potrebe 

posameznika.

(210) 200970223 (220) 23.02.2009
(300) 28.08.2008 US 77559075 (441) 30.06.2009

(731) Eli Lily and Company,
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

CHORUS

(510,511) NCL(9)

42: nudenje storitev farmacevtskega razvoja in raziskav.

(210) 200970235 (220) 24.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) PRVA TV d.o.o. Ljubljana,
Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, SI

(740) Mitja Lamut, odvetnik,
Pražakova 10, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(510,511) NCL(9)

38: kabelska televizija, klepetalnice (spletne), oddajanje 
radijskih programov, oddajanje televizijskih 
programov, oddajanje v najem časovno omejenega 
dostopa v globalno računalniško mrežo, omogočanje 
spletnih klepetalnic, omogočanje telekomunikacijskih 
kanalov za storitve TV-prodaje, omogočanje 
telekomunikacijskih povezav z globalno računalniško 
mrežo, posredovanje sporočil, računalniško podprto 
prenašanje sporočil in slik, satelitsko prenašanje, 
zbiranje in distribucija novic.

41: filmska produkcija, klubske storitve (za zabave ali za 
izobraževanje), nastopanje v živo, obdelava (izdajanje) 
video trakov, objavljanje besedil (razen reklam), 
organizacija in vodenje koncertov, organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih), produkcija 
filmov na video trakovih, produkcija predstav, 
produkcija radijskih in televizijsko programov , radijske 
oddaje za zabavo, snemalni studiji, snemanje 
videotrakov, storitve agencij za prodajo kart 
(razvedrilo), televizijski zabavni program, zabave.

(210) 200970236 (220) 24.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) PRVA TV d.o.o. Ljubljana,
Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, SI

(740) Mitja Lamut, odvetnik,
Pražakova 10, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(510,511) NCL(9)

38: kabelska televizija, klepetalnice (spletne), oddajanje 
radijskih programov, oddajanje televizijskih 
programov, oddajanje v najem časovno omejenega 
dostopa v globalno računalniško mrežo, omogočanje 
spletnih klepetalnic, omogočanje telekomunikacijskih 
kanalov za storitve TV-prodaje, omogočanje 
telekomunikacijskih povezav z globalno računalniško 
mrežo, posredovanje sporočil, računalniško podprto 
prenašanje sporočil in slik, satelitsko prenašanje, 
zbiranje in distribucija novic.

41: filmska produkcija, klubske storitve (za zabave ali za 
izobraževanje), nastopanje v živo, obdelava (izdajanje) 
video trakov, objavljanje besedil (razen reklam), 
organizacija in vodenje koncertov, organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih), produkcija 
filmov na video trakovih, produkcija predstav, 
produkcija radijskih in televizijsko programov , radijske 
oddaje za zabavo, snemalni studiji, snemanje 
videotrakov, storitve agencij za prodajo kart 
(razvedrilo), televizijski zabavni program, zabave.

(210) 200970239 (220) 24.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) Turistično društvo Železniki,
Na plavžu 58, 4228 Železniki, SI;
Kljeklarsko društvo Deteljica Gorenja vas,
Trata 40, 4224 Gorenja vas, SI;
Kljeklarsko društvo Cvetke Žiri,
Trg svobode 2, 4226 Žiri, SI

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(531) 9.1; 14.3

(540)

(591) rjava, oker, svetlo modra
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24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi; pregrinjala za postelje in mize.

25: oblačila, obutev, pokrivala.

26: čipke in vezenine, trakovi in vezalke; gumbi, kaveljčki 
in ušesca, bucike in igle; umetno cvetje.

(210) 200970243 (220) 25.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) Dima center d.o.o.,
Tabor 5a, 1380 Cerknica, SI

(531) 24.17; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativne storitve; distribucija vzorcev; 
fakturiranje; iskanje podatkov v računalniških 
datotekah (za druge); izbiranje in vnašanje podatkov v 
računalniške baze; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; javno plakatiranje; javnomnenjske raziskave; 
knjigovodstvo; neposredno reklamno oglaševanje po 
pošti; objavljanje reklamnih besedil; oblikovanje 
besedil; oddajanje oglasnih površin v najem; 
oddajanje oglaševalskega prostora v komunikacijskih 
medijih; oddajanje propagandnih sredstev v najem; 
oglaševanje po računalniški mreži; pisanje reklamnih 
tekstov; plakatiranje; poslovne informacije; poslovne 
informacije in nasveti za potrošnike; poslovne 
poizvedbe; poslovne raziskave; poslovne raziskave, 
poizvedbe; poslovno organizacijsko svetovanje; 
pospeševanje prodaje (za druge); predstavitev blaga v 
komunikacijskih medijih (prodaja na drobno); prikazi 
(demonstracije) izdelkov; priprava sporočil za javnost; 
razširjanje reklamnih materialov; reklamiranje; 
reklamiranje po pošti; reklamne agencije; reklamne 
storitve; sestavljanje statistik; sistemiziranje informacij 
v računalniške baze; sprejemanje telefonskih klicev 
(za odsotne naročnike); stiki z javnostjo; storitve 
urejanja v oglaševalske namene; storitve zunanjih 
izvajalcev, kot poslovna podpora (outsourcing).

39: prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; 
organizacija potovanj; dostava blaga; dostava blaga po 
pošti; dostava časopisov; dostava sporočil; 
informacije o skladiščenju; oddajanje skladišč v 
najem; paketna dostava; pakiranje blaga; shranjevanje 
(fizično) elektronsko shranjenih podatkov ali 
dokumentov; shranjevanje blaga; skladiščenje blaga; 
zavijanje blaga.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; akademije (izobraževanje); informiranje o 
izobraževanju; informiranje o prireditvah; 
izobraževanje; namizno založništvo; objavljanje 
besedil (razen reklam); objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži; objavljanje knjig; pisanje 
nereklamnih tekstov; storitve urejanja publikacij 
(nereklamnih).

(210) 200970244 (220) 25.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) Dima center d.o.o.,
Tabor 5a, 1380 Cerknica, SI

(540)

PROMOTOR

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli, 
administrativne storitve, distribucija vzorcev, 
ekonomske prognoze, fotokopiranje, iskanje 
podatkov v računalniških datotekah (za druge), 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze, 
izpopolnjevanje reklamnega gradiva, javno 
plakatiranje, javnomnenjske raziskave, kadrovanje, 
knjigovodstvo, licitiranje, neposredno reklamno 
oglaševanje po pošti, objavljanje reklamnih besedil, 
oblikovanje besedil, obračunavanje plač, oddajanje 
oglasnih površin v najem, oddajanje oglaševalskega 
prostora v komunikacijskih medijih, oglaševanje po 
računalniški mreži, organizacija časopisnih naročnin 
(za tretje osebe), organizacija razstav za komercialne 
ali reklamne namene, organiziranje trgovinskih sejmov 
za komercialne ali reklamne namene, plakatiranje, 
pomoč pri industrijskem ali poslovnem vodenju, 
pomoč pri poslovnem vodenju, poslovne cenitve, 
poslovne informacije, poslovne poizvedbe, poslovne 
raziskave, poslovne raziskave, poizvedbe, poslovno 
organizacijsko svetovanje, pospeševanje prodaje (za 
druge), prikazi (demonstracije) izdelkov, priprava 
sporočil za javnost, prokuratorske storitve (nabava 
blaga in storitev za druga podjetja), psihološko 
testiranje za potrebe kadrovanja, računovodstvo, 
raziskovanje in zbiranje podatkov iz medijev, 
razširjanje reklamnih materialov, reklamiranje, 
reklamiranje po pošti, reklamne agencije, reklamne 
storitve, reklamno oglaševanje po radiu, reklamno 
oglaševanje po televiziji, reprodukcija dokumentov, 
saldakonti, sistemiziranje informacij v računalniške 
baze, sprejemanje telefonskih klicev (za odsotne 
naročnike), statistične informacije, stiki z javnostjo, 
strojepisje, strokovnjaki za poslovno učinkovitost, 
strokovno poslovno svetovanje, stroškovno - cenovne 
analize, svetovalne storitve s podrocja poslovnega 
vodenja, svetovanje pri kadrovanju, svetovanje pri 
poslovodenju, svetovanje s podrocja poslovne 
organizacije in vodenja, transkripcijske storitve, tržne 
raziskave, tržne raziskave, vodenje računalniških 
datotek, zaposlovalne agencije.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti, digitalna obdelava slik, dopisno 
izobraževanje, fotografiranje, fotografske reportaže, 
igre na srečo, informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, izobrazbeni izpiti, 
izobraževanje, izposoja knjig, izposoja zvočnih 
posnetkov, klubske storitve (za zabave ali za 
izobraževanje), knjižnice, mobilne knjižnice, namizno 
založništvo, nastopanje v živo, nudenje iger na 
računalniški mreži, nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške 
mreže), objavljanje besedil (razen reklam), objavljanje 
elektronskih knjig in revij na računalniški mreži, 
objavljanje knjig, organizacija in izvedba seminarjev, 
organizacija in vodenje kolokvijev, organizacija in 
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vodenje konferenc, organizacija in vodenje 
kongresov, organizacija in vodenje simpozijev, 
organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav, 
organizacija tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih), 
organiziranje in vodenje učnih delavnic (šolanje) 
organiziranje nastopov (storitve impresarijev), 
organiziranje plesov, organiziranje zabavnih prireditev 
na ulici, planiranje družabnih prireditev, poučevanje, 
praktično izpopolnjevanje (predstavitve), prostori za 
glasbene prireditve, rezerviranje vstopnic za 
predstave, storitve časopisnih poročevalcev, zabave.

(210) 200970264 (220) 25.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) LEDO dioničko društvo za proizvodnju 
i promet sladoleda i smrznute hrane,
Ćavićeva 9, 10000 Zagreb, HR

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) črna, rdeča, bela, modra, zelena, siva, oranžna, rumena, 
bela

(510,511) NCL(9)

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); albumi almanahi atlasi 
beležnice bloki (pisarniški) brošure časopisi etikete, 
ne iz tekstila fascikli formularji (tiskani) izveski (napisi) iz 
papirja ali kartona katalogi knjige knjižice koledarji 
koledarji z odtrgovalnimi listi lepila za pisarniške in 
gospodinjske namene mape (pisalne potrebščine) 
modelirna glina modelirna masa modelirni materiali 
nalepke (pisalne potrebščine) namizne serviete iz 
papirja ovitki (etuiji) za čekovne knjižice ovitki (etuiji) za 
potne liste ovitki (pisalne potrebščine) ovoji (pisalne 
potrebščine) ovojni papir pisalna peresa pisalne mape 
(pisalne potrebščine) pisalne potrebščine pisemski 
papir plakati (posterji) plakati iz papirja ali lepenke 
portreti posetnice (pisalne potrebščine) prospekti 
promocijski material publikacije razglednice revije 

revije (periodične) risalne potrebščine stripi svinčniki 
svinčniki na mine šolske potrebščine (pisalne 
potrebščine) tiskane publikacije tiskani urniki tiskovine 
učbeniki učna sredstva (razen napra) voščilnice zvezki 
za pisanje ali risanje.

30: kakav, sladkor, pecivo in slaščice, sladoled; med, led 
aromatični dodatki za prehrano bonboni čokolada 
čokoladni napitki z mlekom drobno pecivo (piškoti) 
jedilni led kakavovi izdelki kakavovi napitki z mlekom 
karamele (bonboni) keksi led za osvežitev led, naraven 
ali umeten pijače na bazi čokolade pijače na bazi 
kakava sladila, naravna veziva za sladoled zmrznjen 
jogurt (slaščičarski led) žvečilni gumi, ne za 
medicinske namene.

35: vodenje komercialnih poslov, komercializacija blaga, 
navedenega v razredu 16 in 30, oglaševanje in 
reklamiranje, zlasti razširjanje reklamnih materialov, 
distribucija vzorcev, tržne raziskave, organiziranje 
trgovinskih sejmov za komercialne in reklamne 
namene, prikazi (demonstracije) izdelkov oglasna 
dejavnost; poslovna administracija; pisarniški posli 
oglaševanje po računalniški mreži organizacija razstav 
za komercialne ali reklamne namene pisanje 
reklamnih tekstov izpopolnjevanje reklamnega gradiva 
javno plakatiranje javnomnenjske raziskave 
neposredno reklamno oglaševanje po pošti objavljanje 
reklamnih besedil oblikovanje besedil plakatiranje 
poslovne informacije poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike poslovne poizvedbe poslovne raziskave 
raziskovanje in zbiranje podatkov iz medijev 
reklamiranje po pošti reklamne storitve reklamno 
oglaševanje po radiu reklamno oglaševanje po 
televiziji.

(210) 200970265 (220) 25.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) LEDO dioničko društvo za proizvodnju 
i promet sladoleda i smrznute hrane,
Čavićeva 9, 10000 Zagreb, HR

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) črna, rdeča, bela, modra, zelena, siva, oranžna, rumena
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16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); albumi almanahi atlasi 
beležnice bloki (pisarniški) brošure časopisi etikete, 
ne iz tekstila fascikli formularji (tiskani) izveski (napisi) iz 
papirja ali kartona katalogi knjige knjižice koledarji 
koledarji z odtrgovalnimi listi lepila za pisarniške in 
gospodinjske namene mape (pisalne potrebščine) 
modelirna glina modelirna masa modelirni materiali 
nalepke (pisalne potrebščine) namizne serviete iz 
papirja ovitki (etuiji) za čekovne knjižice ovitki (etuiji) za 
potne liste ovitki (pisalne potrebščine) ovoji (pisalne 
potrebščine) ovojni papir pisalna peresa pisalne mape 
(pisalne potrebščine) pisalne potrebščine pisemski 
papir plakati (posterji) plakati iz papirja ali lepenke 
portreti posetnice (pisalne potrebščine) prospekti 
promocijski material publikacije razglednice revije 
revije (periodične) risalne potrebščine stripi svinčniki 
svinčniki na mine šolske potrebščine (pisalne 
potrebščine) tiskane publikacije tiskani urniki tiskovine 
učbeniki učna sredstva (razen napra) voščilnice zvezki 
za pisanje ali risanje.

30: kakav, sladkor, pecivo in slaščice, sladoled; med, led 
aromatični dodatki za prehrano bonboni čokolada 
čokoladni napitki z mlekom drobno pecivo (piškoti) 
jedilni led kakavovi izdelki kakavovi napitki z mlekom 
karamele (bonboni) keksi led za osvežitev led, naraven 
ali umeten pijače na bazi čokolade pijače na bazi 
kakava sladila, naravna veziva za sladoled zmrznjen 
jogurt (slaščičarski led) žvečilni gumi, ne za 
medicinske namene.

35: vodenje komercialnih poslov, komercializacija blaga, 
navedenega v razredu 16 in 30, oglaševanje in 
reklamiranje, zlasti razširjanje reklamnih materialov, 
distribucija vzorcev, tržne raziskave, organiziranje 
trgovinskih sejmov za komercialne in reklamne 
namene, prikazi (demonstracije) izdelkov oglasna 
dejavnost; poslovna administracija; pisarniški posli 
oglaševanje po računalniški mreži organizacija razstav 
za komercialne ali reklamne namene pisanje 
reklamnih tekstov izpopolnjevanje reklamnega gradiva 
javno plakatiranje javnomnenjske raziskave 
neposredno reklamno oglaševanje po pošti objavljanje 
reklamnih besedil oblikovanje besedil plakatiranje 
poslovne informacije poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike poslovne poizvedbe poslovne raziskave 
raziskovanje in zbiranje podatkov iz medijev 
reklamiranje po pošti reklamne storitve reklamno 
oglaševanje po radiu reklamno oglaševanje po 
televiziji.

(210) 200970266 (220) 25.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) SI.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 
1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, črna, bela

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih), drobni železni predmeti, folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje, gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra, instalacija cevi iz kovine, 
kipi iz navadnih kovin, kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek, konstrukcije iz kovine za preddverja, košare iz 
kovine, kovinske blagajne, obročki iz navadnih kovin 
za ključe, ojačevalni materiali kovinski za cevi odtočne 
cevi iz kovine, ploščice iz kovine, ploščice kovinske z 
imeni, prirobnice kovinske za pritrditev cevi, spoji iz 
kovine za cevi, stopnice - kovinske, stopnišča iz 
kovine, ventili iz kovine (razen kot deli strojev), zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone - zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; aparati za 
natančno merjenje; boje za označevanje; brizgalne 
cevi; daljinomeri; avtomati za karte; glasbeni avtomati 
na kovance; strojno berljivi mediji; elektronski osebni 
organizatorji; alarmni zvonci; instrumenti za merjenje 
zemljišča kazalniki temperature; kazalniki tlaka; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
kemijski aparati in instrumenti; konektorji za plačilna 
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sredstva; merilne naprave; merilne naprave (števci); 
merilne naprave, električne; merilni instrumenti; 
plavalni jopiči; plavalni obroči; plavutke; potapljaške 
maske ; potapljaške obleke; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih; 
predposneti CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; 
računalniki; računalniški spomini; računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju; računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi; računalniške periferne enote; 
računalniški programi - programska oprema, naložljiva 
preko računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški programi za 
poslušanje glasbe; računalniški software, registriran; 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki; računalniški vmesniški 
kontrolerji; računalniški programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika; računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 
uporabnika; računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov; računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme; 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov; podatkovni strežniki; osebni in industrijski 
računalniki; vmesniki (za računalnike); vmesniške 
kartice; telefonske žice; telefonski aparati; tiskana 
vezja; elektronski osebni organizatorji; 
brezprekinitveni električni napajalniki; prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih; strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci in 
trgovci, strežniki za transakcije; sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike; posneti programi za gonilnike; melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do interneta; sistemi za obveščanje preko 

SMS sporočil; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov; stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali; 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa; žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije; aparati in naprave za 
pozivanje in prenos podatkov; sateliti in satelitski 
terminali na zemlji; prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko; oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole; aparati za 
upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 
okviru podatkovnega signala; terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

11: vodovodne in sanitarne instalacije; aparati za čiščenje 
plinov; aparati za destilacijo; aparati za filtriranje vode; 
aparati za hlajenje pijač; cevi (del sanitarne napeljave); 
čistilne naprave za odpadne vode; čistilne naprave za 
vodo; čistilni stolpi za destilacijo; filtri za pitno vodo; fitri 
(deli domačih ali industrijskih napeljav); grelniki vode; 
grelniki vode (aparati); ionizatorji za obdelavo zraka; 
klimatske naprave; klimatske naprave za vozila; 
klorirne naprave za bazene; kopalniške napeljave; 
kopalniški dodatki; kotlički za gretje vode, električni; 
mešalne pipe za vodovod; napeljave za preskrbo z 
vodo; napeljave za razdeljevanje vode; naprave in 
napeljave za mehčanje vode; naprave in stroji za 
čiščenje vode; naprave in stroji za čiščenje zraka; 
naprave za filtriranje zraka; naprave za hlajenje vode; 
naprave za proizvajanje (brizganje) vodnih curkov; 
naprave za razsoljevanje morske vode; naprave za 
varčevanje z gorivom; naprave za zajemanje vode; 
okrasni vodometi; pipe za dovodne cevi (vodovodne) ; 
razkuževalniki vode; regulacijska in varnostna oprema 
za vodne aparate; regulacijska oprema za vodovodne 
ali plinske aparate in cevi; sončni kolektorji (ogrevanje) 
; tesnila za vodovodne pipe; varnostna oprema za 
vodovodne ali plinske aparate in cevi; vodnjaki; 
vodovodne cevi (del sanitarne napeljave); vodovodne 
napeljave.
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12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili; čolni, ladje; dostavni 
tricikli; dvokolesa; električna vozila; hupe za vozila; 
jahte; kolesa in motorna kolesa; košare, prirejene za 
kolesa; košarice, prirejene za kolesa; letala; 
lokomotive; manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila; 
mopedi; motorna vozila; motorni čolni; mreže pri 
dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
obleke); mreže za prtljago za vozila; nakupovalni 
vozički; naprave proti bleščanju za vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; naprave proti zaslepitvi za vozila; 
okrasni pokrovi za kolesa vozil; omnibusi; otroški 
vozički; počitniške ali stanovanjske prikolice; 
počitniške prikolice (avtomobili) ; potovalni avtobusi; 
prevleka za volanski obroč; prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; protivlomne 
naprave za vozila; protivlomni alarmi za vozila; 
prtljažniki za na vozila; prtljažniki za smuči za vozila; 
samolepljive krpice za krpanje zračnic; sedežne 
prevleke za vozila; senčniki za avtomobile; skuterji 
(motorno kolo); stojala za dvokolesa; strehice za 
otroške vozičke; strehice za športne otroške vozičke; 
športni avtomobili; športni otroški vozički; tovornjaki; 
tramvaji; transportni tricikli; transportni vozički; tricikli; 
vozički za golf; vozički za prtljago; vozila na zračni 
blazini; vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
ekološka vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
vozila za po snegu; zelo majhni avtomobili na treh 
kolesih; zračna vozila; zračne tlačilke (oprema vozil); 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa; zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; tiskovine izdelane iz okolju prijaznega 
papirja; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti za 
pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; glasbene voščilnice; 
posetnice (pisalne potrebščine); beležnice; bloki 
(pisarniški); škatle in ovitki iz papirja in lepenke; 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov; časopisi; 
držala za nalivna peresa; držala za štampiljke; 
fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; knjižice; 
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige; 
pamfleti; promocijski material; plakati (posterji); 
uporabniški priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, 
navigacijskih sistemov ter računalnikov in računalniške 
programske opreme; nekodirane kartice, zlasti 
telefonske, debetne, kreditne in plačilne kartice; 
pripomočki za oglaševanje in propagando, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, zlasti tisti za oglaševanje in 
propagando na področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 

aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje; igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 
uporabo s TV sprejemniki; igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; 
igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij 
za poslovne informacije; priprava statističnih 
informacij; računovodske in knjigovodske storitve; 
saldakonti; revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah; 
reklamiranje; oglaševanje na prevoznih sredstvih; 
storitve marketinga in storitve v zvezi z vzpostavljanjem 
stikov z javnostjo; storitve oglasnih dejavnosti; stiki z 
javnostjo; ekonomske prognoze; stroškovno cenovne 
analize; poslovne informacije; promocija na področju 
varstva okolja; ekonomske in organizacijske storitve na 
področju energetike in ekologije; javnomnenjske 
raziskave; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: dobrodelni 
prispevki (pobiranje); zbiranje finančnih sredstev; 
finančno informiranje; finančno svetovanje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; kreditno 
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posredništvo; najemanje kreditov; kreditiranje; 
finančne investicije; davčno svetovanje in cenitve; 
obročna posojila; posojila (financiranje); skrbništvo 
(finančno); vrednotenje sroškov vzdrževanja (finančna 
cenitev); vzajemni skladi; storitve plačilnega prometa; 
bančne storitve vključno z internetnim bančništvom; 
zbiranje in analiziranje pridobljenih informacij; izdelava 
poročil na podlagi opravljenih plačilnih storitev; 
financiranje; vodenje financ; denarna nakazila preko 
elektronskih medijev (SWIFT) ; zavarovanje, 
financiranje ter garancije na področju telekomunikacij; 
elektronsko plačevanje; finančno sponzoriranje; 
financiranje okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; financiranje projektov s 
področja varstva voda; finančne naložbe; finančni 
posli; finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; storitve posojanja 
in najemanja denarja; spodbujanje izvajanja okoljskih 
naložb; zbiranje dobrodelnih prispevkov zlasti preko 
SMS sporočil in interneta; organizacija pobiranja in 
izterjave; vse zgoraj navedene storitve nudene tudi on-
line iz računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; posli v zvezi s posredovanjem 
nepremičnin ter telekomunikacijskih struktur; 
zavarovanje nezgodno; zdravstveno zavarovanje; 
življenjsko zavarovanje.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: gradbeni nadzor; gradbeništvo; instalacija in 
popravljanje vodovodnih napeljav; izposoja čistilnih 
strojev; vrtanje vodnjakov; montaža, vzdrževanje, 
popravila telefonskih central in baznih postaj, 
računalnikov ter informacijskih struktur in mrež; 
montaža, gradnja, obnova ter vzdrževanje 
telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; storitve 
mobilnega interneta; posojanje nadomestnih 
telekomunikacijskih aparatov; zagotavljanje 

uporabniškega dostopa do interneta, računalniških 
omrežij, in računalniških baz podatkov; zagotavljanje 
telekomunikacijske povezave z internetom, 
računalniškimi omrežji in računalniškimi bazami 
podatkov; zagotavljanje varovalnih komunikacijskih 
kanalov; zagotavljanje informacij v zvezi z ali za 
identifikacijo telefonskih in telekomunikacijskih 
aparatov in instrumentov; omogočanje 
telekomunikacijskih povezav z globalno računalniško 
mrežo in omogočanje dostopa do globalne 
računalniške mreže; zbiranje in distribucija novic; 
telekomunikacija informacij, vključno s spletnimi 
stranmi, računalniškimi programi in vsemi ostalimi 
podatki; storitve elektronske pošte; storitve s področja 
mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter telefonskih, 
radijskih in stabilnih komunikacij; pošiljanje podatkov s 
pomočjo radijske zveze, telekomunikacij in preko 
satelita; storitve sporočanja, namreč pošiljanje, 
sprejem in prepošiljanje sporočil v obliki besedila, 
avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali v kombinaciji 
teh formatov zagotavljanje informacij v zvezi z naštetimi 
storitvami.

40: obdelava materialov, zlasti: obdelava papirja; 
prebiranje in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala, predelava odpadkov, recikliranje smeti in 
odpadkov, predelava odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme; recikliranje odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme; sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje 
ostankov in odpadkov; čiščenje vode; čiščenje zraka; 
osveževanje zraka (klimatizacija); osveževanje zraka 
(odišavljenje); proizvajanje energije; razstrupljanje 
nevarnih materialov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; diskoteke; dobrodelne prireditve; 
športne prireditve in tekmovanja; izobraževanje v zvezi 
z varstvom okolja, ekologijo; izobraževanje na 
področju ločevanja odpadkov in recikliranja; 
organizacija ekoloških taborov in poletnih šol; 
organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav; 
organiziranje in vodenje učnih delavnic (šolanje) ; 
motiviranje na področju recikliranja odpadkov, 
okoljevarstva; ozaveščanje na področju okoljevarstva; 
izobraževanje na področju naravovarstva; izobraževanj 
v zvezi z ekološko predelavo; izposoja scen za 
predstave; organiziranje lepotnih tekmovanj; 
organizacija tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); 
klubske storitve (za zabave ali za izobraževanje); 
digitalna obdelava slik; spletne knjižnice; 
fotografiranje; igre na srečo; izobrazbeni izpiti za 
delovanje in svetovanje na področju telekomunikacij; 
namizno založništvo; nastopanje v živo; nudenje iger 
na računalniški mreži; nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške 
mreže); objavljanje elektronskih knjig in revij na 
računalniški mreži; oddajanje v najem video-kamer; 
objavljanje besedil (razen reklam) ; izobraževanje in 
poučevanje s področja telekomunikacij; organizacija, 
vodenje in izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, 
seminarjev, simpozijev; izobraževanje in učenje in 
sicer on-line iz računalniške baze podatkov ali z 
interneta ali z drugega elektronskega omrežja; 
izobraževanje za uporabo računalniške strojne in/ali 
programske opreme; izobraževanje za uporabo baz 
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podatkov, komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
on-line igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); predvajane 
kinematografskih predstav; prevajalstvo; storitve 
obdelave govora in slike; storitve s področja 
mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
raziskave na področju varstva okolja; raziskave na 
področju varstva voda; hidrološke in ekološke analize; 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani; konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija) ; 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; projektne študije; raziskave na 
področju vplivov okolja in ekologije; načrtovanje 
računalniških sistemov; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehniške 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo; storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi; storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; raziskave in svetovanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo; raziskovalno - razvojne storitve obstoječih in 
novih tehnologij pri energetski pretvorbi in varovanju 
človekovega okolja; inženering na področju 

energetike in ekologije; svetovanje na področju 
varčevanja z energijo, varstva okolja in ekologije.

45: nudenje pravne pomoč; individualne in socialne 
storitve za potrebe posameznika; arbitražne storitve; 
intelektualna lastnina (licenciranje); intelektualna 
lastnina (spremljanje dogajanja na področju); 
intelektualna lastnina (svetovanje); licenciranje 
računalniških programov (pravne storitve); 
posredovanje (mediacija); pravne raziskave; pravne 
storitve; raziskovanje družbenega okolja 
posameznikov; registracija domen (pravne storitve); 
storitve spremljanja pravic intelektualne lastnine; 
svetovanje na področju intelektualne lastnine; 
svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami.
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(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, črna, bela

(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih), drobni železni predmeti, folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje, gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra, instalacija cevi iz kovine, 
kipi iz navadnih kovin, kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek, konstrukcije iz kovine za preddverja, košare iz 
kovine, kovinske blagajne, obročki iz navadnih kovin 
za ključe, ojačevalni materiali kovinski za cevi odtočne 
cevi iz kovine, ploščice iz kovine, ploščice kovinske z 
imeni, prirobnice kovinske za pritrditev cevi, spoji iz 
kovine za cevi, stopnice - kovinske, stopnišča iz 
kovine, ventili iz kovine (razen kot deli strojev), zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone - zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
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oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; aparati za 
natančno merjenje; boje za označevanje; brizgalne 
cevi; daljinomeri; avtomati za karte; glasbeni avtomati 
na kovance; strojno berljivi mediji; elektronski osebni 
organizatorji; alarmni zvonci; instrumenti za merjenje 
zemljišča kazalniki temperature; kazalniki tlaka; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
kemijski aparati in instrumenti; konektorji za plačilna 
sredstva; merilne naprave; merilne naprave (števci); 
merilne naprave, električne; merilni instrumenti; 
plavalni jopiči; plavalni obroči; plavutke; potapljaške 
maske ; potapljaške obleke; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne 
identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih; 
predposneti CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; 
računalniki; računalniški spomini; računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju; računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi; računalniške periferne enote; 
računalniški programi - programska oprema, naložljiva 

preko računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški programi za 
poslušanje glasbe; računalniški software, registriran; 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki; računalniški vmesniški 
kontrolerji; računalniški programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika; računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 
uporabnika; računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov; računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme; 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov; podatkovni strežniki; osebni in industrijski 
računalniki; vmesniki (za računalnike); vmesniške 
kartice; telefonske žice; telefonski aparati; tiskana 
vezja; elektronski osebni organizatorji; 
brezprekinitveni električni napajalniki; prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih; strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci in 
trgovci, strežniki za transakcije; sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike; posneti programi za gonilnike; melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do interneta; sistemi za obveščanje preko 
SMS sporočil; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov; stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali; 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa; žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije; aparati in naprave za 
pozivanje in prenos podatkov; sateliti in satelitski 
terminali na zemlji; prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko; oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole; aparati za 
upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 
okviru podatkovnega signala; terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
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rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

11: vodovodne in sanitarne instalacije; aparati za čiščenje 
plinov; aparati za destilacijo; aparati za filtriranje vode; 
aparati za hlajenje pijač; cevi (del sanitarne napeljave); 
čistilne naprave za odpadne vode; čistilne naprave za 
vodo; čistilni stolpi za destilacijo; filtri za pitno vodo; fitri 
(deli domačih ali industrijskih napeljav); grelniki vode; 
grelniki vode (aparati); ionizatorji za obdelavo zraka; 
klimatske naprave; klimatske naprave za vozila; 
klorirne naprave za bazene; kopalniške napeljave; 
kopalniški dodatki; kotlički za gretje vode, električni; 
mešalne pipe za vodovod; napeljave za preskrbo z 
vodo; napeljave za razdeljevanje vode; naprave in 
napeljave za mehčanje vode; naprave in stroji za 
čiščenje vode; naprave in stroji za čiščenje zraka; 
naprave za filtriranje zraka; naprave za hlajenje vode; 
naprave za proizvajanje (brizganje) vodnih curkov; 
naprave za razsoljevanje morske vode; naprave za 
varčevanje z gorivom; naprave za zajemanje vode; 
okrasni vodometi; pipe za dovodne cevi (vodovodne) ; 
razkuževalniki vode; regulacijska in varnostna oprema 
za vodne aparate; regulacijska oprema za vodovodne 
ali plinske aparate in cevi; sončni kolektorji (ogrevanje) 
; tesnila za vodovodne pipe; varnostna oprema za 
vodovodne ali plinske aparate in cevi; vodnjaki; 
vodovodne cevi (del sanitarne napeljave); vodovodne 
napeljave.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili; čolni, ladje; dostavni 
tricikli; dvokolesa; električna vozila; hupe za vozila; 
jahte; kolesa in motorna kolesa; košare, prirejene za 
kolesa; košarice, prirejene za kolesa; letala; 
lokomotive; manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila; 
mopedi; motorna vozila; motorni čolni; mreže pri 
dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
obleke); mreže za prtljago za vozila; nakupovalni 
vozički; naprave proti bleščanju za vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; naprave proti zaslepitvi za vozila; 
okrasni pokrovi za kolesa vozil; omnibusi; otroški 
vozički; počitniške ali stanovanjske prikolice; 
počitniške prikolice (avtomobili) ; potovalni avtobusi; 
prevleka za volanski obroč; prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; protivlomne 
naprave za vozila; protivlomni alarmi za vozila; 
prtljažniki za na vozila; prtljažniki za smuči za vozila; 
samolepljive krpice za krpanje zračnic; sedežne 
prevleke za vozila; senčniki za avtomobile; skuterji 
(motorno kolo); stojala za dvokolesa; strehice za 
otroške vozičke; strehice za športne otroške vozičke; 
športni avtomobili; športni otroški vozički; tovornjaki; 
tramvaji; transportni tricikli; transportni vozički; tricikli; 
vozički za golf; vozički za prtljago; vozila na zračni 
blazini; vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
ekološka vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
vozila za po snegu; zelo majhni avtomobili na treh 
kolesih; zračna vozila; zračne tlačilke (oprema vozil); 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa; zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 

pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; tiskovine izdelane iz okolju prijaznega 
papirja; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti za 
pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; glasbene voščilnice; 
posetnice (pisalne potrebščine); beležnice; bloki 
(pisarniški); škatle in ovitki iz papirja in lepenke; 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov; časopisi; 
držala za nalivna peresa; držala za štampiljke; 
fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; knjižice; 
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige; 
pamfleti; promocijski material; plakati (posterji); 
uporabniški priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, 
navigacijskih sistemov ter računalnikov in računalniške 
programske opreme; nekodirane kartice, zlasti 
telefonske, debetne, kreditne in plačilne kartice; 
pripomočki za oglaševanje in propagando, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, zlasti tisti za oglaševanje in 
propagando na področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje; igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 
uporabo s TV sprejemniki; igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; 
igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij 
za poslovne informacije; priprava statističnih 
informacij; računovodske in knjigovodske storitve; 
saldakonti; revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
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telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah; 
reklamiranje; oglaševanje na prevoznih sredstvih; 
storitve marketinga in storitve v zvezi z vzpostavljanjem 
stikov z javnostjo; storitve oglasnih dejavnosti; stiki z 
javnostjo; ekonomske prognoze; stroškovno cenovne 
analize; poslovne informacije; promocija na področju 
varstva okolja; ekonomske in organizacijske storitve na 
področju energetike in ekologije; javnomnenjske 
raziskave; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: dobrodelni 
prispevki (pobiranje); zbiranje finančnih sredstev; 
finančno informiranje; finančno svetovanje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; kreditno 
posredništvo; najemanje kreditov; kreditiranje; 
finančne investicije; davčno svetovanje in cenitve; 
obročna posojila; posojila (financiranje); skrbništvo 
(finančno); vrednotenje sroškov vzdrževanja (finančna 
cenitev); vzajemni skladi; storitve plačilnega prometa; 
bančne storitve vključno z internetnim bančništvom; 
zbiranje in analiziranje pridobljenih informacij; izdelava 
poročil na podlagi opravljenih plačilnih storitev; 
financiranje; vodenje financ; denarna nakazila preko 
elektronskih medijev (SWIFT) ; zavarovanje, 
financiranje ter garancije na področju telekomunikacij; 
elektronsko plačevanje; finančno sponzoriranje; 
financiranje okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; financiranje projektov s 
področja varstva voda; finančne naložbe; finančni 
posli; finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; storitve posojanja 
in najemanja denarja; spodbujanje izvajanja okoljskih 
naložb; zbiranje dobrodelnih prispevkov zlasti preko 
SMS sporočil in interneta; organizacija pobiranja in 
izterjave; vse zgoraj navedene storitve nudene tudi on-
line iz računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; posli v zvezi s posredovanjem 
nepremičnin ter telekomunikacijskih struktur; 
zavarovanje nezgodno; zdravstveno zavarovanje; 
življenjsko zavarovanje.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: gradbeni nadzor; gradbeništvo; instalacija in 
popravljanje vodovodnih napeljav; izposoja čistilnih 
strojev; vrtanje vodnjakov; montaža, vzdrževanje, 
popravila telefonskih central in baznih postaj, 
računalnikov ter informacijskih struktur in mrež; 
montaža, gradnja, obnova ter vzdrževanje 
telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 

preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; storitve 
mobilnega interneta; posojanje nadomestnih 
telekomunikacijskih aparatov; zagotavljanje 
uporabniškega dostopa do interneta, računalniških 
omrežij, in računalniških baz podatkov; zagotavljanje 
telekomunikacijske povezave z internetom, 
računalniškimi omrežji in računalniškimi bazami 
podatkov; zagotavljanje varovalnih komunikacijskih 
kanalov; zagotavljanje informacij v zvezi z ali za 
identifikacijo telefonskih in telekomunikacijskih 
aparatov in instrumentov; omogočanje 
telekomunikacijskih povezav z globalno računalniško 
mrežo in omogočanje dostopa do globalne 
računalniške mreže; zbiranje in distribucija novic; 
telekomunikacija informacij, vključno s spletnimi 
stranmi, računalniškimi programi in vsemi ostalimi 
podatki; storitve elektronske pošte; storitve s področja 
mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter telefonskih, 
radijskih in stabilnih komunikacij; pošiljanje podatkov s 
pomočjo radijske zveze, telekomunikacij in preko 
satelita; storitve sporočanja, namreč pošiljanje, 
sprejem in prepošiljanje sporočil v obliki besedila, 
avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali v kombinaciji 
teh formatov zagotavljanje informacij v zvezi z naštetimi 
storitvami.

40: obdelava materialov, zlasti: obdelava papirja; 
prebiranje in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala, predelava odpadkov, recikliranje smeti in 
odpadkov, predelava odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme; recikliranje odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme; sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje 
ostankov in odpadkov; čiščenje vode; čiščenje zraka; 
osveževanje zraka (klimatizacija); osveževanje zraka 
(odišavljenje); proizvajanje energije; razstrupljanje 
nevarnih materialov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; diskoteke; dobrodelne prireditve; 
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športne prireditve in tekmovanja; izobraževanje v zvezi 
z varstvom okolja, ekologijo; izobraževanje na 
področju ločevanja odpadkov in recikliranja; 
organizacija ekoloških taborov in poletnih šol; 
organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav; 
organiziranje in vodenje učnih delavnic (šolanje) ; 
motiviranje na področju recikliranja odpadkov, 
okoljevarstva; ozaveščanje na področju okoljevarstva; 
izobraževanje na področju naravovarstva; izobraževanj 
v zvezi z ekološko predelavo; izposoja scen za 
predstave; organiziranje lepotnih tekmovanj; 
organizacija tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); 
klubske storitve (za zabave ali za izobraževanje); 
digitalna obdelava slik; spletne knjižnice; 
fotografiranje; igre na srečo; izobrazbeni izpiti za 
delovanje in svetovanje na področju telekomunikacij; 
namizno založništvo; nastopanje v živo; nudenje iger 
na računalniški mreži; nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške 
mreže); objavljanje elektronskih knjig in revij na 
računalniški mreži; oddajanje v najem video-kamer; 
objavljanje besedil (razen reklam) ; izobraževanje in 
poučevanje s področja telekomunikacij; organizacija, 
vodenje in izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, 
seminarjev, simpozijev; izobraževanje in učenje in 
sicer on-line iz računalniške baze podatkov ali z 
interneta ali z drugega elektronskega omrežja; 
izobraževanje za uporabo računalniške strojne in/ali 
programske opreme; izobraževanje za uporabo baz 
podatkov, komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
on-line igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); predvajane 
kinematografskih predstav; prevajalstvo; storitve 
obdelave govora in slike; storitve s področja 
mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
raziskave na področju varstva okolja; raziskave na 
področju varstva voda; hidrološke in ekološke analize; 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 
strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani; konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija) ; 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; projektne študije; raziskave na 
področju vplivov okolja in ekologije; načrtovanje 
računalniških sistemov; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 

vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehniške 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo; storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi; storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; raziskave in svetovanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo; raziskovalno - razvojne storitve obstoječih in 
novih tehnologij pri energetski pretvorbi in varovanju 
človekovega okolja; inženering na področju 
energetike in ekologije; svetovanje na področju 
varčevanja z energijo, varstva okolja in ekologije.

45: nudenje pravne pomoč; individualne in socialne 
storitve za potrebe posameznika; arbitražne storitve; 
intelektualna lastnina (licenciranje); intelektualna 
lastnina (spremljanje dogajanja na področju); 
intelektualna lastnina (svetovanje); licenciranje 
računalniških programov (pravne storitve); 
posredovanje (mediacija); pravne raziskave; pravne 
storitve; raziskovanje družbenega okolja 
posameznikov; registracija domen (pravne storitve); 
storitve spremljanja pravic intelektualne lastnine; 
svetovanje na področju intelektualne lastnine; 
svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami.

(210) 200970268 (220) 25.02.2009
(441) 30.06.2009

(731) SI.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, črna, bela
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(510,511) NCL(9)

06: ključavničarski izdelki in drobni kovinski predmeti, 
zlasti: črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 
tiskarskih), drobni železni predmeti, folije kovinske za 
zavijanje in pakiranje, gradbeni in pohištveni vezni 
elementi iz novega srebra, instalacija cevi iz kovine, 
kipi iz navadnih kovin, kljuke (kovinske) za obešanje 
oblek, konstrukcije iz kovine za preddverja, košare iz 
kovine, kovinske blagajne, obročki iz navadnih kovin 
za ključe, ojačevalni materiali kovinski za cevi odtočne 
cevi iz kovine, ploščice iz kovine, ploščice kovinske z 
imeni, prirobnice kovinske za pritrditev cevi, spoji iz 
kovine za cevi, stopnice - kovinske, stopnišča iz 
kovine, ventili iz kovine (razen kot deli strojev), zvonci.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, zgoščenke; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone - zlasti: digitalno omrežje 
(telekomunikacije); telekomunikacijske naprave; 
računalniška strojna in programska oprema za 
uporabo v telekomunikacijah ter za potrebe 
telefonskih povezav; telefonske centrale; bazne 
postaje; mobilni telefoni; imeniki v elektronski obliki; 
oprema za obdelavo informacij in računalniki; posneti 
računalniški programi za pristop k podatkovnim 
bazam, za telekomunikacijske storitve, za 
računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; GPS sprejemniki; 
elektronski navigacijski aparati in instrumenti; satelitski 
navigacijski aparati; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalnik); programska oprema za 
navigacijske aparate; telekomunikacijski in telefonski 
aparati in komunikacijski aparati in instrumenti; aparati 
in instrumenti za prenos in izmenjavo podatkov; aparati 
in instrumenti za sprejem in nadomestitev podatkov v 
obliki kodiranih podatkov, besedila, v avdio obliki, v 
obliki grafičnih podob ali v kombinaciji teh formatov; 
žetoni za aktiviranje električnih, elektronskih, 
telekomunikacijskih in telefonskih aparatov in 
instrumentov; kodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; aparati za 
natančno merjenje; boje za označevanje; brizgalne 
cevi; daljinomeri; avtomati za karte; glasbeni avtomati 
na kovance; strojno berljivi mediji; elektronski osebni 
organizatorji; alarmni zvonci; instrumenti za merjenje 
zemljišča kazalniki temperature; kazalniki tlaka; 
avdiovizuelne učne naprave; elektronske beležnice; 
elektronske etikete za proizvode; elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; etuiji za 
fotografske aparate in instrumente; etuiji za očala; 
fotografski aparati; registrske blagajne; računski stroji; 
kemijski aparati in instrumenti; konektorji za plačilna 
sredstva; merilne naprave; merilne naprave (števci); 
merilne naprave, električne; merilni instrumenti; 
plavalni jopiči; plavalni obroči; plavutke; potapljaške 
maske ; potapljaške obleke; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optični linki za telekomunikacije; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); čipi (deli 
integriranih vezij); čitalnik črtnih kod; čitalniki 
(računalniška oprema); diskovni pogoni (za 
računalnike); elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); magnetne 

identifikacijske kartice; integrirana vezja; kartice z 
integriranim vezjem (smart cards); magnetni diski; 
magnetni kodirniki; magnetni nosilci podatkov; 
modemi; monitorji in tiskalniki; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); mediji za shranjevanje 
podatkov, slik in zvoka; notesniki (osebni računalniki); 
oddajniki (telefonija); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; optični aparati in 
instrumenti; optični diski; optični nosilci podatkov; 
optični zgoščevalniki; prodajni avtomati; programi za 
računalniške igre; računalniške igre; igralne konzole; 
prenosne igralne konzole; igralni avtomati prilagojeni 
za uporabo s katodno cevjo in/ali televizijskimi 
sprejemniki in/ali računalniki; ročno-prenosni 
računalniki; predvajalniki CD-ROM-ov; predvajalniki 
zgoščenk (CD-jev); predvajalniki DVD-jev; kontrolne 
ročice (Joystick) za uporabo z vizualnimi prikazovalniki; 
upravljavci za video igre v obliki pištole; krmilna kolesa 
za upravljanje video iger; aparati za elektronske igre, ki 
so prirejeni za uporabo s televizijskimi sprejemniki; 
računalniški programi za video igrice; video ekrani; 
videoigre za uporabo na tv sprejemnikih; videoigre za 
uporabo na samostojnih ekranih ali monitorjih; 
predposneti CD-ROM-i; predposneti DVD-ROM-i; 
računalniki; računalniški spomini; računalniški 
programi in podatkovne baze na magnetnem ali 
optičnem mediju; računalniški posneti operacijski 
sistemi in programi; računalniške periferne enote; 
računalniški programi - programska oprema, naložljiva 
preko računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški programi za 
poslušanje glasbe; računalniški software, registriran; 
računalniška programska oprema, vključno 
programska oprema za omogočanje opravljanja 
poizvedb med podatki; računalniški vmesniški 
kontrolerji; računalniški programi za varovanje 
podatkov, beleženje napak, avtomatsko sledenje 
samoobnove strežnika; računalniška programska 
oprema za podporo sistemom za identifikacijo 
uporabnika; računalniška programska oprema za 
varen prenos računalniških podatkov; računalniška 
programska oprema za operacijske sisteme; 
računalniška programska oprema za dostop do baze 
podatkov; podatkovni strežniki; osebni in industrijski 
računalniki; vmesniki (za računalnike); vmesniške 
kartice; telefonske žice; telefonski aparati; tiskana 
vezja; elektronski osebni organizatorji; 
brezprekinitveni električni napajalniki; prednapetostna 
zaščita na napajalnih kablih; strojna in programska 
oprema za elektronsko komunikacijo med kupci in 
trgovci, strežniki za transakcije; sistemi inteligentnih 
shranjevalnih diskovnih polj za osebne računalnike in 
strežnike; posneti programi za gonilnike; melodije za 
zvonjenje mobilnih telefonov in grafike za mobilne 
telefone; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do interneta; sistemi za obveščanje preko 
SMS sporočil; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov; stacionarni in mobilni 
telefonski, podatkovni in video terminali; 
telekomunikacijska procesna oprema z možnostjo 
vhoda, izhoda, snemanja, nadzora, beleženja, 
testiranja, obdelave signalov, filtriranja, kodiranja, 
dekodiranja, zgoščevanja podatkov, računanja, 
obračunavanja, ponovnega prenosa, multipleksiranja, 
upravljanja omrežja ter preklopa; žice, kabli ter optična 
vlakna za telekomunikacije; aparati in naprave za 
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pozivanje in prenos podatkov; sateliti in satelitski 
terminali na zemlji; prenosni ali mobilni satelitski 
terminali za glas, podatke in sliko; oprema za 
pretvorbo glasovnih, slikovnih in podatkovnih signalov 
v alternativne podatkovne protokole; aparati za 
upravljanje telekomunikacijskih omrežij ter sistemi za 
preklop signalov v skladu z navodili v aparatu ali v 
okviru podatkovnega signala; terminalska oprema za 
glas, podatke ali slike, pri kateri je delovanje terminala 
dogodkovno vodeno ali sproženo s kovancem ali 
plačilno kartico; oprema za preverjanje veljavnosti 
plačilnih kartic; magnetne, optične in elektronske 
kartice ter inteligentne kartice; aparati ter naprave za 
komercialne transakcije s plačilnimi karticami; aparati 
in programska oprema za preverjanje veljavnosti 
uporabnikov ali kartic v rokah uporabnikov; 
transakcijske kartice in terminali za kartice, ki lahko 
oddajajo in sprejemajo podatke s pomočjo 
magnetnega traku ali z direktnim električnim 
kontaktom ali z daljinskim elektromagnetnim ali 
optičnim signalom; elektronske, optične in 
elektromagnetne komponente in računalniška 
programska oprema za rabo pri komunikacijski in 
telekomunikacijski opremi; podatkovni strežniki v 
telekomunikacijskem centru; aplikacijski strežniki v 
telekomunikacijskem centru; knjige, revije, priročniki, 
bilteni, tehnična navodila za uporabo v 
telekomunikacijah (v elektronski obliki); sestavni deli, 
rezervni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

11: vodovodne in sanitarne instalacije; aparati za čiščenje 
plinov; aparati za destilacijo; aparati za filtriranje vode; 
aparati za hlajenje pijač; cevi (del sanitarne napeljave); 
čistilne naprave za odpadne vode; čistilne naprave za 
vodo; čistilni stolpi za destilacijo; filtri za pitno vodo; fitri 
(deli domačih ali industrijskih napeljav); grelniki vode; 
grelniki vode (aparati); ionizatorji za obdelavo zraka; 
klimatske naprave; klimatske naprave za vozila; 
klorirne naprave za bazene; kopalniške napeljave; 
kopalniški dodatki; kotlički za gretje vode, električni; 
mešalne pipe za vodovod; napeljave za preskrbo z 
vodo; napeljave za razdeljevanje vode; naprave in 
napeljave za mehčanje vode; naprave in stroji za 
čiščenje vode; naprave in stroji za čiščenje zraka; 
naprave za filtriranje zraka; naprave za hlajenje vode; 
naprave za proizvajanje (brizganje) vodnih curkov; 
naprave za razsoljevanje morske vode; naprave za 
varčevanje z gorivom; naprave za zajemanje vode; 
okrasni vodometi; pipe za dovodne cevi (vodovodne) ; 
razkuževalniki vode; regulacijska in varnostna oprema 
za vodne aparate; regulacijska oprema za vodovodne 
ali plinske aparate in cevi; sončni kolektorji (ogrevanje) 
; tesnila za vodovodne pipe; varnostna oprema za 
vodovodne ali plinske aparate in cevi; vodnjaki; 
vodovodne cevi (del sanitarne napeljave); vodovodne 
napeljave.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; 
avtobusi; avtodomovi; avtomobili; čolni, ladje; dostavni 
tricikli; dvokolesa; električna vozila; hupe za vozila; 
jahte; kolesa in motorna kolesa; košare, prirejene za 
kolesa; košarice, prirejene za kolesa; letala; 
lokomotive; manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila; 
mopedi; motorna vozila; motorni čolni; mreže pri 
dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za zaščito 
obleke); mreže za prtljago za vozila; nakupovalni 
vozički; naprave proti bleščanju za vozila; naprave proti 
drsenju koles vozil; naprave proti zaslepitvi za vozila; 
okrasni pokrovi za kolesa vozil; omnibusi; otroški 

vozički; počitniške ali stanovanjske prikolice; 
počitniške prikolice (avtomobili) ; potovalni avtobusi; 
prevleka za volanski obroč; prevleke za sedeže za 
dvokolesa, kolesa in motorna kolesa; protivlomne 
naprave za vozila; protivlomni alarmi za vozila; 
prtljažniki za na vozila; prtljažniki za smuči za vozila; 
samolepljive krpice za krpanje zračnic; sedežne 
prevleke za vozila; senčniki za avtomobile; skuterji 
(motorno kolo); stojala za dvokolesa; strehice za 
otroške vozičke; strehice za športne otroške vozičke; 
športni avtomobili; športni otroški vozički; tovornjaki; 
tramvaji; transportni tricikli; transportni vozički; tricikli; 
vozički za golf; vozički za prtljago; vozila na zračni 
blazini; vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
ekološka vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih; 
vozila za po snegu; zelo majhni avtomobili na treh 
kolesih; zračna vozila; zračne tlačilke (oprema vozil); 
zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa; zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna 
kolesa.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in 
kronomerski instrumenti.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali gospodinjstvo; pisalni stroji in 
pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); 
publikacije; tiskovine izdelane iz okolju prijaznega 
papirja; razstavni napisi; formularji (tiskani), zlasti za 
pristop k sklepanju naročniških razmerij, izstop iz 
naročniškega razmerja, seznanitev s splošnimi pogoji 
poslovanja; koledarji; brošure; katalogi; knjige; 
poslovni registri; imeniki; glasbene voščilnice; 
posetnice (pisalne potrebščine); beležnice; bloki 
(pisarniški); škatle in ovitki iz papirja in lepenke; 
računalniški papir in papirni trak ter papirnate kartice 
za snemanje računalniških programov; časopisi; 
držala za nalivna peresa; držala za štampiljke; 
fotografije; koledarji z odtrgovalnimi listi; knjižice; 
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige; 
pamfleti; promocijski material; plakati (posterji); 
uporabniški priročniki, zlasti na temo telekomunikacij, 
navigacijskih sistemov ter računalnikov in računalniške 
programske opreme; nekodirane kartice, zlasti 
telefonske, debetne, kreditne in plačilne kartice; 
pripomočki za oglaševanje in propagando, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, zlasti tisti za oglaševanje in 
propagando na področju telekomunikacij.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki, sončniki in sprehajalne palice, zlasti: aktovke; 
aktovke, mape; denarnice; etuiji za ključe iz usnja; 
listnice; mrežne torbe za nakupovanje; nakupovalne 
torbe; potovalne torbe; ročne torbe; šolske torbe.

20: dekorativne zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja 
oprema); figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
identifikacijske tablice, nekovinske; kartotečne 
omare; kljuke za obešanje garderobe, nekovinske; 
knjižne police; kovinske mize in stoli; naslonjači; 
oglasni panoji; panoji; razstavna stojala; razstavne 
vitrine (pohištvo); reklamni objekti, ki se napihnejo; s 
stropa viseče figurice za dekoracijo; stojala za 
časopise in revije; stojala za klobuke; stojala za rože.
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21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi), zlasti: 
hladilne steklenice; kozarci; termos steklenice; lončki 
za kavo in čaj; odpirači za steklenice.

25: oblačila, obutev, pokrivala, zlasti: copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); naušniki (oblačila); majice; 
pasovi (oblačila); rute, šali; rokavice; kopalke; 
uniforme; kostumi za promocijo.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko, 
zlasti: igralni avtomati, avtomatični in na kovance; igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje; igralni avtomati, razen tistih prirejenih za 
uporabo s TV sprejemniki; igre na avtomatih, razen 
iger prirejenih za TV sprejemnike; igre na ploščah; 
igralne karte; baloni.

35: komercializacija proizvodov, navedenih v razredih 6, 9, 
11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25 ter 28; storitve agencij 
za poslovne informacije; priprava statističnih 
informacij; računovodske in knjigovodske storitve; 
saldakonti; revizorstvo/knjigovodska revizija; poslovna 
administracija in pisarniški posli; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; svetovanje pri 
kadrovanju; svetovanje pri poslovodenju; priprava 
sporočil za javnost; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; tržne raziskave; trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; trženje 
telekomunikacijskih storitev ter navigacijskih aparatov 
in opreme; poslovne raziskave in poizvedbe; storitve 
reklamiranja in oglaševanja po računalniških mrežah; 
reklamiranje; oglaševanje na prevoznih sredstvih; 
storitve marketinga in storitve v zvezi z vzpostavljanjem 
stikov z javnostjo; storitve oglasnih dejavnosti; stiki z 
javnostjo; ekonomske prognoze; stroškovno cenovne 
analize; poslovne informacije; promocija na področju 
varstva okolja; ekonomske in organizacijske storitve na 
področju energetike in ekologije; javnomnenjske 
raziskave; administrativno vodenje računalniških 
datotek; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); trženje vsebin in storitev 
plačljivih spletnih strani ponudnikov; poslovne 
informacije o storitvah, nudenih po računalniških 
mrežah; sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izposoja prodajnih avtomatov; objavljanje in 
oblikovanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
vključno s spletom.

36: finančni posli in denarni posli, zlasti: dobrodelni 
prispevki (pobiranje); zbiranje finančnih sredstev; 
finančno informiranje; finančno svetovanje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; kreditno 
posredništvo; najemanje kreditov; kreditiranje; 
finančne investicije; davčno svetovanje in cenitve; 
obročna posojila; posojila (financiranje); skrbništvo 
(finančno); vrednotenje sroškov vzdrževanja (finančna 
cenitev); vzajemni skladi; storitve plačilnega prometa; 
bančne storitve vključno z internetnim bančništvom; 
zbiranje in analiziranje pridobljenih informacij; izdelava 
poročil na podlagi opravljenih plačilnih storitev; 
financiranje; vodenje financ; denarna nakazila preko 
elektronskih medijev (SWIFT) ; zavarovanje, 
financiranje ter garancije na področju telekomunikacij; 
elektronsko plačevanje; finančno sponzoriranje; 
financiranje okoljevarstvenih projektov; sponzoriranje 
okoljevarstvenih projektov; financiranje projektov s 

področja varstva voda; finančne naložbe; finančni 
posli; finančno posredništvo; finančno vrednotenje; 
finančne analize; finančne cenitve; borzne informacije; 
devizni tečaji; posredovanje plačil; storitve posojanja 
in najemanja denarja; spodbujanje izvajanja okoljskih 
naložb; zbiranje dobrodelnih prispevkov zlasti preko 
SMS sporočil in interneta; organizacija pobiranja in 
izterjave; vse zgoraj navedene storitve nudene tudi on-
line iz računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; posli v zvezi s posredovanjem 
nepremičnin ter telekomunikacijskih struktur; 
zavarovanje nezgodno; zdravstveno zavarovanje; 
življenjsko zavarovanje.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo, 
zlasti: gradbeni nadzor; gradbeništvo; instalacija in 
popravljanje vodovodnih napeljav; izposoja čistilnih 
strojev; vrtanje vodnjakov; montaža, vzdrževanje, 
popravila telefonskih central in baznih postaj, 
računalnikov ter informacijskih struktur in mrež; 
montaža, gradnja, obnova ter vzdrževanje 
telekomunikacijskih omrežij in naprav.

38: telekomunikacijske storitve, zlasti: telekomunikacijske 
storitve povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali 
električnimi in elektronskimi proizvodi; storitve 
telekomunikacij preko celularne telefonske 
komunikacije, vštevši telekomunikacijske storitve 
preko računalniških terminalov, telefona, mobilnih 
telefonov, elektronske pošte, telefaksa, telegrafa, 
teleksa, paging storitev, kabelskega posredovanja; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
prenos podatkov in informacij s pomočjo elektronike, 
računalnikov, kablov, elektronske pošte, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; prenos 
podatkov, dokumentov in sporočil preko elektronsko 
in telefonsko povezanih računalniških sistemov; 
izposoja telefonskih aparatov; elektronska izmenjava 
podatkov; storitve ISP (Internet Service Provider); 
storitve, izvedljive na osnovi digitalne telefonskega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije po 
telefonu, mobilnem ali stacionarnem; informiranje o 
telekomunikacijah; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; satelitsko prenašanje; 
digitalne omrežne telekomunikacijske storitve; 
posredovanje informacij o plačilnih storitvah preko 
telefona, mobilnega telefona in telefaksa; najem in 
zakup telekomunikacijskih aparatov, instalacij, 
instrumentov, komponent in mrež; dajanje v najem in 
najemanje telekomunikacijskih, radijskih, radio-
telefonskih in radio-faksimilnih aparatov; storitve 
mobilnega interneta; posojanje nadomestnih 
telekomunikacijskih aparatov; zagotavljanje 
uporabniškega dostopa do interneta, računalniških 
omrežij, in računalniških baz podatkov; zagotavljanje 
telekomunikacijske povezave z internetom, 
računalniškimi omrežji in računalniškimi bazami 
podatkov; zagotavljanje varovalnih komunikacijskih 
kanalov; zagotavljanje informacij v zvezi z ali za 
identifikacijo telefonskih in telekomunikacijskih 
aparatov in instrumentov; omogočanje 
telekomunikacijskih povezav z globalno računalniško 
mrežo in omogočanje dostopa do globalne 
računalniške mreže; zbiranje in distribucija novic; 
telekomunikacija informacij, vključno s spletnimi 
stranmi, računalniškimi programi in vsemi ostalimi 
podatki; storitve elektronske pošte; storitve s področja 
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mobilnih in stabilnih telekomunikacij ter telefonskih, 
radijskih in stabilnih komunikacij; pošiljanje podatkov s 
pomočjo radijske zveze, telekomunikacij in preko 
satelita; storitve sporočanja, namreč pošiljanje, 
sprejem in prepošiljanje sporočil v obliki besedila, 
avdio obliki, v obliki grafičnih podob ali v kombinaciji 
teh formatov zagotavljanje informacij v zvezi z naštetimi 
storitvami.

40: obdelava materialov, zlasti: obdelava papirja; 
prebiranje in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala, predelava odpadkov, recikliranje smeti in 
odpadkov, predelava odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme; recikliranje odsluženih mobilnih telefonov, 
baterij, polnilnikov ter druge električne in elektronske 
opreme; sežiganje ostankov in odpadkov, uničevanje 
ostankov in odpadkov; čiščenje vode; čiščenje zraka; 
osveževanje zraka (klimatizacija); osveževanje zraka 
(odišavljenje); proizvajanje energije; razstrupljanje 
nevarnih materialov.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju, prireditvah, 
rekreaciji; organiziranje zabavnih prireditev na ulici; 
organiziranje glasbenih prireditev; prostori za 
glasbene prireditve; diskoteke; dobrodelne prireditve; 
športne prireditve in tekmovanja; izobraževanje v zvezi 
z varstvom okolja, ekologijo; izobraževanje na 
področju ločevanja odpadkov in recikliranja; 
organizacija ekoloških taborov in poletnih šol; 
organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav; 
organiziranje in vodenje učnih delavnic (šolanje) ; 
motiviranje na področju recikliranja odpadkov, 
okoljevarstva; ozaveščanje na področju okoljevarstva; 
izobraževanje na področju naravovarstva; izobraževanj 
v zvezi z ekološko predelavo; izposoja scen za 
predstave; organiziranje lepotnih tekmovanj; 
organizacija tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); 
klubske storitve (za zabave ali za izobraževanje); 
digitalna obdelava slik; spletne knjižnice; 
fotografiranje; igre na srečo; izobrazbeni izpiti za 
delovanje in svetovanje na področju telekomunikacij; 
namizno založništvo; nastopanje v živo; nudenje iger 
na računalniški mreži; nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške 
mreže); objavljanje elektronskih knjig in revij na 
računalniški mreži; oddajanje v najem video-kamer; 
objavljanje besedil (razen reklam) ; izobraževanje in 
poučevanje s področja telekomunikacij; organizacija, 
vodenje in izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, 
seminarjev, simpozijev; izobraževanje in učenje in 
sicer on-line iz računalniške baze podatkov ali z 
interneta ali z drugega elektronskega omrežja; 
izobraževanje za uporabo računalniške strojne in/ali 
programske opreme; izobraževanje za uporabo baz 
podatkov, komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
on-line igre na srečo; on-line publikacije; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve); predvajane 
kinematografskih predstav; prevajalstvo; storitve 
obdelave govora in slike; storitve s področja 
mikrofilmanja; zabaviščni parki; zabaviščne dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, zlasti: 
raziskave na področju varstva okolja; raziskave na 
področju varstva voda; hidrološke in ekološke analize; 
izposoja računalnikov; storitve gostovanja na spletnem 

strežniku; svetovanje na področju računalniške 
opreme; računalniško programiranje; storitve 
računalniške animacije; grafično oblikovanje zlasti 
grafično oblikovanje reklamnih materialov ter spletnih 
strani; industrijsko oblikovanje; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani; konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija) ; 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko; projektne študije; raziskave na 
področju vplivov okolja in ekologije; načrtovanje 
računalniških sistemov; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje in/ali programske opreme ter 
informacijskih sistemov; oddajanje v najem 
dostopnega časa k računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim oglasnim deskam ter računalniškim 
mrežam za prenos, razširjanje in pridobivanje 
informacij s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; storitve 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja telekomunikacij; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; namestitev in 
vzdrževanje računalniške programske opreme; 
računalniške sistemske analize; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniški in informacijski inženiring; tehniške 
raziskave; tehniški razvoj; tehniški nadzor; tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; storitve projektiranja in nadzora, vse 
v zvezi s telekomunikacijami, telekomunikacijskimi 
mrežami in sistemi ter mobilno telefonijo; storitve 
testiranja blaga; informacije o tehnologiji, vremenu, 
snežnih razmerah, vremenske napovedi, 
meteorološke informacije; storitve raziskovanje in 
razvoja na področju telekomunikacij; storitve 
projektiranja in nadzora, vse v zvezi s 
telekomunikacijami, komunikacijskimi mrežami in 
sistemi; oblikovanje in izdelava računalniške 
programske opreme in računalniških podatkovnih baz; 
tehnično svetovanje in strokovno (nepodjetniško) 
svetovanje, ki ga ne obsegajo drugi razredi; storitve v 
zvezi z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; oblikovanje in vzdrževanje spletnih 
strani; ažuriranje programske opreme in spletnih 
strani; raziskave in svetovanje v zvezi z varstvom okolja, 
ekologijo; raziskovalno - razvojne storitve obstoječih in 
novih tehnologij pri energetski pretvorbi in varovanju 
človekovega okolja; inženering na področju 
energetike in ekologije; svetovanje na področju 
varčevanja z energijo, varstva okolja in ekologije.

45: nudenje pravne pomoč; individualne in socialne 
storitve za potrebe posameznika; arbitražne storitve; 
intelektualna lastnina (licenciranje); intelektualna 
lastnina (spremljanje dogajanja na področju); 
intelektualna lastnina (svetovanje); licenciranje 
računalniških programov (pravne storitve); 
posredovanje (mediacija); pravne raziskave; pravne 
storitve; raziskovanje družbenega okolja 
posameznikov; registracija domen (pravne storitve); 
storitve spremljanja pravic intelektualne lastnine; 
svetovanje na področju intelektualne lastnine; 
svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami.
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(210) 200970289 (220) 02.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) FORVVARD d.o.o.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, SI

(531) 4.3; 29.1

(540)

(591) siva, črna, zelena, bela

(510,511) NCL(9)

16: papir, lapenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

25: oblačila, obutev, pokrivala.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko.

(210) 200970290 (220) 02.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) FORVVARD d.o.o.,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1

(540)

(591) rdeča, bela

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve.

(210) 200970294 (220) 02.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Pivovarna Laško, d.d.,
Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 19.7

(540)

(510,511) NCL(9)

30: ledeni čaj, ledeni čaj z dodatkom sadnega sirupa, čaj, 
pijače na osnovi čaja, pijače na osnovi čokolade, 
kakao, pijače na osnovi kakava, kava, kavni 
nadomestki, ledena kava, pijače na osnovi kave, kis.

32: pivo, mešanice svetlega in temnega piva, 
brezalkoholno pivo, pivo z nižjo vsebnostjo kalorij in 
alkohola, hmeljni napitki, mešanice piva s sadnimi 
sokovi, sadnimi ekstrakti in/ali z okusom po sadju, 
mešanice piva in limonade ali oranžade, mešanice piva 
z brezalkoholnimi pijačami, mineralna voda, pitna 
voda, namizna voda, gazirana voda, voda iz izvirov, 
sodavice, limonade, aromatizirane pijače na osnovi 
mineralne vode in sadja ali ekstraktov sadja, 
brezalkoholne pijače s sadjem, sadne pijače in sadni 
sokovi, nektari, brezalkoholne pijače, sirupi in drugi 
pripravki za proizvodnjo pijač.

33: alkoholne pijače (razen piva).

39: storitve polnjenja in pakiranja pijač, zlasti piv, mešanice 
piv, piv vseh vrst, brezalkoholnih pijač, mineralnih vod, 
pitnih vod, namiznih vod, sodavic, sokov, mešanic piv 
in sokov, alkoholnih pijač.

(210) 200970297 (220) 03.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) PUDING D.O.O.,
Prešernov trg 1, 8000 Novo mesto, SI

(531) 18.1; 27.5; 29.1
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(540)

(591) rdeča, črna

(510,511) NCL(9)

25: obleke, obutev, pasovi, pletenine, nogavice, kopalke, 
rokavice, smučarski čevlji.

(210) 200970305 (220) 04.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Bisnode d.o.o.,
Likozarjeva ulica 3, P.P. 201, 1001 Ljubljana, SI

(540)

SIMATRIX

(510,511) NCL(9)

09: CD ROM-i.

16: poslovni registri.

35: neposredno reklamno oglaševanje, objavljanje 
reklamnih besedil, oblikovanje besedil, poslovne 
cenitve, poslovne informacije, poslovne poizvedbe, 
poslovne raziskave, poslovne raziskave, poizvedbe, 
poslovno organizacijsko svetovanje, raziskovanje in 
zbiranje podatkov iz medijev, sistemiziranje informacij 
v računalniške baze, statistične informacije, 
strokovnjaki za poslovno učinkovitost, strokovno 
poslovno svetovanje, stroškovno - cenovne analize, 
svetovalne storitve s področja poslovnega vodenja, 
svetovanje pri poslovodenju, iskanje podatkov v 
računalniških datotekah za druge.

41: objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži.

(210) 200970314 (220) 04.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Sportina Bled d.o.o.,
Alpska cesta 43, 4248 Lesce, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

Marx

(510,511) NCL(9)

18: usnjena galanterija, ročne torbice, denarnice, etuiji za 
ključe, denarnice za drobiž, torbice in mošnjički za 
kozmetiko, aktovke, torbe za obleke, okovani kovčki, 
kovčki, usnjene torbice za toaletne izdelke in 
pripomočke, dežniki, listnice, borše, potovalke, 
kovčki za dokumenti in diplomatski kovčki, kovčki, za 

eno noč, etuiji za kreditne kartice, etuiji za vizitke, 
usnjeni pasovi; usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh 
snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; 
kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in 
sprehajalne palice.

25: oblačila, obutev, pokrivala; ženska, moška, deška in 
dekliška oblačila, kombinezoni, srajce, bluze, suknjiči, 
kopalne obleke, hlačke, kratke hlače, ogrevalne 
obleke, pelerine, sprehajalne kratke hlače, oblačila iz 
jeansa, moške obleke, smokingi, dežni plašči, 
kravate, kratke nogavice, nogavice/ hlačne nogavice, 
klobuki, površniki, puloverji, krila, plašči, plašči s 
krznenimi dodatki, krzna (oblačila), spodnje maje, 
maje, dresi za tenis in golf, kratke hlače, ogrinjala za 
na plažo in po kopanju, dežna oblačila/ dežni plašči, 
ponči, maje brez rokavov, čevlji, škornji, copati, 
blazerji, hlačke, srajce, žepni robci, pasovi (oblačila), 
rokavice (oblačila), ženske obleke, plašči in suknjiči iz 
ovčje kože, šali/ rute, športni jopiči, moško in deško 
perilo, spodnje perilo, spalna oblačila, oblačila za 
dom, vključno z, a ne omejeno na slipe, boksarske 
hlačke, športno perilo, športne pletenine, maje, maje 
brez rokavov, podsrajce, osnovno perilo in halje, 
pletena in tkana spalna oblačila, spalne srajce, zgornje 
dele pižam, spodnje dele pižam, jutranje suknjiče, 
suknjiče za kajenje, jopiče za v posteljo, halje, pletena 
in tkana oblačila za dom, spodnje in zgornje dele 
oblačil za dom, domače jopiče, žensko in dekliško 
perilo, intimna in spalna oblačila, oblačila za dom, 
telesna oblačila, osnovna oblačila, modrčki, pasovi za 
nogavice, pasovi podveznice, dresi, stezniki, baletni 
dresi, slipi, hlačke do bokov, bikiniji, kombineže z 
modrčki, životci, trakovi za pas, prsniki, ženski klobuki 
tipa (vesele vdove), tunike, telovadni dresi in trikoji, 
dnevna oblačila, vključno z, a ne omejeno na široke, 
ohlapne hlače do kolen ali gležnjev, bikini hlačke, 
hlačke do bokov, slipe, kombineže, kombineže z 
bluzo, kamižole, kombineže s srajco, spodnje široke 
hlače do kolen ali gležnjev, večerne kombineže, 
kombineže za nosečnice, hlačne kombineže, 
(princes) kombineže, kombineže z ojačanjem, 
kombineže brez naramnic, spodnje komplete, tesno 
oprijete kombineže, polovične kombineže, mini 
kombineže, srajce, ozke, oprijete hlače, kamižole, 
životke, bluze z nedrčkom znane kot bralettes, hlačke 
in krznene hlačke ter dnevna oblačila, oblačila za dom, 
spalna oblačila in telesna oblačila, vključno z a ne 
omejeno na nočne halje, toge, nočne srajce, pižame, 
pižame s kratkimi hlačami, pajace, pižame s kratkimi 
ali dolgimi rokavi brez ovratnika, kratke spalne srajce, 
pižame s haremskimi hlačami, široke, ohlapne hlače, 
pižame za po hiši, kratke hlačke z naramnicami, kratke 
hlačke za spanje, ogrinjala, suknjiče za v posteljo, 
kaftane, kombinezone, ozke, oprijete hlače, kopalne 
halje, halje za oblačenje, kimone, plašče za po hiši, 
toge za na plažo, ogrinjala za na plašče za pri zajtrku, 
plašče za pri zajtrku oz kosilu, topla ogrinjala, halje s 
širokimi rokavi in brez gumbov, halje za hostese, 
kabuki halje, domače halje, meniške halje, bluze z 
nedrčkom znane kot bra tops, kratke bluze znane kot 
crop tops in pajkice in oprijete hlače s trakom pod 
stopalom znane kot leggins.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; objavljanje 
reklamnih tekstov ; poslovne informacijske storitve po 
računalniških omrežjih; storitve reklamiranja, 
oglaševanja po računalniških mrežah; poslovno 
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posredovanje za tretje; poslovno zastopanje tretjih; 
storitve s področja reklam in ekonomske propagande; 
raziskave tržišča, študije trženja; organiziranje razstav 
v komercialne in reklamne namene; uvoz, izvoz; 
licitacije; upravljanje in vodenje sistema za obdelavo 
poslovnih podatkov; administrativna obdelava 
podatkov; računalniško vodenje baz podatkov 
(administrativne storitve); oglasna dejavnost; vodenje 
komercialnih poslov; poslovna administracija; 
pisarniški posli; svetovanje pri prodaji; prodaja usnja in 
imitacij usnja, izdelkov iz teh snovi, namreč živalskih 
kož, kovčkov in potovalnih torb, dežnikov, sončnikv in 
sprehajalnih palic, denarnic, torb, torbic, nahrbtnikov, 
šolskih torbic, listnic, potovalnih kovčkov, usnjenih 
vrvic, pokrival iz kože (krzna), umetnega usnja, aktovk, 
ročnih torbic in torbic za okoli pasu, kozmetičnih 
kovčkov, usnjenih etuijev; usnjenih etuijev za ključe, 
usnjenjih pasov-na debelo in maloprodaja; prodaja 
oblačil, obutev, pokrival, rut, šalov, pledov, kravat, 
hlač vseh vrst za moške, ženske in otroke, jeans hlač 
vseh vrst za moške, ženske in otroke, kril, srajc, jaken, 
park, jopic, jopičev, puloverjev, berezrokavnikov, 
oblek, čevljev, škornjev, polškornjev, telovadnih 
copatov, čevljev in sandalov za prosti čas, natikačev, 
sandalov, japonk, cokel, kratkih in dolgih nogavic vseh 
vrst za ženske, moške in otroke, baretk, kap, 
klobukov, čepic, spodnjega perila vseh vrst za ženske, 
moške in otroke, pasov (oblačila), rokavic, palčnikov, 
pletenin, oblačil za moške, ženske in otroke iz jerseya, 
maškeradnih kostumov, oblačil iz usnja in imitacije 
usnja, kopalnih plaščev, kopalk, pidžam in spalnih 
srajc-na debelo in maloprodaja; prikazi 
(demonstracije) izdelokov; neposredno reklamno 
oglaševanje po pošti; distribucija vzorcev; dekoriranje 
izložb; manekenske storitve za reklamne namene ali 
prodajno promocijo; posredovanje manekenskega in 
hostesnega dela in komercialne storitve v zvezi s tem; 
organizacija razstav in revij za komericialne ali 
reklamne namene; storitve oglaševanja preko radia in 
televizije; prodaja na debelo in drobno modnih 
dodatkov.

(210) 200970316 (220) 05.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Experience Hendrix LLC,
14501 Interurban Avenue South,
Seattle, Washington, 98168, US

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(540)

JIMI HENDRIX

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti, aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije, aparati za snemanje, prenos ali reprodukcijo 
zvoka ali slike, magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance, registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki, gasilni aparati, 

posnete kasete in plošče, CD-romi, DVD-ji, 
zgoščenke, video kasete in plošče, avdiokasete in 
plošče, kasetni trakovi, računalniški software, 
elektronske publikacije, glasbeni in ostali video-audio 
material, ki je elektronsko naložljiv preko interneta, 
dekorativni magneti, ovitki za prenosne telefone, 
zaščitne prevleke za plošče, odjemne ročice za 
gramofone, gramofonske plošče, čistilne naprave za 
gramofonske plošče, gramofoni, gramofonske igle, 
naprave za zamenjavo gramofonskih igel, zvočniki, 
pribor za zvočnike, ojačevalci, avdiovizualne učne 
naprave, glasbeni avtomati na kovance, 
kinematografske kamere, fotografski aparati, 
camcorderji (videokamere), slušalke, ušesni čepi, 
programi za računalniške igre, predvajalne naprave za 
zgoščenke, mikrofoni, zvočni lijaki za zvočnike, 
računalniški programi (registrirani), računalniški 
programi (naložljiv software), podloge za miške, 
počivalnik za zapestja za rabo z računalniki.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo, nakit, dragi kamni, ure in kronometrski 
instrumenti, broške iz kovinske zlitine, obeski iz 
kovinske zlitine, budilke, amuleti (nakit), značke iz 
plemenitih kovin, škatle iz plemenitih kovin, 
zapestnice, zaponke iz plemenitih kovin, škatlice iz 
plemenitih kovin, etuiji za ure, verižice, verižice za ure, 
obeski, kronografi (ure), manšetni gumbi, diamanti, 
uhani, zlatnina in srebrnina, razen jedilnega pribora, 
vilice in žlice, okraski za klobuke iz plemenite kovine, 
posode za gospodinjstvo iz plemenite kovine, 
gospodinjske potrebščine iz plemenite kovine, 
slonovina (nakit), okraski iz gagata, škatlice za nakit iz 
plemenite kovine, nakit iz jantarja, obeski za ključe, 
medaljoni, medalje, verižice, okrasne igle, biseri, 
biseri iz stisnjenega jantarja, pisala iz plemenite 
kovine, igle, pudrnice iz plemenite kovine, prstani 
(nakit), okraski za čevlje iz plemenitih kovin, škatlice za 
tobak iz plemenitih kovin, figurice iz plemenitih kovin, 
kravatne sponke, kravatne igle, obeski na 
zapestnicah, umetnine iz plemenitih kovin.

15: glasbeni instrumenti, brenkalniki, prevlečeni s kovino, 
harmonike, dude, flavte iz bambusa, bandoneoni 
(kromatične harmonike), lajne, tolkači za pavke, basi 
(glasbeni instrumenti), mehovi za glasbene 
instrumente, žabice za glasbene instrumente, godalni 
loki za glasbene instrumente, kobilice za glasbene 
instrumente, buccini, zvončki, etuiji za glasbene 
instrumente, kastanjete, klarineti, fanfare, kromatične 
harmonike, dirigentske paličice, pistoni (korneti), 
cimbale, dušilci za glasbene instrumente, dvojni basi 
(glasbeni instrumenti), kože za bobne, bobni, 
bobnarske paličice, elektronski glasbeni instrumenti, 
flavte, gongi, kitare, zvončki (glasbeni instrumenti), 
orglice, harmoniji, strune za harfe, harfe, rogi (glasbeni 
instrumenti), huqin (kitajske violine), regulatorji jakosti 
zvoka pri mehanskih klavirjih, dromlje, stojala za 
pavke, pavke, klaviature za glasbene instrumente, 
tipke za glasbene instrumente, lire, mandoline, ustniki 
za glasbene instrumente, trakovi za učenje klavirja, 
stojala za note, glasbeni sintesajzerji, glasbene 
skrinjice, dušilci za glasbene instrumente, oboe, 
okarine, orgle, pedala za glasbene instrumente, vijaki 
za glasbene instrumente, perforirani glasbeni trakovi, 
klaviature za klavirje, klavirske tipke, klavirske strune, 
naprstniki za glasbene instrumente na strune, pipa 
(kitajske kitare), jezički, sheng (kitajski glasbeni pihalni 
instrument), strune za glasbene instrumente, suona 
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(kitajska trompeta), tamburini, tam-tami, triangli 
(glasbeni instrumenti), pozavne, trobente, glasbene 
vilice, uglaševalna kladivca, naprave za obračanje 
strani pri notah, ventili za glasbene instrumente, viole, 
violine, piščali za orgle, ksilofoni, citre.

25: oblačila, pokrivala in obutev, vezene manšete, 
predpasniki (oblačila), otroške plenice iz tkanine, 
otroški prtički iz tkanine, otroške hlače, pisane ovratne 
rute (bandana), ovratne rute, kopalni plašči, natikači za 
kopanje, kopalni copati, kopalne kape, kopalke, 
kopalne obleke, kopalne hlačke, oblačila za na plažo, 
obutev za na plažo, pasovi (oblačila), baretke, slinčki, 
ne iz papirja, životci (spodnje perilo), zgornji deli 
škornjev, škornji, športni škornji, naramnice, modrčki, 
kratke hlače, senčniki za čepice, mašne obleke, bluze 
s kratkimi rokavi, oblačila za gimnastiko, oblačila iz 
imitacije usnja, oblačila iz usnja, plašči, zaščitna 
ovratna oblačila, oblačila za kolesarje, spodnje hlače, 
domače halje, naušniki (oblačila), espadrile, obutev za 
nogomet, kopačke, ženske obleke, krznene štole, 
krzno (oblačila), oblačila iz gabardena, galoše, 
podveze za nogavice, rokavice (oblačila), telovadni 
copati, polškornji, klobuki, naglavni trakovi (oblačila), 
kapuce (oblačila), nogavice, pletenine, suknjiči 
(oblačila), oblačila iz jerseya, jopice, pletenine, 
oblačila za novorojenčke, nogavice brez stopal, 
kravate, gornja oblačila, delovne halje, površniki, 
spodnjice, parke, plašči, podloženi s krznom, 
puloverji, pižame, sandali, prepasice, ovratne rute, 
šali, srajce, čevlji, kape za tuširanje, majice, smučarski 
čevlji, krila, temenske čepice, copati, delovne obleke, 
nogavice, športne majice, damske nogavice, 
podloženi suknjiči, obleke, senčniki, naramnice, 
puloverji, kopalne obleke, športne majice, hlačne 
nogavice, cilindri, površniki, spodnje hlače (oprijete), 
spodnje perilo, telovniki, senčniki (klobučarstvo), 
jopice brez rokavov, dežni plašči.

(210) 200970317 (220) 05.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Experience Hendrix LLC,
14501 Interurban Avenue South,
Seattle, Washington, 98168, US

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 2.1; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti, aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije, aparati za snemanje, prenos ali reprodukcijo 
zvoka ali slike, magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance, registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki, gasilni aparati, 
posnete kasete in plošče, CD-romi, DVD-ji, 
zgoščenke, video kasete in plošče, avdiokasete in 
plošče, kasetni trakovi, računalniški software, 
elektronske publikacije, glasbeni in ostali video-audio 
material, ki je elektronsko naložljiv preko interneta, 
dekorativni magneti, ovitki za prenosne telefone, 
zaščitne prevleke za plošče, odjemne ročice za 
gramofone, gramofonske plošče, čistilne naprave za 
gramofonske plošče, gramofoni, gramofonske igle, 
naprave za zamenjavo gramofonskih igel, zvočniki, 
pribor za zvočnike, ojačevalci, avdiovizualne učne 
naprave, glasbeni avtomati na kovance, 
kinematografske kamere, fotografski aparati, 
camcorderji (videokamere), slušalke, ušesni čepi, 
programi za računalniške igre, predvajalne naprave za 
zgoščenke, mikrofoni, zvočni lijaki za zvočnike, 
računalniški programi (registrirani), računalniški 
programi (naložljiv software), podloge za miške, 
počivalnik za zapestja za rabo z računalniki.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo, nakit, dragi kamni, ure in kronometrski 
instrumenti, broške iz kovinske zlitine, obeski iz 
kovinske zlitine, budilke, amuleti (nakit), značke iz 
plemenitih kovin, škatle iz plemenitih kovin, 
zapestnice, zaponke iz plemenitih kovin, škatlice iz 
plemenitih kovin, etuiji za ure, verižice, verižice za ure, 
obeski, kronografi (ure), manšetni gumbi, diamanti, 
uhani, zlatnina in srebrnina, razen jedilnega pribora, 
vilice in žlice, okraski za klobuke iz plemenite kovine, 
posode za gospodinjstvo iz plemenite kovine, 
gospodinjske potrebščine iz plemenite kovine, 
slonovina (nakit), okraski iz gagata, škatlice za nakit iz 
plemenite kovine, nakit iz jantarja, obeski za ključe, 
medaljoni, medalje, verižice, okrasne igle, biseri, 
biseri iz stisnjenega jantarja, pisala iz plemenite 
kovine, igle, pudrnice iz plemenite kovine, prstani 
(nakit), okraski za čevlje iz plemenitih kovin, škatlice za 
tobak iz plemenitih kovin, figurice iz plemenitih kovin, 
kravatne sponke, kravatne igle, obeski na 
zapestnicah, umetnine iz plemenitih kovin.

15: glasbeni instrumenti, brenkalniki, prevlečeni s kovino, 
harmonike, dude, flavte iz bambusa, bandoneoni 
(kromatične harmonike), lajne, tolkači za pavke, basi 
(glasbeni instrumenti), mehovi za glasbene 
instrumente, žabice za glasbene instrumente, godalni 
loki za glasbene instrumente, kobilice za glasbene 
instrumente, buccini, zvončki, etuiji za glasbene 
instrumente, kastanjete, klarineti, fanfare, kromatične 
harmonike, dirigentske paličice, pistoni (korneti), 
cimbale, dušilci za glasbene instrumente, dvojni basi 
(glasbeni instrumenti), kože za bobne, bobni, 
bobnarske paličice, elektronski glasbeni instrumenti, 
flavte, gongi, kitare, zvončki (glasbeni instrumenti), 
orglice, harmoniji, strune za harfe, harfe, rogi (glasbeni 
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instrumenti), huqin (kitajske violine), regulatorji jakosti 
zvoka pri mehanskih klavirjih, dromlje, stojala za 
pavke, pavke, klaviature za glasbene instrumente, 
tipke za glasbene instrumente, lire, mandoline, ustniki 
za glasbene instrumente, trakovi za učenje klavirja, 
stojala za note, glasbeni sintesajzerji, glasbene 
skrinjice, dušilci za glasbene instrumente, oboe, 
okarine, orgle, pedala za glasbene instrumente, vijaki 
za glasbene instrumente, perforirani glasbeni trakovi, 
klaviature za klavirje, klavirske tipke, klavirske strune, 
naprstniki za glasbene instrumente na strune, pipa 
(kitajske kitare), jezički, sheng (kitajski glasbeni pihalni 
instrument), strune za glasbene instrumente, suona 
(kitajska trompeta), tamburini, tam-tami, triangli 
(glasbeni instrumenti), pozavne, trobente, glasbene 
vilice, uglaševalna kladivca, naprave za obračanje 
strani pri notah, ventili za glasbene instrumente, viole, 
violine, piščali za orgle, ksilofoni, citre.

(210) 200970318 (220) 05.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Experience Hendrix LLC,
14501 Interurban Avenue South,
Seattle, Washington, 98168, US

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti, aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije, aparati za snemanje, prenos ali reprodukcijo 
zvoka ali slike, magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče, prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance, registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki, gasilni aparati, 
posnete kasete in plošče, CD-romi, DVD-ji, 
zgoščenke, video kasete in plošče, avdiokasete in 
plošče, kasetni trakovi, računalniški software, 
elektronske publikacije, glasbeni in ostali video-audio 
material, ki je elektronsko naložljiv preko interneta, 
dekorativni magneti, ovitki za prenosne telefone, 
zaščitne prevleke za plošče, odjemne ročice za 
gramofone, gramofonske plošče, čistilne naprave za 
gramofonske plošče, gramofoni, gramofonske igle, 
naprave za zamenjavo gramofonskih igel, zvočniki, 
pribor za zvočnike, ojačevalci, avdiovizualne učne 
naprave, glasbeni avtomati na kovance, 
kinematografske kamere, fotografski aparati, 
camcorderji (videokamere), slušalke, ušesni čepi, 
programi za računalniške igre, predvajalne naprave za 

zgoščenke, mikrofoni, zvočni lijaki za zvočnike, 
računalniški programi (registrirani), računalniški 
programi (naložljiv software), podloge za miške, 
počivalnik za zapestja za rabo z računalniki.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo, nakit, dragi kamni, ure in kronometrski 
instrumenti, broške iz kovinske zlitine, obeski iz 
kovinske zlitine, budilke, amuleti (nakit), značke iz 
plemenitih kovin, škatle iz plemenitih kovin, 
zapestnice, zaponke iz plemenitih kovin, škatlice iz 
plemenitih kovin, etuiji za ure, verižice, verižice za ure, 
obeski, kronografi (ure), manšetni gumbi, diamanti, 
uhani, zlatnina in srebrnina, razen jedilnega pribora, 
vilice in žlice (ki niso jedilni pribor), ki jih obsega ta 
razred, okraski za klobuke iz plemenite kovine, 
posode za gospodinjstvo iz plemenite kovine, 
gospodinjske potrebščine iz plemenite kovine, 
slonovina (nakit), okraski iz gagata, škatlice za nakit iz 
plemenite kovine, nakit iz jantarja, obeski za ključe iz 
plemenite kovine, medaljoni, medalje, verižice, 
okrasne igle, biseri, biseri iz stisnjenega jantarja, igle, 
ki jih obsega ta razred, pudrnice iz plemenite kovine, 
prstani (nakit), okraski za čevlje iz plemenitih kovin, 
škatlice za tobak iz plemenitih kovin, figurice iz 
plemenitih kovin, kravatne sponke, kravatne igle, 
obeski na zapestnicah, umetnine iz plemenitih kovin.

15: glasbeni instrumenti, brenkalniki, prevlečeni s kovino, 
harmonike, dude, flavte iz bambusa, bandoneoni 
(kromatične harmonike), lajne, tolkači za pavke, basi 
(glasbeni instrumenti), mehovi za glasbene 
instrumente, žabice za glasbene instrumente, godalni 
loki za glasbene instrumente, kobilice za glasbene 
instrumente, buccini, zvončki, etuiji za glasbene 
instrumente, kastanjete, klarineti, fanfare, kromatične 
harmonike, dirigentske paličice, pistoni (korneti), 
cimbale, dušilci za glasbene instrumente, dvojni basi 
(glasbeni instrumenti), kože za bobne, bobni, 
bobnarske paličice, elektronski glasbeni instrumenti, 
flavte, gongi, kitare, zvončki (glasbeni instrumenti), 
orglice, harmoniji, strune za harfe, harfe, rogi (glasbeni 
instrumenti), huqin (kitajske violine), regulatorji jakosti 
zvoka pri mehanskih klavirjih, dromlje, stojala za 
pavke, pavke, klaviature za glasbene instrumente, 
tipke za glasbene instrumente, lire, mandoline, ustniki 
za glasbene instrumente, trakovi za učenje klavirja, 
stojala za note, glasbeni sintesajzerji, glasbene 
skrinjice, dušilci za glasbene instrumente, oboe, 
okarine, orgle, pedala za glasbene instrumente, vijaki 
za glasbene instrumente, perforirani glasbeni trakovi, 
klaviature za klavirje, klavirske tipke, klavirske strune, 
naprstniki za glasbene instrumente na strune, pipa 
(kitajske kitare), jezički, sheng (kitajski glasbeni pihalni 
instrument), strune za glasbene instrumente, suona 
(kitajska trompeta), tamburini, tam-tami, triangli 
(glasbeni instrumenti), pozavne, trobente, glasbene 
vilice, uglaševalna kladivca, naprave za obračanje 
strani pri notah, ventili za glasbene instrumente, viole, 
violine, piščali za orgle, ksilofoni, citre.

25: oblačila, pokrivala in obutev, vezene manšete, 
predpasniki (oblačila), otroške plenice iz tkanine, 
otroški prtički iz tkanine, otroške hlače, pisane ovratne 
rute (bandana), ovratne rute, kopalni plašči, natikači za 
kopanje, kopalni copati, kopalne kape, kopalke, 
kopalne obleke, kopalne hlačke, oblačila za na plažo, 
obutev za na plažo, pasovi (oblačila), baretke, slinčki, 
ne iz papirja, životci (spodnje perilo), zgornji deli 
škornjev, škornji, športni škornji, naramnice, modrčki, 
BIL 2009/3, 30.06.2009 241



200970319 Prijave znamk - Objave prijav SI - ZNAMKE
kratke hlače, senčniki za čepice, mašne obleke, bluze 
s kratkimi rokavi, oblačila za gimnastiko, oblačila iz 
imitacije usnja, oblačila iz usnja, plašči, zaščitna 
ovratna oblačila, oblačila za kolesarje, spodnje hlače, 
domače halje, naušniki (oblačila), espadrile, obutev za 
nogomet, kopačke, ženske obleke, krznene štole, 
krzno (oblačila), oblačila iz gabardena, galoše, 
podveze za nogavice, rokavice (oblačila), telovadni 
copati, polškornji, klobuki, naglavni trakovi (oblačila), 
kapuce (oblačila), nogavice, pletenine, suknjiči 
(oblačila), oblačila iz jerseya, jopice, pletenine, 
oblačila za novorojenčke, nogavice brez stopal, 
kravate, gornja oblačila, delovne halje, površniki, 
spodnjice, parke, plašči, podloženi s krznom, 
puloverji, pižame, sandali, prepasice, ovratne rute, 
šali, srajce, čevlji, kape za tuširanje, majice, smučarski 
čevlji, krila, temenske čepice, copati, delovne obleke, 
nogavice, športne majice, damske nogavice, 
podloženi suknjiči, obleke, senčniki, naramnice, 
puloverji, kopalne obleke, športne majice, hlačne 
nogavice, cilindri, površniki, spodnje hlače (oprijete), 
spodnje perilo, telovniki, senčniki (klobučarstvo), 
jopice brez rokavov, dežni plašči.

(210) 200970319 (220) 06.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) MATIJA POŠEBAL s.p.,
Trnjava 42, 1225 Lukovica, SI

(531) 3.5; 5.5; 27.5; 29.1

(540)

(591) rdeča, rumena, zelena, modra, rjava, bela, črna

(510,511) NCL(9)

25: oblačila, obutev, pokrivala; baretke, oblačila, obleke, 
pokrivala, telovniki.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko; 
baloni (igrače), drsalnice, tobogani (igralno orodje), 
gugalnice, igrače, igre, kocke (igrače) plavalni bazeni 
(za igranje), plezalne vrvi (športni artikli), plišaste 
igrače, predmeti za potegavščine, zabavo, smeh, 
predmeti, ki se uporabljajo na zabavah (piščalke, 
klobučki, papirnati trakovi), punčke (igrače), pustne 
maske, sestavljanke (na kocke zrezane slike), 
sestavljanke (npr. kocke), sobe za punčke (igrače), 
telovadno orodje, viseče figurice (igrače), vrtavke 
(igrače), zaščitne blazinice (del športne 
opreme),hišice za punčke, otroške hišice-vrtna igrala.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; filmska produkcija, izobraževanje, izposoja 
športne opreme (razen vozil), izposoja zvočnih 
posnetkov, nastopanje v živo, objavljanje besedil 
(razen reklam), objavljanje knjig, organizacija športnih 
tekmovanj, organizacija tekmovanj (zabavnih in 
izobraževalnih), organiziranje in vodenje učnih 
delavnic ( šolanje), organiziranje nastopov (storitve 
impresarijev) organiziranje zabavnih prireditev na ulici, 
pisanje nereklamnih tekstov, planiranje družabnih 
prireditev, podnaslavljanje, poučevanje, produkcija 
filmov na video trakovih, produkcija gledaliških 
predstav, produkcija predstav, produkcija radijskih in 
televizijskih programov, prostori za šport (dano na 
razpolago), radijske oddaje za zabavo, storitve agencij 
za prodajo kart (razvedrilo), storitve glasbenega 
komponiranja, storitve pisanja scenarijev, športna 
taborišča, televizijski zabavni program, zabave, 
zabaviščne dejavnosti, zabaviščni parki.

(210) 200970320 (220) 06.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) SAŠA inkubator d.o.o.,
Koroška cesta 62 b, 3320 Velenje, SI

(531) 25.7; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

16: papir, lapenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji, 
albumi; almanahi; beležnice; bloki (pisarniški); 
časopisi; diagrami; etikete, ne iz tekstila; fascikli; 
formularji (tiskani); fotografije; fotogravure; glavne 
poslovne knjige; grafične predstavitve; grafične 
reprodukcije; grafike (slike); gravure; karte; katalogi; 
knjige; knjižice; koledarji; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
mape (pisalne potrebščine); načrti; nalepke (pisalne 
potrebščine); neseserji za pisalni pribor; okrožnice; 
ovitki (etuiji) za čekovne knjižice; ovitki (pisalne 
potrebščine); ovitki za steklenice iz lepenke ali papirja; 
ovojni papir; ovojnice za spise; pisalne mape (pisalne 
potrebščine); pisalni bloki; pisalni predmeti; plakati 
(posterji); plakati iz papirja ali lepenke; plastična folija 
za embaliranje, ovijanje; posetnice (pisalne 
potrebščine); prosojnice (pisalne potrebščine); 
prospekti; razglednice; registri (pisarniški pripomočki); 
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revije; revije (periodične); slike; slike, fotografije 
uokvirjene ali neuokvirjene; štampiljke (žigi); table; 
table iz papirja ali kartona (lepenke); tiskane 
publikacije; tiskovine; učbeniki; učna sredstva (razen 
naprav); voščilnice; vreče (ovojnice, torbice) iz papirja 
ali plastike za embaliranje; zaščitni znaki (v papirju); 
zvezki za pisanje ali risanje.

35:  oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli, 
administrativne storitve; agencije za poslovne 
informacije; davčne napovedi; ekonomske prognoze; 
iskanje podatkov v računalniških datotekah (za druge); 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
javnomnenjske raziskave; kadrovanje; knjigovodstvo; 
neposredno reklamno oglaševanje po pošti; 
objavljanje reklamnih besedil; oblikovanje besedil; 
oddajanje oglasnih površin v najem; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih; 
oddajanje propagandnih sredstev v najem; 
oglaševanje po računalniški mreži; organizacija razstav 
za komercialne ali reklamne namene; organiziranje 
trgovinskih sejmov za komercialne ali reklamne 
namene; pomoč pri industrijskem ali poslovnem 
vodenju; pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne 
cenitve; poslovne informacije; poslovne poizvedbe; 
poslovne raziskave; poslovno organizacijsko 
svetovanje; pospeševanje prodaje (za druge); prikazi 
(demonstracije) izdelkov; priprava sporočil za javnost; 
prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za 
druga podjetja); psihološko testiranje za potrebe 
kadrovanja; računovodstvo; raziskovanje in zbiranje 
podatkov iz medijev; razširjanje reklamnih materialov; 
reklamiranje; reklamiranje po pošti; reklamne 
agencije; reklamne storitve; reklamno oglaševanje po 
radiu; reklamno oglaševanje po televiziji; reprodukcija 
dokumentov; sistemiziranje informacij v računalniške 
baze; sestavljanje statistik; stiki z javnostjo; storitve 
zunanjih izvajalcev, kot poslovna podpora 
(outsourcing); strokovnjaki za poslovno učinkovitost; 
strokovno poslovno svetovanje; stroškovno - cenovne 
analize; svetovalne storitve s področja poslovnega 
vodenja; svetovanje pri kadrovanju; svetovanje pri 
poslovodenju; svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja; transkripcijske storitve; tržne 
raziskave; vodenje računalniških datotek.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti, akademije (izobraževanje); dopisno 
izobraževanje; filmska produkcija; informiranje o 
izobraževanju; informiranje o prireditvah; informiranje 
o rekreaciji; izobrazbeni izpiti; izobraževanje; 
knjižnice; namizno založništvo; nastopanje v živo; 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže); obdelava 
(izdajanje) video-trakov; objavljanje besedil (razen 
reklam); objavljanje elektronskih knjig in revij na 
računalniški mreži; organizacija in izvedba seminarjev; 
organizacija in vodenje kolokvijev; organizacija in 
vodenje koncertov; organizacija in vodenje konferenc; 
organizacija in vodenje kongresov; organizacija in 
vodenje simpozijev; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organizacija tekmovanj 
(zabavnih in izobraževalnih); organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); organiziranje zabavnih 
prireditev na ulici; orkestralni nastopi; pisanje 
nereklamnih tekstov; planiranje družabnih prireditev; 
počitniški tabori; poklicno usmerjanje; poučevanje; 
praktično izpopolnjevanje (predstavitve); prevajalstvo; 

produkcija filmov na video trakovih; snemalni studiji; 
zabave.

(210) 200970328 (220) 06.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Corporacion Habanos, S.A.,
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa,
Ciudad de La Habana, CU

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 5.13; 5.1; 6.3; 6.6; 6.19; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, rumena, rjava, zlata, rdeča, svetlo modra, temno 
modra, oranžna, rožnata, bela, črna

(510,511) NCL(9)

34: tobak, vključno cigare, cigarete, cigarilosi, rezan tobak 
za pipe; proizvodi za kadilce, vključno pepelniki, nožki 
za prirezovanje cigar, škatlice za vžigalice, škatle za 
cigarete; vžigalice.

(210) 200970329 (220) 06.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Corporacion Habanos, S.A.,
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa,
Ciudad de La Habana, CU

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 2.3; 2.5; 24.5; 24.11; 5.5; 6.6; 6.3; 6.19; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, rumena, rjava, zlata, rdeča, svetlo modra, temno 
modra, rožnata, bela, črna
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34: tobak, vključno cigare, cigarete, cigarilosi, rezan tobak 
za pipe; proizvodi za kadilce, vključno pepelniki, nožki 
za prirezovanje cigar, škatlice za vžigalice, škatle za 
cigarete; vžigalice.

(210) 200970330 (220) 06.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO),
O'Reilly 104, entre Tacon, y Mercaderes, Habana Vieja,
Ciudad de La Habana, CU

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 2.1; 6.6; 3.2; 3.3; 3.4; 24.7; 24.5; 24.9; 24.1; 18.1; 
19.1; 19.3; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, rumena, rjava, zlata, rdeča, svetlo modra, rožnata, 
bela

(510,511) NCL(9)

34: tobak, vključno cigare, cigarete, cigarilosi, rezan tobak 
za pipe; proizvodi za kadilce, vključno pepelniki, nožki 
za prirezovanje cigar, škatlice za vžigalice, škatle za 
cigarete; vžigalice.

(210) 200970332 (220) 09.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) PREDENCE D.O.O.,
Dvorska vas 37a, 4275 Begunje na Gorenjskem, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) pantone 49/5 C, pantone 485 C, pantone Cool Gray 11 C

(510,511) NCL(9)

03: mila, parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična 
sredstva, losioni za lase, sredstva za čiščenje zob, 
ambra (parfum), aromatična olja (eterična olja), badian 
(esenca kitajskega janeževca), bergamotno olje, 
brivski pripravki, brivsko milo, cedrovina (cedrina 
eterična oljna), cvetlični ekstrakti (parfumi), čistilno 
mleko za toaletne namene, dekorativni motivi za 
kozmetične namene, deodoranti za osebno rabo 
(parfumerijski proizvodi), deodorantno milo, 
detergenti, razen za uporabo v proizvodnji in medicini, 
dezinfekcijsko milo, dišavna mešanica (potpourris), 
dišavna vodica, eterična olja, eterična olja (esence), 
eterična olja iz limone, eterične esence, fumigacijska 
sredstva (parfumi), jasminovo olje, kopalne soli, razen 
za medicinske namene, kozmetična sredstva, 
kozmetična sredstva za nego kože, kozmetična 
sredstva za shujševalne namene, kozmetične kreme, 
kozmetični neseserji, kozmetični pripravki za kopeli, 
krema za čevlje, kreme za usnje, losioni po britju, 
losioni za kozmetične namene, losioni za lase, loščila 
za čevlje, mandljevo milo, mandljevo mleko za 
kozmetične namene, mandljevo olje, metina esenca 
(eterično olje), milo, rožno olje, safrol (žafranovo olje), 
sivkino olje, sredstva za nego ust, razen za medicinske 
namene, šamponi, terpenes (eterična olja), toaletna 
sredstva (telesna nega), toaletna vodica, toaletno milo, 
vatirane paličice za kozmetične namene, zobne paste.

11: naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, 
kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje,vodovodne 
in sanitarne instalacije, cestne svetilke, odpirači za 
kuhinjske potrebe, vžigalniki.

12: vozila, naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi, 
avtomobili, manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila, 
pokrovi (havbe) pri avtomobilih, vozički za golf, vozički 
za prtljago, vrata za vozila.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskovine (izdelki tiskarn), knjigoveški 
material, fotografije, pisarniški material, lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo, material za 
učenje ali poučevanje (razen aparatov), zavijalni 
materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi 
razredi), tiskarske črke, klišeji, arhitekturni modeli 
(makete), beležnice, blago za vezavo knjig, blazinice 
za štampiljke, bloki (pisarniški), brisače iz papirja, 
držala za nalivna peresa, držala za svinčnike, držala za 
štampiljke, elektrokardiografski papir, etikete, ne iz 
tekstila, fascikli, formularji (tiskani), glavne poslovne 
knjige, grafične predstavitve, grafične reprodukcije, 
grafike (slike), higijenski papir, izveski (napisi) iz papirja 
ali kartona, knjigoveški material, knjižice, koledarji, 
koledarji z odtrgovalnimi listi, mape (pisalne 
potrebščine), nalepke (pisalne potrebščine), nalivna 
peresa, namizna pregrinjala iz papirja, namizne 
serviete iz papirja, namizni podstavki iz papirja, 
naslovne štampiljke, ovitki (pisalne potrebščine), ovitki 
za steklenice iz lepenke ali papirja, papir, papirni listi 
(pisalne potrebščine), pečati, pečatne zmesi za 
pisarniške namene, pečatni vosek, pečatniki, peresa 
(pisarniški pripomočki), pergamentni papir, pisalna 
peresa, pisalne mape (pisalne potrebščine), pisalne 
potrebščine, pisalni bloki, pisalni predmeti, pisemski 
papir, plakati (posterji), plakati iz papirja ali lepenke, 
platnice, platno za vezavo knjig, posetnice (pisalne 
potrebščine), poslovni registri, povoščen papir, 
prospekti, razglednice, registri (pisarniški pripomočki), 
revije, svetleči papir, revije (periodične), svinčniki, 
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svinčniki na mine, štampiljke (žigi), table, tiskane 
publikacije, tiskani urniki, tiskovine, voščilnice, 
zastavice (papirnate), zaščitni znaki (v papirju), zvezki 
za pisanje ali risanje .

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, živalske kože, kovčki in 
potovalne torbe, dežniki, sončniki in sprehajalne 
palice, dežniki, etuiji za ključe iz usnja, moleskin 
(imitacija - posnetek usnja), sončniki, umetno usnje, 
usnje, neobdelano ali delno obdelano, žepne 
denarnice.

19: nekovinski gradbeni materiali, prenosne nekovinske 
zgradbe, nekovinski spomeniki, sejmniščne stojnice, 
signalne plošče - nesvetleče in nemehanske, ne iz 
kovine, znaki, nesvetleči in nemehanski, ne iz kovine, 
za ceste, stopnišča, ne iz kovine, stopnišča, stopnice, 
ne iz kovine.

20: pohištvo, ogledala, okviri, izdelki (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega 
protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, 
jantarja, biserne matice, morske pene in nadomestkov 
vseh teh snovi ali iz umetnih snovi, blazine, čajne 
servirne mizice, čajni servirni vozički, dekorativne 
zidne obloge, ne iz tekstilij (notranja oprema), 
embalaža za steklenice, lesena, figurice iz lesa, voska, 
mavca ali plastike, identifikacijske tablice, nekovinske, 
oglasni panoji, panoji iz lesa ali plastike, pisemski 
nabiralniki, nekovinski, nezidani, pladnji, nekovinski, 
plastične dekoracije za prehrambene izdelke, 
plastične embalažne posode, plastične kartice (ključi) 
(nekodirane), pletarski izdelki, pletena slama, razen 
rogoznic, pulti, pulti (prodajalne), ratan, razstavna 
stojala, razstavne vitrine (pohištvo), reklamni objekti, ki 
se napihnejo, tablice s številkami, nekovinske, tablice 
za imena, nekovinske, trakovi za zavezovanje zaves, 
umetnine iz lesa, voska, mavca ali plastike.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen 
tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi),glavniki in 
gobe, ščetke (razen čopičev), materiali za ščetkarstvo, 
čistilne priprave, jeklena volna, surovo ali delno 
obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), 
steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi., čajni servisi, ne iz plemenitih kovin, 
čaše, ne iz plemenitih kovin, čebri za led, držala za 
jedilne liste, etuiji za glavnike, figurice iz porcelana, 
gline ali stekla, izveski iz porcelana ali stekla, jušniki, 
ne iz plemenitih kovin, košare za piknik, s priborom, 
kozarci, kozarci iz opalnega stekla, kozarci za pitje, 
kozmetični pripomočki, kristal (steklenina), krožnički 
za pod skodelice, ne iz plemenitih Kovin, krtače za 
obutev, loščilniki za čevlje, ne električni, namizna 
posoda (razen nožev, vilic in žlic), ne iz plemenitih 
kovin, namizna stojala za kis in olje, ne iz plemenitih 
kovin, namizna stojala za nože, namizni krožniki, ne iz 
plemenitih kovin, obročki za prtičke, ne iz plemenitih 
kovin, pladnji za gospodinjstvo, ne iz plemenitih Kovin, 
posoda iz porcelana, servisi (namizni pribor), ne iz 
plemenitih kovin, servisi za liker, sklede (plitve), ne iz 
plemenitih kovin, sklede za solato, ne iz plemenitih 
kovin, sklede za zelenjavo, skodele, skodelice za 
jajca, ne iz plemenitih kovin, skodelice za sadje, 
skodelice, ne iz plemenitih kovin, sladkornice, ne iz 
plemenitih kovin, steklene bučke, steklene posode (s 
pokrovom), steklene sklede, stekleni bokali, steklo z 
vgrajenimi električnimi prevodniki, steklo za ogledala, 
škatle za bonbone, ne iz plemenitih kovin, škatle za 
čaj, ne iz plemenitih kovin, škatle za hrano, škatlice za 

milo, toaletne gobice, toaletne potrebščine, umetnine 
iz porcelana, gline ali stekla, zobotrebci, žlice za 
obuvanje.

24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, pregrinjala za postelje in mize, barhant, blaga 
za perilo, bombaž (tkanina), brisače iz raznih tkanin, 
brisače za obraz, brokat, damast, debele, volnene 
odeje za potovanja, dolgi namizni prti, droget (vrsta 
debelega volnenega blaga za pokrivala), elastične 
tkanine, esparto, rogoz, etamin (tkanina) blago za 
zastave, kopalniško perilo, razen oblačila, lanene 
tkanine, namizni prti, ne papirnati, namizni prtički iz 
tekstila (blaga), namizno perilo (ne iz papirja), 
obdelano platno (za perilo), perilo za gospodinjstvo, 
platnene rjuhe, platnene rjuhe za žimnice, pogrinjki 
(ne iz papirja), pohištvena prekrivala iz tekstila, 
posteljna pregrinjala, posteljne prevleke, posteljne 
prevleke iz papirja, posteljnina, posteljno perilo, 
povoščena platna za namizne prte, prapori, zastave, 
prevleke za blazine, prevleke za blazine, prevleke za 
okrasne blazine, prevleke za pohištvo iz umetnih snovi, 
prevleke za žimnice, prtički kot podstavki za steklenice 
in kozarce, ramie (blago), raševina (tkanina za vreče), 
rayon (blago), robčki iz blaga, robčki iz blaga za 
odstranjevanje ličila, rokavice za umivanje, serviete iz 
blaga, svila (blago), škrobljeno platno, taft (blago), 
tapiserije iz blaga, tekstilni materiali, til, tkanine iz jute, 
tkanine iz konoplje, vrvice, ki zadržujejo zastor, 
zastave, ne papirnate, zaščitna pregrinjala za pohištvo, 
zavese iz naravnih ali umetnih tkanin.

25: oblačila, obutev, pokrivala, bluze s kratkimi rokavi, 
copati, natikači, čepice, kape (pokrivala), čevlji, 
dekorativni robčki za žepke, delovne halje, delovne 
obleke, dežni plašči, dolga spodnja krila, domače 
halje, espadrile, gornja oblačila, hlače, hlačne 
nogavice, kape za tuširanje, gornji deli obutve, 
klobuki, kombinezoni (oblačila), konfekcijska oblačila, 
kopalke, kopalne hlačke, kopalne kape, kopalne 
obleke, kopalni copati, kopalni plašči, kratke hlače, 
kratke nogavice, kravate, majice, majice, manšete, 
moške srajce, moške srajce s kratkimi rokavi, naglavni 
trakovi (oblačila), naprsniki pri srajcah (prednji deli 
srajc), naramnice, naramnice, oblačilne, obleke, 
obutev, ovratne rute, ovratniki (oblačila), ovratniki, ki 
se odpnejo, parke (daljše jakne s kapuco), pelerine, 
plašči, podloženi suknjiči, pokrivala, predpasniki 
(oblačila), puloverji, rokavice (oblačila), rute, šali, 
senčniki (klobučarstvo), senčniki za čepice, suknjiči, 
škornji, škornji na vezalke, športni copati, športni 
čevlji, telovadni copati, telovniki, toge (oblačila), 
umetniške kravate (s široko pentljo), uniforme, ženska 
krila, ženske obleke, ženske spodnje jopice 
(kamižole), ženski šal-ogrinjalo (mantilla).

27: preproge, predpražniki, rogoznice, linolej in drugi 
proizvodi za prekrivanje tal, netekstilne tapete, 
kopalniške preproge, predpražniki, preproge, 
protidrsne preproge.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli, 
administrativne storitve, agencije za poslovne 
informacije, davčne napovedi, dekoriranje izložb, 
distribucija vzorcev, ekonomske prognoze, 
fotokopiranje, iskanje podatkov v računalniških 
datotekah (za druge), izbiranje in vnašanje podatkov v 
računalniške baze, izposojanje pisarniških strojev in 
opreme, javno plakatiranje, javnomnenjske raziskave, 
kadrovanje, knjigovodska revizija, knjigovodstvo, 
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neposredno reklamno oglaševanje po pošti, 
objavljanje reklamnih besedil, oblikovanje besedil, 
obračunavanje plač, oglaševanje po računalniški 
mreži, organizacija časopisnih naročnin (za tretje 
osebe), organizacija razstav za komercialne ali 
reklamne namene, organiziranje trgovinskih sejmov za 
komercialne ali reklamne namene, plakatiranje, 
pomoč pri industrijskem ali poslovnem vodenju, 
pomoč pri poslovnem vodenju, poslovne cenitve, 
poslovne informacije, poslovne poizvedbe, poslovne 
raziskave, poslovne raziskave, poizvedbe, poslovno 
organizacijsko svetovanje, poslovno vodenje hotelov, 
prikazi (demonstracije) izdelkov, priprava sporočil za 
javnost, psihološko testiranje za potrebe kadrovanja, 
računovodstvo, raziskovanje in zbiranje podatkov iz 
medijev, razširjanje reklamnih materialov, 
reklamiranje, reklamiranje po pošti, reklamne 
agencije, reklamne storitve, reklamno oglaševanje po 
radiu, reklamno oglaševanje po televiziji, reprodukcija 
dokumentov, saldakonti, sistemiziranje informacij v 
računalniške baze, statistične informacije, stiki z 
javnostjo, strokovnjaki za poslovno učinkovitost, 
strokovno poslovno svetovanje, stroškovno - cenovne 
analize, svetovalne storitve s področja poslovnega 
vodenja, transkripcijske storitve, tržne raziskave, 
vodenje računalniških datotek, zaposlovalne agencije.

39: prevozništvo, pakiranje in skladiščenje blaga, 
organizacija potovanj, avtobusni transport, 
avtomobilski transport, izposoja vozil, prirejanje 
izletov, prirejanje turističnih ogledovanj.

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti, akademije (izobraževanje), igre na srečo, 
igrišča za golf, informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, informiranje o rekreaciji, 
inštruiranje, izposoja športne opreme (razen vozil), 
klubske storitve (za zabave ali za izobraževanje), 
nudenje iger na računalniški mreži, nudenje on-line 
elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko 
računalniške mreže, oddajanje v najem audio-opreme, 
organizacija in izvedba seminarjev, organizacija in 
vodenje kolokvijev, organizacija in vodenje konferenc, 
organizacija in vodenje kongresov, organizacija in 
vodenje simpozijev, organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav, organizacija športnih 
tekmovanj, organizacija tekmovanj (zabavnih in 
izobraževalnih), organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje), organiziranje lepotnih tekmovanj, 
organiziranje nastopov (storitve impresarijev), 
organiziranje plesov, organiziranje zabavnih prireditev 
na ulici, oskrba z rekreacijski pripomočki, planiranje 
družabnih prireditev, poklicno usmerjanje, 
poučevanje, praktično izpopolnjevanje (predstavitve), 
prostori za casino, prostori za glasbene prireditve, 
prostori za šport, radijske oddaje za zabavo.

43: nudenje hrane in pijače, nudenje začasne nastanitve, 
hoteli, hotelske rezervacije, kavarne, kavarniški bifeji, 
nastanitvene agencije (za hotele, apartmaje), 
oddajanje prostorov za začasno bivanje, oddajanje v 
najem dvoran za srečanja, oddajanje v najem stolov, 
miz, namiznega perila, steklenine, oskrba s hrano 
(catering), penzioni, penzionske rezervacije, priprava 
in strežba mešanih pijač, restavracije, rezervacije (za 
začasno bivanje), samopostrežne restavracije.

44: medicinske storitve, higienska in lepotilna nega za 
ljudi, fizioterapija, frizerski saloni, lepotilni saloni, 
manikiranje, masaža, storitve aromaterapije, turške 
kopeli, zdravniška klinika, zdravstvo, zobozdravstvo.

(210) 200970337 (220) 09.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Silkem proizvodnja zeolitov d.o.o.,
Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, SI

(740) Nina Drnovšek, odvetnica,
Miklošičeva 8, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, rdeča

(510,511) NCL(9)

01: kemični proizvodi za industrijo, kot tudi za poljedelstvo, 
vrtnarstvo in gozdarstvo; umetne snovi v surovem 
stanju, sestavki za gašenje požara; kemični proizvodi 
za konzerviranje živil; snovi za strojenje; lepila za 
industrijo; desikanti; izsuševalna sredstva; encimi za 
industrijske namene; encimska sredstva za 
industrijske namene; industrijske kemikalije; kemijska 
sredstva za konzerviranje živil; kemijska sredstva za 
preprečevanje vlage; kemikalije za preprečevanje 
kondenzacije; soli (kemijska sredstva); soli za 
industrijske namene; sredstva za dehidriranje za 
uporabo v industriji; sredstva za zaščito proti vlagi, ne 
premazi, za zidane zgradbe.

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dezinfekcijska 
sredstva; pripravki za uničevanje škodljivcev; 
absorbcijska vata; absorbcijski bombaž; deodoranti, 
ne za osebno uporabo; dezinfekcijska sredstva; 
dezinfekcijska sredstva za higijenske namene; 
sredstva proti moljem; sredstva proti parazitom; 
sredstva za čiščenje zraka; sredstva za odstranjevanje 
vlage; sredstva za odstranjevanje vonja iz oblačil in 
tekstila (deodorant); sredstva za odstranjevanje vonja 
iz obutve; sredstva za osveževanje zraka; žveplove 
paličice (dezinfekcijska sredstva).

11: naprave za prezračevanje, vodovodne in sanitarne 
instalacije; aparati in napeljave za prezračevanje 
(klimatizacija); aparati za odstranjevanje neprijetnih 
vonjev v zraku; aparati za odstranjevanje neprijetnih 
vonjev, ne za osebno uporabo; čistilne naprave za 
vodo; filtri za klimatizacijo; fitri (deli domačih ali 
industrijskih napeljav); hladilni aparati in napeljave; 
hladilni aparati in stroji; ionizatorji za obdelavo zraka; 
klimatske naprave; klimatske naprave za vozila; 
naprave in stroji za čiščenje vode; naprave in stroji za 
čiščenje zraka; naprave za filtriranje zraka; naprave za 
hlajenje zraka; prezračevalne (klimatizacijske) 
napeljave za vozila; prezračevalne nape; 
prezračevalne nape za laboratorije; sanitarni aparati in 
napeljav; sterilizatorji zraka; sušilne naprave; sušilni 
aparati in napeljave; sušilniki zraka.
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21: priprave za gospodinjstvo ali kuhinjo; čistilne priprave; 
priprave za odstranjevanje neprijetnih vonjav, za 
osebno uporabo; priprave za odstranjevanje 
neprijetnih vonjav v hladilnikih in zamrzovalnikih; 
priprave za odstranjevanje neprijetnih vonjav v omarah; 
priprave za odstranjevanje neprijetnih vonjav za 
prostore; priprave za odstranjevanje neprijetnih vonjav 
za obutev; pršilci aerosolov, ne za medicinske 
namene.

(210) 200970339 (220) 11.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) DSO TEZNO,
Panonska ulica 41, 2000 Maribor, SI

(531) 5.11; 27.5; 29.1

(540)

(591) črna, svetlo rjava, temno rjava, opečno rdeča, siva

(510,511) NCL(9)

43: starostni domovi, oskrba s hrano.

44: fizioterapija, delovna terapija, hortikultura, masaža, 
pedikura, medicinska nega, zdravstvo.

(210) 200970340 (220) 11.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) SAŠA inkubator d.o.o.,
Koroška cesta 62 b, 3320 Velenje, SI

(531) 25.7; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

16: papir, lapenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji, 
albumi; almanahi; beležnice; bloki (pisarniški); 

časopisi; diagrami; etikete, ne iz tekstila; fascikli; 
formularji (tiskani); fotografije; fotogravure; glavne 
poslovne knjige; grafične predstavitve; grafične 
reprodukcije; grafike (slike); gravure; karte; katalogi; 
knjige; knjižice; koledarji; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
mape (pisalne potrebščine); načrti; nalepke (pisalne 
potrebščine); neseserji za pisalni pribor; okrožnice; 
ovitki (etuiji) za čekovne knjižice; ovitki (pisalne 
potrebščine); ovitki za steklenice iz lepenke ali papirja; 
ovojni papir; ovojnice za spise; pisalne mape (pisalne 
potrebščine); pisalni bloki; pisalni predmeti; plakati 
(posterji); plakati iz papirja ali lepenke; plastična folija 
za embaliranje, ovijanje; posetnice (pisalne 
potrebščine); prosojnice (pisalne potrebščine); 
prospekti; razglednice; registri (pisarniški pripomočki); 
revije; revije (periodične); slike; slike, fotografije 
uokvirjene ali neuokvirjene; štampiljke (žigi); table; 
table iz papirja ali kartona (lepenke); tiskane 
publikacije; tiskovine; učbeniki; učna sredstva (razen 
naprav); voščilnice; vreče (ovojnice, torbice) iz papirja 
ali plastike za embaliranje; zaščitni znaki (v papirju); 
zvezki za pisanje ali risanje.

35:  oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli, 
administrativne storitve; agencije za poslovne 
informacije; davčne napovedi; ekonomske prognoze; 
iskanje podatkov v računalniških datotekah (za druge); 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
javnomnenjske raziskave; kadrovanje; knjigovodstvo; 
neposredno reklamno oglaševanje po pošti; 
objavljanje reklamnih besedil; oblikovanje besedil; 
oddajanje oglasnih površin v najem; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih; 
oddajanje propagandnih sredstev v najem; 
oglaševanje po računalniški mreži; organizacija razstav 
za komercialne ali reklamne namene; organiziranje 
trgovinskih sejmov za komercialne ali reklamne 
namene; pomoč pri industrijskem ali poslovnem 
vodenju; pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne 
cenitve; poslovne informacije; poslovne poizvedbe; 
poslovne raziskave; poslovno organizacijsko 
svetovanje; pospeševanje prodaje (za druge); prikazi 
(demonstracije) izdelkov; priprava sporočil za javnost; 
prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za 
druga podjetja); psihološko testiranje za potrebe 
kadrovanja; računovodstvo; raziskovanje in zbiranje 
podatkov iz medijev; razširjanje reklamnih materialov; 
reklamiranje; reklamiranje po pošti; reklamne 
agencije; reklamne storitve; reklamno oglaševanje po 
radiu; reklamno oglaševanje po televiziji; reprodukcija 
dokumentov; sistemiziranje informacij v računalniške 
baze; sestavljanje statistik; stiki z javnostjo; storitve 
zunanjih izvajalcev, kot poslovna podpora 
(outsourcing); strokovnjaki za poslovno učinkovitost; 
strokovno poslovno svetovanje; stroškovno - cenovne 
analize; svetovalne storitve s področja poslovnega 
vodenja; svetovanje pri kadrovanju; svetovanje pri 
poslovodenju; svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja; transkripcijske storitve; tržne 
raziskave; vodenje računalniških datotek.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti, akademije (izobraževanje); dopisno 
izobraževanje; filmska produkcija; informiranje o 
izobraževanju; informiranje o prireditvah; informiranje 
o rekreaciji; izobrazbeni izpiti; izobraževanje; 
knjižnice; namizno založništvo; nastopanje v živo; 
nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 
mogoče naložiti preko računalniške mreže); obdelava 
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(izdajanje) video-trakov; objavljanje besedil (razen 
reklam); objavljanje elektronskih knjig in revij na 
računalniški mreži; organizacija in izvedba seminarjev; 
organizacija in vodenje kolokvijev; organizacija in 
vodenje koncertov; organizacija in vodenje konferenc; 
organizacija in vodenje kongresov; organizacija in 
vodenje simpozijev; organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav; organizacija tekmovanj 
(zabavnih in izobraževalnih); organiziranje in vodenje 
učnih delavnic (šolanje); organiziranje zabavnih 
prireditev na ulici; orkestralni nastopi; pisanje 
nereklamnih tekstov; planiranje družabnih prireditev; 
počitniški tabori; poklicno usmerjanje; poučevanje; 
praktično izpopolnjevanje (predstavitve); prevajalstvo; 
produkcija filmov na video trakovih; snemalni studiji; 
zabave.

(210) 200970346 (220) 13.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Neutrogena Corporation,
5760 West 96th Street,
Los Angeles, California 90042, US

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(540)

HEALTHY DEFENSE

(510,511) NCL(9)

03: pripravki za sončenje; sredstva za vlaženje kože in 
kozmetična sredstva, namreč osnovni puder, ličila za 
obraz in telo, tekoča ličila, puder v kremi ali kamnu, 
ličila v stiku, podlaga, stisnjen puder, puder v prahu, 
korekcijski puder, korektor za prekrivanje 
nepravilnosti, sredstvo za prekrivanje nepravilnosti, 
bronasti puder, šminka, črtalo za ustnice, bleščilo za 
ustnice, balzam za ustnice, barva za ustnice, osnova 
za ustnice, črtalo za oči, senčilo za oči, podlaga za oči, 
maskara, osnova ličil, osnova za oči, lak za nohte, 
sredstva za nego nohtov, odstranjevalec laka za nohte, 
sredstva za nego pokožnice, namreč regeneratorji, 
kreme in sredstva za odstranjevanje.

(210) 200970347 (220) 13.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) 3K IT d.o.o.,
Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, SI

(740) Antonija Flak, univ.dipl.inž.el.,
Kotnikova 32, p.p. 2706, 1001 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7; 29.1

(540)

(591) plava, bela, črna

(510,511) NCL(9)

09: oprema za obdelavo informacij in računalniki; 
magnetni nosilci zapisov, diskete, trakovi, kompaktni 
diski, publikacije v elektronski obliki, elektronske 
publikacije, naložljive preko računalniške mreže; 
elektronske table za obvestila, posneti računalniški 
programi; računalniški spomini.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; iskanje 
podatkov v računalniških datotekah (za druge), 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze, 
pomoč pri industrijskem ali poslovnem vodenju, 
pomoč pri poslovnem vodenju, poslovne informacije, 
poslovne informacije in nasveti za potrošnike, 
poslovne poizvedbe, poslovne raziskave, poslovne 
raziskave in poizvedbe, poslovno organizacijsko 
svetovanje, prodaja na debelo in drobno programske 
računalniške opreme, zlasti posnetih računalniških 
programov in magnetnih nosilcev zapisov, vključno 
prodaja preko interneta; sistemiziranje informacij v 
računalniške baze, storitev strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost, strokovno poslovno svetovanje, 
stroškovno-cenovne analize, svetovalne storitve s 
področja poslovnega vodenja, svetovanje pri 
kadrovanju, svetovanje pri poslovodenju, svetovanje s 
področja poslovne organizacije in vodenja, vodenje 
računalniških datotek.

41: izobraževanje; pouk; nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške 
mreže), organizacija in izvedba seminarjev, 
organizacija in vodenje kolokvijev, organizacija in 
vodenje konferenc, organizacija in vodenje 
kongresov, organizacija in vodenje simpozijev, 
organiziranje in vodenje učnih delavnic (šolanje).

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; izposoja 
računalnikov, konvertiranje podatkov ali dokumentov iz 
fizične v elektronsko obliko, kopiranje računalniških 
programov, oblikovanje računalniške programske 
opreme, oddajanje računalniške programske opreme 
v najem, podatkovna konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija), 
ponovna vzpostavitev računalniških podatkov, 
posodobitev računalniške programske opreme, 
projektiranje računalniških sistemov, projektne študije 
(tehniške), računalniška programska oprema 
(oblikovanje), računalniške sistemske analize, 
računalniško programiranje, storitve zaščite pred 
računalniškimi virusi, svetovanje na področju 
računalniške opreme, svetovanje na področju 
računalniške programske opreme, vgraditev 
računalniške programske opreme, vzdrževanje 
računalniške programske opreme.

(210) 200970348 (220) 13.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) 3K IT d.o.o.,
Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, SI

(740) Antonija Flak, univ.dipl.inž.el.,
Kotnikova 32, p.p. 2706, 1001 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 26.4; 26.5; 26.11; 27.5; 27.7; 29.1
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(540)

(591) plava, bela, črna

(510,511) NCL(9)

09: oprema za obdelavo informacij in računalniki; 
magnetni nosilci zapisov, diskete, trakovi, kompaktni 
diski, publikacije v elektronski obliki, elektronske 
publikacije, naložljive preko računalniške mreže; 
elektronske table za obvestila, posneti računalniški 
programi; računalniški spomini.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; iskanje 
podatkov v računalniških datotekah (za druge), 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze, 
pomoč pri industrijskem ali poslovnem vodenju, 
pomoč pri poslovnem vodenju, poslovne informacije, 
poslovne informacije in nasveti za potrošnike, 
poslovne poizvedbe, poslovne raziskave, poslovne 
raziskave in poizvedbe, poslovno organizacijsko 
svetovanje, prodaja na debelo in drobno programske 
računalniške opreme, zlasti posnetih računalniških 
programov in magnetnih nosilcev zapisov, vključno 
prodaja preko interneta; sistemiziranje informacij v 
računalniške baze, storitev strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost, strokovno poslovno svetovanje, 
stroškovno-cenovne analize, svetovalne storitve s 
področja poslovnega vodenja, svetovanje pri 
kadrovanju, svetovanje pri poslovodenju, svetovanje s 
področja poslovne organizacije in vodenja, vodenje 
računalniških datotek.

41: izobraževanje; pouk; nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške 
mreže), organizacija in izvedba seminarjev, 
organizacija in vodenje kolokvijev, organizacija in 
vodenje konferenc, organizacija in vodenje 
kongresov, organizacija in vodenje simpozijev, 
organiziranje in vodenje učnih delavnic (šolanje).

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; izposoja 
računalnikov, konvertiranje podatkov ali dokumentov iz 
fizične v elektronsko obliko, kopiranje računalniških 
programov, oblikovanje računalniške programske 
opreme, oddajanje računalniške programske opreme 
v najem, podatkovna konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija), 
ponovna vzpostavitev računalniških podatkov, 
posodobitev računalniške programske opreme, 
projektiranje računalniških sistemov, projektne študije 
(tehniške), računalniška programska oprema 
(oblikovanje), računalniške sistemske analize, 
računalniško programiranje, storitve zaščite pred 
računalniškimi virusi, svetovanje na področju 
računalniške opreme, svetovanje na področju 
računalniške programske opreme, vgraditev 
računalniške programske opreme, vzdrževanje 
računalniške programske opreme.

(210) 200970349 (220) 13.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) 3K IT d.o.o.,
Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, SI

(740) Antonija Flak, univ.dipl.inž.el.,
Kotnikova 32, p.p. 2706, 1001 Ljubljana, SI

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5; 27.7; 29.1

(540)

(591) plava, bela, črna

(510,511) NCL(9)

09: oprema za obdelavo informacij in računalniki; 
magnetni nosilci zapisov, diskete, trakovi, kompaktni 
diski, publikacije v elektronski obliki, elektronske 
publikacije, naložljive preko računalniške mreže; 
elektronske table za obvestila, posneti računalniški 
programi; računalniški spomini.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; iskanje 
podatkov v računalniških datotekah (za druge), 
izbiranje in vnašanje podatkov v rač unalniške baze, 
pomoč pri industrijskem ali poslovnem vodenju, 
pomoč pri poslovnem vodenju, poslovne informacije, 
poslovne informacije in nasveti za potrošnike, 
poslovne poizvedbe, poslovne raziskave, poslovne 
raziskave in poizvedbe, poslovno organizacijsko 
svetovanje, prodaja na debelo in drobno programske 
računalniške opreme, zlasti posnetih računalniških 
programov in magnetnih nosilcev zapisov, vključno 
prodaja preko interneta; sistemiziranje informacij v 
računalniške baze, storitev strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost, strokovno poslovno svetovanje, 
stroškovno-cenovne analize, svetovalne storitve s 
področja poslovnega vodenja, svetovanje pri 
kadrovanju, svetovanje pri poslovodenju, svetovanje s 
področja poslovne organizacije in vodenja, vodenje 
računalniških datotek.

41: izobraževanje; pouk; nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške 
mreže), organizacija in izvedba seminarjev, 
organizacija in vodenje kolokvijev, organizacija in 
vodenje konferenc, organizacija in vodenje 
kongresov, organizacija in vodenje simpozijev, 
organiziranje in vodenje učnih delavnic (šolanje).

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; izposoja 
računalnikov, konvertiranje podatkov ali dokumentov iz 
fizične v elektronsko obliko, kopiranje računalniških 
programov, oblikovanje računalniške programske 
opreme, oddajanje računalniške programske opreme 
v najem, podatkovna konverzija računalniških 
programov in podatkov (ne fizična konverzija), 
ponovna vzpostavitev računalniških podatkov, 
posodobitev računalniške programske opreme, 
projektiranje računalniških sistemov, projektne študije 
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(tehniške), računalniška programska oprema 
(oblikovanje), računalniške sistemske analize, 
računalniško programiranje, storitve zščite pred 
računalniškimi virusi, svetovanje na področju 
računalniške opreme, svetovanje na področju 
računalniške programske opreme, vgraditev 
računalniške programske opreme, vzdrževanje 
računalniške programske opreme.

(210) 200970359 (220) 17.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.,
DUNAJSKA CESTA 107, 1000 LJUBLJANA, SI

(531) 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) črna, bela, rdeča

(510,511) NCL(9)

03: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; mila; 
pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in 
brušenje; parfumerijski izdelki, eterična olja, 
kozmetična sredstva, losjoni za lase; sredstva za 
čiščenje zob.

04: industrijska olja in maščobe; maziva; sredstva za 
absorbiranje prahu, omočenje prahu in vezanje prahu; 
goriva (vključno goriva za motorje) in snovi za 
osvetljevanje; sveče in stenji za osvetljevanje.

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi; higienski 
proizvod (za medicinske namene); dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži; 
obvezilni material; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

08: ročno orodje in naprave; noži, vilice in žlice; hladno 
orožje; brivniki.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo; 
glavniki in gobe; ščetke (razen čopičev); materiali za 
ščetkarstvo; čistilne priprave; surovo ali delno 
obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), 
steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi.

24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi; pregrinjala za postelje in mize.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko.

29: meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; 
konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in 
zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in 
mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba.

30: kava, čaj, kakao, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni 
nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in 
slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni 
prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimba); začimbe; 
led.

31: poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko 
zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; sveže sadje in 
zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje; 
živalska krmila, slad.

32: pivo; mineralne vode in sodavice ter druge 
brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; 
sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač.

33: alkoholne pijače (razen piva).

(210) 200970360 (220) 17.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.,
DUNAJSKA CESTA 107, 1000 LJUBLJANA, SI

(531) 1.1; 2.5; 27.5; 29.1

(540)

(591) vijolična, zelena, temno in svetlo modra, rumena, rdeča, 
rjava, črna, bela, oranŽna, roza, siva

(510,511) NCL(9)

03: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; mila; 
pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in 
brušenje; parfumerijski izdelki, eterična olja, 
kozmetična sredstva, losjoni za lase; sredstva za 
čiščenje zob.

04: industrijska olja in maščobe; maziva; sredstva za 
absorbiranje prahu, omočenje prahu in vezanje prahu; 
goriva (vključno goriva za motorje) in snovi za 
osvetljevanje; sveče in stenji za osvetljevanje.

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi; higienski 
proizvod (za medicinske namene); dietetske snovi za 
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medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži; 
obvezilni material; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

08: ročno orodje in naprave; noži, vilice in žlice; hladno 
orožje; brivniki.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

15: glasbeni instrumenti.

16: papir, lapenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in 
potovalne torbe; dežniki; sončniki in sprehajalne 
palice; biči, konjska zaprega in sedlarski izdelki.

20: pohištva, ogledala, okviri; izdelki (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega 
protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, 
jantarja, biserne matica, morske pene in nadomestkov 
vseh teh snovi ali iz umetnih snovi.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo; 
glavniki in gobe; ščetke (razen čopičev); materiali za 
ščetkarstvo; čistilne priprave; surovo ali delno 
obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), 
steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi.

24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi; pregrinjala za postelje in mize.

25: oblačila, obutev, pokrivala.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko.

29: meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; 
konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in 
zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in 
mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba.

30: kava, čaj, kakao, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni 
nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in 
slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni 
prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimba); začimbe; 
led.

31: poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko 
zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; sveže sadje in 
zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje; 
živalska krmila, slad.

32: pivo; mineralne vode in sodavice ter druge 
brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; 
sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti.

(210) 200970361 (220) 17.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.,
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI

(531) 1.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) rdeča, vijolična, zelena, temno in svetlo modra, rumena

(510,511) NCL(9)

03: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; mila; 
pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in 
brušenje; parfumerijski izdelki, eterična olja, 
kozmetična sredstva, losjoni za lase; sredstva za 
čiščenje zob.

04: industrijska olja in maščobe; maziva; sredstva za 
absorbiranje prahu, omočenje prahu in vezanje prahu; 
goriva (vključno goriva za motorje) in snovi za 
osvetljevanje; sveče in stenji za osvetljevanje.

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi; higienski 
proizvod (za medicinske namene); dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži; 
obvezilni material; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

08: ročno orodje in naprave; noži, vilice in žlice; hladno 
orožje; brivniki.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

15: glasbeni instrumenti.

16: papir, lapenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in 
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potovalne torbe; dežniki; sončniki in sprehajalne 
palice; biči, konjska zaprega in sedlarski izdelki.

20: pohištva, ogledala, okviri; izdelki (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega 
protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, 
jantarja, biserne matica, morske pene in nadomestkov 
vseh teh snovi ali iz umetnih snovi.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo; 
glavniki in gobe; ščetke (razen čopičev); materiali za 
ščetkarstvo; čistilne priprave; surovo ali delno 
obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), 
steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi.

24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi; pregrinjala za postelje in mize.

25: oblačila, obutev, pokrivala.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko.

29: meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; 
konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in 
zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in 
mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba.

30: kava, čaj, kakao, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni 
nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in 
slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni 
prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimba); začimbe; 
led.

31: poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko 
zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; sveže sadje in 
zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje; 
živalska krmila, slad.

32: pivo; mineralne vode in sodavice ter druge 
brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; 
sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti.

(210) 200970362 (220) 17.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.,
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, SI

(531) 1.3; 27.1

(540)

(510,511) NCL(9)

03: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; mila; 
pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in 
brušenje; parfumerijski izdelki, eterična olja, 
kozmetična sredstva, losjoni za lase; sredstva za 
čiščenje zob.

04: industrijska olja in maščobe; maziva; sredstva za 
absorbiranje prahu, omočenje prahu in vezanje prahu; 
goriva (vključno goriva za motorje) in snovi za 
osvetljevanje; sveče in stenji za osvetljevanje.

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi; higienski 
proizvod (za medicinske namene); dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži; 
obvezilni material; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

08: ročno orodje in naprave; noži, vilice in žlice; hladno 
orožje; brivniki.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

15: glasbeni instrumenti.
16: papir, lapenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 

drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in 
potovalne torbe; dežniki; sončniki in sprehajalne 
palice; biči, konjska zaprega in sedlarski izdelki.

20: pohištva, ogledala, okviri; izdelki (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega 
protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, 
jantarja, biserne matica, morske pene in nadomestkov 
vseh teh snovi ali iz umetnih snovi.

21: priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo; 
glavniki in gobe; ščetke (razen čopičev); materiali za 
ščetkarstvo; čistilne priprave; surovo ali delno 
obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), 
steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi.

24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi; pregrinjala za postelje in mize.

25: oblačila, obutev, pokrivala.
28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 

obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko.
29: meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; 

konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in 
zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in 
mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba.

30: kava, čaj, kakao, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni 
nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in 
slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni 
prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimba); začimbe; 
led.
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31: poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko 
zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; sveže sadje in 
zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje; 
živalska krmila, slad.

32: pivo; mineralne vode in sodavice ter druge 
brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; 
sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti.

(210) 200970366 (220) 17.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) KASTNER & OHLER d.o.o.,
Industrijska ul. 5, 2000 Maribor, SI

(531) 2.1; 25.5; 27.5

(540)

(591) oranžna, črna, bela

(510,511) NCL(9)

12: kolesa in motorna kolesa.

25: oblačila, obutev, pokrivala.

28: igre, igrače, izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

(210) 200970388 (220) 26.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Belinka Perkemija d.o.o.,
Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana, SI

(540)

BELOX

(510,511) NCL(9)

03: belilni pripravki (za perilo); belilni pripravki (za 
razbarvanje) za kozmetične namene; sredstva za 
čiščenje in loščenje; sredstva za čiščenje kovinskih 
površin.

05: algicidi; biocidi; detergenti za medicinsko uporabo; 
dezinfekcijska sredstva; dezinfekcijska sredstva za 
higienske namene; fungicidi; kemijski preparati za 
farmacevtsko uporabo; kemijski preparati za 
veterinarsko uporabo; kemijski reagenti za medicinske 
ali veterinarske namene; kemijsko-farmacevtska 
sredstva; sterilizacijska sredstva.

(210) 200970389 (220) 19.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) FRUCTAL d.d.,
Tovarniška c. 7, 5270 Ajdovščina, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

FRUTIQ

(510,511) NCL(9)

05: dietetski preparati za medicinsko uporabo; dietetsko 
farmacevtski izdelki z dodatki vitaminov in/ali 
mineralov; farmacevtski in veterinarski proizvodi, 
sanitarni proizvodi za medicinske namene; dietetske 
snovi za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; 
dietetična hrana prirejena za medicinske namene; 
hranilni dodatki za medicinske namene; pijač oz. 
napitki za medicinske namene.

29: mleko; mlečni izdelki; mlečni izdelki in deserti s 
sadjem; mešanice mleka in mlečnih izdelkov s sadjem, 
sadnimi pijačami in/ali sadnimi sokovi; konzervirano, 
sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji, 
marmelade, kompoti, sadne omake; meso, ribe, 
perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; jajca; jedilno 
olje in maščoba.

30: ledeni čaj, ledeni čaj z dodatkom sadnega sirupa, čaj, 
pijače na osnovi čaja; pijače na osnovi čokolade; kava, 
kakav, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki; 
moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, 
sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; 
sol, gorčica; kis, omake (začimba), začimbe; led; 
pudingi; izdelki iz škroba; izdelki iz soje; čokolada in 
izdelki iz čokolade; ledena kava.

32: sadne pijače; sadni sokovi; nektarji; brezalkoholne 
pijače; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač; 
namizna voda; pitna voda; gazirana voda; voda iz 
izvirov; mineralna voda; sodavice; limonade; 
aromatizirane pijače na osnovi mineralne vode in sadja 
ali ekstraktov sadja; pivo; mešanice piva z 
brezalkoholnimi pijačami; sadne pijače in/ali sadni 
sokovi z dodatkom mleka, mlečnih izdelkov ali mlečnih 
desertov; zelenjavne pijače in sokovi; brezalkoholne 
pijače iz zelenjave ali z dodatkom zelenjave; 
brezalkoholne fermentirane pijače.

(210) 200970390 (220) 19.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) FRUCTAL d.d.,
Tovarniška c. 7, 5270 Ajdovščina, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

05: dietetski preparati za medicinsko uporabo; dietetsko 
farmacevtski izdelki z dodatki vitaminov in/ali 
mineralov; farmacevtski in veterinarski proizvodi, 
sanitarni proizvodi za medicinske namene; dietetske 
snovi za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; 
dietetična hrana prirejena za medicinske namene; 
hranilni dodatki za medicinske namene; pijač oz. 
napitki za medicinske namene.
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29: mleko; mlečni izdelki; mlečni izdelki in deserti s 
sadjem; mešanice mleka in mlečnih izdelkov s sadjem, 
sadnimi pijačami in/ali sadnimi sokovi; konzervirano, 
sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji, 
marmelade, kompoti, sadne omake; meso, ribe, 
perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; jajca; jedilno 
olje in maščoba.

30: ledeni čaj, ledeni čaj z dodatkom sadnega sirupa, čaj, 
pijače na osnovi čaja; pijače na osnovi čokolade; kava, 
kakav, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki; 
moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, 
sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; 
sol, gorčica; kis, omake (začimba), začimbe; led; 
pudingi; izdelki iz škroba; izdelki iz soje; čokolada in 
izdelki iz čokolade; ledena kava.

32: sadne pijače; sadni sokovi; nektarji; brezalkoholne 
pijače; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač; 
namizna voda; pitna voda; gazirana voda; voda iz 
izvirov; mineralna voda; sodavice; limonade; 
aromatizirane pijače na osnovi mineralne vode in sadja 
ali ekstraktov sadja; pivo; mešanice piva z 
brezalkoholnimi pijačami; sadne pijače in/ali sadni 
sokovi z dodatkom mleka, mlečnih izdelkov ali mlečnih 
desertov; zelenjavne pijače in sokovi; brezalkoholne 
pijače iz zelenjave ali z dodatkom zelenjave; 
brezalkoholne fermentirane pijače.

(210) 200970397 (220) 23.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) SREBERNIČ ANDREJ,
Dolnje Cerovo 24, 5211 Kojsko, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) rdeča, oranžna

(510,511) NCL(9)

33: vina, žgane pijače.
40: predelava žganih pijač.

(210) 200970398 (220) 23.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) INIT d.o.o.,
Jurčkova cesta 21 c, 1000 Ljubljana, SI;
ANDRAGOŠKI CENTER d.o.o.,
SP. Kamomlja 23, 5281 Sp. Idrija, SI

(531) 26.3; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, rdeča

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; pomoč pri industrijskem ali 
poslovnem vodenju; poslovno organizacijsko 
svetovanje; pospeševanje prodaje (za druge); 
psihološko testiranje za potrebe kadrovanja; 
reprodukcija dokumentov; strokovno poslovno 
svetovanje; svetovalne storitve s področja poslovnega 
vodenja; svetovanje pri kadrovanju; svetovanje s 
področja poslovne organizacije in vodenja.

41: akademija (izobraževanje); informiranje o 
izobraževanju; objavljanje besedil; objavljanje knjig; 
organizacija in izvedba seminarjev; organizacijain 
vodenje učnih delavnic (šolanje).

(210) 200970401 (220) 23.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) FUTURA DDB d.o.o.,
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, SI

(540)

e 99

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativna obdelava nakupnih naročil; 
administrativne storitve; agencije za poslovne 
informacije; davčne napovedi; dekoriranje izložb; 
distribucija vzorcev; ekonomske prognoze; 
fakturiranje; fotokopiranje; iskanje podatkov v 
računalniških datotekah (za druge); iskanje poroštev; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izpopolnjevanje reklamnega gradiva; izposoja 
prodajnih avtomatov; izposojanje pisarniških strojev in 
opreme; javno plakatiranje; javnomnenjske raziskave; 
kadrovanje; knjigovodska revizija; knjigovodstvo; 
licitiranje; manekenske storitve za reklamne namene 
ali prodajno promocijo; neposredno reklamno 
oglaševanje po pošti; objavljanje reklamnih besedil; 
oblikovanje besedil; obračunavanje plač; ocenjevanje 
lesa (stoječa debla); ocenjevanje volne; oddajanje 
oglasnih površin v najem; oddajanje oglaševalskega 
prostora v komunikacijskih medijih; oddajanje 
propagandnih sredstev v najem; oddajanje v najem 
fotokopirnih strojev; oglaševanje po računalniški 
mreži; organizacija časopisnih naročnin (za tretje 
osebe); organizacija razstav za komercialne ali 
reklamne namene; organiziranje trgovinskih sejmov za 
komercialne ali reklamne namene; pisanje reklamnih 
tekstov; plakatiranje; pomoč pri industrijskem ali 
poslovnem vodenju; pomoč pri poslovnem vodenju; 
poslovna administracija v zvezi z licenciranjem blaga in 
storitev za druge; poslovne cenitve; poslovne 
informacije; poslovne informacije in nasveti za 
potrošnike; poslovne poizvedbe; poslovne raziskave; 
poslovne raziskave, poizvedbe; poslovno 
organizacijsko svetovanje; poslovno vodenje hotelov; 
poslovno zastopanje v zvezi z nastopi umetnikov; 
pospeševanje prodaje (za druge); predstavitev blaga v 
komunikacijskih medijih (prodaja na drobno); prikazi 
(demonstracije) izdelkov; priprava sporočil za javnost; 
prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za 
druga podjetja); psihološko testiranje za potrebe 
kadrovanja; računovodstvo; raziskovanje in zbiranje 
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podatkov iz medijev; razširjanje reklamnih materialov; 
reklamiranje; reklamiranje po pošti; reklamne 
agencije; reklamne storitve; reklamno oglaševanje po 
radiu; reklamno oglaševanje po televiziji; reprodukcija 
dokumentov; saldakonti; selitvene storitve za podjetja; 
sestavljanje statistik; sistemiziranje informacij v 
računalniške baze; sprejemanje telefonskih klicev (za 
odsotne naročnike); stenografiranje; stiki z javnostjo; 
storitve primerjave cen; storitve urejanja v 
oglaševalske namene; storitve zunanjih izvajalcev, kot 
poslovna podpora (outsourcing); strojepisje; 
strokovnjaki za poslovno učinkovitost; strokovno 
poslovno svetovanje; stroškovno - cenovne analize; 
svetovalne storitve s področja poslovnega vodenja; 
svetovanje pri kadrovanju; svetovanje pri 
poslovodenju; svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja; transkripcijske storitve; tržne 
raziskave; uvozno - izvozne agencije; vodenje 
računalniških datotek; vrednotenje lesa (stoječa 
debla); vrednotenje volne; zaposlovalne agencije; 
zbiranje naročnin na telekomunikacijske storitve za 
druge; komercializacija blaga; sejmi; marketing.

(210) 200970402 (220) 23.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) FUTURA DDB d.o.o.,
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, SI

(540)

SMILEMETER

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; 
aerometri; aktinometri (merilniki sevanja); 
akumulatorji, električni; akumulatorske posode; 
akustični spojnice; alarmi; alarmi na piskanje; alarmni 
zvonci, električni; alkoholmetri; altigrafi (višinomeri); 
ampermetri; anemometri (vetromeri); animirani filmi; 
anode; anodne baterije; antene; antikatode; aparati in 
oprema za reševanje človeških življenj; aparati za 
analizo hrane; aparati za analizo, razen za medicinske 
namene; aparati za fermentiranje (laboratorijski 
aparati); aparati za merjenje debeline kože; aparati za 
natančno merjenje; aparati za sušenje fotografij; 
aparati za varjenje, električni; aparati za zabavo 
prirejeni za uporabo na samostojnih ekranih ali 
monitorjih; aparati za zasteklitev fotografij; apertometri 
(optika); audio in video sprejemniki; audiovizuelne 
učne naprave; avtomati za karte; avtomati za prodajo 
cigaret in drugih izdelkov na kovance; avtomati za 
točenje bencina na bencinskih črpalkah; avtomatični 
kazalniki nizkega pritiska v zračnicah; avtomatizirana 
uradna okenca (bankomat); avtomatske črpalke za 
tekoča goriva; avtomatski kontrolni ventili 
(elektromagnetna stikala); avtomatski odzivniki; 
azbestne rokavice za zaščito pred poškodbami; 

azbestni ščiti za gasilce; bakrena žica, izolirana; 
barometri; baterije za žepne svetilke; baterije, 
električne; betatroni; bliskavice (fotografiranje); boje 
za označevanje; brenčači pri telefonu; brenčači, 
električni; brizgalne cevi; CD-ROM-i; celična stikala 
(elektrotehnika); centrirne naprave za diapozitive; 
cestni znaki, svetlobni ali mehanski; cevi na 
razelektrenje, razen za razsvetljavo; ciklotroni; čevlji za 
zaščito proti nesrečam, žarčenju in ognju; čipi (deli 
integriranih vezij); čistilne naprave za gramofonske 
plošče; čitalnik črtnih kod; čitalniki (računalniška 
oprema); črpalke za točenje goriva za bencinske 
črpalke; daljinomeri; daljnogledi; daljnogledi za 
orožje; dekompresijske komore; delilni stroji, 
avtomatični; densitometri (gostomeri); denzimetri 
(gostomeri); destilacijske naprave za znanstvene 
namene; detektorji; detektorji dima; detektorji 
ponarejenega denarja; detektorji za kovine za 
industrijske ali vojaške namene; diagnostični aparati, 
ne za medicinske namene; diapozitivi; diaprojektorji; 
dihalne maske, razen za umetno dihanje; dihalni 
aparati za potapljanje; dihalni aparati, razen za umetno 
dihanje; diktafoni; dinamometri; dioptersko merilo (del 
sekstanta); diskete; diskovni pogoni (za računalnike); 
DNA čipi (zgradba digitalnega omrežja); dozimetri; 
dozirne merilne žlice; drogovi za brezžične antene; 
držala za tuljave za električne žice; DVD-ji; električne 
naprave in napeljave za daljinsko upravljanje 
proizvodnih procesov; električne naprave, ki privlačijo 
in uničujejo mrčes; električni akumulatorji, za vozila; 
električni aparati za obločno rezanje; električni aparati 
za obločno varjenje; električni aparati za 
odstranjevanje make-up-a; električni hišni zvonci; 
električni stojčki za varjenje plastike, za embaliranje; 
električni vodi; elektrificirane ograje; elektrificirane 
tirnice za premikanje reflektorjev; elektrodinamične 
naprave za daljinsko upravljanje signalizacije; 
elektrodinamične naprave za daljinsko upravljanje 
železniških kretnic; elektromagnetne tuljave; 
elektronke (visoko vakuumske radijske cevi); 
elektronska peresa (za optično čitanje podatkov); 
elektronske beležnice; elektronske etikete za 
proizvode; elektronske publikacije, naložljive preko 
računalniške mreže (internet...); elektronske table za 
obvestila; elektronski žepni prevajalniki; epidiaskopi; 
epruvete; ergometri; etuiji za fotografske aparate in 
instrumente; etuiji za monokle; etuiji za očala; etuiji za 
ščipalnike (naočnike); faksi (naprave); fakturni stroji; 
filmi za rentgen, osvetljeni; filmi, osvetljeni; filmske 
kamere; filtri (fotografija); filtri za ultravijolične žarke 
(fotografija); filtri za zaščitne (dihalne) maske; fizikalne 
aparati in instrumenti; fleši, bliskavice (fotografija); 
fluorescentni zasloni; fotoelementi; fotografski aparati; 
fotokopirni stroji (fotografski, elektrostatični, termični); 
fotometri (svetlomeri); fototelegrafski aparati; 
galvanizacijski aparat; galvanometri; galvanske celice; 
galvanske celice; gasilni aparati; gasilska vozila; 
gasilski čolni; glasbeni avtomati na kovance; globinske 
sonde; govorilne cevi; gramofoni; gramofonske igle; 
gramofonske plošče; grezilne vrvi; gumbi za zvonce; 
heliografske naprave (naprave za signaliziranje); 
hidrometri; higrometri; hologrami; identifikacijske 
kartice, magnetne; induktorji (elektrika); inkubatorji za 
kulture bakterij; instrumenti z okularji; instrumenti za 
analizo plina; instrumenti za določanje azimuta; 
instrumenti za merjenje zemljišča; instrumenti za 
niveliranje; instrumenti za opazovanje; integrirana 
vezja; inverterji (elektrika); ionizatorji, razen za zrak; 
iskalniki, fotografski; izplakovalne banjice (fotografija); 
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jahalne čelade; jeklenke za potapljače; juke-boxi (za 
računalnike); kabli, električni; kalibri (merilna naprava); 
kapilarne cevi; kartice z integriranim vezjem (smart 
cards); kasete za video-igre; kasetofoni; katode; 
katodne naprave proti rjavenju; kazalniki hitrosti; 
kazalniki količine; kazalniki temperature; kazalniki 
tlaka; kemijski aparati in instrumenti; kinematografski 
filmi; kislinometri; kislinometri za akumulatorje; 
klinometri; ključavnice, električne; kljunasta merila; 
koaksialni kabli; kodirane magnetne kartice; kolektorji, 
električni; kompaktne plošče - CD-ji (audio, video); 
komparatorji; kompasi; kompasi (merilni inštrumenti); 
komutatorji; komutatorji, električni (preklopne 
električne naprave); kondenzatorji, električni; 
konektorji (elektrika); kontakti (električni); kontakti, 
električni, iz plemenitih kovin; kontaktne leče; 
kontrolne plošče (elektrika); kontrolni instrumenti za 
bojlerje; korekturne leče; kotomeri (merilni 
instrumenti); kozmografski inštrumenti; kristalni 
detektorji; krojaški metri; kromatografske aparati za 
laboratorijsko uporabo; kronografi (merilniki časa); 
kukala s povečevalnim steklom za vrata; laboratorijski 
pladnji; ladijske signalne naprave; ladijski kompasi; 
laktodensimetri; laktometri; laserji, razen za 
medicinske namene; laternae magicae; libele 
(instrumenti za določanje horizontale); likalniki, 
električni; logaritemska računala; lutke za oživljanje 
(učni aparat); magneti; magneti (dekorativni); 
magnetna zapestnica za identifikacijo; magnetne žice; 
magnetni diski; magnetni kodirniki; magnetni nosilci 
podatkov; magnetni trakovi; magnetofoni; majhne 
precizne tehtnice; manometri (aparati za merjenje 
pritiska); maske za varjenje; matematični instrumenti; 
material za električno napeljavo (žice, kabli); megafoni; 
mehanični znaki; mehanizmi za aparate na kovance; 
mehanizmi za aparate na žetone; mehanizmi za TV 
sprejemnike na kovance; mere; merice iz stekla; 
merila; merila (mizarstvo); merila za navoje; merila za 
nivo tekočih goriv; merilne mize (merilni instrumenti); 
merilne naprave; merilne naprave (števci); merilne 
naprave, električne; merilni instrumenti; merilniki 
električne izgube; merilniki frekvence; merilniki hitrosti 
(fotografija); merilniki hitrosti na ladjah; merilniki tlaka; 
merilniki valov; merilniki vrtljajev; meteorološki baloni; 
meteorološki instrumenti; metronomi (merilniki takta 
pri glasbi); microtomi; mikrofoni; mikrometri; 
mikrometrski vijaki za optične instrumente; 
mikroprocesorji; mikroskopi; miške (računalniška 
oprema); mizarski metri; modemi; monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); monitorji (zasloni) (računalniški 
programi); mostične tehtnice; nadzorne naprave, 
električne; napeljave, električne; naprava za lomljenje 
svetlobe (mikroskopija); naprave in instrumenti za 
astronomijo; naprave in instrumenti za tehtanje; 
naprave in napeljave za proizvodnjo rentgenskih 
žarkov, razen za medicinske namene; naprave in stroji 
za sondiranje; naprave proti motnjam (elektrika); 
naprave za analizo zraka; naprave za avtomatsko 
upravljanje vozil; naprave za beleženje časa; naprave 
za daljinsko upravljanje; naprave za elektrolizo; 
naprave za fotografske kopije; naprave za 
galvanoplastiko; naprave za kontrolo hitrosti vozil; 
naprave za medsebojno zvezo; naprave za merjenje 
debeline usnja; naprave za merjenje naklonskega 
kota; naprave za merjenje oddaljenosti; naprave za 
merjenje razdalj; naprave za merjenje soli; naprave za 
montažo kinematografskih filmov; naprave za 
odpiranje vrat, električne; naprave za prenos zvoka; 
naprave za pretakanje kisika; naprave za 

razmagnetenje magnetofonskih trakov; naprave za 
reprodukcijo zvoka; naprave za rezanje filmov; 
naprave za snemanje zvoka; naprave za tehtanje; 
naprave za testiranje materialov; naprave za učenje; 
naprave za upravljanje dvigal; naprave za upravljanje 
liftov; naprave za uravnotežanje; naprave za zamenjavo 
gramofonskih igel; navigacijski aparati za vozila 
(panelni računalniki); navigacijski instrumenti; navijalke 
za lase, ogrevane na elektriko; navijalne tuljave, 
vretenca (fotografija); navtični aparati in instrumenti; 
neonske znaki in izveski; neprave za pregledovanje 
jajc pri umetni luči; neprebojni jopiči; nitke, barvne, 
spletene za prepoznavanje električnih žic; nogavice z 
električnim gretjem; noniji (merilne naprave); nosilci 
zvoka; notesniki (osebni računalniki); objektivi (leče) 
(optika); objektivi za fotografiranje vesolja; oblačila 
izdelana posebej za laboratorije; obrazni zasloni za 
zaščito pri delu; obroči za kalibriranje; očala (optika); 
očala proti bleščanju; očala za šport; odbojne 
ploščice za zaščito v prometu, za osebno rabo; 
odcejalniki (fotografija); oddajniki (telefonija); oddajniki 
(telekomunikacije); oddajniki (telekomunikacije); 
oddajniki za elektronske signale; odjemne ročice za 
gramofone; odmerjevalniki; ogledala (optika); 
ognjevarna azbestna oblačila; ognjevarna oblačila; 
ohišja za akumulatorje; ohmmetri (merilniki upornosti 
pri elektriki); ojačevalci; ojačevalne elektronske cevi; 
ojačevalni elektronski ventili; oktanti; okularji; okvirčki 
za diapozitive; okviri za očala; okviri za ščipalnike 
(naočnike); okvirji za fotografske plošče; omarice za 
zvočnike; omejilniki toka; operacijski sistemi, posneti; 
opne (akustika); opne za znanstvene aparate; oprema 
za prostoročno telefoniranje; optična vlakna; optična 
vlakna (kabli); optične leče; optični aparati in 
instrumenti; optični artikli; optični čitalniki teksta; 
optični diski; optični nosilci podatkov; optični 
zgoščevalniki; optično steklo; oscilografi; osebni 
računalniki (Lap top); ovoji za prepoznavanje 
električnih žic; označevalniki robov pri šivanju; 
ozonizatorji (naprave za pridobivanje ozona); palice za 
iskanje vode (bajalice); palice za pomoč pri požaru; 
parkirne ure; peči za laboratorijske poizkuse; pečice 
za laboratorijske poizkuse; pedometri (naprave za 
merjenje korakov); periskopi; peščene ure za kuhanje 
jajc; pipete; pirometri; pisarniški stroji na kartice; 
pisemske tehtnice; piščalke za pse; planimetri 
(ploskvomeri); plavalni jopiči; plavalni obroči; plavutke; 
plinski rezervoarji; plošče za električne akumulatorje; 
ploterji; počivalnik za zapestja za rabo z računalniki; 
podloge za miške (računalniška oprema); pohištvo za 
laboratorije; pokrovčki za leče (optika); pokrovčki za 
vtičnice; polarimetri; polnilci za akumulatorje; polnilniki 
za električne akumulatorje; polprevodniki; posodice 
za kontaktne leče; pospeševalniki delcev; potapljaške 
maske; potapljaške obleke; povečevalna stekla 
(optika); povečevalniki (fotografija); povečevalno 
steklo; požarne stopnice; požarni alarmi (javljalniki 
požara); predvajalna naprava za zgoščenke 
(CDplayer); prenapetostni regulatorji; prenosen 
radijski sprejemni in oddajni aparat (radiotelefon); 
prenosni radio (walkman); prenosni telefoni; 
pretvorniki, električni; prevodniki, električni; priključki 
za merilnike pritiska za ventile; priključki, električni; 
priključne doze (elektrika); prizme (optika); procesorji 
(centralne procesne enote); prodajni avtomati; 
programi za računalniške igre; projekcijski zasloni; 
projektorji; prometna signalizacija (semaforji); 
prostorninska merila; protipožarna prekrivala; 
protipožarne črpalke; protivlomne napeljave, 
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električne; protivlomne naprave; računala (abakusi); 
računala v obliki diska; računalniki; računalniške 
periferne enote; računalniške tipkovnice; računalniški 
programi - programska oprema, naložljiva preko 
računalniške mreže (internet...); računalniški 
programi, registrirani; računalniški software, 
registriran; računalniški spomini; računski strojčki; 
radarji; radijski sprejemniki; radioaparati za vozila; 
radiološke naprave za industrijske namene; 
radiotelefonski aparati; radiotelefonski osebni 
pozivniki; radiotelegrafske aparati; rasterji za 
fotogravuro; ravnila; ravnila (merilni instrumenti); 
razdelilne omare (elektrika); razdelilne omarice 
(elektrika); razdelilne plošče (elektrika); razdelilni pulti 
(elektrika); reducirke (elektrotehnika); refraktometri; 
refraktorji; registracijske ure (priprave za registracijo 
časa); registrske blagajne; regulacijske naprave, 
električne; regulatorji hitrosti pri gramofonih; 
regulatorji napetosti za vozila; regulatorji toplote; 
regulatorji za odrsko razsvetljavo; releji, električni; 
rentgenske cevi, razen za medicinske namene; 
rentgenske fotografije, razen za medicinske namene; 
rentgenski aparati, razen za medicinske namene; 
rentgenski ekrani za industrijsko uporabo; reostati; 
respiratorji za filtriranje zraka (filtri plinske maske); 
rešetke za električne akumulatorje; rešilne boje; 
rešilne mreže; rešilne ponjave; rešilni jopiči; rešilni 
pasovi; rešilni splavi; retorte; retorte za laboratorijske 
poizkuse; rimske tehtnice; ročne tehtnice na vzvod; 
rokavice za potapljače; rokavice za zaščito pred 
rentgenskimi žarki za industrijske namene; rotorji 
(elektrika); saharometer; sateliti za znanstvene 
namene; satelitski navigacijski aparati; sekstanti; 
senčniki za oči; seštevalni strojčki; sferometri 
(merilniki ukrivljenosti površin, npr. leč); signali za 
meglo, ne eksplozivni; signalne boje; signalne 
naprave, električne; signalne piščalke; signalne 
svetilke; signalne table, svetlobne ali mehanske; 
signalni zvonci; silicijeve rezine (za integrirana vezja); 
simulatorji vožnje ali nadzor vozil; sirene; skenerji 
(računalniška oprema); slušalke (naglavne); smart 
cards (kartice z integriranim vezjem); sonarji; sončna 
očala; sončne baterije; sonde za znanstvene namene; 
sonometri (merilniki moči in lokacije zvoka); 
spajkalniki, električni; spectrografi; spektroskopi; 
spojke za električne žice; spojke za žice (elektrika); 
spojke, električne; spojnice (računalniška oprema); 
sponke za nos za potapljače in plavalce; sprožilci 
(fotografija); stativi za kamere (trinožna stojala); stekla 
za očala; steklo pokrito z električnim prevodnikom; 
stereoskopi; stereoskopske aparati; stikala za 
daljinsko upravljanje; stikala za reguliranje jakosti luči, 
električna; stikala, električna; stikalne omare 
(elektrika); stikalne plošče; stikalne ure, avtomatične; 
stojala za fotografske aparate; stojala za retorte; 
strelovodi; strojčki za kontrolo frankiranja; strojčki za 
štetje glasov; stroji za knjiženje; stroji za obdelovanje 
podatkov; stroji za štetje in sortiranje denarja; 
sulfitometri; sušilna stojala (fotografija); svetilke 
(optika); svetilke za temnice (fotografija); svetlobna 
elektronska kazala; svetlobne boje; svetlobni balast 
(za opozorila); svetlomeri; svinčene uteži; svinčnice 
(grezilne vrvi); svinec za svinčnice (grezilne vrvi); 
šablone (merilni instrumenti); ščipalniki (naočniki); 
ščitniki proti bleščanju; ščitniki za iskre; ščitniki za 
kolena za delavce; ščitniki za zobe; škatle s priborom 
za seciranje (mikroskopija); škatlice za stekla za 
mikroskope; škropilni sistemi za zaščito proti ognju; 
števci kilometrov za vozila; števci milj za vozila; števci 

poštnih znamk; števne naprave (števci); tahometri; 
taksimetri; talilni lonci za laboratorije; tehtnice; 
telefonske slušalke; telefonske žice; telefonski 
aparati; telegrafske naprave; telegrafske žice; 
telemetri; teleprinterji; teleskopi (daljnogledi z eno 
cevjo); televizijski sprejemniki; temnice (fotografija); 
teodoliti; termoionske cevi (radio); termoionske 
svetilke; termometri, ne za medicinske namene; 
termostati; termostati za vozila; tiskalniki za 
računalnike; tiskana vezja; tokovni prekinjevalniki; 
totalizatorji (seštevalniki); tračne enote za računalnike; 
trakovi za čiščenje snemalne glave; trakovi za 
snemanje zvoka; transformatorji (elektrika); tranzistorji, 
elektronski; tuljave - dušilke; tuljave, električne; upori, 
električni; urejevalniki besedila; urinometri; 
usmerjevalniki toka; ušesni čepi; ušesni zatiči za 
potapljače; uteži; utripajoče luči (svetlobni signali); 
utripalke (signalne luči); vakuummetri; varilne 
elektrode; variometri; varnostne mreže; varnostni 
pasovi, ne za vozila in kot športna oprema; varnostni 
trikotniki za vozila; varovalke; varovalne mreže; verige 
za merjenje zemljišča; verižice za monokle; verižice za 
ščipalnike (naočniki); vetrna vreča (za določanje smeri 
vetra); vezni spoj za električne kable; video ekrani; 
video kasete; videoigre za uporabo na samostojnih 
ekranih ali monitorjih; video-kamere (Camcorders); 
videorekorderji; video-telefoni; videotrakovi; 
viskozimetri; visoko frekvenčne naprave; vmesniki (za 
računalnike); vodne tehtnice (libele); vodniki zvoka; 
vodomeri; voltmetri; vrtljivi križi pri vhodih, avtomatični; 
vrvice za monokle; vrvice za ščipalnike (naočnike); 
vtikači, vtičnice in drugi električni konektorji; vžigalne 
baterije; vžigalne naprave, električne, daljinske; 
vžigalni kabli za motorje; vžigalniki za cigare (za 
avtomobile); zaklopi (fotografija); zapirala za vrata, 
električna; zapiralniki tokokrogov; zapornice za 
parkirišča, na kovance; zasloni (fotografija); zasloni za 
branje teksta za TV napovedovalce (teleprompterji); 
zaslonke (fotografija); zaščitna oblačila proti ognju; 
zaščitna oblačila proti poškodbam, sevanju in ognju; 
zaščitna oblačila za letalce; zaščitne čelade; zaščitne 
čelade za šport; zaščitne maske; zaščitne naprave 
proti poškodbam, za osebno rabo; zaščitne naprave 
proti rentgenskim žarkom, razen za medicinske 
namene; zaščitne obloge za električne kable; zaščitne 
rokavice; zemljemerske aparati in instrumenti; 
zemljemerske letve; zemljemerske vodne tehtnice; 
zemljemerski drogovi; znaki svetleči; znaki, svetleči ali 
mehanski; zrcala za nadzorovanje dela; zvočni alarmi; 
zvočni lijaki za zvočnike; zvočniki; zvonci (alarmne 
naprave); železniške varnostne naprave; žepni 
računalniki; žice iz kovinske zlitine (za varovalke); žice 
za varovalke; žice, električne; živosrebrne libele; 
naprave za merjenje zadovoljstva.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativna obdelava nakupnih naročil; 
administrativne storitve; agencije za poslovne 
informacije; davčne napovedi; dekoriranje izložb; 
distribucija vzorcev; ekonomske prognoze; 
fakturiranje; fotokopiranje; iskanje podatkov v 
računalniških datotekah (za druge); iskanje poroštev; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izpopolnjevanje reklamnega gradiva; izposoja 
prodajnih avtomatov; izposojanje pisarniških strojev in 
opreme; javno plakatiranje; javnomnenjske raziskave; 
kadrovanje; knjigovodska revizija; knjigovodstvo; 
licitiranje; manekenske storitve za reklamne namene 
ali prodajno promocijo; neposredno reklamno 
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oglaševanje po pošti; objavljanje reklamnih besedil; 
oblikovanje besedil; obračunavanje plač; ocenjevanje 
lesa (stoječa debla); ocenjevanje volne; oddajanje 
oglasnih površin v najem; oddajanje oglaševalskega 
prostora v komunikacijskih medijih; oddajanje 
propagandnih sredstev v najem; oddajanje v najem 
fotokopirnih strojev; oglaševanje po računalniški 
mreži; organizacija časopisnih naročnin (za tretje 
osebe); organizacija razstav za komercialne ali 
reklamne namene; organiziranje trgovinskih sejmov za 
komercialne ali reklamne namene; pisanje reklamnih 
tekstov; plakatiranje; pomoč pri industrijskem ali 
poslovnem vodenju; pomoč pri poslovnem vodenju; 
poslovna administracija v zvezi z licenciranjem blaga in 
storitev za druge; poslovne cenitve; poslovne 
informacije; poslovne informacije in nasveti za 
potrošnike; poslovne poizvedbe; poslovne raziskave; 
poslovne raziskave, poizvedbe; poslovno 
organizacijsko svetovanje; poslovno vodenje hotelov; 
poslovno zastopanje v zvezi z nastopi umetnikov; 
pospeševanje prodaje (za druge); predstavitev blaga v 
komunikacijskih medijih (prodaja na drobno); prikazi 
(demonstracije) izdelkov; priprava sporočil za javnost; 
prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za 
druga podjetja); psihološko testiranje za potrebe 
kadrovanja; računovodstvo; raziskovanje in zbiranje 
podatkov iz medijev; razširjanje reklamnih materialov; 
reklamiranje; reklamiranje po pošti; reklamne 
agencije; reklamne storitve; reklamno oglaševanje po 
radiu; reklamno oglaševanje po televiziji; reprodukcija 
dokumentov; saldakonti; selitvene storitve za podjetja; 
sestavljanje statistik; sistemiziranje informacij v 
računalniške baze; sprejemanje telefonskih klicev (za 
odsotne naročnike); stenografiranje; stiki z javnostjo; 
storitve primerjave cen; storitve urejanja v 
oglaševalske namene; storitve zunanjih izvajalcev, kot 
poslovna podpora (outsourcing); strojepisje; 
strokovnjaki za poslovno učinkovitost; strokovno 
poslovno svetovanje; stroškovno - cenovne analize; 
svetovalne storitve s področja poslovnega vodenja; 
svetovanje pri kadrovanju; svetovanje pri 
poslovodenju; svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja; transkripcijske storitve; tržne 
raziskave; uvozno - izvozne agencije; vodenje 
računalniških datotek; vrednotenje lesa (stoječa 
debla); vrednotenje volne; zaposlovalne agencije; 
zbiranje naročnin na telekomunikacijske storitve za 
druge; merjenje zadovoljstva.
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(441) 30.06.2009

(731) John Player & Sons Limited,
21 Beckett Way, Park West, Nangor Road, Dublin 12, IE

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(540)

SELECTION JAUNE

(510,511) NCL(9)

34: tobak, predelan ali nepredelan; cigarete; cigare; 
tobačni izdelki; tobačni nadomestki, ne za medicinske 
ali kurativne namene; vžigalice in proizvodi za kadilce.

(210) 200970405 (220) 24.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Studio U3nek d.o.o.,
Poslovna Cona A35, 4208 Šenčur, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

20: polica za odlaganje elektronskih naprav pri polnjenju.

(210) 200970406 (220) 24.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) WMS Gaming Inc.,
800 South Northpoint Boulevard,
Waukegan, IL 60085, US

(740) Nina Šelih, odvetnica,
Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, SI

(540)

HELIOS

(510,511) NCL(9)

28: igralni avtomati, ki proizvajajo ali prikazujejo stavne 
rezultate.

(210) 200970407 (220) 24.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Alfred Zajič,
Kozlovičeva 21, 6000 Koper, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(510,511) NCL(9)

07: naprave za sesanje zraka, turbine razen za kopenska 
vozila, vodne turbine.

(210) 200970415 (220) 26.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) DEWESoft d.o.o.,
Gabrsko 11A, 1420 Trbovlje, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(540)

DEWEdirect
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(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; 
merilne naprave; elektronske merilne naprave; merilni 
instrumenti; merilniki hitrosti (fotografija); računalniški 
programi - programska oprema, naložljiva preko 
računalniške mreže (internet); registrirani računalniški 
programi; registriran računalniški software; 
računalniški spomini.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; prodaja 
znanstvenih, pomorskih, geodetskih, fotografskih, 
kinematografskih, optičnih, tehtalnih, merilnih, 
signalizacijskih, kontrolnih (nadzornih), reševalnih ter 
učnih aparatov in instrumentov, aparatov in 
instrumentov za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije, aparatov za snemanje, prenos in 
reprodukcijo zvoka in slike, magnetnih nosilcev 
zapisov, zvočnih plošč, prodajnih avtomatov in 
mehanizmov za aparate na kovance, registrskih 
blagajn, računskih strojev, opreme za obdelavo 
informacij in računalnikov, gasilnih aparatov, merilnih 
naprav, elektronskih merilnih naprav, merilnih 
instrumentov, merilnikov hitrosti (fotografija), 
računalniških programov - programske opreme, 
naložljive preko računalniške mreže (internet), 
registriranih računalniških programov, registriranega 
računalniškega softwara, računalniških spominov; 
iskanje podatkov v računalniških datotekah (za druge); 
iskanje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
oglaševanje po računalniški mreži; sistemiziranje 
podatkov v računalniške baze.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; nudenje 
pravne pomoči; konvertiranje podatkov ali 
dokumentov iz fizične v elektronsko obliko; konverzija 
računalniških programov in podatkov (ne fizična 
konverzija); kopiranje računalniških programov; 
načrtovanje in vzdrževanje spletnih strani za druge; 
oblikovanje računalniške programske opreme; 
oddajanje računalniške programske opreme v najem; 
ponovna vzpostavitev računalniških podatkov; 
posodobitev računalniške programske opreme; 
projektiranje računalniških sistemov; računalniške 
sistemske analize; računalniško programiranje; 
storitve gostovanja na spletnem strežniku; svetovanje 
na področju računalniške opreme; vgraditev 
računalniške programske opreme; vzdrževanje 
računalniške programske opreme.

(210) 200970416 (220) 27.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic 
industry "ALKALOID" AD-Skopje,
Bul. Aleksandar Makedonski, 12, 1000 Skopje, MK

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(540)

CALIPTS

(510,511) NCL(9)

05: agenti za modificiranje lipidov, redukcijski zaviralci/
inhibitorji HMG CoA (koencim menopavznega 
gonadotropina).

(210) 200970417 (220) 27.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry 
"ALKALOID" AD-Skopje,
Bul. Aleksandar Makedonski, 12, 1000 Skopje, MK

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(540)

BlokMax

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski preparati.

(210) 200970419 (220) 30.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) MIRAN KAVČIČ,
Brje 84, 5263 Dobravlje, SI

(531) 5.3; 5.7

(540)

(510,511) NCL(9)

31: sadje, sveže, gošča (tropine) pri predelavi sadja, 
vinska trta, grozdje, sveže, droži (usedlina v vinu po 
končanem vretju).

32: sadne pijače, brezalkoholne pijače iz sadnih sokov, 
preparati za izdelavo pijač, esence za izdelavo pijač, 
sadni sokovi, sirupi za pijače, mošt, neprevret, mošt iz 
rozin, neprevret, brezalkoholne pijače, aperitivi, 
brezalkoholni sadni nektar.

33: sadni ekstrakti, alkoholni, alkoholni aperitivi, koktajli, 
digestivi, vina, likerji, alkoholne pijače, žgane 
alkoholne pijače, vinjak/vinsko žganje, vino iz tropin, 
alkoholne esence, alkoholni ekstrakti, alkoholne 
pijače, razen piva, alkoholne sadne pijače, peneče 
vino.
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(210) 200970420 (220) 30.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.,
Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR

(740) Odvetniška družba Rojs, Peljhan,
Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.,
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, SI

(540)

MALE TAJNE

(510,511) NCL(9)

29: alginati za prehrano (želatina iz morskih alg), anhidrid 
mlečne maščobe (mlečna maščoba, ki ji odvzamemo 
vodo) kremno maslo, arašidi (kikirikiji) predelani, 
arašidno (kikirikijevo) maslo, beljaki, beljakovine za 
človeško prehrano, beljakovine za prehrano, brusnični 
kompot, bube sviloprejke za človeško prehrano, 
čebula, konzervirana, dagnje, ne žive, datlji, divjačina, 
meso, džemi, ekstrakti iz alg za prehrano, fižol, 
konzerviran, garnele, ne žive (jamske kozice, raki brez 
klešč), gobe, konzervirane, gomoljike, konzervirane, 
grah, konzerviran, hummus (pasta iz čičerke), 
ingverjev džem, jabolčna čežana, jajca, jajca v prahu, 
jajčni rumenjak, jastogi, ne živi, jetra, jetrne pastete, 
jogurt, juhe, juhe, preparati, jušni koncentrati za 
mesne juhe, kakavovo maslo, kandirano sadje, kaviar, 
kazein, za prehrano (mlečna beljakovina), kefir (mlečni 
napitki), kislo zelje, klobase, kokosova mast, kokosovi 
orehi, posušeni, kokosovo maslo, kokosovo olje, 
koruzno olje, kostno olje, jedilno, kroketi, krompirček, 
pečen, krompirjevi kosmiči, krompirjevi ocvrtki, 
krvavice, kumarice, kisle, kumis (kobilje ali kamelje 
kislo mleko), languste, ne žive (vrsta morskih rakov), 
leča, konzervirana, loj, za prehrano, losos, lupinarji, 
ne živi, mandlji, predelani, margarina, marmelade, 
maslo, maščobne snovi iz katerih pridobivajo užitne 
maščobe, mesne juhe, mesni ekstrakti, mesni želeji, 
mesnine, prekajene, meso, meso v konzervah, meso 
v razsolu, meso, konzervirano, mešanice maščob za 
kruhove namaze, mlečni napitki, kjer mleko 
prevladuje, mlečni proizvodi, mleko, morske kumare 
(ne žive), olive, konzervirane, olivno olje, jedilno, olje iz 
palmovega semena, za prehrano, oreščki, razni, 
predelani, ostrige, ne žive, palmovo olje, jedilno, 
panirane klobasice, paradižnikov pire, paradižnikov 
sok, za kuho, pektin, za prehrano, pelod (cvetni prah), 
za prehrano, perutnina, ne živa, piccalilli (močno 
začinjena zelenjava v slanici), polžja jajca, za 
prehrano, popečena ločika (solata), prehrana iz 
skisane zelenjave (kimchi), preparati za pripravo 
mesne juhe, prigrizki na osnovi sadja, raki, ne živi, 
repično olje za prehrano, ribe v konzervah, ribe, 
konzervirane, ribe, ne žive, ribja moka za človeško 
prehrano, ribje jedi, ribji fileti, ribji klej, za prehrano, 
rozine, sadje v alkoholu, sadje v konzervah, sadje, 
konzervirano, sadje, kuhano (kompoti), sadje, 
zmrznjeno, sadna pulpa, sadne solate, sadni krhlji, 
sadni olupki, sadni želeji, sardele, sardine, sezamovo 
olje, siri,sirilo (snov za pospeševanje sirjenja), sirotka, 
skuta, sladkovodni raki, ne živi, slaniki, slanina, 
smetana (mlečni proizvodi), sojina zrna, konzervirana, 
za prehrano, sojino mleko (nadomestek mleka), 
soljene ribe, sončnično olje, jedilno, stepena 
smetana, svinjina, svinjska mast, jedilna, škampi, ne 
živi, školjke venernice, ne žive, šunka, tahini 
(sezamova pasta), tofu, tune, užitna olja, užitna ptičja 

gnezda, užitne maščobe, vampi, zelenjava v kisu ali 
slanici, zelenjava v konzervah, zelenjava, 
konzervirana, zelenjava, kuhana, zelenjava, 
posušena, zelenjavne juhe, preparati, zelenjavne 
solate, zelenjavni sokovi, za kuho, želatina, jedilna, 
želeji za prehrano, živalski kostni mozeg, za prehrano.

35: administrativna obdelava nakupnih naročil, 
administrativne storitve, agencije za poslovne 
informacije, davčne napovedi, dekoriranje izložb, 
distribucija vzorcev, ekonomske prognoze, 
fakturiranje, fotokopiranje, iskanje podatkov v 
računalniških datotekah,(za druge), iskanje poroštev 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze, 
izpopolnjevanje reklamnega gradiva, izposoja 
prodajnih avtomatov, izposojanje pisarniških strojev in 
opreme, javno plakatiranje, javnomnenjske raziskave, 
kadrovanje, knjigovodska revizija, knjigovodstvo, 
licitiranje, manekenske storitve za reklamne namene 
ali prodajno promocijo, neposredno reklamno 
oglaševanje po pošti, objavljanje reklamnih besedil, 
oblikovanje besedil, obračunavanje plač, ocenjevanje 
lesa (stoječa debla), ocenjevanje volne, oddajanje 
oglasnih površin v najem, oddajanje oglaševalskega 
prostora v komunikacijskih medijih, oddajanje 
propagandnih sredstev v najem, oddajanje v najem 
fotokopirnih strojev, oglaševanje po računalniški 
mreži, organizacija časopisnih naročnin (za tretje 
osebe), organizacija razstav za komercialne ali 
reklamne namene, organiziranje trgovinskih sejmov za 
komercialne ali reklamne namene, pisanje reklamnih 
tekstov, plakatiranje, pomoč pri industrijskem ali 
poslovnem vodenju, pomoč pri poslovnem vodenju, 
poslovna administracija v zvezi z licenciranjem blaga in 
storitev za druge, poslovne cenitve, poslovne 
informacije, poslovne informacije in nasveti za 
potrošnike, poslovne poizvedbe, poslovne raziskave, 
poslovne raziskave, poizvedbe, poslovno 
organizacijsko svetovanje, poslovno vodenje hotelov, 
poslovno zastopanje v zvezi z nastopi umetnikov, 
pospeševanje prodaje (za druge), predstavitev blaga v 
komunikacijskih medijih,(prodaja na drobno), prikazi 
(demonstracije) izdelkov, priprava sporočil za javnost, 
prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za 
druga podjetja), psihološko testiranje za potrebe 
kadrovanja, računovodstvo, raziskovanje in zbiranje 
podatkov iz medijev, razširjanje reklamnih materialov, 
reklamiranje, reklamiranje po pošti, reklamne 
agencije, reklamne storitve, reklamno oglaševanje po 
radiu, reklamno oglaševanje po televiziji, reprodukcija 
dokumentov, saldakonti, selitvene storitve za podjetja, 
sestavljanje statistik, sistemiziranje informacij v 
računalniške baze, sprejemanje telefonskih klicev (za 
odsotne naročnike), stenografiranje, stiki z javnostjo, 
storitve primerjave cen, storitve urejanja v 
oglaševalske namene, storitve zunanjih izvajalcev, kot 
poslovna podpora (outsourcing), strojepisje, 
strokovnjaki za poslovno učinkovitost, strokovno 
poslovno svetovanje, stroškovno - cenovne analize, 
svetovalne storitve s področja poslovnega vodenja, 
svetovanje pri kadrovanju, svetovanje pri 
poslovodenju, svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja, transkripcijske storitve, tržne 
raziskave, tržne raziskave, uvozno - izvozne agencije, 
vodenje računalniških datotek, vrednotenje lesa 
(stoječa debla), vrednotenje volne, zaposlovalne 
agencije, zbiranje naročnin na telekomunikacijske 
storitve za druge.
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(210) 200970421 (220) 30.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Inštitut za razvoj družbene odgovornosti,
Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, SI;
Slovensko društvo za odnose z javnostmi,
Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana, SI

(740) Antonija Flak, univ.dipl.inž.el.,
Kotnikova 32, p.p. 2706, 1001 Ljubljana, SI

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, plava, bela, črna

(510,511) NCL(9)

16: izdelki iz papirja in kartona ter pisarniške potrebščine 
(razen pohištva); knjigoveški material, tiskani izdelki, 
knjige, periodične publikacije, almanahi, revije, 
časopisi, gradiva (tiskovine), pisna priznanja o nagradi 
za celovite pristope k družbeni odgovornosti, 
priročniki, brošure, plakati, vizitke, reprodukcije in 
predstavitve, slike, fotografije, razglednice in koledarji, 
mape, notesi, vrečke, pisala (pisarniški pribor), šolske 
potrebščine (pisarniški pribor); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov), vključno z didaktičnimi 
igrami, tiskarske črke, klišeji.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; podjetniško 
in poslovno svetovanje, poslovno ocenjevanje 
odnosov z javnostmi, svetovanje na področju odnosov 
z javnostmi, storitve raziskovanja na področju medijev, 
raziskave trga in javnega mnenja, oblikovanje in 
urejanje besedil, založništvo in objavljanje reklamnih 
besedil, oglaševanje po internetu, prirejanje prireditev 
v komercialne ali reklamne namene.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; organizacija konferenc na temo 
organizacijska kultura, ocenjevanje komunikacijskih 
projektov odnosov z javnostmi upoštevajoč visoke 
kakovostne in strokovne standarde za področje 
odnosov z javnostmi; prireditve podeljevanja nagrad in 
priznanj za celovite pristope k družbeni odgovornosti; 
storitve združenj, namreč promoviranje dosežkov na 
področju odnosov z javnostmi, v nekomercialne 
namen; izdajanje priznanj.

(210) 200970422 (220) 30.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) Inštitut za razvoj družbene odgovornosti,
Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, SI;
Slovensko društvo za odnose z javnostmi,
Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana, SI

(740) Antonija Flak, univ.dipl.inž.el.,
Kotnikova 32, p.p. 2706, 1001 Ljubljana, SI

(540)

Horus - Slovenska nagrada 
za družbeno odgovornost

(510,511) NCL(9)

16: izdelki iz papirja in kartona ter pisarniške potrebščine 
(razen pohištva); knjigoveški material, tiskani izdelki, 
knjige, periodične publikacije, almanahi, revije, 
časopisi, gradiva (tiskovine), pisna priznanja o nagradi 
za celovite pristope k družbeni odgovornosti, 
priročniki, brošure, plakati, vizitke, reprodukcije in 
predstavitve, slike, fotografije, razglednice in koledarji, 
mape, notesi, vrečke, pisala (pisarniški pribor), šolske 
potrebščine (pisarniški pribor); material za učenje ali 
poučevanje (razen aparatov), vključno z didaktičnimi 
igrami, tiskarske črke, klišeji.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; podjetniško 
in poslovno svetovanje, poslovno ocenjevanje 
odnosov z javnostmi, svetovanje na področju odnosov 
z javnostmi, storitve raziskovanja na področju medijev, 
raziskave trga in javnega mnenja, oblikovanje in 
urejanje besedil, založništvo in objavljanje reklamnih 
besedil, oglaševanje po internetu, prirejanje prireditev 
v komercialne ali reklamne namene.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; organizacija konferenc na temo 
organizacijska kultura, ocenjevanje komunikacijskih 
projektov odnosov z javnostmi upoštevajoč visoke 
kakovostne in strokovne standarde za področje 
odnosov z javnostmi; prireditve podeljevanja nagrad in 
priznanj za celovite pristope k družbeni odgovornosti; 
storitve združenj, namreč promoviranje dosežkov na 
področju odnosov z javnostmi, v nekomercialne 
namen; izdajanje priznanj.

(210) 200970423 (220) 30.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) KD Kvart d.o.o.,
Levstikova 14, 1000 Ljubljana, SI

(540)

ŠUMI

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost, zlasti oddajanje oglasnih površin v 
najem, organizacija razstav za komercialne anmene ali 
reklamne namene, reklamiranje.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; cenitev 
nepremičnin; dajanje v najem pisarn; hramba 
dragocenosti v sefih; posredništvo (nepremičnine); 
posredništvo z zgradbami; stanovanjsko posredništvo; 
upravljanje nepremičnin; upravljanje stanovanjskih 
zgradb; zakup nepremičnin; prodaja nepremičnin; 
nepremičninski skladi.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo.

39: prevozništvo, popravila in skladiščenje blaga, 
organizacija potovanj, oddajanje parkirnih prostorov v 
najem.
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41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti, diskoteke, igre na srečo, klubske storitve, 
knjižnice, muzeji, organizacija in izvedba seminarjev, 
koncertov, konferenc, kongresov, simpozijev, 
kulturnih ali izobraževalnih razstav, organizacija 
plesov, predvajanje kinematografskih predstav, 
prostori za casino, prostori za glasbene prireditve, 
storitve nočnih klubov, telesna vzgoja, zabave, 
zdravstveni klubi.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter razisakve in 
storitve oblikovanja-projektiranja v zvezi s tem, 
industrijske analize in raziskave, oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme, 
arhitekturne dejavnosti, gradbeno svetovanje, 
inženirske storitve na področju gradbeništva, 
načrtovanje konstrukcij, geodetske storitve, 
oblikovanje (industrijsko), oblikovanje notranjih 
prostorov (interierov), projektne študije, raziskave in 
razvoj (za druge), raziskave na področju strojništva in 
varstva okolja, svetovanje na področju varčevanja z 
energijo, tehniške raziskave in nadzor, urbanistično in 
prostorsko načrtovanje, načrtovanje in design zgradb.

43: nudenje hrane in pijače, nudenjezačasne nastanitve, 
hoteli, kavarne, kantine, kavarniški bifeji, oddajanje v 
najem dvoran za srečanja, oskrba s hrano (catering), 
otroške jasli, restavracije, samopostržne restavracije, 
snack bari.

44: medicinske storitve, higienska in lepotilna nega za ljudi 
in živali, bolniška oskrba, fiziterapija, frizerski saloni, 
kiropraktika, klinike, lekarniško svetovanje, lepotilni 
saloni, manikiranje, masaža, optika, plastična kirurgija, 
oskrba živali, santorij, storitve farmacevtov, storitve 
savn, solarijev, storitve vizažistov, storitve zdravilišč, 
turške kopeli, storitve spa-jev, zdravniška pomoč, 
zdravstvo, zobozdravstvo.

(210) 200970431 (220) 31.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) GORMICE d.o.o.,
Štihova ulica 4, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskarski izdelki, knjigoveški material, 
fotografije, pisarniški material, tiskane publikacije, 
reklamne publikacije, posterji, koledarji, brošure, 
katalogi, revije, časopisi, knjige.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov za 
tretje, poslovna administracija za tretje; storitve s 
področja reklam in ekonomske propagande; 
objavljanje reklamnih tekstov, storitve reklamiranja in 
oglaševanja na računalniških omrežjih, komercialne 
storitve preko računalniškega omrežja, pospeševanje 
poslovanja preko računalniškega omrežja, storitve s 
področja komercializacije.

38: telekomunikacije.

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, storitve s področja 
športne in kulturne dejavnosti.

(210) 200970434 (220) 31.03.2009
(441) 30.06.2009

(731) HYUNDAI Corporation,
226, Shinmunro-1 ka, Jongno-gu, Seoul, KR

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

35: uvozno-izvozna zastopstva, oglaševanje in promocija 
za podjetja, pospeševanje prodaje, poslovno 
upravljanje in svetovanje na področju organizacije, 
komercialna informacijska zastopstva, storitve trženja, 
prodajno zastopstvo in storitve urejanja za električna 
orodja in opremo za gospodinjske namene, prodajno 
zastopstvo in storitve urejanja za gospodinjske 
električne stroje in aparate, prodajno zastopstvo in 
storitve urejanja za električne grelne aparate in 
opremo za gospodinjske namene, prodajno 
zastopstvo in storitve urejanja za orodja za ročno 
uporabo in orodja/sredstva za kuhinje, prodajno 
zastopstvo in storitve urejanja za orodja za ročno 
uporabo, prodajno zastopstvo in storitve urejanja za 
fotografske stroje in aparate, prodajno zastopstvo in 
storitve urejanja za baterije in galvanske člene, 
prodajno zastopstvo in storitve urejanja za 
telekomunikacijske stroje in orodja, prodajno 
zastopstvo in storitve urejanja za kopalne kadi, 
prodajno zastopstvo in storitve urejanja za grelne 
aparate in hladilne stroje in aparate, prodajno 
zastopstvo in storitve urejanja za sončne kolektorje 
(ogrevanje), prodajno zastopstvo in storitve urejanja za 
kovinarske stroje in orodja, prodajno zastopstvo in 
storitve urejanja za vrtne kosilnice, prodajno 
zastopstvo in storitve urejanja za orodja in aparate za 
vrt, prodajno zastopstvo in storitve urejanja za orodja in 
opremo za pisarniško uporabo, prodajno zastopstvo in 
storitve urejanja za prodajne avtomate, prodajno 
zastopstvo in storitve urejanja za elektronske stroje, 
aparate in njihove dele, prodajno zastopstvo in storitve 
urejanja za varnostno opremo, aparate in njihove dele, 
prodajno zastopstvo in storitve urejanja za mazna olja.

(210) 200970435 (220) 01.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Alpeaktiv d.o.o.,
Borovška c. 74, 4280 Kranjska Gora, SI

(531) 26.1; 26.4; 29.1
262 BIL 2009/3, 30.06.2009



SI - ZNAMKE Prijave znamk - Objave prijav 200970438
(540)

(591) rjava, bela

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli.

(210) 200970436 (220) 01.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Martina Vatovec s.p.,
Pristaniška ulica 2, 6000 Koper, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 2.9; 26.11; 27.5; 29.1

(540)

(591) ciklamna

(510,511) NCL(9)

30: sladoled; šerbet (zmrzlina); zmrznjen jogurt 
(slaščičarski led); pecivo in slaščice; pekovski izdelki; 
drobno kruhovo pecivo; keksi; piškoti; čajno pecivo; 
arašidne slaščice, sladko in slano drobno pecivo; 
krekerji; slaščice iz kvašenega, listnatega, vlečenega 
in krhkega testa; biskviti in biskvitne mešanice; torte; 
testo za kolače; kolači z nadevom; minjoni; dietetične 
in diabetične slaščice in pecivo; zmrznjeni izdelki iz 
kvašenega, listnatega in vlečenega testa; zmrznjene 
torte; fondan slaščice; halva; lakrice; makroni 
(mandljevo pecivo iz beljakov); mandljeve slaščice; 
mandljevo testo; marcipan; medenjaki; okraski za torte 
(užitni); slaščice za okraševanje božičnega drevesa; 
pastile (slaščice); praline (čokoladni bonboni s 
praženimi mandlji); bonboni; karamele (bonboni); 
praški za torte; pudingi; Quiche (vrsta narastka); riževo 
pecivo; vaflji; sadni želeji (slaščica); čokolada; 
čokoladni napitki z mlekom; pijače na bazi čokolade; 

kava; kavni napitki z mlekom; pijače na bazi kave; kavni 
nadomestki; čaj; ledeni čaj; pijače na osnovi ledenega 
čaja; kakav; kakavovi izdelki; kakavovi napitki z 
mlekom; pijače na bazi kakava; sladkor; tapioka; sago; 
moka in izdelki iz žitaric; kruh; brezkvasni kruh; med; 
melasin sirup; kvas; pecilni prašek; omake (začimba); 
začimbe; aromatični dodatki za prehrano; dišave za 
torte, razen eteričnih olj; dišave; začimbe (rastlinskega 
izvora, največkrat v prahu); esence za živila, razen 
eteričnih esenc in olj; glukoza za prehrano; jedilni led; 
jedilni škrob; pripravljene omake iz sadja ali zelenjave, 
kot dodatek hrani; rastlinske arome za pijače, razen 
eteričnih olj, za prehrano; rastlinske arome, razen 
eteričnih olj, za prehrano; sendviči; žvečilni gumi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; trženje in 
prodaja na debelo in drobno blaga navedenega v 
razredu 30, vključno on-line preko računalniškega 
omrežja; organiziranje sejmov in razstav v reklamne in 
komercialne namene.

43: nudenje hrane in pijače; kavarne, slaščičarne.

(210) 200970437 (220) 01.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) WYETH HOLDINGS CORPORATION,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) rumena, oranžna, rdeča, modra, zelena, črna, bela

(510,511) NCL(9)

05: dietetični in prehrambeni dodatki.

(210) 200970438 (220) 01.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) WYETH HOLDING CORPORATION,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(531) 19.3; 27.5; 29.1
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(540)

(591) rumena, oranžna, rdeča, modra, zelena, črna, siva, bela

(510,511) NCL(9)

05: dietetični in prehrambeni izdelki.

(210) 200970439 (220) 01.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) ANTA (CHINA) CO., LTD.,
Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City,
Fujian ProvincE, CN

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.13; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in 
potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne 
palice; biči in sedlarski izdelki; živalske kože; usnje, 
nepredelano ali polpredelano; imitacije usnja; listnice, 
denarnice; šolske torbe; nahrbtniki; žepne denarnice; 
aktovke, majhni kovčki; ročne torbice; potovalne 
torbe; torbe (ovoji, vrečke, torbice) iz usnja, za 
embalažo; aktovke, potovalni kompleti (usnjeni 
izdelki); torbice z ogledalom (za kozmetiko); ročni 
kovčki, usnjene potovalke; športne torbe; naramne 
torbe za nošnjo dojenčkov; škatle in zaboji iz usnja in 
platna/jadrovine; usnjeno okrasje za pohištvo; usnjeni 
jermeni; ročaji za ročne kovčke; zaboji in toki iz usnja 
in usnjenih plošč; toki in tulci za ključe (usnjeni); 
nakupovalne torbe (mrežaste); kože; kožuhovina, 
krzno; ogrodje za dežnike ali sončnike; sprehajalne 

palice; sedlarski izdelki; črevo za izdelavo klobas in 
salam.

25: oblačila, obutev, pokrivala; športna oblačila; papirnata 
oblačila; majice, ribiški telovniki; spodnje perilo; 
telovniki; volnene majice, telovniki iz flanele; trikoji; 
pižame; spodnje hlače; ženska spodnja krila; ščitniki 
za oblačila; naramne rute; ščitniki za ovratnik; 
sprednje strani srajc; konfekcijski izdelki (oblačila); 
srajce; manšete; žepi za oblačila; spodnje perilo 
(zoper znojenje); oblačila za na plažo; plašči, 
površniki; površniki zoper prah; pletenine (oblačila); 
jopiči in suknjiči (oblačila); hlače; jopice, puloverji; 
puhasta oblačila; dojenčkova oprema (oblačila); 
oblačila za kolesarje; kopalne čepice; kopalne hlače; 
plavalne obleke; oblačila za gimnastiko; oblačila za 
judo; oblačila za fitnes; oblačila za wrestling; dežni 
plašči; plesna oblačila; čevlji/copati za nogomet; 
čevlji/copati za gimnastiko; žeblji za čevlje/copate za 
nogomet; smučarski čevlji; skakalni čevlji; čevlji za 
treking/pohodništvo; čevlji za plezanje; čevlji, škornji; 
športni čevlji; športni čevlji in škornji; okovani deli za 
obutev; notranji podplati (vložki za čevlje); kovinski deli 
za čevlje in škornje; zgornji deli obutve; gornji usnjeni 
deli obutve; gamaše; podkovice za pete za čevlje in 
škornje; usnjeni šivani robovi za čevlje in škornje; 
podplati za obutev; notranji podplati/vložki za čevlje; 
klobuki, čepice in kape; grelci za ušesa (oblačilo); 
naglavni trak (oblačilo); papirnati klobuki (oblačilo); 
nogavice; gamaše; grelci za noge, ne električni; dolge 
nogavice; rokavice (oblačilo); mufi (oblačilo); šali; 
ovratne rute; pasovi (oblačilo); torbice za pas 
(oblačilo); usnjeni pasovi (oblačilo); prepasnice; 
poročne obleke; otroška oblačila; kravate, ovratnice.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko; 
igralne mize za notranji nogomet; igrače; sestavljanke 
(na kocke narezane slike); namizne igre; mehurji za 
žoge za igre; žoge za šport; črevo za loparje; palice za 
golf; strune za loparje; torbe za kriket; golf torbe z ali 
brez koles; mreže za šport; loparji; mize za namizni 
tenis; torbe za žoge/žogice in loparje; priprave, 
oprema in aparati za treniranje; potrebščine za 
lokostrelstvo; priprave in aparati za fizične vaje; deske 
za surfanje; orožje za mečevanje/sabljanje; okovje in 
jermenje za plezanje; skatebordi; torbe posebno 
oblikovanje za smuči in deske za surfanje; boksarske 
vreče (za vadbo); vrvi za šport; piščalke; plavalni 
bazeni (igrače); plastična vozila z gosenicami; rokavice 
za udarjanje (za igro); zaščita/ščitniki za golenice 
(športni artikel); rokavice za igre; zaščita/ščitniki za 
komolce (športni artikel); zaščita/ščitniki za kolena 
(športni artikel); zaščitne blazinice (del športnih 
oblačil); rokavice za golf; podpore za pas (športni 
artikel); podpore za dlani (športni artikel); podpore za 
meča (športni artikel); podpore za roke (športni 
artikel); zaščita za trebuh (športni artikel); športni 
opasači (športni artikel); podpora za zapestje (športni 
artikel); drsalke (športni artikel); okraski za božično 
drevo (razen razsvetljevalni artikli in slaščice); ribiški 
pribor; trakovi za znojenje za loparje (športni artikel).

(210) 200970440 (220) 01.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) ANTA (CHINA) CO., LTD.,
Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City,
Fujian Province, CN
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(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in 
potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne 
palice; biči in sedlarski izdelki; živalske kože; usnje, 
nepredelano ali polpredelano; imitacije usnja; listnice, 
denarnice; šolske torbe; nahrbtniki; žepne denarnice; 
aktovke, majhni kovčki; ročne torbice; potovalne 
torbe; torbe (ovoji, vrečke, torbice) iz usnja, za 
embalažo; aktovke, potovalni kompleti (usnjeni 
izdelki); torbice z ogledalom (za kozmetiko); ročni 
kovčki, usnjene potovalke; športne torbe; naramne 
torbe za nošnjo dojenčkov; škatle in zaboji iz usnja in 
platna/jadrovine; usnjeno okrasje za pohištvo; usnjeni 
jermeni; ročaji za ročne kovčke; zaboji in toki iz usnja 
in usnjenih plošč; toki in tulci za ključe (usnjeni); 
nakupovalne torbe (mrežaste); kože; kožuhovina, 
krzno; ogrodje za dežnike ali sončnike; sprehajalne 
palice; sedlarski izdelki; črevo za izdelavo klobas in 
salam.

25: oblačila, obutev, pokrivala; športna oblačila; papirnata 
oblačila; majice, ribiški telovniki; spodnje perilo; 
telovniki; volnene majice, telovniki iz flanele; trikoji; 
pižame; spodnje hlače; ženska spodnja krila; ščitniki 
za oblačila; naramne rute; ščitniki za ovratnik; 
sprednje strani srajc; konfekcijski izdelki (oblačila); 
srajce; manšete; žepi za oblačila; spodnje perilo 
(zoper znojenje); oblačila za na plažo; plašči, 
površniki; površniki zoper prah; pletenine (oblačila); 
jopiči in suknjiči (oblačila); hlače; jopice, puloverji; 
puhasta oblačila; dojenčkova oprema (oblačila); 
oblačila za kolesarje; kopalne čepice; kopalne hlače; 
plavalne obleke; oblačila za gimnastiko; oblačila za 
judo; oblačila za fitnes; oblačila za wrestling; dežni 
plašči; plesna oblačila; čevlji/copati za nogomet; 
čevlji/copati za gimnastiko; žeblji za čevlje/copate za 
nogomet; smučarski čevlji; skakalni čevlji; čevlji za 
treking/pohodništvo; čevlji za plezanje; čevlji, škornji; 
športni čevlji; športni čevlji in škornji; okovani deli za 
obutev; notranji podplati (vložki za čevlje); kovinski deli 
za čevlje in škornje; zgornji deli obutve; gornji usnjeni 
deli obutve; gamaše; podkovice za pete za čevlje in 
škornje; usnjeni šivani robovi za čevlje in škornje; 
podplati za obutev; notranji podplati/vložki za čevlje; 
klobuki, čepice in kape; grelci za ušesa (oblačilo); 
naglavni trak (oblačilo); papirnati klobuki (oblačilo); 
nogavice; gamaše; grelci za noge, ne električni; dolge 
nogavice; rokavice (oblačilo); mufi (oblačilo); šali; 
ovratne rute; pasovi (oblačilo); torbice za pas 
(oblačilo); usnjeni pasovi (oblačilo); prepasnice; 
poročne obleke; otroška oblačila; kravate, ovratnice.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko; 
igralne mize za notranji nogomet; igrače; sestavljanke 
(na kocke narezane slike); namizne igre; mehurji za 
žoge za igre; žoge za šport; črevo za loparje; palice za 
golf; strune za loparje; torbe za kriket; golf torbe z ali 
brez koles; mreže za šport; loparji; mize za namizni 
tenis; torbe za žoge/žogice in loparje; priprave, 
oprema in aparati za treniranje; potrebščine za 
lokostrelstvo; priprave in aparati za fizične vaje; deske 
za surfanje; orožje za mečevanje/sabljanje; okovje in 
jermenje za plezanje; skatebordi; torbe posebno 
oblikovanje za smuči in deske za surfanje; boksarske 
vreče (za vadbo); vrvi za šport; piščalke; plavalni 
bazeni (igrače); plastična vozila z gosenicami; rokavice 
za udarjanje (za igro); zaščita/ščitniki za golenice 
(športni artikel); rokavice za igre; zaščita/ščitniki za 
komolce (športni artikel); zaščita/ščitniki za kolena 
(športni artikel); zaščitne blazinice (del športnih 
oblačil); rokavice za golf; podpore za pas (športni 
artikel); podpore za dlani (športni artikel); podpore za 
meča (športni artikel); podpore za roke (športni 
artikel); zaščita za trebuh (športni artikel); športni 
opasači (športni artikel); podpora za zapestje (športni 
artikel); drsalke (športni artikel); okraski za božično 
drevo (razen razsvetljevalni artikli in slaščice); ribiški 
pribor; trakovi za znojenje za loparje (športni artikel).

(210) 200970441 (220) 01.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) ANTA (CHINA) CO., LTD.,
Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City,
Fujian Province, CN

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.13

(540)

(510,511) NCL(9)
18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 

obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in 
potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne 
palice; biči in sedlarski izdelki; živalske kože; usnje, 
nepredelano ali polpredelano; imitacije usnja; listnice, 
denarnice; šolske torbe; nahrbtniki; žepne denarnice; 
aktovke, majhni kovčki; ročne torbice; potovalne 
torbe; torbe (ovoji, vrečke, torbice) iz usnja, za 
embalažo; aktovke, potovalni kompleti (usnjeni 
izdelki); torbice z ogledalom (za kozmetiko); ročni 
kovčki, usnjene potovalke; športne torbe; naramne 
torbe za nošnjo dojenčkov; škatle in zaboji iz usnja in 
platna/jadrovine; usnjeno okrasje za pohištvo; usnjeni 
jermeni; ročaji za ročne kovčke; zaboji in toki iz usnja 
in usnjenih plošč; toki in tulci za ključe (usnjeni); 
nakupovalne torbe (mrežaste); kože; kožuhovina, 
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krzno; ogrodje za dežnike ali sončnike; sprehajalne 
palice; sedlarski izdelki; črevo za izdelavo klobas in 
salam.

25: oblačila, obutev, pokrivala; športna oblačila; papirnata 
oblačila; majice, ribiški telovniki; spodnje perilo; 
telovniki; volnene majice, telovniki iz flanele; trikoji; 
pižame; spodnje hlače; ženska spodnja krila; ščitniki 
za oblačila; naramne rute; ščitniki za ovratnik; 
sprednje strani srajc; konfekcijski izdelki (oblačila); 
srajce; manšete; žepi za oblačila; spodnje perilo 
(zoper znojenje); oblačila za na plažo; plašči, 
površniki; površniki zoper prah; pletenine (oblačila); 
jopiči in suknjiči (oblačila); hlače; jopice, puloverji; 
puhasta oblačila; dojenčkova oprema (oblačila); 
oblačila za kolesarje; kopalne čepice; kopalne hlače; 
plavalne obleke; oblačila za gimnastiko; oblačila za 
judo; oblačila za fitnes; oblačila za wrestling; dežni 
plašči; plesna oblačila; čevlji/copati za nogomet; 
čevlji/copati za gimnastiko; žeblji za čevlje/copate za 
nogomet; smučarski čevlji; skakalni čevlji; čevlji za 
treking/pohodništvo; čevlji za plezanje; čevlji, škornji; 
športni čevlji; športni čevlji in škornji; okovani deli za 
obutev; notranji podplati (vložki za čevlje); kovinski deli 
za čevlje in škornje; zgornji deli obutve; gornji usnjeni 
deli obutve; gamaše; podkovice za pete za čevlje in 
škornje; usnjeni šivani robovi za čevlje in škornje; 
podplati za obutev; notranji podplati/vložki za čevlje; 
klobuki, čepice in kape; grelci za ušesa (oblačilo); 
naglavni trak (oblačilo); papirnati klobuki (oblačilo); 
nogavice; gamaše; grelci za noge, ne električni; dolge 
nogavice; rokavice (oblačilo); mufi (oblačilo); šali; 
ovratne rute; pasovi (oblačilo); torbice za pas 
(oblačilo); usnjeni pasovi (oblačilo); prepasnice; 
poročne obleke; otroška oblačila; kravate, ovratnice.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko; 
igralne mize za notranji nogomet; igrače; sestavljanke 
(na kocke narezane slike); namizne igre; mehurji za 
žoge za igre; žoge za šport; črevo za loparje; palice za 
golf; strune za loparje; torbe za kriket; golf torbe z ali 
brez koles; mreže za šport; loparji; mize za namizni 
tenis; torbe za žoge/žogice in loparje; priprave, 
oprema in aparati za treniranje; potrebščine za 
lokostrelstvo; priprave in aparati za fizične vaje; deske 
za surfanje; orožje za mečevanje/sabljanje; okovje in 
jermenje za plezanje; skatebordi; torbe posebno 
oblikovanje za smuči in deske za surfanje; boksarske 
vreče (za vadbo); vrvi za šport; piščalke; plavalni 
bazeni (igrače); plastična vozila z gosenicami; rokavice 
za udarjanje (za igro); zaščita/ščitniki za golenice 
(športni artikel); rokavice za igre; zaščita/ščitniki za 
komolce (športni artikel); zaščita/ščitniki za kolena 
(športni artikel); zaščitne blazinice (del športnih 
oblačil); rokavice za golf; podpore za pas (športni 
artikel); podpore za dlani (športni artikel); podpore za 
meča (športni artikel); podpore za roke (športni 
artikel); zaščita za trebuh (športni artikel); športni 
opasači (športni artikel); podpora za zapestje (športni 
artikel); drsalke (športni artikel); okraski za božično 
drevo (razen razsvetljevalni artikli in slaščice); ribiški 
pribor; trakovi za znojenje za loparje (športni artikel).

(210) 200970443 (220) 01.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) MAIA M d.o.o.,
Dalmatinova ul. 2, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

14: amuleti.

16: knjige.

30: med, čaj.

35: vodenje in posredovanje komercialnih poslov.

(210) 200970444 (220) 02.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Uroš Strel Lenčič,
Šmalčja vas 35, 8310 Šantjernej, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) modra

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativne storitve, agencije za poslovne 
informacije, fakturiranje, fotokopiranje, iskanje 
podatkov v računalniških datotekah (za druge), 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze, 
izpopolnjevanje reklamnega gradiva, neposredno 
reklamno oglaševanje po pošti, objavljanje reklamnih 
besedil, oblikovanje besedil, oglaševanje po 
računalniški mreži, organizacija razstav za komercialne 
ali reklamne namene, organiziranje trgovinskih sejmov 
za komercialne ali reklamne namene, pisanje 
reklamnih tekstov, plakatiranje, strokovnjaki za 
poslovno učinkovitost, strokovno poslovno svetovanje, 
svetovalne storitve s področja poslovnega vodenja, 
svetovanje pri kadrovanju, svetovanje pri 
poslovodenju, svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja, pomoč pri industrijskem ali 
poslovnem vodenju, pomoč pri poslovnem vodenju, 
poslovne informacije, poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike, poslovne poizvedbe, poslovne 
raziskave, poslovne raziskave, poizvedbe, poslovno 
organizacijsko svetovanje, poslovno zastopanje v zvezi 
z nastopi umetnikov, pospeševanje prodaje (za 
druge), predstavitev blaga v komunikacijskih medijih 
(prodaja na drobno), prikazi (demonstracije) izdelkov, 
priprava sporočil za javnost, raziskovanje in zbiranje 
podatkov iz medijev, razširjanje reklamnih materialov, 
reklamiranje, reklamiranje po pošti, reklamne 
agencije, reklamne storitve, reklamno oglaševanje po 
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radiu, reklamno oglaševanje po televiziji, sistemiziranje 
informacij v računalniške baze, stiki z javnostjo, 
storitve urejanja v oglaševalske namene, tržne 
raziskave, tržne raziskave.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; izobraževanje.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; 
arhitekturne dejavnosti, grafično oblikovanje, 
industrijsko oblikovanje, inženirske storitve, 
konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 
elektronsko obliko, modno oblikovanje oblačil, 
načrtovanje in vzdrževanje spletnih strani za druge, 
oblikovanje (industrijsko), oblikovanje embalaže, 
oblikovanje notranjosti prostorov (interierov), 
oblikovanje računalniške programske opreme, 
projektiranje računalniških sistemov, projektne študije 
(tehniške), računalniška programska oprema 
(oblikovanje), računalniška programska oprema 
(posodobitev), računalniško programiranje, raziskave 
in razvoj (za druge), storitve gostovanja na spletnem 
strežniku, svetovanje na področju računalniške 
programske opreme, vgraditev računalniške 
programske opreme, vzdrževanje računalniške 
programske opreme, urbano načrtovanje, vgraditev 
računalniške programske opreme.

(210) 200970445 (220) 03.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) ACADEMIA D.O.O.,
Glavni trg 17B, 2000 Maribor, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) vijolična, siva, bela

(510,511) NCL(9)

35: administrativne storitve, kadrovanje, poslovna 
administracija v zvezi z licenciranjem blaga in storitev 
za druge, poslovne informacije, reklamiranje, 
strokovno poslovno svetovanje, svetovanje pri 
kadrovanju, svetovanje pri poslovodenju, svetovanje s 
področja poslovne organizacije in vodenja, tržne 
raziskave, zaposlovalne agencije.

41: filmska produkcija, fotografiranje, fotografske 
reportaže, informiranje o izobraževanju, informiranje o 
prireditvah, izobraževanje, organizacija in izvedba 
seminarjev, organizacija in vodenje konferenc, 
organizacija in vodenje kongresov, organizacija in 
vodenje simpozijev, organizacija kulturnih in 
izobraževalnih razstav, organizacija tekmovanj 
(zabavnih in izobraževalnih, produkcija predstav, 
produkcija radijskih in televizijskih programov, 
snemalni studiji, storitve urejanja publikacij 
(nereklamnih).

42: projektne študije, raziskave in razvoj.

(210) 200970450 (220) 06.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Autentica - Matjaž Primc, s.p.,
Cesta na Markovec 47, 6000 Koper, SI;
Pangea - društvo za varovanje okolja Koper,
Šmarje 89, 6274 Šmarje, SI

(540)

ISTRSKI VEČER

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativna obdelava nakupnih naročil, 
administrativne storitve, agencije za poslovne 
informacije, izpopolnjevanje reklamnega gradiva, 
neposredno reklamno oglaševanje po pošti, 
objavljanje reklamnih besedil, oblikovanje besedil, 
oddajanje oglasnih površin v najem, oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
oddajanje propagandnih sredstev v najem, oddajanje v 
najem fotokopirnih strojev, oglaševanje po 
računalniški mreži, organizacija razstav za komercialne 
ali reklamne namene, organiziranje trgovinskih sejmov 
za komercialne ali reklamne namene, pisanje 
reklamnih tekstov, plakatiranje, pomoč pri 
industrijskem ali poslovnem vodenju, pomoč pri 
poslovnem vodenju, poslovna administracija v zvezi z 
licenciranjem blaga in storitev za druge, predstavitev 
blaga v komunikacijskih medijih (prodaja na drobno), 
prikazi (demonstracije) izdelkov, priprava sporočil za 
javnost, prokuratorske storitve (nabava blaga in 
storitev za druga podjetja), psihološko testiranje za 
potrebe kadrovanja, raziskovanje in zbiranje podatkov 
iz medijev, razširjanje reklamnih materialov, 
reklamiranje, reklamiranje po pošti, reklamne 
agencije, reklamne storitve, reklamno oglaševanje po 
radiu, reklamno oglaševanje po televiziji, reprodukcija 
dokumentov, saldakonti, selitvene storitve za podjetja, 
sestavljanje statistik, sistemiziranje informacij v 
računalniške baze, sprejemanje telefonskih klicev (za 
odsotne naročnike), stenografiranje, stiki z javnostjo, 
storitve zunanjih izvajalcev, kot poslovna podpora 
(outsourcing).

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; akademije (izobraževanje), digitalna 
obdelava slik, diskoteke, dopisno izobraževanje, 
filmska produkcija, filmski studiji, fotografiranje, 
fotografske reportaže, igre na srečo, informiranje o 
izobraževanju, informiranje o prireditvah, informiranje 
o rekreaciji, inštruiranje, internatske šole, izobrazbeni 
izpiti, izobraževanje, izposoja kasetnih 
videorekorderjev, izposoja kinematografskih filmov, 
izposoja kinoprojektorjev in pripomočkov, izposoja 
potapljaških oblačil, izposoja radijskih in televizijskih 
aparatov, izposoja scen za predstave, izposoja 
športne opreme (razen vozil), izposoja video trakov, 
izposoja zvočnih posnetkov, klubske storitve (za 
zabave ali za izobraževanje), knjižnice, mobilne 
knjižnice, muzeji (muzejske razstave in predstavitve), 
namizno založništvo, nastopanje v živo, nudenje on-
line elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti 
preko računalniške mreže), obdelava (izdajanje) video-
trakov, objavljanje besedil (razen reklam), objavljanje 
elektronskih knjig in revij na računalniški mreži, 
objavljanje knjig, oddajanje v najem audio-opreme, 
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oddajanje v najem reflektorskih naprav za gledališke 
scene in studia, oddajanje v najem teniških igrišč, 
oddajanje v najem video-kamer, oddajanje v najem 
video-kamer za predvajanje, organizacija in izvedba 
seminarjev, organizacija in vodenje kolokvijev, 
organizacija in vodenje koncertov, organizacija in 
vodenje konferenc, organizacija in vodenje 
kongresov, organizacija in vodenje simpozijev, 
organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav, 
organizacija športnih tekmovanj, organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih), organiziranje in 
vodenje učnih delavnic (šolanje), organiziranje 
nastopov (storitve impresarijev), organiziranje plesov, 
organiziranje zabavnih prireditev na ulici, orkestralni 
nastopi, oskrba z rekreacijski pripomočki, pisanje 
nereklamnih tekstov, planiranje družabnih prireditev, 
počitniški tabori, poziranje za umetnike, praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve), predvajane 
kinematografskih predstav, prevajalstvo, prevajanje 
jezika kretenj, produkcija filmov na video trakovih, 
produkcija gledaliških predstav, produkcija predstav, 
produkcija radijskih in televizijskih programov, prostori 
za casino, prostori za glasbene prireditve, prostori za 
šport (dano na razpolago), radijske oddaje za zabavo, 
religiozno izobraževanje, rezerviranje vstopnic za 
predstave, sinhronizacijske storitve, snemalni studiji, 
snemanje na mikrofilm, snemanje videotrakov, storitve 
agencij za prodajo kart (razvedrilo), storitve časopisnih 
poročevalcev, storitve glasbenega komponiranja, 
storitve karaok, storitve lepopisa (kaligrafija), storitve 
nočnih klubov, storitve pisanja scenarijev, storitve 
urejanja publikacij (nereklamnih).

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve; 
hoteli, hotelske rezervacije, izposoja mobilnih bivališč, 
kantine, kavarne, kavarniški bifeji, moteli, nastanitvene 
agencije (za hotele, apartmaje), oddajanje prostorov 
za začasno bivanje, oddajanje v najem dvoran za 
srečanja, oddajanje v najem stolov, miz, namiznega 
perila, steklenine, oddajanje v najem šotorov, oskrba s 
hrano (catering), otroške jasli, penzioni, penzionske 
rezervacije, priprava in strežba mešanih pijač, prostor 
za taborjenje (dano v uporabo), restavracije, 
rezervacije (za začasno bivanje), samopostrežne 
restavracije, snack bari, starostni domovi, storitve 
počitniških kampov, turistični domovi.

(210) 200970451 (220) 06.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Pangea - društvo za varovanje okolja Koper,
Šmarje 89, 6274 Šmarje, SI;
Andrej Medved,
Šmarje 89, 6274 Šmarje, SI

(540)

ETNOISTRA

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativna obdelava nakupnih naročil, 
administrativne storitve, agencije za poslovne 
informacije, izpopolnjevanje reklamnega gradiva, 
neposredno reklamno oglaševanje po pošti, 
objavljanje reklamnih besedil, oblikovanje besedil, 
oddajanje oglasnih površin v najem, oddajanje 

oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
oddajanje propagandnih sredstev v najem, oddajanje v 
najem fotokopirnih strojev, oglaševanje po 
računalniški mreži, organizacija razstav za komercialne 
ali reklamne namene, organiziranje trgovinskih sejmov 
za komercialne ali reklamne namene, pisanje 
reklamnih tekstov, plakatiranje, pomoč pri 
industrijskem ali poslovnem vodenju, pomoč pri 
poslovnem vodenju, poslovna administracija v zvezi z 
licenciranjem blaga in storitev za druge, predstavitev 
blaga v komunikacijskih medijih (prodaja na drobno), 
prikazi (demonstracije) izdelkov, priprava sporočil za 
javnost, prokuratorske storitve (nabava blaga in 
storitev za druga podjetja), psihološko testiranje za 
potrebe kadrovanja, raziskovanje in zbiranje podatkov 
iz medijev, razširjanje reklamnih materialov, 
reklamiranje, reklamiranje po pošti, reklamne 
agencije, reklamne storitve, reklamno oglaševanje po 
radiu, reklamno oglaševanje po televiziji, reprodukcija 
dokumentov, saldakonti, selitvene storitve za podjetja, 
sestavljanje statistik, sistemiziranje informacij v 
računalniške baze, sprejemanje telefonskih klicev (za 
odsotne naročnike), stenografiranje, stiki z javnostjo, 
storitve zunanjih izvajalcev, kot poslovna podpora 
(outsourcing).

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; akademije (izobraževanje), digitalna 
obdelava slik, diskoteke, dopisno izobraževanje, 
filmska produkcija, filmski studiji, fotografiranje, 
fotografske reportaže, igre na srečo, informiranje o 
izobraževanju, informiranje o prireditvah, informiranje 
o rekreaciji, inštruiranje, internatske šole, izobrazbeni 
izpiti, izobraževanje, izposoja kasetnih 
videorekorderjev, izposoja kinematografskih filmov, 
izposoja kinoprojektorjev in pripomočkov, izposoja 
potapljaških oblačil, izposoja radijskih in televizijskih 
aparatov, izposoja scen za predstave, izposoja 
športne opreme (razen vozil), izposoja video trakov, 
izposoja zvočnih posnetkov, klubske storitve (za 
zabave ali za izobraževanje), knjižnice, mobilne 
knjižnice, muzeji (muzejske razstave in predstavitve), 
namizno založništvo, nastopanje v živo, nudenje on-
line elektronskih publikacij (ki jih ni mogoče naložiti 
preko računalniške mreže), obdelava (izdajanje) video-
trakov, objavljanje besedil (razen reklam), objavljanje 
elektronskih knjig in revij na računalniški mreži, 
objavljanje knjig, oddajanje v najem audio-opreme, 
oddajanje v najem reflektorskih naprav za gledališke 
scene in studia, oddajanje v najem teniških igrišč, 
oddajanje v najem video-kamer, oddajanje v najem 
video-kamer za predvajanje, organizacija in izvedba 
seminarjev, organizacija in vodenje kolokvijev, 
organizacija in vodenje koncertov, organizacija in 
vodenje konferenc, organizacija in vodenje 
kongresov, organizacija in vodenje simpozijev, 
organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav, 
organizacija športnih tekmovanj, organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih), organiziranje in 
vodenje učnih delavnic (šolanje), organiziranje 
nastopov (storitve impresarijev), organiziranje plesov, 
organiziranje zabavnih prireditev na ulici, orkestralni 
nastopi, oskrba z rekreacijski pripomočki, pisanje 
nereklamnih tekstov, planiranje družabnih prireditev, 
počitniški tabori, poziranje za umetnike, praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve), predvajane 
kinematografskih predstav, prevajalstvo, prevajanje 
jezika kretenj, produkcija filmov na video trakovih, 
produkcija gledaliških predstav, produkcija predstav, 
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produkcija radijskih in televizijskih programov, prostori 
za casino, prostori za glasbene prireditve, prostori za 
šport (dano na razpolago), radijske oddaje za zabavo, 
religiozno izobraževanje, rezerviranje vstopnic za 
predstave, sinhronizacijske storitve, snemalni studiji, 
snemanje na mikrofilm, snemanje videotrakov, storitve 
agencij za prodajo kart (razvedrilo), storitve časopisnih 
poročevalcev, storitve glasbenega komponiranja, 
storitve karaok, storitve lepopisa (kaligrafija), storitve 
nočnih klubov, storitve pisanja scenarijev, storitve 
urejanja publikacij (nereklamnih).

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve; 
hoteli, hotelske rezervacije, izposoja mobilnih bivališč, 
kantine, kavarne, kavarniški bifeji, moteli, nastanitvene 
agencije (za hotele, apartmaje), oddajanje prostorov 
za začasno bivanje, oddajanje v najem dvoran za 
srečanja, oddajanje v najem stolov, miz, namiznega 
perila, steklenine, oddajanje v najem šotorov, oskrba s 
hrano (catering), otroške jasli, penzioni, penzionske 
rezervacije, priprava in strežba mešanih pijač, prostor 
za taborjenje (dano v uporabo), restavracije, 
rezervacije (za začasno bivanje), samopostrežne 
restavracije, snack bari, starostni domovi, storitve 
počitniških kampov, turistični domovi.

(210) 200970452 (220) 03.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Denis KEKIČ,
Ul. Proletarskih brigad 14A, 6310 Izola, SI

(540)

Zdravje1A

(510,511) NCL(9)

03: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki 
za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; 
mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična 
sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob.

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

10: kirurški, medicinski, zobni in veterinarski aparati in 
instrumenti, umetni udi, oči in zobje; ortopedski 
izdelki; kirurški material za šivanje.

16: papir, lapenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskarski izdelki; knjigoveški material; 
fotografije; pisarniški material; lepila za pisarniški 
material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

25: oblačila, obutev, pokrivala.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

38: telekomunikacije.

44: medicinske storitve; veterinarske storitve; higienska in 
lepotilna nega za ljudi in živali; poljedelske, vrtnarske in 
gozdarske storitve.

(210) 200970457 (220) 08.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) INFO TV d.d.,
Stegne 11 B, 1000 Ljubljana, SI

(540)

"VROČI STOL"

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli, 
izpopolnjevanje reklamnega gradiva, javnomnenjske 
raziskave, manekenske storitve za reklamne namene 
ali prodajno promocijo, objavljanje reklamnih besedil, 
oddajanje oglasnih površin v najem, oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih, 
oddajanje propagandnih sredstev v najem; 
oglaševanje po računalniški mreži; organizacija razstav 
v komercialne ali reklamne namene; priprava sporočil 
za javnost; reklamiranje; reklamiranje po pošti; 
reklamne agencije; reklamnestoritve; reklamno 
oglaševanje po radiu; reklamno oglaševanje po 
televiziji; tržne raziskave.

38: telekomunikacije; kabelska televizija; komuniciranje 
preko mobilne telefonije; oddajanje radijskih 
programov; oddajanje televizijskih programov; 
računalniško podprto prenašanje sporočil in slik; 
satelitsko prenašanje; zbiranje in distribucija novic.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; digitalna obdelava slik; filmska produkcija; 
nastopanje v živo; oddajanje v najem audio-opreme; 
organizacija tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); 
produkcija radijskih in televizijskih programov; radijske 
oddaje za zabavo; snemalni studiji; televizijski zabavni 
program.

(210) 200970460 (220) 08.04.2009
(300) 31.10.2008 RU 2008734566 (441) 30.06.2009

(731) JAPAN TOBACCO INC.,
2-2-1 Toranomon, Minato-Ku, Tokyo, JP

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(540)

ESSENTIAL

(510,511) NCL(9)

34: tobak, predelan ali nepredelan; tobak za kajenje; 
tobak za pipe, tobak za zvijanje, tobak za žvečenje, 
snus tobak; cigarete, cigare, cigarilosi; substance za 
kajenje, ki se prodajajo posebej ali zmešane s 
tobakom, ne za medicinske namene; njuhanec; izdelki 
za kadilce vključno z vpojnim papirjem ta tobačne 
pipe; embalaža - plin za vžigalnike za cigarete; vrči in 
posode za tobak, ne iz plemenitih kovin; mošnje za 
tobak; cigaretni papir; blokci/knjige s cigaretnim 
papirjem; škatle za cigare in cigarete, ne iz plemenitih 
kovin; škatlice za vžigalice, ne iz plemenitih kovin; 
kresilniki; tobačne pipe vključno s pipami za cigarete; 
stojala za pipe (za tobačne pipe), čistilci pip (za 
tobačne pipe); ustniki za držalo za cigare in cigarete, 
ne iz plemenitih kovin; cigaretni ustniki; ustniki za 
držalo za cigare in cigarete vključno z rumenim 
jantarjem; cigaretne cevke; žepni strojčki/naprave za 
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zvijanje cigaret; pepelniki, ne iz plemenitih kovin; 
škatle za cigare in cigarete, ne iz plemenitih kovin; 
cigaretni filtri; noži/rezila za cigare; posode za 
vžigalice, ne iz plemenitih kovin; škatle za njuhanec, 
ne iz plemenitih kovin; vžigalniki; vžigalice.

(210) 200970461 (220) 08.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) TRIMO d.d.,
Prijateljeva 12, 8210 Trebnje, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

Qbiss

(510,511) NCL(9)

06: kovinske plošče; kovinska kritina, zlasti iz obarvane in 
profilirane kovinske pločevine; kovinski gradbeni 
materiali; kovinske strehe, zlasti ognjeodporne in/ali 
negorljive; kovinske gradbene plošče, zlasti 
ognjeodporne in/ali negorljive, zlasti za kritine, 
fasade, predelne stene, strope in zaključke; sestavni 
deli kritin, fasad in/ali gradbenih plošč, zlasti 
ognjeodpornih in negorljivih, ki so iz kovine; kovinski 
izdelki, ki jih ne zajemajo drugi razredi; kovinske folije, 
zlasti iz aluminija; sestavni deli sistemov montažnih 
objektov, ki so iz kovine; tehnološke kabine iz kovine 
in njihovi sestavni deli.

17: ognjeodporne in/ali negorljive izolacijske plošče, zlasti 
tehnološke, zlasti za strešno kritino, protihrupno in 
zvočno izolacijske prepreke, toplotno izolacijo in 
zaščito pred temperaturnimi vplivi, požarom, sevanjem 
in vremenskimi vplivi; izolacijski materiali; izolacijske 
gradbene in/ali tehnološke plošče, fasade in/ali 
kritine, zlasti iz mineralne volne; sestavni deli 
gradbenih plošč, fasad in/ali kritin, ki so iz izolacijskih 
materialov in/ali umetnih materialov zlasti iz mineralne 
volne polizdelki iz umetnih snovi za rabo v proizvodnji; 
poliuretanska pena, zlasti kot del gradbenih plošč, 
fasad in/ali kritin; sestavni deli; poliester in poliestrska 
vlakna, zlasti kot del kritine in/ali gradbenih plošč; 
hidroizolacijski trakovi; lepljivi trakovi razen pisarniških 
in ne za medicinsko ali gospodinjsko uporabo; umetne 
smole (polproizvodi); trakovi zoper prepih; fiberglas za 
izolacijo; folije iz kovine za izolacijo; steklena volna za 
izolacijo; snovi za preprečevanje toplotnega sevanja; 
hidrotesne izolirne snovi za zgradbe; izolacijske 
tkanine; izolacijski filc; izolacijski papir; izolacijski 
trakovi in ovoji; mineralna volna (izolator); neprevodne 
snovi za zadrževanje toplote; polproizvodi iz plastičnih 
snovi; žlindrina volna; zvočno-izolacijski materiali; 
sintetične smole (polproizvodi); polizdelki iz umetnih 
snovi za uporabo v proizvodnji; izolacijski tesnilni 
mašilni materiali; gibke nekovinske cevi.

19: ognjeodporne in negorljive nekovinske plošče; 
nekovinski gradbeni materiali; nekovinske kritine, 
fasade in/ali gradbene plošče; nekovinske strehe; 
sestavni deli kritin, fasad in/ali gradbenih plošč, ki niso 
iz kovine in jih ne zajemajo drugi razredi; montažni 
objekti in hiše, ki niso iz kovine; deli montažnih 
objektov in hiš, ki niso iz kovine in jih ne zajemajo drugi 
razredi; tehnološke kabine iz nekovin in njihovi 
sestavni deli; bitumenski premazi za strehe; 
bitumenski izdelki za gradnjo; zidne obloge za 
gradnjo; stenske podloge za gradnjo.

(210) 200970462 (220) 08.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) TRIMO d.d.,
Prijateljeva 12, 8210 Trebnje, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

06: kovinske plošče; kovinska kritina, zlasti iz obarvane in 
profilirane kovinske pločevine; kovinski gradbeni 
materiali; kovinske strehe, zlasti ognjeodporne in/ali 
negorljive; kovinske gradbene plošče, zlasti 
ognjeodporne in/ali negorljive, zlasti za kritine, 
fasade, predelne stene, strope in zaključke; sestavni 
deli kritin, fasad in/ali gradbenih plošč, zlasti 
ognjeodpornih in negorljivih, ki so iz kovine; kovinski 
izdelki, ki jih ne zajemajo drugi razredi; kovinske folije, 
zlasti iz aluminija; sestavni deli sistemov montažnih 
objektov, ki so iz kovine; tehnološke kabine iz kovine 
in njihovi sestavni deli.

17: ognjeodporne in/ali negorljive izolacijske plošče, zlasti 
tehnološke, zlasti za strešno kritino, protihrupno in 
zvočno izolacijske prepreke, toplotno izolacijo in 
zaščito pred temperaturnimi vplivi, požarom, sevanjem 
in vremenskimi vplivi; izolacijski materiali; izolacijske 
gradbene in/ali tehnološke plošče, fasade in/ali 
kritine, zlasti iz mineralne volne; sestavni deli 
gradbenih plošč, fasad in/ali kritin, ki so iz izolacijskih 
materialov in/ali umetnih materialov zlasti iz mineralne 
volne polizdelki iz umetnih snovi za rabo v proizvodnji; 
poliuretanska pena, zlasti kot del gradbenih plošč, 
fasad in/ali kritin; sestavni deli; poliester in poliestrska 
vlakna, zlasti kot del kritine in/ali gradbenih plošč; 
hidroizolacijski trakovi; lepljivi trakovi razen pisarniških 
in ne za medicinsko ali gospodinjsko uporabo; umetne 
smole (polproizvodi); trakovi zoper prepih; fiberglas za 
izolacijo; folije iz kovine za izolacijo; steklena volna za 
izolacijo; snovi za preprečevanje toplotnega sevanja; 
hidrotesne izolirne snovi za zgradbe; izolacijske 
tkanine; izolacijski filc; izolacijski papir; izolacijski 
trakovi in ovoji; mineralna volna (izolator); neprevodne 
snovi za zadrževanje toplote; polproizvodi iz plastičnih 
snovi; žlindrina volna; zvočno-izolacijski materiali; 
sintetične smole (polproizvodi); polizdelki iz umetnih 
snovi za uporabo v proizvodnji; izolacijski tesnilni 
mašilni materiali; gibke nekovinske cevi.

19: ognjeodporne in negorljive nekovinske plošče; 
nekovinski gradbeni materiali; nekovinske kritine, 
fasade in/ali gradbene plošče; nekovinske strehe; 
sestavni deli kritin, fasad in/ali gradbenih plošč, ki niso 
iz kovine in jih ne zajemajo drugi razredi; montažni 
objekti in hiše, ki niso iz kovine; deli montažnih 
objektov in hiš, ki niso iz kovine in jih ne zajemajo drugi 
razredi; tehnološke kabine iz nekovin in njihovi 
sestavni deli; bitumenski premazi za strehe; 
bitumenski izdelki za gradnjo; zidne obloge za 
gradnjo; stenske podloge za gradnjo.
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(210) 200970463 (220) 08.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) ŽITO prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska cesta 154, 1000v Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 2.5; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, bela, oranžna

(510,511) NCL(9)

05: veterinarski proizvodi, dietetske snovi za medicinsko 
uporabo, hrana za dojenčke, diabetični kruh, 
diabetični piškoti, diabetični krekerji, diabetične 
napolitanke, diabetične palčice.

30: moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, 
brezkvasni kruh, brioši (pecivo), čajno pecivo, drobno 
kruhovo pecivo, drobno pecivo (piškoti), fino pecivo iz 
krhkega in listnatege testa, fondan slaščice, hrana na 
bazi ovsa, ječmenova moka, keksi, keksi iz slada, 
kolač z nadevom (običajno sadnim), koruza, mleta, 
kosmiči iz žitaric, krekerji, kruh, krušne drobtine, 
kuskus (pšenični zdrob), moka (jedilna), muesli, 
ovsena moka, ovseni kosmiči, pizze, prepečenec, 
prigrizki na osnovi riža, prigrizki na osnovi žitaric, 
proizvodi iz žitaric, pšenična moka, pšenični zdrob, 
sendviči, slaščice, testo za kolače, tortilje, piškoti, 
krekerji, napolitanke, palčice.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli, trženje in 
prodaja na debelo in drobno blaga iz razredov 29 in 
30, vključno internetna prodaja, zlasti moke in izdelkov 
iz žitaric, kruha, peciva, slaščic, piškotov, krekerjev, 
napolitank, palčic.

(210) 200970467 (220) 09.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) MTG d.o.o.,
Ljubljanska cesta 13, 2310 Slovenska Bistrica, SI

(740) AGENCIJA VEBO, družba za invencije,
pravno svetovanje in nove  medije, d.o.o.,
Brdnikova ulica 29, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)
22: mreže; mreže iz 100% polietilena z UV stabilizatorjem 

in z nizko lastno težo, odporne na vremenske vplive, 
okolju prijazne in zmožne 100% recikliranja, z dolgo 
življenjsko dobo; mreže za senčenje; mreže za led; 
mreže za zaščito pred ptiči; mreže za bočno zaščito 
vinograda; mreže za zaščito pred vetrom; mreže za 
zaščito trave; mreže za zaščito avtomobilov pred točo; 
mreže za zaščito pred listjem; mreže za gradbene 
odre; mreže za glasbene odre; mreže za kontejnerje; 
mreže za tenis igrišča; mreže za hlev in silos; mrežne 
ograde (mreže); mrežne ograde za gradbišča (mreže); 
mrežne ograde za balkone (mreže); mrežna prekrivala 
za peskovnike (mreže); reklamne mreže.

35: oglaševanje po računalniški mreži; prikazi 
(demonstracije) izdelkov; e-trgovina.

40: tiskanje na mreže.

(210) 200970470 (220) 10.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) GALEX d.d.,
Tišinska ulica 29/g, 9000 Murska Sobota, SI

(740) Boris Kac, odvetnik,
Partizanska 11/I, 2000 Maribor, SI

(540)

QUEPIGAL

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski proizvodi.

(210) 200970471 (220) 10.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Universal City Studios LLLP,
100 Universal City Plaza, Universal City,
California 91608, US

(740) MARK-INVENTA d.o.o.,
Glinška 14, 1000 Ljubljana, SI

(540)

SYFY

(510,511) NCL(9)
09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 

kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati. 
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Prenosljivi televizijski programi in gibljive slike; 
predposneti DVDji in videi televizijskih programov, 
gibljive slike in audio in video zabava; prenosljive igre, 
interaktivne igre in video igre za uporabo na 
elektronskih in mobilnih aparatih; prenosljiva 
zvonjenja; prenosljive grafike.

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko. 
Interaktivne igre; ročne video igre; elektronske igre.

38: telekomunikacije; telekomunikacijske storitve; storitve 
televizijskega oddajanja; storitve televizijskih 
programov; video in televizijsko oddajanje na zahtevo; 
prenos televizijskih programov in gibljivih slik; sočasen 
prenos in pogled televizijskih programov, gibljivih slik 
in audio-vizualnega materiala preko interneta.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti. Produkcija in distribucija televizijskih 
programov in gibljivih slik; zagotavljanje video in 
televizijskih programov na zahtevo; zagotavljanje 
videov, televizijskih programov in gibljivih slik, ki niso 
prenosljivi; produkcija in distribucija interaktivnih, 
video in mobilnih iger; storitve za zabavo, ki 
zagotavljajo internetne igre, igre, ki so zasnovane na 
internetu, interaktivne igre, video igre in mobilne igre.

(210) 200970472 (220) 10.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) MEDIS Podjetje za proizvodnjo in trženje d.o.o.,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

Mupi

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene, dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke, obliži, 
obvezilni material, snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise, dezinfekcijska sredstva, pripravki za 
uničevanje škodljivcev, fungicidi, herbicidi, 
farmacevtski izdelki, pripravki, snovi, zdravila za ljudi, 
kemično-farmacevtski izdelki, pripravki, snovi, 
medicinski izdelki, pripravki in snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, prehrambeni dodatki, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi.

29: sir in izdelki iz sira, meso, ribe, perutnina, divjačina, 
mesni ekstrakti, konzervirano, sušeno ter kuhano 
sadje in zelenjava, želeji, marmelade, jajca, mleko, 
mlečni izdelki, jedilno olje, maščoba, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi, dietetski preparati na osnovi 
prej navedenih proizvodov, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, prehrambeni dodatki, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli, prodaja na 
debelo in drobno dietetične in diabetične hrane za 
medicinske namene, mesa, rib, perutnine in divjačine, 
mesnih ekstraktov, konzerviranega, sušenega ter 
kuhanega sadja in zelenjave, želejev, marmelad, 
kompotov, jajc, mleka in mlečnih izdelkov, jedilnega 
olja in maščob, kave, čaja, kakava, sladkorja, riža, 
tapioke, saga, kavnih nadomestkov, moke in izdelkov 
iz žitaric, kruha, peciva in slaščic, bonbonov, 

sladoleda, medu, melasnega sirupa, kvasa, pecilnega 
praška, soli, gorčice, kisa, omak (začimba), začimb, 
ledu, poljedelskih, vrtnarskih, gozdarskih proizvodov 
in semenskega zrnja, živih živali, svežega sadja in 
zelenjave, semena, naravnih rastlin in svežega cvetja, 
živalskih krmil, sladu.

(210) 200970473 (220) 14.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) REGAL - GEBR.HEINEMANN
trgovina in zastopanje d.o.o.,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, rdeča

(510,511) NCL(9)

35: maloprodaja parfumerije in kozmetike; tekstila, obutve 
in modnih dodatkov; alkoholnih pijač, prehrambenih 
izdelkov; tobačnih izdelkov, darilnega programa in 
igrač.

39: skladiščenje in prevoz blaga.

(210) 200970474 (220) 14.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) PAMI D.O.O.,
Vipavska cesta 50, 5000 Nova Gorica, SI

(740) Nina Šelih, odvetnica,
Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, SI

(531) 3.4; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

25: moška, ženska in otroška usnjena obutev vseh vrst.
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(210) 200970480 (220) 12.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) PERFO d.o.o.,
Malgajeva ulica 17, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

32: pivo.

(210) 200970481 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) AVANTEAM d.o.o.,
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) bela, oranžna

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970482 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) AVANTEAM d.o.o.,
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) bela, oranžna, siva

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970483 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) AVANT CAR d.o.o.,
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) bela, siva

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.
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(210) 200970484 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) AVANT CAR d.o.o.,
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) siva

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970485 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) AVANT CAR d.o.o.,
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, SI

(540)

Mobilnost po vaši meri

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970486 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) AVANT CAR d.o.o.,
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) siva, bela

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi.
35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 

poslovna administracija; pisarniški posli.
36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 

zvezi s posredovanjem nepremičnin.
42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 

storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970487 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) AVANT CAR d.o.o.,
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) siva

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
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zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi.
35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 

poslovna administracija; pisarniški posli.
36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 

zvezi s posredovanjem nepremičnin.
42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 

storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970488 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) AVANT CAR d.o.o.,
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, SI

(540)

Najhitreje do najboljšega

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi.
35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 

poslovna administracija; pisarniški posli.
36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 

zvezi s posredovanjem nepremičnin.
42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 

storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970489 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) AVANT CAR d.o.o.,
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) siva, bela

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 

signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970490 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) AVANT CAR d.o.o.,
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) siva

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970492 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) TANJA PINTARIČ S.P.,
Cvetkova ulica 21, 9000 Murska Sobota, SI

(531) 11.1; 26.1; 27.5; 29.1
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(540)

(591) vijolična, oranžna

(510,511) NCL(9)

43: oskrba s hrano (catering), restavracije, priprava in 
strežba mešanih pijač.

(210) 200970493 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) MEDEX, živilska industrija, d.d., Ljubljana,
Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 3.13; 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) rjava, rumena, bela

(510,511) NCL(9)

03: mila; parfumerijski izdelki; eterična olja; kozmetična 
sredstva; losioni za lase; sredstva za čiščenje zob; 
kozmetične kreme; kozmetična sredstva za nego 
kože; losioni za kozmetične namene; pomade za 
kozmetične namene; s kozmetičnimi losioni prepojeni 
robčki; kozmetični pripravki za sončenje; vazelina za 
kozmetične namene; čistilno mleko za toaletne 
namene; lepotne maske; deodoranti za osebno rabo 
(parfumerijski proizvodi); ličila; kozmetični pripravki za 
kopeli; kopalne soli, razen za medicinske namene; 
šamponi; depilacijska sredstva; depilacijski vosek; 
pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki 
za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; 
sredstva za nego usnja; loščila za tla in pohištvo; 
parketni vosek.

05: vitaminski preparati; prehranski dodatki in dopolnila za 
humano rabo v medicinske in/ali terapevtske namene; 
preparati za zmanjševanje apetita v medicinske 
namene; toniki, ki jih obsega ta razred, vključno toniki 
na osnovi čebeljih pridelkov in zdravilnih zelišč; 
balzami za medicinsko uporabo; propolis (za 
medicinske namene); matični mleček (za medicinske 
namene); bonboni s primešanimi zdravilnimi 
učinkovinami; dietetična hrana, prirejena za 
medicinske namene; prečiščen med za medicinske in 

farmacevtske namene; mazila z dodatki medu, za 
medicinske namene.

29: pelod (cvetni prah) za prehrano; prehranski dodatki in 
dopolnila, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in 
zelenjava; želeji; marmelade; kompoti.

30: med; med s suhim sadjem; med z oreščki; moka in 
izdelki iz žitaric; kruh; pecivo; čajno pecivo; 
medenjaki; slaščice; bonboni; propolis za človeško 
prehrano; matični mleček za človeško prehrano; 
namazi na osnovi medu.

31: žive živali; čebele.

32: mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne 
pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi 
pripravki za proizvodnjo pijač; zelenjavni sokovi, 
pijače.

33: alkoholne pijače (razen piva); medica; likerji na osnovi 
medu.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; distribucija 
vzorcev; objavljanje reklamnih besedil; oglaševanje po 
računalniški mreži; organizacija razstav za komercialne 
ali reklamne namene; organiziranje trgovinskih sejmov 
za komercialne ali reklamne namene; tržne raziskave; 
trženje in prodaja na debelo in drobno naslednjega 
blaga: mil, parfumerijskih izdelkov, eteričnih olj, 
kozmetičnih sredstev, losionov za lase, sredstev za 
čiščenje zob, kozmetičnih krem, kozmetičnih sredstev 
za nego kože, losionov za kozmetične namene, 
pomad za kozmetične namene, s kozmetičnimi losioni 
prepojenih robčkov, kozmetičnih pripravkov za 
sončenje, vazelina za kozmetične namene, čistilnega 
mleka za toaletne namene, lepotnih mask, 
deodorantov za osebno rabo, ličil, kozmetičnih 
pripravkov za kopeli, kopalnih soli, šamponov, 
depilacijskih sredstev, depilacijskega voska, 
pripravkov za beljenje in drugih snovi za pranje, 
pripravkov za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in 
brušenje, sredstev za nego usnja, loščil za tla in 
pohištvo, parketnega voska, vitaminskih preparatov, 
prehranskih dodatkov in dopolnil za humano rabo v 
medicinske in/ali terapevtske namene, preparatov za 
zmanjševanje apetita v medicinske namene, tonikov, 
vključno tonikov na osnovi čebeljih pridelkov in 
zdravilnih zelišč, balzamov za medicinsko uporabo, 
propolisa (za medicinske namene), matičnega mlečka 
(za medicinske namene), bonbonov s primešanimi 
zdravilnimi učinkovinami, dietetične hrane, prirejene 
za medicinske namene, prečiščenega medu za 
medicinske in farmacevtske namene, mazil z dodatki 
medu za medicinske namene, peloda (cvetnega 
prahu) za prehrano, prehranskih dodatkov in dopolnil, 
konzerviranega, zamrznjenega, sušenega ter 
kuhanega sadja in zelenjave, želejev, marmelad, 
kompotov, medu, medu s suhim sadjem, medu z 
oreščki, moke in izdelkov iz žitaric, kruha, peciva, 
čajnega peciva, medenjakov, slaščic, bonbonov, 
propolisa za človeško prehrano, matičnega mlečka za 
človeško prehrano, namazov na osnovi medu, živih 
živali, čebel, mineralnih vod in sodavic ter drugih 
brezalkoholnih pijač, sadnih pijač in sadnih sokov, 
sirupov in drugih pripravkov za proizvodnjo pijač, 
zelenjavnih sokov in pijač, alkoholnih pijač, medice, 
likerjev na osnovi medu, vključno on-line preko 
računalniškega omrežja (storitve e-trgovine).
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(210) 200970494 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) EUROINVEST d.o.o.,
Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, SI

(740) Odvetniška družba, Kozinc in partnerji o.p., d.n.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.13; 27.5; 29.1

(540)

(591) rumena, črna

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve.

(210) 200970495 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) EUROINVEST d.o.o.,
Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, SI

(740) Odvetniška družba, Kozinc in partnerji o.p., d.n.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.13; 27.5; 29.1

(540)

(591) črna, rumena

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve.

(210) 200970496 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) EUROINVEST d.o.o.,
Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, SI

(740) Odvetniška družba, Kozinc in partnerji o.p., d.n.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.13; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve.

(210) 200970497 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) EUROINVEST d.o.o.,
Kromberk, Industijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, SI

(740) Odvetniška družba, Kozinc in partnerji o.p., d.n.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, SI

(540)

EDA CENTER

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve.

(210) 200970498 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) EUROINVEST d.o.o.,
Kromberk, Industijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, SI

(740) Odvetniška družba, Kozinc in partnerji o.p., d.n.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1
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(540)

(591) črna, rumena, bela

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve.

(210) 200970499 (220) 15.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) MILSING d.o.o.,
Velika Cesta 99, 10000 Zagreb, HR

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(540)

BIORELA

(510,511) NCL(9)

05: dietetski proizvodi; dietetična hrana za medicinske 
namene; dietetične snovi za medicinske namene; 
dietetične pijače za medicinske namene; prehranski 
dodatki za medicinske namene; nutricionistični 
dodatki; vitamini; vitaminski pripravki; minerali; 
mineralni dodatki hrani.

(210) 200970500 (220) 16.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE,
Parmova 33, 1000 Ljubljana, SI

(740) Mitja Lamut, odvetnik,
Pražakova 10, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) vijolična, bela

(510,511) NCL(9)

25: baretke, čepice, kape (pokrivala), čevlji, dežni plašči, 
gamaše, gornja oblačila, hlače, kapuce (oblačila), 
klobuki, kopalke, kratke hlače, kravate, majice, moške 
srajce, moške srajce, moške srajce s kratkimi rokavi, 
naglavni trakovi (oblačila), oblačila, ovratne rute, 
palerine, plašči, pokrivala, puloverji, športni copati, 
telovadni copati, uniforme.

41: izobraževanje, klubske storitve, namizno založništvo, 
organizacija in izvedba seminarjev, organizacija 
športnih tekmovanj, počitniški tabori, poučevanje, 
športna taborišča, telesna vzgoja.

43: oddajnaje prostorov za začasno bivanje, oddajanje v 
najem šotorov, penzioni, prostor za taborjenje (dano v 
uporabo), storitve počitniških kampov, turistični 
domovi.

(210) 200970501 (220) 16.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) FUTURA DDB d.o.o.,
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, SI

(540)

DONATELLA

(510,511) NCL(9)

32: pivo; mineralne vode in sodavice ter druge 
brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; 
sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač; aperitivi, 
brezalkoholni, brezalkoholni mošt, esence za izdelavo 
pijač, gazirana voda, gazirana voda, pripravki za 
izdelavo, ginger ale (pivo z ingverjevim okusom), 
hmeljevi ekstrakti za izdelavo piva, izotonične pijače, 
ječmenovka (za izdelavo piva), kikirikijevo mleko 
(brezalkoholna pijača), koktajli, brezalkoholni, likerji, 
pripravki za izdelavo, limonade, litijeva voda, 
mandljevo mleko, pijača, mineralne vode za pitje, 
mineralne vode, pripravki za izdelavo, mošt, mošt iz 
rozin, neprevret, namizne vode, nealkoholne pijače, 
nealkoholne pijače iz sadnih sokov, paradižnikov sok, 
pijača, pijače iz medu, nealkoholne, pijače iz sirotke, 
pivo, pivo iz slada, praški za peneče pijače, preparati 
za izdelavo pijač, rženo žganje (kvass - nealkoholna 
pijača), sadni ekstrakti, nealkoholni, sadni nektar 
(brezalkoholni), sadni sokovi, sarsaparilja (vrsta 
brezalkoholne pijače), Seltzer voda, sirup iz 
mandljevega mleka, sirupi za limonado, sirupi za 
pijače, sladna zelišča, sodavica, šerbet (z ledom 
ohlajena pijača iz oranžnega soka, sladkorja in dišav, 
tablete za peneče pijače (šumeče tablete), voda 
(pitna), zelenjavni sokovi, pijače, pijača za zdravo 
življene, pijača za ženske.

(210) 200970502 (220) 16.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) FUTURA DDB d.o.o.,
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, SI

(540)

DONATELA
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(510,511) NCL(9)

32: pivo; mineralne vode in sodavice ter druge 
brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; 
sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač; aperitivi, 
brezalkoholni, brezalkoholni mošt, esence za izdelavo 
pijač, gazirana voda, gazirana voda, pripravki za 
izdelavo, ginger ale (pivo z ingverjevim okusom), 
hmeljevi ekstrakti za izdelavo piva, izotonične pijače, 
ječmenovka (za izdelavo piva), kikirikijevo mleko 
(brezalkoholna pijača), koktajli, brezalkoholni, likerji, 
pripravki za izdelavo, limonade, litijeva voda, 
mandljevo mleko, pijača, mineralne vode za pitje, 
mineralne vode, pripravki za izdelavo, mošt, mošt iz 
rozin, neprevret, namizne vode, nealkoholne pijače, 
nealkoholne pijače iz sadnih sokov, paradižnikov sok, 
pijača , pijače iz medu, nealkoholne, pijače iz sirotke, 
pivo, pivo iz slada, praški za peneče pijače, preparati 
za izdelavo pijač, rženo žganje (kvass - nealkoholna 
pijača), sadni ekstrakti, nealkoholni, sadni nektar 
(brezalkoholni), sadni sokovi, sarsaparilja (vrsta 
brezalkoholne pijače), Seltzer voda, sirup iz 
mandljevega mleka, sirupi za limonado, sirupi za 
pijače, sladna zelišča, sodavica, šerbet (z ledom 
ohlajena pijača iz oranžnega soka, sladkorja in dišav), 
tablete za peneče pijače (šumeče tablete), voda 
(pitna), zelenjavni sokovi, pijače, pijača za zdravo 
življene, pijača za ženske.

(210) 200970507 (220) 16.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) FORA, d.o.o.,
Brnčičeva ulica 41G, 1231 LJubljana - Črnuče, SI

(740) AGENCIJA VEBO, družba za invencije,
pravno svetovanje in nove  medije, d.o.o.,
Brdnikova ulica 29, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 26.2; 26.11; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, rumena

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; 
prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; 
registrske blagajne, računski stroji, oprema za 
obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; 
aparati za snemanje, prenos in/ali obdelavo in/ali 
reprodukcijo zvoka, slik ali podatkov; aparati in 
instrumenti za zapisovanje, shranjevanje, prenos, 
relejni prenos, sprejemanje, reprodukcijo, analizo, 
obdelavo in/ali izbiranje informacij, podatkov, zvoka, 

glasbe, slik in/ali drugih signalov; bazne postaje; 
digitalno omrežje (telekomunikacije); diskovni pogoni; 
digitalne telekomunikacijske naprave vseh vrst; 
digitalni in analogni mobilni telefonski aparati; 
električni, elektronski aparati in instrumenti; filmi za 
predvajanje; grafični podsistemi; GSM in druge 
mobilne telekomunikacijske naprave; imeniki vseh vrst 
v elektronski obliki, posneti na magnetnem ali 
optičnem mediju, zlasti računalniških disketah, 
računalniških diskih, zgoščenkah (CD-ROM); ISDN 
telekomunikacijske naprave; komunikacijski aparati in 
instrumenti, vključno radio, telefon, kodirane kartice v 
obliki debetnih kartic, kreditnih kartic, plačilnih kartic 
in telefonskih kartic; miške in priročniki z navodili za 
uporabo; monitorji; tiskalniki; nosilci magnetnih in 
optičnih podatkov; oprema za obdelavo podatkov; 
optična vlakna; optični linki za telekomunikacije; 
posneti računalniški programi za pristop k 
podatkovnim bazam, za telekomunikacijske storitve, 
za računalniške mreže, za biltene-razglasne table, za 
oblikovanje spletnih strani; programska oprema za 
multimedijske storitve; računalniški hardware in 
software; računalniške delovne postaje in pripadajoči 
software in periferna oprema vključno z računalniškimi 
monitorji; računalniški sistemi za zajemanje, obdelavo 
in prenos podatkov; računalniška in 
telekomunikacijska programska oprema in 
podatkovne baze posneto na magnetnem mediju ali 
kompaktnih diskih; računalniška strojna in programska 
oprema za uporabo v in za potrebe telefonskih 
povezav; računalniška strojna in/ali programska 
oprema ter dodatki, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
računalniški posneti operacijski programi in ali/
sistemi; računalniški programi na magnetnem ali 
optičnem mediju; računalniška strojna in programska 
oprema z dodatki, ki sodijo v ta razred; sredstva za 
zapisovanje signalov, vključno z diski, magnetni trakovi 
in kasete zanje; električni akumulatorji; sistemi za 
poenotenje sporočanja (Infied Messaging Systems); 
sistemi za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; sistemi za obdelavo in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do Interneta; sistemi za obveščanje o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; sistemi za shranjevanje informacij o 
elektronskih poštnih predalih; sistemi za dostop do 
elektronskih poštnih predalov s pomočjo telefonov, 
mobilnih telefonov, računalniških sistemov; telefonske 
centrale; televizija in druga sredstva za signalizacijo; 
telekomunikacijske naprave za žične in brezžične 
komunikacije; telefonske garniture; telefoni (tudi 
mobilni); telefaksi; modemi; telefonski aparati; 
telefonski aparati vseh vrst; telefonski pretvorniki 
(transmiterji); tipkovnice; telekomunikacijski sistemi za 
sprejemanje, oddajanje in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil; telefonske žice; 
zgoščenke; sestavni deli, oprema in/ali pribor za 
navedeno blago, ki jih ne obsegajo drugi razredi.

16: papir; lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
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(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; 
tiskarski izdelki, zlasti tiskane in/ali vtiskane kartice 
narejene iz kartona ali umetnih oziroma sintetičnih 
snovi; publikacije, zlasti imeniki, razstavni napisi iz 
papirja, pripomočki za oglaševanje in propagando, ki 
jih ne obsegajo drugi razredi, brošure, katalogi, revije, 
interni časopisi, knjige, posterji in uporabniški 
priročniki; škatle in ovitki iz papirja in/ali lepenke; 
sestavni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi; pisarniški papir; 
računalniški papir in papirni trak ter kartice za 
snemanje računalniških programov; nekodirane 
kartice v obliki debetnih kartic, kreditnih kartic, 
plačilnih kartic in telefonskih kartic; sestavni deli, 
oprema in/ali pribor za navedeno blago, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; oglasne in 
poslovne storitve, vštevši marketing, ekonomski in 
organizacijski inženiring in svetovanje s tega področja; 
vnašanje podatkov in sistemiziranje informacij v 
računalniške baze ter obdelava le teh integracija 
podatkov iz aplikacij in strežnikov v poslovne procese; 
poslovne informacijske storitve po računalniških 
omrežjih; storitve oglaševanja po računalniških 
omrežjih; storitve s področja reklame in ekonomske 
propagande, tudi po računalniški mreži; poslovno 
svetovanje; reklamne in poslovne storitve na področju 
telekomunikacij in računalniških sistemov poslovno 
zastopanje tretjih; poslovno posredovanje za tretje 
(poslovno zastopanje tujih pravnih oseb, posredovanje 
na področju uvoza in izvoza, storitve uvozno-izvoznih 
agencij); storitve marketinga in raziskave trga; 
predstavitve izdelkov za tretje; prirejanje sejmov in 
gospodarskih razstav v komercialne in reklamne 
namene; storitve odgovorov na telefonske pozive 
(administrativne storitve za nedosegljive stranke); 
založništvo; izdajanje in objavljanje tekstov in besedil v 
komercialne in reklamne namene; pripravljanje, 
vodenje in organiziranje poslovnih posvetovanj, 
sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne 
namene; ekonomske in/ali komercialne storitve za 
druge ter svetovanje s tega področja; administrativno 
upravljanje podatkovnih baz; računalniško naročanje 
preko telefona in računalniškega terminala, ki ga ne 
zajemajo drugi razredi; oglasna dejavnost, vključno po 
računalniški mreži; prodaja telekomunikacijskih 
sistemov za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil; prodaja 
sistemov poenotenega sporočanja; prodaja sistemov 
za sprejemanje, oddajanje in prenos elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil v uporabniške poštne 
predale in iz uporabniških poštnih predalov; prodaja 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
do Interneta prodaja sistemov za obveščanje o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; prodaja sistemov za shranjevanje informacij 
o elektronskih poštnih predalih; prodaja sistemov za 
dostop do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
prodaja elementov telekomunikacijske opreme, 
vključno telefonskih central, telefonskih aparatov, 
ISDN telekomunikacijskih naprav, digitalnih in 
analognih mobilnih telefonskih aparatov, telefonskih 

žic, telefonskih pretvornikov (transmiterjev), 
računalniške strojne in programske opreme za 
uporabo v telekomunikacijske namene; prodaja 
papirja, lepenke in izdelkov iz teh snovi, ki sodijo v 
razred 16, tiskarskih izdelkov, knjigoveškega 
materiala, fotografij, pisarniškega materiala, lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo, potrebščin za 
umetnike, čopičev, pisalnih strojev in pisarniškega 
pribora, razen pohištva, materiala za učenje ali 
poučevanje, razen aparatov, zavijalnega materiala iz 
umetnih snovi, ki sodi v razred 16, tiskarskih črk, 
klišejev, tiskovin, publikacij, imenikov, razstavnih 
napisov iz papirja, pripomočkov za oglaševanje in 
propagando, ki sodijo v razred 16, brošur, katalogov, 
revij, časopisov, knjig, posterjev, uporabniških 
priročnikov, škatel in ovitkov iz papirja ali lepenke; 
raziskave trga; podjetniško in poslovno svetovanje; 
dejavnost holdingov; izdajanje in objavljanje tekstov; 
storitve raziskovanja trga in javnega mnenja.

37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo; 
gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje poštnih in 
telekomunikacijskih omrežij in naprav, stavb in 
notranje opreme; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; storitve sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja 
računalnikov; storitve v zvezi s postavljanjem, 
vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; instaliranje, popravila in vzdrževanje 
telekomunikacijskih sistemov, sistemov poenotenega 
sporočanja, sistemov za sprejemanje, oddajanje in 
prenos sporočil; instaliranje, popravilo in vzdrževanje 
telefonskih aparatov, telefonskih central in baznih 
postaj, ISDN terminalov in druge ISDN 
telekomunikacijske opreme; instaliranje, popravilo in 
vzdrževanje GSM in drugih mobilnih terminalov, 
telefonov in telekomunikacijske opreme; storitve 
sestavljanja, vzdrževanja in servisiranja računalniške 
strojne opreme; storitve v gradbeništvu in popravila.

38: telekomunikacije; telekomunikacijske storitve, zlasti 
elektronski prenos podatkov, slik in dokumentov 
preko računalniških mrež, računalnikov in njih 
periferije in/ali sistemov operaterjev kabelskega in/ali 
običajnega radia in/ali televizije; komunikacijske 
storitve, namreč zagotavljanje, instaliranje in 
upravljanje brezžičnih zvočnih in podatkovnih 
komunikacijskih sistemov ter integracija večkratnih 
tehnologij v brezžične glasovne in zvočne 
komunikacijske sisteme, zbiranje in distribucija 
novice; storitve, izvedljive na osnovi digitalnega 
omrežja z integriranimi storitvami, namreč prenos 
govora, slike, teksta in podatkov; komunikacije preko 
računalniških terminalov; storitve elektronske pošte; 
pošiljanje sporočil; predaja paging sporočil; pošiljanje 
telegramov; posredovanje informacij o 
telekomunikacijah; komuniciranje preko telegramov, 
telefona, mobilnih ali stacioniranih, teleksa in 
telefaksa; računalniško podprt prenos sporočil; 
upravljanje z in dajanje v najem opreme za 
telekomunikacijo, vključno za oddajanje in televizijo; 
upravljanje z in dajanje v najem opremo za 
telekomunikacijo, zlasti za oddajanje in televizijo; 
zbiranje in distribucija novic in informacij; 
telekomunikacijske storitve preko računalniških 
terminalov, radijskih in/ali televizijskih aparatov; 
telekomunikacijske storitve dostopa do elektronsko 
hranjenih podatkov, dokumentov ter njihovega 
pregledovanja; podatkovne in zvočne 
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telekomunikacije ; storitve ISP (Internet Service 
Provider); faksimile prenos; storitve sprejemanja, 
oddajanja in prenosa elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil storitve poenotenega sporočanja 
(Unified Messaging Systems); storitve sprejemanja, 
oddajanja in prenosa elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil v uporabniške poštne predale in iz 
uporabniških poštnih predalov; storitve obdelave in 
prenosa elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil 
s programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; storitve 
obveščanja o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih storitve shranjevanja 
informacij o elektronskih poštnih predalih; storitve 
dostopa do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
telefonske storitve; komunikacije po telefonih, 
mobilnih in stacionarnih; telekomunikacijske storitve 
na področju prenosa podatkov, slik in dokumentov 
preko digitalnih omrežij, fiksnih in mobilnih 
telekomunikacijskih omrežij, računalniških mrež, 
računalnikov in njih periferije in sistemov operaterjev 
kabelskega in običajnega radia in televizije; svetovanje 
na področju uporabe telekomunikacijske strojne in 
programske opreme; omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; celularne telefonske 
komunikacije; posredovanje sporočil; elektronsko 
posredovanje podatkov; telekomunikacijske storitve 
povezane s signalizacijskimi sistemi in/ali električnimi 
in elektronskimi proizvodi; storitve sprejemanja in 
pošiljanja sporočil s pomočjo telekomunikacij, 
telefaksov, teleksov, telefonov in telegramov; storitve 
prenašanja podatkov in informacij s pomočjo 
elektronike, računalnikov, kablov, radia, radijskega 
pozivanja (paging), teleprinterjev, telepisem, 
elektronske pošte, telefaksa, televizije, mikrovalov, 
laserskih žarkov ali komunikacijskih satelitov; storitve 
oddajanja ali prenosa radijskih in televizijskih 
programov in oddaj; informacijske in svetovalske 
storitve v zvezi s telekomunikacijami in oddajanjem 
programov storitve elektronske izmenjave podatkov; 
najem, lizing, zakup telekomunikacijskih aparatov, 
instalacij, instrumentov, komponent in mrež; storitve, 
izvedljive na osnovi digitalnega telefonskega omrežja z 
integriranimi storitvami, namreč prenos govora, slike, 
teksta in podatkov; storitve informiranja o 
telekomunikacijah; telekomunikacijske storitve in 
prenos podatkov preko satelita in telekomunikacijskih 
zvez; digitalne omrežne telekomunikacijske storitve.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; zabava vključujoč storitve umetnikov, 
razvedrilo, igre, integracija računalniških programskih 
aplikacij in podatkov; studiji za snemanje in filmski in 
televizijski studiji; video, filmske, televizijske in 
snemalne storitve; storitve, ki se nanašajo na 
rekreacijske objekte; izdajateljske storitve; storitve 
dramskih produkcij; objava glasbenih del; oddajanje in 
televizijski prenosi; distribuiranje in proizvodnja filmov; 
organiziranje in vodenje tečajev in seminarjev v 
izobraževalne namene; izobraževanje za uporabo 
računalniške strojne in programske opreme; 
izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in grafičnih programov; izdajanje 
knjig, časopisov in drugih publikacij (ne v reklamne 
namene); pripravljanje, vodenje, organiziranje, 
prirejanje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev, 
strokovnih, kulturnih, političnih, športnih, družabnih 

prireditev v izobraževalne namene in/ali kulturne 
namene; založništvo, izdajanje in objavljanje 
nereklamnih tekstov in besedil; založništvo, izdajanje 
in objavljanje posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa v komercialne in nekomercialne 
namene; produkcija filmov in video trakov; storitve 
objavljanja in/ali izdajanja nereklamnih tekstov po 
računalniških mrežah; informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, rezerviranje vstopnic za 
predstave.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; 
uredniške storitve; software rešitve; inženiring in 
integracija elektronskih sistemov; integracija 
računalniških sistemov, omrežij in računalniške 
programske opreme; storitve posredovanja aplikacij 
(tkzv. ASP; application service provider), namreč 
ponujanje računalniških programskih aplikacij drugih 
subjektov; izobraževalne storitve za računalnike in/ali 
računalniške programe; izobraževanje in trening za 
druge na področju obdelave podatkov, računalnikov in 
računalniškega programiranja in obdelave besedila; 
inženiring s področja računalniške programske 
opreme; raziskovanje in razvoj v zvezi z računalniško 
programsko opremo; instaliranje in servisiranje 
računalniške programske opreme; profesionalno 
neposlovno svetovanje in opravljanje konsultantskih 
storitev s področja računalništva; svetovanje o 
računalniških napravah; razvijanje, testiranje in 
oblikovanje računalniških programov oziroma 
programske opreme svetovanje v zvezi z izbiro in 
arhitekturo računalniške programske opreme; 
upravljanje distribuirnih sistemov; upravljanje in nadzor 
distribuiranih računalniških in mrežnih sistemov; 
upravljanje analitičnih laboratorijev; vodenje velikih 
razvojnih okolij in upravljanje z le-temi; dajanje v najem 
čas za dostop do računalniške baze podatkov; storitve 
v zvezi z računalniško obdelavo podatkov, ki spadajo v 
ta razred; raziskovalne in razvojne storitve za 
ustvarjanje novih in izboljševanje starih materialov in 
proizvodov; raziskovanje in eksperimentalni razvoj na 
področju naravoslovja in tehnologije; posodobitev 
računalniške programske opreme; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; računalniške 
sistemske analize; oblikovanje in posodobitev 
računalniške programske opreme; storitve z dajanjem 
v najem opreme za obdelavo podatkov in računalnikov; 
projektiranje in planiranje opreme za 
telekomunikacije; ustvarjanje računalniških programov 
za obdelavo podatkov; storitve baz podatkov, zlasti 
dajanje v najem pristopnega časa k bazam podatkov in 
k obratovanju baz podatkov kot tudi zbiranje in nudenje 
podatkov, novic in informacij; dajanje v najem opreme 
za obdelavo podatkov in računalnikov; projektiranje in 
planiranje opreme za telekomunikacije; svetovanje in 
kontrola kakovosti in sicer kontrola načrtovanja 
lastnosti proizvodov in pogojev izvedljivosti; izdelava 
študij, specifikacij in konceptov za sisteme za 
obdelavo podatkov za realizacijo sistemov in 
programov, računalniške obdelave informacij; 
ocenjevanje kakovosti (analiza napak); kontrola 
poslovodstva (menedžment) oskrbovanja; sestavitev 
krogov (zank) regulacije kakovosti; sestavitev ciljnih 
dogovorov (sporazumov); organizacija podjetniškega 
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poslovanja; analiza poteka postopkov in regulacija 
poteka postopkov; optimizacija procesov; kontrolno 
planiranje; zajemanje kontrolnih podatkov in 
ovrednotenje (evalvacija) kontrolnih podatkov; 
preverjanje možnosti za zagotavljanje kakovosti; 
procesno poslovodstvo (procesni menedžment); 
organiziranje proizvodov oziroma proizvodnje; kontrola 
proizvodov, sestavitev in vzdrževanje pripadajočih 
programov za obdelavo podatkov; razvijanje, 
svetovanje o in projektiranje računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
računalniško programiranje; storitve sestavljanja, 
vzdrževanja, servisiranja računalniške programske 
opreme; računalniški in/ali informacijski inženiring; 
načrtovanje računalniških sistemov; svetovanje na 
področju uporabe računalniške strojne in/ali 
programske opreme; računalniške storitve, predvsem 
oddajanje v najem pristopnega časa k računalniškim 
bazam podatkov, računalniškim bazam podatkov v 
smislu računalniških biltenov-razglasnih tabel ter 
računalniških mrež z raziskovalnimi in referenčnimi 
materiali s področja poslovanja, financ, novic, 
vremena, športa, računalnikov in računalniške 
programske opreme, iger, glasbe, gledališča, filmov, 
zabave, potovanj, nakupov, računalniške podpore, 
izobraževanja, življenjskega stila in hobijev; 
računalniške storitve zmenkov in/ali sestajanja; 
storitve računalniških konzultacij; znanstveno in 
industrijsko raziskovanje; računalniško obdelovanje 
podatkov (raziskovalna dejavnost); tehnično 
raziskovanje za druge v zvezi z računalniki, 
računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; tehnično upravljanje 
podatkovnih baz; instalacija, popravilo in vzdrževanje 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
do Interneta, ki sodijo v ta razred; storitve gostovanja 
na spletnem strežniku; konvertiranje podatkov ali 
dokumentov iz fizične v elektronsko obliko; konverzija 
računalniških programov in podatkov (ne fizična 
konverzija); arhitekturno in gradbeno projektiranje in z 
njim povezano tehnično svetovanje; prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje; storitve 
obdelave govora in slike; razvijanje, svetovanje in 
projektiranje računalniške in/ali programske opreme 
ter informacijskih sistemov; načrtovanje računalniških 
sistemov; metereološke informacije; vremenske 
informacije; vremenske napovedi; informiranje o modi; 
informiranje v zvezi s hoteli in nastanitvami; industrijsko 
in grafično oblikovanje; grafično oblikovanje reklamnih 
materialov.

(210) 200970508 (220) 17.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Kranjska investicijska družba d.o.o.,
Zaloška cesta 1, 1000 Ljubljana, SI

(540)

FUNDACIJA MUSICA LJUBLJANA

(510,511) NCL(9)

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve.

(210) 200970516 (220) 17.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) ŠAMPIONKA, proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Kvedrova cesta 16, 6000 Koper, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 26.13; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, svetlo modra

(510,511) NCL(9)

01: kemični proizvodi za industrijo, znanost, fotografijo kot 
tudi za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo; umetne 
smole v surovem stanju; umetne snovi v surovem 
stanju; gnojila; sestavki za gašenje požara; pripravki za 
taljenje in varjenje kovin; kemični proizvodi za 
konzerviranje živil; snovi za strojenje; lepila za 
industrijo.

02: barve; firneži; laki; sredstva za zaščito proti rji in 
sredstva za konzerviranje lesa; barvilna sredstva; 
jedkala; naravne smole v surovem stanju; kovine v 
obliki folij in prahu za pleskarje, dekoraterje, tiskarje in 
umetnike; srebrne emulzije (pigmenti).

03: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki 
za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; 
mila; parfumerijski izdelki; eterična olja; kozmetična 
sredstva; losioni za lase; sredstva za čiščenje zob.

05: dezinfekcijska sredstva; razkužila; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi; herbicidi; pesticidi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; distribucija 
vzorcev; zbiranje in vnašanje podatkov v računalniške 
baze; objavljanje reklamnih sporočil; oglaševanje po 
računalniški mreži; predstavitev blaga v 
komunikacijskih medijih (prodaja na drobno); prikazi 
(demonstracije) izdelkov; organizacija razstav v 
komercialne ali reklamne namene; organizacija 
trgovinskih sejmov v komercialne ali reklamne 
namene; poslovne informacije; poslovne poizvedbe; 
poslovne raziskave; stroškovno-cenovne analize; tržne 
raziskave; trženje ter prodaja na debelo in drobno 
porcelana, steklenine ter blaga iz razredov 1, 2, 3 in 5, 
vključno prodaja preko interneta in prodaja on line 
preko računalniške mreže (elektronska trgovina).

39: dajanje vozil v najem in zakup; dajanje motornih vozil v 
najem in zakup.
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(210) 200970518 (220) 20.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Edmond Cigale s.p.,
Partizanska c. 70, 6210 Sežana, SI

(540)

Theta PSY

(510,511) NCL(9)

35: storitve psihologov.

(210) 200970519 (220) 20.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Edmond Cigale s.p.,
Partizanska c. 70, 6210 Sežana, SI

(540)

TCT

(510,511) NCL(9)

35: storitve psihologov.

(210) 200970520 (220) 20.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) KULTURNO PRIREDITVENI CENTER 
NARODNI DOM MARIBOR,
Ulica Kneza Koclja 9, 2000 Maribor, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 26.11; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, ciklamna

(510,511) NCL(9)

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskovine (izdelki tiskarn), tiskane 
publikacije, vključno programi, plakati, brošure, 
fotografije in vstopnice.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli, razširjanje 
reklamnih napisov, neposredno reklamno 
oglaševanje, oglaševanje po radiu in televiziji, 
poslovno zastopanje v zvezi z nastopi umetnikov, 
plakatiranje.

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti, informiranje o prireditvah, nastopanje v 
živo, izposoja scen za predstave, izposoja zvočnih in 
video posnetkov, obdelava (izdajanje) video trakov, 
oddajanje v najem avdio-opreme, oddajanje v najem 
reflektorskih naprav za gledališke scene in studije, 
organiziranje nastopov (storitve impresarijev), 
organiziranje festivalov, organiziranje zabavnih 

prireditev na ulici, orkestralni nastopi, organizacija 
kulturnih in izobraževalnih razstav, organizacija in 
izvedba seminarjev, organizacija in vodenje koncertov, 
konferenc, kongresov in simpozijev, planiranje 
družabnih prireditev, produkcija predstav, prostori za 
glasbene prireditve, storitve agencij za prodajo kart 
(razvedrilo), rezerviranje vstopnic za predstave, 
storitve glasbenega komponiranja, zabaviščne 
dejavnosti.

(210) 200970521 (220) 20.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

(740) MARK-INVENTA d.o.o.,
Glinška 14, 1000 Ljubljana, SI

(540)

WEST FUSION

(510,511) NCL(9)

34: tobak, predelan ne predelan; cigarete; tobačni 
proizvodi; tobačni nadomestki, ne za medicinske ali 
kurativne namene; vžigalice in kadilske potrebščine.

(210) 200970522 (220) 21.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) EL-PHARMA d.o.o.,
Gasparijeva 2, 1000 Ljubljana, SI

(531) 11.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, siva, bela

(510,511) NCL(9)

35: dejavnost lekarn in dejavnost lekarn na svetovnem 
spletu, namreč prodaja zdravil in vodenje komercialnih 
poslov v lekarništvu.

42: razvoj računalniških programov za spletne lekarne.

44: medicinske storitve, lekarniško svetovanje.

(210) 200970523 (220) 20.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) MEDIS, Podjetje za proizvodnjo in trženje, d.o.o.,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

POLET
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05: farmacevtski izdelki, pripravki, snovi; zdravila za ljudi; 
kemično-farmacevtski izdelki, pripravki, snovi; 
medicinski izdelki, pripravki in snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; veterinarski proizvodi; dietetski preparati 
za medicinsko uporabo; sanitarni proizvodi za 
medicinske namene; dietetske snovi za medicinsko 
uporabo; hrana za dojenčke.

29: mleko, mlečni izdelki, sir in izdelki iz sira; meso; ribe, 
perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, 
sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji, 
marmelade, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; 
jedilno olje in maščoba; dietetski preparati na osnovi 
zgoraj navedenih proizvodov (ki jih ne obsegajo drugi 
razredi).

30: kava, čaj, kakao, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni 
nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in 
slaščice; sladoled; zmrznjen jogurt (slaščica); pecivo 
in slaščice; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; 
sol, gorčica; kis, omake (začimba), začimbe; led; 
ledeni čaj, pijače na osnovi čaja; pijače na osnovi 
čokolade; dietetski preparati na osnovi zgoraj 
navedenih proizvodov (ki jih ne obsegajo drugi 
razredi).

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; prodaja na 
debelo in drobno dietetične in diabetične hrane za 
medicinske namene, farmacevtskih izdelkov, 
pripravkov, snovi, hrane za dojenčke, mesa, rib, 
perutnine in divjačine, mesnih ekstraktov, 
konzerviranega, sušenega ter kuhanega sadja in 
zelenjave, želejev, marmelad, kompotov, jajc, mleka in 
mlečnih izdelkov, jedilnega olja in maščob, kave, čaja, 
kakava, sladkorja, riža, tapioke, saga, kavnih 
nadomestkov, moke in izdelkov iz žitaric, kruha, peciva 
in slaščic, bonbonov, sladoleda, medu, melasnega 
sirupa, kvasa, pecilnega praška, soli, gorčice, kisa, 
omak (začimba), začimb, ledu, poljedelskih, 
vrtnarskih, gozdarskih proizvodov in semenskega 
zrnja, živih živali, svežega sadja in zelenjave, semena, 
naravnih rastlin in svežega cvetja, živalskih krmil, 
sladu.

(210) 200970524 (220) 21.12.2007
(441) 30.06.2009

(731) Mibe GmbH Arzneimittel,
Muenchener Str. 15, 06796 Brehna, DE

(740) Marjan Pipan, inž. el.,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, SI

(540)

BICATAN

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za 
zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi.

10: kirurški, medicinski, zobni in veterinarski aparati in 
instrumenti, umetni udi, oči in zobje, ortopedski 
izdelki, kirurški material za šivanje.

(210) 200970525 (220) 21.04.2009
(300) 08.04.2009 HR 20090588 (441) 30.06.2009

(731) EMPORIUM d.o.o.,
Grškovićeva 48, 10000 Zagreb, HR

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 3.1; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

12: vozila; avtomobili; baloni; kolesa; ladje; čolni; otroški 
vozički; tovornjaki; vozički; strehice za otroške 
vozičke; sani; sanke; tricikli.

18: usnje; imitacije usnja; izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in 
potovalne torbe; šolske torbe; dežniki; senčniki in 
sprehajalne palice; torbe za nošenje otrok; škatle; 
denarnice; torbe za nošenje; pohištvo; prevleke; 
odeje; pregrinjala; pasovi iz usnja; klobuki; drsalke.

20: pohištvo; ogledala; okviri; izdelki (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, vrbovega protja, 
roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, 
jantarja, biserne matice in nadomestkov vseh teh snovi 
ali iz umetnih snovi; steklenice, ščetke; sodi; zamaški; 
hojice za otroke; hišice in ležišča za domače živali; 
jantar; blazine; stojala za dežnike; stojala za knjige; 
police za knjige; komode; košare za perilo; postelje; 
posteljnina; posoda; pregrinjala; pulti; preproge; 
skrinje; stoli; mize; zavese; zastori; zaklepi; zibke.

24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
proizvodi; pregrinjala za postelje in mize; tkanine za 
obutev; tkanine za podložitev obutve; rjuhe; platno; 
podloge; prešite odeje; posteljnina; pregrinjala; 
perilo; brisače; rokavice; spalne vreče; vrvice.

25: oblačila; obutev, pokrivala.

(210) 200970526 (220) 21.04.2009
(300) 08.04.2009 HR 20090290 (441) 30.06.2009

(731) EMPORIUM d.o.o.,
Grškovićeva 48, 10000 Zagreb, HR

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)
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12: vozila; avtomobili; baloni; kolesa; ladje; čolni; otroški 
vozički; tovornjaki; vozički; strehice za otroške 
vozičke; sani; sanke; tricikli.

18: usnje; imitacije usnja; izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in 
potovalne torbe; šolske torbe; dežniki; senčniki in 
sprehajalne palice; torbe za nošenje otrok; škatle; 
denarnice; torbe za nošenje; pohištvo; prevleke; 
odeje; pregrinjala; pasovi iz usnja; klobuki; drsalke.

20: pohištvo; ogledala; okviri; izdelki (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, vrbovega protja, 
roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, 
jantarja, biserne matice in nadomestkov vseh teh snovi 
ali iz umetnih snovi; steklenice, ščetke; sodi; zamaški; 
hojice za otroke; hišice in ležišča za domače živali; 
jantar; blazine; stojala za dežnike; stojala za knjige; 
police za knjige; komode; košare za perilo; postelje; 
posteljnina; posoda; pregrinjala; pulti; preproge; 
skrinje; stoli; mize; zavese; zastori; zaklepi; zibke.

24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
proizvodi; pregrinjala za postelje in mize; tkanine za 
obutev; tkanine za podložitev obutve; rjuhe; platno; 
podloge; prešite odeje; posteljnina; pregrinjala; 
perilo; brisače; rokavice; spalne vreče; vrvice.

25: oblačila; obutev, pokrivala.

(210) 200970527 (220) 21.04.2009
(300) 08.04.2009 HR 20090589 (441) 30.06.2009

(731) EMPORIUM d.o.o.,
Grškovićeva 48, 10000 Zagreb, HR

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

12: vozila; avtomobili; baloni; kolesa; ladje; čolni; otroški 
vozički; tovornjaki; vozički; strehice za otroške 
vozičke; sani; sanke; tricikli.

18: usnje; imitacije usnja; izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in 
potovalne torbe; šolske torbe; dežniki; senčniki in 
sprehajalne palice; torbe za nošenje otrok; škatle; 
denarnice; torbe za nošenje; pohištvo; prevleke; 
odeje; pregrinjala; pasovi iz usnja; klobuki; drsalke.

20: pohištvo; ogledala; okviri; izdelki (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, vrbovega protja, 
roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, 
jantarja, biserne matice in nadomestkov vseh teh snovi 
ali iz umetnih snovi; steklenice, ščetke; sodi; zamaški; 
hojice za otroke; hišice in ležišča za domače živali; 
jantar; blazine; stojala za dežnike; stojala za knjige; 
police za knjige; komode; košare za perilo; postelje; 
posteljnina; posoda; pregrinjala; pulti; preproge; 
skrinje; stoli; mize; zavese; zastori; zaklepi; zibke.

24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
proizvodi; pregrinjala za postelje in mize; tkanine za 

obutev; tkanine za podložitev obutve; rjuhe; platno; 
podloge; prešite odeje; posteljnina; pregrinjala; 
perilo; brisače; rokavice; spalne vreče; vrvice.

25: oblačila; obutev, pokrivala.

(210) 200970529 (220) 22.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) TERA - VIZIJA d.o.o.,
Vinogradniška c. 29, 2312 Orehova vas, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) črna, modra

(510,511) NCL(9)

35: administrativne storitve, davčne napovedi, fakturiranje, 
knjigovodstvo, obračunavanje plač, pomoč pri 
poslovnem vodenju, poslovne informacije, poslovne 
poizvedbe, računovodstvo, saldakonti, sestavljanje 
statistik, strokovno poslovno svetovanje, svetovalne 
storitve s področja poslovnega vodenja, svetovanje pri 
poslovodenju, svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja.

37: gradbenoštvo, gradnja in popravljanje skladišč, 
hidroizolacijska dela na zgradbah, montiranje vrat in 
oken, rušnje zgradb, slikopleskarska dela, zidarska 
dela.

40: keramična dela.

(210) 200970531 (220) 23.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 26.5; 27.5; 29.1

(540)

(591) rumena, rdeča, črna, bela
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09: telekomunikacijski sistemi za posredovanje ponudb o 
ponudbi in dejavnosti; telekomunikacijski sistemi kot 
vstopna točka v klicni center; telekomunikacijski 
sistemi za omogočanje brezplačnih klicev za 
klicočega; telefonske centrale; telefonski aparati; 
telekomunikacijski sistemi za sprejemanje, oddajanje 
in prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih 
sporočil; sistemi poenotenega sporočanja (Unified 
Messaging Systems); sistemi za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; sistemi za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; sistemi za shranjevanje 
karakterističnih informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov s pomočjo telefonov, mobilnih telefonov, 
računalniških sistemov; ISDN telekomunikacijske 
naprave; GSM in druge mobilne telekomunikacijske 
naprave; digitalne telekomunikacijske naprave vseh 
vrst; digitalni in analogni mobilni telefonski aparati; 
imeniki vseh vrst v elektronski obliki; podatkovne baze; 
spletne strani, optična vlakna, optični linki za 
telekomunikacije; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone; kodirane kartice v obliki 
debetnih kartic, kreditnih kartic, plačilnih kartic in 
telefonskih kartic telefonske žice; telefonski 
pretvorniki (transmiterji); računalniška strojna in 
programska oprema za uporabo v in za potrebe 
telekomunikacij; znanstveni, pomorski, geodetski, 
električni, fotografski, kinematografski, optični, 
tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), 
reševalni ter učni aparati in/ali instrumenti; aparati in 
instrumenti za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije; oprema za obdelavo informacij in 
podatkov; računalniki; računalniška strojna in/ali 
programska oprema ter dodatki, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; računalniški posneti operacijski 
programi in/ali sistemi; posneti računalniški programi 
za pristop k podatkovnim bazam, za 
telekomunikacijske storitve, za računalniške mreže, za 
biltene- razglasne table; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; monitorji in tiskalniki; 
telekomunikacijske naprave; aparati za snemanje, 
prenos in/ali reprodukcijo zvoka in slike; magnetni 
nosilci zapisov, zvočne plošče, zgoščenke; registrske 
blagajne; digitalno omrežje (telekomunikacije); 
sestavni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

16: tiskarski izdelki; tiskovine, publikacije, zlasti imeniki; 
razstavni napisi iz papirja, pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
brošure, letaki, zloženke, prospekti, vizitke, katalogi, 
revije, časopisi, interni časopisi, knjige, posterji in 
uporabniški priročniki; škatle in ovitki iz papirja in/ali 
lepenke; material za učenje ali poučevanje (razen 
aparatov); računalniški papir in papirni trak ter 
papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; nekodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
kreditnih kartic, plačilnih kartic in telefonskih kartic; 
papir; lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; knjigoveški material; fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 

zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; sestavni deli, 
oprema in/ali pribor za navedeno blago, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

35: prodaja sistemov za sprejemanje naročil in prodajo 
blaga in storitev; prodaja sistemov za posredovanje 
ponudb o ponudbi in dejavnosti; prodaja sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanja težav uporabnikov; prodaja sistemov kot 
vstopna točka v klicni center; prodaja sistemov za 
interno komunikacijo med sedežem in zaposlenimi na 
terenu ali doma; prodaja sistemov za nekomercialne 
dejavnosti humanitarnih organizacij; prodaja storitev 
brezplačnih klicev; prodaja sistemov za omogočanje 
brezplačnih klicev za klicočega; trženje vsebin in 
storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov; storitev 
odgovorov na telefonske pozive (administrativne 
storitve za nedosegljive stranke); marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; promocijske storitve; 
storitve snovanja in izvedba radijskih oglasnih in 
propagandnih sporočil; poslovne storitve; poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
storitve v zvezi z vzpostavljanjem stikov z javnostjo; 
oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; storitve 
reklamiranja, oglaševanje po računalniških mrežah; 
založništvo, izdajanje in objavljanje tekstov in besedil v 
komercialne in reklamne namene; pripravljanje, 
vodenje in organiziranje poslovnih posvetovanj, 
sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne 
namene; ekonomske in/ali komercialne storitve za 
druge ter svetovanje s tega področja; administrativno 
upravljanje podatkovnih baz; svetovanje pri 
kadrovanju; storitve strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost; storitve raziskovanja trga in javnega 
mnenja; izbiranje in vnašanje informacij v računalniške 
baze; storitve sistemiziranja računalniških baz; 
računalniško naročanje preko telefona, 
računalniškega terminala ali druge telekomunikacijske 
opreme, ki ga ne zajemajo drugi razredi; prodaja 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; prodaja sistemov poenotenega 
sporočanja (Unified Messaging Systems); prodaja 
sistemov za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; prodaja sistemov za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; prodaja 
sistemov za obveščanje o novih sporočilih preko 
kratkih sporočil SMS na mobilnih omrežjih; prodaja 
sistemov za shranjevanje karakterističnih informacij o 
elektronskih poštnih predalih; prodaja sistemov za 
dostop do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
prodaja elementov telekomunikacijske opreme, zlasti 
telefonske centrale, telefonski aparati vseh vrst, ISDN 
telekomunikacijske naprave, GSM in druge mobilne 
telekomunikacijske naprave, digitalne 
telekomunikacijske naprave vseh vrst, digitalni in 
analogni mobilni telefonski aparati, telefonske žice, 
telefonski pretvorniki (transmiterji), računalniška 
strojna in programska oprema za uporabo v in za 
potrebe telekomunikacij; prodaja ADSL sistemov; 
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storitve s področja odzivanja na telefonske klice in 
storitve s področja upravljanja s sporočili; storitve 
posredovanja pri iskanju zabave; storitve 
posredovanja pri iskanju avanture.

36: finančni zakup (leasing); kreditno posredništvo; 
davčno svetovanje; trgovanje z nepremičninami; 
oddajanje nepremičnin; storitve nepremičninskih 
agencij; finančni inženiring, finančne analize, finančno 
svetovanje, storitve vodenja finančnih poslov; storitve 
zavarovalništva in financ; factoring; revizije; 
zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; storitve v zvezi s 
kreditnimi karticami, debetnimi karticami; bančne 
storitve, denarna nakazila preko elektronskih medijev 
(SWIFT); depo posli; informacije iz specializiranih 
vsebin finančnih ustanov oz iz finančnih baz (bonitetni 
podatki o drugih podjetjih) in iz storitev zavarovalnic, 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
kreditno posredništvo; elektronskih finančni transfer; 
vse zgoraj navedene storitve nudene on/line iz 
računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; storitve informiranja, 
kupovanja in plačevanja s področja prej navedenih 
storitev.

37: instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje naročil in prodajo blaga in storitev; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; instalacija, vzdrževanje 
in/ali popravilo sistemov za sprejemanje in reševanje 
pritožb in zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in 
učinkovitega reševanje težav uporabnikov; instalacija, 
vzdrževanje in/ali popravilo sistemov kot vstopna 
točka v klicni center; instalacija, vzdrževanje in/ali 
popravilo sistemov za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
nekomercialne dejavnosti humanitarnih organizacij; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
omogočanje brezplačnih klicev za klicočega; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje ADSL sistemov; instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov poenotenega sporočanja 
(Unified Messaging Systems); instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov za sprejemanje, oddajanje in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
do interneta (storitve, vsebovane v tem razredu); 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje sistemov za shranjevanje karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za dostop do 
elektronskih poštnih predalov s pomočjo telefonov, 
mobilnih telefonov, računalniških sistemov; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje telefonskih aparatov vseh 

vrst; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telefonskih central in baznih postaj; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje ISDN terminalov in/ali 
druge ISDN telekomunikacijske opreme; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje GSM in drugih mobilnih 
terminalov, telefonov in/ali druge telekomunikacijske 
opreme; storitve sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja 
računalnikov (računalniška strojna oprema); storitve v 
zvezi s postavljanjem, vzpostavljanjem, vzdrževanjem 
in servisiranjem informacijskih struktur in/ali mrež, ki 
jih ne zajemajo drugi razredi; popravila; storitve v zvezi 
z montažo; gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 
poštnih in telekomunikacijskih omrežij in naprav, stavb 
in notranje opreme; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; gradbeništvo; popravilo električnih 
gospodinjskih naprav, instalacija, vzdrževanje in 
popravila pisarniških in računskih strojev ter 
računalniških naprav; gradnja in popravilo ladij ter 
čolnov za razvedrilo in šport; rušenje objektov in 
zemeljska dela; splošna gradbena dela; gradnja cest, 
letališč, železniških prog in športnih objektov; gradnja 
vodnih objektov; druga gradbena dela; dajanje strojev 
in naprav za gradnjo in rušenje v najem; čiščenje 
okolja.

38: storitve telekomunikacij za sprejemanje naročil in 
prodajo blaga in storitev; storitve telekomunikacij za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; storitve 
telekomunikacij za sprejemanje in reševanje pritožb in 
zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; storitve telekomunikacij 
kot vstopna točka v klicni center; storitve 
telekomunikacij za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; storitve 
telekomunikacij za nekomercialne dejavnosti 
humanitarnih organizacij; storitve brezplačnih klicev za 
klicočega; storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil; storitve 
poenotenega sporočanja (Unified Messaging 
Systems); storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; storitve obdelave in prenosa elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do Interneta; storitve obveščanja o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; storitve shranjevanja karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; storitve 
dostopa do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
telefonske storitve; komunikacije po telefonih, 
mobilnih ali stacionarnih; telekomunikacije; 
telekomunikacijske storitve vseh vrst; 
telekomunikacijske storitve na področju prenosa 
podatkov, slik in dokumentov preko digitalnih omrežij, 
fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih omrežij, 
računalniških mrež, računalnikov in njih periferije in/ali 
sistemov operaterjev kabelskega in/ali običajnega 
radia in/ali televizije; storitve mobilne telefonije; 
vzpostavljanje telefonskih zvez; upravljanje z in dajanje 
v najem opreme za telekomunikacijo, zlasti za 
oddajanje in televizijo; zbiranje in distribucija novic in 
informacij; telekomunikacijske ADSL storitve; 
telekomunikacijske storitve preko ISDN terminalov, 
digitalne telekomunikacijske opreme, GSM in drugih 
mobilnih telekomunikacijskih naprav, računalniških 
terminalov, radijskih in/ali televizijskih aparatov; 
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telekomunikacijske storitve dostopa do elektronsko 
hranjenih podatkov, dokumentov ter njihovega 
pregledovanja; podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; storitve 
prenosa sporočil po stacionarnih in mobilnih 
telefonskih in/ali drugih telekomunikacijskih omrežij; 
storitve posredovanja interneta (Internet Service 
Provider); faksimile prenos; predaja paging sporočil; 
pošiljanje telegramov; posredovanje informacij o 
telekomunikacijah; storitve, izvedljive na osnovi 
digitalnega omrežja z integriranimi storitvami, namreč 
prenos govora, slike, teksta in podatkov; prenos 
podatkov preko satelita; komuniciranje preko 
telegramov, telefona, teleksa in telefaksa; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; storitve 
triple play, namreč integriran prenos videa, zvoka in 
podatkov; svetovanje na področju uporabe 
telekomunikacijske strojne in/ali programske opreme; 
oddajanje in prenos radijskih in televizijskih programov 
ter oddaj, oddajanje kabelskih televizijskih programov; 
agencijske storitve v zvezi s posredovanjem novic oz. 
agencijskih vesti; storitve telekomunikacij za 
spoznavanje oseb; storitve telekomunikacij za iskanje 
partnerja; storitve telekomunikacij za iskanje zabave; 
storitve telekomunikacij za iskanje avanture.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; pripravljanje, vodenje, organiziranje, 
prirejanje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev, 
strokovnih, kulturnih, političnih, športnih, družabnih 
prireditev v izobraževalne in/ali kulturne namene; 
pripravljanje, vodenje, organiziranje, prirejanje razstav, 
sejmov, kongresov, seminarjev v izobraževalne in 
kulturne namene; izobraževanje za uporabo 
telekomunikacijskih, zlasti digitalnih naprav in 
računalniške strojne in/ali programske opreme; 
izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
založništvo, izdajanje in objavljanje nereklamnih 
tekstov in besedil; založništvo, izdajanje in objavljanje 
nereklamnih tekstov in besedil; založništvo, izdajanje 
in objavljanje posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa v komercialne in nekomercialne 
namene (storitve snemalnih studijev); izdajanje 
tiskanih publikacij, revij, časopisov, knjig (ne v 
reklamne namene): produkcija filmov in video trakov; 
storitve objavljanja in/ali izdajanja nereklamnih tekstov 
po računalniških mrežah; zagotavljanje linij za 
klepetanje; vodenje kvizov; knjižnice; upravljanje 
elektronske konference, debatnih skupin in 
klepetalnic; prevajanje; izposoja športne opreme 
(razen vozil); storitve igrišč za tenis; igralnice; izvajanje 
loterij; storitve iger na srečo, zabave, kina, horoskopa; 
objavljanje knjig, časopisov in drugih publikacij (ne v 
reklamne namene); izobraževanje in učenje, in sicer 
on-line iz računalniške baze podatkov ali z interneta ali 
z drugega elektronskega omrežja; on-line igre na 
srečo, on-line publikacije, objava knjig in dnevnikov 
on-line; organizacija tekmovanj (izobraževalnih); 
dopisno izobraževanje; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, ki jih obsega ta razred; 
rezerviranje vstopnic za predstave; dejavnost knjižnic, 
arhivov, muzejev; storitve živalskih vrtov; storitve 
botaničnih vrtov (izobraževanje); organizacija oziroma 
prirejanje športnega ribolova; produkcija in 
predvajanje radijskih in televizijskih programov in 
oddaj; produkcija izobraževalnih, informativnih, 

zabavnoglasbenih, kulturno-umetniških in športnih 
radijskih programov, oddaj in prenosov; produkcija 
filmov in video-filmov; produkcija kaset, trakov in 
laserskih plošč; videotečna dejavnost; 
kinematografska dejavnost.

42: razvijanje, svetovanje o in projektiranje 
telekomunikacijske opreme, računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
računalniško programiranje; storitve sestavljanja, 
vzdrževanja, servisiranja računalniške programske 
opreme; računalniški inženiring; načrtovanje 
računalniških in/ali telekomunikacijskih sistemov; 
svetovanje na področju uporabe računalniške strojne 
in/ali programske opreme; storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; ustvarjanje in vzdrževanje spletnih strani; 
oblikovanje spletnih strani; tehnične storitve in 
tehnične svetovalne storitve za kreiranje, oblikovanje 
in vzdrževanje spletnih strani za druge; oblikovanje 
računalniške programske opreme, spletnih strani in 
računalniških omrežnih sistemov za druge; 
vzdrževanje in ažuriranje programske opreme in 
spletnih strani; računalniške storitve, predvsem 
oddajanje v najem pristopnega časa k elektronskim 
poštnim predalom, računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim bazam podatkov v smislu računalniških 
biltenov-razglasnih tabel ter računalniških mrež z 
raziskovalnimi in referenčnimi materiali s področja 
poslovanja, financ, novic, vremena, športa, 
računalnikov in računalniške programske opreme, 
iger, glasbe, gledališča, filmov, zabave, potovanj, 
nakupov, računalniške podpore, izobraževanja, 
življenjskega stila in hobijev; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniško obdelovanje podatkov (raziskovalna 
dejavnost); tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; storitve testiranja, 
storitve raziskovanja in razvoja, storitve projektiranja in 
nadzora, vse v zvezi s telekomunikacijami, 
komunikacijskimi mrežami in sistemi ter fiksno in 
mobilno telefonijo; tehnično upravljanje podatkovnih 
baz; grafično oblikovanje reklamnih materialov; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obdelavo in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil s programskimi orodji za elektronsko 
pošto ter programskimi orodji za dostop do Interneta 
(storitve, vsebovane v tem razredu); storitve 
sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja računalnikov 
(računalniška programska oprema); informacije o 
tehnologiji, vremenu, snežnih razmerah, vremenske 
napovedi, metereološke informacije, informiranje o 
modi; storitve obdelave govora in slike; znanstvene in 
tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja 
- projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in 
raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme; raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na področju naravoslovja, tehnologije, 
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; raziskovalno vrtanje 
in sondiranje; geodetsko, geološko, geokemično in 
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje; svetovanje v 
zvezi z zaščito okolja; raziskovalne študije in 
načrtovanje varstva kulturne dediščine; storitve 
raziskovalnega novinarstva; nudenje pravne pomoči s 
področja delovanja radijskih postaj; storitve 
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novinarskega informacijskega inženiringa; novinarske 
storitve; arhiviranje zvočnih materialov in avtorskih del; 
storitve priprave in izvajanja novinarskih intervjujev in 
komentarjev.

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; arbitražne storitve; 
posredovanje (mediacija); posredovanje osebnih 
stikov; pravne storitve; pravne raziskave; raziskovanje 
družbenega okolja posameznikov; registracija domen 
(pravne storitve); svetovanje na področju intelektualne 
lastnine; svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami; varnostniki.

(210) 200970532 (220) 23.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 26.5; 29.1

(540)

(591) rumena, bela, črna

(510,511) NCL(9)

09: telekomunikacijski sistemi za posredovanje ponudb o 
ponudbi in dejavnosti; telekomunikacijski sistemi kot 
vstopna točka v klicni center; telekomunikacijski 
sistemi za omogočanje brezplačnih klicev za 
klicočega; telefonske centrale; telefonski aparati; 
telekomunikacijski sistemi za sprejemanje, oddajanje 
in prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih 
sporočil; sistemi poenotenega sporočanja (Unified 
Messaging Systems); sistemi za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; sistemi za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; sistemi za shranjevanje 
karakterističnih informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov s pomočjo telefonov, mobilnih telefonov, 
računalniških sistemov; ISDN telekomunikacijske 
naprave; GSM in druge mobilne telekomunikacijske 
naprave; digitalne telekomunikacijske naprave vseh 

vrst; digitalni in analogni mobilni telefonski aparati; 
imeniki vseh vrst v elektronski obliki; podatkovne baze; 
spletne strani, optična vlakna, optični linki za 
telekomunikacije; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone; kodirane kartice v obliki 
debetnih kartic, kreditnih kartic, plačilnih kartic in 
telefonskih kartic telefonske žice; telefonski 
pretvorniki (transmiterji); računalniška strojna in 
programska oprema za uporabo v in za potrebe 
telekomunikacij; znanstveni, pomorski, geodetski, 
električni, fotografski, kinematografski, optični, 
tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), 
reševalni ter učni aparati in/ali instrumenti; aparati in 
instrumenti za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije; oprema za obdelavo informacij in 
podatkov; računalniki; računalniška strojna in/ali 
programska oprema ter dodatki, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; računalniški posneti operacijski 
programi in/ali sistemi; posneti računalniški programi 
za pristop k podatkovnim bazam, za 
telekomunikacijske storitve, za računalniške mreže, za 
biltene- razglasne table; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; monitorji in tiskalniki; 
telekomunikacijske naprave; aparati za snemanje, 
prenos in/ali reprodukcijo zvoka in slike; magnetni 
nosilci zapisov, zvočne plošče, zgoščenke; registrske 
blagajne; digitalno omrežje (telekomunikacije); 
sestavni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

16: tiskarski izdelki; tiskovine, publikacije, zlasti imeniki; 
razstavni napisi iz papirja, pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
brošure, letaki, zloženke, prospekti, vizitke, katalogi, 
revije, časopisi, interni časopisi, knjige, posterji in 
uporabniški priročniki; škatle in ovitki iz papirja in/ali 
lepenke; material za učenje ali poučevanje (razen 
aparatov); računalniški papir in papirni trak ter 
papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; nekodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
kreditnih kartic, plačilnih kartic in telefonskih kartic; 
papir; lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; knjigoveški material; fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 
zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; sestavni deli, 
oprema in/ali pribor za navedeno blago, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

35: prodaja sistemov za sprejemanje naročil in prodajo 
blaga in storitev; prodaja sistemov za posredovanje 
ponudb o ponudbi in dejavnosti; prodaja sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanja težav uporabnikov; prodaja sistemov kot 
vstopna točka v klicni center; prodaja sistemov za 
interno komunikacijo med sedežem in zaposlenimi na 
terenu ali doma; prodaja sistemov za nekomercialne 
dejavnosti humanitarnih organizacij; prodaja storitev 
brezplačnih klicev; prodaja sistemov za omogočanje 
brezplačnih klicev za klicočega; trženje vsebin in 
storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov; storitev 
odgovorov na telefonske pozive (administrativne 
storitve za nedosegljive stranke); marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; promocijske storitve; 
storitve snovanja in izvedba radijskih oglasnih in 
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propagandnih sporočil; poslovne storitve; poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
storitve v zvezi z vzpostavljanjem stikov z javnostjo; 
oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; storitve 
reklamiranja, oglaševanje po računalniških mrežah; 
založništvo, izdajanje in objavljanje tekstov in besedil v 
komercialne in reklamne namene; pripravljanje, 
vodenje in organiziranje poslovnih posvetovanj, 
sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne 
namene; ekonomske in/ali komercialne storitve za 
druge ter svetovanje s tega področja; administrativno 
upravljanje podatkovnih baz; svetovanje pri 
kadrovanju; storitve strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost; storitve raziskovanja trga in javnega 
mnenja; izbiranje in vnašanje informacij v računalniške 
baze; storitve sistemiziranja računalniških baz; 
računalniško naročanje preko telefona, 
računalniškega terminala ali druge telekomunikacijske 
opreme, ki ga ne zajemajo drugi razredi; prodaja 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; prodaja sistemov poenotenega 
sporočanja (Unified Messaging Systems); prodaja 
sistemov za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; prodaja sistemov za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; prodaja 
sistemov za obveščanje o novih sporočilih preko 
kratkih sporočil SMS na mobilnih omrežjih; prodaja 
sistemov za shranjevanje karakterističnih informacij o 
elektronskih poštnih predalih; prodaja sistemov za 
dostop do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
prodaja elementov telekomunikacijske opreme, zlasti 
telefonske centrale, telefonski aparati vseh vrst, ISDN 
telekomunikacijske naprave, GSM in druge mobilne 
telekomunikacijske naprave, digitalne 
telekomunikacijske naprave vseh vrst, digitalni in 
analogni mobilni telefonski aparati, telefonske žice, 
telefonski pretvorniki (transmiterji), računalniška 
strojna in programska oprema za uporabo v in za 
potrebe telekomunikacij; prodaja ADSL sistemov; 
storitve s področja odzivanja na telefonske klice in 
storitve s področja upravljanja s sporočili; storitve 
posredovanja pri iskanju zabave; storitve 
posredovanja pri iskanju avanture.

36: finančni zakup (leasing); kreditno posredništvo; 
davčno svetovanje; trgovanje z nepremičninami; 
oddajanje nepremičnin; storitve nepremičninskih 
agencij; finančni inženiring, finančne analize, finančno 
svetovanje, storitve vodenja finančnih poslov; storitve 
zavarovalništva in financ; factoring; revizije; 
zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; storitve v zvezi s 
kreditnimi karticami, debetnimi karticami; bančne 
storitve, denarna nakazila preko elektronskih medijev 
(SWIFT); depo posli; informacije iz specializiranih 
vsebin finančnih ustanov oz iz finančnih baz (bonitetni 
podatki o drugih podjetjih) in iz storitev zavarovalnic, 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
kreditno posredništvo; elektronskih finančni transfer; 
vse zgoraj navedene storitve nudene on/line iz 
računalniških baz in preko interneta ali z drugega 

elektronskega omrežja; storitve informiranja, 
kupovanja in plačevanja s področja prej navedenih 
storitev.

37: instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje naročil in prodajo blaga in storitev; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; instalacija, vzdrževanje 
in/ali popravilo sistemov za sprejemanje in reševanje 
pritožb in zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in 
učinkovitega reševanje težav uporabnikov; instalacija, 
vzdrževanje in/ali popravilo sistemov kot vstopna 
točka v klicni center; instalacija, vzdrževanje in/ali 
popravilo sistemov za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
nekomercialne dejavnosti humanitarnih organizacij; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
omogočanje brezplačnih klicev za klicočega; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje ADSL sistemov; instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov poenotenega sporočanja 
(Unified Messaging Systems); instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov za sprejemanje, oddajanje in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
do interneta (storitve, vsebovane v tem razredu); 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje sistemov za shranjevanje karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za dostop do 
elektronskih poštnih predalov s pomočjo telefonov, 
mobilnih telefonov, računalniških sistemov; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje telefonskih aparatov vseh 
vrst; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telefonskih central in baznih postaj; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje ISDN terminalov in/ali 
druge ISDN telekomunikacijske opreme; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje GSM in drugih mobilnih 
terminalov, telefonov in/ali druge telekomunikacijske 
opreme; storitve sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja 
računalnikov (računalniška strojna oprema); storitve v 
zvezi s postavljanjem, vzpostavljanjem, vzdrževanjem 
in servisiranjem informacijskih struktur in/ali mrež, ki 
jih ne zajemajo drugi razredi; popravila; storitve v zvezi 
z montažo; gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 
poštnih in telekomunikacijskih omrežij in naprav, stavb 
in notranje opreme; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; gradbeništvo; popravilo električnih 
gospodinjskih naprav, instalacija, vzdrževanje in 
popravila pisarniških in računskih strojev ter 
računalniških naprav; gradnja in popravilo ladij ter 
čolnov za razvedrilo in šport; rušenje objektov in 
zemeljska dela; splošna gradbena dela; gradnja cest, 
letališč, železniških prog in športnih objektov; gradnja 
vodnih objektov; druga gradbena dela; dajanje strojev 
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in naprav za gradnjo in rušenje v najem; čiščenje 
okolja.

38: storitve telekomunikacij za sprejemanje naročil in 
prodajo blaga in storitev; storitve telekomunikacij za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; storitve 
telekomunikacij za sprejemanje in reševanje pritožb in 
zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; storitve telekomunikacij 
kot vstopna točka v klicni center; storitve 
telekomunikacij za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; storitve 
telekomunikacij za nekomercialne dejavnosti 
humanitarnih organizacij; storitve brezplačnih klicev za 
klicočega; storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil; storitve 
poenotenega sporočanja (Unified Messaging 
Systems); storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; storitve obdelave in prenosa elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do Interneta; storitve obveščanja o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; storitve shranjevanja karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; storitve 
dostopa do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
telefonske storitve; komunikacije po telefonih, 
mobilnih ali stacionarnih; telekomunikacije; 
telekomunikacijske storitve vseh vrst; 
telekomunikacijske storitve na področju prenosa 
podatkov, slik in dokumentov preko digitalnih omrežij, 
fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih omrežij, 
računalniških mrež, računalnikov in njih periferije in/ali 
sistemov operaterjev kabelskega in/ali običajnega 
radia in/ali televizije; storitve mobilne telefonije; 
vzpostavljanje telefonskih zvez; upravljanje z in dajanje 
v najem opreme za telekomunikacijo, zlasti za 
oddajanje in televizijo; zbiranje in distribucija novic in 
informacij; telekomunikacijske ADSL storitve; 
telekomunikacijske storitve preko ISDN terminalov, 
digitalne telekomunikacijske opreme, GSM in drugih 
mobilnih telekomunikacijskih naprav, računalniških 
terminalov, radijskih in/ali televizijskih aparatov; 
telekomunikacijske storitve dostopa do elektronsko 
hranjenih podatkov, dokumentov ter njihovega 
pregledovanja; podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; storitve 
prenosa sporočil po stacionarnih in mobilnih 
telefonskih in/ali drugih telekomunikacijskih omrežij; 
storitve posredovanja interneta (Internet Service 
Provider); faksimile prenos; predaja paging sporočil; 
pošiljanje telegramov; posredovanje informacij o 
telekomunikacijah; storitve, izvedljive na osnovi 
digitalnega omrežja z integriranimi storitvami, namreč 
prenos govora, slike, teksta in podatkov; prenos 
podatkov preko satelita; komuniciranje preko 
telegramov, telefona, teleksa in telefaksa; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; storitve 
triple play, namreč integriran prenos videa, zvoka in 
podatkov; svetovanje na področju uporabe 
telekomunikacijske strojne in/ali programske opreme; 
oddajanje in prenos radijskih in televizijskih programov 
ter oddaj, oddajanje kabelskih televizijskih programov; 
agencijske storitve v zvezi s posredovanjem novic oz. 
agencijskih vesti; storitve telekomunikacij za 
spoznavanje oseb; storitve telekomunikacij za iskanje 

partnerja; storitve telekomunikacij za iskanje zabave; 
storitve telekomunikacij za iskanje avanture.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; pripravljanje, vodenje, organiziranje, 
prirejanje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev, 
strokovnih, kulturnih, političnih, športnih, družabnih 
prireditev v izobraževalne in/ali kulturne namene; 
pripravljanje, vodenje, organiziranje, prirejanje razstav, 
sejmov, kongresov, seminarjev v izobraževalne in 
kulturne namene; izobraževanje za uporabo 
telekomunikacijskih, zlasti digitalnih naprav in 
računalniške strojne in/ali programske opreme; 
izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
založništvo, izdajanje in objavljanje nereklamnih 
tekstov in besedil; založništvo, izdajanje in objavljanje 
nereklamnih tekstov in besedil; založništvo, izdajanje 
in objavljanje posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa v komercialne in nekomercialne 
namene (storitve snemalnih studijev); izdajanje 
tiskanih publikacij, revij, časopisov, knjig (ne v 
reklamne namene): produkcija filmov in video trakov; 
storitve objavljanja in/ali izdajanja nereklamnih tekstov 
po računalniških mrežah; zagotavljanje linij za 
klepetanje; vodenje kvizov; knjižnice; upravljanje 
elektronske konference, debatnih skupin in 
klepetalnic; prevajanje; izposoja športne opreme 
(razen vozil); storitve igrišč za tenis; igralnice; izvajanje 
loterij; storitve iger na srečo, zabave, kina, horoskopa; 
objavljanje knjig, časopisov in drugih publikacij (ne v 
reklamne namene); izobraževanje in učenje, in sicer 
on-line iz računalniške baze podatkov ali z interneta ali 
z drugega elektronskega omrežja; on-line igre na 
srečo, on-line publikacije, objava knjig in dnevnikov 
on-line; organizacija tekmovanj (izobraževalnih); 
dopisno izobraževanje; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, ki jih obsega ta razred; 
rezerviranje vstopnic za predstave; dejavnost knjižnic, 
arhivov, muzejev; storitve živalskih vrtov; storitve 
botaničnih vrtov (izobraževanje); organizacija oziroma 
prirejanje športnega ribolova; produkcija in 
predvajanje radijskih in televizijskih programov in 
oddaj; produkcija izobraževalnih, informativnih, 
zabavnoglasbenih, kulturno-umetniških in športnih 
radijskih programov, oddaj in prenosov; produkcija 
filmov in video-filmov; produkcija kaset, trakov in 
laserskih plošč; videotečna dejavnost; 
kinematografska dejavnost.

42: razvijanje, svetovanje o in projektiranje 
telekomunikacijske opreme, računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
računalniško programiranje; storitve sestavljanja, 
vzdrževanja, servisiranja računalniške programske 
opreme; računalniški inženiring; načrtovanje 
računalniških in/ali telekomunikacijskih sistemov; 
svetovanje na področju uporabe računalniške strojne 
in/ali programske opreme; storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; ustvarjanje in vzdrževanje spletnih strani; 
oblikovanje spletnih strani; tehnične storitve in 
tehnične svetovalne storitve za kreiranje, oblikovanje 
in vzdrževanje spletnih strani za druge; oblikovanje 
računalniške programske opreme, spletnih strani in 
računalniških omrežnih sistemov za druge; 
vzdrževanje in ažuriranje programske opreme in 
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spletnih strani; računalniške storitve, predvsem 
oddajanje v najem pristopnega časa k elektronskim 
poštnim predalom, računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim bazam podatkov v smislu računalniških 
biltenov-razglasnih tabel ter računalniških mrež z 
raziskovalnimi in referenčnimi materiali s področja 
poslovanja, financ, novic, vremena, športa, 
računalnikov in računalniške programske opreme, 
iger, glasbe, gledališča, filmov, zabave, potovanj, 
nakupov, računalniške podpore, izobraževanja, 
življenjskega stila in hobijev; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniško obdelovanje podatkov (raziskovalna 
dejavnost); tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; storitve testiranja, 
storitve raziskovanja in razvoja, storitve projektiranja in 
nadzora, vse v zvezi s telekomunikacijami, 
komunikacijskimi mrežami in sistemi ter fiksno in 
mobilno telefonijo; tehnično upravljanje podatkovnih 
baz; grafično oblikovanje reklamnih materialov; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obdelavo in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil s programskimi orodji za elektronsko 
pošto ter programskimi orodji za dostop do Interneta 
(storitve, vsebovane v tem razredu); storitve 
sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja računalnikov 
(računalniška programska oprema); informacije o 
tehnologiji, vremenu, snežnih razmerah, vremenske 
napovedi, metereološke informacije, informiranje o 
modi; storitve obdelave govora in slike; znanstvene in 
tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja 
- projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in 
raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme; raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na področju naravoslovja, tehnologije, 
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; raziskovalno vrtanje 
in sondiranje; geodetsko, geološko, geokemično in 
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje; svetovanje v 
zvezi z zaščito okolja; raziskovalne študije in 
načrtovanje varstva kulturne dediščine; storitve 
raziskovalnega novinarstva; nudenje pravne pomoči s 
področja delovanja radijskih postaj; storitve 
novinarskega informacijskega inženiringa; novinarske 
storitve; arhiviranje zvočnih materialov in avtorskih del; 
storitve priprave in izvajanja novinarskih intervjujev in 
komentarjev.

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; arbitražne storitve; 
posredovanje (mediacija); posredovanje osebnih 
stikov; pravne storitve; pravne raziskave; raziskovanje 
družbenega okolja posameznikov; registracija domen 
(pravne storitve); svetovanje na področju intelektualne 
lastnine; svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami; varnostniki.

(210) 200970533 (220) 23.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 26.5; 27.5; 29.1

(540)

(591) rumena, rdeča, bela, črna

(510,511) NCL(9)

09: telekomunikacijski sistemi za posredovanje ponudb o 
ponudbi in dejavnosti; telekomunikacijski sistemi kot 
vstopna točka v klicni center; telekomunikacijski 
sistemi za omogočanje brezplačnih klicev za 
klicočega; telefonske centrale; telefonski aparati; 
telekomunikacijski sistemi za sprejemanje, oddajanje 
in prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih 
sporočil; sistemi poenotenega sporočanja (Unified 
Messaging Systems); sistemi za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; sistemi za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; sistemi za shranjevanje 
karakterističnih informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov s pomočjo telefonov, mobilnih telefonov, 
računalniških sistemov; ISDN telekomunikacijske 
naprave; GSM in druge mobilne telekomunikacijske 
naprave; digitalne telekomunikacijske naprave vseh 
vrst; digitalni in analogni mobilni telefonski aparati; 
imeniki vseh vrst v elektronski obliki; podatkovne baze; 
spletne strani, optična vlakna, optični linki za 
telekomunikacije; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone; kodirane kartice v obliki 
debetnih kartic, kreditnih kartic, plačilnih kartic in 
telefonskih kartic telefonske žice; telefonski 
pretvorniki (transmiterji); računalniška strojna in 
programska oprema za uporabo v in za potrebe 
telekomunikacij; znanstveni, pomorski, geodetski, 
električni, fotografski, kinematografski, optični, 
tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), 
reševalni ter učni aparati in/ali instrumenti; aparati in 
instrumenti za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije; oprema za obdelavo informacij in 
podatkov; računalniki; računalniška strojna in/ali 
programska oprema ter dodatki, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; računalniški posneti operacijski 
programi in/ali sistemi; posneti računalniški programi 
za pristop k podatkovnim bazam, za 
telekomunikacijske storitve, za računalniške mreže, za 
biltene- razglasne table; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; monitorji in tiskalniki; 
telekomunikacijske naprave; aparati za snemanje, 
prenos in/ali reprodukcijo zvoka in slike; magnetni 
nosilci zapisov, zvočne plošče, zgoščenke; registrske 
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blagajne; digitalno omrežje (telekomunikacije); 
sestavni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

16: tiskarski izdelki; tiskovine, publikacije, zlasti imeniki; 
razstavni napisi iz papirja, pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
brošure, letaki, zloženke, prospekti, vizitke, katalogi, 
revije, časopisi, interni časopisi, knjige, posterji in 
uporabniški priročniki; škatle in ovitki iz papirja in/ali 
lepenke; material za učenje ali poučevanje (razen 
aparatov); računalniški papir in papirni trak ter 
papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; nekodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
kreditnih kartic, plačilnih kartic in telefonskih kartic; 
papir; lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; knjigoveški material; fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 
zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; sestavni deli, 
oprema in/ali pribor za navedeno blago, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

35: prodaja sistemov za sprejemanje naročil in prodajo 
blaga in storitev; prodaja sistemov za posredovanje 
ponudb o ponudbi in dejavnosti; prodaja sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanja težav uporabnikov; prodaja sistemov kot 
vstopna točka v klicni center; prodaja sistemov za 
interno komunikacijo med sedežem in zaposlenimi na 
terenu ali doma; prodaja sistemov za nekomercialne 
dejavnosti humanitarnih organizacij; prodaja storitev 
brezplačnih klicev; prodaja sistemov za omogočanje 
brezplačnih klicev za klicočega; trženje vsebin in 
storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov; storitev 
odgovorov na telefonske pozive (administrativne 
storitve za nedosegljive stranke); marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; promocijske storitve; 
storitve snovanja in izvedba radijskih oglasnih in 
propagandnih sporočil; poslovne storitve; poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
storitve v zvezi z vzpostavljanjem stikov z javnostjo; 
oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; storitve 
reklamiranja, oglaševanje po računalniških mrežah; 
založništvo, izdajanje in objavljanje tekstov in besedil v 
komercialne in reklamne namene; pripravljanje, 
vodenje in organiziranje poslovnih posvetovanj, 
sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne 
namene; ekonomske in/ali komercialne storitve za 
druge ter svetovanje s tega področja; administrativno 
upravljanje podatkovnih baz; svetovanje pri 
kadrovanju; storitve strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost; storitve raziskovanja trga in javnega 
mnenja; izbiranje in vnašanje informacij v računalniške 
baze; storitve sistemiziranja računalniških baz; 
računalniško naročanje preko telefona, 
računalniškega terminala ali druge telekomunikacijske 
opreme, ki ga ne zajemajo drugi razredi; prodaja 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; prodaja sistemov poenotenega 
sporočanja (Unified Messaging Systems); prodaja 
sistemov za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 

predalov; prodaja sistemov za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; prodaja 
sistemov za obveščanje o novih sporočilih preko 
kratkih sporočil SMS na mobilnih omrežjih; prodaja 
sistemov za shranjevanje karakterističnih informacij o 
elektronskih poštnih predalih; prodaja sistemov za 
dostop do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
prodaja elementov telekomunikacijske opreme, zlasti 
telefonske centrale, telefonski aparati vseh vrst, ISDN 
telekomunikacijske naprave, GSM in druge mobilne 
telekomunikacijske naprave, digitalne 
telekomunikacijske naprave vseh vrst, digitalni in 
analogni mobilni telefonski aparati, telefonske žice, 
telefonski pretvorniki (transmiterji), računalniška 
strojna in programska oprema za uporabo v in za 
potrebe telekomunikacij; prodaja ADSL sistemov; 
storitve s področja odzivanja na telefonske klice in 
storitve s področja upravljanja s sporočili; storitve 
posredovanja pri iskanju zabave; storitve 
posredovanja pri iskanju avanture.

36: finančni zakup (leasing); kreditno posredništvo; 
davčno svetovanje; trgovanje z nepremičninami; 
oddajanje nepremičnin; storitve nepremičninskih 
agencij; finančni inženiring, finančne analize, finančno 
svetovanje, storitve vodenja finančnih poslov; storitve 
zavarovalništva in financ; factoring; revizije; 
zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; storitve v zvezi s 
kreditnimi karticami, debetnimi karticami; bančne 
storitve, denarna nakazila preko elektronskih medijev 
(SWIFT); depo posli; informacije iz specializiranih 
vsebin finančnih ustanov oz iz finančnih baz (bonitetni 
podatki o drugih podjetjih) in iz storitev zavarovalnic, 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
kreditno posredništvo; elektronskih finančni transfer; 
vse zgoraj navedene storitve nudene on/line iz 
računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; storitve informiranja, 
kupovanja in plačevanja s področja prej navedenih 
storitev.

37: instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje naročil in prodajo blaga in storitev; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; instalacija, vzdrževanje 
in/ali popravilo sistemov za sprejemanje in reševanje 
pritožb in zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in 
učinkovitega reševanje težav uporabnikov; instalacija, 
vzdrževanje in/ali popravilo sistemov kot vstopna 
točka v klicni center; instalacija, vzdrževanje in/ali 
popravilo sistemov za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
nekomercialne dejavnosti humanitarnih organizacij; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
omogočanje brezplačnih klicev za klicočega; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje ADSL sistemov; instalacija, popravilo in/
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ali vzdrževanje sistemov poenotenega sporočanja 
(Unified Messaging Systems); instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov za sprejemanje, oddajanje in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
do interneta (storitve, vsebovane v tem razredu); 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje sistemov za shranjevanje karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za dostop do 
elektronskih poštnih predalov s pomočjo telefonov, 
mobilnih telefonov, računalniških sistemov; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje telefonskih aparatov vseh 
vrst; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telefonskih central in baznih postaj; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje ISDN terminalov in/ali 
druge ISDN telekomunikacijske opreme; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje GSM in drugih mobilnih 
terminalov, telefonov in/ali druge telekomunikacijske 
opreme; storitve sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja 
računalnikov (računalniška strojna oprema); storitve v 
zvezi s postavljanjem, vzpostavljanjem, vzdrževanjem 
in servisiranjem informacijskih struktur in/ali mrež, ki 
jih ne zajemajo drugi razredi; popravila; storitve v zvezi 
z montažo; gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 
poštnih in telekomunikacijskih omrežij in naprav, stavb 
in notranje opreme; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; gradbeništvo; popravilo električnih 
gospodinjskih naprav, instalacija, vzdrževanje in 
popravila pisarniških in računskih strojev ter 
računalniških naprav; gradnja in popravilo ladij ter 
čolnov za razvedrilo in šport; rušenje objektov in 
zemeljska dela; splošna gradbena dela; gradnja cest, 
letališč, železniških prog in športnih objektov; gradnja 
vodnih objektov; druga gradbena dela; dajanje strojev 
in naprav za gradnjo in rušenje v najem; čiščenje 
okolja.

38: storitve telekomunikacij za sprejemanje naročil in 
prodajo blaga in storitev; storitve telekomunikacij za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; storitve 
telekomunikacij za sprejemanje in reševanje pritožb in 
zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; storitve telekomunikacij 
kot vstopna točka v klicni center; storitve 
telekomunikacij za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; storitve 
telekomunikacij za nekomercialne dejavnosti 
humanitarnih organizacij; storitve brezplačnih klicev za 
klicočega; storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil; storitve 
poenotenega sporočanja (Unified Messaging 
Systems); storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; storitve obdelave in prenosa elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do Interneta; storitve obveščanja o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; storitve shranjevanja karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; storitve 

dostopa do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
telefonske storitve; komunikacije po telefonih, 
mobilnih ali stacionarnih; telekomunikacije; 
telekomunikacijske storitve vseh vrst; 
telekomunikacijske storitve na področju prenosa 
podatkov, slik in dokumentov preko digitalnih omrežij, 
fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih omrežij, 
računalniških mrež, računalnikov in njih periferije in/ali 
sistemov operaterjev kabelskega in/ali običajnega 
radia in/ali televizije; storitve mobilne telefonije; 
vzpostavljanje telefonskih zvez; upravljanje z in dajanje 
v najem opreme za telekomunikacijo, zlasti za 
oddajanje in televizijo; zbiranje in distribucija novic in 
informacij; telekomunikacijske ADSL storitve; 
telekomunikacijske storitve preko ISDN terminalov, 
digitalne telekomunikacijske opreme, GSM in drugih 
mobilnih telekomunikacijskih naprav, računalniških 
terminalov, radijskih in/ali televizijskih aparatov; 
telekomunikacijske storitve dostopa do elektronsko 
hranjenih podatkov, dokumentov ter njihovega 
pregledovanja; podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; storitve 
prenosa sporočil po stacionarnih in mobilnih 
telefonskih in/ali drugih telekomunikacijskih omrežij; 
storitve posredovanja interneta (Internet Service 
Provider); faksimile prenos; predaja paging sporočil; 
pošiljanje telegramov; posredovanje informacij o 
telekomunikacijah; storitve, izvedljive na osnovi 
digitalnega omrežja z integriranimi storitvami, namreč 
prenos govora, slike, teksta in podatkov; prenos 
podatkov preko satelita; komuniciranje preko 
telegramov, telefona, teleksa in telefaksa; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; storitve 
triple play, namreč integriran prenos videa, zvoka in 
podatkov; svetovanje na področju uporabe 
telekomunikacijske strojne in/ali programske opreme; 
oddajanje in prenos radijskih in televizijskih programov 
ter oddaj, oddajanje kabelskih televizijskih programov; 
agencijske storitve v zvezi s posredovanjem novic oz. 
agencijskih vesti; storitve telekomunikacij za 
spoznavanje oseb; storitve telekomunikacij za iskanje 
partnerja; storitve telekomunikacij za iskanje zabave; 
storitve telekomunikacij za iskanje avanture.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; pripravljanje, vodenje, organiziranje, 
prirejanje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev, 
strokovnih, kulturnih, političnih, športnih, družabnih 
prireditev v izobraževalne in/ali kulturne namene; 
pripravljanje, vodenje, organiziranje, prirejanje razstav, 
sejmov, kongresov, seminarjev v izobraževalne in 
kulturne namene; izobraževanje za uporabo 
telekomunikacijskih, zlasti digitalnih naprav in 
računalniške strojne in/ali programske opreme; 
izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
založništvo, izdajanje in objavljanje nereklamnih 
tekstov in besedil; založništvo, izdajanje in objavljanje 
nereklamnih tekstov in besedil; založništvo, izdajanje 
in objavljanje posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa v komercialne in nekomercialne 
namene (storitve snemalnih studijev); izdajanje 
tiskanih publikacij, revij, časopisov, knjig (ne v 
reklamne namene): produkcija filmov in video trakov; 
storitve objavljanja in/ali izdajanja nereklamnih tekstov 
po računalniških mrežah; zagotavljanje linij za 
klepetanje; vodenje kvizov; knjižnice; upravljanje 
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elektronske konference, debatnih skupin in 
klepetalnic; prevajanje; izposoja športne opreme 
(razen vozil); storitve igrišč za tenis; igralnice; izvajanje 
loterij; storitve iger na srečo, zabave, kina, horoskopa; 
objavljanje knjig, časopisov in drugih publikacij (ne v 
reklamne namene); izobraževanje in učenje, in sicer 
on-line iz računalniške baze podatkov ali z interneta ali 
z drugega elektronskega omrežja; on-line igre na 
srečo, on-line publikacije, objava knjig in dnevnikov 
on-line; organizacija tekmovanj (izobraževalnih); 
dopisno izobraževanje; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, ki jih obsega ta razred; 
rezerviranje vstopnic za predstave; dejavnost knjižnic, 
arhivov, muzejev; storitve živalskih vrtov; storitve 
botaničnih vrtov (izobraževanje); organizacija oziroma 
prirejanje športnega ribolova; produkcija in 
predvajanje radijskih in televizijskih programov in 
oddaj; produkcija izobraževalnih, informativnih, 
zabavnoglasbenih, kulturno-umetniških in športnih 
radijskih programov, oddaj in prenosov; produkcija 
filmov in video-filmov; produkcija kaset, trakov in 
laserskih plošč; videotečna dejavnost; 
kinematografska dejavnost.

42: razvijanje, svetovanje o in projektiranje 
telekomunikacijske opreme, računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
računalniško programiranje; storitve sestavljanja, 
vzdrževanja, servisiranja računalniške programske 
opreme; računalniški inženiring; načrtovanje 
računalniških in/ali telekomunikacijskih sistemov; 
svetovanje na področju uporabe računalniške strojne 
in/ali programske opreme; storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; ustvarjanje in vzdrževanje spletnih strani; 
oblikovanje spletnih strani; tehnične storitve in 
tehnične svetovalne storitve za kreiranje, oblikovanje 
in vzdrževanje spletnih strani za druge; oblikovanje 
računalniške programske opreme, spletnih strani in 
računalniških omrežnih sistemov za druge; 
vzdrževanje in ažuriranje programske opreme in 
spletnih strani; računalniške storitve, predvsem 
oddajanje v najem pristopnega časa k elektronskim 
poštnim predalom, računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim bazam podatkov v smislu računalniških 
biltenov-razglasnih tabel ter računalniških mrež z 
raziskovalnimi in referenčnimi materiali s področja 
poslovanja, financ, novic, vremena, športa, 
računalnikov in računalniške programske opreme, 
iger, glasbe, gledališča, filmov, zabave, potovanj, 
nakupov, računalniške podpore, izobraževanja, 
življenjskega stila in hobijev; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniško obdelovanje podatkov (raziskovalna 
dejavnost); tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; storitve testiranja, 
storitve raziskovanja in razvoja, storitve projektiranja in 
nadzora, vse v zvezi s telekomunikacijami, 
komunikacijskimi mrežami in sistemi ter fiksno in 
mobilno telefonijo; tehnično upravljanje podatkovnih 
baz; grafično oblikovanje reklamnih materialov; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obdelavo in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil s programskimi orodji za elektronsko 
pošto ter programskimi orodji za dostop do Interneta 

(storitve, vsebovane v tem razredu); storitve 
sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja računalnikov 
(računalniška programska oprema); informacije o 
tehnologiji, vremenu, snežnih razmerah, vremenske 
napovedi, metereološke informacije, informiranje o 
modi; storitve obdelave govora in slike; znanstvene in 
tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja 
- projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in 
raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme; raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na področju naravoslovja, tehnologije, 
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; raziskovalno vrtanje 
in sondiranje; geodetsko, geološko, geokemično in 
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje; svetovanje v 
zvezi z zaščito okolja; raziskovalne študije in 
načrtovanje varstva kulturne dediščine; storitve 
raziskovalnega novinarstva; nudenje pravne pomoči s 
področja delovanja radijskih postaj; storitve 
novinarskega informacijskega inženiringa; novinarske 
storitve; arhiviranje zvočnih materialov in avtorskih del; 
storitve priprave in izvajanja novinarskih intervjujev in 
komentarjev.

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; arbitražne storitve; 
posredovanje (mediacija); posredovanje osebnih 
stikov; pravne storitve; pravne raziskave; raziskovanje 
družbenega okolja posameznikov; registracija domen 
(pravne storitve); svetovanje na področju intelektualne 
lastnine; svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami; varnostniki.

(210) 200970534 (220) 23.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 26.5; 29.1

(540)

(591) rumena, bela, črna

(510,511) NCL(9)

09: telekomunikacijski sistemi za posredovanje ponudb o 
ponudbi in dejavnosti; telekomunikacijski sistemi kot 
vstopna točka v klicni center; telekomunikacijski 
sistemi za omogočanje brezplačnih klicev za 
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klicočega; telefonske centrale; telefonski aparati; 
telekomunikacijski sistemi za sprejemanje, oddajanje 
in prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih 
sporočil; sistemi poenotenega sporočanja (Unified 
Messaging Systems); sistemi za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; sistemi za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; sistemi za shranjevanje 
karakterističnih informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov s pomočjo telefonov, mobilnih telefonov, 
računalniških sistemov; ISDN telekomunikacijske 
naprave; GSM in druge mobilne telekomunikacijske 
naprave; digitalne telekomunikacijske naprave vseh 
vrst; digitalni in analogni mobilni telefonski aparati; 
imeniki vseh vrst v elektronski obliki; podatkovne baze; 
spletne strani, optična vlakna, optični linki za 
telekomunikacije; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone; kodirane kartice v obliki 
debetnih kartic, kreditnih kartic, plačilnih kartic in 
telefonskih kartic telefonske žice; telefonski 
pretvorniki (transmiterji); računalniška strojna in 
programska oprema za uporabo v in za potrebe 
telekomunikacij; znanstveni, pomorski, geodetski, 
električni, fotografski, kinematografski, optični, 
tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), 
reševalni ter učni aparati in/ali instrumenti; aparati in 
instrumenti za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije; oprema za obdelavo informacij in 
podatkov; računalniki; računalniška strojna in/ali 
programska oprema ter dodatki, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; računalniški posneti operacijski 
programi in/ali sistemi; posneti računalniški programi 
za pristop k podatkovnim bazam, za 
telekomunikacijske storitve, za računalniške mreže, za 
biltene- razglasne table; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; monitorji in tiskalniki; 
telekomunikacijske naprave; aparati za snemanje, 
prenos in/ali reprodukcijo zvoka in slike; magnetni 
nosilci zapisov, zvočne plošče, zgoščenke; registrske 
blagajne; digitalno omrežje (telekomunikacije); 
sestavni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

16: tiskarski izdelki; tiskovine, publikacije, zlasti imeniki; 
razstavni napisi iz papirja, pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
brošure, letaki, zloženke, prospekti, vizitke, katalogi, 
revije, časopisi, interni časopisi, knjige, posterji in 
uporabniški priročniki; škatle in ovitki iz papirja in/ali 
lepenke; material za učenje ali poučevanje (razen 
aparatov); računalniški papir in papirni trak ter 
papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; nekodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
kreditnih kartic, plačilnih kartic in telefonskih kartic; 
papir; lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; knjigoveški material; fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 
zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; sestavni deli, 
oprema in/ali pribor za navedeno blago, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

35: prodaja sistemov za sprejemanje naročil in prodajo 
blaga in storitev; prodaja sistemov za posredovanje 
ponudb o ponudbi in dejavnosti; prodaja sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanja težav uporabnikov; prodaja sistemov kot 
vstopna točka v klicni center; prodaja sistemov za 
interno komunikacijo med sedežem in zaposlenimi na 
terenu ali doma; prodaja sistemov za nekomercialne 
dejavnosti humanitarnih organizacij; prodaja storitev 
brezplačnih klicev; prodaja sistemov za omogočanje 
brezplačnih klicev za klicočega; trženje vsebin in 
storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov; storitev 
odgovorov na telefonske pozive (administrativne 
storitve za nedosegljive stranke); marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; promocijske storitve; 
storitve snovanja in izvedba radijskih oglasnih in 
propagandnih sporočil; poslovne storitve; poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
storitve v zvezi z vzpostavljanjem stikov z javnostjo; 
oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; storitve 
reklamiranja, oglaševanje po računalniških mrežah; 
založništvo, izdajanje in objavljanje tekstov in besedil v 
komercialne in reklamne namene; pripravljanje, 
vodenje in organiziranje poslovnih posvetovanj, 
sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne 
namene; ekonomske in/ali komercialne storitve za 
druge ter svetovanje s tega področja; administrativno 
upravljanje podatkovnih baz; svetovanje pri 
kadrovanju; storitve strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost; storitve raziskovanja trga in javnega 
mnenja; izbiranje in vnašanje informacij v računalniške 
baze; storitve sistemiziranja računalniških baz; 
računalniško naročanje preko telefona, 
računalniškega terminala ali druge telekomunikacijske 
opreme, ki ga ne zajemajo drugi razredi; prodaja 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; prodaja sistemov poenotenega 
sporočanja (Unified Messaging Systems); prodaja 
sistemov za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; prodaja sistemov za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; prodaja 
sistemov za obveščanje o novih sporočilih preko 
kratkih sporočil SMS na mobilnih omrežjih; prodaja 
sistemov za shranjevanje karakterističnih informacij o 
elektronskih poštnih predalih; prodaja sistemov za 
dostop do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
prodaja elementov telekomunikacijske opreme, zlasti 
telefonske centrale, telefonski aparati vseh vrst, ISDN 
telekomunikacijske naprave, GSM in druge mobilne 
telekomunikacijske naprave, digitalne 
telekomunikacijske naprave vseh vrst, digitalni in 
analogni mobilni telefonski aparati, telefonske žice, 
telefonski pretvorniki (transmiterji), računalniška 
strojna in programska oprema za uporabo v in za 
potrebe telekomunikacij; prodaja ADSL sistemov; 
storitve s področja odzivanja na telefonske klice in 
storitve s področja upravljanja s sporočili; storitve 
posredovanja pri iskanju zabave; storitve 
posredovanja pri iskanju avanture.
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36: finančni zakup (leasing); kreditno posredništvo; 
davčno svetovanje; trgovanje z nepremičninami; 
oddajanje nepremičnin; storitve nepremičninskih 
agencij; finančni inženiring, finančne analize, finančno 
svetovanje, storitve vodenja finančnih poslov; storitve 
zavarovalništva in financ; factoring; revizije; 
zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; storitve v zvezi s 
kreditnimi karticami, debetnimi karticami; bančne 
storitve, denarna nakazila preko elektronskih medijev 
(SWIFT); depo posli; informacije iz specializiranih 
vsebin finančnih ustanov oz iz finančnih baz (bonitetni 
podatki o drugih podjetjih) in iz storitev zavarovalnic, 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
kreditno posredništvo; elektronskih finančni transfer; 
vse zgoraj navedene storitve nudene on/line iz 
računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; storitve informiranja, 
kupovanja in plačevanja s področja prej navedenih 
storitev.

37: instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje naročil in prodajo blaga in storitev; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; instalacija, vzdrževanje 
in/ali popravilo sistemov za sprejemanje in reševanje 
pritožb in zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in 
učinkovitega reševanje težav uporabnikov; instalacija, 
vzdrževanje in/ali popravilo sistemov kot vstopna 
točka v klicni center; instalacija, vzdrževanje in/ali 
popravilo sistemov za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
nekomercialne dejavnosti humanitarnih organizacij; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
omogočanje brezplačnih klicev za klicočega; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje ADSL sistemov; instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov poenotenega sporočanja 
(Unified Messaging Systems); instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov za sprejemanje, oddajanje in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
do interneta (storitve, vsebovane v tem razredu); 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje sistemov za shranjevanje karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za dostop do 
elektronskih poštnih predalov s pomočjo telefonov, 
mobilnih telefonov, računalniških sistemov; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje telefonskih aparatov vseh 
vrst; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telefonskih central in baznih postaj; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje ISDN terminalov in/ali 
druge ISDN telekomunikacijske opreme; instalacija, 

popravilo in/ali vzdrževanje GSM in drugih mobilnih 
terminalov, telefonov in/ali druge telekomunikacijske 
opreme; storitve sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja 
računalnikov (računalniška strojna oprema); storitve v 
zvezi s postavljanjem, vzpostavljanjem, vzdrževanjem 
in servisiranjem informacijskih struktur in/ali mrež, ki 
jih ne zajemajo drugi razredi; popravila; storitve v zvezi 
z montažo; gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 
poštnih in telekomunikacijskih omrežij in naprav, stavb 
in notranje opreme; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; gradbeništvo; popravilo električnih 
gospodinjskih naprav, instalacija, vzdrževanje in 
popravila pisarniških in računskih strojev ter 
računalniških naprav; gradnja in popravilo ladij ter 
čolnov za razvedrilo in šport; rušenje objektov in 
zemeljska dela; splošna gradbena dela; gradnja cest, 
letališč, železniških prog in športnih objektov; gradnja 
vodnih objektov; druga gradbena dela; dajanje strojev 
in naprav za gradnjo in rušenje v najem; čiščenje 
okolja.

38: storitve telekomunikacij za sprejemanje naročil in 
prodajo blaga in storitev; storitve telekomunikacij za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; storitve 
telekomunikacij za sprejemanje in reševanje pritožb in 
zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; storitve telekomunikacij 
kot vstopna točka v klicni center; storitve 
telekomunikacij za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; storitve 
telekomunikacij za nekomercialne dejavnosti 
humanitarnih organizacij; storitve brezplačnih klicev za 
klicočega; storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil; storitve 
poenotenega sporočanja (Unified Messaging 
Systems); storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; storitve obdelave in prenosa elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do Interneta; storitve obveščanja o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; storitve shranjevanja karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; storitve 
dostopa do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
telefonske storitve; komunikacije po telefonih, 
mobilnih ali stacionarnih; telekomunikacije; 
telekomunikacijske storitve vseh vrst; 
telekomunikacijske storitve na področju prenosa 
podatkov, slik in dokumentov preko digitalnih omrežij, 
fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih omrežij, 
računalniških mrež, računalnikov in njih periferije in/ali 
sistemov operaterjev kabelskega in/ali običajnega 
radia in/ali televizije; storitve mobilne telefonije; 
vzpostavljanje telefonskih zvez; upravljanje z in dajanje 
v najem opreme za telekomunikacijo, zlasti za 
oddajanje in televizijo; zbiranje in distribucija novic in 
informacij; telekomunikacijske ADSL storitve; 
telekomunikacijske storitve preko ISDN terminalov, 
digitalne telekomunikacijske opreme, GSM in drugih 
mobilnih telekomunikacijskih naprav, računalniških 
terminalov, radijskih in/ali televizijskih aparatov; 
telekomunikacijske storitve dostopa do elektronsko 
hranjenih podatkov, dokumentov ter njihovega 
pregledovanja; podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; storitve 
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prenosa sporočil po stacionarnih in mobilnih 
telefonskih in/ali drugih telekomunikacijskih omrežij; 
storitve posredovanja interneta (Internet Service 
Provider); faksimile prenos; predaja paging sporočil; 
pošiljanje telegramov; posredovanje informacij o 
telekomunikacijah; storitve, izvedljive na osnovi 
digitalnega omrežja z integriranimi storitvami, namreč 
prenos govora, slike, teksta in podatkov; prenos 
podatkov preko satelita; komuniciranje preko 
telegramov, telefona, teleksa in telefaksa; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; storitve 
triple play, namreč integriran prenos videa, zvoka in 
podatkov; svetovanje na področju uporabe 
telekomunikacijske strojne in/ali programske opreme; 
oddajanje in prenos radijskih in televizijskih programov 
ter oddaj, oddajanje kabelskih televizijskih programov; 
agencijske storitve v zvezi s posredovanjem novic oz. 
agencijskih vesti; storitve telekomunikacij za 
spoznavanje oseb; storitve telekomunikacij za iskanje 
partnerja; storitve telekomunikacij za iskanje zabave; 
storitve telekomunikacij za iskanje avanture.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; pripravljanje, vodenje, organiziranje, 
prirejanje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev, 
strokovnih, kulturnih, političnih, športnih, družabnih 
prireditev v izobraževalne in/ali kulturne namene; 
pripravljanje, vodenje, organiziranje, prirejanje razstav, 
sejmov, kongresov, seminarjev v izobraževalne in 
kulturne namene; izobraževanje za uporabo 
telekomunikacijskih, zlasti digitalnih naprav in 
računalniške strojne in/ali programske opreme; 
izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
založništvo, izdajanje in objavljanje nereklamnih 
tekstov in besedil; založništvo, izdajanje in objavljanje 
nereklamnih tekstov in besedil; založništvo, izdajanje 
in objavljanje posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa v komercialne in nekomercialne 
namene (storitve snemalnih studijev); izdajanje 
tiskanih publikacij, revij, časopisov, knjig (ne v 
reklamne namene): produkcija filmov in video trakov; 
storitve objavljanja in/ali izdajanja nereklamnih tekstov 
po računalniških mrežah; zagotavljanje linij za 
klepetanje; vodenje kvizov; knjižnice; upravljanje 
elektronske konference, debatnih skupin in 
klepetalnic; prevajanje; izposoja športne opreme 
(razen vozil); storitve igrišč za tenis; igralnice; izvajanje 
loterij; storitve iger na srečo, zabave, kina, horoskopa; 
objavljanje knjig, časopisov in drugih publikacij (ne v 
reklamne namene); izobraževanje in učenje, in sicer 
on-line iz računalniške baze podatkov ali z interneta ali 
z drugega elektronskega omrežja; on-line igre na 
srečo, on-line publikacije, objava knjig in dnevnikov 
on-line; organizacija tekmovanj (izobraževalnih); 
dopisno izobraževanje; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, ki jih obsega ta razred; 
rezerviranje vstopnic za predstave; dejavnost knjižnic, 
arhivov, muzejev; storitve živalskih vrtov; storitve 
botaničnih vrtov (izobraževanje); organizacija oziroma 
prirejanje športnega ribolova; produkcija in 
predvajanje radijskih in televizijskih programov in 
oddaj; produkcija izobraževalnih, informativnih, 
zabavnoglasbenih, kulturno-umetniških in športnih 
radijskih programov, oddaj in prenosov; produkcija 
filmov in video-filmov; produkcija kaset, trakov in 
laserskih plošč; videotečna dejavnost; 
kinematografska dejavnost.

42: razvijanje, svetovanje o in projektiranje 
telekomunikacijske opreme, računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
računalniško programiranje; storitve sestavljanja, 
vzdrževanja, servisiranja računalniške programske 
opreme; računalniški inženiring; načrtovanje 
računalniških in/ali telekomunikacijskih sistemov; 
svetovanje na področju uporabe računalniške strojne 
in/ali programske opreme; storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; ustvarjanje in vzdrževanje spletnih strani; 
oblikovanje spletnih strani; tehnične storitve in 
tehnične svetovalne storitve za kreiranje, oblikovanje 
in vzdrževanje spletnih strani za druge; oblikovanje 
računalniške programske opreme, spletnih strani in 
računalniških omrežnih sistemov za druge; 
vzdrževanje in ažuriranje programske opreme in 
spletnih strani; računalniške storitve, predvsem 
oddajanje v najem pristopnega časa k elektronskim 
poštnim predalom, računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim bazam podatkov v smislu računalniških 
biltenov-razglasnih tabel ter računalniških mrež z 
raziskovalnimi in referenčnimi materiali s področja 
poslovanja, financ, novic, vremena, športa, 
računalnikov in računalniške programske opreme, 
iger, glasbe, gledališča, filmov, zabave, potovanj, 
nakupov, računalniške podpore, izobraževanja, 
življenjskega stila in hobijev; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniško obdelovanje podatkov (raziskovalna 
dejavnost); tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; storitve testiranja, 
storitve raziskovanja in razvoja, storitve projektiranja in 
nadzora, vse v zvezi s telekomunikacijami, 
komunikacijskimi mrežami in sistemi ter fiksno in 
mobilno telefonijo; tehnično upravljanje podatkovnih 
baz; grafično oblikovanje reklamnih materialov; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obdelavo in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil s programskimi orodji za elektronsko 
pošto ter programskimi orodji za dostop do Interneta 
(storitve, vsebovane v tem razredu); storitve 
sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja računalnikov 
(računalniška programska oprema); informacije o 
tehnologiji, vremenu, snežnih razmerah, vremenske 
napovedi, metereološke informacije, informiranje o 
modi; storitve obdelave govora in slike; znanstvene in 
tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja 
- projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in 
raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme; raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na področju naravoslovja, tehnologije, 
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; raziskovalno vrtanje 
in sondiranje; geodetsko, geološko, geokemično in 
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje; svetovanje v 
zvezi z zaščito okolja; raziskovalne študije in 
načrtovanje varstva kulturne dediščine; storitve 
raziskovalnega novinarstva; nudenje pravne pomoči s 
področja delovanja radijskih postaj; storitve 
novinarskega informacijskega inženiringa; novinarske 
storitve; arhiviranje zvočnih materialov in avtorskih del; 
storitve priprave in izvajanja novinarskih intervjujev in 
komentarjev.
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45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; arbitražne storitve; 
posredovanje (mediacija); posredovanje osebnih 
stikov; pravne storitve; pravne raziskave; raziskovanje 
družbenega okolja posameznikov; registracija domen 
(pravne storitve); svetovanje na področju intelektualne 
lastnine; svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami; varnostniki.

(210) 200970535 (220) 21.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 26.5; 27.5; 29.1

(540)

(591) rumena, rdeča, črna, bela

(510,511) NCL(9)

09: telekomunikacijski sistemi za posredovanje ponudb o 
ponudbi in dejavnosti; telekomunikacijski sistemi kot 
vstopna točka v klicni center; telekomunikacijski 
sistemi za omogočanje brezplačnih klicev za 
klicočega; telefonske centrale; telefonski aparati; 
telekomunikacijski sistemi za sprejemanje, oddajanje 
in prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih 
sporočil; sistemi poenotenega sporočanja (Unified 
Messaging Systems); sistemi za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; sistemi za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; sistemi za shranjevanje 
karakterističnih informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov s pomočjo telefonov, mobilnih telefonov, 
računalniških sistemov; ISDN telekomunikacijske 
naprave; GSM in druge mobilne telekomunikacijske 
naprave; digitalne telekomunikacijske naprave vseh 
vrst; digitalni in analogni mobilni telefonski aparati; 
imeniki vseh vrst v elektronski obliki; podatkovne baze; 
spletne strani, optična vlakna, optični linki za 
telekomunikacije; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone; kodirane kartice v obliki 
debetnih kartic, kreditnih kartic, plačilnih kartic in 

telefonskih kartic telefonske žice; telefonski 
pretvorniki (transmiterji); računalniška strojna in 
programska oprema za uporabo v in za potrebe 
telekomunikacij; znanstveni, pomorski, geodetski, 
električni, fotografski, kinematografski, optični, 
tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), 
reševalni ter učni aparati in/ali instrumenti; aparati in 
instrumenti za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije; oprema za obdelavo informacij in 
podatkov; računalniki; računalniška strojna in/ali 
programska oprema ter dodatki, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; računalniški posneti operacijski 
programi in/ali sistemi; posneti računalniški programi 
za pristop k podatkovnim bazam, za 
telekomunikacijske storitve, za računalniške mreže, za 
biltene- razglasne table; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; monitorji in tiskalniki; 
telekomunikacijske naprave; aparati za snemanje, 
prenos in/ali reprodukcijo zvoka in slike; magnetni 
nosilci zapisov, zvočne plošče, zgoščenke; registrske 
blagajne; digitalno omrežje (telekomunikacije); 
sestavni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

16: tiskarski izdelki; tiskovine, publikacije, zlasti imeniki; 
razstavni napisi iz papirja, pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
brošure, letaki, zloženke, prospekti, vizitke, katalogi, 
revije, časopisi, interni časopisi, knjige, posterji in 
uporabniški priročniki; škatle in ovitki iz papirja in/ali 
lepenke; material za učenje ali poučevanje (razen 
aparatov); računalniški papir in papirni trak ter 
papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; nekodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
kreditnih kartic, plačilnih kartic in telefonskih kartic; 
papir; lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; knjigoveški material; fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 
zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; sestavni deli, 
oprema in/ali pribor za navedeno blago, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

35: prodaja sistemov za sprejemanje naročil in prodajo 
blaga in storitev; prodaja sistemov za posredovanje 
ponudb o ponudbi in dejavnosti; prodaja sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanja težav uporabnikov; prodaja sistemov kot 
vstopna točka v klicni center; prodaja sistemov za 
interno komunikacijo med sedežem in zaposlenimi na 
terenu ali doma; prodaja sistemov za nekomercialne 
dejavnosti humanitarnih organizacij; prodaja storitev 
brezplačnih klicev; prodaja sistemov za omogočanje 
brezplačnih klicev za klicočega; trženje vsebin in 
storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov; storitev 
odgovorov na telefonske pozive (administrativne 
storitve za nedosegljive stranke); marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; promocijske storitve; 
storitve snovanja in izvedba radijskih oglasnih in 
propagandnih sporočil; poslovne storitve; poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
storitve v zvezi z vzpostavljanjem stikov z javnostjo; 
oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; storitve 
reklamiranja, oglaševanje po računalniških mrežah; 
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založništvo, izdajanje in objavljanje tekstov in besedil v 
komercialne in reklamne namene; pripravljanje, 
vodenje in organiziranje poslovnih posvetovanj, 
sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne 
namene; ekonomske in/ali komercialne storitve za 
druge ter svetovanje s tega področja; administrativno 
upravljanje podatkovnih baz; svetovanje pri 
kadrovanju; storitve strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost; storitve raziskovanja trga in javnega 
mnenja; izbiranje in vnašanje informacij v računalniške 
baze; storitve sistemiziranja računalniških baz; 
računalniško naročanje preko telefona, 
računalniškega terminala ali druge telekomunikacijske 
opreme, ki ga ne zajemajo drugi razredi; prodaja 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; prodaja sistemov poenotenega 
sporočanja (Unified Messaging Systems); prodaja 
sistemov za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; prodaja sistemov za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; prodaja 
sistemov za obveščanje o novih sporočilih preko 
kratkih sporočil SMS na mobilnih omrežjih; prodaja 
sistemov za shranjevanje karakterističnih informacij o 
elektronskih poštnih predalih; prodaja sistemov za 
dostop do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
prodaja elementov telekomunikacijske opreme, zlasti 
telefonske centrale, telefonski aparati vseh vrst, ISDN 
telekomunikacijske naprave, GSM in druge mobilne 
telekomunikacijske naprave, digitalne 
telekomunikacijske naprave vseh vrst, digitalni in 
analogni mobilni telefonski aparati, telefonske žice, 
telefonski pretvorniki (transmiterji), računalniška 
strojna in programska oprema za uporabo v in za 
potrebe telekomunikacij; prodaja ADSL sistemov; 
storitve s področja odzivanja na telefonske klice in 
storitve s področja upravljanja s sporočili; storitve 
posredovanja pri iskanju zabave; storitve 
posredovanja pri iskanju avanture.

36: finančni zakup (leasing); kreditno posredništvo; 
davčno svetovanje; trgovanje z nepremičninami; 
oddajanje nepremičnin; storitve nepremičninskih 
agencij; finančni inženiring, finančne analize, finančno 
svetovanje, storitve vodenja finančnih poslov; storitve 
zavarovalništva in financ; factoring; revizije; 
zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; storitve v zvezi s 
kreditnimi karticami, debetnimi karticami; bančne 
storitve, denarna nakazila preko elektronskih medijev 
(SWIFT); depo posli; informacije iz specializiranih 
vsebin finančnih ustanov oz iz finančnih baz (bonitetni 
podatki o drugih podjetjih) in iz storitev zavarovalnic, 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
kreditno posredništvo; elektronskih finančni transfer; 
vse zgoraj navedene storitve nudene on/line iz 
računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; storitve informiranja, 
kupovanja in plačevanja s področja prej navedenih 
storitev.

37: instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje naročil in prodajo blaga in storitev; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 

posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; instalacija, vzdrževanje 
in/ali popravilo sistemov za sprejemanje in reševanje 
pritožb in zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in 
učinkovitega reševanje težav uporabnikov; instalacija, 
vzdrževanje in/ali popravilo sistemov kot vstopna 
točka v klicni center; instalacija, vzdrževanje in/ali 
popravilo sistemov za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
nekomercialne dejavnosti humanitarnih organizacij; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
omogočanje brezplačnih klicev za klicočega; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje ADSL sistemov; instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov poenotenega sporočanja 
(Unified Messaging Systems); instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov za sprejemanje, oddajanje in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
do interneta (storitve, vsebovane v tem razredu); 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje sistemov za shranjevanje karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za dostop do 
elektronskih poštnih predalov s pomočjo telefonov, 
mobilnih telefonov, računalniških sistemov; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje telefonskih aparatov vseh 
vrst; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telefonskih central in baznih postaj; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje ISDN terminalov in/ali 
druge ISDN telekomunikacijske opreme; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje GSM in drugih mobilnih 
terminalov, telefonov in/ali druge telekomunikacijske 
opreme; storitve sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja 
računalnikov (računalniška strojna oprema); storitve v 
zvezi s postavljanjem, vzpostavljanjem, vzdrževanjem 
in servisiranjem informacijskih struktur in/ali mrež, ki 
jih ne zajemajo drugi razredi; popravila; storitve v zvezi 
z montažo; gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 
poštnih in telekomunikacijskih omrežij in naprav, stavb 
in notranje opreme; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; gradbeništvo; popravilo električnih 
gospodinjskih naprav, instalacija, vzdrževanje in 
popravila pisarniških in računskih strojev ter 
računalniških naprav; gradnja in popravilo ladij ter 
čolnov za razvedrilo in šport; rušenje objektov in 
zemeljska dela; splošna gradbena dela; gradnja cest, 
letališč, železniških prog in športnih objektov; gradnja 
vodnih objektov; druga gradbena dela; dajanje strojev 
in naprav za gradnjo in rušenje v najem; čiščenje 
okolja.

38: storitve telekomunikacij za sprejemanje naročil in 
prodajo blaga in storitev; storitve telekomunikacij za 
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posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; storitve 
telekomunikacij za sprejemanje in reševanje pritožb in 
zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; storitve telekomunikacij 
kot vstopna točka v klicni center; storitve 
telekomunikacij za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; storitve 
telekomunikacij za nekomercialne dejavnosti 
humanitarnih organizacij; storitve brezplačnih klicev za 
klicočega; storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil; storitve 
poenotenega sporočanja (Unified Messaging 
Systems); storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; storitve obdelave in prenosa elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do Interneta; storitve obveščanja o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; storitve shranjevanja karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; storitve 
dostopa do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
telefonske storitve; komunikacije po telefonih, 
mobilnih ali stacionarnih; telekomunikacije; 
telekomunikacijske storitve vseh vrst; 
telekomunikacijske storitve na področju prenosa 
podatkov, slik in dokumentov preko digitalnih omrežij, 
fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih omrežij, 
računalniških mrež, računalnikov in njih periferije in/ali 
sistemov operaterjev kabelskega in/ali običajnega 
radia in/ali televizije; storitve mobilne telefonije; 
vzpostavljanje telefonskih zvez; upravljanje z in dajanje 
v najem opreme za telekomunikacijo, zlasti za 
oddajanje in televizijo; zbiranje in distribucija novic in 
informacij; telekomunikacijske ADSL storitve; 
telekomunikacijske storitve preko ISDN terminalov, 
digitalne telekomunikacijske opreme, GSM in drugih 
mobilnih telekomunikacijskih naprav, računalniških 
terminalov, radijskih in/ali televizijskih aparatov; 
telekomunikacijske storitve dostopa do elektronsko 
hranjenih podatkov, dokumentov ter njihovega 
pregledovanja; podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; storitve 
prenosa sporočil po stacionarnih in mobilnih 
telefonskih in/ali drugih telekomunikacijskih omrežij; 
storitve posredovanja interneta (Internet Service 
Provider); faksimile prenos; predaja paging sporočil; 
pošiljanje telegramov; posredovanje informacij o 
telekomunikacijah; storitve, izvedljive na osnovi 
digitalnega omrežja z integriranimi storitvami, namreč 
prenos govora, slike, teksta in podatkov; prenos 
podatkov preko satelita; komuniciranje preko 
telegramov, telefona, teleksa in telefaksa; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; storitve 
triple play, namreč integriran prenos videa, zvoka in 
podatkov; svetovanje na področju uporabe 
telekomunikacijske strojne in/ali programske opreme; 
oddajanje in prenos radijskih in televizijskih programov 
ter oddaj, oddajanje kabelskih televizijskih programov; 
agencijske storitve v zvezi s posredovanjem novic oz. 
agencijskih vesti; storitve telekomunikacij za 
spoznavanje oseb; storitve telekomunikacij za iskanje 
partnerja; storitve telekomunikacij za iskanje zabave; 
storitve telekomunikacij za iskanje avanture.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; pripravljanje, vodenje, organiziranje, 
prirejanje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev, 
strokovnih, kulturnih, političnih, športnih, družabnih 
prireditev v izobraževalne in/ali kulturne namene; 
pripravljanje, vodenje, organiziranje, prirejanje razstav, 
sejmov, kongresov, seminarjev v izobraževalne in 
kulturne namene; izobraževanje za uporabo 
telekomunikacijskih, zlasti digitalnih naprav in 
računalniške strojne in/ali programske opreme; 
izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
založništvo, izdajanje in objavljanje nereklamnih 
tekstov in besedil; založništvo, izdajanje in objavljanje 
nereklamnih tekstov in besedil; založništvo, izdajanje 
in objavljanje posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa v komercialne in nekomercialne 
namene (storitve snemalnih studijev); izdajanje 
tiskanih publikacij, revij, časopisov, knjig (ne v 
reklamne namene): produkcija filmov in video trakov; 
storitve objavljanja in/ali izdajanja nereklamnih tekstov 
po računalniških mrežah; zagotavljanje linij za 
klepetanje; vodenje kvizov; knjižnice; upravljanje 
elektronske konference, debatnih skupin in 
klepetalnic; prevajanje; izposoja športne opreme 
(razen vozil); storitve igrišč za tenis; igralnice; izvajanje 
loterij; storitve iger na srečo, zabave, kina, horoskopa; 
objavljanje knjig, časopisov in drugih publikacij (ne v 
reklamne namene); izobraževanje in učenje, in sicer 
on-line iz računalniške baze podatkov ali z interneta ali 
z drugega elektronskega omrežja; on-line igre na 
srečo, on-line publikacije, objava knjig in dnevnikov 
on-line; organizacija tekmovanj (izobraževalnih); 
dopisno izobraževanje; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, ki jih obsega ta razred; 
rezerviranje vstopnic za predstave; dejavnost knjižnic, 
arhivov, muzejev; storitve živalskih vrtov; storitve 
botaničnih vrtov (izobraževanje); organizacija oziroma 
prirejanje športnega ribolova; produkcija in 
predvajanje radijskih in televizijskih programov in 
oddaj; produkcija izobraževalnih, informativnih, 
zabavnoglasbenih, kulturno-umetniških in športnih 
radijskih programov, oddaj in prenosov; produkcija 
filmov in video-filmov; produkcija kaset, trakov in 
laserskih plošč; videotečna dejavnost; 
kinematografska dejavnost.

42: razvijanje, svetovanje o in projektiranje 
telekomunikacijske opreme, računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
računalniško programiranje; storitve sestavljanja, 
vzdrževanja, servisiranja računalniške programske 
opreme; računalniški inženiring; načrtovanje 
računalniških in/ali telekomunikacijskih sistemov; 
svetovanje na področju uporabe računalniške strojne 
in/ali programske opreme; storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; ustvarjanje in vzdrževanje spletnih strani; 
oblikovanje spletnih strani; tehnične storitve in 
tehnične svetovalne storitve za kreiranje, oblikovanje 
in vzdrževanje spletnih strani za druge; oblikovanje 
računalniške programske opreme, spletnih strani in 
računalniških omrežnih sistemov za druge; 
vzdrževanje in ažuriranje programske opreme in 
spletnih strani; računalniške storitve, predvsem 
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oddajanje v najem pristopnega časa k elektronskim 
poštnim predalom, računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim bazam podatkov v smislu računalniških 
biltenov-razglasnih tabel ter računalniških mrež z 
raziskovalnimi in referenčnimi materiali s področja 
poslovanja, financ, novic, vremena, športa, 
računalnikov in računalniške programske opreme, 
iger, glasbe, gledališča, filmov, zabave, potovanj, 
nakupov, računalniške podpore, izobraževanja, 
življenjskega stila in hobijev; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniško obdelovanje podatkov (raziskovalna 
dejavnost); tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; storitve testiranja, 
storitve raziskovanja in razvoja, storitve projektiranja in 
nadzora, vse v zvezi s telekomunikacijami, 
komunikacijskimi mrežami in sistemi ter fiksno in 
mobilno telefonijo; tehnično upravljanje podatkovnih 
baz; grafično oblikovanje reklamnih materialov; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obdelavo in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil s programskimi orodji za elektronsko 
pošto ter programskimi orodji za dostop do Interneta 
(storitve, vsebovane v tem razredu); storitve 
sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja računalnikov 
(računalniška programska oprema); informacije o 
tehnologiji, vremenu, snežnih razmerah, vremenske 
napovedi, metereološke informacije, informiranje o 
modi; storitve obdelave govora in slike; znanstvene in 
tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja 
- projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in 
raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme; raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na področju naravoslovja, tehnologije, 
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; raziskovalno vrtanje 
in sondiranje; geodetsko, geološko, geokemično in 
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje; svetovanje v 
zvezi z zaščito okolja; raziskovalne študije in 
načrtovanje varstva kulturne dediščine; storitve 
raziskovalnega novinarstva; nudenje pravne pomoči s 
področja delovanja radijskih postaj; storitve 
novinarskega informacijskega inženiringa; novinarske 
storitve; arhiviranje zvočnih materialov in avtorskih del; 
storitve priprave in izvajanja novinarskih intervjujev in 
komentarjev.

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; arbitražne storitve; 
posredovanje (mediacija); posredovanje osebnih 
stikov; pravne storitve; pravne raziskave; raziskovanje 
družbenega okolja posameznikov; registracija domen 
(pravne storitve); svetovanje na področju intelektualne 
lastnine; svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami; varnostniki.

(210) 200970536 (220) 21.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) rdeča, črna

(510,511) NCL(9)

09: telekomunikacijski sistemi za posredovanje ponudb o 
ponudbi in dejavnosti; telekomunikacijski sistemi kot 
vstopna točka v klicni center; telekomunikacijski 
sistemi za omogočanje brezplačnih klicev za 
klicočega; telefonske centrale; telefonski aparati; 
telekomunikacijski sistemi za sprejemanje, oddajanje 
in prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih 
sporočil; sistemi poenotenega sporočanja (Unified 
Messaging Systems); sistemi za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; sistemi za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; sistemi za shranjevanje 
karakterističnih informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov s pomočjo telefonov, mobilnih telefonov, 
računalniških sistemov; ISDN telekomunikacijske 
naprave; GSM in druge mobilne telekomunikacijske 
naprave; digitalne telekomunikacijske naprave vseh 
vrst; digitalni in analogni mobilni telefonski aparati; 
imeniki vseh vrst v elektronski obliki; podatkovne baze; 
spletne strani, optična vlakna, optični linki za 
telekomunikacije; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone; kodirane kartice v obliki 
debetnih kartic, kreditnih kartic, plačilnih kartic in 
telefonskih kartic telefonske žice; telefonski 
pretvorniki (transmiterji); računalniška strojna in 
programska oprema za uporabo v in za potrebe 
telekomunikacij; znanstveni, pomorski, geodetski, 
električni, fotografski, kinematografski, optični, 
tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), 
reševalni ter učni aparati in/ali instrumenti; aparati in 
instrumenti za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije; oprema za obdelavo informacij in 
podatkov; računalniki; računalniška strojna in/ali 
programska oprema ter dodatki, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; računalniški posneti operacijski 
programi in/ali sistemi; posneti računalniški programi 
za pristop k podatkovnim bazam, za 
telekomunikacijske storitve, za računalniške mreže, za 
biltene- razglasne table; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; monitorji in tiskalniki; 
telekomunikacijske naprave; aparati za snemanje, 
prenos in/ali reprodukcijo zvoka in slike; magnetni 
nosilci zapisov, zvočne plošče, zgoščenke; registrske 
blagajne; digitalno omrežje (telekomunikacije); 
sestavni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

16: tiskarski izdelki; tiskovine, publikacije, zlasti imeniki; 
razstavni napisi iz papirja, pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
brošure, letaki, zloženke, prospekti, vizitke, katalogi, 
revije, časopisi, interni časopisi, knjige, posterji in 
uporabniški priročniki; škatle in ovitki iz papirja in/ali 
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lepenke; material za učenje ali poučevanje (razen 
aparatov); računalniški papir in papirni trak ter 
papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; nekodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
kreditnih kartic, plačilnih kartic in telefonskih kartic; 
papir; lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; knjigoveški material; fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 
zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; sestavni deli, 
oprema in/ali pribor za navedeno blago, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

35: prodaja sistemov za sprejemanje naročil in prodajo 
blaga in storitev; prodaja sistemov za posredovanje 
ponudb o ponudbi in dejavnosti; prodaja sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanja težav uporabnikov; prodaja sistemov kot 
vstopna točka v klicni center; prodaja sistemov za 
interno komunikacijo med sedežem in zaposlenimi na 
terenu ali doma; prodaja sistemov za nekomercialne 
dejavnosti humanitarnih organizacij; prodaja storitev 
brezplačnih klicev; prodaja sistemov za omogočanje 
brezplačnih klicev za klicočega; trženje vsebin in 
storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov; storitev 
odgovorov na telefonske pozive (administrativne 
storitve za nedosegljive stranke); marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; promocijske storitve; 
storitve snovanja in izvedba radijskih oglasnih in 
propagandnih sporočil; poslovne storitve; poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
storitve v zvezi z vzpostavljanjem stikov z javnostjo; 
oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; storitve 
reklamiranja, oglaševanje po računalniških mrežah; 
založništvo, izdajanje in objavljanje tekstov in besedil v 
komercialne in reklamne namene; pripravljanje, 
vodenje in organiziranje poslovnih posvetovanj, 
sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne 
namene; ekonomske in/ali komercialne storitve za 
druge ter svetovanje s tega področja; administrativno 
upravljanje podatkovnih baz; svetovanje pri 
kadrovanju; storitve strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost; storitve raziskovanja trga in javnega 
mnenja; izbiranje in vnašanje informacij v računalniške 
baze; storitve sistemiziranja računalniških baz; 
računalniško naročanje preko telefona, 
računalniškega terminala ali druge telekomunikacijske 
opreme, ki ga ne zajemajo drugi razredi; prodaja 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; prodaja sistemov poenotenega 
sporočanja (Unified Messaging Systems); prodaja 
sistemov za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; prodaja sistemov za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; prodaja 
sistemov za obveščanje o novih sporočilih preko 
kratkih sporočil SMS na mobilnih omrežjih; prodaja 
sistemov za shranjevanje karakterističnih informacij o 
elektronskih poštnih predalih; prodaja sistemov za 
dostop do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 

telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
prodaja elementov telekomunikacijske opreme, zlasti 
telefonske centrale, telefonski aparati vseh vrst, ISDN 
telekomunikacijske naprave, GSM in druge mobilne 
telekomunikacijske naprave, digitalne 
telekomunikacijske naprave vseh vrst, digitalni in 
analogni mobilni telefonski aparati, telefonske žice, 
telefonski pretvorniki (transmiterji), računalniška 
strojna in programska oprema za uporabo v in za 
potrebe telekomunikacij; prodaja ADSL sistemov; 
storitve s področja odzivanja na telefonske klice in 
storitve s področja upravljanja s sporočili; storitve 
posredovanja pri iskanju zabave; storitve 
posredovanja pri iskanju avanture.

36: finančni zakup (leasing); kreditno posredništvo; 
davčno svetovanje; trgovanje z nepremičninami; 
oddajanje nepremičnin; storitve nepremičninskih 
agencij; finančni inženiring, finančne analize, finančno 
svetovanje, storitve vodenja finančnih poslov; storitve 
zavarovalništva in financ; factoring; revizije; 
zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; storitve v zvezi s 
kreditnimi karticami, debetnimi karticami; bančne 
storitve, denarna nakazila preko elektronskih medijev 
(SWIFT); depo posli; informacije iz specializiranih 
vsebin finančnih ustanov oz iz finančnih baz (bonitetni 
podatki o drugih podjetjih) in iz storitev zavarovalnic, 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
kreditno posredništvo; elektronskih finančni transfer; 
vse zgoraj navedene storitve nudene on/line iz 
računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; storitve informiranja, 
kupovanja in plačevanja s področja prej navedenih 
storitev.

37: instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje naročil in prodajo blaga in storitev; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; instalacija, vzdrževanje 
in/ali popravilo sistemov za sprejemanje in reševanje 
pritožb in zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in 
učinkovitega reševanje težav uporabnikov; instalacija, 
vzdrževanje in/ali popravilo sistemov kot vstopna 
točka v klicni center; instalacija, vzdrževanje in/ali 
popravilo sistemov za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
nekomercialne dejavnosti humanitarnih organizacij; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
omogočanje brezplačnih klicev za klicočega; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje ADSL sistemov; instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov poenotenega sporočanja 
(Unified Messaging Systems); instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov za sprejemanje, oddajanje in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
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do interneta (storitve, vsebovane v tem razredu); 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje sistemov za shranjevanje karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za dostop do 
elektronskih poštnih predalov s pomočjo telefonov, 
mobilnih telefonov, računalniških sistemov; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje telefonskih aparatov vseh 
vrst; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telefonskih central in baznih postaj; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje ISDN terminalov in/ali 
druge ISDN telekomunikacijske opreme; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje GSM in drugih mobilnih 
terminalov, telefonov in/ali druge telekomunikacijske 
opreme; storitve sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja 
računalnikov (računalniška strojna oprema); storitve v 
zvezi s postavljanjem, vzpostavljanjem, vzdrževanjem 
in servisiranjem informacijskih struktur in/ali mrež, ki 
jih ne zajemajo drugi razredi; popravila; storitve v zvezi 
z montažo; gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 
poštnih in telekomunikacijskih omrežij in naprav, stavb 
in notranje opreme; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; gradbeništvo; popravilo električnih 
gospodinjskih naprav, instalacija, vzdrževanje in 
popravila pisarniških in računskih strojev ter 
računalniških naprav; gradnja in popravilo ladij ter 
čolnov za razvedrilo in šport; rušenje objektov in 
zemeljska dela; splošna gradbena dela; gradnja cest, 
letališč, železniških prog in športnih objektov; gradnja 
vodnih objektov; druga gradbena dela; dajanje strojev 
in naprav za gradnjo in rušenje v najem; čiščenje 
okolja.

38: storitve telekomunikacij za sprejemanje naročil in 
prodajo blaga in storitev; storitve telekomunikacij za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; storitve 
telekomunikacij za sprejemanje in reševanje pritožb in 
zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; storitve telekomunikacij 
kot vstopna točka v klicni center; storitve 
telekomunikacij za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; storitve 
telekomunikacij za nekomercialne dejavnosti 
humanitarnih organizacij; storitve brezplačnih klicev za 
klicočega; storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil; storitve 
poenotenega sporočanja (Unified Messaging 
Systems); storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; storitve obdelave in prenosa elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do Interneta; storitve obveščanja o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; storitve shranjevanja karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; storitve 
dostopa do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
telefonske storitve; komunikacije po telefonih, 
mobilnih ali stacionarnih; telekomunikacije; 
telekomunikacijske storitve vseh vrst; 
telekomunikacijske storitve na področju prenosa 
podatkov, slik in dokumentov preko digitalnih omrežij, 
fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih omrežij, 
računalniških mrež, računalnikov in njih periferije in/ali 

sistemov operaterjev kabelskega in/ali običajnega 
radia in/ali televizije; storitve mobilne telefonije; 
vzpostavljanje telefonskih zvez; upravljanje z in dajanje 
v najem opreme za telekomunikacijo, zlasti za 
oddajanje in televizijo; zbiranje in distribucija novic in 
informacij; telekomunikacijske ADSL storitve; 
telekomunikacijske storitve preko ISDN terminalov, 
digitalne telekomunikacijske opreme, GSM in drugih 
mobilnih telekomunikacijskih naprav, računalniških 
terminalov, radijskih in/ali televizijskih aparatov; 
telekomunikacijske storitve dostopa do elektronsko 
hranjenih podatkov, dokumentov ter njihovega 
pregledovanja; podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; storitve 
prenosa sporočil po stacionarnih in mobilnih 
telefonskih in/ali drugih telekomunikacijskih omrežij; 
storitve posredovanja interneta (Internet Service 
Provider); faksimile prenos; predaja paging sporočil; 
pošiljanje telegramov; posredovanje informacij o 
telekomunikacijah; storitve, izvedljive na osnovi 
digitalnega omrežja z integriranimi storitvami, namreč 
prenos govora, slike, teksta in podatkov; prenos 
podatkov preko satelita; komuniciranje preko 
telegramov, telefona, teleksa in telefaksa; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; storitve 
triple play, namreč integriran prenos videa, zvoka in 
podatkov; svetovanje na področju uporabe 
telekomunikacijske strojne in/ali programske opreme; 
oddajanje in prenos radijskih in televizijskih programov 
ter oddaj, oddajanje kabelskih televizijskih programov; 
agencijske storitve v zvezi s posredovanjem novic oz. 
agencijskih vesti; storitve telekomunikacij za 
spoznavanje oseb; storitve telekomunikacij za iskanje 
partnerja; storitve telekomunikacij za iskanje zabave; 
storitve telekomunikacij za iskanje avanture.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; pripravljanje, vodenje, organiziranje, 
prirejanje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev, 
strokovnih, kulturnih, političnih, športnih, družabnih 
prireditev v izobraževalne in/ali kulturne namene; 
pripravljanje, vodenje, organiziranje, prirejanje razstav, 
sejmov, kongresov, seminarjev v izobraževalne in 
kulturne namene; izobraževanje za uporabo 
telekomunikacijskih, zlasti digitalnih naprav in 
računalniške strojne in/ali programske opreme; 
izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
založništvo, izdajanje in objavljanje nereklamnih 
tekstov in besedil; založništvo, izdajanje in objavljanje 
nereklamnih tekstov in besedil; založništvo, izdajanje 
in objavljanje posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa v komercialne in nekomercialne 
namene (storitve snemalnih studijev); izdajanje 
tiskanih publikacij, revij, časopisov, knjig (ne v 
reklamne namene): produkcija filmov in video trakov; 
storitve objavljanja in/ali izdajanja nereklamnih tekstov 
po računalniških mrežah; zagotavljanje linij za 
klepetanje; vodenje kvizov; knjižnice; upravljanje 
elektronske konference, debatnih skupin in 
klepetalnic; prevajanje; izposoja športne opreme 
(razen vozil); storitve igrišč za tenis; igralnice; izvajanje 
loterij; storitve iger na srečo, zabave, kina, horoskopa; 
objavljanje knjig, časopisov in drugih publikacij (ne v 
reklamne namene); izobraževanje in učenje, in sicer 
on-line iz računalniške baze podatkov ali z interneta ali 
z drugega elektronskega omrežja; on-line igre na 
srečo, on-line publikacije, objava knjig in dnevnikov 
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on-line; organizacija tekmovanj (izobraževalnih); 
dopisno izobraževanje; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, ki jih obsega ta razred; 
rezerviranje vstopnic za predstave; dejavnost knjižnic, 
arhivov, muzejev; storitve živalskih vrtov; storitve 
botaničnih vrtov (izobraževanje); organizacija oziroma 
prirejanje športnega ribolova; produkcija in 
predvajanje radijskih in televizijskih programov in 
oddaj; produkcija izobraževalnih, informativnih, 
zabavnoglasbenih, kulturno-umetniških in športnih 
radijskih programov, oddaj in prenosov; produkcija 
filmov in video-filmov; produkcija kaset, trakov in 
laserskih plošč; videotečna dejavnost; 
kinematografska dejavnost.

42: razvijanje, svetovanje o in projektiranje 
telekomunikacijske opreme, računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
računalniško programiranje; storitve sestavljanja, 
vzdrževanja, servisiranja računalniške programske 
opreme; računalniški inženiring; načrtovanje 
računalniških in/ali telekomunikacijskih sistemov; 
svetovanje na področju uporabe računalniške strojne 
in/ali programske opreme; storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; ustvarjanje in vzdrževanje spletnih strani; 
oblikovanje spletnih strani; tehnične storitve in 
tehnične svetovalne storitve za kreiranje, oblikovanje 
in vzdrževanje spletnih strani za druge; oblikovanje 
računalniške programske opreme, spletnih strani in 
računalniških omrežnih sistemov za druge; 
vzdrževanje in ažuriranje programske opreme in 
spletnih strani; računalniške storitve, predvsem 
oddajanje v najem pristopnega časa k elektronskim 
poštnim predalom, računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim bazam podatkov v smislu računalniških 
biltenov-razglasnih tabel ter računalniških mrež z 
raziskovalnimi in referenčnimi materiali s področja 
poslovanja, financ, novic, vremena, športa, 
računalnikov in računalniške programske opreme, 
iger, glasbe, gledališča, filmov, zabave, potovanj, 
nakupov, računalniške podpore, izobraževanja, 
življenjskega stila in hobijev; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniško obdelovanje podatkov (raziskovalna 
dejavnost); tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; storitve testiranja, 
storitve raziskovanja in razvoja, storitve projektiranja in 
nadzora, vse v zvezi s telekomunikacijami, 
komunikacijskimi mrežami in sistemi ter fiksno in 
mobilno telefonijo; tehnično upravljanje podatkovnih 
baz; grafično oblikovanje reklamnih materialov; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obdelavo in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil s programskimi orodji za elektronsko 
pošto ter programskimi orodji za dostop do Interneta 
(storitve, vsebovane v tem razredu); storitve 
sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja računalnikov 
(računalniška programska oprema); informacije o 
tehnologiji, vremenu, snežnih razmerah, vremenske 
napovedi, metereološke informacije, informiranje o 
modi; storitve obdelave govora in slike; znanstvene in 
tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja 
- projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in 
raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 

programske opreme; raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na področju naravoslovja, tehnologije, 
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; raziskovalno vrtanje 
in sondiranje; geodetsko, geološko, geokemično in 
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje; svetovanje v 
zvezi z zaščito okolja; raziskovalne študije in 
načrtovanje varstva kulturne dediščine; storitve 
raziskovalnega novinarstva; nudenje pravne pomoči s 
področja delovanja radijskih postaj; storitve 
novinarskega informacijskega inženiringa; novinarske 
storitve; arhiviranje zvočnih materialov in avtorskih del; 
storitve priprave in izvajanja novinarskih intervjujev in 
komentarjev.

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; arbitražne storitve; 
posredovanje (mediacija); posredovanje osebnih 
stikov; pravne storitve; pravne raziskave; raziskovanje 
družbenega okolja posameznikov; registracija domen 
(pravne storitve); svetovanje na področju intelektualne 
lastnine; svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami; varnostniki.
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(531) 26.5; 29.1

(540)

(510,511) NCL(9)

09: telekomunikacijski sistemi za posredovanje ponudb o 
ponudbi in dejavnosti; telekomunikacijski sistemi kot 
vstopna točka v klicni center; telekomunikacijski 
sistemi za omogočanje brezplačnih klicev za 
klicočega; telefonske centrale; telefonski aparati; 
telekomunikacijski sistemi za sprejemanje, oddajanje 
in prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih 
sporočil; sistemi poenotenega sporočanja (Unified 
Messaging Systems); sistemi za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; sistemi za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; sistemi za shranjevanje 
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karakterističnih informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov s pomočjo telefonov, mobilnih telefonov, 
računalniških sistemov; ISDN telekomunikacijske 
naprave; GSM in druge mobilne telekomunikacijske 
naprave; digitalne telekomunikacijske naprave vseh 
vrst; digitalni in analogni mobilni telefonski aparati; 
imeniki vseh vrst v elektronski obliki; podatkovne baze; 
spletne strani, optična vlakna, optični linki za 
telekomunikacije; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone; kodirane kartice v obliki 
debetnih kartic, kreditnih kartic, plačilnih kartic in 
telefonskih kartic telefonske žice; telefonski 
pretvorniki (transmiterji); računalniška strojna in 
programska oprema za uporabo v in za potrebe 
telekomunikacij; znanstveni, pomorski, geodetski, 
električni, fotografski, kinematografski, optični, 
tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), 
reševalni ter učni aparati in/ali instrumenti; aparati in 
instrumenti za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije; oprema za obdelavo informacij in 
podatkov; računalniki; računalniška strojna in/ali 
programska oprema ter dodatki, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; računalniški posneti operacijski 
programi in/ali sistemi; posneti računalniški programi 
za pristop k podatkovnim bazam, za 
telekomunikacijske storitve, za računalniške mreže, za 
biltene- razglasne table; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; monitorji in tiskalniki; 
telekomunikacijske naprave; aparati za snemanje, 
prenos in/ali reprodukcijo zvoka in slike; magnetni 
nosilci zapisov, zvočne plošče, zgoščenke; registrske 
blagajne; digitalno omrežje (telekomunikacije); 
sestavni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

16: tiskarski izdelki; tiskovine, publikacije, zlasti imeniki; 
razstavni napisi iz papirja, pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
brošure, letaki, zloženke, prospekti, vizitke, katalogi, 
revije, časopisi, interni časopisi, knjige, posterji in 
uporabniški priročniki; škatle in ovitki iz papirja in/ali 
lepenke; material za učenje ali poučevanje (razen 
aparatov); računalniški papir in papirni trak ter 
papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; nekodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
kreditnih kartic, plačilnih kartic in telefonskih kartic; 
papir; lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; knjigoveški material; fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 
zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; sestavni deli, 
oprema in/ali pribor za navedeno blago, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

35: prodaja sistemov za sprejemanje naročil in prodajo 
blaga in storitev; prodaja sistemov za posredovanje 
ponudb o ponudbi in dejavnosti; prodaja sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanja težav uporabnikov; prodaja sistemov kot 
vstopna točka v klicni center; prodaja sistemov za 
interno komunikacijo med sedežem in zaposlenimi na 
terenu ali doma; prodaja sistemov za nekomercialne 
dejavnosti humanitarnih organizacij; prodaja storitev 
brezplačnih klicev; prodaja sistemov za omogočanje 

brezplačnih klicev za klicočega; trženje vsebin in 
storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov; storitev 
odgovorov na telefonske pozive (administrativne 
storitve za nedosegljive stranke); marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; promocijske storitve; 
storitve snovanja in izvedba radijskih oglasnih in 
propagandnih sporočil; poslovne storitve; poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
storitve v zvezi z vzpostavljanjem stikov z javnostjo; 
oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; storitve 
reklamiranja, oglaševanje po računalniških mrežah; 
založništvo, izdajanje in objavljanje tekstov in besedil v 
komercialne in reklamne namene; pripravljanje, 
vodenje in organiziranje poslovnih posvetovanj, 
sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne 
namene; ekonomske in/ali komercialne storitve za 
druge ter svetovanje s tega področja; administrativno 
upravljanje podatkovnih baz; svetovanje pri 
kadrovanju; storitve strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost; storitve raziskovanja trga in javnega 
mnenja; izbiranje in vnašanje informacij v računalniške 
baze; storitve sistemiziranja računalniških baz; 
računalniško naročanje preko telefona, 
računalniškega terminala ali druge telekomunikacijske 
opreme, ki ga ne zajemajo drugi razredi; prodaja 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; prodaja sistemov poenotenega 
sporočanja (Unified Messaging Systems); prodaja 
sistemov za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; prodaja sistemov za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; prodaja 
sistemov za obveščanje o novih sporočilih preko 
kratkih sporočil SMS na mobilnih omrežjih; prodaja 
sistemov za shranjevanje karakterističnih informacij o 
elektronskih poštnih predalih; prodaja sistemov za 
dostop do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
prodaja elementov telekomunikacijske opreme, zlasti 
telefonske centrale, telefonski aparati vseh vrst, ISDN 
telekomunikacijske naprave, GSM in druge mobilne 
telekomunikacijske naprave, digitalne 
telekomunikacijske naprave vseh vrst, digitalni in 
analogni mobilni telefonski aparati, telefonske žice, 
telefonski pretvorniki (transmiterji), računalniška 
strojna in programska oprema za uporabo v in za 
potrebe telekomunikacij; prodaja ADSL sistemov; 
storitve s področja odzivanja na telefonske klice in 
storitve s področja upravljanja s sporočili; storitve 
posredovanja pri iskanju zabave; storitve 
posredovanja pri iskanju avanture.

36: finančni zakup (leasing); kreditno posredništvo; 
davčno svetovanje; trgovanje z nepremičninami; 
oddajanje nepremičnin; storitve nepremičninskih 
agencij; finančni inženiring, finančne analize, finančno 
svetovanje, storitve vodenja finančnih poslov; storitve 
zavarovalništva in financ; factoring; revizije; 
zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; storitve v zvezi s 
kreditnimi karticami, debetnimi karticami; bančne 
storitve, denarna nakazila preko elektronskih medijev 
(SWIFT); depo posli; informacije iz specializiranih 
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vsebin finančnih ustanov oz iz finančnih baz (bonitetni 
podatki o drugih podjetjih) in iz storitev zavarovalnic, 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
kreditno posredništvo; elektronskih finančni transfer; 
vse zgoraj navedene storitve nudene on/line iz 
računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; storitve informiranja, 
kupovanja in plačevanja s področja prej navedenih 
storitev.

37: instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje naročil in prodajo blaga in storitev; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; instalacija, vzdrževanje 
in/ali popravilo sistemov za sprejemanje in reševanje 
pritožb in zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in 
učinkovitega reševanje težav uporabnikov; instalacija, 
vzdrževanje in/ali popravilo sistemov kot vstopna 
točka v klicni center; instalacija, vzdrževanje in/ali 
popravilo sistemov za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
nekomercialne dejavnosti humanitarnih organizacij; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
omogočanje brezplačnih klicev za klicočega; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje ADSL sistemov; instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov poenotenega sporočanja 
(Unified Messaging Systems); instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov za sprejemanje, oddajanje in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
do interneta (storitve, vsebovane v tem razredu); 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje sistemov za shranjevanje karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za dostop do 
elektronskih poštnih predalov s pomočjo telefonov, 
mobilnih telefonov, računalniških sistemov; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje telefonskih aparatov vseh 
vrst; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telefonskih central in baznih postaj; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje ISDN terminalov in/ali 
druge ISDN telekomunikacijske opreme; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje GSM in drugih mobilnih 
terminalov, telefonov in/ali druge telekomunikacijske 
opreme; storitve sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja 
računalnikov (računalniška strojna oprema); storitve v 
zvezi s postavljanjem, vzpostavljanjem, vzdrževanjem 
in servisiranjem informacijskih struktur in/ali mrež, ki 
jih ne zajemajo drugi razredi; popravila; storitve v zvezi 
z montažo; gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 
poštnih in telekomunikacijskih omrežij in naprav, stavb 
in notranje opreme; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; gradbeništvo; popravilo električnih 

gospodinjskih naprav, instalacija, vzdrževanje in 
popravila pisarniških in računskih strojev ter 
računalniških naprav; gradnja in popravilo ladij ter 
čolnov za razvedrilo in šport; rušenje objektov in 
zemeljska dela; splošna gradbena dela; gradnja cest, 
letališč, železniških prog in športnih objektov; gradnja 
vodnih objektov; druga gradbena dela; dajanje strojev 
in naprav za gradnjo in rušenje v najem; čiščenje 
okolja.

38: storitve telekomunikacij za sprejemanje naročil in 
prodajo blaga in storitev; storitve telekomunikacij za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; storitve 
telekomunikacij za sprejemanje in reševanje pritožb in 
zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; storitve telekomunikacij 
kot vstopna točka v klicni center; storitve 
telekomunikacij za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; storitve 
telekomunikacij za nekomercialne dejavnosti 
humanitarnih organizacij; storitve brezplačnih klicev za 
klicočega; storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil; storitve 
poenotenega sporočanja (Unified Messaging 
Systems); storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; storitve obdelave in prenosa elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do Interneta; storitve obveščanja o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; storitve shranjevanja karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; storitve 
dostopa do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
telefonske storitve; komunikacije po telefonih, 
mobilnih ali stacionarnih; telekomunikacije; 
telekomunikacijske storitve vseh vrst; 
telekomunikacijske storitve na področju prenosa 
podatkov, slik in dokumentov preko digitalnih omrežij, 
fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih omrežij, 
računalniških mrež, računalnikov in njih periferije in/ali 
sistemov operaterjev kabelskega in/ali običajnega 
radia in/ali televizije; storitve mobilne telefonije; 
vzpostavljanje telefonskih zvez; upravljanje z in dajanje 
v najem opreme za telekomunikacijo, zlasti za 
oddajanje in televizijo; zbiranje in distribucija novic in 
informacij; telekomunikacijske ADSL storitve; 
telekomunikacijske storitve preko ISDN terminalov, 
digitalne telekomunikacijske opreme, GSM in drugih 
mobilnih telekomunikacijskih naprav, računalniških 
terminalov, radijskih in/ali televizijskih aparatov; 
telekomunikacijske storitve dostopa do elektronsko 
hranjenih podatkov, dokumentov ter njihovega 
pregledovanja; podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; storitve 
prenosa sporočil po stacionarnih in mobilnih 
telefonskih in/ali drugih telekomunikacijskih omrežij; 
storitve posredovanja interneta (Internet Service 
Provider); faksimile prenos; predaja paging sporočil; 
pošiljanje telegramov; posredovanje informacij o 
telekomunikacijah; storitve, izvedljive na osnovi 
digitalnega omrežja z integriranimi storitvami, namreč 
prenos govora, slike, teksta in podatkov; prenos 
podatkov preko satelita; komuniciranje preko 
telegramov, telefona, teleksa in telefaksa; 
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računalniško podprt prenos sporočil in slik; storitve 
triple play, namreč integriran prenos videa, zvoka in 
podatkov; svetovanje na področju uporabe 
telekomunikacijske strojne in/ali programske opreme; 
oddajanje in prenos radijskih in televizijskih programov 
ter oddaj, oddajanje kabelskih televizijskih programov; 
agencijske storitve v zvezi s posredovanjem novic oz. 
agencijskih vesti; storitve telekomunikacij za 
spoznavanje oseb; storitve telekomunikacij za iskanje 
partnerja; storitve telekomunikacij za iskanje zabave; 
storitve telekomunikacij za iskanje avanture.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; pripravljanje, vodenje, organiziranje, 
prirejanje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev, 
strokovnih, kulturnih, političnih, športnih, družabnih 
prireditev v izobraževalne in/ali kulturne namene; 
pripravljanje, vodenje, organiziranje, prirejanje razstav, 
sejmov, kongresov, seminarjev v izobraževalne in 
kulturne namene; izobraževanje za uporabo 
telekomunikacijskih, zlasti digitalnih naprav in 
računalniške strojne in/ali programske opreme; 
izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
založništvo, izdajanje in objavljanje nereklamnih 
tekstov in besedil; založništvo, izdajanje in objavljanje 
nereklamnih tekstov in besedil; založništvo, izdajanje 
in objavljanje posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa v komercialne in nekomercialne 
namene (storitve snemalnih studijev); izdajanje 
tiskanih publikacij, revij, časopisov, knjig (ne v 
reklamne namene): produkcija filmov in video trakov; 
storitve objavljanja in/ali izdajanja nereklamnih tekstov 
po računalniških mrežah; zagotavljanje linij za 
klepetanje; vodenje kvizov; knjižnice; upravljanje 
elektronske konference, debatnih skupin in 
klepetalnic; prevajanje; izposoja športne opreme 
(razen vozil); storitve igrišč za tenis; igralnice; izvajanje 
loterij; storitve iger na srečo, zabave, kina, horoskopa; 
objavljanje knjig, časopisov in drugih publikacij (ne v 
reklamne namene); izobraževanje in učenje, in sicer 
on-line iz računalniške baze podatkov ali z interneta ali 
z drugega elektronskega omrežja; on-line igre na 
srečo, on-line publikacije, objava knjig in dnevnikov 
on-line; organizacija tekmovanj (izobraževalnih); 
dopisno izobraževanje; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, ki jih obsega ta razred; 
rezerviranje vstopnic za predstave; dejavnost knjižnic, 
arhivov, muzejev; storitve živalskih vrtov; storitve 
botaničnih vrtov (izobraževanje); organizacija oziroma 
prirejanje športnega ribolova; produkcija in 
predvajanje radijskih in televizijskih programov in 
oddaj; produkcija izobraževalnih, informativnih, 
zabavnoglasbenih, kulturno-umetniških in športnih 
radijskih programov, oddaj in prenosov; produkcija 
filmov in video-filmov; produkcija kaset, trakov in 
laserskih plošč; videotečna dejavnost; 
kinematografska dejavnost.

42: razvijanje, svetovanje o in projektiranje 
telekomunikacijske opreme, računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
računalniško programiranje; storitve sestavljanja, 
vzdrževanja, servisiranja računalniške programske 
opreme; računalniški inženiring; načrtovanje 
računalniških in/ali telekomunikacijskih sistemov; 
svetovanje na področju uporabe računalniške strojne 

in/ali programske opreme; storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; ustvarjanje in vzdrževanje spletnih strani; 
oblikovanje spletnih strani; tehnične storitve in 
tehnične svetovalne storitve za kreiranje, oblikovanje 
in vzdrževanje spletnih strani za druge; oblikovanje 
računalniške programske opreme, spletnih strani in 
računalniških omrežnih sistemov za druge; 
vzdrževanje in ažuriranje programske opreme in 
spletnih strani; računalniške storitve, predvsem 
oddajanje v najem pristopnega časa k elektronskim 
poštnim predalom, računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim bazam podatkov v smislu računalniških 
biltenov-razglasnih tabel ter računalniških mrež z 
raziskovalnimi in referenčnimi materiali s področja 
poslovanja, financ, novic, vremena, športa, 
računalnikov in računalniške programske opreme, 
iger, glasbe, gledališča, filmov, zabave, potovanj, 
nakupov, računalniške podpore, izobraževanja, 
življenjskega stila in hobijev; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniško obdelovanje podatkov (raziskovalna 
dejavnost); tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; storitve testiranja, 
storitve raziskovanja in razvoja, storitve projektiranja in 
nadzora, vse v zvezi s telekomunikacijami, 
komunikacijskimi mrežami in sistemi ter fiksno in 
mobilno telefonijo; tehnično upravljanje podatkovnih 
baz; grafično oblikovanje reklamnih materialov; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obdelavo in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil s programskimi orodji za elektronsko 
pošto ter programskimi orodji za dostop do Interneta 
(storitve, vsebovane v tem razredu); storitve 
sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja računalnikov 
(računalniška programska oprema); informacije o 
tehnologiji, vremenu, snežnih razmerah, vremenske 
napovedi, metereološke informacije, informiranje o 
modi; storitve obdelave govora in slike; znanstvene in 
tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja 
- projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in 
raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme; raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na področju naravoslovja, tehnologije, 
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; raziskovalno vrtanje 
in sondiranje; geodetsko, geološko, geokemično in 
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje; svetovanje v 
zvezi z zaščito okolja; raziskovalne študije in 
načrtovanje varstva kulturne dediščine; storitve 
raziskovalnega novinarstva; nudenje pravne pomoči s 
področja delovanja radijskih postaj; storitve 
novinarskega informacijskega inženiringa; novinarske 
storitve; arhiviranje zvočnih materialov in avtorskih del; 
storitve priprave in izvajanja novinarskih intervjujev in 
komentarjev.

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; arbitražne storitve; 
posredovanje (mediacija); posredovanje osebnih 
stikov; pravne storitve; pravne raziskave; raziskovanje 
družbenega okolja posameznikov; registracija domen 
(pravne storitve); svetovanje na področju intelektualne 
lastnine; svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami; varnostniki.
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(540)

(591) turkizna, bela, siva

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; oglaševanje preko Interneta; 
oglaševanje znotraj mobilnih okolij; vodenje 
komercialnih poslov; poslovna administracija; 
pisarniški posli; multimedijske storitve; multimedijsko 
marketinško planiranje; poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike; iskanje podatkov v računalniških 
datotekah (za druge); zbiranje in vnašanje podatkov v 
računalniške baze; sistemiziranje informacij v 
računalniške baze; vodenje računalniških datotek; 
organiziranje in vodenje virtualnega trga informacij 
preko globalnega telekomunikacijskega omrežja; 
storitve upravljanja spodbujevalnih nagradnih 
programov, ki članom omogočajo pridobivanje nagrad 
in/ali popustov; izpopolnjevanje reklamnega gradiva; 
javnomnenjske raziskave; objavljanje reklamnih 
besedil; oblikovanje besedil; oddajanje oglasnih 
površin v najem; oddajanje oglaševalskega prostora v 
komunikacijskih medijih in v multimedijskem prostoru; 
pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne raziskave in 
poizvedbe; strokovno poslovno svetovanje; poslovno 
organizacijsko svetovanje; pospeševanje prodaje za 
druge; prikazi (demonstracije) izdelkov; priprava 
sporočil za javnost; raziskovanje in zbiranje podatkov iz 
medijev; zbiranje reklamnih materialov; reklamne 
agencije; reklamno oglaševanje po radiu in televiziji; 
statistične informacije; stiki z javnostjo; strokovnjaki za 
poslovno učinkovitost; stroškovno-cenovne analize; 
tržne raziskave; študije trženja; ekonomske prognoze.

38: telekomunikacije; nudenje in vodenje internetnih 
portalov; omogočanje telekomunikacijskih povezav z 
globalno računalniško mrežo; oddajanje v najem 
časovno omejenega dostopa v globalno računalniško 
mrežo; omogočanje dostopa do globalne 
računalniške mreže; omogočanje dostopa do baz 
podatkov; omogočanje spletnih klepetalnic; 
elektronska pošta; računalniško podprto prenašanje 
sporočil in slik; telekonferenčne storitve; zbiranje in 
distribucija novic.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju; informiranje o 
prireditvah; nudenje on-line elektronskih publikacij (ki 
jih ni mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
nudenje iger na računalniški mreži; objavljanje 
elektronskih knjig in revij na računalniški mreži; 
objavljanje knjig; organizacija in vodenje konferenc; 
organizacija in vodenje kongresov; organizacija in 

vodenje simpozijev; objavljanje besedil (razen reklam); 
nagradne igre.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.
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35: oglasna dejavnost; oglaševanje preko Interneta; 
oglaševanje znotraj mobilnih okolij; vodenje 
komercialnih poslov; poslovna administracija; 
pisarniški posli; multimedijske storitve; multimedijsko 
marketinško planiranje; poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike; iskanje podatkov v računalniških 
datotekah (za druge); zbiranje in vnašanje podatkov v 
računalniške baze; sistemiziranje informacij v 
računalniške baze; vodenje računalniških datotek; 
organiziranje in vodenje virtualnega trga informacij 
preko globalnega telekomunikacijskega omrežja; 
storitve upravljanja spodbujevalnih nagradnih 
programov, ki članom omogočajo pridobivanje nagrad 
in/ali popustov; izpopolnjevanje reklamnega gradiva; 
javnomnenjske raziskave; objavljanje reklamnih 
besedil; oblikovanje besedil; oddajanje oglasnih 
površin v najem; oddajanje oglaševalskega prostora v 
komunikacijskih medijih in v multimedijskem prostoru; 
pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne raziskave in 
poizvedbe; strokovno poslovno svetovanje; poslovno 
organizacijsko svetovanje; pospeševanje prodaje za 
druge; prikazi (demonstracije) izdelkov; priprava 
sporočil za javnost; raziskovanje in zbiranje podatkov iz 
medijev; zbiranje reklamnih materialov; reklamne 
agencije; reklamno oglaševanje po radiu in televiziji; 
statistične informacije; stiki z javnostjo; strokovnjaki za 
poslovno učinkovitost; stroškovno-cenovne analize; 
tržne raziskave; študije trženja; ekonomske prognoze.

38: telekomunikacije; nudenje in vodenje internetnih 
portalov; omogočanje telekomunikacijskih povezav z 
globalno računalniško mrežo; oddajanje v najem 
časovno omejenega dostopa v globalno računalniško 
mrežo; omogočanje dostopa do globalne 
računalniške mreže; omogočanje dostopa do baz 
podatkov; omogočanje spletnih klepetalnic; 
elektronska pošta; računalniško podprto prenašanje 
sporočil in slik; telekonferenčne storitve; zbiranje in 
distribucija novic.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; informiranje o izobraževanju; informiranje o 
prireditvah; nudenje on-line elektronskih publikacij (ki 
jih ni mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
nudenje iger na računalniški mreži; objavljanje 
elektronskih knjig in revij na računalniški mreži; 
objavljanje knjig; organizacija in vodenje konferenc; 
organizacija in vodenje kongresov; organizacija in 
BIL 2009/3, 30.06.2009 309



200970541 Prijave znamk - Objave prijav SI - ZNAMKE
vodenje simpozijev; objavljanje besedil (razen reklam); 
nagradne igre.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme.

(210) 200970541 (220) 22.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 26.5; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

09: telekomunikacijski sistemi za posredovanje ponudb o 
ponudbi in dejavnosti; telekomunikacijski sistemi kot 
vstopna točka v klicni center; telekomunikacijski 
sistemi za omogočanje brezplačnih klicev za 
klicočega; telefonske centrale; telefonski aparati; 
telekomunikacijski sistemi za sprejemanje, oddajanje 
in prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih 
sporočil; sistemi poenotenega sporočanja (Unified 
Messaging Systems); sistemi za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; sistemi za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; sistemi za shranjevanje 
karakterističnih informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov s pomočjo telefonov, mobilnih telefonov, 
računalniških sistemov; ISDN telekomunikacijske 
naprave; GSM in druge mobilne telekomunikacijske 
naprave; digitalne telekomunikacijske naprave vseh 
vrst; digitalni in analogni mobilni telefonski aparati; 
imeniki vseh vrst v elektronski obliki; podatkovne baze; 
spletne strani, optična vlakna, optični linki za 
telekomunikacije; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone; kodirane kartice v obliki 
debetnih kartic, kreditnih kartic, plačilnih kartic in 
telefonskih kartic telefonske žice; telefonski 
pretvorniki (transmiterji); računalniška strojna in 
programska oprema za uporabo v in za potrebe 
telekomunikacij; znanstveni, pomorski, geodetski, 
električni, fotografski, kinematografski, optični, 
tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), 
reševalni ter učni aparati in/ali instrumenti; aparati in 
instrumenti za prevajanje, preklapljanje, 

transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije; oprema za obdelavo informacij in 
podatkov; računalniki; računalniška strojna in/ali 
programska oprema ter dodatki, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; računalniški posneti operacijski 
programi in/ali sistemi; posneti računalniški programi 
za pristop k podatkovnim bazam, za 
telekomunikacijske storitve, za računalniške mreže, za 
biltene- razglasne table; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; monitorji in tiskalniki; 
telekomunikacijske naprave; aparati za snemanje, 
prenos in/ali reprodukcijo zvoka in slike; magnetni 
nosilci zapisov, zvočne plošče, zgoščenke; registrske 
blagajne; digitalno omrežje (telekomunikacije); 
sestavni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

16: tiskarski izdelki; tiskovine, publikacije, zlasti imeniki; 
razstavni napisi iz papirja, pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
brošure, letaki, zloženke, prospekti, vizitke, katalogi, 
revije, časopisi, interni časopisi, knjige, posterji in 
uporabniški priročniki; škatle in ovitki iz papirja in/ali 
lepenke; material za učenje ali poučevanje (razen 
aparatov); računalniški papir in papirni trak ter 
papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; nekodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
kreditnih kartic, plačilnih kartic in telefonskih kartic; 
papir; lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; knjigoveški material; fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 
zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; sestavni deli, 
oprema in/ali pribor za navedeno blago, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

35: prodaja sistemov za sprejemanje naročil in prodajo 
blaga in storitev; prodaja sistemov za posredovanje 
ponudb o ponudbi in dejavnosti; prodaja sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanja težav uporabnikov; prodaja sistemov kot 
vstopna točka v klicni center; prodaja sistemov za 
interno komunikacijo med sedežem in zaposlenimi na 
terenu ali doma; prodaja sistemov za nekomercialne 
dejavnosti humanitarnih organizacij; prodaja storitev 
brezplačnih klicev; prodaja sistemov za omogočanje 
brezplačnih klicev za klicočega; trženje vsebin in 
storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov; storitev 
odgovorov na telefonske pozive (administrativne 
storitve za nedosegljive stranke); marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; promocijske storitve; 
storitve snovanja in izvedba radijskih oglasnih in 
propagandnih sporočil; poslovne storitve; poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
storitve v zvezi z vzpostavljanjem stikov z javnostjo; 
oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; storitve 
reklamiranja, oglaševanje po računalniških mrežah; 
založništvo, izdajanje in objavljanje tekstov in besedil v 
komercialne in reklamne namene; pripravljanje, 
vodenje in organiziranje poslovnih posvetovanj, 
sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne 
namene; ekonomske in/ali komercialne storitve za 
druge ter svetovanje s tega področja; administrativno 
upravljanje podatkovnih baz; svetovanje pri 
kadrovanju; storitve strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost; storitve raziskovanja trga in javnega 
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mnenja; izbiranje in vnašanje informacij v računalniške 
baze; storitve sistemiziranja računalniških baz; 
računalniško naročanje preko telefona, 
računalniškega terminala ali druge telekomunikacijske 
opreme, ki ga ne zajemajo drugi razredi; prodaja 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; prodaja sistemov poenotenega 
sporočanja (Unified Messaging Systems); prodaja 
sistemov za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; prodaja sistemov za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; prodaja 
sistemov za obveščanje o novih sporočilih preko 
kratkih sporočil SMS na mobilnih omrežjih; prodaja 
sistemov za shranjevanje karakterističnih informacij o 
elektronskih poštnih predalih; prodaja sistemov za 
dostop do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
prodaja elementov telekomunikacijske opreme, zlasti 
telefonske centrale, telefonski aparati vseh vrst, ISDN 
telekomunikacijske naprave, GSM in druge mobilne 
telekomunikacijske naprave, digitalne 
telekomunikacijske naprave vseh vrst, digitalni in 
analogni mobilni telefonski aparati, telefonske žice, 
telefonski pretvorniki (transmiterji), računalniška 
strojna in programska oprema za uporabo v in za 
potrebe telekomunikacij; prodaja ADSL sistemov; 
storitve s področja odzivanja na telefonske klice in 
storitve s področja upravljanja s sporočili; storitve 
posredovanja pri iskanju zabave; storitve 
posredovanja pri iskanju avanture.

36: finančni zakup (leasing); kreditno posredništvo; 
davčno svetovanje; trgovanje z nepremičninami; 
oddajanje nepremičnin; storitve nepremičninskih 
agencij; finančni inženiring, finančne analize, finančno 
svetovanje, storitve vodenja finančnih poslov; storitve 
zavarovalništva in financ; factoring; revizije; 
zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; storitve v zvezi s 
kreditnimi karticami, debetnimi karticami; bančne 
storitve, denarna nakazila preko elektronskih medijev 
(SWIFT); depo posli; informacije iz specializiranih 
vsebin finančnih ustanov oz iz finančnih baz (bonitetni 
podatki o drugih podjetjih) in iz storitev zavarovalnic, 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
kreditno posredništvo; elektronskih finančni transfer; 
vse zgoraj navedene storitve nudene on/line iz 
računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; storitve informiranja, 
kupovanja in plačevanja s področja prej navedenih 
storitev.

37: instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje naročil in prodajo blaga in storitev; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; instalacija, vzdrževanje 
in/ali popravilo sistemov za sprejemanje in reševanje 
pritožb in zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in 
učinkovitega reševanje težav uporabnikov; instalacija, 
vzdrževanje in/ali popravilo sistemov kot vstopna 
točka v klicni center; instalacija, vzdrževanje in/ali 

popravilo sistemov za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
nekomercialne dejavnosti humanitarnih organizacij; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
omogočanje brezplačnih klicev za klicočega; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje ADSL sistemov; instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov poenotenega sporočanja 
(Unified Messaging Systems); instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov za sprejemanje, oddajanje in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
do interneta (storitve, vsebovane v tem razredu); 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje sistemov za shranjevanje karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za dostop do 
elektronskih poštnih predalov s pomočjo telefonov, 
mobilnih telefonov, računalniških sistemov; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje telefonskih aparatov vseh 
vrst; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telefonskih central in baznih postaj; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje ISDN terminalov in/ali 
druge ISDN telekomunikacijske opreme; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje GSM in drugih mobilnih 
terminalov, telefonov in/ali druge telekomunikacijske 
opreme; storitve sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja 
računalnikov (računalniška strojna oprema); storitve v 
zvezi s postavljanjem, vzpostavljanjem, vzdrževanjem 
in servisiranjem informacijskih struktur in/ali mrež, ki 
jih ne zajemajo drugi razredi; popravila; storitve v zvezi 
z montažo; gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 
poštnih in telekomunikacijskih omrežij in naprav, stavb 
in notranje opreme; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; gradbeništvo; popravilo električnih 
gospodinjskih naprav, instalacija, vzdrževanje in 
popravila pisarniških in računskih strojev ter 
računalniških naprav; gradnja in popravilo ladij ter 
čolnov za razvedrilo in šport; rušenje objektov in 
zemeljska dela; splošna gradbena dela; gradnja cest, 
letališč, železniških prog in športnih objektov; gradnja 
vodnih objektov; druga gradbena dela; dajanje strojev 
in naprav za gradnjo in rušenje v najem; čiščenje 
okolja.

38: storitve telekomunikacij za sprejemanje naročil in 
prodajo blaga in storitev; storitve telekomunikacij za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; storitve 
telekomunikacij za sprejemanje in reševanje pritožb in 
zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; storitve telekomunikacij 
kot vstopna točka v klicni center; storitve 
telekomunikacij za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; storitve 
telekomunikacij za nekomercialne dejavnosti 
humanitarnih organizacij; storitve brezplačnih klicev za 
klicočega; storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil; storitve 
poenotenega sporočanja (Unified Messaging 
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Systems); storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; storitve obdelave in prenosa elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do Interneta; storitve obveščanja o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; storitve shranjevanja karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; storitve 
dostopa do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
telefonske storitve; komunikacije po telefonih, 
mobilnih ali stacionarnih; telekomunikacije; 
telekomunikacijske storitve vseh vrst; 
telekomunikacijske storitve na področju prenosa 
podatkov, slik in dokumentov preko digitalnih omrežij, 
fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih omrežij, 
računalniških mrež, računalnikov in njih periferije in/ali 
sistemov operaterjev kabelskega in/ali običajnega 
radia in/ali televizije; storitve mobilne telefonije; 
vzpostavljanje telefonskih zvez; upravljanje z in dajanje 
v najem opreme za telekomunikacijo, zlasti za 
oddajanje in televizijo; zbiranje in distribucija novic in 
informacij; telekomunikacijske ADSL storitve; 
telekomunikacijske storitve preko ISDN terminalov, 
digitalne telekomunikacijske opreme, GSM in drugih 
mobilnih telekomunikacijskih naprav, računalniških 
terminalov, radijskih in/ali televizijskih aparatov; 
telekomunikacijske storitve dostopa do elektronsko 
hranjenih podatkov, dokumentov ter njihovega 
pregledovanja; podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; storitve 
prenosa sporočil po stacionarnih in mobilnih 
telefonskih in/ali drugih telekomunikacijskih omrežij; 
storitve posredovanja interneta (Internet Service 
Provider); faksimile prenos; predaja paging sporočil; 
pošiljanje telegramov; posredovanje informacij o 
telekomunikacijah; storitve, izvedljive na osnovi 
digitalnega omrežja z integriranimi storitvami, namreč 
prenos govora, slike, teksta in podatkov; prenos 
podatkov preko satelita; komuniciranje preko 
telegramov, telefona, teleksa in telefaksa; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; storitve 
triple play, namreč integriran prenos videa, zvoka in 
podatkov; svetovanje na področju uporabe 
telekomunikacijske strojne in/ali programske opreme; 
oddajanje in prenos radijskih in televizijskih programov 
ter oddaj, oddajanje kabelskih televizijskih programov; 
agencijske storitve v zvezi s posredovanjem novic oz. 
agencijskih vesti; storitve telekomunikacij za 
spoznavanje oseb; storitve telekomunikacij za iskanje 
partnerja; storitve telekomunikacij za iskanje zabave; 
storitve telekomunikacij za iskanje avanture.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; pripravljanje, vodenje, organiziranje, 
prirejanje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev, 
strokovnih, kulturnih, političnih, športnih, družabnih 
prireditev v izobraževalne in/ali kulturne namene; 
pripravljanje, vodenje, organiziranje, prirejanje razstav, 
sejmov, kongresov, seminarjev v izobraževalne in 
kulturne namene; izobraževanje za uporabo 
telekomunikacijskih, zlasti digitalnih naprav in 
računalniške strojne in/ali programske opreme; 
izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
založništvo, izdajanje in objavljanje nereklamnih 
tekstov in besedil; založništvo, izdajanje in objavljanje 

nereklamnih tekstov in besedil; založništvo, izdajanje 
in objavljanje posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa v komercialne in nekomercialne 
namene (storitve snemalnih studijev); izdajanje 
tiskanih publikacij, revij, časopisov, knjig (ne v 
reklamne namene): produkcija filmov in video trakov; 
storitve objavljanja in/ali izdajanja nereklamnih tekstov 
po računalniških mrežah; zagotavljanje linij za 
klepetanje; vodenje kvizov; knjižnice; upravljanje 
elektronske konference, debatnih skupin in 
klepetalnic; prevajanje; izposoja športne opreme 
(razen vozil); storitve igrišč za tenis; igralnice; izvajanje 
loterij; storitve iger na srečo, zabave, kina, horoskopa; 
objavljanje knjig, časopisov in drugih publikacij (ne v 
reklamne namene); izobraževanje in učenje, in sicer 
on-line iz računalniške baze podatkov ali z interneta ali 
z drugega elektronskega omrežja; on-line igre na 
srečo, on-line publikacije, objava knjig in dnevnikov 
on-line; organizacija tekmovanj (izobraževalnih); 
dopisno izobraževanje; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, ki jih obsega ta razred; 
rezerviranje vstopnic za predstave; dejavnost knjižnic, 
arhivov, muzejev; storitve živalskih vrtov; storitve 
botaničnih vrtov (izobraževanje); organizacija oziroma 
prirejanje športnega ribolova; produkcija in 
predvajanje radijskih in televizijskih programov in 
oddaj; produkcija izobraževalnih, informativnih, 
zabavnoglasbenih, kulturno-umetniških in športnih 
radijskih programov, oddaj in prenosov; produkcija 
filmov in video-filmov; produkcija kaset, trakov in 
laserskih plošč; videotečna dejavnost; 
kinematografska dejavnost.

42: razvijanje, svetovanje o in projektiranje 
telekomunikacijske opreme, računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
računalniško programiranje; storitve sestavljanja, 
vzdrževanja, servisiranja računalniške programske 
opreme; računalniški inženiring; načrtovanje 
računalniških in/ali telekomunikacijskih sistemov; 
svetovanje na področju uporabe računalniške strojne 
in/ali programske opreme; storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; ustvarjanje in vzdrževanje spletnih strani; 
oblikovanje spletnih strani; tehnične storitve in 
tehnične svetovalne storitve za kreiranje, oblikovanje 
in vzdrževanje spletnih strani za druge; oblikovanje 
računalniške programske opreme, spletnih strani in 
računalniških omrežnih sistemov za druge; 
vzdrževanje in ažuriranje programske opreme in 
spletnih strani; računalniške storitve, predvsem 
oddajanje v najem pristopnega časa k elektronskim 
poštnim predalom, računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim bazam podatkov v smislu računalniških 
biltenov-razglasnih tabel ter računalniških mrež z 
raziskovalnimi in referenčnimi materiali s področja 
poslovanja, financ, novic, vremena, športa, 
računalnikov in računalniške programske opreme, 
iger, glasbe, gledališča, filmov, zabave, potovanj, 
nakupov, računalniške podpore, izobraževanja, 
življenjskega stila in hobijev; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniško obdelovanje podatkov (raziskovalna 
dejavnost); tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; storitve testiranja, 
storitve raziskovanja in razvoja, storitve projektiranja in 
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nadzora, vse v zvezi s telekomunikacijami, 
komunikacijskimi mrežami in sistemi ter fiksno in 
mobilno telefonijo; tehnično upravljanje podatkovnih 
baz; grafično oblikovanje reklamnih materialov; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obdelavo in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil s programskimi orodji za elektronsko 
pošto ter programskimi orodji za dostop do Interneta 
(storitve, vsebovane v tem razredu); storitve 
sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja računalnikov 
(računalniška programska oprema); informacije o 
tehnologiji, vremenu, snežnih razmerah, vremenske 
napovedi, metereološke informacije, informiranje o 
modi; storitve obdelave govora in slike; znanstvene in 
tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja 
- projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in 
raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme; raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na področju naravoslovja, tehnologije, 
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; raziskovalno vrtanje 
in sondiranje; geodetsko, geološko, geokemično in 
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje; svetovanje v 
zvezi z zaščito okolja; raziskovalne študije in 
načrtovanje varstva kulturne dediščine; storitve 
raziskovalnega novinarstva; nudenje pravne pomoči s 
področja delovanja radijskih postaj; storitve 
novinarskega informacijskega inženiringa; novinarske 
storitve; arhiviranje zvočnih materialov in avtorskih del; 
storitve priprave in izvajanja novinarskih intervjujev in 
komentarjev.

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; arbitražne storitve; 
posredovanje (mediacija); posredovanje osebnih 
stikov; pravne storitve; pravne raziskave; raziskovanje 
družbenega okolja posameznikov; registracija domen 
(pravne storitve); svetovanje na področju intelektualne 
lastnine; svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami; varnostniki.
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09: telekomunikacijski sistemi za posredovanje ponudb o 
ponudbi in dejavnosti; telekomunikacijski sistemi kot 
vstopna točka v klicni center; telekomunikacijski 
sistemi za omogočanje brezplačnih klicev za 
klicočega; telefonske centrale; telefonski aparati; 
telekomunikacijski sistemi za sprejemanje, oddajanje 
in prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih 
sporočil; sistemi poenotenega sporočanja (Unified 
Messaging Systems); sistemi za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; sistemi za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; sistemi za shranjevanje 
karakterističnih informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov s pomočjo telefonov, mobilnih telefonov, 
računalniških sistemov; ISDN telekomunikacijske 
naprave; GSM in druge mobilne telekomunikacijske 
naprave; digitalne telekomunikacijske naprave vseh 
vrst; digitalni in analogni mobilni telefonski aparati; 
imeniki vseh vrst v elektronski obliki; podatkovne baze; 
spletne strani, optična vlakna, optični linki za 
telekomunikacije; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone; kodirane kartice v obliki 
debetnih kartic, kreditnih kartic, plačilnih kartic in 
telefonskih kartic telefonske žice; telefonski 
pretvorniki (transmiterji); računalniška strojna in 
programska oprema za uporabo v in za potrebe 
telekomunikacij; znanstveni, pomorski, geodetski, 
električni, fotografski, kinematografski, optični, 
tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), 
reševalni ter učni aparati in/ali instrumenti; aparati in 
instrumenti za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije; oprema za obdelavo informacij in 
podatkov; računalniki; računalniška strojna in/ali 
programska oprema ter dodatki, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; računalniški posneti operacijski 
programi in/ali sistemi; posneti računalniški programi 
za pristop k podatkovnim bazam, za 
telekomunikacijske storitve, za računalniške mreže, za 
biltene- razglasne table; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; monitorji in tiskalniki; 
telekomunikacijske naprave; aparati za snemanje, 
prenos in/ali reprodukcijo zvoka in slike; magnetni 
nosilci zapisov, zvočne plošče, zgoščenke; registrske 
blagajne; digitalno omrežje (telekomunikacije); 
sestavni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

16: tiskarski izdelki; tiskovine, publikacije, zlasti imeniki; 
razstavni napisi iz papirja, pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
brošure, letaki, zloženke, prospekti, vizitke, katalogi, 
revije, časopisi, interni časopisi, knjige, posterji in 
uporabniški priročniki; škatle in ovitki iz papirja in/ali 
lepenke; material za učenje ali poučevanje (razen 
aparatov); računalniški papir in papirni trak ter 
papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; nekodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
kreditnih kartic, plačilnih kartic in telefonskih kartic; 
papir; lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; knjigoveški material; fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 
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zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; sestavni deli, 
oprema in/ali pribor za navedeno blago, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

35: prodaja sistemov za sprejemanje naročil in prodajo 
blaga in storitev; prodaja sistemov za posredovanje 
ponudb o ponudbi in dejavnosti; prodaja sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanja težav uporabnikov; prodaja sistemov kot 
vstopna točka v klicni center; prodaja sistemov za 
interno komunikacijo med sedežem in zaposlenimi na 
terenu ali doma; prodaja sistemov za nekomercialne 
dejavnosti humanitarnih organizacij; prodaja storitev 
brezplačnih klicev; prodaja sistemov za omogočanje 
brezplačnih klicev za klicočega; trženje vsebin in 
storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov; storitev 
odgovorov na telefonske pozive (administrativne 
storitve za nedosegljive stranke); marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; promocijske storitve; 
storitve snovanja in izvedba radijskih oglasnih in 
propagandnih sporočil; poslovne storitve; poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
storitve v zvezi z vzpostavljanjem stikov z javnostjo; 
oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; storitve 
reklamiranja, oglaševanje po računalniških mrežah; 
založništvo, izdajanje in objavljanje tekstov in besedil v 
komercialne in reklamne namene; pripravljanje, 
vodenje in organiziranje poslovnih posvetovanj, 
sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne 
namene; ekonomske in/ali komercialne storitve za 
druge ter svetovanje s tega področja; administrativno 
upravljanje podatkovnih baz; svetovanje pri 
kadrovanju; storitve strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost; storitve raziskovanja trga in javnega 
mnenja; izbiranje in vnašanje informacij v računalniške 
baze; storitve sistemiziranja računalniških baz; 
računalniško naročanje preko telefona, 
računalniškega terminala ali druge telekomunikacijske 
opreme, ki ga ne zajemajo drugi razredi; prodaja 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; prodaja sistemov poenotenega 
sporočanja (Unified Messaging Systems); prodaja 
sistemov za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; prodaja sistemov za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; prodaja 
sistemov za obveščanje o novih sporočilih preko 
kratkih sporočil SMS na mobilnih omrežjih; prodaja 
sistemov za shranjevanje karakterističnih informacij o 
elektronskih poštnih predalih; prodaja sistemov za 
dostop do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
prodaja elementov telekomunikacijske opreme, zlasti 
telefonske centrale, telefonski aparati vseh vrst, ISDN 
telekomunikacijske naprave, GSM in druge mobilne 
telekomunikacijske naprave, digitalne 
telekomunikacijske naprave vseh vrst, digitalni in 
analogni mobilni telefonski aparati, telefonske žice, 
telefonski pretvorniki (transmiterji), računalniška 
strojna in programska oprema za uporabo v in za 
potrebe telekomunikacij; prodaja ADSL sistemov; 

storitve s področja odzivanja na telefonske klice in 
storitve s področja upravljanja s sporočili; storitve 
posredovanja pri iskanju zabave; storitve 
posredovanja pri iskanju avanture.

36: finančni zakup (leasing); kreditno posredništvo; 
davčno svetovanje; trgovanje z nepremičninami; 
oddajanje nepremičnin; storitve nepremičninskih 
agencij; finančni inženiring, finančne analize, finančno 
svetovanje, storitve vodenja finančnih poslov; storitve 
zavarovalništva in financ; factoring; revizije; 
zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; storitve v zvezi s 
kreditnimi karticami, debetnimi karticami; bančne 
storitve, denarna nakazila preko elektronskih medijev 
(SWIFT); depo posli; informacije iz specializiranih 
vsebin finančnih ustanov oz iz finančnih baz (bonitetni 
podatki o drugih podjetjih) in iz storitev zavarovalnic, 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
kreditno posredništvo; elektronskih finančni transfer; 
vse zgoraj navedene storitve nudene on/line iz 
računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; storitve informiranja, 
kupovanja in plačevanja s področja prej navedenih 
storitev.

37: instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje naročil in prodajo blaga in storitev; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; instalacija, vzdrževanje 
in/ali popravilo sistemov za sprejemanje in reševanje 
pritožb in zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in 
učinkovitega reševanje težav uporabnikov; instalacija, 
vzdrževanje in/ali popravilo sistemov kot vstopna 
točka v klicni center; instalacija, vzdrževanje in/ali 
popravilo sistemov za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
nekomercialne dejavnosti humanitarnih organizacij; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
omogočanje brezplačnih klicev za klicočega; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje ADSL sistemov; instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov poenotenega sporočanja 
(Unified Messaging Systems); instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov za sprejemanje, oddajanje in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
do interneta (storitve, vsebovane v tem razredu); 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje sistemov za shranjevanje karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za dostop do 
elektronskih poštnih predalov s pomočjo telefonov, 
mobilnih telefonov, računalniških sistemov; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje telefonskih aparatov vseh 
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vrst; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telefonskih central in baznih postaj; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje ISDN terminalov in/ali 
druge ISDN telekomunikacijske opreme; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje GSM in drugih mobilnih 
terminalov, telefonov in/ali druge telekomunikacijske 
opreme; storitve sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja 
računalnikov (računalniška strojna oprema); storitve v 
zvezi s postavljanjem, vzpostavljanjem, vzdrževanjem 
in servisiranjem informacijskih struktur in/ali mrež, ki 
jih ne zajemajo drugi razredi; popravila; storitve v zvezi 
z montažo; gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 
poštnih in telekomunikacijskih omrežij in naprav, stavb 
in notranje opreme; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; gradbeništvo; popravilo električnih 
gospodinjskih naprav, instalacija, vzdrževanje in 
popravila pisarniških in računskih strojev ter 
računalniških naprav; gradnja in popravilo ladij ter 
čolnov za razvedrilo in šport; rušenje objektov in 
zemeljska dela; splošna gradbena dela; gradnja cest, 
letališč, železniških prog in športnih objektov; gradnja 
vodnih objektov; druga gradbena dela; dajanje strojev 
in naprav za gradnjo in rušenje v najem; čiščenje 
okolja.

38: storitve telekomunikacij za sprejemanje naročil in 
prodajo blaga in storitev; storitve telekomunikacij za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; storitve 
telekomunikacij za sprejemanje in reševanje pritožb in 
zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; storitve telekomunikacij 
kot vstopna točka v klicni center; storitve 
telekomunikacij za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; storitve 
telekomunikacij za nekomercialne dejavnosti 
humanitarnih organizacij; storitve brezplačnih klicev za 
klicočega; storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil; storitve 
poenotenega sporočanja (Unified Messaging 
Systems); storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; storitve obdelave in prenosa elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do Interneta; storitve obveščanja o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; storitve shranjevanja karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; storitve 
dostopa do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
telefonske storitve; komunikacije po telefonih, 
mobilnih ali stacionarnih; telekomunikacije; 
telekomunikacijske storitve vseh vrst; 
telekomunikacijske storitve na področju prenosa 
podatkov, slik in dokumentov preko digitalnih omrežij, 
fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih omrežij, 
računalniških mrež, računalnikov in njih periferije in/ali 
sistemov operaterjev kabelskega in/ali običajnega 
radia in/ali televizije; storitve mobilne telefonije; 
vzpostavljanje telefonskih zvez; upravljanje z in dajanje 
v najem opreme za telekomunikacijo, zlasti za 
oddajanje in televizijo; zbiranje in distribucija novic in 
informacij; telekomunikacijske ADSL storitve; 
telekomunikacijske storitve preko ISDN terminalov, 
digitalne telekomunikacijske opreme, GSM in drugih 
mobilnih telekomunikacijskih naprav, računalniških 
terminalov, radijskih in/ali televizijskih aparatov; 

telekomunikacijske storitve dostopa do elektronsko 
hranjenih podatkov, dokumentov ter njihovega 
pregledovanja; podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; storitve 
prenosa sporočil po stacionarnih in mobilnih 
telefonskih in/ali drugih telekomunikacijskih omrežij; 
storitve posredovanja interneta (Internet Service 
Provider); faksimile prenos; predaja paging sporočil; 
pošiljanje telegramov; posredovanje informacij o 
telekomunikacijah; storitve, izvedljive na osnovi 
digitalnega omrežja z integriranimi storitvami, namreč 
prenos govora, slike, teksta in podatkov; prenos 
podatkov preko satelita; komuniciranje preko 
telegramov, telefona, teleksa in telefaksa; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; storitve 
triple play, namreč integriran prenos videa, zvoka in 
podatkov; svetovanje na področju uporabe 
telekomunikacijske strojne in/ali programske opreme; 
oddajanje in prenos radijskih in televizijskih programov 
ter oddaj, oddajanje kabelskih televizijskih programov; 
agencijske storitve v zvezi s posredovanjem novic oz. 
agencijskih vesti; storitve telekomunikacij za 
spoznavanje oseb; storitve telekomunikacij za iskanje 
partnerja; storitve telekomunikacij za iskanje zabave; 
storitve telekomunikacij za iskanje avanture.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; pripravljanje, vodenje, organiziranje, 
prirejanje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev, 
strokovnih, kulturnih, političnih, športnih, družabnih 
prireditev v izobraževalne in/ali kulturne namene; 
pripravljanje, vodenje, organiziranje, prirejanje razstav, 
sejmov, kongresov, seminarjev v izobraževalne in 
kulturne namene; izobraževanje za uporabo 
telekomunikacijskih, zlasti digitalnih naprav in 
računalniške strojne in/ali programske opreme; 
izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
založništvo, izdajanje in objavljanje nereklamnih 
tekstov in besedil; založništvo, izdajanje in objavljanje 
nereklamnih tekstov in besedil; založništvo, izdajanje 
in objavljanje posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa v komercialne in nekomercialne 
namene (storitve snemalnih studijev); izdajanje 
tiskanih publikacij, revij, časopisov, knjig (ne v 
reklamne namene): produkcija filmov in video trakov; 
storitve objavljanja in/ali izdajanja nereklamnih tekstov 
po računalniških mrežah; zagotavljanje linij za 
klepetanje; vodenje kvizov; knjižnice; upravljanje 
elektronske konference, debatnih skupin in 
klepetalnic; prevajanje; izposoja športne opreme 
(razen vozil); storitve igrišč za tenis; igralnice; izvajanje 
loterij; storitve iger na srečo, zabave, kina, horoskopa; 
objavljanje knjig, časopisov in drugih publikacij (ne v 
reklamne namene); izobraževanje in učenje, in sicer 
on-line iz računalniške baze podatkov ali z interneta ali 
z drugega elektronskega omrežja; on-line igre na 
srečo, on-line publikacije, objava knjig in dnevnikov 
on-line; organizacija tekmovanj (izobraževalnih); 
dopisno izobraževanje; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, ki jih obsega ta razred; 
rezerviranje vstopnic za predstave; dejavnost knjižnic, 
arhivov, muzejev; storitve živalskih vrtov; storitve 
botaničnih vrtov (izobraževanje); organizacija oziroma 
prirejanje športnega ribolova; produkcija in 
predvajanje radijskih in televizijskih programov in 
oddaj; produkcija izobraževalnih, informativnih, 
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zabavnoglasbenih, kulturno-umetniških in športnih 
radijskih programov, oddaj in prenosov; produkcija 
filmov in video-filmov; produkcija kaset, trakov in 
laserskih plošč; videotečna dejavnost; 
kinematografska dejavnost.

42: razvijanje, svetovanje o in projektiranje 
telekomunikacijske opreme, računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
računalniško programiranje; storitve sestavljanja, 
vzdrževanja, servisiranja računalniške programske 
opreme; računalniški inženiring; načrtovanje 
računalniških in/ali telekomunikacijskih sistemov; 
svetovanje na področju uporabe računalniške strojne 
in/ali programske opreme; storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; ustvarjanje in vzdrževanje spletnih strani; 
oblikovanje spletnih strani; tehnične storitve in 
tehnične svetovalne storitve za kreiranje, oblikovanje 
in vzdrževanje spletnih strani za druge; oblikovanje 
računalniške programske opreme, spletnih strani in 
računalniških omrežnih sistemov za druge; 
vzdrževanje in ažuriranje programske opreme in 
spletnih strani; računalniške storitve, predvsem 
oddajanje v najem pristopnega časa k elektronskim 
poštnim predalom, računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim bazam podatkov v smislu računalniških 
biltenov-razglasnih tabel ter računalniških mrež z 
raziskovalnimi in referenčnimi materiali s področja 
poslovanja, financ, novic, vremena, športa, 
računalnikov in računalniške programske opreme, 
iger, glasbe, gledališča, filmov, zabave, potovanj, 
nakupov, računalniške podpore, izobraževanja, 
življenjskega stila in hobijev; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniško obdelovanje podatkov (raziskovalna 
dejavnost); tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; storitve testiranja, 
storitve raziskovanja in razvoja, storitve projektiranja in 
nadzora, vse v zvezi s telekomunikacijami, 
komunikacijskimi mrežami in sistemi ter fiksno in 
mobilno telefonijo; tehnično upravljanje podatkovnih 
baz; grafično oblikovanje reklamnih materialov; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obdelavo in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil s programskimi orodji za elektronsko 
pošto ter programskimi orodji za dostop do Interneta 
(storitve, vsebovane v tem razredu); storitve 
sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja računalnikov 
(računalniška programska oprema); informacije o 
tehnologiji, vremenu, snežnih razmerah, vremenske 
napovedi, metereološke informacije, informiranje o 
modi; storitve obdelave govora in slike; znanstvene in 
tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja 
- projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in 
raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme; raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na področju naravoslovja, tehnologije, 
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; raziskovalno vrtanje 
in sondiranje; geodetsko, geološko, geokemično in 
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje; svetovanje v 
zvezi z zaščito okolja; raziskovalne študije in 
načrtovanje varstva kulturne dediščine; storitve 
raziskovalnega novinarstva; nudenje pravne pomoči s 
področja delovanja radijskih postaj; storitve 

novinarskega informacijskega inženiringa; novinarske 
storitve; arhiviranje zvočnih materialov in avtorskih del; 
storitve priprave in izvajanja novinarskih intervjujev in 
komentarjev.

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; arbitražne storitve; 
posredovanje (mediacija); posredovanje osebnih 
stikov; pravne storitve; pravne raziskave; raziskovanje 
družbenega okolja posameznikov; registracija domen 
(pravne storitve); svetovanje na področju intelektualne 
lastnine; svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami; varnostniki.

(210) 200970543 (220) 23.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(540)

PERCOMBI

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski proizvodi.

(210) 200970544 (220) 23.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) PEKARNA BLATNIK d.o.o.,
Podgorica 25, 1312 Videm-Dobrepolje, SI

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) rdeča, oranžna, črna, bela

(510,511) NCL(9)

30: brezkvasni kruh, brioši (pecivo), čajno pecivo, drobno 
kruhovo pecivo, drobno pecivo (piškoti), keksi, kolač 
za nadevom (običajno sadnim), krekerji, kruh, krušne 
drobtine, medenjaki (lect), pizze, prepečenec, 
prigrizki na osnovi žitaric, proizvodi iz žitaric, sendviči, 
slaščice, torte, tortilje.

43: kavarne, kavarniški bifeji, oskrba s hrano (catering), 
restavracije, samopostrežne restavracije, snack bari.
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(210) 200970545 (220) 23.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

SIOL iO

(510,511) NCL(9)

09: telekomunikacijski sistemi za posredovanje ponudb o 
ponudbi in dejavnosti; telekomunikacijski sistemi kot 
vstopna točka v klicni center; telekomunikacijski 
sistemi za omogočanje brezplačnih klicev za 
klicočega; telefonske centrale; telefonski aparati; 
telekomunikacijski sistemi za sprejemanje, oddajanje 
in prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih 
sporočil; sistemi poenotenega sporočanja (Unified 
Messaging Systems); sistemi za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; sistemi za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; sistemi za shranjevanje 
karakterističnih informacij o elektronskih poštnih 
predalih; sistemi za dostop do elektronskih poštnih 
predalov s pomočjo telefonov, mobilnih telefonov, 
računalniških sistemov; ISDN telekomunikacijske 
naprave; GSM in druge mobilne telekomunikacijske 
naprave; digitalne telekomunikacijske naprave vseh 
vrst; digitalni in analogni mobilni telefonski aparati; 
imeniki vseh vrst v elektronski obliki; podatkovne baze; 
spletne strani, optična vlakna, optični linki za 
telekomunikacije; prodajni avtomati in mehanizmi za 
aparate na kovance in žetone; kodirane kartice v obliki 
debetnih kartic, kreditnih kartic, plačilnih kartic in 
telefonskih kartic telefonske žice; telefonski 
pretvorniki (transmiterji); računalniška strojna in 
programska oprema za uporabo v in za potrebe 
telekomunikacij; znanstveni, pomorski, geodetski, 
električni, fotografski, kinematografski, optični, 
tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), 
reševalni ter učni aparati in/ali instrumenti; aparati in 
instrumenti za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije; oprema za obdelavo informacij in 
podatkov; računalniki; računalniška strojna in/ali 
programska oprema ter dodatki, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; računalniški posneti operacijski 
programi in/ali sistemi; posneti računalniški programi 
za pristop k podatkovnim bazam, za 
telekomunikacijske storitve, za računalniške mreže, za 
biltene- razglasne table; računalniški programi na 
magnetnem ali optičnem mediju; monitorji in tiskalniki; 
telekomunikacijske naprave; aparati za snemanje, 
prenos in/ali reprodukcijo zvoka in slike; magnetni 
nosilci zapisov, zvočne plošče, zgoščenke; registrske 
blagajne; digitalno omrežje (telekomunikacije); 
sestavni deli, oprema in/ali pribor za navedeno blago, 
ki jih ne obsegajo drugi razredi.

16: tiskarski izdelki; tiskovine, publikacije, zlasti imeniki; 
razstavni napisi iz papirja, pripomočki za oglaševanje 
in propagando, ki jih ne obsegajo drugi razredi; 
brošure, letaki, zloženke, prospekti, vizitke, katalogi, 
revije, časopisi, interni časopisi, knjige, posterji in 
uporabniški priročniki; škatle in ovitki iz papirja in/ali 

lepenke; material za učenje ali poučevanje (razen 
aparatov); računalniški papir in papirni trak ter 
papirnate kartice za snemanje računalniških 
programov; nekodirane kartice v obliki debetnih kartic, 
kreditnih kartic, plačilnih kartic in telefonskih kartic; 
papir; lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; knjigoveški material; fotografije; 
pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; 
pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); 
zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; sestavni deli, 
oprema in/ali pribor za navedeno blago, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi.

35: prodaja sistemov za sprejemanje naročil in prodajo 
blaga in storitev; prodaja sistemov za posredovanje 
ponudb o ponudbi in dejavnosti; prodaja sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanja težav uporabnikov; prodaja sistemov kot 
vstopna točka v klicni center; prodaja sistemov za 
interno komunikacijo med sedežem in zaposlenimi na 
terenu ali doma; prodaja sistemov za nekomercialne 
dejavnosti humanitarnih organizacij; prodaja storitev 
brezplačnih klicev; prodaja sistemov za omogočanje 
brezplačnih klicev za klicočega; trženje vsebin in 
storitev plačljivih spletnih strani ponudnikov; storitev 
odgovorov na telefonske pozive (administrativne 
storitve za nedosegljive stranke); marketinške storitve, 
ekonomska propaganda; promocijske storitve; 
storitve snovanja in izvedba radijskih oglasnih in 
propagandnih sporočil; poslovne storitve; poslovne 
informacijske storitve po računalniških omrežjih; 
storitve v zvezi z vzpostavljanjem stikov z javnostjo; 
oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; storitve 
reklamiranja, oglaševanje po računalniških mrežah; 
založništvo, izdajanje in objavljanje tekstov in besedil v 
komercialne in reklamne namene; pripravljanje, 
vodenje in organiziranje poslovnih posvetovanj, 
sejmov, razstav in prireditev v reklamne in komercialne 
namene; ekonomske in/ali komercialne storitve za 
druge ter svetovanje s tega področja; administrativno 
upravljanje podatkovnih baz; svetovanje pri 
kadrovanju; storitve strokovnjakov za poslovno 
učinkovitost; storitve raziskovanja trga in javnega 
mnenja; izbiranje in vnašanje informacij v računalniške 
baze; storitve sistemiziranja računalniških baz; 
računalniško naročanje preko telefona, 
računalniškega terminala ali druge telekomunikacijske 
opreme, ki ga ne zajemajo drugi razredi; prodaja 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; prodaja sistemov poenotenega 
sporočanja (Unified Messaging Systems); prodaja 
sistemov za sprejemanje, oddajanje in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; prodaja sistemov za obdelavo in prenos 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil s 
programskimi orodji za elektronsko pošto ter 
programskimi orodji za dostop do Interneta; prodaja 
sistemov za obveščanje o novih sporočilih preko 
kratkih sporočil SMS na mobilnih omrežjih; prodaja 
sistemov za shranjevanje karakterističnih informacij o 
elektronskih poštnih predalih; prodaja sistemov za 
dostop do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
prodaja elementov telekomunikacijske opreme, zlasti 
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telefonske centrale, telefonski aparati vseh vrst, ISDN 
telekomunikacijske naprave, GSM in druge mobilne 
telekomunikacijske naprave, digitalne 
telekomunikacijske naprave vseh vrst, digitalni in 
analogni mobilni telefonski aparati, telefonske žice, 
telefonski pretvorniki (transmiterji), računalniška 
strojna in programska oprema za uporabo v in za 
potrebe telekomunikacij; prodaja ADSL sistemov; 
storitve s področja odzivanja na telefonske klice in 
storitve s področja upravljanja s sporočili; storitve 
posredovanja pri iskanju zabave; storitve 
posredovanja pri iskanju avanture.

36: finančni zakup (leasing); kreditno posredništvo; 
davčno svetovanje; trgovanje z nepremičninami; 
oddajanje nepremičnin; storitve nepremičninskih 
agencij; finančni inženiring, finančne analize, finančno 
svetovanje, storitve vodenja finančnih poslov; storitve 
zavarovalništva in financ; factoring; revizije; 
zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; storitve v zvezi s 
kreditnimi karticami, debetnimi karticami; bančne 
storitve, denarna nakazila preko elektronskih medijev 
(SWIFT); depo posli; informacije iz specializiranih 
vsebin finančnih ustanov oz iz finančnih baz (bonitetni 
podatki o drugih podjetjih) in iz storitev zavarovalnic, 
borzne informacije; devizni tečaji; posredovanje plačil; 
kreditno posredništvo; elektronskih finančni transfer; 
vse zgoraj navedene storitve nudene on/line iz 
računalniških baz in preko interneta ali z drugega 
elektronskega omrežja; storitve informiranja, 
kupovanja in plačevanja s področja prej navedenih 
storitev.

37: instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje naročil in prodajo blaga in storitev; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
sprejemanje in reševanje pritožb in zahtev 
uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; instalacija, vzdrževanje 
in/ali popravilo sistemov za sprejemanje in reševanje 
pritožb in zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in 
učinkovitega reševanje težav uporabnikov; instalacija, 
vzdrževanje in/ali popravilo sistemov kot vstopna 
točka v klicni center; instalacija, vzdrževanje in/ali 
popravilo sistemov za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; 
instalacija, vzdrževanje in/ali popravilo sistemov za 
nekomercialne dejavnosti humanitarnih organizacij; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
omogočanje brezplačnih klicev za klicočega; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telekomunikacijskih sistemov za sprejemanje, 
oddajanje in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil; instalacija, popravilo in/ali 
vzdrževanje ADSL sistemov; instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov poenotenega sporočanja 
(Unified Messaging Systems); instalacija, popravilo in/
ali vzdrževanje sistemov za sprejemanje, oddajanje in 
prenos elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
sistemov za obdelavo in prenos elektronskih, faks, 
SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji za 
elektronsko pošto ter programskimi orodji za dostop 
do interneta (storitve, vsebovane v tem razredu); 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obveščanje o novih sporočilih preko kratkih sporočil 
SMS na mobilnih omrežjih; instalacija, popravilo in/ali 

vzdrževanje sistemov za shranjevanje karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za dostop do 
elektronskih poštnih predalov s pomočjo telefonov, 
mobilnih telefonov, računalniških sistemov; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje telefonskih aparatov vseh 
vrst; instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje 
telefonskih central in baznih postaj; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje ISDN terminalov in/ali 
druge ISDN telekomunikacijske opreme; instalacija, 
popravilo in/ali vzdrževanje GSM in drugih mobilnih 
terminalov, telefonov in/ali druge telekomunikacijske 
opreme; storitve sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja 
računalnikov (računalniška strojna oprema); storitve v 
zvezi s postavljanjem, vzpostavljanjem, vzdrževanjem 
in servisiranjem informacijskih struktur in/ali mrež, ki 
jih ne zajemajo drugi razredi; popravila; storitve v zvezi 
z montažo; gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 
poštnih in telekomunikacijskih omrežij in naprav, stavb 
in notranje opreme; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; gradbeništvo; popravilo električnih 
gospodinjskih naprav, instalacija, vzdrževanje in 
popravila pisarniških in računskih strojev ter 
računalniških naprav; gradnja in popravilo ladij ter 
čolnov za razvedrilo in šport; rušenje objektov in 
zemeljska dela; splošna gradbena dela; gradnja cest, 
letališč, železniških prog in športnih objektov; gradnja 
vodnih objektov; druga gradbena dela; dajanje strojev 
in naprav za gradnjo in rušenje v najem; čiščenje 
okolja.

38: storitve telekomunikacij za sprejemanje naročil in 
prodajo blaga in storitev; storitve telekomunikacij za 
posredovanje ponudb o ponudbi in dejavnosti; storitve 
telekomunikacij za sprejemanje in reševanje pritožb in 
zahtev uporabnikov v okviru prijaznega in učinkovitega 
reševanje težav uporabnikov; storitve telekomunikacij 
kot vstopna točka v klicni center; storitve 
telekomunikacij za interno komunikacijo med 
sedežem in zaposlenimi na terenu ali doma; storitve 
telekomunikacij za nekomercialne dejavnosti 
humanitarnih organizacij; storitve brezplačnih klicev za 
klicočega; storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil; storitve 
poenotenega sporočanja (Unified Messaging 
Systems); storitve sprejemanja, oddajanja in prenosa 
elektronskih, faks, SMS ter govornih sporočil v 
uporabniške poštne predale in iz uporabniških poštnih 
predalov; storitve obdelave in prenosa elektronskih, 
faks, SMS ter govornih sporočil s programskimi orodji 
za elektronsko pošto ter programskimi orodji za 
dostop do Interneta; storitve obveščanja o novih 
sporočilih preko kratkih sporočil SMS na mobilnih 
omrežjih; storitve shranjevanja karakterističnih 
informacij o elektronskih poštnih predalih; storitve 
dostopa do elektronskih poštnih predalov s pomočjo 
telefonov, mobilnih telefonov, računalniških sistemov; 
telefonske storitve; komunikacije po telefonih, 
mobilnih ali stacionarnih; telekomunikacije; 
telekomunikacijske storitve vseh vrst; 
telekomunikacijske storitve na področju prenosa 
podatkov, slik in dokumentov preko digitalnih omrežij, 
fiksnih in mobilnih telekomunikacijskih omrežij, 
računalniških mrež, računalnikov in njih periferije in/ali 
sistemov operaterjev kabelskega in/ali običajnega 
radia in/ali televizije; storitve mobilne telefonije; 
vzpostavljanje telefonskih zvez; upravljanje z in dajanje 
v najem opreme za telekomunikacijo, zlasti za 
oddajanje in televizijo; zbiranje in distribucija novic in 
informacij; telekomunikacijske ADSL storitve; 
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telekomunikacijske storitve preko ISDN terminalov, 
digitalne telekomunikacijske opreme, GSM in drugih 
mobilnih telekomunikacijskih naprav, računalniških 
terminalov, radijskih in/ali televizijskih aparatov; 
telekomunikacijske storitve dostopa do elektronsko 
hranjenih podatkov, dokumentov ter njihovega 
pregledovanja; podatkovne in zvočne 
telekomunikacije; storitve elektronske pošte; storitve 
prenosa sporočil po stacionarnih in mobilnih 
telefonskih in/ali drugih telekomunikacijskih omrežij; 
storitve posredovanja interneta (Internet Service 
Provider); faksimile prenos; predaja paging sporočil; 
pošiljanje telegramov; posredovanje informacij o 
telekomunikacijah; storitve, izvedljive na osnovi 
digitalnega omrežja z integriranimi storitvami, namreč 
prenos govora, slike, teksta in podatkov; prenos 
podatkov preko satelita; komuniciranje preko 
telegramov, telefona, teleksa in telefaksa; 
računalniško podprt prenos sporočil in slik; storitve 
triple play, namreč integriran prenos videa, zvoka in 
podatkov; svetovanje na področju uporabe 
telekomunikacijske strojne in/ali programske opreme; 
oddajanje in prenos radijskih in televizijskih programov 
ter oddaj, oddajanje kabelskih televizijskih programov; 
agencijske storitve v zvezi s posredovanjem novic oz. 
agencijskih vesti; storitve telekomunikacij za 
spoznavanje oseb; storitve telekomunikacij za iskanje 
partnerja; storitve telekomunikacij za iskanje zabave; 
storitve telekomunikacij za iskanje avanture.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; pripravljanje, vodenje, organiziranje, 
prirejanje posvetovanj, predavanj, tečajev, simpozijev, 
strokovnih, kulturnih, političnih, športnih, družabnih 
prireditev v izobraževalne in/ali kulturne namene; 
pripravljanje, vodenje, organiziranje, prirejanje razstav, 
sejmov, kongresov, seminarjev v izobraževalne in 
kulturne namene; izobraževanje za uporabo 
telekomunikacijskih, zlasti digitalnih naprav in 
računalniške strojne in/ali programske opreme; 
izobraževanje za uporabo baz podatkov, 
komunikacijskih in/ali grafičnih programov; 
založništvo, izdajanje in objavljanje nereklamnih 
tekstov in besedil; založništvo, izdajanje in objavljanje 
nereklamnih tekstov in besedil; založništvo, izdajanje 
in objavljanje posnetih nosilcev zvočnega in/ali 
slikovnega zapisa v komercialne in nekomercialne 
namene (storitve snemalnih studijev); izdajanje 
tiskanih publikacij, revij, časopisov, knjig (ne v 
reklamne namene): produkcija filmov in video trakov; 
storitve objavljanja in/ali izdajanja nereklamnih tekstov 
po računalniških mrežah; zagotavljanje linij za 
klepetanje; vodenje kvizov; knjižnice; upravljanje 
elektronske konference, debatnih skupin in 
klepetalnic; prevajanje; izposoja športne opreme 
(razen vozil); storitve igrišč za tenis; igralnice; izvajanje 
loterij; storitve iger na srečo, zabave, kina, horoskopa; 
objavljanje knjig, časopisov in drugih publikacij (ne v 
reklamne namene); izobraževanje in učenje, in sicer 
on-line iz računalniške baze podatkov ali z interneta ali 
z drugega elektronskega omrežja; on-line igre na 
srečo, on-line publikacije, objava knjig in dnevnikov 
on-line; organizacija tekmovanj (izobraževalnih); 
dopisno izobraževanje; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); informiranje o izobraževanju, 
informiranje o prireditvah, ki jih obsega ta razred; 
rezerviranje vstopnic za predstave; dejavnost knjižnic, 
arhivov, muzejev; storitve živalskih vrtov; storitve 
botaničnih vrtov (izobraževanje); organizacija oziroma 
prirejanje športnega ribolova; produkcija in 

predvajanje radijskih in televizijskih programov in 
oddaj; produkcija izobraževalnih, informativnih, 
zabavnoglasbenih, kulturno-umetniških in športnih 
radijskih programov, oddaj in prenosov; produkcija 
filmov in video-filmov; produkcija kaset, trakov in 
laserskih plošč; videotečna dejavnost; 
kinematografska dejavnost.

42: razvijanje, svetovanje o in projektiranje 
telekomunikacijske opreme, računalniške in/ali 
programske opreme ter informacijskih sistemov; 
računalniško programiranje; storitve sestavljanja, 
vzdrževanja, servisiranja računalniške programske 
opreme; računalniški inženiring; načrtovanje 
računalniških in/ali telekomunikacijskih sistemov; 
svetovanje na področju uporabe računalniške strojne 
in/ali programske opreme; storitve v zvezi z 
vzpostavljanjem, vzdrževanjem in servisiranjem 
informacijskih struktur in/ali mrež, ki jih ne zajemajo 
drugi razredi; ustvarjanje in vzdrževanje spletnih strani; 
oblikovanje spletnih strani; tehnične storitve in 
tehnične svetovalne storitve za kreiranje, oblikovanje 
in vzdrževanje spletnih strani za druge; oblikovanje 
računalniške programske opreme, spletnih strani in 
računalniških omrežnih sistemov za druge; 
vzdrževanje in ažuriranje programske opreme in 
spletnih strani; računalniške storitve, predvsem 
oddajanje v najem pristopnega časa k elektronskim 
poštnim predalom, računalniškim bazam podatkov, 
računalniškim bazam podatkov v smislu računalniških 
biltenov-razglasnih tabel ter računalniških mrež z 
raziskovalnimi in referenčnimi materiali s področja 
poslovanja, financ, novic, vremena, športa, 
računalnikov in računalniške programske opreme, 
iger, glasbe, gledališča, filmov, zabave, potovanj, 
nakupov, računalniške podpore, izobraževanja, 
življenjskega stila in hobijev; storitve računalniških 
konzultacij; znanstveno in industrijsko raziskovanje; 
računalniško obdelovanje podatkov (raziskovalna 
dejavnost); tehnično raziskovanje za druge v zvezi z 
računalniki, računalniško opremo in dodatki ter 
telekomunikacijskimi napravami; storitve testiranja, 
storitve raziskovanja in razvoja, storitve projektiranja in 
nadzora, vse v zvezi s telekomunikacijami, 
komunikacijskimi mrežami in sistemi ter fiksno in 
mobilno telefonijo; tehnično upravljanje podatkovnih 
baz; grafično oblikovanje reklamnih materialov; 
instalacija, popravilo in/ali vzdrževanje sistemov za 
obdelavo in prenos elektronskih, faks, SMS ter 
govornih sporočil s programskimi orodji za elektronsko 
pošto ter programskimi orodji za dostop do Interneta 
(storitve, vsebovane v tem razredu); storitve 
sestavljanja, vzdrževanja, servisiranja računalnikov 
(računalniška programska oprema); informacije o 
tehnologiji, vremenu, snežnih razmerah, vremenske 
napovedi, metereološke informacije, informiranje o 
modi; storitve obdelave govora in slike; znanstvene in 
tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja 
- projektiranja v zvezi s tem; industrijske analize in 
raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme; raziskovanje in eksperimentalni 
razvoj na področju naravoslovja, tehnologije, 
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; raziskovalno vrtanje 
in sondiranje; geodetsko, geološko, geokemično in 
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje; svetovanje v 
zvezi z zaščito okolja; raziskovalne študije in 
načrtovanje varstva kulturne dediščine; storitve 
raziskovalnega novinarstva; nudenje pravne pomoči s 
področja delovanja radijskih postaj; storitve 
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novinarskega informacijskega inženiringa; novinarske 
storitve; arhiviranje zvočnih materialov in avtorskih del; 
storitve priprave in izvajanja novinarskih intervjujev in 
komentarjev.

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; arbitražne storitve; 
posredovanje (mediacija); posredovanje osebnih 
stikov; pravne storitve; pravne raziskave; raziskovanje 
družbenega okolja posameznikov; registracija domen 
(pravne storitve); svetovanje na področju intelektualne 
lastnine; svetovanje na področju varnosti; upravljanje z 
avtorskimi pravicami; varnostniki.

(210) 200970547 (220) 24.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) RGL D.O.O., Ljubljana,
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, SI

(540)

NA GLAS!

(510,511) NCL(9)
09: aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in 

slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; 
kompaktne plošče - CD-ji (audio, video); magnetni 
nosilci podatkov; magnetni trakovi; naprave za 
reprodukcijo zvoka; naprave za snemanje zvoka; 
nosilci zvoka; oddajniki (telekomunikacije); oddajniki 
(telekomunikacije); oddajniki za elektronske signale; 
predvajalna naprava za zgoščenke (CDplayer); 
prenosen radijski sprejemni in oddajni aparat 
(radiotelefon); prenosni radio (walkman); prenosni 
telefoni; računalniški programi - programska oprema, 
naložljiva preko računalniške mreže (internet...); video 
kasete; videotrakovi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativne storitve; agencije za poslovne 
informacije; davčne napovedi; dekoriranje izložb; 
distribucija vzorcev; ekonomske prognoze; 
fotokopiranje; iskanje podatkov v računalniških 
datotekah (za druge); izbiranje in vnašanje podatkov v 
računalniške baze; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; izposoja prodajnih avtomatov; izposojanje 
pisarniških strojev in opreme; javno plakatiranje; 
javnomnenjske raziskave; kadrovanje; knjigovodska 
revizija; knjigovodstvo; licitiranje; manekenske storitve 
za reklamne namene ali prodajno promocijo; 
neposredno reklamno oglaševanje po pošti; 
objavljanje reklamnih besedil; oblikovanje besedil; 
obračunavanje plač; ocenjevanje lesa (stoječa debla); 
ocenjevanje volne; oddajanje oglasnih površin v 
najem; oddajanje oglaševalskega prostora v 
komunikacijskih medijih; oddajanje propagandnih 
sredstev v najem; oddajanje v najem fotokopirnih 
strojev; oglaševanje po računalniški mreži; 
organizacija časopisnih naročnin (za tretje osebe); 
organizacija razstav za komercialne ali reklamne 
namene; organiziranje trgovinskih sejmov za 
komercialne ali reklamne namene; plakatiranje; 
pomoč pri industrijskem ali poslovnem vodenju; 
pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne cenitve; 
poslovne informacije; poslovne poizvedbe; poslovne 
raziskave; poslovne raziskave, poizvedbe; poslovno 
organizacijsko svetovanje; poslovno vodenje hotelov; 

poslovno zastopanje v zvezi z nastopi umetnikov; 
pospeševanje prodaje (za druge); prikazi 
(demonstracije) izdelkov; priprava sporočil za javnost; 
prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za 
druga podjetja); psihološko testiranje za potrebe 
kadrovanja; ra unovodsko razme anje tovornih 
vagonov; računovodstvo; raziskovanje in zbiranje 
podatkov iz medijev; razširjanje reklamnih materialov; 
reklamiranje; reklamiranje po pošti; reklamne 
agencije; reklamne storitve; reklamno oglaševanje po 
radiu; reklamno oglaševanje po televiziji; reprodukcija 
dokumentov; saldakonti; selitvene storitve za podjetja; 
sistemiziranje informacij v računalniške baze; 
sortiranje volne; sprejemanje telefonskih klicev (za 
odsotne naročnike); statisti ne informacije; 
stenografiranje; stiki z javnostjo; strojepisje; 
strokovnjaki za poslovno učinkovitost; strokovno 
poslovno svetovanje; stroškovno - cenovne analize; 
svetovalne storitve s področja poslovnega vodenja; 
svetovanje pri kadrovanju; svetovanje pri 
poslovodenju; svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja; transkripcijske storitve; tržne 
raziskave; uvozno - izvozne agencije; vodenje 
računalniških datotek; vrednotenje lesa (stoječa 
debla); zaposlovalne agencije.

38: telekomunikacije; elektronska pošta; faksimilni 
prenos; informiranje o telekomunikacijah; izposoja 
naprav za pošiljanje sporočil; kabelska televizija; 
komuniciranje preko mobilne telefonije; komuniciranje 
preko računalniških terminalov; komunikacije po mreži 
optičnih vlaken; oddajanje radijskih programov; 
oddajanje televizijskih programov; oddajanje v najem 
modemov; oddajanje v najem telefaksnih naprav; 
oddajanje v najem telefonov; oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme; omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; omogočenje 
telekomunikacijskih povezav z; globalno računalniško 
mrežo; osebni klic (paging) (radijski, telefonski ali 
elektronska komunikacija druge vrste); posredovanje 
sporočil; pošiljanje telegramov; prenašanje 
telegramov; računalniško podprto prenašanje sporočil 
in slik; satelitsko prenašanje; storitve elektronskih 
oglasnih panojev (telekomunikacijske storitve); storitve 
zvočne pošte; telefonske storitve; telefonsko 
komuniciranje, telegrafske storitve; telegrafsko 
komuniciranje; telekomunikacijski kanali 
(omogočanje) za TVprodajo; telekomunikacijsko 
usmerjanje in povezave; telekonferenčne storitve; 
teleks storitve; tiskovne agencije; zbiranje in 
distribucija novic.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; akademije (izobraževanje); cirkusi; 
digitalna obdelava slik; diskoteke; dopisno 
izobraževanje; dresura živali; filmska produkcija; 
filmski studiji; fotografiranje; fotografske reportaže; 
igre na srečo; igrišča za golf; informiranje o 
izobraževanju; informiranje o prireditvah; informiranje 
o rekreaciji; inštruiranje; internatske šole; izobrazbeni 
izpiti; izobraževanje; izposoja kasetnih 
videorekorderjev; izposoja kinematografskih filmov; 
izposoja kinoprojektorjev in pripomočkov; izposoja 
knjig; izposoja odrskih scen; izposoja potapljaških 
oblačil; izposoja radijskih in televizijskih aparatov; 
izposoja scen za predstave; izposoja športne opreme 
(razen vozil); izposoja video trakov; izposoja zvočnih 
posnetkov; kinematografi; klubske storitve (za zabave 
ali za izobraževanje); knjižnice; loterijski posli; 
merjenje časa na športnih prireditvah; mobilne 
knjižnice; muzeji (muzejske razstave in predstavitve); 
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namizno založništvo; nastopanje v živo; nudenje iger 
na računalniški mreži; nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške 
mreže); obdelava (izdajanje) video-trakov; objavljanje 
besedil (razen reklam); objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži; objavljanje knjig; oddajanje 
stadionov v najem; oddajanje v najem audio-opreme; 
oddajanje v najem reflektorskih naprav za gledališke 
scene in studia; oddajanje v najem teniških igrišč; 
oddajanje v najem video-kamer; oddajanje v najem 
video-kamer za predvajanje; organizacija in izvedba 
seminarjev; organizacija in vodenje kolokvijev; 
organizacija in vodenje konferenc; organizacija in 
vodenje kongresov; organizacija in vodenje 
simpozijev; organizacija kulturnih ali izobraževalnih 
razstav; organizacija športnih tekmovanj; organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); organiziranje in 
vodenje učnih delavnic (šolanje); organiziranje 
lepotnih tekmovanj; organiziranje nastopov (storitve 
impresarijev); organiziranje plesov; organiziranje 
zabavnih prireditev na ulici; orkestralni nastopi; oskrba 
z rekreacijski pripomočki; otroški vrtci; planiranje 
družabnih prireditev; počitniški tabori; podnaslavljanje; 
poklicno usmerjanje; poučevanje; poziranje za 
umetnike; praktično izpopolnjevanje (predstavitve); 
prevajalstvo; prevajanje jezika kretenj; produkcija 
filmov na video trakovih; produkcija gledaliških 
predstav; produkcija predstav; produkcija radijskih in 
televizijskih programov; prostori za casino; prostori za 
glasbene prireditve; prostori za šport; radijske oddaje 
za zabavo; religiozno izobraževanje; rezerviranje 
vstopnic za predstave; sinhronizacijske storitve; 
snemalni studiji; snemanje na mikrofilm; snemanje 
videotrakov; storitve časopisnih poročevalcev; storitve 
glasbenega komponiranja; storitve karaok; storitve 
nočnih klubov; storitve pisanja scenarijev; športna 
taborišča; telesna vzgoja; televizijski zabavni program; 
zabave; zabaviščne dejavnosti; zabaviščni parki; 
zdravstveni klubi; živalski vrtovi.

(210) 200970548 (220) 24.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE,
Lepi pot 6, 1102 Ljubljana, SI

(531) 15.9; 24.11

(540)

(510,511) NCL(9)

38: informiranje o telekomunikacijah.

41: organizacija zabavnih in izobraževalnih tekmovanj, 
organizacija in vodenje učnih delavnic.

(210) 200970549 (220) 24.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) GALEX d.d.,
Tišinska ulica 29/g, 9000 Murska Sobota, SI

(740) Andrej KAC, odvetnik,
Partizanska c. 11/I, 2000 Maribor, SI

(540)

GALISTAT

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski proizvodi.

(210) 200970551 (220) 28.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) FIPOS Suzana Potrč s.p.,
Radgonska cesta 6,
2235 Sveta Trojica v Slov. goricah, SI

(531) 25.1; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)
19: nekovinski gradbeni materiali; gradbeni materiali 

(lomljivi), ne iz kovine; gradbeni paneli, ne iz kovine; 
kipci iz mavca; nekovinske letve; mavec; gradbeni 
elementi iz mavca; mozaiki za gradbeništvo; 
nekovinske montažne obloge; ometi (gradbena 
sredstva); nekovinski oporniki; nekovinske prevleke za 
gradbeništvo; nekovinske profilne letve, vključno 
profilne letve iz mavca; nekovinski stebri; nekovinske 
stenske ploščice; nekovinski stropovi; umetniški 
izdelki iz mavca; nekovinske zidne preobleke; okenski 
okviri iz mavca; vratni okviri iz mavca.

20: kipi iz mavca ali plastike; figurice iz mavca ali plastike; 
letvice za slike iz mavca; okrasne letvice; ročni 
mizarski izdelki; umetnine iz mavca; štukature iz 
mavca.

35: administrativne storitve; distribucija vzorcev; 
objavljanje reklamnih besedil; pospeševanje prodaje 
(za druge); prikazi (demonstracije) izdelkov; uvozno- 
izvozne agencije; organizacija razstav v komercialne ali 
reklamne namene; pomoč pri industrijskem ali 
poslovnem vodenju; prokuratorske storitve (nabava 
blaga in storitev za druga podjetja); strokovno 
poslovno svetovanje; stroškovno - cenovne analize; 
tržne raziskave; komercializacija gradbenih in 
štukaterskih elementov in izdelkov; dekoriranje izložb; 
prodaja blaga iz predhodnih razredov 19 in 20, na 
BIL 2009/3, 30.06.2009 321



200970552 Prijave znamk - Objave prijav SI - ZNAMKE
drobno in na debelo; stroškovno-cenovne analize; 
knjigovodstvo; knjigovodska revizija; računovodstvo.

37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo; 
čiščenje stavb (notranje); gradbeni nadzor; informacije 
o gradbenih delih; informacije o popravilih; 
restavriranje umetniških del; slikopleskarska dela; 
štukaterstvo; tapetniška popravila; zidarska dela; 
vzdrževanje zunanjosti in notranjosti stavb, vključno z 
vzdrževanjem in obnovo štukatur; fasaderska dela; 
nameščanje notranjih in zunanjih ometov ali štukatur 
pri stavbah in drugih gradbenih objektih; pleskarstvo; 
oblaganje tal, stropov in sten; restavriranje stavb in 
prostorov; zaključna gradbena in obrtniška dela.

42: arhitekturne dejavnosti; gradbeno svetovanje; grafično 
oblikovanje; industrijsko oblikovanje; inženirske 
storitve; projektne študije (tehniške); načrtovanje 
konstrukcij; oblikovanje notranjih prostorov 
(interierov); oblikovanje računalnike programske 
opreme; preizkušanje materialov; raziskave in razvoj 
(za druge).

(210) 200970552 (220) 28.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Boris Gašperin,
Neblo 1h, 5212 Dobrovo v Brdih, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

33: alkoholne pijače (razen piva).

(210) 200970553 (220) 28.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Regionalna ustanova - 
Center za podporo razvoji e-upravljanja,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, SI

(740) Odvetniška družba NEFFAT, o.p., d.o.o.,
Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, rumena

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati; 
avdiovizualne učne naprave, računski strojčki, 
prostorninska merila, kodirane magnetne kartice, 
kompaktne plošče - CD-ji (audio, video) CD-ROM-i, 
računalniški spomini, operacijski sistemi, posneti, 
računalniške periferne enote, računalniški programi, 
registrirani, računalniški programi - programska 
oprema, naložljiva preko računalniške mreže 
(internet...), računalniški software, registriran, 
elektronska peresa (za optično čitanje podatkov), 
elektronske publikacije, naložljive preko računalniške 
mreže (internet...), identifikacijske kartice, magnetne, 
slušalke (naglavne), računalniki, svetlobna elektronska 
kazala, magneti (dekorativni), mikrofoni, monitorji 
(terminali) (računalniška oprema), monitorji (zasloni) 
(računalniški programi), miške (računalniška oprema), 
podloge za miške (računalniška oprema), notesniki 
(osebni računalniki), elektronske table za obvestila, 
elektronska peresa (za optično čitanje podatkov), epni 
računalniki, tiskalniki za računalnike, projektorji, 
projekcijski zasloni, ravnila (merilni instrumenti), 
diaprojektorji, telefonski aparati.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; 
naslovne štampiljke, table iz papirja ali kartona 
(lepenke), posetnice (pisalne potrebščine), vreče 
(ovojnice, torbice ) iz papirja ali plastike za 
embaliranje, vreče (ovojnice, torbice ) iz papirja ali 
plastike za embaliranje, sponke za vezavo listov, 
peresnice, aritmetične tabele, koledarji, lepenka, 
omarice, škatlice za štampiljke (pečate), karte, 
ploščice za pritrjevanje (pisarniški rekvizit), papirni 
trakovi in kartice za zapisovanje računalniških 
programov, diagrami, risalne potrebščine, risalna 
peresa, ovoji (pisalne potrebščine), plastične 
oprijemljive folije, raztegljive, za paletizacijo, mape 
(pisalne potrebščine), formularji (tiskani), nalivna 
peresa, grafike (slike), grafične predstavitve, grafične 
reprodukcije, etikete, ne iz tekstila, revije (periodične), 
učbeniki, okrožnice, časopisi, bloki (pisarniški), pisalni 
bloki, čopiči, pamfleti, papir, papirni trakovi in kartice 
za zapisovanje računalniških programov, povoščen 
papir, papirne sponke, peresnice, držala za svinčnike, 
svinčniki, peresa (pisarniški pripomočki), fotografije, 
slike, plakati iz papirja ali lepenke, poštne znamke, 
razglednice, plakati (posterji), tiskovine, tiskane 
publikacije, grafične reprodukcije, papirni trakovi, 
pečatniki, pečati, zaščitni znaki (v papirju), izveski 
(napisi) iz papirja ali kartona, štampiljke (žigi), pisalne 
potrebščine, jeklena peresa, vozovnice (vstopnice), 
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tiskani urniki, prosojnice (pisalne potrebščine), tabla iz 
lesne lepenke (pisalne potrebščine), ovitki (pisalne 
potrebščine), neseserji za pisalni pribor, pisalne mape 
(pisalne potrebščine), pisalni predmeti, pisalni bloki.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; reklamiranje, 
izpopolnjevanje reklamnega gradiva, pomoč pri 
poslovnem vodenju, razširjanje reklamnih materialov, 
strokovno poslovno svetovanje, poslovne informacije, 
poslovne poizvedbe, poslovne raziskave, poizvedbe, 
poslovne raziskave, agencije za poslovne informacije, 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze, 
sestavljanje statistik, strokovno poslovno svetovanje, 
iskanje podatkov v računalniških datotekah (za druge), 
agencije za poslovne informacije, poslovne 
informacije, tržne raziskave, tržne raziskave, 
raziskovanje in zbiranje podatkov iz medijev, 
oglaševanje po računalniški mreži, javnomnenjske 
raziskave, oblikovanje besedil, stiki z javnostjo, 
reklamiranje, priprava sporočil za javnost, objavljanje 
reklamnih besedil, pisanje reklamnih tekstov, 
reprodukcija dokumentov, poslovne raziskave, 
sestavljanje statistik, reklamno oglaševanje po radiu, 
reklamno oglaševanje po televiziji, oblikovanje 
besedil, pisanje reklamnih tekstov.

38: telekomunikacije; informiranje o telekomunikacijah, 
posredovanje sporočil, omogočanje dostopa do baz 
podatkov, klepetalnice (spletne), informiranje o 
telekomunikacijah, računalniško podprto prenašanje 
sporočil in slik.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; akademije (izobraževanje), organizacija in 
vodenje konferenc, organizacija in vodenje 
kongresov, organizacija in izvedba seminarjev, 
organizacija in vodenje simpozijev, organiziranje in 
vodenje učnih delavnic (šolanje), objavljanje knjig, 
klubske storitve (za zabave ali za izobraževanje), 
organizacija tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih), 
digitalna obdelava slik, informiranje o izobraževanju, 
inštruiranje, oddajanje v najem teniških igrišč, 
nastopanje v živo, praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve), nudenje on-line elektronskih publikacij 
(ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške mreže), 
objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 
mreži, objavljanje besedil (razen reklam), organizacija 
in izvedba seminarjev, poučevanje, objavljanje besedil 
(razen reklam), organiziranje zabavnih prireditev na 
ulici, praktično izpopolnjevanje (predstavitve), 
organiziranje in vodenje učnih delavnic (šolanje), 
pisanje nereklamnih tekstov.

(210) 200970554 (220) 28.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) STUDIO D d.o.o.,
Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto, SI

(540)

WWW.LOKALNO.SI

(510,511) NCL(9)

09: aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in 
slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; 
kompaktne plošče - CD-ji (audio, video), magnetni 
nosilci podatkov, magnetni trakovi, naprave za 

reprodukcijo zvoka, naprave za snemanje zvoka, 
nosilci zvoka, oddajniki (telekomunikacije), oddajniki 
(telekomunikacije), oddajniki za elektronske signale, 
predvajalna naprava za zgoščenke (CD player), 
prenosen radijski sprejemni in oddajni aparat, 
(radiotelefon), prenosni radio (walkman), prenosni 
telefoni, računalniški programi - programska oprema, 
naložljiva preko računalniške mreže, (internet), video 
kasete, videotrakovi.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli, 
administrativne storitve, agencije za poslovne 
informacije, davčne napovedi, dekoriranje izložb, 
distribucija vzorcev, ekonomske prognoze, 
fotokopiranje, iskanje podatkov v računalniških 
datotekah (za druge), izbiranje in vnašanje podatkov v 
računalniške, baze, izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva, izposoja prodajnih avtomatov, izposojanje 
pisarniških strojev in opreme, javno plakatiranje, 
javnomnenjske raziskave, kadrovanje, knjigovodska 
revizija, knjigovodstvo, licitiranje, manekenske storitve 
za reklamne namene ali, prodajno promocijo, 
neposredno reklamno oglaševanje po pošti, 
objavljanje reklamnih besedil, oblikovanje besedil, 
obračunavanje plač, ocenjevanje lesa (stoječa debla), 
ocenjevanje volne, oddajanje oglasnih površin v 
najem, oddajanje oglaševalskega prostora v, 
komunikacijskih medijih, oddajanje propagandnih 
sredstev v najem, oddajanje v najem fotokopirnih 
strojev, oglaševanje po računalniški mreži, 
organizacija časopisnih naročnin (za tretje osebe), 
organizacija razstav za komercialne ali, reklamne 
namene, organiziranje trgovinskih sejmov za, 
komercialne ali reklamne namene, plakatiranje, 
pomoč pri industrijskem ali poslovnem, vodenju, 
pomoč pri poslovnem vodenju, poslovne cenitve, 
poslovne informacije, poslovne poizvedbe, poslovne 
raziskave, poslovne raziskave, poizvedbe, poslovno 
organizacijsko svetovanje, poslovno vodenje hotelov, 
poslovno zastopanje v zvezi z nastopi, umetnikov, 
pospeševanje prodaje (za druge), prikazi 
(demonstracije) izdelkov, priprava sporočil za javnost, 
prokuratorske storitve (nabava blaga in, storitev za 
druga podjetja), psihološko testiranje za potrebe 
kadrovanja, računalniško razmeščanje tovornih 
vagonov, računovodstvo, raziskovanje in zbiranje 
podatkov iz medijev, razširjanje reklamnih materialov, 
reklamiranje, reklamiranje po pošti, reklamne 
agencije, reklamne storitve, reklamno oglaševanje po 
radiu, reklamno oglaševanje po televiziji, reprodukcija 
dokumentov, saldakonti, selitvene storitve za podjetja, 
sistemiziranje informacij v računalniške baze, 
sortiranje volne, sprejemanje telefonskih klicev (za 
odsotne naročnike), statistične informacije, 
stenografiranje, stiki z javnostjo, strojepisje, 
strokovnjaki za poslovno učinkovitost, strokovno 
poslovno svetovanje, stroškovno - cenovne analize, 
svetovalne storitve s področja poslovnega, vodenja, 
svetovanje pri kadrovanju, svetovanje pri 
poslovodenju, svetovanje s področja poslovne 
organizacije in, vodenja, transkripcijske storitve, tržne 
raziskave, tržne raziskave, uvozno - izvozne agencije, 
vodenje računalniških datotek, vrednotenje lesa 
(stoječa debla), zaposlovalne agencije.

38: telekomunikacije, elektronska pošta, faksimilni 
prenos, informiranje o telekomunikacijah, izposoja 
naprav za pošiljanje sporočil, kabelska televizija, 
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komuniciraje preko mobilne telefonije, komuniciranje 
preko računalniških terminalov, komunikacije po mreži 
optičnih vlaken, oddajanje radijskih programov, 
oddajanje televizijskih programov, oddajanje v najem 
modemov, oddajanje v najem telefaksnih naprav, 
oddajanje v najem telefonov, oddajanje v najem 
telekomunikacijske opreme, omogočenje dostopa do 
globalne, računalniške mreže, omogočenje 
telekomunikacijskih povezav z, globalno računalniško 
mrežo, osebni klic (paging) (radijski, telefonski ali, 
elektronska komunikacija druge vrste), posredovanje 
sporočil, pošiljanje telegramov, prenašanje 
telegramov, računalniško podprto prenašanje sporočil 
in, slik, satelitsko prenašanje, storitve elektronskih 
oglasnih panojev, (telekomunikacijske storitve), 
telefonske storitve, telefonsko komuniciranje, 
telegrafske storitve, telegrafsko komuniciranje, 
telekomunikacijsko usmerjanje in povezave, 
telekonferenčne storitve, teleks storitve, tiskovne 
agencije, zbiranje in distribucija novic.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti, akademije (izobraževanje), cirkusi, 
digitalna obdelava slik, diskoteke, dopisno 
izobraževanje, dresura živali, filmska produkcija, 
filmski studiji, fotografiranje, fotografske reportaže, 
igre na srečo, igrišča za golf, informiranje o 
izobraževanju, informiranje o prireditvah, informiranje 
o rekreaciji, inštruiranje, internatske šole, izobrazbeni 
izpiti, izobraževanje, izposoja kasetnih 
videorekorderjev, izposoja kinematografskih filmov, 
izposoja kinoprojektorjev in pripomočkov, izposoja 
knjig, izposoja odrskih scen, izposoja potapljaških 
oblačil, izposoja radijskih in televizijskih aparatov, 
izposoja scen za predstave, izposoja športne opreme 
(razen vozil), izposoja video trakov, izposoja zvočnih 
posnetkov, kinematografi, klubske storitve (za zabave 
ali za, izobraževanje), knjižnice, loterijski posli, 
merjenje časa na športnih prireditvah, mobilne 
knjižnice, muzeji (muzejske razstave in predstavitve), 
namizno založništvo, nastopanje v živo, nudenje iger 
na računalniški mreži, nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni, mogoče naložiti preko računalniške 
mreže), obdelava (izdajanje) video-trakov, objavljanje 
besedil (razen reklam), objavljanje elektronskih knjig in 
revij na, računalniški mreži, objavljanje knjig, 
oddajanje stadionov v najem, oddajanje v najem audio-
opreme, oddajanje v najem reflektorskih naprav za, 
gledališke scene in studia, oddajanje v najem teniških 
igrišč, oddajanje v najem video-kamer, oddajanje v 
najem video-kamer za, predvajanje, organizacija in 
izvedba seminarjev, organizacija in vodenje kolokvijev, 
organizacija in vodenje konferenc, organizacija in 
vodenje kongresov, organizacija in vodenje 
simpozijev, organizacija kulturnih ali izobraževalnih, 
razstav, organizacija športnih tekmovanj, organizacija 
tekmovanj (zabavnih in, izobraževalnih), organiziranje 
in vodenje učnih delavnic, (šolanje), organiziranje 
lepotnih tekmovanj, organiziranje nastopov (storitve 
impresarijev), organiziranje plesov, organiziranje 
zabavnih prireditev na ulici, orkestralni nastopi, oskrba 
z rekreacijski pripomočki, otroški vrtci, planiranje 
družabnih prireditev, počitniški tabori, podnaslavljanje, 
poklicno usmerjanje, poučevanje, poziranje za 
umetnike, praktično izpopolnjevanje (predstavitve), 
prevajalstvo, prevajanje jezika kretenj, produkcija 
filmov na video trakovih, produkcija gledaliških 
predstav, produkcija predstav, produkcija radijskih in 

televizijskih programov, prostori za casino, prostori za 
glasbene prireditve, prostori za šport, radijske oddaje 
za zabavo, religiozno izobraževanje, rezerviranje 
vstopnic za predstave, sinhronizacijske storitve, 
snemalni studiji, snemanje na mikrofilm, snemanje 
videotrakov, storitve časopisnih poročevalcev, storitve 
glasbenega komponiranja, storitve karaok, storitve 
nočnih klubov, storitve pisanja scenarijev, športna 
taborišča, telesna vzgoja, telesna vzgoja, televizijski 
zabavni program, zabave, zabaviščne dejavnosti, 
zabaviščni parki, zdravstveni klubi, živalski vrtovi.

(210) 200970556 (220) 28.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) DRUŠTVO PROIZVAJALCEV BRKINSKI SLIVOVEC,
Reška c.14, 6240 Kozina, SI

(531) 11.7; 25.1

(540)

(551) prijava za kolektivno znamko

(510,511) NCL(9)

33: žgane pijače.

(210) 200970557 (220) 29.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) VOUK NAUTIKA d.o.o.,
Begunje 161, 4275 Begunje na Gorenjskem, SI

(740) Mitja Lamut, odvetnik,
Pražakova 10, 1000 Ljubljana, SI

(531) 26.1; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

12: čolni, ladje; jadrnik (križ jamborja); jahte; jamborji za 
čolne; krmila (navtika); krmna vesla; ladijski odbojniki; 
ladijski vijaki; ladje; mehanizmi za izklopitev pogona 
čolnov; mehanizmi za krmarjenje ladij; motorni čolni; 
okrogla okenca v ladijskem boku; rebra za ladje; trupi 
čolnov on ladij; vijačni propelerji (elise); vilice za vesla 
na čolnu; vodna vozila; zagozde za pritrditev vrvi 
(navtika).
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(210) 200970558 (220) 29.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) FRIZERSTVA MARKO MATJAŽ CUT'N GO,
Gosposka 15, 2000 Maribor, SI

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 27.5; 29.1

(540)

(591) oranžna, srebrna

(510,511) NCL(9)

03: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki 
za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; 
mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična 
sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob; 
ambra (parfum); antiseptični brivski kamni; aromatična 
olja (eterična olja); barve za brado; barve za lase; 
barvila za lase; barvila za toaletne namene; brivski 
pripravki; brivsko milo; cedrovina (cedrina eterična 
olja); cvetlični ekstrakti (parfumi); čistilno mleko za 
toaletne namene; dekorativni motivi za kozmetične 
namene; deodoranti za osebno rabo (parfumerijski 
proizvodi); deodorantno milo; depilacijska sredstva; 
depilacijski vosek; depilatorji; dezinfekcijsko milo; 
dišavna vodica; eterična olja;; eterična olja (esence); 
fumigacijska sredstva (parfumi); galun (antiseptični); 
geraniol; gladilni kamni; jasminovo olje; kadilo; 
kolonjska voda; kopelne soli, razen za medicinske 
namene; kozmetična barvila; kozmetična sredstva; 
kozmetična sredstva za nego kože; kozmetična 
sredstva za obrvi; kozmetična sredstva za shujševalne 
namene; kozmetične kreme; kozmetični neseserji; 
kozmetični pripravki za kopeli; kozmetični pripravki za 
trepalnice; kozmetični svinčniki; lak za lase; lak za 
nohte; lepila za kozmetične namene; lepila za pritrditev 
lasulj; lepila za pritrditev umetnih trepalnic; lepotne 
maske; ličila; losioni po britju; losioni za kozmetične 
namene; losioni za lase; mandljevo milo; mandljevo 
mleko za kozmetične namene; mandljevo olje; 
maskara; masti za kozmetične namene; meta za 
parfumerijske proizvode; metina esenca (eterično 
olje); milo; milo proti potenju; milo proti potenju nog; 
mošus (parfumerijski proizvodi); nevtralizatorji za trajno 
ondulacijo; olja za kozmetične namene; olja za 
parfumerijske proizvode; olja za toaletne namene; 
osnove za rožni parfum; parfumerijski proizvodi; 
parfumi; pripravki za sončenje (kozmetični); puder za 
ličenje; robčki prepojeni s kozmetičnimi losioni; rožno 
olje; snov za odstranjevanje barv; sredstva proti 
potenju (toaletni proizvodi); sredstva za ličenje; 
sredstva za nego nohtov; sredstva za odstranjevanje 
barve; sredstva za odstranjevanje laka; sredstva za 
odstranjevanje ličil; sredstva za onduliranje las; 
sredstva za ustvarjanje leska (politure); svinčniki za 
obrvi; šamponi; šminka za ustnice; talkum (smukec) za 
toaletno uporabo; terpenes (eterična olja); toaletna 
sredstva (telesna nega); toaletna vodica; toaletno milo; 
umetne trepalnice; umetni nohti; vata za kozmetične 

namene; vatirane paličice za kozmetične namene; 
vazelin za kozmetične namene; vodikov peroksid za 
kozmetične namene; vosek za brke; razni izdelki za 
nego in zdravljenje las (ki spadajo v ta razred), ki se 
prodajajajo izključno preko poklicnih frizerjev.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; prodaja vseh 
vrst na debelo in drobno, izdelkov, navedenih v 
razredu 03, namreč: pripravki za beljenje in druge 
snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, 
razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, 
eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; 
sredstva za čiščenje zob; ambra (parfum); antiseptični 
brivski kamni; aromatična olja (eterična olja); barve za 
brado; barve za lase; barvila za lase; barvila za toaletne 
namene; brivski pripravki; brivsko milo; cedrovina 
(cedrina eterična olja); cvetlični ekstrakti (parfumi); 
čistilno mleko za toaletne namene; dekorativni motivi 
za kozmetične namene; deodoranti za osebno rabo 
(parfumerijski proizvodi); deodorantno milo; 
depilacijska sredstva; depilacijski vosek; depilatorji; 
dezinfekcijsko milo; dišavna vodica; eterična olja;; 
eterična olja (esence); fumigacijska sredstva (parfumi); 
galun (antiseptični); geraniol; gladilni kamni; jasminovo 
olje; kadilo; kolonjska voda; kopelne soli, razen za 
medicinske namene; kozmetična barvila; kozmetična 
sredstva; kozmetična sredstva za nego kože; 
kozmetična sredstva za obrvi; kozmetična sredstva za 
shujševalne namene; kozmetične kreme; kozmetični 
neseserji; kozmetični pripravki za kopeli; kozmetični 
pripravki za trepalnice; kozmetični svinčniki; lak za 
lase; lak za nohte; lepila za kozmetične namene; lepila 
za pritrditev lasulj; lepila za pritrditev umetnih trepalnic; 
lepotne maske; ličila; losioni po britju; losioni za 
kozmetične namene; losioni za lase; mandljevo milo; 
mandljevo mleko za kozmetične namene; mandljevo 
olje; maskara; masti za kozmetične namene; meta za 
parfumerijske proizvode; metina esenca (eterično 
olje); milo; milo proti potenju; milo proti potenju nog; 
mošus (parfumerijski proizvodi); nevtralizatorji za trajno 
ondulacijo; olja za kozmetične namene; olja za 
parfumerijske proizvode; olja za toaletne namene; 
osnove za rožni parfum; parfumerijski proizvodi; 
parfumi; pripravki za sončenje (kozmetični); puder za 
ličenje; robčki prepojeni s kozmetičnimi losioni; rožno 
olje; snov za odstranjevanje barv; sredstva proti 
potenju (toaletni proizvodi); sredstva za ličenje; 
sredstva za nego nohtov; sredstva za odstranjevanje 
barve; sredstva za odstranjevanje laka; sredstva za 
odstranjevanje ličil; sredstva za onduliranje las; 
sredstva za ustvarjanje leska (politure); svinčniki za 
obrvi; šamponi; šminka za ustnice; talkum (smukec) za 
toaletno uporabo; terpenes (eterična olja); toaletna 
sredstva (telesna nega); toaletna vodica; toaletno milo; 
umetne trepalnice; umetni nohti; vata za kozmetične 
namene; vatirane paličice za kozmetične namene; 
vazelin za kozmetične namene; vodikov peroksid za 
kozmetične namene; vosek za brke; razni izdelki za 
nego in zdravljenje las (ki spadajo v ta razred), ki se 
prodajajo izključno preko poklicnih frizerjev.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; akademije (izobraževanje); informiranje o 
izobraževanju; informiranje o prireditvah; izobrazbeni 
izpiti; izobraževanje; izposoja scen za predstave; 
izposoja video trakov; organizacija in izvedba 
seminarjev; organizacija kulturnih ali izobraževalnih 
razstav; organizacija tekmovanj (zabavnih in 
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izobraževalnih); organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); organiziranje lepotnih tekmovanj; 
poklicno usmerjanje; poučevanje; poziranje za 
umetnike; praktično izpopolnjevanje (predstavitve); 
organiziranje tečajev, frizerskih in modnih prireditev in 
revij, vključno z demonstracijami.

44: medicinske storitve; higienska in lepotilna nega za ljudi 
in živali; storitve frizerskih salonov; storitve lepotilnih 
salonov; manikiranje; masaža; storitve aromaterapije; 
tetoviranje; umetno vsajanje las.

(210) 200970559 (220) 29.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) FRIZERSTVA MARKO MATJAŽ CUT'N GO,
Gosposka 15, 2000 Maribor, SI

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(531) 1.15; 2.1; 26.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) oranžna, srebrna

(510,511) NCL(9)

03: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki 
za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; 
mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična 
sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob; 
ambra (parfum); antiseptični brivski kamni; aromatična 
olja (eterična olja); barve za brado; barve za lase; 
barvila za lase; barvila za toaletne namene; brivski 
pripravki; brivsko milo; cedrovina (cedrina eterična 
olja); cvetlični ekstrakti (parfumi); čistilno mleko za 
toaletne namene; dekorativni motivi za kozmetične 
namene; deodoranti za osebno rabo (parfumerijski 
proizvodi); deodorantno milo; depilacijska sredstva; 
depilacijski vosek; depilatorji; dezinfekcijsko milo; 
dišavna vodica; eterična olja;; eterična olja (esence); 
fumigacijska sredstva (parfumi); galun (antiseptični); 
geraniol; gladilni kamni; jasminovo olje; kadilo; 
kolonjska voda; kopelne soli, razen za medicinske 
namene; kozmetična barvila; kozmetična sredstva; 
kozmetična sredstva za nego kože; kozmetična 
sredstva za obrvi; kozmetična sredstva za shujševalne 
namene; kozmetične kreme; kozmetični neseserji; 
kozmetični pripravki za kopeli; kozmetični pripravki za 
trepalnice; kozmetični svinčniki; lak za lase; lak za 
nohte; lepila za kozmetične namene; lepila za pritrditev 
lasulj; lepila za pritrditev umetnih trepalnic; lepotne 
maske; ličila; losioni po britju; losioni za kozmetične 
namene; losioni za lase; mandljevo milo; mandljevo 
mleko za kozmetične namene; mandljevo olje; 
maskara; masti za kozmetične namene; meta za 

parfumerijske proizvode; metina esenca (eterično 
olje); milo; milo proti potenju; milo proti potenju nog; 
mošus (parfumerijski proizvodi); nevtralizatorji za trajno 
ondulacijo; olja za kozmetične namene; olja za 
parfumerijske proizvode; olja za toaletne namene; 
osnove za rožni parfum; parfumerijski proizvodi; 
parfumi; pripravki za sončenje (kozmetični); puder za 
ličenje; robčki prepojeni s kozmetičnimi losioni; rožno 
olje; snov za odstranjevanje barv; sredstva proti 
potenju (toaletni proizvodi); sredstva za ličenje; 
sredstva za nego nohtov; sredstva za odstranjevanje 
barve; sredstva za odstranjevanje laka; sredstva za 
odstranjevanje ličil; sredstva za onduliranje las; 
sredstva za ustvarjanje leska (politure); svinčniki za 
obrvi; šamponi; šminka za ustnice; talkum (smukec) za 
toaletno uporabo; terpenes (eterična olja); toaletna 
sredstva (telesna nega); toaletna vodica; toaletno milo; 
umetne trepalnice; umetni nohti; vata za kozmetične 
namene; vatirane paličice za kozmetične namene; 
vazelin za kozmetične namene; vodikov peroksid za 
kozmetične namene; vosek za brke; razni izdelki za 
nego in zdravljenje las (ki spadajo v ta razred), ki se 
prodajajajo izključno preko poklicnih frizerjev.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; prodaja vseh 
vrst na debelo in drobno, izdelkov, navedenih v 
razredu 03, namreč: pripravki za beljenje in druge 
snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, 
razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, 
eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; 
sredstva za čiščenje zob; ambra (parfum); antiseptični 
brivski kamni; aromatična olja (eterična olja); barve za 
brado; barve za lase; barvila za lase; barvila za toaletne 
namene; brivski pripravki; brivsko milo; cedrovina 
(cedrina eterična olja); cvetlični ekstrakti (parfumi); 
čistilno mleko za toaletne namene; dekorativni motivi 
za kozmetične namene; deodoranti za osebno rabo 
(parfumerijski proizvodi); deodorantno milo; 
depilacijska sredstva; depilacijski vosek; depilatorji; 
dezinfekcijsko milo; dišavna vodica; eterična olja;; 
eterična olja (esence); fumigacijska sredstva (parfumi); 
galun (antiseptični); geraniol; gladilni kamni; jasminovo 
olje; kadilo; kolonjska voda; kopelne soli, razen za 
medicinske namene; kozmetična barvila; kozmetična 
sredstva; kozmetična sredstva za nego kože; 
kozmetična sredstva za obrvi; kozmetična sredstva za 
shujševalne namene; kozmetične kreme; kozmetični 
neseserji; kozmetični pripravki za kopeli; kozmetični 
pripravki za trepalnice; kozmetični svinčniki; lak za 
lase; lak za nohte; lepila za kozmetične namene; lepila 
za pritrditev lasulj; lepila za pritrditev umetnih trepalnic; 
lepotne maske; ličila; losioni po britju; losioni za 
kozmetične namene; losioni za lase; mandljevo milo; 
mandljevo mleko za kozmetične namene; mandljevo 
olje; maskara; masti za kozmetične namene; meta za 
parfumerijske proizvode; metina esenca (eterično 
olje); milo; milo proti potenju; milo proti potenju nog; 
mošus (parfumerijski proizvodi); nevtralizatorji za trajno 
ondulacijo; olja za kozmetične namene; olja za 
parfumerijske proizvode; olja za toaletne namene; 
osnove za rožni parfum; parfumerijski proizvodi; 
parfumi; pripravki za sončenje (kozmetični); puder za 
ličenje; robčki prepojeni s kozmetičnimi losioni; rožno 
olje; snov za odstranjevanje barv; sredstva proti 
potenju (toaletni proizvodi); sredstva za ličenje; 
sredstva za nego nohtov; sredstva za odstranjevanje 
barve; sredstva za odstranjevanje laka; sredstva za 
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odstranjevanje ličil; sredstva za onduliranje las; 
sredstva za ustvarjanje leska (politure); svinčniki za 
obrvi; šamponi; šminka za ustnice; talkum (smukec) za 
toaletno uporabo; terpenes (eterična olja); toaletna 
sredstva (telesna nega); toaletna vodica; toaletno milo; 
umetne trepalnice; umetni nohti; vata za kozmetične 
namene; vatirane paličice za kozmetične namene; 
vazelin za kozmetične namene; vodikov peroksid za 
kozmetične namene; vosek za brke; razni izdelki za 
nego in zdravljenje las (ki spadajo v ta razred), ki se 
prodajajo izključno preko poklicnih frizerjev.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; akademije (izobraževanje); informiranje o 
izobraževanju; informiranje o prireditvah; izobrazbeni 
izpiti; izobraževanje; izposoja scen za predstave; 
izposoja video trakov; organizacija in izvedba 
seminarjev; organizacija kulturnih ali izobraževalnih 
razstav; organizacija tekmovanj (zabavnih in 
izobraževalnih); organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); organiziranje lepotnih tekmovanj; 
poklicno usmerjanje; poučevanje; poziranje za 
umetnike; praktično izpopolnjevanje (predstavitve); 
organiziranje tečajev, frizerskih in modnih prireditev in 
revij, vključno z demonstracijami.

44: medicinske storitve; higienska in lepotilna nega za ljudi 
in živali; storitve frizerskih salonov; storitve lepotilnih 
salonov; manikiranje; masaža; storitve aromaterapije; 
tetoviranje; umetno vsajanje las.

(210) 200970561 (220) 29.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Nina Drnovšek,
Ukanc 37, 4265 Bohinjsko jezero, SI

(540)

DRNOVŠEK

(510,511) NCL(9)

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; 
pisarniški material, material za učenje, brošure, 
časopisi, knjige, prospekti, revije (periodične), 
štampiljke (žigi), tiskane publikacije, tiskovine, 
učbeniki, učna sredstva (razen naprav), voščilnice, 
zaščitni znaki (v papirju).

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativne storitve; davčne napovedi; ekonomske 
prognoze; iskanje podatkov v računalniških datotekah 
(za druge); izbiranje in vnašanje podatkov v 
računalniške baze; oblikovanje pravnih besedil; 
pomoč pri poslovnem vodenju; poslovna 
administracija v zvezi z licenciranjem blaga in storitev 
za druge; poslovne informacije; poslovne informacije 
in nasveti za potrošnike; poslovne poizvedbe; 
poslovne raziskave; poslovno organizacijsko 
svetovanje; poslovno zastopanje v zvezi z nastopi 
umetnikov; priprava sporočil za javnost; prokuratorske 

storitve (nabava blaga in storitev za druga podjetja); 
raziskovanje in zbiranje podatkov iz medijev; 
sestavljanje statistik; sistemiziranje informacij v 
računalniške baze; stiki z javnostjo; strokovno 
poslovno svetovanje; svetovalne storitve s področja 
poslovnega vodenja; svetovanje pri kadrovanju; 
svetovanje pri poslovodenju; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; tržne raziskave; 
vodenje računalniških datotek; vodenje in 
posredovanje komercialnih poslov; pisarniški posli, 
pomoč pri industrijskem ali poslovnem vodenju, 
licitiranje, storitve zunanjih izvajalcev, kot poslovna 
podpora, kadrovanje.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; finančne storitve; 
finančni posli; likvidacije podjetij (finančne storitve); 
posli z vrednostnimi papirji; oddajanje nepremičnin v 
najem; dajanje v najem pisarn (nepremičnin); davčno 
svetovanje in cenitve; finančno svetovanje; 
zavarovalniško svetovanje; finančno sponzoriranje in/
ali kreditiranje; fiduciarni posli; finančne analize; 
finančne naložbe; finančno informiranje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; hramba 
dragocenosti; likvidacije podjetij (finančne storitve); 
lizing; najemanje kreditov; organizacija pobiranja in 
izterjave; posli z vrednostnimi papirji; posredništvo; 
posredništvo (nepremičnine); skrbništvo (finančno); 
vzajemni skladi; zastavljalni posli; zavarovalniško 
informiranje.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; nudenje on-line elektronskih publikacij (ki 
jih ni mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
objavljanje besedil (razen reklam); objavljanje 
elektronskih knjig in revij na računalniški mreži; 
objavljanje knjig; organizacija in izvedba seminarjev, 
kolokvijev, konferenc, kongresov, učnih delavnic; 
pisanje nereklamnih tekstov; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve), vse našteto nanašajoč 
se na pravo, finance in podjetništvo; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; 
izobrazbeni izpiti; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve).

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; storitve odvetništva; 
arbitražne storitve; intelektualna lastnina (spremljanje 
dogajanja na področju); zbiranje podatkov s področja 
intelektualne lastnine; licenciranje intelektualne 
lastnine; licenciranje računalniških programov (pravne 
storitve); posredovanje (mediacija, konciliacija) in 
storitve drugih načinov reševanja sporov; pravne 
raziskave, poizvedbe; pravne storitve, vključno z 
zastopanjem pred upravnimi, sodnimi in oblastnimi 
organi ter zavarovalnicami, arbitražnimi organi, 
gospodarskimi družbami in mednarodnimi 
institucijami; sestavljanje pogodb; svetovanje in 
sestavljanje pogodb v zvezi z licenciranjem 
intelektualne lastnine, registracija domen (pravne 
storitve); storitve spremljanja pravic intelektualne 
lastnine; informiranje o intelektualni lastnini; 
informiranje o stanju tehnike v zvezi z intelektualno 
lastnino; strokovno in poslovno svetovanje na 
področju intelektualne lastnine; svetovanje na 
področju varnosti; upravljanje z avtorskimi pravicami; 
storitve pravnega svetovanja na področju davkov, 
davčnega planiranja in davčnega ocenjevanja; 
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raziskovanje družbenega okolja posameznikov; 
patentno posredništvo; pravne informacije; 
podjetniške pravne storitve.

(210) 200970562 (220) 29.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Nina Drnovšek,
Ukanc 37, 4265 Bohinjsko jezero, SI

(540)

ODVETNIŠKA PISARNA DRNOVŠEK

(510,511) NCL(9)

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; 
pisarniški material, material za učenje, brošure, 
časopisi, knjige, prospekti, revije (periodične), 
štampiljke (žigi), tiskane publikacije, tiskovine, 
učbeniki, učna sredstva (razen naprav), voščilnice, 
zaščitni znaki (v papirju).

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativne storitve; davčne napovedi; ekonomske 
prognoze; iskanje podatkov v računalniških datotekah 
(za druge); izbiranje in vnašanje podatkov v 
računalniške baze; oblikovanje pravnih besedil; 
pomoč pri poslovnem vodenju; poslovna 
administracija v zvezi z licenciranjem blaga in storitev 
za druge; poslovne informacije; poslovne informacije 
in nasveti za potrošnike; poslovne poizvedbe; 
poslovne raziskave; poslovno organizacijsko 
svetovanje; poslovno zastopanje v zvezi z nastopi 
umetnikov; priprava sporočil za javnost; prokuratorske 
storitve (nabava blaga in storitev za druga podjetja); 
raziskovanje in zbiranje podatkov iz medijev; 
sestavljanje statistik; sistemiziranje informacij v 
računalniške baze; stiki z javnostjo; strokovno 
poslovno svetovanje; svetovalne storitve s področja 
poslovnega vodenja; svetovanje pri kadrovanju; 
svetovanje pri poslovodenju; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; tržne raziskave; 
vodenje računalniških datotek; vodenje in 
posredovanje komercialnih poslov; pisarniški posli, 
pomoč pri industrijskem ali poslovnem vodenju, 
licitiranje, storitve zunanjih izvajalcev, kot poslovna 
podpora, kadrovanje.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin; finančne storitve; 
finančni posli; likvidacije podjetij (finančne storitve); 
posli z vrednostnimi papirji; oddajanje nepremičnin v 
najem; dajanje v najem pisarn (nepremičnin); davčno 
svetovanje in cenitve; finančno svetovanje; 
zavarovalniško svetovanje; finančno sponzoriranje in/
ali kreditiranje; fiduciarni posli; finančne analize; 
finančne naložbe; finančno informiranje; finančno 
upravljanje; garancijski in kavcijski posli; hramba 
dragocenosti; likvidacije podjetij (finančne storitve); 
lizing; najemanje kreditov; organizacija pobiranja in 

izterjave; posli z vrednostnimi papirji; posredništvo; 
posredništvo (nepremičnine); skrbništvo (finančno); 
vzajemni skladi; zastavljalni posli; zavarovalniško 
informiranje.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; nudenje on-line elektronskih publikacij (ki 
jih ni mogoče naložiti preko računalniške mreže); 
objavljanje besedil (razen reklam); objavljanje 
elektronskih knjig in revij na računalniški mreži; 
objavljanje knjig; organizacija in izvedba seminarjev, 
kolokvijev, konferenc, kongresov, učnih delavnic; 
pisanje nereklamnih tekstov; praktično 
izpopolnjevanje (predstavitve), vse našteto nanašajoč 
se na pravo, finance in podjetništvo; dopisno 
izobraževanje; informiranje o izobraževanju; 
izobrazbeni izpiti; organiziranje in vodenje učnih 
delavnic (šolanje); praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve).

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči; storitve odvetništva; 
arbitražne storitve; intelektualna lastnina (spremljanje 
dogajanja na področju); zbiranje podatkov s področja 
intelektualne lastnine; licenciranje intelektualne 
lastnine; licenciranje računalniških programov (pravne 
storitve); posredovanje (mediacija, konciliacija) in 
storitve drugih načinov reševanja sporov; pravne 
raziskave, poizvedbe; pravne storitve, vključno z 
zastopanjem pred upravnimi, sodnimi in oblastnimi 
organi ter zavarovalnicami, arbitražnimi organi, 
gospodarskimi družbami in mednarodnimi 
institucijami; sestavljanje pogodb; svetovanje in 
sestavljanje pogodb v zvezi z licenciranjem 
intelektualne lastnine, registracija domen (pravne 
storitve); storitve spremljanja pravic intelektualne 
lastnine; informiranje o intelektualni lastnini; 
informiranje o stanju tehnike v zvezi z intelektualno 
lastnino; strokovno in poslovno svetovanje na 
področju intelektualne lastnine; svetovanje na 
področju varnosti; upravljanje z avtorskimi pravicami; 
storitve pravnega svetovanja na področju davkov, 
davčnega planiranja in davčnega ocenjevanja; 
raziskovanje družbenega okolja posameznikov; 
patentno posredništvo; pravne informacije; 
podjetniške pravne storitve.

(210) 200970563 (220) 30.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation),
500 Kendall Street, 
Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) Dušan Borštar, univ.dipl.inž.str.,
Nova ulica 11, 1230 Domžale, SI

(540)

THYMOGLOBULINE

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi, farmacevtski 
preparati; sanitarni proizvodi za medicinske namene; 
dietetske snovi za medicinsko uporabo, 
imunoglobulini za obvladovanje in uravnavanje 
imunskega sistema.
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(210) 200970565 (220) 30.04.2009
(441) 30.06.2009

(731) Diners Club Inernational Ltd.,
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015, US

(740) MARK-INVENTA d.o.o.,
Glinška 14, 1000 Ljubljana, SI

(531) 1.5; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, siva, črna, bela

(510,511) NCL(9)

36: storitve kreditnih kartic.

(210) 200970566 (220) 05.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) ADRIA MEDIA LJUBLJANA, založništvo in trženje d.o.o.,
Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 27.5; 29.1

(540)

(591) modra, rdeča

(510,511) NCL(9)

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; 
akvareli; albumi; almanahi; aparati za plastificiranje 
dokumentov za pisarniške potrebe; arhitekturni modeli 
(makete); aritmetične tabele; atlasi; barvne litografije; 
beležnice; biološki vzorci za mikroskopiranje (učni 
material); blago za vezavo knjig; blazinice za 
štampiljke; bloki (pisarniški); brisače iz papirja; brisače 
za obraz iz papirja; brisalci za table; cevi iz lepenke; 
časopisi; čopiči; črnilne blazinice; črnilni kamni 
(rezervoarji za črnilo); črnilni trakovi; črnilni trakovi za 
računalniške tiskalnike; črnilni vložki; črnilniki; črnilo; 
diagrami; držala za kredo; držala za nalivna peresa; 
držala za svinčnike;držala za štampiljke; elastični 

trakovi (gumice) za pisarniške namene; 
elektrokardiografski papir; etikete, ne iz tekstila; etuiji 
za šablone; fascikli; filter papir; filtrirni material (iz 
papirja); folije iz reciklirane celuloze za zavijanje; 
formularji (tiskani); fotografije; fotografska stojala; 
fotogravure; frankirni stroji; geografske karte; 
glasbene voščilnice; glavne poslovne knjige; glina za 
modeliranje (material za umetnike); gluten (lepilo) za 
pisalne in gospodinjske namene; grafične 
predstavitve; grafične reprodukcije; grafike (slike); 
gravirne plošče; gravure; gravurne igle; guma (lepila) 
za pisalne in gospodinjske namene; gumirane krpe za 
pisalne namene; gumirani trakovi (pisalne 
potrebščine); hektografi (razmnoževalni stroji); 
higijenski papir; histološki deli v učne namene; indigo 
papir; indigo papir za razmnoževalne stroje; izveski 
(napisi) iz papirja ali kartona; jedkanice, radiranke; 
jeklena peresa; jeklene črke; kamnotisk; karbonpapir; 
karte; kartotečne kartice (pisarniške); kartotečni 
jezdeci; katalogi; kipci iz papirmašeja; kliše; klišeji za 
galvanoplastiko; knjige; knjigoveška sredstva; platnice 
za knjige; knjižice; knjižne opore; koledarji; koledarji z 
odtrgovalnimi listi; kopirne naprave; kopirni papir 
(pisarniška potrebščina); korekturne tekočine 
(pisarniški pripomočki); korekturno črnilo 
(heliografija); kreda za litografijo; krivuljniki; kroglice za 
kemične svinčnike; krojaška kreda; kroji za krojaštvo; 
kroji za šiviljstvo; lepenka; lepila za pisarniške in 
gospodinjske namene; lepilni jermeni za pisarniške in 
gospodinjske namene; lepilni trakovi za pisarniške in 
gospodinjske namene; lepilo za pisalne ali 
gospodinjske namene; lesni papir; litografska 
umetniška dela; litografski kamni; luknjači (pisarniški 
pripomočki); mape (pisalne potrebščine); markirna 
kreda; marmorirani glavniki; materiali za pakiranje iz 
škroba; matrice, šablone; mine za svinčnike; 
modelirna glina; modelirna masa; modelirni materiali; 
modelni voski (ne za zobozdravstvene namene); 
moleki; načrti; nalepke (pisalne potrebščine); nalivna 
peresa; namizna pregrinjala iz papirja; namizne 
serviete iz papirja; namizni podstavki iz papirja; namizni 
prti iz papirja; naprava za zapiranje kuvert ovojev (za 
pisma); naprave za lepljenje fotografij; naprave za 
ročno etiketiranje; naprave za štetje; naprave za 
vinjetiranje; naslavljalni stroji; naslovne plošče za 
naslavljalne stroje; naslovne štampiljke; neelektrični 
tiskalniki za kreditne kartice; neelektronske kazalne 
palice (za diagrame...); neseserji za pisalni pribor; noži 
za rezanje papirja (pisarniški pripomočki); odlagalne 
košarice za pisma; ogljena pisala; okrožnice; oljni tisk; 
omarice za pisalne potrebščine (pisarniški 
pripomočki); omarice, škatlice za štampiljke (pečate); 
otroške plenice iz papirja in celuloze (za enkratno 
uporabo); otroške plenične hlačke iz papirja in 
celuloze (za enkratno uporabo); otroški prtički iz 
papirja in celuloze (za enkratno uporabo); ovitki (etuiji) 
za čekovne knjižice; ovitki (etuiji) za potne liste; ovitki 
(pisalne potrebščine); ovitki za steklenice iz lepenke ali 
papirja; ovoji (pisalne potrebščine); ovojni papir; ovojni 
trakovi za cigare; ovojnice za spise; ovojnice za 
steklenice iz lepenke ali papirja; označevalne markice; 
označevalni trakovi za knjige; označevalni žebljički za 
risalne namene; pamfleti; pantografi; papir; papir za 
registrirne stroje; papirmaše; papirna prekrivala za 
cvetlične lončke; papirna prekrivala za cvetlične 
lončke; papirnate vrečke (stožčaste); papirnati filtri za 
kavo; papirnati robčki; papirne pentlje; papirne 
podloge za predalnike (odišavljene ali ne); papirne 
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sponke; papirne zaponke; papirni listi (pisalne 
potrebščine); papirni trakovi; papirni trakovi in kartice 
za zapisovanje računalniških programov; pasteli 
(barvniki, krede); pečati; pečatne zmesi za pisarniške 
namene; pečatni oblepki; pečatni stroji za pisarne; 
pečatni vosek; pečatniki; peresa (pisarniški 
pripomočki); peresna brisala; peresnice; perforirane 
kartice za žakarske statve; pergamentni papir; 
pesmarice; pisalna kreda; pisalna peresa; pisalna 
peresa iz zlata; pisalne mape (pisalne potrebščine); 
pisalne potrebščine; pisalne ščetke; pisalne tablice iz 
skrila; pisalni bloki; pisalni predmeti; pisalni stroji 
(električni ali neelektrični); pisarniške zaponke 
(pisarniški pripomočki); pisarniški luknjači; pisarniški 
pripomočki, razen pohištva; pisemski obtežilniki; 
pisemski papir; pivniki; plakati (posterji); plakati iz 
papirja ali lepenke; plastična folija za embaliranje, 
ovijanje; plastične mehurčkaste folije za zavijanje ali 
embaliranje; plastične oprijemljive folije, raztegljive, za 
paletizacijo; plastika za modeliranje; platno za vezavo 
knjig; pleskarski valji; ploščice za pritrjevanje 
(pisarniški rekvizit); podstavki iz papirja; pokrovi za 
pivske kozarce; portreti; posetnice (pisalne 
potrebščine); poslovni registri; posoda za smetano iz 
papirja; poštne znamke; povoščen papir; praskalo za 
pisarne; pravokotna ravnila; predmeti iz lepenke; 
prenosne prelepnice; prerisovalni papir; prerisovalno 
blago (platno); priprave za pisanje; prosojnice (pisalne 
potrebščine); prospekti; prstni ščitniki (pisarniški 
pripomočki); radiogramski papir; radirke; radirni 
predmeti; ravnila za risanje; razdelilniki (pisarniške 
potrebščine); razdeljevalci lepilnega traku (pisarniški 
pripomočki); razglednice; registri (pisarniški 
pripomočki); revije; revije (periodične); rezalci papirja 
(pisarniške potrebe); risalna peresa; risalne deske; 
risalne potrebščine; risalne šablone; risalni bloki; 
risalni kotniki; risalni pribor; risalni pribori; risalni T-
kotniki; risalni žebljički; robčki iz papirja za 
odstranjevanje make-upa; ročne opore za slikarje; 
rokopisni primerki za razmnoževanje; rožni venci; 
samolepilni trakovi za pisalne in gospodinjske 
namene; seti iz papirja; skrilasta pisala; slikarske 
krtače; slikarske palete; slikarske skodelice za vodne 
barve; slikarsko platno; slike; slike, fotografije 
uokvirjene ali neuokvirjene; slinčki iz papirja; sljuda za 
pisalne in gospodinjske namene; spenjači (pisarniške 
potrebe); sponke (pisarniški pripomočki); sponke za 
denar; sponke za vezavo listov; srebrni papir; stavni 
čolni (tiskarna); stavni regali (tiskarstvo); steatit 
(krojaška kreda); stojala za črnilo; stojala za pisala 
(nalivna peresa in svinčniki); stojala za slikarske 
namene; stojala za štampiljke; stripi; strojčki za šiljenje 
svinčnikov (električni ali neelektrični); stroji in aparati 
za vezanje knjig (pisarniška oprema); svetleči papir; 
svinčniki; svinčniki na mine; šablona za radiranje; 
šablone (pisalne potrebščine); šapirografi (naprave za 
razmnoževanje risb ali spisov); šestila za risanje; šilčki 
za svinčnike (električni ali neelektrični); škatle iz 
lepenke ali papirja; škatle za barvice (šolske 
potrebščine); škatle za klobuke iz lepenke; škrobna 
masa (vezivo) za pisalne in gospodinjske namene; 
šolske potrebščine (pisalne potrebščine); štampiljke 
(žigi); številke (tiskarske); tabla iz lesne lepenke 
(pisalne potrebščine); table; table iz papirja ali kartona 
(lepenke); tipke za pisalne stroje; tiskane publikacije; 
tiskani urniki; tiskarske črke; tiskarske pisave simboli 
(številke in črke); tiskarske pole, ne iz tekstila; 
tiskarske reglete; tiskarski seti prenosni (pisarniški 

pripomočki); tiskovine; toaletni papir; trakovi za 
pisalne stroje; tuljave za trakove pisalnih strojev; tuši; 
učbeniki; učna sredstva (razen naprav); valji za pisalne 
stroje; vezni trakovi (knjigovezništvo); viskozne folije za 
zavijanje; vlažilci (pisarniški pripomočki); vlažilniki za 
gumirane površine (pisarniški pripomočki); voščilnice; 
vozovnice (vstopnice); vreče (ovojnice, torbice )iz 
papirja ali plastike za embaliranje; vreče za odpadke iz 
papirja ali plastike; vrečke za mikrovalovno kuho; vrezi 
(graverski); vrstičniki; vrvi, vezi za vezavo knjig; vstavki 
za sortiranje in štetje denarja; vzorci za prerisovanje; 
vzorci za vezenje; xuan papir (za kitajsko slikanje in 
kaligrafijo); zapestniki za pritrditev pisal; zaponke za 
peresnike; zastavice (papirnate); zaščitni znaki (v 
papirju); zemeljski globusi; zvezki za pisanje ali risanje.

25: oblačila, obutev, pokrivala; baretke; bluze s kratkimi 
rokavi; body-ji; boe (za okrog vratu);cilindri; cokle; 
copati, natikači; čepice, kape (pokrivala); čevlji; 
damske nogavice; dekorativni robčki za žepke; 
delovne halje; delovne obleke; dežni plašči; dolga 
spodnja krila; domače halje; espadrile; galoše; 
gamaše; gamaše (nogavice brez stopala); gornja 
oblačila; gornji deli obutve; grelci za noge, ne 
električni; hlače; hlačne nogavice; kape za 
tuširanje;kapice za čevlje; kapuce (oblačila); klobuki; 
kombinezoni (oblačila); kombinezoni za smučanje na 
vodi; kombineže; konfekcijska oblačila; kopačke; 
kopalke; kopalne hlačke; kopalne kape; kopalne 
obleke; kopalni copati; kopalni plašči; korzeti; 
kovinske podkvice za obutev; kratka ženska ogrinjala; 
kratke hlače; kratke nogavice; kravate; krznena 
oblačila; krznene štole; livreje; majice; manšete; 
maske (za spanje); maškeradni kostumi; mašne 
obleke; mitre (škofovske kape); modrčki; moške 
srajce; moške srajce s kratkimi rokavi; mufi (oblačila); 
naglavni trakovi (oblačila); naprsniki pri srajcah (prednji 
deli srajc); naramnice; naramnice, oblačilne; narejene 
podloge za oblačila; naročnice (cerkvena oblačila); 
natikači za kopanje; naušniki (oblačila); nogavice, ki 
vpijajo znoj; notranji podplati; oblačila; oblačila iz 
gabardena; oblačila iz imitacije usnja; oblačila iz 
jerseya; oblačila iz papirja; oblačila iz usnja; oblačila za 
gimnastiko; oblačila za kolesarje; oblačila za motoriste 
(oblačila); oblačila za na plažo; oblačila za 
novorojenčke; obleke; obutev; obutev za na plažo; 
obutev za nogomet; ogrodje za klobuke; okrogle 
čepice; otroške plenice iz tkanine; ovratne rute; 
ovratniki (oblačila); ovratniki, ki se odpnejo; pajčolani 
(oblačila); pajčolani za čez glavo in rame (npr. nunski); 
palčniki (rokavice); papirnati klobuki (oblačila); parke 
(daljše jakne s kapuco); pasovi (oblačila); pasovi za 
denar (oblačilo); pasovi za nogavice; pelerine; pete; 
pete za damske nogavice; petni vložki za obutev; 
pisane ovratne rute (bandanna); pižame; plašči; pledi 
(šali, rute); pletenine; pletenine, nogavice; podloženi 
suknjiči; podplati za obutev; podveze za kratke 
nogavice; podveze za nogavice; pokrivala; polškornji; 
potnice (vložki, všivki za znoj); povijalne hlačke; 
površniki; predpasniki (oblačila); prepasice; 
protidrsniki na čevljih in škornjih; puloverji; ribiški 
telovniki; rokavice (oblačila); rute, šali; s krznom 
podloženi plašči; sandali; sariji; senčniki 
(klobučarstvo); senčniki za čepice; slinčki, ne 
papirnati; smučarski čevlji; spodnje hlače (lahko 
dolge); spodnje hlače, oprijete; spodnje perilo; 
spodnje perilo, ki vpija znoj; stezniki; stezniki (kot 
hlačke ali pasovi za nogavice); suknjiči; svitri; šivani 
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robovi čevljev; škornji; škornji na vezalke; športni 
copati; športni čevlji; telovadni copati; telovniki; toge 
(oblačila); trakovi pod nogo, ki napenjajo hlačnice ali 
gamaše; turbani; umetniške kravate (s široko pentljo); 
uniforme; vložki pri ženskih bluzah; zgornji deli 
škornjev; žeblji za nogometne čevlje; ženska krila; 
ženske obleke; ženske spodnje jopice (kamižole); 
ženski šal-ogrinjalo (mantilla); žepi za oblačila; životci 
(lahko z dolgimi rokavi).

28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko; 
aparati za metanje teniških žogic; avtomobilčki z 
radijskim vodenjem; avtomobilski modelčki; 
backgammon (igra); baloni (igrače); barvno strelivo 
(paintball), športni rekvizit; biljardne krogle; bob 
sanke; boksarske rokavice; boksarske vreče; božična 
drevesa iz umetnih materialov; čevlji s klinami za 
drsanje; črevo za loparje; dama (namizna igra); deske 
za fitness; deske za igranje dame; diski (športni artikli); 
domine; drsalke; drsalnice, tobogani (igralno orodje); 
družabne igre; floreti za sabljanje; frnikole; gledališke 
maske; glinasti golobi (tarče); gugalni konjički; 
gugalnice; harpune (športni artikel); hišice za punčke; 
igra - zadevanje obročev na količek; igrače; igrače za 
hišne ljubljence; igrače-vozila; igralne karte; igralni 
avtomati, avtomatični in na kovance; igralni avtomati, 
razen tistih prirejenih za uporabo s samostojnimi ekrani 
ali monitorji; igre; igre na ploščah; igre z obroči; igre, 
razen iger prirejenih za samostojne ekrane ali 
monitorje; jadralna padala; jadralni zmaji (športni 
artikli); jamborji za jadrnice; jermenje za jadrnice; 
kalejdoskopi; kamuflažni zaslon (športni izdelki); 
kapseljni (igrače); karte za loterijo; katapult (športni 
rekvizit); kegljanje; keglji; kocke (igrače); kocke (za 
kockanje); kolesa za ruleto; kolesa za statično kolo za 
vadbo; kolesa za vadbo (statična); kolofonija za atlete; 
konfeti; konice za biljardne palice; kotalke; krede za 
biljard; krogi za metanje (gumijasti,kovinski,iz vrvi); 
leteči disk (igrača); loki za lokostrelstvo; lokostrelska 
oprema; loparji za igre; lutke na vrvici; mah-jong 
(kitajski domino); marionete; maske za sabljanje; 
mehurji za žoge (notranji del žoge); metki za pištole 
(igrače); milni mehurčki (igrača); mize za biljard; mize 
za biljard na kovance; mize za namizni nogomet; mize 
za namizni tenis; moške športne podporne hlače; 
mreže (športni artikel); mreže za metulje; naprave za 
body-building; naprave za bowling; naprave za 
izvajanje čarovniških trikov; naprave za razgibavanje; 
oblekice za punčke (igrače); ograje za biljardno mizo; 
okraski za božično drevo, razen lučk, svečk in 
sladkarij; orodje za poravnavanje zemlje (rekvizit pri 
golfu); orožje za sabljanje; palice za biljard; palice za 
golf; palice za hokej; papirnati zmaji; pasovi za 
dviganje uteži (športni rekviziti); pikado; pinjata (vrsta 
igre); pištole (igrače); pištole z barvnim strelivom 
(paintball), športni rekvizit; plavalni bazeni (za igranje); 
plavutke; plezalne vrvi (športni artikli); plišaste igrače; 
plišasti medvedki; plovci za trnke; podstavki za 
božična drevesa; pokajoči bonboni za božično drevo; 
posodice za kocke, za kockanje; posteljice za punčke 
(igrače); predmeti za potegavščine, zabavo, smeh; 
predmeti, ki se uporabljajo na zabavah (piščalke, 
klobučki, papirnati trakovi); punčke (igrače); pustne 
maske; ribiške palice; ribiški pribor; robovi za smučke 
(kante); rokavice za baseball; rokavice za golf; 
rokavice za igre; rokavice za igre s palicami ali loparji; 
rokavice za sabljanje; role za papirnate zmaje; role za 

trnke; rolerji; rolke; ropotuljice za dojenčke; sanke 
(športni artikel); senzorji-vabe (pripomoček za ribolov); 
sestavljanke (na kocke zrezane slike); sestavljanke 
(npr. kocke); skiro; smučarske vezi; smuči; smuči za 
smučanje na vodi; snežne krplje; snowboardi (deske 
za smučanje po snegu); sobe za punčke (igrače); 
startni bloki (športni rekvizit); steklene krogle (s 
snežinkami...); stekleničke za punčke; strgala za 
smuči; stroj za metanje glinastih golobov; strune za 
loparje; surfi; surfi na jadra; svečniki za božično drevo; 
šah; šahovnice; ščitniki za golenice; ščitniki za kolena 
(športni artikli); ščitniki za komolce (športni artikli); 
števci za biljard; tarče; tarče, elektronske; telovadne 
ročke za krepitev mišic; telovadno orodje; teniške 
mreže; tjulenje kože za smuči (psički, za turno smuko); 
torbe za golf s kolesi ali brez; torbe za kriket; torbe, 
posebej izdelane za smuči in deske (za deskarje); 
trampolini (športni artikli); trnki (kaveljčki); trnki (laks); 
umeten sneg za božično drevo; umetne vabe za ribe; 
vaba z vonjem za lov ali ribolov; vabe (pripomoček za 
ribolov); vabe za lov ali ribolov; vabe za ribolov; vabilke 
(piščalke) za živali (lovski rekvizit); viseče figurice 
(igrače); voski za smuči; vreče za smuči; vrše (ribiška 
oprema); vrtavke; vrtavke (igrače); vrvi za deske (za 
deskarje); vzmeti za raztegovanje (za krepitev mišic); 
zabaviščne naprave za jahanje; zajemalke (mreže na 
palici, za ribolov); zaščitne blazinice (del športne 
opreme); zračne pištole (igrače); zvončki za božično 
drevo; žetoni za igralne avtomate; žoge, manjše; 
žoge,večje; žogice za badminton.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; 
administrativna obdelava nakupnih naročil; 
administrativne storitve; agencije za poslovne 
informacije; davčne napovedi; dekoriranje izložb; 
distribucija vzorcev; ekonomske prognoze; 
fakturiranje; fotokopiranje; iskanje podatkov v 
računalniških datotekah (za druge); iskanje poroštev; 
izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
izpopolnjevanje reklamnega gradiva; izposoja 
prodajnih avtomatov; izposojanje pisarniških strojev in 
opreme; javno plakatiranje; javnomnenjske raziskave; 
kadrovanje; knjigovodska revizija; knjigovodstvo; 
licitiranje; manekenske storitve za reklamne namene 
ali prodajno promocijo; neposredno reklamno 
oglaševanje po pošti; objavljanje reklamnih besedil; 
oblikovanje besedil; obračunavanje plač; ocenjevanje 
lesa (stoječa debla); ocenjevanje volne; oddajanje 
oglasnih površin v najem; oddajanje oglaševalskega 
prostora v komunikacijskih medijih; oddajanje 
propagandnih sredstev v najem; oddajanje v najem 
fotokopirnih strojev; oglaševanje po računalniški 
mreži; organizacija časopisnih naročnin (za tretje 
osebe); organizacija razstav za komercialne ali 
reklamne namene; organiziranje trgovinskih sejmov za 
komercialne ali reklamne namene; pisanje reklamnih 
tekstov; plakatiranje; pomoč pri industrijskem ali 
poslovnem vodenju; pomoč pri poslovnem vodenju; 
poslovna administracija v zvezi z licenciranjem blaga in 
storitev za druge; poslovne cenitve; poslovne 
informacije; poslovne informacije in nasveti za 
potrošnike; poslovne poizvedbe; poslovne raziskave; 
poslovne raziskave, poizvedbe; poslovno 
organizacijsko svetovanje; poslovno vodenje hotelov; 
poslovno zastopanje v zvezi z nastopi umetnikov; 
pospeševanje prodaje (za druge); predstavitev blaga v 
komunikacijskih medijih (prodaja na drobno); prikazi 
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(demonstracije) izdelkov; priprava sporočil za javnost; 
prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za 
druga podjetja); psihološko testiranje za potrebe 
kadrovanja; računovodstvo; raziskovanje in zbiranje 
podatkov iz medijev; razširjanje reklamnih materialov; 
reklamiranje; reklamiranje po pošti; reklamne 
agencije; reklamne storitve; reklamno oglaševanje po 
radiu; reklamno oglaševanje po televiziji; reprodukcija 
dokumentov; saldakonti; selitvene storitve za podjetja; 
sestavljanje statistik; sistemiziranje informacij v 
računalniške baze; sprejemanje telefonskih klicev (za 
odsotne naročnike); stenografiranje; stiki z javnostjo; 
storitve primerjave cen; storitve urejanja v 
oglaševalske namene; storitve zunanjih izvajalcev, kot 
poslovna podpora (outsourcing); strojepisje; 
strokovnjaki za poslovno učinkovitost; strokovno 
poslovno svetovanje; stroškovno - cenovne analize; 
svetovalne storitve s področja poslovnega vodenja; 
svetovanje pri kadrovanju; svetovanje pri 
poslovodenju; svetovanje s področja poslovne 
organizacije in vodenja; transkripcijske storitve; tržne 
raziskave; uvozno - izvozne agencije; vodenje 
računalniških datotek; vrednotenje lesa (stoječa 
debla); vrednotenje volne; zaposlovalne agencije; 
zbiranje naročnin na telekomunikacijske storitve za 
druge.

38: telekomunikacije; časovno omejen dostop v globalno 
računalniško mrežo (oddajanje); elektronska pošta; 
faksimilni prenos; informiranje o telekomunikacijah; 
izposoja naprav za pošiljanje sporočil; kabelska 
televizija; klepetalnice (spletne); komuniciranje preko 
mobilne telefonije; komuniciranje preko računalniških 
terminalov; komunikacije po mreži optičnih vlaken; 
oddajanje radijskih programov; oddajanje televizijskih 
programov; oddajanje v najem časovno omejenega 
dostopa v globalno računalniško mrežo; oddajanje v 
najem modemov; oddajanje v najem telefaksnih 
naprav; oddajanje v najem telefonov; oddajanje v 
najem telekomunikacijske opreme; omogočanje 
dostopa do baz podatkov; omogočanje dostopa do 
globalne računalniške mreže; omogočanje spletnih 
klepetalnic; omogočanje telekomunikacijskih kanalov 
za storitve TV-prodaje; omogočenje 
telekomunikacijskih povezav z; globalno računalniško 
mrežo; osebni klic (paging) (radijski, telefonski ali 
elektronska komunikacija druge vrste); posredovanje 
sporočil; pošiljanje telegramov; prenašanje 
telegramov; računalniško podprto prenašanje sporočil 
in slik; satelitsko prenašanje; storitve elektronskih 
oglasnih panojev (telekomunikacijske storitve); storitve 
zvočne pošte; telefonske storitve; telefonsko 
komuniciranje, telegrafske storitve; telegrafsko 
komuniciranje; telekomunikacijski kanali 
(omogočanje) za TVprodajo; telekomunikacijsko 
usmerjanje in povezave; telekonferenčne storitve; 
teleks storitve; tiskovne agencije; zbiranje in 
distribucija novic.

39: prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; 
organizacija potovanj; avtobusni transport; 
avtomobilski transport; avtotaksi; cevovodni transport; 
dajanje garaž v najem; distribucija elektrike; 
distribucija energije; distribucija vode; dostava blaga; 
dostava blaga po pošti; dostava časopisov; dostava 
rož; dostava sporočil; dvigovanje potopljenih ladij; 
frankiranje pošte; informacije o skladiščenju; 
informacije o transportu; izposoja avtomobilov; 
izposoja čolnov; izposoja konjev; izposoja potapljaških 

oblek; izposoja potapljaških zvonov; izposoja potniških 
vozil; izposoja skladiščnih kontejnerjev; izposoja 
strešnih prtljažnikov (za vozila); izposoja tovornih vozil; 
izposoja vozil; izstrelitve satelitov za druge; kurirske 
storitve; ladijski tovorni transport; ladijski transport; 
ladijsko posredništvo; ladijsko pretovarjanje; lomljenje 
ledu; natovarjanje ladij; nošenje (predmetov); 
oddajanje hladilnih prostorov v najem; oddajanje 
parkirnih prostorov v najem; oddajanje skladišč v 
najem; oddajanje v najem dirkalnih avtomobilov; 
oddajanje v najem invalidskih vozičkov; oskrba z vodo; 
paketna dostava; pakiranje blaga; parkiranje vozil; 
pilotiranje; podvodno reševanje; pohištveni transport; 
pomorski transport; posredništvo špedicijskih storitev; 
posredništvo transportnih storitev; potniški transport; 
potovalne rezervacije; prevozništvo; prirejanje izletov; 
prirejanje križarjenj; prirejanje turističnih ogledovanj; 
prometne informacije; raztovarjanje ladijskega tovora; 
rečni tovorni transport; rečni transport; reševalna 
služba; reševalna služba za transportna sredstva; 
reševalno vozilo (transport z -); reševanje ladij; 
rezervacije sedežev za potovanja; selitvene storitve; 
shranjevanje (fizično) elektronsko shranjenih podatkov 
ali dokumentov; shranjevanje blaga; sistem delovanja 
vodnih zapornic; skladiščenje blaga; skladiščenje 
čolnov; spremljanje potnikov; šoferske storitve; 
špedicija; trajektni transport; tramvajski transport; 
transport; transport in shranjevanje odpadkov; 
transport s čolni za zabavo; transport s tovornimi vozili; 
transport z blindiranimi vozili; transportne rezervacije; 
vleka; vleka vozil; zavijanje blaga; zračni transport; 
železniški transport.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; akademije (izobraževanje); cirkusi; 
digitalna obdelava slik; diskoteke; dopisno 
izobraževanje; dresura živali; filmska produkcija; 
filmski studiji; fotografiranje; fotografske reportaže; 
igre na srečo; igrišča za golf (dano na razpolago); 
informiranje o izobraževanju; informiranje o 
prireditvah; informiranje o rekreaciji; inštruiranje; 
internatske šole; izobrazbeni izpiti; izobraževanje; 
izposoja kasetnih videorekorderjev; izposoja 
kinematografskih filmov; izposoja kinoprojektorjev in 
pripomočkov; izposoja knjig; izposoja odrskih scen; 
izposoja potapljaških oblačil; izposoja radijskih in 
televizijskih aparatov; izposoja scen za predstave; 
izposoja športne opreme (razen vozil); izposoja video 
trakov; izposoja zvočnih posnetkov; klubske storitve 
(za zabave ali za izobraževanje); knjižnice; loterijski 
posli; merjenje časa na športnih prireditvah; mobilne 
knjižnice; muzeji (muzejske razstave in predstavitve); 
namizno založništvo; nastopanje v živo; nudenje iger 
na računalniški mreži; nudenje on-line elektronskih 
publikacij (ki jih ni mogoče naložiti preko računalniške 
mreže); obdelava (izdajanje) video-trakov; objavljanje 
besedil (razen reklam); objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži; objavljanje knjig; oddajanje 
stadionov v najem; oddajanje v najem audio-opreme; 
oddajanje v najem reflektorskih naprav za gledališke 
scene in studia; oddajanje v najem teniških igrišč; 
oddajanje v najem video-kamer; oddajanje v najem 
video-kamer za predvajanje; organizacija in izvedba 
seminarjev; organizacija in vodenje kolokvijev; 
organizacija in vodenje koncertov; organizacija in 
vodenje konferenc; organizacija in vodenje 
kongresov; organizacija in vodenje simpozijev; 
organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav; 
organizacija športnih tekmovanj; organizacija 
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tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); organiziranje in 
vodenje učnih delavnic (šolanje); organiziranje 
lepotnih tekmovanj; organiziranje nastopov (storitve 
impresarijev); organiziranje plesov; organiziranje 
zabavnih prireditev na ulici; orkestralni nastopi; oskrba 
z rekreacijski pripomočki; otroški vrtci; pisanje 
nereklamnih tekstov; planiranje družabnih prireditev; 
počitniški tabori; podnaslavljanje; poklicno 
usmerjanje; poučevanje; poziranje za umetnike; 
praktično izpopolnjevanje (predstavitve); predvajanje 
kinematografskih predstav; prevajalstvo; prevajanje 
jezika kretenj; produkcija filmov na video trakovih; 
produkcija gledaliških predstav; produkcija predstav; 
produkcija radijskih in televizijskih programov; prostori 
za casino; prostori za glasbene prireditve; prostori za 
šport (dano na razpolago); radijske oddaje za zabavo; 
religiozno izobraževanje; rezerviranje vstopnic za 
predstave; sinhronizacijske storitve; snemalni studiji; 
snemanje na mikrofilm; snemanje videotrakov; storitve 
agencij za prodajo kart (razvedrilo); storitve časopisnih 
poročevalcev; storitve glasbenega komponiranja; 
storitve karaok; storitve lepopisa (kaligrafija); storitve 
nočnih klubov; storitve pisanja scenarijev; storitve 
urejanja publikacij (nereklamnih); športna taborišča; 
telesna vzgoja; televizijski zabavni program; zabave; 
zabaviščne dejavnosti; zabaviščni parki; zdravstveni 
klubi; živalski vrtovi.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; analize za 
izkoriščanje naftnih polj; arhitekturne dejavnosti; 
bakteriološke raziskave; biološke raziskave; fizikalne 
raziskave; geološke preiskave; geološke raziskave; 
geološke raziskave; gradbeno svetovanje; grafično 
oblikovanje; industrijsko oblikovanje; inženirske 
storitve; iskanje nafte; iskanje naftnih polj; izposoja 
računalnikov; kalibracija (umerjanje); kemične analize; 
kemijske raziskave; kemijske storitve; kontrola 
kvalitete; konvertiranje podatkov ali dokumentov iz 
fizične v elektronsko obliko; kopiranje računalniških 
programov; kozmetične raziskave; meteorološke 
informacije; modno oblikovanje oblačil; načrtovanje in 
vzdrževanje spletnih strani za druge; načrtovanje 
konstrukcij; geodetske storitve; nudenje iskalnikov po 
Internetu; oblikovanje (industrijsko); oblikovanje 
embalaže; oblikovanje notranjosti prostorov 
(interierov); oblikovanje računalniške programske 
opreme; oddajanje računalniške programske opreme 
v najem; oddajanje spletnih serverjev; podatkovna 
konverzija računalniških programov in podatkov (ne 
fizična konverzija); podvodno raziskovanje; ponovna 
vzpostavitev računalniških podatkov; poskusno vrtanje 
pri iskanju nafte; posodobitev računalniške 
programske opreme; potrjevanje (ugotavljanje) 
pristnosti umetniških del; preizkušanje tekstila; 
preizkušanje materialov; projektiranje računalniških 
sistemov; projektne študije (tehniške); računalniška 
programska oprema (oblikovanje); računalniška 
programska oprema (posodobitev); računalniške 
sistemske analize; računalniško programiranje; 
raziskave in razvoj (za druge); raziskave na področju 
strojništva; raziskave na področju varstva okolja; 
razprševanje oblakov (zaščita proti toči); storitve 
gostovanja na spletnem strežniku; storitve zaščite 
pred računalniškimi virusi; svetovanje na področju 
računalniške opreme; svetovanje na področju 
računalniške programske opreme; svetovanje na 

področju varčevanja z energijo; tehnično testiranje 
primernosti vozil za vožnjo; tehniške raziskave; 
tehniški nadzor; testiranje naftnih vrtin; urbano 
načrtovanje; vgraditev računalniške programske 
opreme; vremenske informacije; vremenske 
napovedi; vzdrževanje računalniške programske 
opreme; zemljemerstvo.

(210) 200970567 (220) 05.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Martha Stewart Living Omnimedia, Inc.
a Delaware (USA) corporation,
11 West 42nd Street, New York, NY 10036, US

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(540)

WHOLE LIVING BODY + SOUL

(510,511) NCL(9)

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskarski izdelki; knjigoveški material; 
fotografije; pisarniški material; lepila za pisarniški 
material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; 
tiskane publikacije, namreč revije, knjige, tiskane 
brošure, kolumne, glasila, poročila.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; radijski programi, televizijski programi in 
segmenti televizijskih programov; spletne publikacije; 
storitve razvedrila, namreč dobava neprenosljivih avdio 
ali avdiovizualnih podob, prenesenih na mobilne 
komunikacijske naprave prek globalne računalniške 
mreže in brezžičnega omrežja; zbiranje informacij, 
vključno spletnih informacij na področju izobraževanja 
in razvedrila.

(210) 200970568 (220) 05.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Pivovarna Union d.d.,
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(531) 28.11

(540)

(510,511) NCL(9)

32: pivo; mešanice svetlega in temnega piva; 
brezalkoholno pivo; pivo z nižjo vsebnostjo kalorij in 
alkohola; hmeljni napitki; mešanice piva s sadnimi 
sokovi, sadnimi ekstrakti in/ali z okusom po sadju; 
mešanice piva in limonade ali oranžade; mešanice piva 
z brezalkoholnimi pijačami;
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35: prodaja na debelo in drobno piva; oglasna dejavnost; 
marketinške storitve, ekonomska propaganda; 
vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; 
pisarniški posli; administrativne storitve; 
javnomnenjske raziskave; licitiranje; neposredno 
reklamno oglaševanje po pošti; objavljanje reklamnih 
besedil; oddajanje oglasnih površin v najem; 
oglaševanje po računalniški mreži; prikazi 
(demonstracija) izdelkov; razširjanje reklamnih 
materialov; reklamiranje po pošti; reklamne agencije; 
reklamne storitve; reklamno oglaševanje po radiu; 
reklamno oglaševanje po televiziji; stiki z javnostjo; 
tržne raziskave; izdajanje in objavljanje tekstov, 
besedil in posnetih nosilcev zvočnega in slikovnega 
zapisa v komercialne in reklamne namene; 
pripravljanje, vodenje in organiziranje poslovnih 
posvetovanj, sejmov, razstav in prireditev v reklamne in 
komercialne namene.

39: storitve polnjenja, pakiranja in skladiščenja pijač, zlasti 
piv, mešanic piv, piv vseh vrst, mešanic piv in sokov; 
prevozništvo; organizacija potovanj; avtobusni 
transport; avtomobilski transport; dostava blaga; 
dostava blaga po pošti; dostava sporočil; informacije o 
skladiščenju; informacije o transportu; izposoja 
skladiščnih kontejnerjev; izposoja tovornih vozil; 
izposoja vozil; kurirske storitve; ladijski transport; 
oddajanje hladilnih prostorov v najem; oddajanje 
skladišč v najem; posredništvo špedicijskih storitev; 
posredništvo transportnih storitev; potniški transport; 
shranjevanje blaga; skladiščenje blaga; šoferske 
storitve; špedicija; transport s tovornimi vozili; zračni 
transport; železniški transport.

(210) 200970569 (220) 06.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) ANDREJ CEP,
Kolomban 13, 6280 Ankaran, SI

(531) 26.5; 26.15; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

33: alkoholne pijače (razen piva), digestivi, vina.

(210) 200970570 (220) 06.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Menart Boštjan,
Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

25: oblačila, obutev, pokrivala; bluze s kratkimi rokavi; 
body-ji; boe (za okrog vratu); cokle; copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); čevlji; dekorativni robčki za 
žepke; delovne halje; delovne obleke; dežni plašči; 
dolga spodnja krila; gornja oblačila; hlače; klobuki; 
kombinezoni (oblačila); kombinezoni za smučanje na 
vodi; konfekcijska oblačila; kopalke; kopalne hlačke; 
kopalne kape; kopalne obleke; kopalni copati; kopalni 
plašči; korzeti; kratke hlače; kratke nogavice; kravate; 
majice; modrčki; moške srajce; moške srajce s 
kratkimi rokavi; naglavni trakovi (oblačila); natikači za 
kopanje; naušniki (oblačila); nogavice, ki vpijajo znoj; 
oblačila; oblačila iz gabardena; oblačila iz imitacije 
usnja; oblačila iz jerseya; oblačila iz papirja; oblačila iz 
usnja; oblačila za kolesarje; oblačila za motoriste 
(oblačila); oblačila za na plažo; obleke; obutev; obutev 
za na plažo; okrogle čepice; ovratne rute; ovratniki 
(oblačila); ovratniki, ki se odpnejo; parke (daljše jakne 
s kapuco); pasovi (oblačila); pasovi za denar (oblačilo); 
pasovi za nogavice; pelerine; pete; pete za damske 
nogavice; petni vložki za obutev; pisane ovratne rute 
(bandanna); pledi (šali, rute); pletenine; pletenine, 
nogavice; podveze za kratke nogavice; podveze za 
nogavice; pokrivala; polškornji; površniki; predpasniki 
(oblačila); puloverji; rokavice (oblačila); rute, šali; 
sandali; senčniki (klobučarstvo); senčniki za čepice; 
spodnje hlače (lahko dolge); spodnje hlače, oprijete; 
spodnje perilo; spodnje perilo, ki vpija znoj; stezniki; 
stezniki (kot hlačke ali pasovi za nogavice); suknjiči; 
svitri; športni copati; športni čevlji; telovadni copati; 
telovniki; toge (oblačila); trakovi pod nogo, ki 
napenjajo hlačnice ali gamaše; turbani; umetniške 
kravate (s široko pentljo); uniforme; ženska krila; 
ženske obleke; životci (lahko z dolgimi rokavi).

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; diskoteke; klubske storitve (za zabave ali za 
izobraževanje); organiziranje lepotnih tekmovanj; 
organiziranje nastopov (storitve impresarijev); 
organiziranje zabavnih prireditev na ulici; orkestralni 
nastopi.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve; 
hoteli; kantine; kavarne; kavarniški bifeji; priprava in 
strežba mešanih pijač; restavracije; snack bari.

(210) 200970574 (220) 06.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) NOVOLIT podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov d.d.,
Nova vas 56, 1385 Nova vas, SI

(740) PATware d.o.o.,
Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI

(540)

NOVOCOKL
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(510,511) NCL(9)

17: izolacijski materiali, zvočno-izolacijski materiali, 
termoizolacijski materiali za zadrževanje toplote, 
ekspandirana polnila.

19: nekovinski gradbeni elementi; gradbeni elementi z vsaj 
eno izolacijsko plastjo; gradbeni materiali, ki vsebujejo 
izolacijski material; ometi in fasadni sistemi v 
gradbeništvu; zidne obloge v gradbeništvu, ki 
vsebujejo tudi izolacijo kot sestavni del.

(210) 200970575 (220) 06.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) NOVOLIT podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov d.d.,
Nova vas 56, 1385 Nova vas, SI

(740) PATware d.o.o.,
Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI

(540)

KOMBIVOL HARD

(510,511) NCL(9)

17: izolacijski materiali, zvočno-izolacijski materiali, 
termoizolacijski materiali za zadrževanje toplote, 
ekspandirana polnila.

19: nekovinski gradbeni elementi; gradbeni elementi z vsaj 
eno izolacijsko plastjo; gradbeni materiali, ki vsebujejo 
izolacijski material; ometi in fasadni sistemi v 
gradbeništvu; zidne obloge v gradbeništvu, ki 
vsebujejo tudi izolacijo kot sestavni del.

(210) 200970576 (220) 06.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) NOVOLIT podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov d.d.,
Nova vas 56, 1385 Nova vas, SI

(740) PATware d.o.o.,
Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI

(540)

STIROTAL

(510,511) NCL(9)

17: izolacijski materiali, zvočno-izolacijski materiali, 
termoizolacijski materiali za zadrževanje toplote, 
ekspandirana polnila.

19: nekovinski gradbeni elementi; gradbeni elementi z vsaj 
eno izolacijsko plastjo; gradbeni materiali, ki vsebujejo 
izolacijski material; ometi in fasadni sistemi v 
gradbeništvu; zidne obloge v gradbeništvu, ki 
vsebujejo tudi izolacijo kot sestavni del.

(210) 200970577 (220) 06.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska 31, 1000 Ljubljana, SI

(740) Bojan Župevec, odvetnik,
Hrvatski trg 3, 1000 Ljubljana, SI

(531) 7.1; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

16: tiskarski izdelki, časopisi, revije, periodične 
publikacije, knjige, priročniki, katalogi, albumi, 
almanahi, koledarji, prospekti, fotografije, materiali za 
učenje ali poučevanje (razen aparatov), zavijalni 
materiali iz umetnih snovi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, igralne karte.

35: marketinške storitve, objavljanje reklamnih besedil in 
sporočil, oglaševanje.

41: objavljanje nereklamnih besedil in sporočil, 
založništvo, objavljanje elektronskih knjig, priročnikov 
in revij na računalniški mreži, objavljanje knjig in 
priročnikov.

(210) 200970578 (220) 06.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska 31, 1000 Ljubljana, SI

(740) Bojan Župevec, odvetnik,
Hrvatski trg 3, 1000 Ljubljana, SI

(531) 7.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) siva, bela, modra, zelena

(510,511) NCL(9)

16: tiskarski izdelki, časopisi, revije, periodične 
publikacije, knjige, priročniki, katalogi, albumi, 
almanahi, koledarji, prospekti, fotografije, materiali za 
učenje ali poučevanje (razen aparatov), zavijalni 
materiali iz umetnih snovi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi, igralne karte.

35: marketinške storitve, objavljanje reklamnih besedil in 
sporočil, oglaševanje.
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41: objavljanje nereklamnih besedil in sporočil, 
založništvo, objavljanje elektronskih knjig, priročnikov 
in revij na računalniški mreži, objavljanje knjig in 
priročnikov.

(210) 200970579 (220) 07.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o.,
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, SI

(540)

TURBO RENTA

(510,511) NCL(9)

09: čitalniki (računalniška oprema); DNA čipi (zgradba 
digitalnega omrežja); elektronske publikacije, 
naložljive preko računalniške mreže (internet...); 
elektronske table za obvestila; kartice z integriranim 
vezjem (smart cards); monitorji (terminali) 
(računalniška oprema); monitorji (zasloni); 
(računalniški programi); optični nosilci podatkov; 
procesorji (centralne procesne enote); računalniki; 
računalniške periferne enote; računalniški programi - 
programska oprema, naložljiva; preko računalniške 
mreže (internet...); računalniški programi, registrirani; 
računalniški software, registriran; računalniški 
spomini; smart cards (kartice z integriranim vezjem).

35: administrativne storitve; izbiranje in vnašanje podatkov 
v računalniške baze; izpopolnjevanje reklamnega 
gradiva; javno plakatiranje; javnomnenjske raziskave; 
neposredno reklamno oglaševanje po pošti; 
objavljanje reklamnih besedil; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih; 
oddajanje propagandnih sredstev v najem; 
oglaševanje po računalniški mreži; organizacija razstav 
za komercialne ali reklamne namene; organiziranje 
trgovinskih sejmov za komercialne ali reklamne 
namene; pisanje reklamnih tekstov; plakatiranje; 
pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne informacije; 
poslovne poizvedbe; poslovne raziskave; poslovne 
raziskave, poizvedbe; poslovno organizacijsko 
svetovanje; pospeševanje prodaje (za druge); 
predstavitev blaga v komunikacijskih medijih (prodaja 
na drobno); prikazi (demonstracije) izdelkov; priprava 
sporočil za javnost; raziskovanje in zbiranje podatkov iz 
medijev; razširjanje reklamnih materialov; 
reklamiranje; reklamiranje po pošti; reklamne storitve; 
reklamno oglaševanje po radiu; reklamno oglaševanje 
po televiziji; reprodukcija dokumentov; sistemiziranje 
informacij v računalniške baze; sprejemanje 
telefonskih klicev (za odsotne naročnike); storitve 
urejanja v oglaševalske namene; storitve zunanjih 
izvajalcev, kot poslovna; podpora (outsourcing); tržne 
raziskave; vodenje računalniških datotek.

36: bančne storitve preko telekomunikacijskihmedijev; 
bančništvo; borzno posredovanje (efektni posli); 
denarna nakazila preko elektronskih medijev (SWIFT); 
fiduciarni posli; finančne analize; finančne naložbe; 
finančni posli; finančno informiranje; finančno 
sponzoriranje; finančno svetovanje; finančno 
upravljanje; finančno vrednotenje (v zavarovalništvu, 
bančništvu, pri nepremičninah); izdajanje vrednostnih 
bonov; kreditno posredništvo; posli z vrednostnimi 
papirji; posojila (financiranje); borzno posredništvo; 

skrbništvo (finančno); storitve izplačevanja pokojnin; 
vzajemni skladi; zavarovalniško informiranje; 
zavarovalniško svetovanje; zavarovalno posredništvo.

(210) 200970580 (220) 08.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) GENERA d.o.o.,
Podmilščakova ulica 18, 1000 Ljubljana, SI

(540)

SANMAK

(510,511) NCL(9)

11: naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, 
kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje, vodovodne 
in sanitarne instalacije; aparati in napeljave za 
prezračevanje (klimatizacija), aparati na vroči zrak, cevi 
za kotle, čistilne naprave za odpadne vode, čistilne 
naprave za vodo, dimne cevi za kotle za gretje, 
električne grelne naprave, električni radiatorji, filtri za 
klimatizacijo, grelna telesa, grelne naprave, grelne 
naprave na trda, tekoča ali plinasta goriva, grelne 
plošče, grelni kotli, grelniki vode, grelniki vode 
(aparati), grelnik zraka, hladilne napeljave in stroji, 
hladilne naprave za tekočine, hladilni aparati in 
napeljave, hladilni aparati in stroji, izmenjevalci toplote 
(ne kot deli strojev), klimatske naprave, kotli za vročo 
vodo ki niso deli strojev, napeljave za klimatske 
naprave, napeljave za ogrevanje, napeljave za 
ogrevanje s toplo vodo, naprave in stroji za 
čiščenjevode, naprave za hlajenje zraka, ogrevalne 
naprave, parni kotli, ki niso deli strojev, peči (naprave 
za ogrevanje), plinski gorilniki, plinski kondenzatorji 
(ne deli strojev), plinski kotli, radiatorji (gretje), sončni 
kolektorji (ogrevanje), termostatski ventili (deli 
ogrevalnih napeljav), toplotne črpalke, uparjalniki.

37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo; 
čiščenje in popravljanje gorilcev, čiščenje in 
popravljanje parnih kotlov, gradbeni nadzor, 
gradbeništvo, gradna in vzdrževanje naftovodov, 
informacije o gradbenih delih, instalcija in popravljanje 
električnih naprav, instalacija in opravljanje grelnih 
naprav, instalacija in popravljanje hladilnih naprav, 
instalacija in popravlajnje klimatskih naprav, instalacija 
in popravljanje peči, instalacija in popravljanje 
protipožarnih alarmnih naprav, instalcija in popravila 
protivlomnih alarmnih naprav, instalacija kuhinjske 
opreme, instalacija, vzdrževanje in popravljanje 
strojev, izposoja gradbenih strojev, kleparstvo, 
montaža, vzdrževanje in popravila računalniške strojne 
opreme, obnovitve izrabljenih ali poškodovanih 
strojev, rušenje zgradb, vgradnja in popravljanje 
dvigal.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme,gradbeno 
svetovanje, inženirske storitve, načrtovanje 
konstrukcij, svetovanje na področju varčevanja z 
energijo, tehniški nadzor, vgraditev računalniške 
programske opreme, vzdrževanje računalniške 
programske opreme.
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(210) 200970591 (220) 12.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Gozdno gospodarstvo Postojna d.d.,
Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, SI

(740) PATware d.o.o.,
Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 27.7; 29.1

(540)

(591) zelena, srebrna

(510,511) NCL(9)

19: nekovinski gradbeni materiali, profilne letve za 
gradbeništvo, ne iz kovine, opaži, ne iz kovine, za 
betoniranje, stavbni les, vezan les, žagani les, deske 
(gradbeni les), drogovi, ne iz kovine, gradbeni paneli, 
ne iz kovine; konstrukcijski materiali, ne iz kovine, les, 
bruna, stavbni les (oblikovan, tesan),lesene obloge, 
letve, ne iz kovine.

(210) 200970592 (220) 12.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Osenar Nina,
Vrhopolje 39, Kamnik, SI

(740) Odvetniška družba, Čeferin o.p., d.n.o.,
Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje, SI

(540)

NO SKIN

(510,511) NCL(9)

25: oblačila, obutev, pokrivala.

(210) 200970593 (220) 12.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d.,
Kidričeva 26, 3000 Celje, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) siva, oranžna

(510,511) NCL(9)

01: kemični proizvodi za industrijo, znanost, fotografijo kot 
tudi za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo; umetne 
smole v surovem stanju; umetne snovi v surovem 
stanju, gnojila; sestavki za gašenje požara; pripravki za 
taljenje in varjenje kovin; kemični proizvodi za 
konzerviranje živil; snovi za strojenje; lepila za 
industrijo.

(210) 200970594 (220) 12.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Aramex International Ltd.,
Canons Court 22 Victoria Street, Hamilton, BM

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(540)

ARAMEX

(510,511) NCL(9)

35: poslovne storitve v zvezi z logistiko transporta in 
dostave blaga; računalniško sledenje, sledenje in 
rokovanje z dokumenti, paketi in tovorom v tranzitu; 
upravljanje v logistiki; integrirano sledenje in 
upravljanje komercialnih transakcij, storitve 
oglaševanja; storitve poslovnega upravljanja; storitve 
poslovne administracije;storitve pisarniških funkcij/
opravil; storitve pomoči/podpore upravljanja; storitve 
upravljanje svetovanja; upravljanje skladiščenja; 
proces uvoza in izvoza dokumentacije; direktni 
marketing in storitve naročanja preko kataloga, 
vključno ampak ne omejeno na, delovanje kataloških 
razstavnih prostorov in televizijska ali internetna 
storitev nakupovanja.

39: storitev domače in mednarodne ekspresne dostave 
paketov; storitve posredovanja tovora in vse storitve 
vključene v ta razred, vključno s posredovanjem tovora 
po zračni in morski poti, konsolidiranje, skladiščenje, 
storitve carinjenja in raztovarjanja; direktni marketing in 
storitve naročanja preko kataloga, vključno ampak ne 
omejeno na, delovanje kataloških razstavnih prostorov 
in televizijska ali internetna storitev nakupovanja; 
storitve kopenskega transporta; upravljanje logistike; 
skladiščenje, upravljanje skladiščenja in upravljanje 
inventarja; modalni transport in distribucija.

(210) 200970595 (220) 12.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Grenki List Licenciranje, d.o.o.,
Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, SI

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, rdeča, rdeče-rjava, bela
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(510,511) NCL(9)

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskarski izdelki, knjigoveški material, 
fotografije, pisarniški material, lepila za pisarniški 
material ali za gospodinjstvo, potrebščine za 
umetnike, čopiči, pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva), material za učenje in poučevanje 
(razen aparatov), zavijalni materiali iz umetnih snovi, ki 
jih ne obsegajo drugi razredi, tiskarske črke, klišeji, 
posebno kartonaste škatle in etikete.

25: oblačila, obutev, pokrivala.
33: alkoholne pijače (razen piva).
35: poslovno upravljanje in svetovanje.

(210) 200970597 (220) 13.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Inštitut za računovodstvo,
Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SI

(531) 24.17; 27.5; 29.1

(540)

(591) siva, rdeča

(510,511) NCL(9)

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve oblikovanja - 
projektiranja v zvezi s tem, industrijske analize in 
raziskave, oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme, raziskave in razvoj za druge.

(210) 200970598 (220) 13.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Inštitut za računovodstvo,
Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) siva, rdeča

(510,511) NCL(9)

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve oblikovanja - 
projektiranja v zvezi s tem, industrijske analize in 
raziskave, oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme, raziskave in razvoj za druge.

(210) 200970599 (220) 13.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Inštitut za računovodstvo,
Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) siva, rdeča

(510,511) NCL(9)

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve oblikovanja - 
projektiranja v zvezi s tem, industrijske analize in 
raziskave, oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme, raziskave in razvoj za druge.

(210) 200970600 (220) 13.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Inštitut za računovodstvo,
Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) siva, rdeča

(510,511) NCL(9)

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve oblikovanja - 
projektiranja v zvezi s tem, industrijske analize in 
raziskave, oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme, raziskave in razvoj za druge.

(210) 200970601 (220) 13.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Inštitut za računovodstvo,
Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) siva, rdeča
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(510,511) NCL(9)

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti.

42: znanstvene in tehnološke storitve oblikovanja - 
projektiranja v zvezi s tem, industrijske analize in 
raziskave, oblikovanje in razvoj računalniške strojne in 
programske opreme, raziskave in razvoj za druge.

(210) 200970608 (220) 14.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(540)

FIRMASTA

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski proizvodi.

(210) 200970609 (220) 14.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(531) 28.5

(540)

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski proizvodi.

(210) 200970611 (220) 14.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Gozdno gospodarstvo Postojna d.d.,
Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, SI

(740) PATware d.o.o.,
Jurčkova cesta 17, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 27.7; 29.1

(540)

(591) zelena, srebrna

(510,511) NCL(9)

19: nekovinski gradbeni materiali; profilne letve za 
gradbeništvo, ne iz kovine; opaži, ne iz kovine, za 
betoniranje; stavbni les; vezen les; žgani les; deske 
8gradbeni les); drogovi, ne iz kovine; gradbeni paneli, 
ne iz kovine, konstrukcijski materiali, ne iz kovine, Les, 
bruna, stavbni les (oblikovan, tesen); lesene obloge; 
letve, ne iz kovine.

(210) 200970612 (220) 14.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Akademsko atletsko društvo Slovan,
Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana, SI

(531) 2.1; 27.5

(540)

(591) črna, oranžna

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; objavljanje 
reklamnih besedil; oddajanje oglaševalskega prostora 
v komunikacijskih medijih; oglaševanje po računalniški 
mreži; predstavitev blaga v komunikacijskih medijih 
(prodaja na drobno); prikazi (demonstracije) izdelkov; 
razširjanje reklamnih materialov; reklamiranje; 
reklamiranje po pošti; vodenje računalniških datotek.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; akademije (izobraževanje); fotografiranje; 
fotografske reportaže; informiranje o izobraževanju; 
informiranje o prireditvah; informiranje o rekreaciji; 
izobrazbeni izpiti; izobraževanje; izposoja športne 
opreme (razen vozil); klubske storitve (za zabave ali za 
izobraževanje); merjenje časa na športnih prireditvah; 
objavljanje besedil (razen reklam); objavljanje 
elektronskih knjig in revij na računalniški mreži; 
objavljanje knjig; organizacija in izvedba seminarjev; 
organizacija in vodenje kolokvijev; organizacija in 
vodenje konferenc; organizacija in vodenje 
kongresov; organizacija in vodenje simpozijev; 
organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav; 
organizacija športnih tekmovanj; organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); organiziranje in 
vodenje učnih delavnic (šolanje); oskrba z 
rekreacijskimi pripomočki; počitniški tabori; 
poučevanje; praktično izpopolnjevanje (predstavitve); 
produkcija radijskih in televizijskih programov; prostori 
za šport (dano na razpolago); storitve urejanja 
publikacij (nereklamnih); športna taborišča; telesna 
vzgoja.

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; 
načrtovanje in vzdrževanje spletnih strani za druge; 
nudenje iskalnikov po Internetu; oblikovanje 
računalniške programske opreme; oddajanje 
računalniške programske opreme v najem; oddajanje 
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spletnih serverjev; podatkovna konverzija 
računalniških programov in podatkov (ne fizična 
konverzija); projektne študije (tehniške); računalniška 
programska oprema (oblikovanje); računalniška 
programska oprema (posodobitev); računalniške 
sistemske analize; računalniško programiranje; 
raziskave in razvoj (za druge); storitve gostovanja na 
spletnem strežniku; tehniške raziskave.

(210) 200970614 (220) 14.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Bristol - Myers Squibb Company a Delaware Corporation,
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski preparati za humano rabo.

(210) 200970617 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Pivovarna Union d.d.,
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

UJI PEJA

(510,511) NCL(9)

32: mineralna voda; pitna voda; namizna voda; gazirana 
voda; voda iz izvirov; izvirska voda; sodavice; pitna 
voda, voda z dodatki (brezalkoholna pija a); limonade; 
aromatizirane pija e na osnovi mineralne vode in sadja 
ali ekstraktov sadja; brezalkoholne pija e s sadjem; 
sadne pija e in sadni sokovi; nektari; brezalkoholne 
pija s sadjem; sadne pija e in sadni sokovi; nektari; 
brezalkoholne pija ; sirupi in drugi pripravki za 
proizvodnjo pija ; pivo; me anice svetlega in temnega 
piva; brezalkoholno pivo; pivo z ni jo vsebnostjo kalorij 
in alkohola; hmeljni napitki; me anice piva s sadnimi 
sokovi, sadnimi ekstrakti in/ali z okusom po sadju; me 
anice piva in limonade ali oran ade; me anice piva z 
brezalkoholnimi pija ami.

35: prodaja na debelo in drobno piva, mineralnih vod in 
sodavic ter drugih brezalkoholnih pija , sadnih pija in 
sadnih sokov, sirupov in drugih pripravkov za 
proizvodnjo pija , pitne vode, vode z dodatki 
(berzalkoholna pija a); oglasna dejavnost; marketin kie 

storitve, ekonomska propaganda; vodenje 
komercilanih poslov; poslovna administracija; pisarni 
ki posli; administrativne storitve; javnomnenjske 
raziskave; licitiranje; neposredno reklamno ogla 
evanje po po ti; objavljanje reklamnih besedil; 
oddajanje oglasnih povr in v najem; ogla evanje po ra 
unalni ki mre i; prikazi (demonstracija) izdelkov; raz 
irjanje reklamnih materilov; reklamiranje po po ti; 
reklamne agencije; reklamne storitve; reklamno ogla 
evanje po radiu; reklamno ogla evanje po televiziji; stiki 
z javnostjo; tr ne raziskave; izdajanje in objavljanje 
tekstov, besedil in posnetih nosilcev zvo nega in 
slikovnega zapisa v komercialne in reklamne namene; 
pripravljanje, vodenje in organiziranje poslovnih 
posvetovanj, sejmov, razstav in prireditev v reklamne in 
komercialne namene.

39: storitve polnjenja, pakiranja in skladi enja pija , zlasti 
brezalkoholnih pija , mineralnih vod, pitnih vod, vod z 
dodatki, namiznih vod, sodavic, sokov, me anic piv in 
sokov, piv, me anice piv, piv vseh vrst, alkoholnih pija 
; prevozni tvo.

(210) 200970619 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(531) 28.5

(540)

(561) SEPTOAKVA

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski proizvodi.

(210) 200970620 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(531) 25.1; 29.1

(540)

(591) rjava, rdeča, bela, siva

(510,511) NCL(9)

03: kozmetični preparati za lase.

05: farmacevtski proizvodi; sanitarni proizvodi za 
medicinske namene; dietetski proizvodi za medicinske 
namene.
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(210) 200970621 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(531) 26.1; 28.5; 29.1

(540)

(561) KOMPLEKSNI PODHOD

(591) rjava, rdeča, bela, siva

(510,511) NCL(9)

03: kozmetični preparati za lase.

05: farmacevtski proizvodi; sanitarni proizvodi za 
medicinske namene; dietetski proizvodi za medicinske 
namene.

(210) 200970622 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(531) 26.1; 29.1

(540)

(591) rjava, rdeča, bela, siva

(510,511) NCL(9)

03: kozmetični preparati za lase.

05: farmacevtski proizvodi; sanitarni proizvodi za 
medicinske namene; dietetski proizvodi za medicinske 
namene.

(210) 200970623 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(531) 26.1; 29.1

(540)

(561) KOMPLEKSNI PODHOD

(591) rjava, rdeča, bela, siva

(510,511) NCL(9)

03: kozmetični preparati za lase.

05: farmacevtski proizvodi; sanitarni proizvodi za 
medicinske namene; dietetski proizvodi za medicinske 
namene.

(210) 200970624 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 26.11; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

35: oglasna in poslovna dejavnost; vodenje komercialnih 
poslov, poslovna administracija, pisarniški posli; 
fakturiranje; ekonomske prognoze; iskanje podatkov v 
računalniških bazah (za druge); iskanje poroštev; 
zbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
knjigovodstvo, računovodstvo; knjigovodska revizija; 
licitiranje; objavljanje reklamnih besedil; oglaševanje 
bančnih in finančnih storitev on-line, na televiziji in 
radiju; pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne 
cenitve; poslovne informacije, vključno poslovne 
informacije on-line iz računalniške podatkovne baze, z 
računalniškega omrežja, globalnega računalniškega 
omrežja ali Interneta; poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike; poslovne raziskave; poslovno 
organizacijsko svetovanje; strokovno poslovno 
svetovanje; priprava sporočil za javnost; saldakonti; 
sestavljanje statistik; nudenje statističnih informacij o 
ekonomskih in finančnih vsebinah (za poslovne 
namene); stiki z javnostjo; stroškovno-cenovne 
analize; vodenje računalniških datotek; oddajanje 
oglasnega prostora v najem; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih; 
organizacija razstav v komercialne ali reklamne 
namene.
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36: finančni posli, vključno on-line; denarni posli, vključno 
on-line; bančništvo; bančne storitve preko 
telekomunikacijskih medijev; posli v zvezi s 
posredovanjem nepremičnin; cenitev nepremičnin; 
numizmatične cenitve; cenitev umetnin; cenitev starin; 
davčno svetovanje; denarna nakazila preko 
elektronskih medijev; depo posli; pobiranje 
dobrodelnih prispevkov; faktoring; fiduciarni posli; 
finančno svetovanje; finančne analize; finančne 
naložbe; finančni kliring; finančne informacije, 
vključno on-line; informacije s področja bančništva, 
vključno on-line; informacije o investicijah, vključno 
on-line; finančno sponzoriranje; finančno vrednotenje 
(v bančništvu, pri nepremičninah); fiskalne cenitve; 
garancijski in kavcijski posli; hramba dragocenosti v 
sefih; hranilniški posli; izdajanje debetnih kartic; 
izdajanje kreditnih kartic; izdajanje potovalnih čekov; 
izdajanje vrednostnih bonov; kreditno posredništvo; 
likvidacije podjetij (finančne storitve); leasing; 
lombardni posli; menjalniški posli; posojila 
(financiranje); obročna posojila; posli z vrednostnimi 
papirji, on-line trgovanje z delnicami; preverjanje 
čekov; finančno skrbništvo; storitve izplačevanje 
pokojnin; upravljanje nepremičnin; vzajemni skladi; 
zakup nepremičnin; zastavljalni posli; aktuarski posli.

38: telekomunikacije na področju finančnih transakcij; 
telematski prenos podatkov, ki zadevajo realizacijo 
deviznih finančnih operacij, obrestne mere, delnice, 
investicije in druge finančne operacije; prenos 
informacij in podatkov on-line in preko Interneta; 
omogočanje dostopa do baz podatkov; omogočanje 
dostopa do globalne računalniške mreže za upravljane 
sklade, za trgovanje z delnicami, mejno posojanje ter 
za finančne in investicijske informacije; računalniško 
podprto prenašanje sporočil in slik; telekonferenčne 
storitve.

(210) 200970625 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(540)

INDEKS paket

(510,511) NCL(9)

35: oglasna in poslovna dejavnost; vodenje komercialnih 
poslov, poslovna administracija, pisarniški posli; 
fakturiranje; ekonomske prognoze; iskanje podatkov v 
računalniških bazah (za druge); iskanje poroštev; 
zbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
knjigovodstvo, računovodstvo; knjigovodska revizija; 
licitiranje; objavljanje reklamnih besedil; oglaševanje 
bančnih in finančnih storitev on-line, na televiziji in 
radiju; pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne 
cenitve; poslovne informacije, vključno poslovne 
informacije on-line iz računalniške podatkovne baze, z 
računalniškega omrežja, globalnega računalniškega 
omrežja ali Interneta; poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike; poslovne raziskave; poslovno 
organizacijsko svetovanje; strokovno poslovno 
svetovanje; priprava sporočil za javnost; saldakonti; 
sestavljanje statistik; nudenje statističnih informacij o 
ekonomskih in finančnih vsebinah (za poslovne 

namene); stiki z javnostjo; stroškovno-cenovne 
analize; vodenje računalniških datotek; oddajanje 
oglasnega prostora v najem; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih; 
organizacija razstav v komercialne ali reklamne 
namene.

36: finančni posli, vključno on-line; denarni posli, vključno 
on-line; bančništvo; bančne storitve preko 
telekomunikacijskih medijev; posli v zvezi s 
posredovanjem nepremičnin; cenitev nepremičnin; 
numizmatične cenitve; cenitev umetnin; cenitev starin; 
davčno svetovanje; denarna nakazila preko 
elektronskih medijev; depo posli; pobiranje 
dobrodelnih prispevkov; faktoring; fiduciarni posli; 
finančno svetovanje; finančne analize; finančne 
naložbe; finančni kliring; finančne informacije, 
vključno on-line; informacije s področja bančništva, 
vključno on-line; informacije o investicijah, vključno 
on-line; finančno sponzoriranje; finančno vrednotenje 
(v bančništvu, pri nepremičninah); fiskalne cenitve; 
garancijski in kavcijski posli; hramba dragocenosti v 
sefih; hranilniški posli; izdajanje debetnih kartic; 
izdajanje kreditnih kartic; izdajanje potovalnih čekov; 
izdajanje vrednostnih bonov; kreditno posredništvo; 
likvidacije podjetij (finančne storitve); leasing; 
lombardni posli; menjalniški posli; posojila 
(financiranje); obročna posojila; posli z vrednostnimi 
papirji, on-line trgovanje z delnicami; preverjanje 
čekov; finančno skrbništvo; storitve izplačevanje 
pokojnin; upravljanje nepremičnin; vzajemni skladi; 
zakup nepremičnin; zastavljalni posli; aktuarski posli.

38: telekomunikacije na področju finančnih transakcij; 
telematski prenos podatkov, ki zadevajo realizacijo 
deviznih finančnih operacij, obrestne mere, delnice, 
investicije in druge finančne operacije; prenos 
informacij in podatkov on-line in preko Interneta; 
omogočanje dostopa do baz podatkov; omogočanje 
dostopa do globalne računalniške mreže za upravljane 
sklade, za trgovanje z delnicami, mejno posojanje ter 
za finančne in investicijske informacije; računalniško 
podprto prenašanje sporočil in slik; telekonferenčne 
storitve.

(210) 200970626 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(540)

KATEDRA paket

(510,511) NCL(9)

35: oglasna in poslovna dejavnost; vodenje komercialnih 
poslov, poslovna administracija, pisarniški posli; 
fakturiranje; ekonomske prognoze; iskanje podatkov v 
računalniških bazah (za druge); iskanje poroštev; 
zbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
knjigovodstvo, računovodstvo; knjigovodska revizija; 
licitiranje; objavljanje reklamnih besedil; oglaševanje 
bančnih in finančnih storitev on-line, na televiziji in 
radiju; pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne 
cenitve; poslovne informacije, vključno poslovne 
informacije on-line iz računalniške podatkovne baze, z 
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računalniškega omrežja, globalnega računalniškega 
omrežja ali Interneta; poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike; poslovne raziskave; poslovno 
organizacijsko svetovanje; strokovno poslovno 
svetovanje; priprava sporočil za javnost; saldakonti; 
sestavljanje statistik; nudenje statističnih informacij o 
ekonomskih in finančnih vsebinah (za poslovne 
namene); stiki z javnostjo; stroškovno-cenovne 
analize; vodenje računalniških datotek; oddajanje 
oglasnega prostora v najem; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih; 
organizacija razstav v komercialne ali reklamne 
namene.

36: finančni posli, vključno on-line; denarni posli, vključno 
on-line; bančništvo; bančne storitve preko 
telekomunikacijskih medijev; posli v zvezi s 
posredovanjem nepremičnin; cenitev nepremičnin; 
numizmatične cenitve; cenitev umetnin; cenitev starin; 
davčno svetovanje; denarna nakazila preko 
elektronskih medijev; depo posli; pobiranje 
dobrodelnih prispevkov; faktoring; fiduciarni posli; 
finančno svetovanje; finančne analize; finančne 
naložbe; finančni kliring; finančne informacije, 
vključno on-line; informacije s področja bančništva, 
vključno on-line; informacije o investicijah, vključno 
on-line; finančno sponzoriranje; finančno vrednotenje 
(v bančništvu, pri nepremičninah); fiskalne cenitve; 
garancijski in kavcijski posli; hramba dragocenosti v 
sefih; hranilniški posli; izdajanje debetnih kartic; 
izdajanje kreditnih kartic; izdajanje potovalnih čekov; 
izdajanje vrednostnih bonov; kreditno posredništvo; 
likvidacije podjetij (finančne storitve); leasing; 
lombardni posli; menjalniški posli; posojila 
(financiranje); obročna posojila; posli z vrednostnimi 
papirji, on-line trgovanje z delnicami; preverjanje 
čekov; finančno skrbništvo; storitve izplačevanje 
pokojnin; upravljanje nepremičnin; vzajemni skladi; 
zakup nepremičnin; zastavljalni posli; aktuarski posli.

38: telekomunikacije na področju finančnih transakcij; 
telematski prenos podatkov, ki zadevajo realizacijo 
deviznih finančnih operacij, obrestne mere, delnice, 
investicije in druge finančne operacije; prenos 
informacij in podatkov on-line in preko Interneta; 
omogočanje dostopa do baz podatkov; omogočanje 
dostopa do globalne računalniške mreže za upravljane 
sklade, za trgovanje z delnicami, mejno posojanje ter 
za finančne in investicijske informacije; računalniško 
podprto prenašanje sporočil in slik; telekonferenčne 
storitve.

(210) 200970627 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(540)

DOBRODOŠLICA paket

(510,511) NCL(9)

35: oglasna in poslovna dejavnost; vodenje komercialnih 
poslov, poslovna administracija, pisarniški posli; 
fakturiranje; ekonomske prognoze; iskanje podatkov v 

računalniških bazah (za druge); iskanje poroštev; 
zbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
knjigovodstvo, računovodstvo; knjigovodska revizija; 
licitiranje; objavljanje reklamnih besedil; oglaševanje 
bančnih in finančnih storitev on-line, na televiziji in 
radiju; pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne 
cenitve; poslovne informacije, vključno poslovne 
informacije on-line iz računalniške podatkovne baze, z 
računalniškega omrežja, globalnega računalniškega 
omrežja ali Interneta; poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike; poslovne raziskave; poslovno 
organizacijsko svetovanje; strokovno poslovno 
svetovanje; priprava sporočil za javnost; saldakonti; 
sestavljanje statistik; nudenje statističnih informacij o 
ekonomskih in finančnih vsebinah (za poslovne 
namene); stiki z javnostjo; stroškovno-cenovne 
analize; vodenje računalniških datotek; oddajanje 
oglasnega prostora v najem; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih; 
organizacija razstav v komercialne ali reklamne 
namene.

36: finančni posli, vključno on-line; denarni posli, vključno 
on-line; bančništvo; bančne storitve preko 
telekomunikacijskih medijev; posli v zvezi s 
posredovanjem nepremičnin; cenitev nepremičnin; 
numizmatične cenitve; cenitev umetnin; cenitev starin; 
davčno svetovanje; denarna nakazila preko 
elektronskih medijev; depo posli; pobiranje 
dobrodelnih prispevkov; faktoring; fiduciarni posli; 
finančno svetovanje; finančne analize; finančne 
naložbe; finančni kliring; finančne informacije, 
vključno on-line; informacije s področja bančništva, 
vključno on-line; informacije o investicijah, vključno 
on-line; finančno sponzoriranje; finančno vrednotenje 
(v bančništvu, pri nepremičninah); fiskalne cenitve; 
garancijski in kavcijski posli; hramba dragocenosti v 
sefih; hranilniški posli; izdajanje debetnih kartic; 
izdajanje kreditnih kartic; izdajanje potovalnih čekov; 
izdajanje vrednostnih bonov; kreditno posredništvo; 
likvidacije podjetij (finančne storitve); leasing; 
lombardni posli; menjalniški posli; posojila 
(financiranje); obročna posojila; posli z vrednostnimi 
papirji, on-line trgovanje z delnicami; preverjanje 
čekov; finančno skrbništvo; storitve izplačevanje 
pokojnin; upravljanje nepremičnin; vzajemni skladi; 
zakup nepremičnin; zastavljalni posli; aktuarski posli.

38: telekomunikacije na področju finančnih transakcij; 
telematski prenos podatkov, ki zadevajo realizacijo 
deviznih finančnih operacij, obrestne mere, delnice, 
investicije in druge finančne operacije; prenos 
informacij in podatkov on-line in preko Interneta; 
omogočanje dostopa do baz podatkov; omogočanje 
dostopa do globalne računalniške mreže za upravljane 
sklade, za trgovanje z delnicami, mejno posojanje ter 
za finančne in investicijske informacije; računalniško 
podprto prenašanje sporočil in slik; telekonferenčne 
storitve.

(210) 200970628 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 27.5
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(540)

(510,511) NCL(9)

35: oglasna in poslovna dejavnost; vodenje komercialnih 
poslov, poslovna administracija, pisarniški posli; 
fakturiranje; ekonomske prognoze; iskanje podatkov v 
računalniških bazah (za druge); iskanje poroštev; 
zbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
knjigovodstvo, računovodstvo; knjigovodska revizija; 
licitiranje; objavljanje reklamnih besedil; oglaševanje 
bančnih in finančnih storitev on-line, na televiziji in 
radiju; pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne 
cenitve; poslovne informacije, vključno poslovne 
informacije on-line iz računalniške podatkovne baze, z 
računalniškega omrežja, globalnega računalniškega 
omrežja ali Interneta; poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike; poslovne raziskave; poslovno 
organizacijsko svetovanje; strokovno poslovno 
svetovanje; priprava sporočil za javnost; saldakonti; 
sestavljanje statistik; nudenje statističnih informacij o 
ekonomskih in finančnih vsebinah (za poslovne 
namene); stiki z javnostjo; stroškovno-cenovne 
analize; vodenje računalniških datotek; oddajanje 
oglasnega prostora v najem; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih; 
organizacija razstav v komercialne ali reklamne 
namene.

36: finančni posli, vključno on-line; denarni posli, vključno 
on-line; bančništvo; bančne storitve preko 
telekomunikacijskih medijev; posli v zvezi s 
posredovanjem nepremičnin; cenitev nepremičnin; 
numizmatične cenitve; cenitev umetnin; cenitev starin; 
davčno svetovanje; denarna nakazila preko 
elektronskih medijev; depo posli; pobiranje 
dobrodelnih prispevkov; faktoring; fiduciarni posli; 
finančno svetovanje; finančne analize; finančne 
naložbe; finančni kliring; finančne informacije, 
vključno on-line; informacije s področja bančništva, 
vključno on-line; informacije o investicijah, vključno 
on-line; finančno sponzoriranje; finančno vrednotenje 
(v bančništvu, pri nepremičninah); fiskalne cenitve; 
garancijski in kavcijski posli; hramba dragocenosti v 
sefih; hranilniški posli; izdajanje debetnih kartic; 
izdajanje kreditnih kartic; izdajanje potovalnih čekov; 
izdajanje vrednostnih bonov; kreditno posredništvo; 
likvidacije podjetij (finančne storitve); leasing; 
lombardni posli; menjalniški posli; posojila 
(financiranje); obročna posojila; posli z vrednostnimi 
papirji, on-line trgovanje z delnicami; preverjanje 
čekov; finančno skrbništvo; storitve izplačevanje 
pokojnin; upravljanje nepremičnin; vzajemni skladi; 
zakup nepremičnin; zastavljalni posli; aktuarski posli.

38: telekomunikacije na področju finančnih transakcij; 
telematski prenos podatkov, ki zadevajo realizacijo 
deviznih finančnih operacij, obrestne mere, delnice, 
investicije in druge finančne operacije; prenos 
informacij in podatkov on-line in preko Interneta; 
omogočanje dostopa do baz podatkov; omogočanje 
dostopa do globalne računalniške mreže za upravljane 

sklade, za trgovanje z delnicami, mejno posojanje ter 
za finančne in investicijske informacije; računalniško 
podprto prenašanje sporočil in slik; telekonferenčne 
storitve.

(210) 200970629 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 27.7

(540)

(510,511) NCL(9)

35: oglasna in poslovna dejavnost; vodenje komercialnih 
poslov, poslovna administracija, pisarniški posli; 
fakturiranje; ekonomske prognoze; iskanje podatkov v 
računalniških bazah (za druge); iskanje poroštev; 
zbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze; 
knjigovodstvo, računovodstvo; knjigovodska revizija; 
licitiranje; objavljanje reklamnih besedil; oglaševanje 
bančnih in finančnih storitev on-line, na televiziji in 
radiju; pomoč pri poslovnem vodenju; poslovne 
cenitve; poslovne informacije, vključno poslovne 
informacije on-line iz računalniške podatkovne baze, z 
računalniškega omrežja, globalnega računalniškega 
omrežja ali Interneta; poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike; poslovne raziskave; poslovno 
organizacijsko svetovanje; strokovno poslovno 
svetovanje; priprava sporočil za javnost; saldakonti; 
sestavljanje statistik; nudenje statističnih informacij o 
ekonomskih in finančnih vsebinah (za poslovne 
namene); stiki z javnostjo; stroškovno-cenovne 
analize; vodenje računalniških datotek; oddajanje 
oglasnega prostora v najem; oddajanje 
oglaševalskega prostora v komunikacijskih medijih; 
organizacija razstav v komercialne ali reklamne 
namene.

36: finančni posli, vključno on-line; denarni posli, vključno 
on-line; bančništvo; bančne storitve preko 
telekomunikacijskih medijev; posli v zvezi s 
posredovanjem nepremičnin; cenitev nepremičnin; 
numizmatične cenitve; cenitev umetnin; cenitev starin; 
davčno svetovanje; denarna nakazila preko 
elektronskih medijev; depo posli; pobiranje 
dobrodelnih prispevkov; faktoring; fiduciarni posli; 
finančno svetovanje; finančne analize; finančne 
naložbe; finančni kliring; finančne informacije, 
vključno on-line; informacije s področja bančništva, 
vključno on-line; informacije o investicijah, vključno 
on-line; finančno sponzoriranje; finančno vrednotenje 
(v bančništvu, pri nepremičninah); fiskalne cenitve; 
garancijski in kavcijski posli; hramba dragocenosti v 
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sefih; hranilniški posli; izdajanje debetnih kartic; 
izdajanje kreditnih kartic; izdajanje potovalnih čekov; 
izdajanje vrednostnih bonov; kreditno posredništvo; 
likvidacije podjetij (finančne storitve); leasing; 
lombardni posli; menjalniški posli; posojila 
(financiranje); obročna posojila; posli z vrednostnimi 
papirji, on-line trgovanje z delnicami; preverjanje 
čekov; finančno skrbništvo; storitve izplačevanje 
pokojnin; upravljanje nepremičnin; vzajemni skladi; 
zakup nepremičnin; zastavljalni posli; aktuarski posli.

38: telekomunikacije na področju finančnih transakcij; 
telematski prenos podatkov, ki zadevajo realizacijo 
deviznih finančnih operacij, obrestne mere, delnice, 
investicije in druge finančne operacije; prenos 
informacij in podatkov on-line in preko Interneta; 
omogočanje dostopa do baz podatkov; omogočanje 
dostopa do globalne računalniške mreže za upravljane 
sklade, za trgovanje z delnicami, mejno posojanje ter 
za finančne in investicijske informacije; računalniško 
podprto prenašanje sporočil in slik; telekonferenčne 
storitve.

(210) 200970630 (220) 15.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Pivovarna Laško d.d.,
Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(740) dr. Jure Marn, univ.dipl.inž., univ.dipl.prav.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI

(540)

Bandidos Cuba Libre

(510,511) NCL(9)

30: ledeni čaj, ledeni čaj z dodatkom sadnega sirupa, čaj, 
pijače na osnovi čaja; pijače na osnovi čokolade; 
kakao; pijače na osnovi kakava; kava, kavni 
nadomestki, ledena kava, pijače na osnovi kave; kis.

32: pivo; mešanice svetlega in temnega piva; 
brezalkoholno pivo; pivo z nižjo vsebnostjo kalorij in 
alkohola; hmeljni napitki; mešanice piva s sadnimi 
sokovi, sadnimi ekstrakti in/ali z okusom po sadju; 
mešanice piva in limonade ali oranžade; mešanice piva 
z brezalkoholnimi pijačami; mineralna voda; pitna 
voda; namizna voda; gazirana voda; voda iz izvirov; 
sodavice; limonade; aromatizirane pijače na osnovi 
mineralne vode in sadja ali ekstraktov sadja; 
brezalkoholne pijače s sadjem; sadne pijače in sadni 
sokovi; nektari; brezalkoholne pijače; sirupi in drugi 
pripravki za proizvodnjo pijač.

33: alkoholne pijače (razen piva).

39: storitve polnjenja in pakiranja pijač, zlasti piv, mešanice 
piv, piv vseh vrst, brezalkoholnih pijač, mineralnih vod, 
pitnih vod, namiznih vod, sodavic, sokov, mešanic piv 
in sokov, alkoholnih pijač.

(210) 200970631 (220) 18.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(531) 26.1; 29.1

(540)

(591) rjava, rdeča, bela, siva

(510,511) NCL(9)

03: kozmetični preparati za lase.

05: farmacevtski proizvodi; sanitarni proizvodi za 
medicinske namene; dietetski proizvodi za medicinske 
namene.

(210) 200970632 (220) 18.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU,
Gosposvetska 83, 2000 Maribor, SI

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1

(540)

(591) bela, zelena, črna

(510,511) NCL(9)
09: elektronske publikacije, naložljive preko računalniške 

mreže (internet).
16: tiskane publikacije, tiskovine.
35: reklamiranje.
38: elektronska pošta.
41: počitniški tabori.
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(210) 200970633 (220) 18.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) SVAROG, SREČKO ŠORLI SP,
Mariborska 48, 2250 Ptuj, SI

(531) 1.15; 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

41: izobraževanje, organizacija in izvedba seminarjev, 
organizacija in vodenje konferenc, organizacija in 
vodenje kongresov, organizacija in vodenje 
simpozijev, telesna vzgoja, zdravstveni klubi.

44: medicinske storitve, storitve zdravilišč, masaža, 
sanatoriji, zdravstvo.

45: individualne in socialne storitve za potrebe 
posameznika, intelektualna lastnina (svetovanje).

(210) 200970638 (220) 19.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) POSLOVNO SVETOVANJE TOMAŽ RIŽNER S.P.,
Mala čolnarska ulica 4B, 1000 Ljubljana, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 3.7

(540)

(510,511) NCL(9)

09: znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, 
kinematografski, optični, tehtalni, merilni, 
signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni 
aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 

akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo 
zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov; zvočne 
plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na 
kovance; registrske blagajne; računski stroji; oprema 
za obdelavo informacij in računalniki; audiovizuelne 
učne naprave; CD-ROMI-i; čitalniki (računalniška 
oprema); čitalniki črtnih kod; diktafoni; diskete; 
diskovni pogoni (za računalnike); DVD-ji; elektronska 
peresa (za optično čitanje podatkov); elektronske 
beležnice; elektronske etikete za proizvode; 
elektronske publikacije, naložljive preko računalniške 
mreže (internet); elektronske table za obvestila; 
elektronski žepni prevajalniki; faksi (naprave); 
fotokopirni stroji (fotografski, elektrostatični, termični); 
kompaktne plošče - CD-ji (audio, video); 
mikroprocesorji; miške (računalniška oprema); 
modemi; monitorji (terminali) (računalniška oprema); 
monitorji (zasloni) (računalniška programi); električne 
nadzorne naprave; naprave za učenje; nosilci zvoka; 
notesniki (osebni računalniki); optični čitalniki teksta; 
optični diski; optični nosilci podatkov; osebni 
računalniki (Lap top); pisemske tehtnice; ploterji; 
počivalniki za zapestja za rabo z računalniki; podloge 
za miške (računalniška oprema); procesorji (centralne 
procesne enote); računalniki; računalniške periferne 
enote; računalniške tipkovnice; računalniški programi 
- programska oprema, naložljiva preko računalniške 
mreže (internet); registrirani računalniški programi; 
registriran računalniški software; računalniški spomini; 
seštevalni strojčki; skenerji (računalniška oprema); 
smart cards (kartice z integriranim vezjem); tiskalniki za 
računalnike; tračne enote za računalnike; urejevalniki 
besedila; žepni računalniki.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji; 
albumi; aparati za plastificiranje dokumentov za 
pisarniške potrebe; beležnice; blago za vezavo knjig; 
blazinice za štampiljke; pisarniški bloki; brisače iz 
papirja; brisače za obraz iz papirja; brisalci za table; 
cevi iz lepenke; črnilne blazinice; črnilni trakovi; črnilni 
trakovi za računalniške tiskalnike; črnilni vložki; črnilo; 
držala za svinčnike; držala za štampiljke; elastični 
trakovi (gumice) za pisarniške namene; etikete, ne iz 
tekstila; fascikli; tiskani formularji; glavne poslovne 
knjige; gumirani trakovi (pisarniške potrebščine); 
higienski papir; izveski (napisi) iz papirja ali kartona; 
pisarniške kartotečne kartice; kartotečni jezdeci; 
katalogi; knjige; knjižice, knjižne opore; koledarji; 
kopirne naprave; kopirni papir (pisarniška 
potrebščina); korekturne tekočine (pisarniški 
pripomočki); krivuljniki; lepilni trakovi za pisarniške in 
gospodinjske namene; luknjači (pisarniški 
pripomočki); mape (pisalne potrebščine); markirna 
kreda; mine za svinčnike; nalepke (pisalne 
potrebščine); nalivna peresa; namizni podstavki iz 
papirja; noži za rezanje papirja (pisarniški pripomočki); 
odlagalne košarice za pisma; omarice za pisalne 
potrebščine (pisarniški pripomočki); ovitki (pisalne 
potrebščine); ovoji (pisalne potrebščine); ovojni papir; 
ovojnice za spise; označevalne markice; papirne 
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sponke; papirni listi (pisalne potrebščine); peresnice; 
pisalne mape (pisalne potrebščine); pisalne 
potrebščine; pisalni bloki; pisarniški luknjači; pisemski 
papir; plakati (posterji); plakati iz papirja ali lepenke; 
podstavki iz papirja; pravokotna ravnila; predmeti iz 
lepenke; priprave za pisanje; radirke; ravnila za 
risanje; registri (pisarniški pripomočki); rezalci papirja 
(pisarniške potrebščine); risalne potrebščine; risalni 
bloki; risalni žebljički; samolepilni trakovi za pisalne in 
gospodinjske namene; seti iz papirja; spenjači 
(pisarniške potrebščine); sponke (pisarniški 
pripomočki); sponke za vezavo listov; stojala za pisala 
(nalivna peresa in svinčniki); stroji in aparati za vezanje 
knjig (pisarniška oprema); svinčniki; svinčniki na mine; 
šablone (pisalne potrebščine); šestila za risanje; škatle 
iz lepenke ali papirja; škatle za barvice (šolske 
potrebščine); škatle za klobuke iz lepenke; štampiljke 
(žigi), table; vlažilci (pisarniški pripomočki); zvezki za 
pisanje ali risanje.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; agencije za 
poslovne informacije; fotokopiranje; izposojanje 
pisarniških strojev in opreme; knjigovodstvo; 
oglaševanje po računalniški mreži; poslovne 
informacije; poslovne raziskave; poslovno 
organizacijsko svetovanje; računovodstvo; 
reprodukcija dokumentov; strokovno poslovno 
svetovanje; svetovalne storitve s področja poslovnega 
vodenja; svetovanje pri poslovodenju; svetovanje s 
področja poslovne organizacije; tržne raziskave; 
storitve prodaje na debelo in drobno (ki spadajo v ta 
razred), vključno on-line preko računalniškega 
omrežja (storitve e-trgovine), naslednjega blaga: 
znanstvenih, pomorskih, geodetskih, fotografskih, 
kinematografskih, optičnih, tehtalnih, merilnih, 
signalizacijskih, kontrolnih (nadzornih), reševalnih ter 
učnih aparatov in instrumentov, aparatov in 
instrumentov za prevajanje, preklapljanje, 
transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo 
električne energije, aparatov za snemanje, prenos in 
reprodukcijo zvoka in slike, magnetnih nosilcev 
zapisov, zvočnih plošč, prodanjih avtomatov in 
mahanizmov za aparate na kovance, registrskih 
blagajn, računskih strojev, opreme za obdelavo 
informacij in računalnikov, audiovizuelnih učnih 
naprav, CD-ROM-ov, čitalnikov, čitalnikov črtnih kod, 
diktafonov, disket, diskovnih pogonov, DVD-jev, 
elektronskih peres, elektronskih beležnic, 
elektronskih etiket za proizvode, elektronskih 
publikacij, naložljivih preko računalniške mreže, 
elektronskih tabel za obvestila, elektronskih žepnih 
prevajalnikov, faksov, fotokopirnih strojev 
(fotografskih, elektrostatičnih, termičnih), kompaktnih 
plošč - CD-jev, mikroprocesorjev, mišk, modemov, 
monitorjev, električnih nadzornih naprav, naprav za 
učenje, nosilcev zvoka, notesnikov, optičnih čitalnikov 
teksta, optičnih diskov, optičnih nosilcev podatkov, 
osebnih računalnikov, pisemskih tehtnic, ploterjev, 
počivalnikov za zapestja za rabo z računalniki, podlog 
za miške, procesorjev, računalnikov, računalniških 
perifernih enot, računalniških tipkovnic, računalniških 
programov - programske opreme, naložljive preko 
računalniške mreže, registriranih računalniških 
programov, registriranega računalniškega softwara, 
računalniškega spomina, seštevalnih strojčkov, 
skenerjev, smart cards, tiskalnikov za računalnike, 
tračnih enot za računalnike, urejevalnikov besedila, 

žepnih računalnikov, papirja, lepenke in izdelkov iz teh 
snovi, tiskovin, knjigoveškega materiala, fotografij, 
pisarniškega materiala, lepil za pisarniški material ali za 
gospodinjstvo, potrebščin za umetnike, čopičev, 
pisalnih strojev in pisarniškega pribora, materiala za 
učenje ali poučevanje, zavijalnih materialov iz umetnih 
snovi, tiskarskih črk, klišejev, albumov, aparatov za 
plastificiranje dokumentov za pisarniške potrebe, 
beležnic, blaga za vezavo knjig, blazinic za štampiljke, 
pisarniških blokov, brisač iz papirja, brisač za obraz iz 
papirja, brisalcev za table, cevi iz lepenke, črnilnih 
blazinic, črnilnih trakov, črnilnih trakov za računalniške 
tiskalnike, črnilnih vložkov, črnila, držal za svičnike, 
držal za štampiljke, elastičnih trakov za pisarniške 
namene, etiket, fasciklov, tiskanih formularjev, glavnih 
poslovnih knjig, gumiranih trakov, higienskega papirja, 
izveskov iz papirja ali kartona, pisarniških kartotečnih 
kartic, kartotečnih jezdecev, katalogov, knjig, knjižic, 
knjižnih opor, koledarjev, kopirnih naprav, kopirnega 
papirja, korekturne tekočine, krivuljnikov, lepilnih 
trakov za pisarniške in gospodinjske namene, 
luknjačev, map, markirne krede, min za svinčnike, 
nalepk, nalivnih peres, namiznih podstavkov iz papirja, 
nožev za rezanje papirja, odlagalnih košaric za pisma, 
omaric za pisalne potrebščine, ovitkov, ovojev, 
ovojnega papirja, ovojnic za spise, označevalnih 
markic, papirnih sponk, papirnih listov, peresnic, 
pisalnih map, pisalnih potrebščin, pisalnih blokov, 
pisarniških luknjačev, pisemskega papirja, plakatov, 
plakatov iz papirja ali lepenke, podstavkov iz papirja, 
pravokotnih ravnil, predmetov iz lepenke, priprav za 
pisanje, radirk, ravnil za risanje, registrov, rezalcev 
papirja, risalnih potrebščin, risalnih blokov, risalnih 
žebljičkov, samolepilnih trakov za pisalne in 
gospodinjske namene, setov iz papirja, spenjačev, 
sponk, sponk za vezavo listov, stojal za pisala, strojev 
in aparatov za vezanje knjig, svinčnikov, svinčnikov na 
mine, šablon, šestil za risanje, škatel iz lepenke ali 
papirja, škatel za barvice, škatel za klobuke iz lepenke, 
štampiljk, tabel, vlažilcev in zvezkov za pisanje ali 
risanje.

(210) 200970651 (220) 21.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE MARIBOR,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor, SI

(740) AGENCIJA VEBO, družba za invencije,
pravno svetovanje in nove  medije, d.o.o.,
Brdnikova ulica 29, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) zelena, črna, bela

(510,511) NCL(9)

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli, izbiranje in 
vnašanje podatkov v računalniške baze, priprava 
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sporočil za javnost, reklamiranje, promocije prve 
pomoči, promocije projektov, izdajanje lastnih 
publikacij (zloženk), izvajanje internetnih izobraževanj.

41: izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne 
dejavnosti, informiranje o izobraževanju, organizacija 
in vodenje učnih delavnic (šolanje), poučevanje, 
organizacija in izvedba seminarjev, tečaji prve pomoči, 
brezplačni tečaji prve pomoči, plačljivi tečaji prve 
pomoči.

44: medicinske storitve, veterinarske storitve, higienska in 
lepotilna nega za ljudi in živali, poljedelske, vrtnarske in 
gozdarske storitve, zdravstvo, zdravniška pomoč.

(210) 200970655 (220) 22.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry
 "ALKALOID" AD - Skopje,
Bul. Aleksandar Makedonski, 12, 1000 Skopje, MK

(740) ITEM d.o.o.
Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke,
Resljeva 16, 1000 Ljubljana, SI

(540)

FEDOZ

(510,511) NCL(9)

05: farmacevtski proizvodi.

(210) 200970658 (220) 25.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) Neocelica storitve, raziskovalni in 
eksperimentani razvoj in posredništvo d.o.o.,
Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana-Črnuče, SI

(740) Odvetniška pisarna, Jadek & Pensa d.n.o. - o.p.,
Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, SI

(531) 27.5; 29.1

(540)

(591) bela, siva, modra

(510,511) NCL(9)

10: medicinske naprave za odvzem in hranjenje vzorcev 
krvi ali krvnih sestavin, zlasti matičnih celic.

35: oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, 
poslovna administracija, pisarniški posli, posli v zvezi s 
posredovanjem pri shranjevanju krvi in krvnih sestavin, 
zlasti matičnih celic in kostnega mozga.

39: shranjevanje krvi, proizvodov iz krvi in biološkega 
materiala, zlasti matičnih celic in kostnega mozga, na 
zelo nizkih oziroma kontroliranih temperaturah, 
svetovanje, posvetovanje in informiranje v zvezi s prej 
navedenimi storitvami.

42: znanstvene in tehnološke storitve na področju 
odvzema, obdelave in shranjevanja krvi in krvi 
popkovnice, kot tudi odvzem, obdelava in 
shranjevanje matičnih celic in kostnega mozga.

44: medicinske storitve, zlasti storitve strokovnega 
zdravstvenega osebja na področju odvzema, obdelave 
in shranjevanja krvi in krvi popkovnice, kot tudi 
odvzem, obdelava in shranjevanje matičnih celic in 
kostnega mozga, storitve krvne banke, banke matičnih 
celic in banke kostnega mozga.

(210) 200970672 (220) 27.05.2009
(441) 30.06.2009

(731) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in tržćenje
kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,
Tržaška c. 40, 1000 Ljubljana, SI

(740) Patentna pisarna d.o.o.,
Čopova 14, p.p. 1725, 1001 Ljubljana, SI

(531) 27.5

(540)

(510,511) NCL(9)

03: losioni za lase; šamponi; balzami za lase; maske za 
lase; frizerski preparati, ki jih obsega ta razred; barve 
za lase; laki za lase; kozmetična sredstva; kozmetična 
sredstva za nego kože; kozmetične kreme; losioni za 
kozmetične namene; robčki prepojeni s kozmetičnimi 
losioni; pomade za kozmetične namene; lepotne 
maske; vazelina za kozmetične namene; ličila; 
kozmetična sredstva za shujševalne namene; 
kozmetični pripravki za kopeli; parfumerijski izdelki; 
eterična olja; mila; dezinfekcijska mila; medicinska 
mila; mila proti potenju; mila proti potenju nog; 
pripravki za sončenje (kozmetični); kreme za beljenje 
kože; sredstva proti potenju (toaletni proizvodi); 
sredstva za nego nohtov; toaletna sredstva (telesna 
nega); vata za kozmetične namene; sredstva za 
čiščenje zob; zobne paste; sredstva za nego ust, 
razen za medicinske namene; osvežilni spreji za usta; 
pripravki za čiščenje zobnih protez.

05: farmacevtski in veterinarski proizvodi; sanitarni 
proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinske uporabo; medicinski preparati za rast las; 
farmacevtski preparati; farmacevtski preparati proti 
prhljaju; farmacevtski preparati za nego kože; balzami 
za medicinsko uporabo; balzamski preparati za 
medicinske namene; losioni za farmacevtsko 
uporabo; mazila za farmacevtske namene; pomade za 
medicinske namene; sirupi za farmacevtske namene; 
mazila za sončne opekline; preparati za sončne 
348 BIL 2009/3, 30.06.2009



SI - ZNAMKE Prijave znamk - Objave prijav 200970672
opekline za farmacevtske namene; vitaminski 
preparati; zdravilne pijače; bonboni s primešanimi 
zdravilnimi učinkovinami; bonboni za medicinsko 
uporabo; hranilni dodatki za medicinske namene (za 
rast las); kapsule za farmacevtske namene; pastile za 
farmacevtske namene; kemijski preparati za 
farmacevtsko uporabo; kemijsko-farmacevtska 
sredstva; preparati za hemeroide; ustne vode (izpirala) 
za medicinske namene; obliži za medicinske namene.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; distribucija 
vzorcev; objavljanje reklamnih besedil; oglaševanje po 
računalniški mreži; organizacija razstav za komercialne 
ali reklamne namene; organiziranje trgovinskih sejmov 
za komercialne ali reklamne namene; tržne raziskave; 
trženje in prodaja na debelo in drobno naslednjega 
blaga: losionov za lase, šamponov, balzamov za lase, 
mask za lase, frizerskih preparatov, barv za lase, lakov 
za lase, kozmetičnih sredstev, kozmetičnih sredstev 
za nego kože, kozmetičnih krem, losionov za 
kozmetične namene, s kozmetičnimi losioni 
prepojenih robčkov, pomad za kozmetične namene, 
lepotnih mask, vazeline za kozmetične namene, ličil, 
kozmetičnih sredstev za shujševalne namene, 
kozmetičnih pripravkov za kopeli, parfumerijskih 
izdelkov, eteričnih olj, mil, dezinfekcijskih mil, 
medicinskih mil, mil proti potenju, mil proti potenju 
nog, kozmetičnih pripravkov za sončenje, krem za 
beljenje kože, sredstev proti potenju, sredstev za nego 
nohtov, toaletnih sredstev, vate za kozmetične 
namene, sredstev za čiščenje zob, zobnih past, 
sredstev za nego ust, osvežilnih sprejev za usta, 
pripravkov za čiščenje zobnih protez, farmacevtskih in 
veterinarskih proizvodov, sanitarnih proizvodov za 
medicinske namene, dietetskih snovi za medicinske 
uporabo, medicinskih preparatov za rast las, 
farmacevtskih preparatov, farmacevtskih preparatov 
proti prhljaju, farmacevtskih preparatov za nego kože, 
balzamov za medicinsko uporabo, balzamskih 
preparatov za medicinske namene, losionov za 
farmacevtsko uporabo, mazil za farmacevtske 
namene, pomad za medicinske namene, sirupov za 
farmacevtske namene, mazil za sončne opekline, 
preparatov za sončne opekline za farmacevtske 
namene, vitaminskih preparatov, hranilnih dodatkov za 
medicinske namene (za rast las), kapsul za 
farmacevtske namene, pastil za farmacevtske 
namene, kemijskih preparatov za farmacevtsko 
uporabo, kemijsko-farmacevtskih sredstev, 
preparatov za hemeroide, zdravilnih pijač, bonbonov s 
primešanimi zdravilnimi učinkovinami, bonbonov za 
medicinsko uporabo, ustnih vod (izpiral) za 
medicinske namene in obližev za medicinske namene, 
vključno prodaja preko interneta in prodaja on-line 
preko računalniške mreže (elektronska trgovina).
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V kazalu so navedeni (511) - razredi po Nicejski klasifikaciji. Vsaki navedbi sledi (210) - ena ali več številk prijav, ki dajo reference na bibliografske
zapise v razdelku Objave prijav.

Kazalo po razredih Nicejske klasifikacije blaga in storitev

 1 200970145
200970337
200970516
200970593

 2 200970086
200970516

 3 200871677
200871678
200970332
200970346
200970359
200970360
200970361
200970362
200970388
200970452
200970493
200970516
200970558
200970559
200970620
200970621
200970622
200970623
200970631
200970672

 4 200970086
200970145
200970359
200970360
200970361
200970362

 5 200871677
200871678
200970017
200970018
200970019
200970020
200970021
200970022
200970023
200970024
200970025
200970026
200970027
200970028
200970048
200970120
200970145
200970337
200970359
200970360
200970361
200970362
200970388

200970389
200970390
200970416
200970417
200970437
200970438
200970452
200970463
200970470
200970472
200970493
200970499
200970516
200970523
200970524
200970543
200970549
200970563
200970608
200970609
200970614
200970619
200970620
200970621
200970622
200970623
200970631
200970655
200970672

 6 200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200970086
200970093
200970145
200970266
200970267
200970268
200970461
200970462

 7 200871824
200970086

200970177
200970407

 8 200871824
200970359
200970360
200970361
200970362

 9 200770323
200870007
200870734
200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871638
200871677
200871890
200871891
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200871931
200970030
200970031
200970032
200970033
200970034
200970035
200970036
200970037
200970038
200970039
200970040
200970086
200970093
200970159
200970161
200970162
200970163
200970179
200970195
200970210
200970214
200970266
200970267
200970268

200970305
200970316
200970317
200970318
200970347
200970348
200970349
200970360
200970361
200970362
200970402
200970415
200970471
200970483
200970484
200970485
200970486
200970487
200970488
200970489
200970490
200970507
200970531
200970532
200970533
200970534
200970535
200970536
200970537
200970541
200970542
200970545
200970547
200970553
200970554
200970579
200970632
200970638

10 200970452
200970524
200970658

11 200871733
200970266
200970267
200970268
200970332
200970337
200970580

12 200871320
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929

200871930
200871931
200970086
200970093
200970266
200970267
200970268
200970332
200970366
200970483
200970484
200970485
200970486
200970487
200970488
200970489
200970490
200970525
200970526
200970527
200970557

14 200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871678
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200871931
200970093
200970127
200970266
200970267
200970268
200970316
200970317
200970318
200970443

15 200871855
200871856
200970316
200970317
200970318
200970360
200970361
200970362
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16 200770323
200870007
200870734
200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871890
200871891
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200871931
200871988
200970030
200970031
200970032
200970033
200970034
200970035
200970036
200970037
200970038
200970039
200970040
200970052
200970086
200970093
200970159
200970161
200970162
200970163
200970179
200970214
200970264
200970265
200970266
200970267
200970268
200970289
200970305
200970320
200970332
200970340
200970360
200970361
200970362
200970421
200970422
200970431
200970443
200970452
200970507

200970520
200970531
200970532
200970533
200970534
200970535
200970536
200970537
200970541
200970542
200970545
200970553
200970561
200970562
200970566
200970567
200970577
200970578
200970595
200970632
200970638

17 200871573
200871733
200970461
200970462
200970574
200970575
200970576

18 200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200970093
200970266
200970267
200970268
200970314
200970332
200970360
200970361
200970362
200970439
200970440
200970441
200970525
200970526
200970527

19 200871290
200871733

200871758
200970332
200970461
200970462
200970551
200970574
200970575
200970576
200970591
200970611

20 200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871677
200871678
200871733
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200970093
200970266
200970267
200970268
200970332
200970360
200970361
200970362
200970405
200970525
200970526
200970527
200970551

21 200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871678
200871733
200871824
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930

200970093
200970266
200970267
200970268
200970332
200970337
200970359
200970360
200970361
200970362

22 200871573
200970467

24 200871678
200970239
200970332
200970359
200970360
200970361
200970362
200970525
200970526
200970527

25 200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871677
200871678
200871796
200871797
200871800
200871801
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200871931
200970052
200970093
200970127
200970177
200970239
200970266
200970267
200970268
200970289
200970297
200970314
200970316
200970318
200970319
200970332
200970360

200970361
200970362
200970366
200970439
200970440
200970441
200970452
200970474
200970500
200970525
200970526
200970527
200970566
200970570
200970592
200970595

26 200970239

27 200871677
200871678
200970332

28 200870007
200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871638
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200871931
200970052
200970093
200970127
200970266
200970267
200970268
200970289
200970319
200970359
200970360
200970361
200970362
200970366
200970406
200970439
200970440
200970441
200970471
200970566

29 200871544
200970359
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200970360
200970361
200970362
200970389
200970390
200970420
200970472
200970493
200970523

30 200871343
200871544
200970213
200970264
200970265
200970294
200970359
200970360
200970361
200970362
200970389
200970390
200970436
200970443
200970463
200970493
200970523
200970544
200970630

31 200970359
200970360
200970361
200970362
200970419
200970493

32 200871343
200871677
200871678
200970294
200970359
200970360
200970361
200970362
200970389
200970390
200970419
200970480
200970493
200970501
200970502
200970568
200970617
200970630

33 200871855
200871856
200970294
200970359
200970397
200970419
200970493
200970552

200970556
200970569
200970595
200970630

34 200970328
200970329
200970330
200970403
200970460
200970521

35 200770323
200770520
200870007
200870734
200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871194
200871290
200871320
200871343
200871677
200871678
200871758
200871791
200871799
200871855
200871856
200871890
200871891
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200871931
200871988
200970011
200970030
200970031
200970032
200970033
200970034
200970035
200970036
200970037
200970038
200970039
200970040
200970041
200970086
200970093
200970104

200970106
200970107
200970108
200970146
200970177
200970195
200970211
200970214
200970243
200970244
200970264
200970265
200970266
200970267
200970268
200970290
200970305
200970314
200970320
200970332
200970340
200970347
200970348
200970349
200970398
200970401
200970402
200970415
200970420
200970421
200970422
200970423
200970431
200970434
200970435
200970436
200970443
200970444
200970445
200970450
200970451
200970452
200970457
200970463
200970467
200970472
200970473
200970481
200970482
200970483
200970484
200970485
200970486
200970487
200970488
200970489
200970490
200970493
200970494
200970495
200970496

200970497
200970498
200970507
200970516
200970518
200970519
200970520
200970522
200970523
200970529
200970531
200970532
200970533
200970534
200970535
200970536
200970537
200970539
200970540
200970541
200970542
200970545
200970547
200970551
200970553
200970554
200970558
200970559
200970561
200970562
200970566
200970568
200970577
200970578
200970579
200970594
200970595
200970612
200970617
200970624
200970625
200970626
200970627
200970628
200970629
200970632
200970638
200970651
200970658
200970672

36 200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871677
200871678

200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200871976
200970041
200970093
200970266
200970267
200970268
200970423
200970481
200970482
200970483
200970484
200970485
200970486
200970487
200970488
200970489
200970490
200970531
200970532
200970533
200970534
200970535
200970536
200970537
200970541
200970542
200970545
200970561
200970562
200970565
200970579
200970624
200970625
200970626
200970627
200970628
200970629

37 200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871320
200871758
200970030
200970031
200970032
200970033
200970034
200970035
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200970036
200970037
200970038
200970039
200970040
200970086
200970093
200970266
200970267
200970268
200970423
200970507
200970529
200970531
200970532
200970533
200970534
200970535
200970536
200970537
200970541
200970542
200970545
200970551
200970580

38 200770323
200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871791
200871890
200871891
200871898
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200871931
200871988
200970030
200970031
200970032
200970033
200970034
200970035
200970036
200970037
200970038
200970039
200970040
200970093
200970104

200970106
200970107
200970108
200970146
200970210
200970214
200970235
200970236
200970266
200970267
200970268
200970431
200970452
200970457
200970471
200970507
200970531
200970532
200970533
200970534
200970535
200970536
200970537
200970539
200970540
200970541
200970542
200970545
200970547
200970548
200970553
200970554
200970566
200970624
200970625
200970626
200970627
200970628
200970629
200970632

39 200870007
200871194
200871290
200871343
200871988
200970011
200970041
200970146
200970214
200970243
200970294
200970332
200970423
200970473
200970516
200970566
200970568
200970594
200970617
200970630
200970658

40 200770323
200770520
200870007
200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200970093
200970214
200970266
200970267
200970268
200970397
200970467
200970529

41 200770323
200770520
200870007
200870734
200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871638
200871677
200871890
200871891
200871898
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200871931
200871988
200970011
200970030
200970031
200970032
200970033
200970034
200970035

200970036
200970037
200970038
200970039
200970040
200970093
200970104
200970106
200970107
200970108
200970179
200970214
200970216
200970217
200970235
200970236
200970243
200970244
200970266
200970267
200970268
200970305
200970319
200970320
200970332
200970340
200970347
200970348
200970349
200970360
200970361
200970362
200970398
200970421
200970422
200970423
200970431
200970444
200970445
200970450
200970451
200970457
200970471
200970494
200970495
200970496
200970497
200970498
200970500
200970507
200970508
200970520
200970531
200970532
200970533
200970534
200970535
200970536
200970537
200970539
200970540
200970541

200970542
200970545
200970547
200970548
200970553
200970554
200970558
200970559
200970561
200970562
200970566
200970567
200970570
200970577
200970578
200970597
200970598
200970599
200970600
200970601
200970612
200970632
200970633
200970651

42 200770323
200770520
200870007
200870734
200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871791
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200871931
200970030
200970031
200970032
200970033
200970034
200970035
200970036
200970037
200970038
200970039
200970040
200970086
200970093
200970104
200970106
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200970107
200970108
200970210
200970211
200970214
200970216
200970217
200970223
200970266
200970267
200970268
200970347
200970348
200970349
200970415
200970423
200970444
200970445
200970481
200970482
200970483
200970484
200970485

200970486
200970487
200970488
200970489
200970490
200970507
200970508
200970522
200970531
200970532
200970533
200970534
200970535
200970536
200970537
200970539
200970540
200970541
200970542
200970545
200970551
200970566
200970580

200970597
200970598
200970599
200970600
200970601
200970612
200970658

43 200871677
200871678
200970290
200970332
200970339
200970423
200970436
200970450
200970451
200970492
200970494
200970495
200970496
200970497
200970498
200970500

200970508
200970544
200970570

44 200970332
200970339
200970423
200970452
200970522
200970558
200970559
200970633
200970651
200970658

45 200870734
200970176
200970216
200970217
200970266
200970267
200970268
200970531
200970532

200970533
200970534
200970535
200970536
200970537
200970541
200970542
200970545
200970561
200970562
200970633
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V kazalu so navedeni (731) - prijavitelji znamk. Posamezni navedbi sledi (210) - ena ali več številk prijav, ki dajo reference na bibliografske zapise
v razdelku Objave prijav.

Kazalo po prijaviteljih

3K IT d.o.o., SI
200970347
200970348
200970349

ACADEMIA D.O.O., SI
200970445

ADRIA MEDIA LJUBLJANA, založništvo in trženje d.o.o., SI
200970566

AGC Flat Glass Europe S.A. R&D Centre-Intellectual, BE
200871733

Akademsko atletsko društvo Slovan, SI
200970612

Alfred Zajič, SI
200970407

Alpeaktiv d.o.o., SI
200970435

ANDRAGOŠKI CENTER d.o.o., SI
200970398

ANDREJ CEP, SI
200970569

Andrej Medved, SI
200970451

ANTA (CHINA) CO., LTD., CN
200970439
200970440
200970441

Aramex International Ltd., BM
200970594

Autentica - Matjaž Primc, s.p., SI
200970450

AVANT CAR d.o.o., SI
200970483
200970484
200970485
200970486
200970487
200970488
200970489
200970490

AVANTEAM d.o.o., SI
200970481
200970482

Avtohiša AVTOMERKUR, SI
200871320

Belinka Perkemija d.o.o., SI
200970388

BIO-DORA d.o.o., SI
200770520

Bisnode d.o.o., SI
200970305

The Boppy Company, US
200970052

Boris Gašperin, SI
200970552

Bristol - Myers Squibb Company a Delaware Corporation, US
200970614

CADBURY IRELAND Ltd., IE
200970213

CERKVENIK d.o.o., SI
200970177

CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d., SI
200970593

Corporacion Habanos, S.A., CU
200970328
200970329

DELO REVIJE Družba za časopisno-založniško dejavnost 
ter intelektualne in poslovne storitve, d.d., SI

200770323

Denis KEKIČ, SI
200970452

DEWESoft d.o.o., SI
200970415

Dima center d.o.o., SI
200970243
200970244

Diners Club Inernational Ltd., US
200970565

DNEVNIK Časopisna družba, d.d., SI
200970214

DRUŠTVO PROIZVAJALCEV BRKINSKI SLIVOVEC, SI
200970556

DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE MARIBOR, SI
200970651

DSO TEZNO, SI
200970339

Edmond Cigale s.p., SI
200970518
200970519

EL-PHARMA d.o.o., SI
200970522
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Eli Lily and Company, US
200970223

ELPA, d.o.o., Velenje, SI
200970086

EMPORIUM d.o.o., HR
200970525
200970526
200970527

EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO), CU
200970330

ESAL Gradbeni materiali d.o.o. Anhovo, SI
200871758

EUROINVEST d.o.o., SI
200970494
200970495
200970496
200970497
200970498

Experience Hendrix LLC, US
200970316
200970317
200970318

FIPOS Suzana Potrč s.p., SI
200970551

FM Virtual d.o.o., SI
200970211

FORA, d.o.o., SI
200970507

FORVVARD d.o.o., SI
200970289
200970290

FRIZERSTVA MARKO MATJAŽ CUT'N GO, SI
200970558
200970559

FRUCTAL d.d., SI
200970389
200970390

FUTURA DDB d.o.o., SI
200970401
200970402
200970501
200970502

GALEX d.d., SI
200970470
200970549

GAMBRO LUNDIA AB, SE
200970120

GENERA d.o.o., SI
200970580

Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation), US
200970563

GORMICE d.o.o., SI
200970431

Gozdno gospodarstvo Postojna d.d., SI
200970591
200970611

Grenki List Licenciranje, d.o.o., SI
200970595

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac, RS
200970017
200970018
200970019
200970020
200970021
200970022
200970023
200970024
200970025
200970026
200970027
200970028

HYUNDAI Corporation, KR
200970434

ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in tržćenje 
kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, SI

200970672

INFO TV d.d., SI
200970457

INIT d.o.o., SI
200970398

Inštitut za računovodstvo, SI
200970597
200970598
200970599
200970600
200970601

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, SI
200970421
200970422

Iprom d.o.o., Ljubljana, SI
200871791

IZZIVIZZI d.o.o., SI
200970041

JAPAN TOBACCO INC., JP
200970460

John Player & Sons Limited, IE
200970403

KASTNER & OHLER d.o.o., SI
200970366

KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o., SI
200970579

KD Kvart d.o.o., SI
200970423
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Kljeklarsko društvo Cvetke Žiri, SI
200970239

Kljeklarsko društvo Deteljica Gorenja vas, SI
200970239

Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, CH
200871544

Kranjska investicijska družba d.o.o., SI
200970508

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI
200970543
200970608
200970609
200970619
200970620
200970621
200970622
200970623
200970631

KULTURNO PRIREDITVENI CENTER 
NARODNI DOM MARIBOR, SI

200970520

KURARAY CO., LTD., JP
200871573

LEDO dioničko društvo za proizvodnju 
i promet sladoleda i smrznute hrane, HR

200970264
200970265

Linde Aktiengesellschaft, DE
200970145

Made in Slovenija.net 
Društvo za promocijo slovenskih izdelkov, SI

200970127

MAIA M d.o.o., SI
200970443

Martha Stewart Living Omnimedia, Inc. 
a Delaware (USA) corporation, US

200970567

Martina Vatovec s.p., SI
200970436

MATIJA POŠEBAL s.p., SI
200970319

MEDEX, živilska industrija, d.d., Ljubljana, SI
200970493

MEDIA S, d.o.o., SI
200871988

MEDIS Podjetje za proizvodnjo in trženje d.o.o., SI
200970472
200970523

Menart Boštjan, SI
200970570

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SI
200970195

Mibe GmbH Arzneimittel, DE
200970524

MILSING d.o.o., HR
200970499

MIRAN KAVČIČ, SI
200970419

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., SI
200870007

MTG d.o.o., SI
200970467

Najdi.si d.o.o., SI
200871890
200871891

NENAD ĐUKIĆ, SI
200970176

Neocelica storitve, raziskovalni in eksperimentani 
razvoj in posredništvo d.o.o., SI

200970658

Neutrogena Corporation, US
200970346

Nina Drnovšek, SI
200970561
200970562

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., SI
200970624
200970625
200970626
200970627
200970628
200970629

NOVOLIT podjetje za proizvodnjo izolacijskih izdelkov d.d., SI
200970574
200970575
200970576

Oranža kreativna kominikacija d.o.o., SI
200870734

ORSSA digitalni sistemi in storitve d.o.o., SI
200970210

Osenar Nina, SI
200970592

P.E.C.A. INTERNATIONAL d.o.o., SI
200871677
200871678

PAMI D.O.O., SI
200871796
200871797
200871799
200871800
200871801
200970474
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Pangea - društvo za varovanje okolja Koper, SI
200970450
200970451

PAPILOT, zavod, Ljubljana, SI
200970216
200970217

PEKARNA BLATNIK d.o.o., SI
200970544

PERFO d.o.o., SI
200970480

Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry 
"ALKALOID" AD-Skopje, MK

200970416
200970417
200970655

Pivovarna Laško, d.d., SI
200871194
200970294
200970630

Pivovarna Union d.d., SI
200871343
200970568
200970617

Planet GV, d.o.o., SI
200970179

PODRAVKA Prehrambena industrija d.d., HR
200970420

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., SI
200970359
200970360
200970361
200970362

POSLOVNO SVETOVANJE TOMAŽ RIŽNER S.P., SI
200970638

PREDENCE D.O.O., SI
200970332

PRVA TV d.o.o. Ljubljana, SI
200970235
200970236

PUDING D.O.O., SI
200970297

R - KRKA D.O.O., SI
200871898

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, GB
200970048

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, DE
200970521

REGAL - GEBR.HEINEMANN trgovina in zastopanje d.o.o., SI
200970473

Regionalna ustanova - Center za podporo 
razvoji e-upravljanja, SI

200970553

RGL D.O.O., LJUBLJANA, SI
200970547

ROK SNEŽIČ, SI
200970176

ROTAR d.o.o., SI
200871824

ROYCE&BACH d.o.o., SI
200871638

RPM, najem avtomobilov, d.d., SI
200970011

SAŠA inkubator d.o.o., SI
200970320
200970340

SI.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., SI
200870937
200870938
200870939
200870940
200870941
200870942
200870943
200870944
200870945
200871924
200871925
200871926
200871927
200871928
200871929
200871930
200871931
200970093
200970266
200970267
200970268

Silkem proizvodnja zeolitov d.o.o., SI
200970337

SKLOP d.o.o., SI
200871855
200871856

Slovensko društvo za odnose z javnostmi, SI
200970421
200970422

Sportina Bled d.o.o., SI
200970314

SREBERNIČ ANDREJ, SI
200970397

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, SI
200970577
200970578
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STUDIO D d.o.o., SI
200970554

Studio U3nek d.o.o., SI
200970405

SVAROG, SREČKO ŠORLI SP, SI
200970633

ŠAMPIONKA, proizvodnja in trgovina d.o.o., SI
200970516

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU, SI
200970632

T-2 d.o.o., SI
200970030
200970031
200970032
200970033
200970034
200970035
200970036
200970037
200970038
200970039
200970040

TANJA PINTARIČ S.P., SI
200970492

Telekom Slovenije d.d., SI
200970531
200970532
200970533
200970534
200970535
200970536
200970537
200970541
200970542
200970545

TERA - VIZIJA d.o.o., SI
200970529

TRIMO d.d., SI
200970461
200970462

Turistično društvo Železniki, SI
200970239

Union Bancaire Privee, UBP, CH
200871976

Universal City Studios LLLP, US
200970471

Uroš Strel Lenčič, SI
200970444

VALICON, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o., SI
200970539
200970540

VOUK NAUTIKA d.o.o., SI
200970557

WMS Gaming Inc., US
200970406

WYETH HOLDING CORPORATION, US
200970437
200970438

ZORA z.o.o., SI
200871290

Zveza primorskih študentov in dijakov, SI
200970146

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE, SI
200970548

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE, SI
200970500

ŽITO prehrambena industrija d.d., SI
200970463

ŽURNAL MEDIA, d.o.o., SI
200970104
200970106
200970107
200970108
200970159
200970161
200970162
200970163
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Zavrnitve prijav

Številka Datum objave Številka Datum izdaje
prijave prijave odločbe odločbe

200570443 30.06.2005 31207-443/2005-19 22.04.2009

200671624 30.06.2007 31207-1624/2006-23 14.05.2009

200671744 30.06.2007 31207-1744/2006-23 12.05.2009

200770617 31.08.2007 31207-617/2007-11 27.03.2009

Številka Datum objave Številka Datum izdaje
prijave prijave odločbe odločbe

200770691 30.06.2007 31207-691/2007-14 06.04.2009

200771105 31.12.2007 31207-1105/2007-14 15.04.2009

200771262 31.12.2007 31207-1262/2007-12 06.04.2009

Umiki prijav

Številka Datum objave Številka Datum izdaje
prijave prijave sklepa sklepa

9871551 31.12.1998 31207-1551/1998-22 21.04.2009

200671235 31.10.2006 31207-1235/2006-15 07.04.2009

Številka Datum objave Številka Datum izdaje
prijave prijave sklepa sklepa

200871119 31.12.2008 31207-1119/2008-7 31.03.2009

200871543 31.12.2008 31207-1543/2008-15 14.04.2009

Prijave se štejejo za umaknjene

Številka Datum objave Številka Datum izdaje
prijave prijave dopisa dopisa

200671158 31.12.2006 31207-1158/2006-17 07.01.2009

200770182 30.06.2007 31207-182/2007-7 25.01.2008

200770223 30.04.2007 31207-223/2007-16 19.02.2009

200770896 31.10.2007 31207-896/2007-7 09.01.2009

200771243 31.12.2007 31207-1243/2007-5 09.01.2009

200771367 31.12.2007 31207-1367/2007-8 09.01.2009

200771476 30.06.2008 31207-1476/2007-11 22.01.2009

200771649 29.02.2008 31207-1649/2007-6 09.01.2009

200771694 31.12.2007 31207-1694/2007-8 09.01.2009

200771734 30.04.2008 31207-1734/2007-7 09.01.2009

200771736 30.04.2008 31207-1736/2007-6 09.01.2009

200771738 30.04.2008 31207-1738/2007-6 09.01.2009

Številka Datum objave Številka Datum izdaje
prijave prijave dopisa dopisa

200771741 30.04.2008 31207-1741/2007-6 09.01.2009

200771761 30.06.2008 31207-1761/2007-9 22.01.2009

200870092 30.06.2008 31207-92/2008-6 22.01.2009

200870112 30.04.2008 31207-112/2008-9 24.02.2009

200870265 30.06.2008 31207-265/2008-10 27.02.2009

200870429 30.06.2008 31207-429/2008-7 05.02.2009

200870492 30.06.2008 31207-492/2008-7 30.01.2009

200870684 30.06.2008 31207-684/2008-5 27.02.2009

200870685 30.06.2008 31207-685/2008-5 16.02.2009

200870701 30.06.2008 31207-701/2008-7 03.02.2009

200870721 30.06.2008 31207-721/2008-6 03.02.2009

200870738 30.06.2008 31207-738/2008-7 27.02.2009
360 BIL 2009/3, 30.06.2009



SI - ZNAMKE Prijave znamk - Spremembe
Spremembe

SEZNAM BLAGA IN STORITEV

Za prijavo znamke
(210) 200670361

objavljeno
(441) 30.04.2007

je nova navedba seznama blaga ozirom storitev

(510,511) NCL(8)

36: posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin; finančno 
svetovanje.

37: gradbeništvo; popravila; storitve v zvez z montažo; 
preverjanje gradbenih projektov.

38: telefonske storitve v okviru klicnega centra; 
telekomunikacije; posredovanje sporočil; 
posredovanje dostopa do interneta (storitve 
ponudnika interneta).

Za prijavo znamke
(210) 200671618

objavljeno
(441) 31.12.2006

je nova navedba seznama blaga ozirom storitev

(510,511) NCL(8)

09: monitorji (zasloni), računalniški programi.
38: telekomunikacije.

Za prijavo znamke
(210) 200770679

objavljeno
(441) 31.08.2007

je nova navedba seznama blaga ozirom storitev

(510,511) NCL(9)

09: aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in 
slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; 
prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; 
registrske blagajne, računski stroji, animirani filmi, 
audio in video sprejemniki, avtomati za karte, avtomati 
za prodajo cigaret in drugih izdelkov na kovance, CD-
ROM-i, detektorji ponarejenega denarja, 
diaprojektorji, diktafoni, diskete, diskovni pogoni (za 
računalnike), električni aparati za odstranjevanje 
make-up-a, električni hišni zvonci, električni strojčki za 
varjenje plastike, za embaliranje, elektronske 
publikacije, naločljive preko računalniške mreže 
(internet...), elektronske table za obvestila, filmi, 
osvetljeni, filmske kamere, filtri (fotografija), glasbeni 
avtomati na kovance, gramofoni, gramofonske igle, 
gramofonske plošče, juke-boxi (za računalnike), kabli, 
električni, kalibri (merilna naprava), kasete za video-
igre, kinematografski filmi, kompaktne plošče - CD-ji 
(audio, video), material za električno napeljavo (žice, 
kabli), merilne mize (merilni instrumenti), merilne 
naprave, merilne naprave (števci), merilne naprave, 
električne, merilni instrumenti, merilniki električne 
izgube, merilniki frekvence, merilniki hitrosti 
(fotografija), merilniki hitrosti na ladjah, miške 
(računalniška oprema) modemi, naprave za kontrolo 
hitrosti vozil, naprave za medsebojno zvezo, naprave 
za prenos zvoka, naprave za reprodukcijo zvoka, 
naprave za rezanje filmov, naprave za snemanje zvoka, 

oddajniki (telekomunikacije), oddajniki za elektronske 
signale, ojačevalci, optični aparati in instrumenti, 
optični čitalniki teksta, optični diski, počivalnik za 
zapestja za rabo z računalniki, podloge za miške 
(računalniška oprema), prodajni avtomati, projekcijski 
zasloni, projektorji, računala (abakusi), računala v 
obliki diska, računski strojčki, televizijski sprejemniki, 
video kasete, video-kamere (Camcorders), video-
telefoni, videoigre za uporabo na tv sprejemnikih, 
videorekorderji, videotrakovi, zvočniki, žepni 
računalniki.

28: aparati za metanje teniških žogic, avtomobilčki z 
radijskim vodenjem, avtomobilski modelčki, barvno 
strelivo (paintball, športni rekvizit), bob sanke, 
boksarske rokavice, boksarske vreče, mize za namizni 
tenis, naprave za bowling, naprave za izvajanje 
čarovniških trikov, orodje za poravnavanje zemlje 
(rekvizit pri golfu), palice za golf, palice za hokej, 
rokavice za golf.

Za prijavo znamke
(210) 200771391

objavljeno
(441) 29.02.2008

je nova navedba seznama blaga ozirom storitev

(510,511) NCL(9)

03: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki 
za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; 
mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična 
sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob.

12: vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi.
16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 

drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški 
material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za 
umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor 
(razen pohištva); material za učenje ali poučevanje 
(razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki 
jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji.

18: usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in 
potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne 
palice; biči, sedlarski izdelki.

20: pohištvo, ogledala, okviri; izdelki (ki jih ne obsegajo 
drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega 
protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, 
jantarja, biserne matice, morske pene in nadomestkov 
vseh teh snovi ali iz umetnih snovi.

22: vrvi, vrvice, mreže, šotori, ponjave, jadra, vreče (ki jih 
ne obsegajo drugi razredi); tapetniški materiali za 
polnjenje (razen gume ali umetnih snovi); surovi 
tekstilni vlakneni materiali.

24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi; pregrinjala za postelje in mize.

25: oblačila, obutev, pokrivala.
28: igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 

obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko.
41: izobraževanje; piuk; razvedrilo; športne in kulturne 

dejavnosti.
42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 

storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave.
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Prijave znamk - Spremembe SI - ZNAMKE
Za prijavo znamke
(210) 200870301

objavljeno
(441) 30.04.2008

je nova navedba seznama blaga ozirom storitev

(510,511) NCL(9)

42: znanstvene in tehnološke storitve in raziskave ter 
storitve oblikovanja-projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme; kopiranje 
računalniških programov; podatkovna konverzija 
računalniških programov in podatkov (ne fizična 
konverzija); računalniška programska oprema 
(oblikovanje); računalniška programska oprema 
(posodobitev); računalniške sistemske analize; 
raziskave in razvoj (za druge); svetovanje na področju 
računalniške opreme računalniške programske 
opreme; vgraditev računalniške programske opreme; 
vzdrževanje računalniške programske opreme.

Za prijavo znamke
(210) 200871870

objavljeno
(441) 28.02.2009

je nova navedba seznama blaga ozirom storitev

(510,511) NCL(9)

10: ortopedski izdelki; ležeči vozički (nosila na kolesih); 
posebej izdelano pohištvo za medicinske namene; 
posebej prirejene postelje za medicinske namene; 
stoli za uporabo v zdravstvu ali zobozdravstvu.

20: pohištvo; bolniške postelje; kovinske mize; kovinski 
stoli; kovinsko pohištvo; ležalniki; mize; mize za 
masažo; servirni vozički (pohištvo); stoli.

35: vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; 
oglaševanje; storitve prodaje na drobno, ki spadajo v 
ta razred in se nanašajo na ležeče vozičke (nosila na 
kolesih), posebej izdelano pohištvo za medicinske 
namene, posebej prirejene postelje za medicinske 
namene, stole za uporabo v zdravstvu ali 
zobozdravstvu, bolniške postelje, kovinske mize, 
kovinske stole, kovinsko pohištvo, ležalnike, mize za 
masažo, pregledna ležišča, terapevtske mize, 
ginekološke stole, stole za odvzem krvi, stole za 
pedikuro, kozmetične stole, stolčke z nastavljivo 
višino, servirne vozičke (pohištvo), vozičke za uporabo 
v zdravstvu, vozičke za prevoz urgentnih pacientov, 
stojala za infuzijo, stole za prevoz pacientov, 
operacijske mize, opremo za fitnes salone; 
posredniške storitve pri prodaji, ki spadajo v ta razred 
in se nanašajo na ležeče vozičke (nosila na kolesih), 
posebej izdelano pohištvo za medicinske namene, 
posebej prirejene postelje za medicinske namene, 
stole za uporabo v zdravstvu ali zobozdravstvu, 
bolniške postelje, kovinske mize, kovinske stole, 
kovinsko pohištvo, ležalnike, mize za masažo, 
pregledna ležišča, terapevtske mize, ginekološke 
stole, stole za odvzem krvi, stole za pedikuro, 
kozmetične stole, stolčke z nastavljivo višino, servirne 
vozičke (pohištvo), vozičke za uporabo v zdravstvu, 
vozičke za prevoz urgentnih pacientov, stojala za 
infuzijo, stole za prevoz pacientov, operacijske mize, 
opremo za fitnes salone; posredovanje pri 
komercialnih in poslovnih kontaktih, kakor tudi 
komercialnih transakcijah za tretje, enako tudi preko 
interneta in v okviru elektronske trgovine; storitve 

elektronske trgovine, namreč sprejemanje naročil, 
obdelava naročil, fakturiranje v sistemu elektronskega 
naročanja, predstavitev blaga in storitev; oglaševanje 
po računalniški mreži; poslovne informacije in nasveti 
za potrošnike; administrativna obdelava nakupnih 
naročil; administrativne storitve; distribucija vzorcev; 
fakturiranje; prikazi (demonstracije) izdelkov.

Za prijavo znamke
(210) 200970395

objavljeno
(441) 30.04.2009

je nova navedba seznama blaga ozirom storitev

(510,511) NCL(9)

03:  parfumerijski izdelki; eterična olja; kozmetična 
sredstva; losioni za lase; sredstva za čiščenje zob.

14: žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz 
njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne 
obsegajo; zlatarski izdelki; nakit; dragi kamni; ure; 
kronometrski izdelki.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); časopisi; 
revije; knjige; koledarji; koledarji z odtrgovalnimi listi; 
razglednice; voščilnice; glasbene voščilnice; 
fotografije; pobarvanke; brošure; prospekti; plakati; 
katalogi; pisarniški material; rokovniki; mape in 
fascikli; svinčniki; peresa; bralna znamenja; 
obtežilniki; puščice.

18: usnje in imitacije usnja; izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; kovčki in potovalne torbe; 
dežniki; sončniki in sprehajalne palice; pasovi iz usnja; 
denarnice; listnice; etuiji za ključe iz usnja; nahrbtniki; 
športne torbe; nakupovalne torbe.

24: tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi; pregrinjala za postelje in mize; posteljno 
perilo; prevleke za blazine; brisače iz raznih tkanin; 
brisače za obraz; perilo za gospodinjstvo; pogrinjki; 
serviete iz blaga; volnene tkanine; zavese iz naravnih 
ali umetnih tkanin.

25: otroška, ženska in moška oblačila; obutev; pokrivala; 
konfekcijska oblačila; obleke; plašči; dežni plašči; 
suknjiči; parke; moške srajce; moške srajce s kratkimi 
rokavi; bluze; površniki; telovniki; puloverji; bodiji; 
životci; majice; pletenine; pledi; ženska krila; ženske 
obleke; ženske spodnje jopice; hlače; kratke hlače; 
gamaše; uniforme; delovne halje; kombinezoni 
(oblačila); predpasniki; domače halje; kratke 
nogavice; hlačne nogavice; damske nogavice; 
spodnje perilo; stezniki; modrčki; kombineže; korzeti; 
kopalke; kopalni plašči; oblačila za na plažo; oblačila 
za prosti čas; športna oblačila; trenirke; pižame; 
spalne srajce; rokavice; šali; ovratne rute; mufi 
(oblačila); naglavni trakovi (oblačila); naušniki 
(oblačila); kravate; metuljčki (kravate); pasovi 
(oblačila); kape; klobuki; baretke; čepice; naramnice; 
čevlji; smučarski čevlji; škornji; polškornji; cokle; 
copati.

28: igre; igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za božično drevo; 
družabne igre; igralne karte; igre na ploščah; igre z 
obroči; dama (namizna igra); šah; domine; plišaste 
igrače; punčke (igrače); hišice za punčke; obleke za 
punčke (igrače); viseče figurice (igrače); vrtavke 
(igrače); kalejdoskopi; kocke (igrače); sestavljanke; 
baloni (igrače); konfeti; milni mehurčki (igrača); 
steklene krogle; sanke (športni artikel); smuči; 
smučarske vezi; snowboardi; snežne krplje; torbe, 
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SI - ZNAMKE Prijave znamk - Spremembe
posebej izdelane za smuči in deske; vreče za smuči; 
voski za smuči; drsalke; kotalke; rolerji; rolke; bob 
sanke; kolesa za vadbo (statična); telovadno orodje; 
žoge; drsalnice, tobogani (igralno orodje); gugalnice; 
gugalni konjički.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli; objavljanje 
reklamnih sporočil; razširjanje reklamnih materialov; 
oglaševanje preko interneta; organizacija razstav in 
sejmov v komercialne ali oglasne namene; prikazi 
(demonstracije) izdelkov; manekenske storitve za 
reklamne namene ali prodajno promocijo; 
javnomnenjske raziskave; tržne raziskave; poslovne 
informacije; poslovne raziskave; poizvedbe; poslovno 
organizacijsko svetovanje; svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja; opravljanje in 
posredovanje propagandne in marketinške dejavnosti; 
poslovno zastopanje v zvezi z nastopi umetnikov; 
predstavitev blaga v komunikacijskih medijih; 
oglaševanje in promocija prodaje storitev, ki se 
naročajo preko elektronskih sredstev (e-trgovina); 
storitve v zvezi s komercializacijo blaga in storitev; 
trženje ter prodaja na debelo in drobno naslednjega 
blaga: darilnega programa, hrane, pijače, tobačnih 
izdelkov, umetniških predmetov, parfumerijskih 
izdelkov, eteričnih olj, kozmetičnih sredstev, losionov 
za lase, sredstev za čiščenje zob, žlahtnih kovin in 
njihovih zlitin ter predmetov izdelanih iz njih ali 
prevlečenih z njimi, zlatarskih izdelkov, nakita, dragih 
kamnov, ur, kronometrskih izdelkov, papirja, lepenke 
in izdelkov iz teh snovi, tiskovin, časopisov, revij, knjig, 
koledarjev, koledarjev z odtrgovalnimi listi, razglednic, 
voščilnic, glasbenih voščilnic, fotografij, pobarvank, 
pisarniškega materiala, rokovnikov, map, fasciklov, 
svinčnikov, peres, bralnih znamenj, obtežilnikov, 
puščic, usnja in imitacij usnja ter izdelkov iz teh snovi, 
kovčkov, potovalnih torb, dežnikov, sončnikov, 
sprehajalnih palic, pasov iz usnja, denarnic, listnic, 
usnjenih etuijev za ključe, nahrbtnikov, športnih torb, 
nakupovalnih torb, tkanin in tekstilnih proizvodov, 
pregrinjal za postelje in mize, posteljnega perila, 
prevlek za blazine, brisač, perila za gospodinjstvo, 
pogrinjkov, servietov, volnenih tkanin, zaves iz 
naravnih ali umetnih tkanin, otroških, ženskih in 
moških oblačil, obutve, pokrival, konfekcijskih oblačil, 
oblek, plaščev, dežnih plaščev, suknjičev, park, 
moških srajc, moških srajc s kratkimi rokavi, bluz, 
površnikov, telovnikov, puloverjev, bodijev, životcev, 
majic, pletenin, pledov, ženskih kril, ženskih oblek, 
ženskih spodnjih jopic, hlač, kratkih hlač, gamaš, 
uniform, delovnih halj, kombinezonov, predpasnikov, 
domačih halj, kratkih nogavic, hlačnih nogavic, 
damskih nogavic, spodnjega perila, steznikov, 
modrčkov, kombinež, korzetov, kopalk, kopalnih 
plaščev, oblačil za na plažo, oblačil za prosti čas, 
športnih oblačil, trenirk, pižam, spalnih srajc, rokavic, 
šalov, ovratnih rut, mufov naglavnih trakov, naušnikov, 
kravat, metuljčkov, pasov, kap, klobukov, baretk, 
čepic, naramnic, čevljev, smučarskih čevljev, 
škornjev, polškornjev, cokel, copatov, iger, igrač, 
izdelkov za gimnastiko ali šport, okraskov za božično 
drevo, družabnih iger, igralnih kart, iger na ploščah, 
iger z obroči, dame, šaha, domin, plišastih igrač, 
punčk, hišic za punčke, oblek za punčke, visečih 
figuric, vrtavk, kalejdoskopov, kock, sestavljank, 
balonov, konfetov, milnih mehurčkov, steklenih 
krogel, sank, smuči, smučarskih vezi, snowboardov, 
snežnih krpelj, torb za smuči in deske, vreč za smuči, 
drsalk, kotalk, rolerjev, rolk, bob sank, koles za vadbo, 
telovadnega orodja, žog, drsalnic, toboganov, 

gugalnic in gugalnih konjičkov, vključno prodaja preko 
interneta in prodaja on line preko računalniške mreže 
(elektronska trgovina); izdajanje turističnih reklamnih 
publikacij; trženje in prodaja turističnih aranžmajev, 
vključno on-line.

40: šivanje oblačil in uniform po meri; obdelava materialov; 
obdelava blaga (tekstil); obdelava tekstila proti 
mečkanju; apretiranje tekstila; barvanje tekstila; 
beljenje tkanin; prekrojevanje oblačil; predhodno 
krčenje blaga; razrezovanje blaga; tiskanje vzorcev; 
vezenje.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; organizacija in izvedba smučarskih tečajev, 
športno-rekreacijskega pouka in športnih aktivnosti; 
izposoja športne opreme (razen vozil); posredovanje 
vstopnic za prireditve, obiske galerij in muzejev; 
organizacija in vodenje kongresov, seminarjev in 
konferenc; vodenje tiskovnih konferenc; organiziranje 
in vodenje učnih delavnic (šolanje), organizacija 
kulturnih in izobraževalnih razstav; organizacija 
tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih); organiziranje 
lepotnih tekmovanj; organizacija in produkcija modnih 
revij; klubske storitve (za zabavo ali za izobraževanje); 
organiziranje nastopov (storitve impresarijev); 
orkestralni nastopi; planiranje družabnih prireditev; 
organiziranje plesov; organiziranje zabavnih prireditev 
na ulici; prostori za glasbene prireditve; produkcija 
predstav; nastopanje v živo; zabave; zabaviščne 
dejavnosti; zabaviščni parki; založništvo; izdajanje 
turističnih vodičev; izdajanje nereklamnih tekstov; 
fotografiranje; fotografske reportaže; razmnoževanje 
zvočnih in video zapisov.

42: industrijsko oblikovanje; modno oblikovanje oblačil; 
modeliranje ter konstruiranje krojev za oblačila 
(storitve modnega oblikovanja); preizkušanje 
materialov; preizkušanje tekstila.

PRIJAVITELJ:

Za prijavo znamke
(210) 200671580

objavljeno
(441) 31.12.2006

je nova navedba prijavitelja
(731) SOLVAY SA,

Rue du Prince Albert, 33, 1050 Bruxelles, BE

Za prijavo znamke
(210) 200771605

objavljeno
(441) 31.12.2007

je nova navedba prijavitelja
(731) NIMROD Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,

Trata 35, 4220 Škofja Loka, SI

Za prijavo znamke
(210) 200871164

objavljeno
(441) 31.10.2008

je nova navedba prijavitelja
(731) Teknoxgroup Slovenija 

podjetje za uvoz, izvoz, trgovino,
zastopanje in servisno dejavnost d.o.o.,
Pod Jelšami 10, 1290 Grosuplje, SI
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Prijave znamk - Popravki SI - ZNAMKE
Popravki

DATUM PRIJAVE:

Za prijavo znamke
(210) 200871315

objavljeno
(441) 31.10.2008

je pravilna navedba datuma prijave:
(220) 10.12.2004

PREDNOSTNA PRAVICA:

Za prijavo znamke
(210) 200871972

objavljeno
(441) 30.04.2009

je pravilna navedba prednostne pravice
(300) 08.08.2008 BB 81/24892
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SI - ZNAMKE Registrirane znamke
V tem podpoglavju so objavljeni podatki o registriranih znamkah.

V skladu s členom 103(2) zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 — uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem
besedilu: zakon) so v razdelku Registracije znamk objavljeni podatki o registracijah znamk.

Bibliografski zapisi so urejeni po registrskih številkah. Podatki so označeni s kodami INID * za znamke (WIPO standard ST.60), ki
imajo naslednji pomen:

(111) registrska številka (151) datum registracije
(181) datum izteka registracije **

(210) številka prijave (220) datum vložitve prijave
(441) datum objave prijave (450) datum objave znamke
(551) navedba, da gre za kolektivno znamko
(732) imetnik znamke oziroma nosilec kolektivne znamke

V primeru zožitve seznama blaga oziroma storitev v postopku zaradi vloženega ugovora ali na zahtevo prijavitelja se ponovno objavi:

(511) navedba razredov po Nicejski klasifikaciji blaga in storitev
(510) seznam blaga oziroma storitev

V razdelku Delni prenosi znamk so objavljeni podatki  o znamkah, ki so bile vpisane v register zaradi delnih prenosov pravic v skladu
s členom 75(1) zakona. V teh primerih je pod kodo INID (646) navedena registrska številka znamke, iz katere je bila zaradi delnega
prenosa pravice v register vpisana znamka.

Podatki o obnovitvah znamk so objavljeni v razdelku Obnovitve registracij znamk. V teh primerih sta pod kodama INID (156) oziroma
(186) navedena datuma obnovitve oziroma izteka obnovljene registracije. V primeru zožitve seznama blaga oziroma storitev po
objavi registracije se seznam ponovno objavi.

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

** Znamka traja deset let od datuma vložitve prijave. V skladu s členom 52(2) zakona pa jo lahko imetnik poljubno mnogokrat obnovi  za obdobje deset let, 
šteto od datuma vložitve prijave. 

Registrirane znamke
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200371903 Registrirane znamke - Registracije znamk SI - ZNAMKE
Registracije znamk

(111) 200371903 (151) 14.05.2009
(181) 17.12.2013

(210) 200371903 (220) 17.12.2003
(441) 29.02.2004 (450) 30.06.2009
(732) Pivovarna Laško d.d.,

Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(111) 200770558 (151) 31.03.2009
(181) 12.04.2017

(210) 200770558 (220) 12.04.2007
(441) * 30.06.2007 (450) 30.06.2009
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.,

Ante Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR

* Zožitev seznama blaga/storitev glede na objavo prijave

(510,511) NCL(9)

05: hrana za dojenčke.

29: meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; 
jajca, mleko in mlečni proizvodi, jedilno olje in 
maščoba.

30: kava, čaj, kakav, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni 
nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo, 
piškoti, slaščice, bonboni, sladoled; med, melasni 
sirup; kvas, pecilni prašek, sol, gorčica, kis, omake 
(začimbe), začimbe); led.

(111) 200770618 (151) 23.04.2009
(181) 25.04.2017

(210) 200770618 (220) 25.04.2007
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) STYRIA MEDIEN AG,

Schönaugasse 64, 8010 Graz, AT

(111) 200771221 (151) 05.05.2009
(181) 31.08.2017

(210) 200771221 (220) 31.08.2007
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) MLADINSKI MEDIJ družba za razvoj d.o.o.,

Za Krajem 5, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200771250 (151) 19.05.2009
(181) 06.09.2017

(210) 200771250 (220) 06.09.2007
(441) 31.10.2007 (450) 30.06.2009
(732) GEN energija, d.o.o.,

Cesta 4. julija 42, 8270 Krško, SI

(111) 200771288 (151) 13.05.2009
(181) 13.09.2017

(210) 200771288 (220) 13.09.2007
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) ŽITO prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200771514 (151) 12.05.2009
(181) 25.10.2017

(210) 200771514 (220) 25.10.2007
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE,

Celovška 125, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200771605 (151) 10.04.2009
(181) 09.11.2017

(210) 200771605 (220) 09.11.2007
(441) 31.12.2007 (450) 30.06.2009
(732) NIMROD Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,

Trata 35, 4220 Škofja Loka, SI

(111) 200771794 (151) 06.04.2009
(181) 07.12.2017

(210) 200771794 (220) 07.12.2007
(441) 29.02.2008 (450) 30.06.2009
(732) TDR d.o.o.,

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(111) 200870055 (151) 27.03.2009
(181) 16.01.2018

(210) 200870055 (220) 16.01.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KLUB ŠTUDENTOV KRANJ,

Glavni trg 20, 4000 Kranj, SI

(111) 200870124 (151) 24.03.2009
(181) 22.01.2018

(210) 200870124 (220) 22.01.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) POGAČAR VOJMIR,

Pri vzpenjači 2, 2000 Maribor, SI

(111) 200870155 (151) 17.04.2009
(181) 30.01.2018

(210) 200870155 (220) 30.01.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) COMPAQ TRADEMARK B.V.,

Startbaan 16, 1187 XR, Amstelveen, NL

(111) 200870156 (151) 17.04.2009
(181) 30.01.2018

(210) 200870156 (220) 30.01.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) COMPAQ TRADEMARK B.V.,

Startbaan 16, 1187 XR, Amstelveen, NL

(111) 200870235 (151) 23.03.2009
(181) 13.02.2018

(210) 200870235 (220) 13.02.2008
(441) 30.06.2008 (450) 30.06.2009
(732) Korelc Tomaž,

Mlakarjeva ulica 46, 4208 Šenčur, SI
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(111) 200870281 (151) 11.05.2009
(181) 19.02.2018

(210) 200870281 (220) 19.02.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Pivovarna Union d.d.,

Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200870341 (151) 04.05.2009
(181) 04.03.2018

(210) 200870341 (220) 04.03.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) CATALINA D.O.O.,

Glinška ulica 13, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200870438 (151) 20.04.2009
(181) 14.03.2018

(210) 200870438 (220) 14.03.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Chapman Entertainment Limited,

The Pavilion, 90 Point Pleasant,
Wandsworth, London SW 18 1 NN, GB

(111) 200870439 (151) 20.04.2009
(181) 14.03.2018

(210) 200870439 (220) 14.03.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Chapman Entertainment Limited,

The Pavilion, 90 Point Pleasant, Wandsworth,
London, SW 18 1 NN, GB

(111) 200870440 (151) 20.04.2009
(181) 14.03.2018

(210) 200870440 (220) 14.03.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Chapman Entertainment Limited,

The Pavilion, 90 Point Pleasant, Wandsworth,
London, SW 18 1 NN, GB

(111) 200870475 (151) 24.03.2009
(181) 21.03.2018

(210) 200870475 (220) 21.03.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) MODNO KREIRANJE OBLAČIL 

IN OBLIKOVANJE NAKITA,
MONIKA RABZELJ s.p.,
Pot na Fužine 35, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200870478 (151) 09.04.2009
(181) 25.03.2018

(210) 200870478 (220) 25.03.2008
(441) * 30.06.2008 (450) 30.06.2009
(732) Dima center d.o.o.,

Tabor 5a, 1380 Cerknica, SI

* Zožitev seznama blaga/storitev glede na objavo prijave

(510,511) NCL(9)

06: bronasta umetniška dela, doprsni kipi iz navadnih 
kovin, kipci iz navadnih kovin

16: grafike (slike), gravure, jedkanice, radiranke, 
kamnotisk, kipci iz papirmašeja, litografska umetniška 
dela, okrožnice, pečati, pečatni oblepki, pergamentni 
papir, pesmarice, plakati (posterji), plakati iz papirja ali 
lepenke, portreti, prosojnice (pisalne potrebščine), 
prospekti, razglednice, revije, slike, slike, fotografije 
uokvirjene ali neuokvirjene, tiskane publikacije, 
tiskovine, voščilnice, zastavice (papirnate).

21: doprsni kipi iz porcelana, gline ali stekla, kipi (plastike) 
iz pocelana, gline ali stekla.

41: informiranje o prireditvah, izobraževanje, muzeji 
(muzejske razstave in predstavitve), objavljanje besedil 
(razen reklam), objavljanje knjig, organizacija in 
izvedba seminarjev, organizacija in vodenje 
konferenc, organizacija in vodenje kongresov, 
organizacija in vodenje simpozijev, organizacija 
kulturnih ali izobraževalnih razstav.

(111) 200870479 (151) 09.04.2009
(181) 25.03.2018

(210) 200870479 (220) 25.03.2008
(441) * 30.06.2008 (450) 30.06.2009
(732) Dima center d.o.o.,

Tabor 5a, 1380 Cerknica, SI

* Zožitev seznama blaga/storitev glede na objavo prijave

(510,511) NCL(9)

06: bronasta umetniška dela, doprsni kipi iz navadnih 
kovin, kipci iz navadnih kovin

16: grafike (slike), gravure, jedkanice, radiranke, 
kamnotisk, kipci iz papirmašeja, litografska umetniška 
dela, okrožnice, pečati, pečatni oblepki, pergamentni 
papir, pesmarice, plakati (posterji), plakati iz papirja ali 
lepenke, portreti, prosojnice (pisalne potrebščine), 
prospekti, razglednice, revije, slike, slike, fotografije 
uokvirjene ali neuokvirjene, tiskane publikacije, 
tiskovine, voščilnice, zastavice (papirnate).

21: doprsni kipi iz porcelana, gline ali stekla, kipi (plastike) 
iz pocelana, gline ali stekla.

41: informiranje o prireditvah, izobraževanje, muzeji 
(muzejske razstave in predstavitve), objavljanje besedil 
(razen reklam), objavljanje knjig, organizacija in 
izvedba seminarjev, organizacija in vodenje 
konferenc, organizacija in vodenje kongresov, 
organizacija in vodenje simpozijev, organizacija 
kulturnih ali izobraževalnih razstav.

(111) 200870482 (151) 25.03.2009
(181) 14.06.2017

(210) 200870482 (220) 14.06.2007
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) MEDEX, živilska industrija, d.d., Ljubljana,

Linhartova 49/a, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200870540 (151) 24.03.2009
(181) 01.04.2018

(210) 200870540 (220) 01.04.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Simčič Marjan,

Ceglo 3b, 5212 Dobrovo, SI
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(111) 200870541 (151) 24.03.2009
(181) 01.04.2018

(210) 200870541 (220) 01.04.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Simčič Marjan,

Ceglo 3b, 5212 Dobrovo, SI

(111) 200870542 (151) 24.03.2009
(181) 01.04.2018

(210) 200870542 (220) 01.04.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Simčič Marjan,

Ceglo 3b, 5212 Dobrovo, SI

(111) 200870579 (151) 27.03.2009
(181) 08.04.2018

(210) 200870579 (220) 08.04.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) UniCredit banka Slovenija d.d.,

Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200870589 (151) 31.03.2009
(181) 17.06.2018

(210) 200870589 (220) 17.06.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) INTER DISKONT,

Partizanska 15, 2390 Ravne, SI

(111) 200870590 (151) 31.03.2009
(181) 17.06.2018

(210) 200870590 (220) 17.06.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) INTER DISKONT d.o.o.,

Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem, SI

(111) 200870592 (151) 14.04.2009
(181) 09.04.2018

(210) 200870592 (220) 09.04.2008
(441) 30.06.2008 (450) 30.06.2009
(732) ACENTA d.o.o.,

Alpska cesta 62, 4248 Lesce, SI

(111) 200870593 (151) 14.04.2009
(181) 09.04.2018

(210) 200870593 (220) 09.04.2008
(441) 30.06.2008 (450) 30.06.2009
(732) ACENTA d.o.o.,

Alpska cesta 62, 4248 Lesce, SI

(111) 200870594 (151) 14.04.2009
(181) 09.04.2018

(210) 200870594 (220) 09.04.2008
(441) 30.06.2008 (450) 30.06.2009
(732) ACENTA d.o.o.,

Alpska cesta 62, 4248 Lesce, SI

(111) 200870630 (151) 13.03.2009
(181) 11.04.2018

(210) 200870630 (220) 11.04.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Loža organizacija dogodkov d.o.o.,

Bajtova ulica 2, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200870678 (151) 26.03.2009
(181) 21.04.2018

(210) 200870678 (220) 21.04.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo

in tuje investicije,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200870697 (151) 24.03.2009
(181) 23.04.2018

(210) 200870697 (220) 23.04.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Europapress Holding d.o.o.,

Koranska 2, 10000 Zagreb, HR

(111) 200870741 (151) 14.04.2009
(181) 19.09.2016

(210) 200870741 (220) 19.09.2006
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Walter Werkzeuge Salzburg GmbH,

Gewerbeparkstr.9, 5081 Anif, AT

(111) 200870748 (151) 05.05.2009
(181) 06.05.2018

(210) 200870748 (220) 06.05.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Europapress Holding d.o.o.,

Koranska 2, 10000 Zagreb, HR

(111) 200870785 (151) 08.04.2009
(181) 09.05.2018

(210) 200870785 (220) 09.05.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Marko Žula,

Prežihova ulica 11, 9250 Gornja Radgona, SI

(111) 200870834 (151) 31.03.2009
(181) 19.05.2018

(210) 200870834 (220) 19.05.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac,

Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS

(111) 200870836 (151) 24.03.2009
(181) 20.05.2018

(210) 200870836 (220) 20.05.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) STUDIO KERNEL, d.o.o.,

Ferrarska 8, 6000 Koper, SI
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(111) 200870838 (151) 24.03.2009
(181) 20.05.2018

(210) 200870838 (220) 20.05.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) STUDIO KERNEL, d.o.o.,

Ferrarska 8, 6000 Koper, SI

(111) 200870843 (151) 24.03.2009
(181) 20.05.2018

(210) 200870843 (220) 20.05.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) AQUA VIVA d.o.o.,

Ljubljanska 108, 1230 Domžale, SI

(111) 200870846 (151) 24.03.2009
(181) 20.05.2018

(210) 200870846 (220) 20.05.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) AQUA VIVA d.o.o.,

Ljubljanska 108, 1230 Domžale, SI

(111) 200870865 (151) 02.04.2009
(181) 20.05.2018

(210) 200870865 (220) 20.05.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) SC CROCO SRL,

Str. Slanicului nr. 12,
Onest, cod 601110, Judetul Bacau, RO

(111) 200870866 (151) 02.04.2009
(181) 20.05.2018

(210) 200870866 (220) 20.05.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) SC CROCO SRL,

Str. Slanicului nr. 12,
Onesti, cod 601110, Judetul Bacau, RO

(111) 200870881 (151) 25.03.2009
(181) 23.05.2018

(210) 200870881 (220) 23.05.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) ZDRAVILIŠČE LAŠKO D.D.,

Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, SI

(111) 200870882 (151) 24.03.2009
(181) 23.05.2018

(210) 200870882 (220) 23.05.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) STUDIO KERNEL, d.o.o.,

Ferrarska 8, 6000 Koper, SI

(111) 200870900 (151) 20.04.2009
(181) 26.05.2018

(210) 200870900 (220) 26.05.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) Kia Motors Corporation,

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR

(111) 200870917 (151) 14.04.2009
(181) 27.05.2018

(210) 200870917 (220) 27.05.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) EVELON d.o.o.,

Gmajna 57, 1357 Notranje Gorice, SI

(111) 200870947 (151) 08.04.2009
(181) 30.05.2018

(210) 200870947 (220) 30.05.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge Zagreb,

Ulica Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, HR

(111) 200870951 (151) 25.03.2009
(181) 02.06.2018

(210) 200870951 (220) 02.06.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) ZAVOD META,

Šmartinska 32, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200870952 (151) 25.03.2009
(181) 02.06.2018

(210) 200870952 (220) 02.06.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) ZAVOD META,

Šmartinska 32, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200870985 (151) 24.03.2009
(181) 06.06.2018

(210) 200870985 (220) 06.06.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) JAMNICA d.d.,

Getaldićeva 3, HR-10000 Zagreb, HR

(111) 200870999 (151) 14.04.2009
(181) 10.06.2018

(210) 200870999 (220) 10.06.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,

Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871000 (151) 28.04.2009
(181) 10.06.2018

(210) 200871000 (220) 10.06.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) HANNAH BIZ d.o.o.,

Zelena pot 032, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871035 (151) 08.05.2009
(181) 16.06.2018

(210) 200871035 (220) 16.06.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Vindija d.d.,

Medžimurska 6, 42000 Varaždin, HR
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(111) 200871048 (151) 20.04.2009
(181) 17.06.2018

(210) 200871048 (220) 17.06.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry 

"ALKALOID" AD - Skopje,
Bul. Aleksandar Makedonski, 12, 1000 Skopje, MK

(111) 200871066 (151) 25.03.2009
(181) 19.06.2018

(210) 200871066 (220) 19.06.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) SPD D.O.O.,

Podlog 59, 3311 Šempeter, SI

(111) 200871072 (151) 23.03.2009
(181) 20.06.2018

(210) 200871072 (220) 20.06.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) T-2 d.o.o.,

Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(111) 200871081 (151) 31.03.2009
(181) 23.06.2018

(210) 200871081 (220) 23.06.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) MASELJ d.o.o.,

Petrovčeva 11, 1230 Domžale, SI

(111) 200871082 (151) 16.04.2009
(181) 23.06.2018

(210) 200871082 (220) 23.06.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) E-LABORAT D.O.O.,

Šmartinska 28, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871120 (151) 14.05.2009
(181) 01.07.2018

(210) 200871120 (220) 01.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) IVAX Pharmaceuticals s.r.o.,

Ostravska 29/305, 747 70 Opava-Komarov, CZ

(111) 200871123 (151) 02.04.2009
(181) 02.07.2018

(210) 200871123 (220) 02.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Tomaž Volk, 

Linhartova cesta 19, 1000 Ljubljana, SI;
Andrej Fajfar, 
Metelkova ulica 17, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871132 (151) 20.04.2009
(181) 03.07.2018

(210) 200871132 (220) 03.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) MITJA NOVLJAN,

Rimska cesta 34, 1293 Šmarje - SAP, SI

(111) 200871140 (151) 08.04.2009
(181) 04.07.2018

(210) 200871140 (220) 04.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) CAR MARKETING MARJAN KUNAJ S.P.,

Vojsko 32, 8282 Koprivnica, SI

(111) 200871141 (151) 08.04.2009
(181) 04.07.2018

(210) 200871141 (220) 04.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) CAR MARKETING MARJAN KUNAJ S.P.,

Vojsko 32, 8282 Koprivnica, SI

(111) 200871143 (151) 08.04.2009
(181) 16.07.2018

(210) 200871143 (220) 16.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Ministrstvo za promet,

Langusova 4, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871148 (151) 24.03.2009
(181) 07.07.2018

(210) 200871148 (220) 07.07.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) T-2 d.o.o.,

Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(111) 200871150 (151) 24.03.2009
(181) 07.07.2018

(210) 200871150 (220) 07.07.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) T-2 d.o.o.,

Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(111) 200871151 (151) 24.03.2009
(181) 07.07.2018

(210) 200871151 (220) 07.07.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) T-2 d.o.o.,

Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(111) 200871152 (151) 24.03.2009
(181) 07.07.2018

(210) 200871152 (220) 07.07.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) T-2 d.o.o.,

Streliška cesta 150, 2000 Maribor, SI

(111) 200871153 (151) 24.03.2009
(181) 07.07.2018

(210) 200871153 (220) 07.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) DA! d.o.o.,

Jurčkova cesta 176, 1000 Ljubljana, SI
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(111) 200871164 (151) 26.03.2009
(181) 08.07.2018

(210) 200871164 (220) 08.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Teknoxgroup Slovenija podjetje za uvoz, izvoz, trgovino,

zastopanje in servisno dejavnost d.o.o.,
Pod Jelšami 10, 1290 Grosuplje, SI

(111) 200871175 (151) 20.04.2009
(181) 10.07.2018

(210) 200871175 (220) 10.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) ALTHEA S.R.L.,

Z.I. Amasona Loc. Valle Zancati Snc,, 03018 Paliano, IT

(111) 200871176 (151) 20.04.2009
(181) 10.07.2018

(210) 200871176 (220) 10.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) ALTHEA S.R.L.,

Z.I. Amasona Loc. Valle Zancati Snc,, 03018 Paliano, IT

(111) 200871177 (151) 20.04.2009
(181) 10.07.2018

(210) 200871177 (220) 10.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) ALTHEA S.R.L.,

Z.I. Amasona Loc. Valle Zancati Snc,, 03018 Paliano, IT

(111) 200871203 (151) 20.04.2009
(181) 15.07.2018

(210) 200871203 (220) 15.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) IMT GOSTLINE d.o.o.,

Savska loka 7, 4000 Kranj, SI

(111) 200871204 (151) 20.04.2009
(181) 15.07.2018

(210) 200871204 (220) 15.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) IMT GOSTLINE d.o.o.,

Savska loka 7, 4000 Kranj, SI

(111) 200871206 (151) 25.03.2009
(181) 15.07.2018

(210) 200871206 (220) 15.07.2008
(441) 31.08.2008 (450) 30.06.2009
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.,

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH

(111) 200871211 (151) 23.04.2009
(181) 04.08.2015

(210) 200871211 (220) 04.08.2005
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) COFRA Holding AG,

Grafenauweg 10, 6300 Zug, CH

(111) 200871212 (151) 31.03.2009
(181) 16.07.2018

(210) 200871212 (220) 16.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) DEBORA, založništvo in promocija kulture, d.o.o.,

Lipahova ulica 23, 1000 Ljubjana, SI

(111) 200871214 (151) 16.03.2009
(181) 16.07.2018

(210) 200871214 (220) 16.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Mitja Drenik,

Cirje 28, 8274 Raka, SI

(111) 200871219 (151) 17.04.2009
(181) 13.06.2015

(210) 200871219 (220) 13.06.2005
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Sorger Wurst-und Schinkenspezialitaten GmbH Grazer,

Str. 249 A-8523 Frauentha, AT

(111) 200871235 (151) 24.03.2009
(181) 21.07.2018

(210) 200871235 (220) 21.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Izoterm Plama d.o.o.,

Podgrad 17, 6244 Podgrad, SI

(111) 200871240 (151) 04.05.2009
(181) 22.07.2018

(210) 200871240 (220) 22.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Tenvip d.o.o.,

Valburga 117, 1216 Smlednik, SI

(111) 200871250 (151) 17.04.2009
(181) 01.05.2014

(210) 200871250 (220) 01.05.2004
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Citigroup Inc.,

399 Park Avenue New York,, NY 10043, US

(111) 200871255 (151) 24.03.2009
(181) 28.07.2018

(210) 200871255 (220) 28.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Rozman Igor,

Kidričeva 55a, 3320 Velenje, SI

(111) 200871269 (151) 02.04.2009
(181) 30.07.2018

(210) 200871269 (220) 30.07.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) MLEKARNA PLANIKA Predelava mleka d.o.o. Kobarid,

Gregorčičeva ulica 32, 5222 Kobarid, SI
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(111) 200871284 (151) 31.03.2009
(181) 06.08.2018

(210) 200871284 (220) 06.08.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) LIKO PRIS,

podjetje za računalništvo in industrijske sisteme, d.o.o.,
Verd 100a, 1360 Vrhnika, SI

(111) 200871287 (151) 31.03.2009
(181) 07.08.2018

(210) 200871287 (220) 07.08.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) STYRIA MEDIEN AG,

SchOnaugasse 64, A-8010 Graz(Gradec), AT

(111) 200871292 (151) 02.04.2009
(181) 08.08.2018

(210) 200871292 (220) 08.08.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) MLEKARNA PLANIKA Predelava mleka d.o.o. Kobarid,

Gregorčičeva ulica 32, 5222 Kobarid, SI

(111) 200871314 (151) 15.04.2009
(181) 12.08.2018

(210) 200871314 (220) 12.08.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Daikin Industries, Ltd.,

Umeda Center Bldg.,,
4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, JP

(111) 200871315 (151) 24.03.2009
(181) 10.12.2014

(210) 200871315 (220) 10.12.2004
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) lucy activewear, Inc.,

3135 NW Industrial St., Portland, OR 97210, US

(111) 200871319 (151) 04.03.2009
(181) 13.08.2018

(210) 200871319 (220) 13.08.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Avtohiša AVTOMERKUR,

Samova 14,, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871335 (151) 30.04.2009
(181) 14.08.2018

(210) 200871335 (220) 14.08.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) BV Consulto d.o.o.,

Hruševo 7a, 1356 Dobrova, SI

(111) 200871364 (151) 31.03.2009
(181) 22.08.2018

(210) 200871364 (220) 22.08.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) RENDERSPACE D.O.O.,

Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871414 (151) 27.03.2009
(181) 03.09.2018

(210) 200871414 (220) 03.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) PARADA d.o.o.,

Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871417 (151) 18.05.2009
(181) 26.08.2018

(210) 200871417 (220) 26.08.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KAPITOL nepremičnine d.o.o. g. Janko PARFANT,

Bežigrajska c. 7, 3000 Celje, SI

(111) 200871418 (151) 18.05.2009
(181) 26.08.2018

(210) 200871418 (220) 26.08.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KAPITOL nepremičnine d.o.o. g. Janko PARFANT,

Bežigrajska c. 7, 3000 Celje, SI

(111) 200871436 (151) 05.05.2009
(181) 01.05.2014

(210) 200871436 (220) 01.05.2004
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Asco Group Limited,

Chancery Court, The Mall, Freeport, BS

(111) 200871446 (151) 11.05.2009
(181) 29.08.2018

(210) 200871446 (220) 29.08.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) OLMA, proizvodnja kemičnih izdelkov d.d.,

Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871447 (151) 08.04.2009
(181) 01.09.2018

(210) 200871447 (220) 01.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) MARIJA MAJA KOJC,

Dolenjska cesta 92a, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871453 (151) 17.04.2009
(181) 01.05.2014

(210) 200871453 (220) 01.05.2004
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) SIGNATURE FLIGHT SUPPORT CORPORATION,

Signature Plaza 201 South Orange Avenue,
32801 Orlando, US

(111) 200871463 (151) 07.04.2009
(181) 03.09.2018

(210) 200871463 (220) 03.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.,

Slovenska 29, 1000 Ljubljana, SI
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(111) 200871464 (151) 07.04.2009
(181) 03.09.2018

(210) 200871464 (220) 03.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.,

Slovenska 29, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871466 (151) 25.03.2009
(181) 04.09.2018

(210) 200871466 (220) 04.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Daikin Industries, Ltd.,

Umeda Center Building, 4 - 12,
Nakazaki - nishi 2 - chome, Kita - ku, Osaka, JP

(111) 200871469 (151) 20.04.2009
(181) 06.09.2018

(210) 200871469 (220) 06.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) AGB INVEST d.o.o.,

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871470 (151) 20.04.2009
(181) 06.09.2018

(210) 200871470 (220) 06.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) AGB INVEST d.o.o.,

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871471 (151) 20.04.2009
(181) 06.09.2018

(210) 200871471 (220) 06.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) AGB INVEST d.o.o.,

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871472 (151) 20.04.2009
(181) 06.09.2018

(210) 200871472 (220) 06.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) AGB INVEST d.o.o.,

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871473 (151) 20.04.2009
(181) 06.09.2018

(210) 200871473 (220) 06.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) AGB INVEST d.o.o.,

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871474 (151) 04.05.2009
(181) 06.09.2018

(210) 200871474 (220) 06.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) AGB INVEST d.o.o.,

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871475 (151) 04.05.2009
(181) 06.09.2018

(210) 200871475 (220) 06.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) AGB INVEST d.o.o.,

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871476 (151) 04.05.2009
(181) 06.09.2018

(210) 200871476 (220) 06.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) AGB INVEST d.o.o.,

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871477 (151) 04.05.2009
(181) 06.09.2018

(210) 200871477 (220) 06.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) AGB INVEST d.o.o.,

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871478 (151) 04.05.2009
(181) 06.09.2018

(210) 200871478 (220) 06.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) AGB INVEST d.o.o.,

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871489 (151) 04.05.2009
(181) 09.09.2018

(210) 200871489 (220) 09.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) L'oreal S.A.,

14, rue Royale, 75008 Paris, FR

(111) 200871497 (151) 27.03.2009
(181) 11.09.2018

(210) 200871497 (220) 11.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,

Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(111) 200871498 (151) 27.03.2009
(181) 11.09.2018

(210) 200871498 (220) 11.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,

Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(111) 200871500 (151) 27.03.2009
(181) 11.09.2018

(210) 200871500 (220) 11.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,

Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI
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(111) 200871501 (151) 27.03.2009
(181) 11.09.2018

(210) 200871501 (220) 11.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,

Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(111) 200871502 (151) 27.03.2009
(181) 11.09.2018

(210) 200871502 (220) 11.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,

Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(111) 200871504 (151) 27.03.2009
(181) 11.09.2018

(210) 200871504 (220) 11.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,

Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(111) 200871518 (151) 23.04.2009
(181) 16.09.2018

(210) 200871518 (220) 16.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) ATRIUM NEPREMIČNINE D.O.O.,

Loška Ulica 13, 2000 Maribor, SI

(111) 200871528 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871528 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871529 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871529 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871530 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871530 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871531 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871531 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871532 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871532 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871533 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871533 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871534 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871534 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871535 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871535 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871536 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871536 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871537 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871537 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871538 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871538 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871539 (151) 02.04.2009
(181) 17.09.2018

(210) 200871539 (220) 17.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI
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(111) 200871546 (151) 15.04.2009
(181) 19.09.2018

(210) 200871546 (220) 19.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Zavod Šouhostel,

Metelkova 8, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871547 (151) 30.04.2009
(181) 19.09.2018

(210) 200871547 (220) 19.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Trgovinska zbornica Slovenije,

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871549 (151) 23.04.2009
(181) 22.09.2018

(210) 200871549 (220) 22.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Društvo IZVIRI Dobrina,

Dobrina 7, 3223 Loka pri Žusmu, SI

(111) 200871551 (151) 25.03.2009
(181) 22.09.2018

(210) 200871551 (220) 22.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) ARIH oglaševalska agencija, d.o.o.,

Celovška 31, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871552 (151) 04.05.2009
(181) 22.09.2018

(210) 200871552 (220) 22.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) GALLAHER LIMITED,

Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB

(111) 200871554 (151) 14.04.2009
(181) 22.09.2018

(210) 200871554 (220) 22.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Artur Švarc,

Pot na Fužine 27, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871555 (151) 06.04.2009
(181) 23.09.2018

(210) 200871555 (220) 23.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) GIZ MLEKARSTVA SLOVENIJE,

Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871556 (151) 14.04.2009
(181) 23.09.2018

(210) 200871556 (220) 23.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Peek & Cloppenburg KG,

Beerliner Allee 2, 40212 Duesseldorf, DE

(111) 200871557 (151) 31.03.2009
(181) 24.09.2018

(210) 200871557 (220) 24.09.2008
(441) 31.10.2008 (450) 30.06.2009
(732) Kompas Design d.o.o.,

Šmartinska 106, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871561 (151) 04.05.2009
(181) 25.09.2018

(210) 200871561 (220) 25.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) VIEWSONIC CORPORATION,

381 Brea Canyon Road., Walnut,
CA. 91789 (California), US

(111) 200871562 (151) 04.05.2009
(181) 25.09.2018

(210) 200871562 (220) 25.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) VIEWSONIC CORPORATION,

381 Brea Canyon Road., Walnut,
CA. 91789 (California), US

(111) 200871566 (151) 12.05.2009
(181) 26.09.2018

(210) 200871566 (220) 26.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) LOGRO SVETOVANJE d.o.o.,

Špruha 31, 1236 Trzin, SI

(111) 200871567 (151) 12.05.2009
(181) 26.09.2018

(210) 200871567 (220) 26.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) LOGRO SVETOVANJE d.o.o.,

Špruha 31, 1236 Trzin, SI

(111) 200871568 (151) 05.05.2009
(181) 26.09.2018

(210) 200871568 (220) 26.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Carlsberg Croatia d.o.o.,

Ulica Danica 3, 48000 Koprivnica, HR

(111) 200871570 (151) 05.05.2009
(181) 29.09.2018

(210) 200871570 (220) 29.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KOPUR, proizvodnja in storitve, d.o.o.,

Pod gradom 1, 2380 Slovenj Gradec, SI

(111) 200871571 (151) 04.05.2009
(181) 29.09.2018

(210) 200871571 (220) 29.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) DELO časopisno in založniško podjetje d.d., Ljubljana,

Dunajska 5, 1509 Ljubljana, SI
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(111) 200871576 (151) 23.04.2009
(181) 29.09.2018

(210) 200871576 (220) 29.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PRI OSMICI Gostinstvo in trgovina, d.o.o.,

Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871581 (151) 05.05.2009
(181) 30.09.2018

(210) 200871581 (220) 30.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Lumar ig d.o.o.,

Limbuška cesta 32a, 2000 Maribor, SI

(111) 200871582 (151) 15.04.2009
(181) 30.09.2018

(210) 200871582 (220) 30.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PIRC RENE,

Plečnikova 1, 2000 Maribor, SI

(111) 200871583 (151) 28.04.2009
(181) 30.09.2018

(210) 200871583 (220) 30.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Lumar ig d.o.o.,

Limbuška cesta 32a, 2000 Maribor, SI

(111) 200871584 (151) 20.04.2009
(181) 30.09.2018

(210) 200871584 (220) 30.09.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) MUSIC MAX proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,

Levstikova ulica 1d, 3000 Celje, SI

(111) 200871588 (151) 06.05.2009
(181) 01.10.2018

(210) 200871588 (220) 01.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) BRJAGO, d.o.o.,

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871590 (151) 28.04.2009
(181) 01.10.2018

(210) 200871590 (220) 01.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) GSA d.o.o.,

DUNAJSKA C. 119, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871594 (151) 24.04.2009
(181) 02.10.2018

(210) 200871594 (220) 02.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) WMS Gaming Inc.,

800 South Northpoint Boulevard,
Waukegan, IL 60085, US

(111) 200871599 (151) 24.04.2009
(181) 02.10.2018

(210) 200871599 (220) 02.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) WMS Gaming Inc.,

800 South Northpoint Boulevard,
Waukegan, IL 60085, US

(111) 200871604 (151) 16.04.2009
(181) 03.10.2018

(210) 200871604 (220) 03.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) ESI S.p.A.,

Piazza Velasca, 5, I-20122 Milano, IT

(111) 200871606 (151) 06.05.2009
(181) 06.10.2018

(210) 200871606 (220) 06.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KOPUR, proizvodnja in storitve, d.o.o.,

Pod gradom 1, 2380 Slovenj Gradec, SI

(111) 200871610 (151) 06.05.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871610 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) SETCCE,

Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871613 (151) 15.04.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871613 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) National Geographic Society,

1145 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, US

(111) 200871614 (151) 24.04.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871614 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) GATO d.o.o.,

Vetrinjska ulica 17, 2000 Maribor, SI

(111) 200871615 (151) 24.04.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871615 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) SVS ŠPORT d.o.o.,

Blatnica 14, 1236 Trzin, SI

(111) 200871617 (151) 05.05.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871617 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) SINTAL podjetje za varovanje, intervencije in storitve, d.d.,

Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, SI
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(111) 200871618 (151) 22.04.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871618 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) CNS, Inc.,

2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, DE 19808, US

(111) 200871619 (151) 13.05.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871619 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PepsiCo, Inc.,

700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 200871620 (151) 13.05.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871620 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PepsiCo, Inc.,

700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 200871621 (151) 13.05.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871621 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PepsiCo, Inc.,

700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 200871622 (151) 13.05.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871622 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PepsiCo, Inc.,

700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 200871626 (151) 12.05.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871626 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PepsiCo, Inc.,

700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 200871627 (151) 12.05.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871627 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PepsiCo, Inc.,

700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 200871628 (151) 12.05.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871628 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PepsiCo, Inc.,

700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 200871629 (151) 12.05.2009
(181) 07.10.2018

(210) 200871629 (220) 07.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PepsiCo, Inc.,

700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, US

(111) 200871632 (151) 23.04.2009
(181) 08.10.2018

(210) 200871632 (220) 08.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KD Group, finančna družba, d.d.,

Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871633 (151) 24.04.2009
(181) 09.10.2018

(210) 200871633 (220) 09.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) ZADRUGA SOLČAVA Z.O.O.,

Solčava 16, 3335 Solčava, SI;
MATK VIDA MIHAELA,
Robanov kot 39, 3335 Solčava, SI;
GOLOB MARIJA,
Robanov kot 5, 3335 Solčava, SI;
BARBARA PRODNIK ROBAN,
Robanov kot 37, 3335 Solčava, SI;
DAMJANA PROŠT,
Robanov kot 7, 3335 Solčava, SI;
BERNARDA KOLŠEK,
Solčava 16, 3335 Solčava, SI;
HELENA HERLE,
Solčava 27, 3335 Solčava, SI;
ANA VAVDI,
Solčava 31 A, 3335 Solčava, SI;
JOŽICA JEZERNIK,
Solčava 35, 3335 Solčava, SI;
OREŠNIK MARTA,
Solčava 17, 3335 Solčava, SI;
OREŠNIK ŠPELA,
Solčava 27, 3335 Solčava, SI;
ROBNIK LILJANA -,
Solčava 54, 3335 Solčava, SI;
BERNARDA PRODNIK,
Solčava 75, 3335 Solčava, SI;
FALE MARJETA,
RADUHA 45, 3334 Luče, SI;
PEČOVNIK MARINKA,
Podvolovljek 37, 3334 Luče, SI;
KLADNIK SIMONA,
Podveža 6, 3334 Luče, SI;
PLESNIK NEŽKA,
Podvolovljek 13 A, 3334 Luče, SI
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(111) 200871634 (151) 30.04.2009
(181) 09.10.2018

(210) 200871634 (220) 09.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) ZALOŽBA MEŽEK ZALOŽNIŠTVO, d.o.o.,

Stegne 3, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871635 (151) 30.04.2009
(181) 09.10.2018

(210) 200871635 (220) 09.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) ZALOŽBA MEŽEK ZALOŽNIŠTVO, d.o.o.,

Stegne 3, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871637 (151) 06.04.2009
(181) 09.10.2018

(210) 200871637 (220) 09.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) RASTODER, d.o.o.,

Dvorakova ulica 3, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871639 (151) 06.05.2009
(181) 09.10.2018

(210) 200871639 (220) 09.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) BTC d.d. Ljubljana,

Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, SI

(111) 200871643 (151) 07.05.2009
(181) 10.10.2018

(210) 200871643 (220) 10.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) VITAN TRADE d.o.o.,

Bohova 79, 2311 Hoče, SI

(111) 200871649 (151) 12.05.2009
(181) 14.10.2018

(210) 200871649 (220) 14.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KSENIJA ŠELIH MARTINEC,

Pernetova ulica 1, 1236 Trzin, SI

(111) 200871658 (151) 23.04.2009
(181) 17.10.2018

(210) 200871658 (220) 17.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Dr. Oetker, d.o.o.,

Gmajna 15, 1236 Trzin, SI

(111) 200871659 (151) 23.04.2009
(181) 17.10.2018

(210) 200871659 (220) 17.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Dr.Oetker, d.o.o.,

Gmajna 15, 1236 Trzin, SI

(111) 200871660 (151) 06.05.2009
(181) 17.10.2018

(210) 200871660 (220) 17.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PANVITA, Mesna industrija Radgona d.d.,

Ljutomerska cesta 28A, 9250 Gornja Radgona, SI

(111) 200871661 (151) 06.05.2009
(181) 17.10.2018

(210) 200871661 (220) 17.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PANVITA, Mesna industrija Radgona d.d.,

Ljutomerska cesta 28A, 9250 Gornja Radgona, SI

(111) 200871662 (151) 20.04.2009
(181) 20.10.2018

(210) 200871662 (220) 20.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) VELO TRGOVINA NA VELIKO IN MALO D.D.,

Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871665 (151) 07.05.2009
(181) 20.10.2018

(210) 200871665 (220) 20.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) INFONET MEDIA d.d.,

Stegne 11B, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871667 (151) 07.05.2009
(181) 20.10.2018

(210) 200871667 (220) 20.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) INFONET MEDIA d.d.,

Stegne 11B, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871668 (151) 12.05.2009
(181) 20.10.2018

(210) 200871668 (220) 20.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) RADIO 1 d.o.o.,

Glavni trg 2, 2000 Maribor, SI

(111) 200871673 (151) 07.05.2009
(181) 21.10.2018

(210) 200871673 (220) 21.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) INFONET MEDIA d.d.,

Stegne 11B, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871683 (151) 07.05.2009
(181) 23.10.2018

(210) 200871683 (220) 23.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) COBIT d.o.o. Klavdij Čotar,

Industrijska c. 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica, SI
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(111) 200871691 (151) 04.05.2009
(181) 24.10.2018

(210) 200871691 (220) 24.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) MARG INŽENIRING d.o.o.,

Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica, SI

(111) 200871692 (151) 04.05.2009
(181) 24.10.2018

(210) 200871692 (220) 24.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) MARG INŽENIRING d.o.o.,

Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica, SI

(111) 200871693 (151) 04.05.2009
(181) 24.10.2018

(210) 200871693 (220) 24.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) MARG INŽENIRING d.o.o.,

Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica, SI

(111) 200871695 (151) 11.05.2009
(181) 27.10.2018

(210) 200871695 (220) 27.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) BAUMAX trgovska družba d.o.o., Ljubljana,

Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871701 (151) 05.05.2009
(181) 08.10.2017

(210) 200871701 (220) 08.10.2007
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) FINANCIERE ELSEES BALZAC (Societe Anonyme),

2, rue Balzac, 75008 Paris, FR

(111) 200871707 (151) 06.05.2009
(181) 29.10.2018

(210) 200871707 (220) 29.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) RADIO CITY d.o.o.,

Slovenska ulica 35, 2000 Maribor, SI

(111) 200871711 (151) 04.05.2009
(181) 29.10.2018

(210) 200871711 (220) 29.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Marciante Emanuele,

v. Paisiello 5/7, 34148 Trieste, IT

(111) 200871712 (151) 14.05.2009
(181) 29.10.2018

(210) 200871712 (220) 29.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUSTRIES, INC.),

1-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi,, 
Chuo-ku,Tokyo, JP

(111) 200871713 (151) 07.05.2009
(181) 29.10.2018

(210) 200871713 (220) 29.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) NOVARTIS AG,

CH-4002 Basel, CH

(111) 200871717 (151) 24.04.2009
(181) 30.10.2018

(210) 200871717 (220) 30.10.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Pacient d.o.o., Ljubljana,

Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871734 (151) 21.04.2009
(181) 11.12.2017

(210) 200871734 (220) 11.12.2007
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) COSWELL S.p.A.,

Via P.Gobetti, 4, I-40050 Funo di Argelato, IT

(111) 200871740 (151) 24.04.2009
(181) 05.11.2018

(210) 200871740 (220) 05.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) CENTER EMUNI,

Sončna pot 20, 6320 Portorož, SI

(111) 200871741 (151) 24.04.2009
(181) 05.11.2018

(210) 200871741 (220) 05.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) CENTER EMUNI,

Sončna pot 20, 6320 Portorož, SI

(111) 200871742 (151) 24.04.2009
(181) 05.11.2018

(210) 200871742 (220) 05.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) CENTER EMUNI,

Sončna pot 20, 6320 Portorož, SI

(111) 200871743 (151) 24.04.2009
(181) 05.11.2018

(210) 200871743 (220) 05.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) CENTER EMUNI,

Sončna pot 20, 6320 Portorož, SI

(111) 200871744 (151) 17.04.2009
(181) 05.11.2018

(210) 200871744 (220) 05.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) CENTER EMUNI,

Sončna pot 20, 6320 Portorož, SI
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(111) 200871747 (151) 20.04.2009
(181) 05.11.2018

(210) 200871747 (220) 05.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) CENTER EMUNI,

Sončna pot 20, 6320 Portorož, SI

(111) 200871748 (151) 20.04.2009
(181) 05.11.2018

(210) 200871748 (220) 05.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) CENTER EMUNI,

Sončna pot 20, 6320 Portorož, SI

(111) 200871751 (151) 14.04.2009
(181) 05.11.2018

(210) 200871751 (220) 05.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) MAJA KATARINA TRATAR,

Gornji trg 3, 1000 Ljubljana, SI;
DARJONO HUSODO,
Gornji trg 3, 1000 ljubljana, SI

(111) 200871752 (151) 14.04.2009
(181) 05.11.2018

(210) 200871752 (220) 05.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) MAJA KATARINA TRATAR,

Gornji trg 5, 1000 Ljubljana, SI;
DARJONO HUSODO,
Gornji trg 3, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871754 (151) 22.04.2009
(181) 05.11.2018

(210) 200871754 (220) 05.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) HERMES SOFTLAB programska oprema d.d.,

Litijska cesta 51, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871755 (151) 23.04.2009
(181) 06.11.2018

(210) 200871755 (220) 06.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) tovarna idej, Informacijske storitve Jurij Štukovnik s.p.,

Meljska cesta 83, 2000 Maribor, SI

(111) 200871760 (151) 23.04.2009
(181) 10.11.2018

(210) 200871760 (220) 10.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871761 (151) 23.04.2009
(181) 10.11.2018

(210) 200871761 (220) 10.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871762 (151) 23.04.2009
(181) 10.11.2018

(210) 200871762 (220) 10.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871765 (151) 06.05.2009
(181) 10.11.2018

(210) 200871765 (220) 10.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Janez Kuhar,

Borovška cesta 88b, 4280 Kranjska Gora, SI

(111) 200871767 (151) 06.04.2009
(181) 12.11.2018

(210) 200871767 (220) 12.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) PEKARNA BLATNIK d.o.o.,

Podgorica 25, 1312 Videm-Dobrepolje, SI

(111) 200871768 (151) 06.04.2009
(181) 12.11.2018

(210) 200871768 (220) 12.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Lomas d.o.o.,

Kardeljeva ploščad 11a, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871777 (151) 23.04.2009
(181) 13.11.2018

(210) 200871777 (220) 13.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871778 (151) 23.04.2009
(181) 13.11.2018

(210) 200871778 (220) 13.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871779 (151) 23.04.2009
(181) 13.11.2018

(210) 200871779 (220) 13.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871780 (151) 23.04.2009
(181) 13.11.2018

(210) 200871780 (220) 13.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI
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(111) 200871781 (151) 23.04.2009
(181) 13.11.2018

(210) 200871781 (220) 13.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871782 (151) 23.04.2009
(181) 13.11.2018

(210) 200871782 (220) 13.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871783 (151) 23.04.2009
(181) 13.11.2018

(210) 200871783 (220) 13.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871784 (151) 23.04.2009
(181) 13.11.2018

(210) 200871784 (220) 13.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871792 (151) 20.04.2009
(181) 14.11.2018

(210) 200871792 (220) 14.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) LAMBDA GROUP d.o.o.,

Volčji Potok 39b, 1235 Radomlje, SI

(111) 200871804 (151) 12.05.2009
(181) 18.11.2018

(210) 200871804 (220) 18.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) DAMAHAUS D.O.O.,

Spodnji Brnik 2, 4207 Cerklje na Gorenjskem, SI

(111) 200871807 (151) 23.04.2009
(181) 19.11.2018

(210) 200871807 (220) 19.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871808 (151) 23.04.2009
(181) 19.11.2018

(210) 200871808 (220) 19.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871810 (151) 23.04.2009
(181) 19.11.2018

(210) 200871810 (220) 19.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871811 (151) 23.04.2009
(181) 19.11.2018

(210) 200871811 (220) 19.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871812 (151) 23.04.2009
(181) 19.11.2018

(210) 200871812 (220) 19.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871813 (151) 23.04.2009
(181) 19.11.2018

(210) 200871813 (220) 19.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 200871814 (151) 07.05.2009
(181) 19.11.2018

(210) 200871814 (220) 19.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Zdravstveni dom Ljubljana,

Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871815 (151) 22.04.2009
(181) 19.11.2018

(210) 200871815 (220) 19.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) MEDEX, živilska industrija, d.d., Ljubljana,

Linhartova 49/a, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871818 (151) 16.04.2009
(181) 20.11.2018

(210) 200871818 (220) 20.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) POS Elektronček d.o.o.,

Livarska 7, 1241 Kamnik, SI

(111) 200871827 (151) 13.05.2009
(181) 21.11.2018

(210) 200871827 (220) 21.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Pivovarna Laško d.d.,

Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI
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(111) 200871828 (151) 13.05.2009
(181) 21.11.2018

(210) 200871828 (220) 21.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) Pivovarna Laško d.d.,

Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(111) 200871840 (151) 14.04.2009
(181) 25.11.2018

(210) 200871840 (220) 25.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) MEDIS, Podjetje za proizvodnjo in trženje, d.o.o.,

Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, SI

(111) 200871841 (151) 14.04.2009
(181) 25.11.2018

(210) 200871841 (220) 25.11.2008
(441) 31.12.2008 (450) 30.06.2009
(732) MEDIS, Podjetje za proizvodnjo in trženje, d.o.o.,

Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, SI
382 BIL 2009/3, 30.06.2009
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Obnovitve registracij znamk

(111) 5980089 (156) 24.03.2009
(186) 07.04.2019

(210) 5980089 (220) 07.04.1959
(450) 28.02.1997

(732) NOXELL CORPORATION,
11050 York Road, Hunt Valley,
Baltimore, Maryland 21203, US

(111) 6980230 (156) 23.04.2009
(186) 15.04.2019

(210) 6980230 (220) 15.04.1969
(450) 30.04.1996

(732) Glaxo Group Limited,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex, UB6 0NN, GB

(111) 6980287 (156) 06.05.2009
(186) 07.05.2019

(210) 6980287 (220) 07.05.1969
(450) 30.06.1995

(732) Mariborska livarna Maribor, d.d.,
Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor, SI

(111) 6980379 (156) 02.04.2009
(186) 13.06.2019

(210) 6980379 (220) 13.06.1969
(450) 29.02.1996

(732) YKK CORPORATION,
Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku No. 1, Tokyo, JP

(111) 6980454 (156) 06.05.2009
(186) 09.07.2019

(210) 6980454 (220) 09.07.1969
(450) 31.08.1996

(732) AstraZeneca AB,
S-151 85 Soedertaelje, SE

(111) 6980480 (156) 14.05.2009
(186) 16.07.2019

(210) 6980480 (220) 16.07.1969
(450) 31.12.1995

(732) THE COCA-COLA COMPANY,
310 North Avenue, N.W. Atlanta,, Georgia 30313, US

(111) 6980572 (156) 26.03.2009
(186) 01.08.2019

(210) 6980572 (220) 01.08.1969
(450) 30.06.1996

(732) Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, 
Chicago, Illinois 60611, US

(111) 6980639 (156) 08.05.2009
(186) 10.09.2019

(210) 6980639 (220) 10.09.1969
(450) 28.02.1997

(732) Land Rover,
Banbury Road, Lighthorne, Warwick,
Warwickshire CV35 0RG, GB

(111) 6980718 (156) 14.05.2009
(186) 23.10.2019

(210) 6980718 (220) 23.10.1969
(450) 28.02.1997

(732) CEDEVITA d.o.o.,
Planinska bb, 10000 Zagreb, HR

(111) 7980231 (156) 26.03.2009
(186) 30.03.2019

(210) 7980231 (220) 30.03.1979
(450) 28.02.1997

(732) Chemtura Corporation,
199 Benson Road, Middlebury, CT, US

(111) 7980246 (156) 20.04.2009
(186) 11.04.2019

(210) 7980246 (220) 11.04.1979
(450) 31.12.1994

(732) LEK, tovarna farmacevtskih 
in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,
Verovškova 57, 1107 Ljubljana, SI

(111) 7980250 (156) 17.04.2009
(186) 12.04.2019

(210) 7980250 (220) 12.04.1979
(450) 28.02.1997

(732) NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI KAISHA
(NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD.),
1-1 Nishinakajima, Yodogawa-Ku, Osaka, JP

(111) 7980264 (156) 26.03.2009
(186) 16.04.2019

(210) 7980264 (220) 16.04.1979
(450) 30.06.1996

(732) Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Short Drive, Chicago, Illinois 60611, US

(111) 7980288 (156) 20.04.2009
(186) 24.04.2019

(210) 7980288 (220) 24.04.1979
(450) 30.04.1995

(732) LEK d.d. Ljubljana,
Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
Verovškova 57, P.O. Box 81, 1107 Ljubljana, SI
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(111) 7980292 (156) 20.04.2009
(186) 24.04.2019

(210) 7980292 (220) 24.04.1979
(450) 30.06.1995

(732) LEK D.D. Ljubljana
Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
Verovškova 57, P.O. Box 81, 1107 Ljubljana, SI

(111) 7980293 (156) 17.04.2009
(186) 24.04.2019

(210) 7980293 (220) 24.04.1979
(450) 30.04.1995

(732) LEK d.d. Ljubljana,
Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
Verovškova 57, P.O.Box 81, 1000 Ljubljana, SI

(111) 7980294 (156) 20.04.2009
(186) 24.04.2019

(210) 7980294 (220) 24.04.1979
(450) 31.12.1994

(732) LEK, tovarna farmacevtskih 
in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,
Verovškova 57, 1107 Ljubljana, SI

(111) 7980295 (156) 17.04.2009
(186) 24.04.2019

(210) 7980295 (220) 24.04.1979
(450) 28.02.1995

(732) LEK D.D. Ljubljana
Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
Verovškova 57, P.O.Box 81, 1107 Ljubljana, SI

(111) 7980299 (156) 17.04.2009
(186) 24.04.2019

(210) 7980299 (220) 24.04.1979
(450) 30.06.1995

(732) LEK D.D. Ljubljana
Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
Verovškova 57, P.O.Box 81, 1107 Ljubljana, SI

(111) 7980312 (156) 12.05.2009
(186) 24.04.2019

(210) 7980312 (220) 24.04.1979
(450) 31.10.1996

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR

(111) 7980313 (156) 02.04.2009
(186) 25.04.2019

(210) 7980313 (220) 25.04.1979
(450) 31.08.1996

(732) Diageo Ireland,
St. James's Gate, Dublin 8, IE

(111) 7980320 (156) 27.03.2009
(186) 03.05.2019

(210) 7980320 (220) 03.05.1979
(450) 30.06.1996

(732) Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US

(111) 7980357 (156) 24.04.2009
(186) 15.05.2019

(210) 7980357 (220) 15.05.1979
(450) 31.08.1996

(732) BASF Agro Trademarks GmbH,
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE

(111) 7980494 (156) 20.04.2009
(186) 27.06.2019

(210) 7980494 (220) 27.06.1979
(450) 31.08.1995

(732) LEK d.d. Ljubljana,
Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov,
Verovškova 57, P.O. Box 81, 1107 Ljubljana, SI

(111) 7980683 (156) 18.05.2009
(186) 19.09.2019

(210) 7980683 (220) 19.09.1979
(450) 29.02.1996

(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED,
120 Campden Hill Road, London 8W 7AR, GB

(111) 7980949 (156) 08.05.2009
(186) 12.12.2019

(210) 7980949 (220) 12.12.1979
(450) 31.10.1996

(732) CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO., LTD.),
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP

(111) 7980950 (156) 08.05.2009
(186) 12.12.2019

(210) 7980950 (220) 12.12.1979
(450) 31.10.1996

(732) CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO., LTD.),
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuja-ku, Tokyo, JP

(111) 7980951 (156) 08.05.2009
(186) 12.12.2019

(210) 7980951 (220) 12.12.1979
(450) 31.10.1996

(732) CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO., LTD.),
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP

(111) 7980952 (156) 08.05.2009
(186) 12.12.2019

(210) 7980952 (220) 12.12.1979
(450) 31.10.1996

(732) CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO., LTD.),
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP

(111) 7980953 (156) 08.05.2009
(186) 12.12.2019

(210) 7980953 (220) 12.12.1979
(450) 31.10.1996

(732) CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA
(CASIO COMPUTER CO., LTD.),
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP
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(111) 8980372 (156) 26.03.2009
(186) 13.04.2019

(210) 8980372 (220) 13.04.1989
(450) 31.08.1996

(732) BELUPO - lijekovi i kozmetika, d.o.o.,
Djelekovećka cesta b.b., 43300 Koprivnica, HR

(111) 8980378 (156) 21.04.2009
(186) 13.04.2019

(210) 8980378 (220) 13.04.1989
(450) 30.06.1996

(732) CERAMASPEED LIMITED,
Hadzor Hall, Hadzor, Droitwich,
Worcestershire WR9 7DJ, GB

(111) 8980380 (156) 05.05.2009
(186) 14.04.2019

(210) 8980380 (220) 14.04.1989
(450) 31.12.1994

(732) SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD d.d.,
Selovec 83, 2373 Šentjanž, SI

(111) 8980382 (156) 21.04.2009
(186) 14.04.2019

(210) 8980382 (220) 14.04.1989
(450) 31.12.1994

(732) TAB, tovarna akumulatorskih baterij d.d.,
Polena 6, 2392 Mežica, SI

(111) 8980425 (156) 07.05.2009
(186) 26.04.2019

(210) 8980425 (220) 26.04.1989
(450) 30.06.1996

(732) AMADEUS IT GROUP, S.A.,
Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, ES

(111) 8980512 (156) 23.04.2009
(186) 15.05.2019

(210) 8980512 (220) 15.05.1989
(450) 30.06.1995

(732) PETROL, 
slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana, SI

(111) 8980513 (156) 23.04.2009
(186) 15.05.2019

(210) 8980513 (220) 15.05.1989
(450) 30.06.1995

(732) PETROL,
 slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana, SI

(111) 8980556 (156) 12.05.2009
(186) 24.05.2019

(210) 8980556 (220) 24.05.1989
(450) 31.10.1995

(732) JTI Sweden AB,
Box 24155, 104 51 Stockholm, SE

(111) 8980580 (156) 26.03.2009
(186) 18.05.2019

(210) 8980580 (220) 18.05.1989
(450) 30.04.1997

(732) MIRCONA AB,
Loetaengsgatan 5, Box 955, S-801 33 Gaevle, SE

(111) 8980582 (156) 15.05.2009
(186) 29.05.2019

(210) 8980582 (220) 29.05.1989
(450) 31.12.1996

(732) IMPERIAL TOBACCO LIMITED,
Hartcliffe, Bristol BS99 7UJ, GB

(111) 8980584 (156) 21.04.2009
(186) 30.05.2019

(210) 8980584 (220) 30.05.1989
(450) 28.02.1995

(732) TDR d.o.o.,
Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(111) 8980606 (156) 22.04.2009
(186) 02.06.2019

(210) 8980606 (220) 02.06.1989
(450) 28.02.1995

(732) Pivovarna Union, d.d. Ljubljana,
Pivovarniška 2, 1107 Ljubljana, SI

(111) 8980609 (156) 22.04.2009
(186) 02.06.2019

(210) 8980609 (220) 02.06.1989
(450) 29.02.1996

(732) Pivovarna Union, d.d. Ljubljana,
Pivovarniška 2, 1107 Ljubljana, SI

(111) 8980626 (156) 01.04.2009
(186) 08.06.2019

(210) 8980626 (220) 08.06.1989
(450) 30.06.1996

(732) ANTEC INTERNATIONAL LIMITED,
Windham Road, Chilton Industrial Estate Sudbury,
Suffolk C010 6XD, GB

(111) 8980639 (156) 13.05.2009
(186) 09.06.2019

(210) 8980639 (220) 09.06.1989
(450) 30.06.1996

(732) GLAXO GROUP LIMITED,
GLAXO HOUSE, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB

(111) 8980641 (156) 13.05.2009
(186) 09.06.2019

(210) 8980641 (220) 09.06.1989
(450) 30.06.1996

(732) GLAXO GROUP LIMITED,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, GB
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(111) 8980647 (156) 27.03.2009
(186) 13.06.2019

(210) 8980647 (220) 13.06.1989
(450) 30.06.1996

(732) Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US

(111) 8980648 (156) 27.03.2009
(186) 13.06.2019

(210) 8980648 (220) 13.06.1989
(450) 30.06.1996

(732) Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US

(111) 8980649 (156) 27.03.2009
(186) 13.06.2019

(210) 8980649 (220) 13.06.1989
(450) 30.06.1996

(732) Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US

(111) 8980672 (156) 16.04.2009
(186) 16.06.2019

(210) 8980672 (220) 16.06.1989
(450) 31.10.1996

(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.,
401 North Lake Street, Neenah,
Wisconsin 54957-0349, US

(111) 8980675 (156) 17.04.2009
(186) 19.06.2019

(210) 8980675 (220) 19.06.1989
(450) 30.06.1997

(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA,
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, JP

(111) 8980710 (156) 22.04.2009
(186) 26.06.2019

(210) 8980710 (220) 26.06.1989
(450) 30.04.1995

(732) PIVOVARNA UNION, d.d. Ljubljana,
Pivovarniška 2, 1107 Ljubljana, SI

(111) 8980737 (156) 15.05.2009
(186) 05.07.2019

(210) 8980737 (220) 05.07.1989
(450) 30.06.1997

(732) DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION,
146 Main Street, Maynard, Massachusetts 01754, US

(111) 8980749 (156) 18.05.2009
(186) 10.07.2019

(210) 8980749 (220) 10.07.1989
(450) 28.02.1997

(732) SCHERING CORPORATION,
Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US

(111) 8980773 (156) 14.05.2009
(186) 19.07.2019

(210) 8980773 (220) 19.07.1989
(450) 29.02.1996

(732) HANKOOK TIRE MFG.CO., LTD,
365 Shindorim-dong, Kooro-ku, Seoul, KR

(111) 8980850 (156) 13.05.2009
(186) 09.08.2019

(210) 8980850 (220) 09.08.1989
(450) 30.06.1996

(732) GLAXO GROUP LIMITED,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, GB

(111) 8980870 (156) 12.05.2009
(186) 15.08.2019

(210) 8980870 (220) 15.08.1989
(450) 28.02.1997

(732) The BOC Group Plc,
Chertsey Road, Windlesham,
Surrey GU20 6HJ, Anglija, GB

(111) 8980906 (156) 17.04.2009
(186) 29.08.2019

(210) 8980906 (220) 29.08.1989
(450) 30.04.1997

(732) ROYAL BANK OF CANADA,
1 Place Ville Marie, Montreal,
Province of Quebec, H3C 3A9, CA

(111) 8981390 (156) 22.04.2009
(186) 21.12.2019

(210) 8981390 (220) 21.12.1989
(441) 31.12.1996 (450) 30.06.1997
(732) ŽITO GORENJKA,

proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov, d.d.,
Rožna dolina 8, 4248 Lesce, SI

(111) 8981391 (156) 22.04.2009
(186) 21.12.2019

(210) 8981391 (220) 21.12.1989
(450) 31.12.1995

(732) ŽITO GORENJKA,
proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov, d.d.,
Rožna dolina 8, 4248 Lesce, SI

(111) 8981392 (156) 22.04.2009
(186) 21.12.2019

(210) 8981392 (220) 21.12.1989
(450) 30.06.1996

(732) ŽITO GORENJKA,
proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov, d.d.,
Rožna dolina 8, 4248 Lesce, SI

(111) 9871532 (156) 26.03.2009
(186) 29.10.2018

(210) 9871532 (220) 29.10.1998
(441) 28.02.1999 (450) 31.08.1999
(732) 6 M HOLDING d.o.o.,

Ulica Staneta Rozmana 16, 9000 Murska Sobota, SI
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(111) 9970084 (156) 21.01.2009
(186) 22.01.2019

(210) 9970084 (220) 22.01.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) ENSICO d.o.o.,

Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9970202 (156) 26.03.2009
(186) 16.02.2019

(210) 9970202 (220) 16.02.1999
(441) 30.04.1999 (450) 31.12.1999
(732) Fructal živilska industrija d.d.,

Tovarniška c. 7, 5270 Ajdovščina, SI

(111) 9970250 (156) 31.03.2009
(186) 24.02.2019

(210) 9970250 (220) 24.02.1999
(441) 30.04.1999 (450) 31.10.1999
(732) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED,

26th Floor, Portland House,
Bressenden Place, London SW1E 5BG, GB

(111) 9970279 (156) 26.03.2009
(186) 03.03.2019

(210) 9970279 (220) 03.03.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) MLEKARNA CELEIA, d.o.o.,

Arja vas 92, 3301 Petrovče, SI

(111) 9970280 (156) 05.05.2009
(186) 03.03.2019

(210) 9970280 (220) 03.03.1999
(441) 30.06.1999 (450) 30.06.2000
(732) MLEKARNA CELEIA, d.o.o.,

Arja vas 92, 3301 Petrovče, SI

(111) 9970282 (156) 05.05.2009
(186) 03.03.2019

(210) 9970282 (220) 03.03.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) MLEKARNA CELEIA, d.o.o.,

Arja vas 92, 3301 Petrovče, SI

(111) 9970283 (156) 05.05.2009
(186) 03.03.2019

(210) 9970283 (220) 03.03.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) MLEKARNA CELEIA, d.o.o.,

Arja vas 92, 3301 Petrovče, SI

(111) 9970332 (156) 26.03.2009
(186) 11.03.2019

(210) 9970332 (220) 11.03.1999
(441) 30.04.1999 (450) 31.12.1999
(732) Abbott Laboratories,

Abbott Park, Illinois 60064, US

(111) 9970342 (156) 12.05.2009
(186) 12.03.2019

(210) 9970342 (220) 12.03.1999
(441) 30.06.1999 (450) 31.12.1999
(732) Igloo Products Corporation,

1001 West Sam Houston Parkway North, Houston,
Texas 77224, US

(111) 9970345 (156) 08.05.2009
(186) 12.03.2019

(210) 9970345 (220) 12.03.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) Imperial Tobacco Limited,

PO Box 244, Southville, Bristol BS99 7UJ, GB

(111) 9970353 (156) 05.05.2009
(186) 12.04.2019

(210) 9970353 (220) 12.04.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) ŽLENDER MATEJ,

Pot na Armes št. 1, 8281 Senovo, SI

(111) 9970364 (156) 24.03.2009
(186) 17.03.2019

(210) 9970364 (220) 17.03.1999
(441) 28.02.2001 (450) 31.08.2001
(732) Papastratos Cigarette Manufacturing Company,

Athens, GR

(111) 9970365 (156) 24.03.2009
(186) 17.03.2019

(210) 9970365 (220) 17.03.1999
(441) 28.02.2001 (450) 31.08.2001
(732) Papastratos Cigarette Manufacturing Company,

Athens, GR

(111) 9970380 (156) 26.03.2009
(186) 19.03.2019

(210) 9970380 (220) 19.03.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) Abbott Laboratories,

Abbott Park, Illinois 60064, US

(111) 9970384 (156) 02.04.2009
(186) 22.03.2019

(210) 9970384 (220) 22.03.1999
(441) 31.08.1999 (450) 30.04.2000
(732) R MONT, PROIZVODNJA IN STORITVE, d.o.o.,

Blejska Dobrava 20, 4273 Blejska Dobrava, SI

(111) 9970397 (156) 24.03.2009
(186) 24.03.2019

(210) 9970397 (220) 24.03.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.04.2000
(732) La Aurora, S.A.,

Apartado 332, Santiago de los Caballeros, DO
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(111) 9970427 (156) 26.03.2009
(186) 29.03.2019

(210) 9970427 (220) 29.03.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) Starcom MediaVest Group, Inc.,

35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, US

(111) 9970428 (156) 31.03.2009
(186) 29.03.2019

(210) 9970428 (220) 29.03.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) Starcom MediaVest Group, Inc.,

35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, US

(111) 9970429 (156) 26.03.2009
(186) 29.03.2019

(210) 9970429 (220) 29.03.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) Leo Burnett Worldwide Inc.,

35 W. Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, US

(111) 9970441 (156) 03.04.2009
(186) 01.04.2019

(210) 9970441 (220) 01.04.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) Vagabond Skor Varberg AB,

Haerdgatan 7, SE-432 31 Varberg, SE

(111) 9970460 (156) 16.04.2009
(186) 07.04.2019

(210) 9970460 (220) 07.04.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) MARS, INC.,

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(111) 9970463 (156) 05.05.2009
(186) 09.04.2019

(210) 9970463 (220) 09.04.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) TIP SPIN d.o.o.,

Strossmayerjeva ul. 26, 2000 Maribor, SI

(111) 9970472 (156) 23.04.2009
(186) 13.04.2019

(210) 9970472 (220) 13.04.1999
(441) 31.08.1999 (450) 30.04.2000
(732) OLYMPUS CORPORATION,

43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP

(111) 9970480 (156) 23.04.2009
(186) 13.04.2019

(210) 9970480 (220) 13.04.1999
(441) 30.06.1999 (450) 31.12.1999
(732) FRUCTAL, živilska industrija, d.d.,

Tovarniška c.7, 5270 Ajdovščina, SI

(111) 9970488 (156) 05.05.2009
(186) 14.04.2019

(210) 9970488 (220) 14.04.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) JEMEC JANEZ,

Maistrova 8, 2000 Maribor, SI

(111) 9970497 (156) 22.04.2009
(186) 16.04.2019

(210) 9970497 (220) 16.04.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) Telekom Slovenije, d.d.,

Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9970500 (156) 06.05.2009
(186) 19.04.2019

(210) 9970500 (220) 19.04.1999
(441) 31.12.2000 (450) 30.06.2001
(732) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ),

16483 Stockholm, SE

(111) 9970518 (156) 05.05.2009
(186) 20.04.2019

(210) 9970518 (220) 20.04.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) INFO PRESS, založništvo d.o.o.,

Igriška ulica 5, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9970523 (156) 22.04.2009
(186) 20.04.2019

(210) 9970523 (220) 20.04.1999
(441) 30.06.1999 (450) 30.06.2001
(732) ŽITO GORENJKA, PROIZVODNJA PEKARSKIH 

IN KONDITORSKIH IZDELKOV D.D.,
Rožna dolina, 4248 Lesce, SI

(111) 9970551 (156) 16.04.2009
(186) 28.04.2019

(210) 9970551 (220) 28.04.1999
(441) 31.08.1999 (450) 30.04.2000
(732) MARS, INC.,

6885 Elm Street, McLean,, Virginia 22101-3883, US

(111) 9970552 (156) 16.04.2009
(186) 28.04.2019

(210) 9970552 (220) 28.04.1999
(441) 31.08.1999 (450) 30.04.2000
(732) MARS, INC.,

6885 Elm Street, McLean,, Virginia 22101-3883, US

(111) 9970554 (156) 07.05.2009
(186) 29.04.2019

(210) 9970554 (220) 29.04.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) Chrysler LLC,

1000 Chrysler Drive, Auburn Hills,
Michigan 48326-2766, US
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(111) 9970555 (156) 08.05.2009
(186) 30.04.2019

(210) 9970555 (220) 30.04.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) Microsoft Corporation,

One Microsoft Way, Redmond,
Washington 98052-6399, US

(111) 9970556 (156) 23.04.2009
(186) 30.04.2019

(210) 9970556 (220) 30.04.1999
(441) 31.08.1999 (450) 30.04.2000
(732) KIA MOTORS CORPORATION,

992-28, Siheung-dong, Kumchon-gu, Seoul, KR

(111) 9970557 (156) 07.05.2009
(186) 30.04.2019

(210) 9970557 (220) 30.04.1999
(441) 31.12.1999 (450) 31.08.2000
(732) MAAR Proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.,

Brodišče 36, 1236 Trzin, SI

(111) 9970561 (156) 12.05.2009
(186) 04.05.2019

(210) 9970561 (220) 04.05.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) Wm. Wrigley Jr. Company,

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US

(111) 9970564 (156) 05.05.2009
(186) 05.05.2019

(210) 9970564 (220) 05.05.1999
(441) 31.08.1999 (450) 31.10.2000
(732) KMETIJSKO GOSPODARSTVO RAKIČAN d.d.,

Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, SI

(111) 9970569 (156) 12.05.2009
(186) 05.05.2019

(210) 9970569 (220) 05.05.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) ZVIJEZDA d.o.o., LJUBLJANA,

Janežičeva 12, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9970578 (156) 08.05.2009
(186) 06.05.2019

(210) 9970578 (220) 06.05.1999
(441) 30.06.1999 (450) 31.12.1999
(732) EMONA - KRMILA d.d.,

Kavčičeva 72, 1528 Ljubljana, SI

(111) 9970603 (156) 02.04.2009
(186) 13.05.2019

(210) 9970603 (220) 13.05.1999
(441) 30.06.1999 (450) 31.12.1999
(732) ODEJA, tovarna prešitih odej, d.d.,

Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka, SI

(111) 9970604 (156) 08.05.2009
(186) 13.05.2019

(210) 9970604 (220) 13.05.1999
(441) 30.06.1999 (450) 29.02.2000
(732) CATI center - telefonsko raziskovanje, d.o.o.,

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9970629 (156) 20.04.2009
(186) 19.05.2019

(210) 9970629 (220) 19.05.1999
(441) 30.06.1999 (450) 31.12.1999
(732) LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d.,

Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI

(111) 9970630 (156) 21.04.2009
(186) 19.05.2019

(210) 9970630 (220) 19.05.1999
(441) 31.08.1999 (450) 30.06.2000
(732) The Procter & Gamble Company,

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US

(111) 9970633 (156) 23.04.2009
(186) 21.05.2019

(210) 9970633 (220) 21.05.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) SKB BANKA d.d. Ljubljana,

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9970634 (156) 23.04.2009
(186) 21.05.2019

(210) 9970634 (220) 21.05.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) SKB Banka d.d. Ljubljana,

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9970635 (156) 14.05.2009
(186) 21.05.2019

(210) 9970635 (220) 21.05.1999
(441) 31.08.1999 (450) 30.06.2000
(732) INTEL CORPORATION,

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California 95052-8119, US

* Zožitev seznama blaga/storitev glede na objavo 
registracije

(510,511) NCL(7)

09: mikroprocesorji, integrirana vezja in polprevodniki, 
prenosni računalniki, note-book računalniki, laptop 
računalniki, računalniška strojna oprema, računalniška 
programska oprema, računalniški operacijski sistemi, 
asinhronska prenosna vezja, ki omogočajo avtomatski 
prenos podatkov med tablami.

(111) 9970659 (156) 23.04.2009
(186) 26.05.2019

(210) 9970659 (220) 26.05.1999
(441) 30.06.1999 (450) 31.12.1999
(732) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d.,

Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI
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(111) 9970661 (156) 23.04.2009
(186) 26.05.2019

(210) 9970661 (220) 26.05.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d.,

Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

(111) 9970663 (156) 15.05.2009
(186) 26.05.2019

(210) 9970663 (220) 26.05.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION,

WEST GRAND BOULEVARD AND CASS AVENUE,
Detroit, Michigan 48202, US

(111) 9970668 (156) 27.03.2009
(186) 27.05.2019

(210) 9970668 (220) 27.05.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) Sun Microsystems, Inc.,

901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303, US

(111) 9970671 (156) 23.04.2009
(186) 28.05.2019

(210) 9970671 (220) 28.05.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) PETROL, 

slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana, SI

(111) 9970702 (156) 11.05.2009
(186) 07.06.2019

(210) 9970702 (220) 07.06.1999
(441) 31.08.1999 (450) 30.06.2000
(732) Vinska klet "GORIŠKA BRDA", zadruga, kmetijstvo,

proizvodnja vina in trgovine z.o.o. Dobrovo,
Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo, SI

(111) 9970705 (156) 17.04.2009
(186) 08.06.2019

(210) 9970705 (220) 08.06.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.08.2000
(732) Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment,

1-1 Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, JP

(111) 9970706 (156) 20.04.2009
(186) 08.06.2019

(210) 9970706 (220) 08.06.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.08.2000
(732) Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment,

1-1 Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, JP

(111) 9970707 (156) 17.04.2009
(186) 08.06.2019

(210) 9970707 (220) 08.06.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment,

1-1 Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, JP

(111) 9970714 (156) 31.03.2009
(186) 09.06.2019

(210) 9970714 (220) 09.06.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) Pfizer Health AB,

S-112 87 Stockholm, SE

(111) 9970719 (156) 12.05.2009
(186) 10.06.2019

(210) 9970719 (220) 10.06.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) Wm. Wrigley Jr. Company,

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US

(111) 9970720 (156) 21.04.2009
(186) 10.06.2019

(210) 9970720 (220) 10.06.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.04.2000
(732) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.,

Dunajska c. 107, 1113 Ljubljana, SI

(111) 9970721 (156) 21.04.2009
(186) 10.06.2019

(210) 9970721 (220) 10.06.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.04.2000
(732) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.,

Dunajska c. 107, 1113 Ljubljana, SI

(111) 9970722 (156) 12.05.2009
(186) 10.06.2019

(210) 9970722 (220) 10.06.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) MARS, INC.,

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(111) 9970724 (156) 21.04.2009
(186) 10.06.2019

(210) 9970724 (220) 10.06.1999
(441) 31.08.1999 (450) 30.06.2000
(732) NEVA d.o.o.,

Tuškanova 41, 10000 Zagreb, HR

(111) 9970734 (156) 24.04.2009
(186) 14.06.2019

(210) 9970734 (220) 14.06.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) CITIGROUP INC.,

399 Park Avenue, New York, New York 10043, US

(111) 9970773 (156) 12.05.2009
(186) 18.06.2019

(210) 9970773 (220) 18.06.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) Wm. Wrigley Jr. Company,

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US
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(111) 9970774 (156) 12.05.2009
(186) 18.06.2019

(210) 9970774 (220) 18.06.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) MARS, INC.,

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(111) 9970786 (156) 21.04.2009
(186) 22.06.2019

(210) 9970786 (220) 22.06.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.08.2000
(732) Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment,

1-1 Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, JP

(111) 9970791 (156) 06.05.2009
(186) 23.06.2019

(210) 9970791 (220) 23.06.1999
(441) 31.12.1999 (450) 31.10.2000
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S.A.,

Avenue General-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH

(111) 9970793 (156) 07.05.2009
(186) 23.06.2019

(210) 9970793 (220) 23.06.1999
(441) 31.12.1999 (450) 31.10.2000
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S.A.,

Avenue General-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH

(111) 9970829 (156) 11.05.2009
(186) 06.07.2019

(210) 9970829 (220) 06.07.1999
(441) 31.08.1999 (450) 29.02.2000
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,

Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE

(111) 9970840 (156) 12.05.2009
(186) 08.07.2019

(210) 9970840 (220) 08.07.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) S.C. Johnson & Son, Inc.,

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(111) 9970852 (156) 18.05.2009
(186) 09.07.2019

(210) 9970852 (220) 09.07.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.04.2000
(732) SCHERING-PLOUGH LTD.,

Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH

(111) 9970861 (156) 14.05.2009
(186) 13.07.2019

(210) 9970861 (220) 13.07.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment,

1-1 Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, JP

(111) 9970868 (156) 11.05.2009
(186) 13.07.2019

(210) 9970868 (220) 13.07.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) GLAXO GROUP LIMITED,

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
GB-Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 9970921 (156) 22.04.2009
(186) 25.07.2019

(210) 9970921 (220) 25.07.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.04.2000
(732) Ljubljanske mlekarne d.d.,

Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9970930 (156) 22.04.2009
(186) 28.07.2019

(210) 9970930 (220) 28.07.1999
(441) 31.10.1999 (450) 31.08.2001
(732) Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.,

Tolstojeva 63, 1001 Ljubljana, SI

(111) 9970931 (156) 22.04.2009
(186) 28.07.2019

(210) 9970931 (220) 28.07.1999
(441) 31.10.1999 (450) 31.10.2001
(732) Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.,

Tolstojeva 63, 1001 Ljubljana, SI

(111) 9970932 (156) 22.04.2009
(186) 28.07.2019

(210) 9970932 (220) 28.07.1999
(441) 31.10.1999 (450) 31.10.2001
(732) Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.,

Tolstojeva 63, 1001 Ljubljana, SI

(111) 9970933 (156) 22.04.2009
(186) 28.07.2019

(210) 9970933 (220) 28.07.1999
(441) 31.10.1999 (450) 31.10.2001
(732) Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.,

Tolstojeva 63, 1001 Ljubljana, SI

(111) 9970937 (156) 12.05.2009
(186) 28.07.2019

(210) 9970937 (220) 28.07.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) MARS, INC.,

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(111) 9970945 (156) 14.05.2009
(186) 30.07.2019

(210) 9970945 (220) 30.07.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.04.2000
(732) YAMAHA CORPORATION,

10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JP
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(111) 9970946 (156) 14.05.2009
(186) 30.07.2019

(210) 9970946 (220) 30.07.1999
(441) 31.12.1999 (450) 30.06.2000
(732) Matsushita Electric Works, Ltd.,

1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, JP

(111) 9970953 (156) 14.05.2009
(186) 02.08.2019

(210) 9970953 (220) 02.08.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.04.2000
(732) Pivovarna Laško d.d.,

Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(111) 9970965 (156) 18.05.2009
(186) 05.08.2019

(210) 9970965 (220) 05.08.1999
(441) 31.12.1999 (450) 31.08.2000
(732) ELI LILLY AND COMPANY,

LILLY CORPORATE CENTER, Indianapolis,
Indiana 46285, US

(111) 9970977 (156) 12.05.2009
(186) 11.08.2019

(210) 9970977 (220) 11.08.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) Mars, Inc.,

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(111) 9970992 (156) 14.05.2009
(186) 13.08.2019

(210) 9970992 (220) 13.08.1999
(441) 31.12.1999 (450) 30.06.2000
(732) Pivovarna Laško d.d.,

Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(111) 9970993 (156) 14.05.2009
(186) 13.08.2019

(210) 9970993 (220) 13.08.1999
(441) 31.12.1999 (450) 30.06.2000
(732) Pivovarna Laško d.d.,

Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(111) 9970994 (156) 14.05.2009
(186) 13.08.2019

(210) 9970994 (220) 13.08.1999
(441) 31.12.1999 (450) 30.06.2000
(732) Pivovarna Laško d.d.,

Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(111) 9970995 (156) 14.05.2009
(186) 13.08.2019

(210) 9970995 (220) 13.08.1999
(441) 31.12.1999 (450) 30.06.2000
(732) Pivovarna Laško d.d.,

Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(111) 9971008 (156) 12.05.2009
(186) 18.08.2019

(210) 9971008 (220) 18.08.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) MARS, INC.,

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(111) 9971017 (156) 12.05.2009
(186) 20.08.2019

(210) 9971017 (220) 20.08.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.04.2000
(732) PFIZER ENTERPRISES SARL,

Rond-Point du Kirchberg,
51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU

(111) 9971026 (156) 01.04.2009
(186) 23.08.2019

(210) 9971026 (220) 23.08.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.10.2000
(732) ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,

One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US

(111) 9971066 (156) 06.05.2009
(186) 26.08.2019

(210) 9971066 (220) 26.08.1999
(441) 30.06.2000 (450) 28.02.2001
(732) Total Gym Fitness, LLC,

1230 American Boulevard, West Chester,
Pennsylvania 19380, US

(111) 9971073 (156) 12.05.2009
(186) 26.08.2019

(210) 9971073 (220) 26.08.1999
(441) 31.12.1999 (450) 31.08.2000
(732) PARKER PEN PRODUCTS,

101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex TW7 5NP, GB

(111) 9971079 (156) 21.04.2009
(186) 27.08.2019

(210) 9971079 (220) 27.08.1999
(441) 31.12.2000 (450) 30.04.2002
(732) TECH DATA CORPORATION,

5350 Tech Data Drive, Clearwater,
Florida 33760, US

(111) 9971105 (156) 06.05.2009
(186) 30.08.2019

(210) 9971105 (220) 30.08.1999
(441) 31.12.1999 (450) 31.08.2000
(732) AstraZeneca AB,

S-151 85 Soedertaelje, SE

(111) 9971106 (156) 06.05.2009
(186) 30.08.2019

(210) 9971106 (220) 30.08.1999
(441) 31.12.1999 (450) 31.08.2000
(732) AstraZeneca AB,

S-151 85 Soedertaelje, SE
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(111) 9971108 (156) 08.05.2009
(186) 31.08.2019

(210) 9971108 (220) 31.08.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.04.2000
(732) AstraZeneca UK Limited,

15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, GB

(111) 9971109 (156) 12.05.2009
(186) 31.08.2019

(210) 9971109 (220) 31.08.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) MARS, INC.,

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(111) 9971132 (156) 14.05.2009
(186) 08.09.2019

(210) 9971132 (220) 08.09.1999
(441) 31.12.1999 (450) 30.06.2000
(732) Pivovarna Laško d.d.,

Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(111) 9971134 (156) 14.05.2009
(186) 08.09.2019

(210) 9971134 (220) 08.09.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.04.2000
(732) Pivovarna Laško d.d.,

Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(111) 9971178 (156) 14.05.2009
(186) 13.09.2019

(210) 9971178 (220) 13.09.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) Hankook Tire Co., Ltd,

647-15, Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR

(111) 9971181 (156) 14.05.2009
(186) 13.09.2019

(210) 9971181 (220) 13.09.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) Hankook Tire Co., Ltd,

647-15, Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR

(111) 9971189 (156) 14.05.2009
(186) 14.09.2019

(210) 9971189 (220) 14.09.1999
(441) 31.12.1999 (450) 31.08.2000
(732) ATLANTIC INDUSTRIES

(družba, organizirana in obstoječa po zakonih 
Kajmanskih otokov),
P.O. Box 1043, Cardinal Avenue,
George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands, B.W.I., KY

(111) 9971210 (156) 22.04.2009
(186) 17.09.2019

(210) 9971210 (220) 17.09.1999
(441) 31.12.1999 (450) 30.06.2002
(732) Studio Zodiak d.o.o.,

Rimska 8, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9971214 (156) 14.05.2009
(186) 20.09.2019

(210) 9971214 (220) 20.09.1999
(441) 30.04.2000 (450) 31.10.2000
(732) FUKUDA DENSHI CO., LTD.,

39-4, Hongo 3-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP

(111) 9971220 (156) 11.05.2009
(186) 21.09.2019

(210) 9971220 (220) 21.09.1999
(441) 31.12.1999 (450) 30.06.2000
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,

Rue de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BE

(111) 9971225 (156) 14.05.2009
(186) 22.09.2019

(210) 9971225 (220) 22.09.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.08.2000
(732) Pivovarna Laško d.d.,

Trubarjeva 28, 3270 Laško, SI

(111) 9971244 (156) 11.05.2009
(186) 24.09.2019

(210) 9971244 (220) 24.09.1999
(441) 31.10.1999 (450) 30.06.2000
(732) SmithKline Beecham p.l.c.,

980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 9971252 (156) 11.05.2009
(186) 27.09.2019

(210) 9971252 (220) 27.09.1999
(441) 31.12.1999 (450) 31.08.2000
(732) GLAXO GROUP LIMITED,

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 ONN, GB

(111) 9971277 (156) 23.04.2009
(186) 01.10.2019

(210) 9971277 (220) 01.10.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.10.2000
(732) ŽITO prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, SI

(111) 9971314 (156) 11.05.2009
(186) 04.10.2019

(210) 9971314 (220) 04.10.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.10.2000
(732) Glaxo Group Limited,

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 ONN, GB

(111) 9971315 (156) 13.05.2009
(186) 04.10.2019

(210) 9971315 (220) 04.10.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.10.2000
(732) GLAXO GROUP LIMITED,

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 ONN, GB
BIL 2009/3, 30.06.2009 393



9971316 Registrirane znamke - Obnovitve registracij znamk SI - ZNAMKE
(111) 9971316 (156) 11.05.2009
(186) 04.10.2019

(210) 9971316 (220) 04.10.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.10.2000
(732) GLAXO GROUP LIMITED,

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 ONN, GB

(111) 9971417 (156) 12.05.2009
(186) 21.10.2019

(210) 9971417 (220) 21.10.1999
(441) 30.04.2000 (450) 31.12.2000
(732) ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED,

Colegrave House, 70 Berners Street,
London W1P 3AE, GB

(111) 9971418 (156) 12.05.2009
(186) 21.10.2019

(210) 9971418 (220) 21.10.1999
(441) 30.04.2000 (450) 31.12.2000
(732) ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED,

Colegrave House, 70 Berners Street,
London W1P 3AE, GB

(111) 9971419 (156) 12.05.2009
(186) 21.10.2019

(210) 9971419 (220) 21.10.1999
(441) 30.04.2000 (450) 31.12.2000
(732) ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED,

Colegrave House, 70 Berners Street,
London W1P 3AE, GB

(111) 9971440 (156) 22.04.2009
(186) 27.10.2019

(210) 9971440 (220) 27.10.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.10.2000
(732) ŽITO prehrambena industrija, d.d. Ljubljana,

Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, SI

(111) 9971475 (156) 20.04.2009
(186) 02.11.2019

(210) 9971475 (220) 02.11.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.08.2000
(732) Peko d.d.,

Ste Marie Aux Mines 5, 4290 Tržič, SI

(111) 9971477 (156) 20.04.2009
(186) 02.11.2019

(210) 9971477 (220) 02.11.1999
(441) 31.12.1999 (450) 30.06.2000
(732) Peko d.d.,

Ste Marie Aux Mines 5, 4290 Tržič, SI

(111) 9971502 (156) 22.04.2009
(186) 09.11.2019

(210) 9971502 (220) 09.11.1999
(441) 31.12.2000 (450) 31.12.2001
(732) PIVOVARNA UNION D.D.,

Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9971570 (156) 20.04.2009
(186) 18.11.2019

(210) 9971570 (220) 18.11.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.08.2000
(732) Peko d.d.,

Ste Marie Aux Mines 5, 4290 Tržič, SI

(111) 9971613 (156) 21.04.2009
(186) 24.11.2019

(210) 9971613 (220) 24.11.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.10.2000
(732) NEUTROGENA CORPORATION,

5760 West 96th Street, Los Angeles,
California 90045, US

(111) 9971636 (156) 23.04.2009
(186) 26.11.2019

(210) 9971636 (220) 26.11.1999
(441) 30.04.2000 (450) 31.12.2000
(732) PETROL, 

slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana, SI

(111) 9971674 (156) 13.05.2009
(186) 03.12.2019

(210) 9971674 (220) 03.12.1999
(441) 30.04.2000 (450) 31.10.2000
(732) SmithKline Beecham p.l.c.,

980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 9971714 (156) 11.05.2009
(186) 10.12.2019

(210) 9971714 (220) 10.12.1999
(441) 30.04.2000 (450) 31.12.2000
(732) SmithKline Beecham p.l.c.,

980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 9971741 (156) 22.04.2009
(186) 14.12.2019

(210) 9971741 (220) 14.12.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.08.2000
(732) PIVOVARNA UNION D.D.,

Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9971794 (156) 22.04.2009
(186) 23.12.2019

(210) 9971794 (220) 23.12.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.08.2000
(732) Telekom Slovenije d.d.,

Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI

(111) 9971795 (156) 22.04.2009
(186) 23.12.2019

(210) 9971795 (220) 23.12.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.08.2000
(732) Telekom Slovenije d.d.,

Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI
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(111) 9971796 (156) 22.04.2009
(186) 23.12.2019

(210) 9971796 (220) 23.12.1999
(441) 29.02.2000 (450) 31.08.2000
(732) Telekom Slovenije d.d.,

Cigaletova 15, 1000 LJubljana, SI

(111) 200070005 (156) 03.04.2009
(186) 04.01.2020

(210) 200070005 (220) 04.01.2000
(441) 29.02.2000 (450) 31.08.2000
(732) DELAMARIS d.o.o.,

Tovarniška 13, 6310 Izola, SI
BIL 2009/3, 30.06.2009 395
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V kazalu so navedeni (511) - razredi po Nicejski klasifikaciji. Vsaki navedbi sledi (111) - ena ali več registrskih številk, ki dajo reference na
bibliografske zapise v razdelkih Registracije znamk in Obnovitve registracij znamk (*).

Kazalo po razredih Nicejske klasifikacije blaga in storitev

 1 8980870 *
200870589
200870590
200871446
200871658
200871659

 2 9970250 *
9970463 *
9970500 *
200870589
200870590
200871446

 3 5980089 *
6980572 *
9970630 *
9971244 *
9971613 *
9971714 *
200870589
200870590
200870834
200871140
200871141
200871175
200871176
200871177
200871211
200871446
200871489
200871551
200871556
200871604
200871734
200871761

 4 7980231 *
8980870 *
9971636 *
200771250
200870589
200870590
200870785
200871164
200871446

 5 5980089 *
6980230 *
6980454 *
6980718 *
7980246 *
7980288 *
7980292 *
7980293 *
7980294 *
7980295 *
7980299 *
7980312 *

7980357 *
7980494 *
8980372 *
8980626 *
8980639 *
8980641 *
8980749 *
8980850 *
9970332 *
9970353 *
9970380 *
9970629 *
9970714 *
9970724 *
9970829 *
9970840 *
9970852 *
9970868 *
9970965 *
9971008 *
9971017 *
9971105 *
9971106 *
9971108 *
9971220 *
9971252 *
9971314 *
9971315 *
9971316 *
9971613 *
200770558
200771288
200870482
200870589
200870590
200870834
200871048
200871120
200871140
200871141
200871175
200871528
200871529
200871530
200871531
200871532
200871533
200871534
200871535
200871536
200871537
200871538
200871539
200871549
200871551
200871557

200871571
200871582
200871604
200871618
200871712
200871713
200871760
200871761
200871762
200871765
200871777
200871778
200871779
200871780
200871781
200871782
200871783
200871784
200871807
200871808
200871810
200871811
200871812
200871813
200871815
200871840
200871841

 6 8980380 *
9970791 *
9970793 *
200870478
200870479
200870589
200870590
200870741
200871164

 7 8980580 *
8980870 *
9970500 *
9970554 *
9970791 *
9970793 *
200870589
200870590
200870741
200870843
200871164
200871614

 8 6980572 *
200870589
200870590
200870741
200870846

 9 7980683 *
8980382 *

8980425 *
8980737 *
8980870 *
9970084 *
9970472 *
9970497 *
9970500 *
9970554 *
9970555 *
9970635 *
9970668 *
9970705 *
9970706 *
9970707 *
9970720 *
9970721 *
9970786 *
9970861 *
9970945 *
9970946 *
9971026 *
9971079 *
9971794 *
9971795 *
9971796 *
200770618
200771250
200870155
200870156
200870440
200870579
200870589
200870590
200870678
200870741
200870917
200871081
200871143
200871164
200871212
200871214
200871284
200871287
200871447
200871463
200871464
200871469
200871470
200871471
200871472
200871473
200871474
200871475
200871476
200871477
200871478

200871551
200871561
200871562
200871571
200871582
200871588
200871594
200871599
200871610
200871613
200871691
200871692
200871693
200871754
200871755
200871768
200871818

10 9970500 *
9970868 *
9971214 *
9971315 *
200871081
200871551
200871582
200871618

11 6980287 *
7980950 *
8980378 *
8980870 *
9970342 *
9970554 *
200870589
200870590
200870741
200870843
200870846
200871314
200871466
200871557
200871768

12 6980639 *
8980773 *
9970554 *
9970556 *
9970663 *
9971178 *
9971181 *
200870900
200871164
200871203
200871204
200871255
200871319
200871662
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14 6980572 *
200870475
200870589
200870590
200871551
200871571
200871814

15 6980572 *
7980952 *
9970945 *
200871584

16 6980572 *
7980313 *
7980683 *
8980425 *
8980648 *
8980649 *
8980672 *
8980675 *
8980737 *
8980906 *
9970497 *
9970518 *
9970557 *
9970630 *
9970668 *
9970722 *
9970791 *
9970793 *
9971073 *
9971210 *
9971794 *
9971795 *
9971796 *
200771221
200870438
200870439
200870440
200870478
200870479
200870579
200870589
200870590
200870630
200870678
200870697
200870748
200870999
200871072
200871143
200871148
200871150
200871151
200871152
200871153
200871212
200871287
200871447
200871463
200871464
200871469

200871470
200871471
200871472
200871473
200871474
200871475
200871476
200871477
200871478
200871551
200871554
200871571
200871588
200871590
200871613
200871634
200871635
200871717
200871814

17 8980512 *
8980513 *
9970557 *
9970791 *
9970793 *
200870589
200870590
200871235
200871570
200871606

18 6980572 *
8980647 *
8980648 *
8980649 *
9970441 *
9970603 *
9971475 *
9971477 *
9971570 *
200870475
200870589
200870590
200871211
200871315
200871436
200871551
200871556
200871615

19 8980380 *
9970463 *
200870589
200870590
200871284
200871570
200871581
200871583
200871606
200871804

20 7980949 *
9970603 *
9970791 *

9970793 *
200870589
200870590
200871284
200871551
200871643

21 6980572 *
9970342 *
9970630 *
9970791 *
9970793 *
9971674 *
200870478
200870479
200870589
200870590
200870836
200870838
200870843
200870846
200870882
200871551
200871701

22 9970557 *
200870589
200870590
200871000
200871633

23 200871633

24 9970603 *
200871081
200871551
200871633

25 6980572 *
7980683 *
8980648 *
8980649 *
9970774 *
9971417 *
9971418 *
9971419 *
9971475 *
9971477 *
9971570 *
200870235
200870438
200870439
200870440
200870475
200870589
200870590
200871211
200871240
200871315
200871436
200871447
200871551
200871556
200871557
200871566

200871567
200871571
200871590
200871615
200871627
200871628
200871633
200871711
200871814

26 6980379 *
200870589
200870590
200871551
200871633

27 200871551
200871633

28 7980264 *
7980320 *
7980951 *
9970945 *
9971066 *
9971475 *
9971477 *
200870438
200870439
200870440
200870589
200870590
200871132
200871240
200871551
200871566
200871567
200871571
200871590
200871615
200871633

29 9871532 *
9970279 *
9970280 *
9970282 *
9970283 *
9970353 *
9970460 *
9970480 *
9970523 *
9970561 *
9970569 *
9970719 *
9970722 *
9970773 *
9970921 *
9970930 *
9970931 *
9970932 *
9970933 *
9971440 *
200070005 *
200770558
200771605

200870482
200870836
200870838
200870882
200870947
200871035
200871219
200871269
200871292
200871555
200871643
200871660
200871661
200871751
200871752
200871840
200871841

30 6980480 *
7980250 *
8980609 *
8980710 *
8981390 *
8981391 *
8981392 *
9871532 *
9970279 *
9970280 *
9970282 *
9970283 *
9970353 *
9970460 *
9970480 *
9970523 *
9970552 *
9970561 *
9970569 *
9970719 *
9970722 *
9970773 *
9970921 *
9970930 *
9970931 *
9970932 *
9970933 *
9971277 *
9971440 *
200371903
200770558
200771288
200870124
200870836
200870838
200870865
200870866
200870882
200870947
200871000
200871066
200871240
200871551
200871555
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200871571
200871660
200871751
200871752
200871767

31 9871532 *
9970353 *
9970551 *
9970578 *
9970937 *
9970977 *
9971109 *
9971440 *
200871000
200871637
200871643
200871660
200871751
200871752

32 6980480 *
6980718 *
8980606 *
8980609 *
8980710 *
9871532 *
9970202 *
9970279 *
9970280 *
9970282 *
9970283 *
9970353 *
9970480 *
9970523 *
9970921 *
9970930 *
9970931 *
9970932 *
9970933 *
9970953 *
9970992 *
9970993 *
9970994 *
9970995 *
9971132 *
9971134 *
9971189 *
9971225 *
9971440 *
9971502 *
9971741 *
200371903
200870124
200870281
200870836
200870838
200870882
200870985
200871035
200871140
200871141
200871551

200871568
200871571
200871619
200871620
200871621
200871622
200871626
200871627
200871628
200871629
200871658
200871659
200871751
200871752
200871815
200871827
200871828

33 9970202 *
9970353 *
9970564 *
9970702 *
9970953 *
9970993 *
9970995 *
9971134 *
9971225 *
200371903
200870124
200870540
200870541
200870542
200870836
200870838
200870882

34 6980572 *
7980953 *
8980556 *
8980582 *
8980584 *
9970345 *
9970364 *
9970365 *
9970397 *
200771794
200871206
200871551
200871552

35 8980425 *
8980512 *
8980513 *
9970427 *
9970428 *
9970429 *
9970497 *
9970518 *
9970604 *
9970633 *
9970634 *
9970659 *
9970661 *
9970671 *

9971210 *
9971570 *
9971794 *
9971795 *
9971796 *
200771221
200771288
200771514
200771605
200771794
200870055
200870235
200870281
200870341
200870482
200870589
200870590
200870592
200870593
200870594
200870630
200870697
200870748
200870836
200870838
200870865
200870866
200870882
200870917
200870947
200870951
200870952
200870999
200871072
200871082
200871123
200871148
200871150
200871151
200871152
200871153
200871164
200871203
200871204
200871212
200871214
200871255
200871269
200871284
200871287
200871292
200871319
200871364
200871417
200871418
200871447
200871463
200871464
200871469
200871470
200871471
200871472

200871473
200871474
200871475
200871476
200871477
200871478
200871497
200871498
200871500
200871501
200871502
200871504
200871546
200871547
200871551
200871556
200871566
200871581
200871582
200871583
200871588
200871590
200871615
200871617
200871632
200871665
200871667
200871668
200871673
200871683
200871691
200871692
200871693
200871695
200871707
200871717
200871751
200871752
200871754
200871755
200871814
200871815
200871827
200871828

36 8980906 *
9970633 *
9970634 *
9970659 *
9970661 *
9970720 *
9970721 *
9970734 *
200870785
200870999
200871164
200871250
200871417
200871418
200871469
200871470
200871471
200871472

200871473
200871474
200871475
200871476
200871477
200871478
200871497
200871498
200871500
200871501
200871502
200871504
200871518
200871551
200871581
200871583
200871617
200871632

37 8980512 *
8980513 *
8980737 *
9970384 *
9970463 *
9970497 *
9970500 *
9970554 *
9970663 *
9971794 *
9971795 *
9971796 *
200870785
200871072
200871148
200871150
200871151
200871152
200871164
200871235
200871284
200871319
200871417
200871418
200871453
200871566
200871567
200871581
200871582
200871583
200871617
200871792
200871804

38 9970497 *
9970500 *
9970604 *
9970633 *
9970634 *
9970659 *
9970661 *
9971794 *
9971795 *
9971796 *
200870999
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200871072
200871148
200871150
200871151
200871152
200871212
200871287
200871364
200871469
200871470
200871471
200871472
200871473
200871474
200871475
200871476
200871477
200871478
200871497
200871498
200871500
200871501
200871502
200871504
200871551
200871588
200871610
200871665
200871667
200871668
200871673
200871683
200871691
200871692
200871693
200871707
200871755

39 8980425 *
8980870 *
9970953 *
9970992 *
9970993 *
9970994 *
9970995 *
9971132 *
9971134 *
9971210 *
9971225 *
200371903
200870281
200870592
200870593
200870594
200870630
200870836
200870838
200870882
200871164
200871203
200871204
200871287

200871453
200871463
200871464
200871469
200871470
200871471
200871472
200871473
200871474
200871475
200871476
200871477
200871478
200871546
200871566
200871567
200871588
200871617
200871711
200871751
200871752
200871827
200871828

40 8980512 *
8980513 *
9970202 *
9970384 *
9970557 *
200771288
200871292
200871581
200871582
200871583
200871588
200871792

41 6980572 *
9970488 *
9970497 *
9970518 *
9971210 *
9971794 *
9971795 *
9971796 *
200771221
200771514
200870055
200870235
200870341
200870440
200870478
200870479
200870579
200870592
200870593
200870594
200870630
200870678
200870697
200870748
200870836
200870838

200870881
200870882
200870917
200870951
200870952
200871072
200871082
200871123
200871132
200871143
200871148
200871150
200871151
200871152
200871153
200871212
200871214
200871284
200871287
200871364
200871447
200871463
200871464
200871469
200871470
200871471
200871472
200871473
200871474
200871475
200871476
200871477
200871478
200871546
200871547
200871549
200871551
200871554
200871566
200871571
200871576
200871582
200871588
200871590
200871613
200871632
200871639
200871665
200871667
200871668
200871673
200871707
200871711
200871740
200871741
200871742
200871743
200871744
200871747
200871748
200871751

200871752
200871754
200871755
200871792
200871814

42 6980572 *
8980425 *
8980512 *
8980513 *
9970084 *
9970497 *
9970500 *
9970671 *
9971079 *
9971210 *
9971794 *
9971795 *
9971796 *
200870341
200870592
200870594
200870917
200871072
200871082
200871123
200871148
200871150
200871151
200871152
200871284
200871287
200871335
200871414
200871453
200871463
200871464
200871469
200871470
200871471
200871472
200871473
200871474
200871475
200871476
200871477
200871478
200871551
200871554
200871581
200871582
200871583
200871588
200871610
200871617
200871683
200871691
200871692
200871693
200871754
200871755
200871804

200871814
200871818

43 200870055
200870592
200870593
200870594
200870836
200870838
200870881
200870882
200871066
200871287
200871546
200871549
200871566
200871567
200871576
200871617
200871751
200871752
200871767

44 200870881
200871549
200871566
200871567
200871582
200871649
200871751
200871752
200871814

45 200870951
200870952
200871287
200871469
200871470
200871471
200871472
200871473
200871474
200871475
200871476
200871477
200871478
200871547
200871588
200871617
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V kazalu so navedeni (732) - imetniki znamk. Vsaki navedbi sledi (111) - ena ali več registrskih številk, ki dajo reference na bibliografske zapise v
razdelkih Registracije znamk in Obnovitve registracij znamk (*).

Kazalo po imetnikih

6 M HOLDING d.o.o., SI
9871532 *

Abbott Laboratories, US
9970332 *
9970380 *

ACENTA d.o.o., SI
200870592
200870593
200870594

ADVANCED MICRO DEVICES, INC., US
9971026 *

AGB INVEST d.o.o., SI
200871469
200871470
200871471
200871472
200871473
200871474
200871475
200871476
200871477
200871478

ALTHEA S.R.L., IT
200871175
200871176
200871177

AMADEUS IT GROUP, S.A., ES
8980425 *

ANA VAVDI, SI
200871633

ANDREJ FAJFAR, SI
200871123

ANTEC INTERNATIONAL LIMITED, GB
8980626 *

AQUA VIVA d.o.o., SI
200870843
200870846

ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED, GB
9971417 *
9971418 *
9971419 *

ARIH oglaševalska agencija, d.o.o., SI
200871551

Artur Švarc, SI
200871554

Asco Group Limited, BS
200871436

AstraZeneca AB, SE
6980454 *
9971105 *
9971106 *

AstraZeneca UK Limited, GB
9971108 *

ATLANTIC INDUSTRIES (družba, organizirana in obstoječa 
po zakonih Kajmanskih otokov), KY

9971189 *

ATRIUM NEPREMIČNINE D.O.O., SI
200871518

Avtohiša AVTOMERKUR, SI
200871319

BARBARA PRODNIK ROBAN, SI
200871633

BASF Agro Trademarks GmbH, DE
7980357 *

BAUMAX trgovska družba d.o.o., Ljubljana, SI
200871695

BELUPO - lijekovi i kozmetika, d.o.o., HR
8980372 *

BERNARDA KOLŠEK, SI
200871633

BERNARDA PRODNIK, SI
200871633

The BOC Group Plc, GB
8980870 *

BRJAGO, d.o.o., SI
200871588

BTC d.d. Ljubljana, SI
200871639

BV Consulto d.o.o., SI
200871335

CAR MARKETING MARJAN KUNAJ S.P., SI
200871140
200871141

Carlsberg Croatia d.o.o., HR
200871568

CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER 
CO., LTD.), JP

7980949 *
7980950 *
7980951 *
7980952 *
7980953 *
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CATALINA D.O.O., SI
200870341

CATI center - telefonsko raziskovanje, d.o.o., SI
9970604 *

CEDEVITA d.o.o., HR
6980718 *

CENTER EMUNI, SI
200871740
200871741
200871742
200871743
200871744
200871747
200871748

CERAMASPEED LIMITED, GB
8980378 *

Chapman Entertainment Limited, GB
200870438
200870439
200870440

Chemtura Corporation, US
7980231 *

Chrysler LLC, US
9970554 *

CITIGROUP INC., US
9970734 *
200871250

CNS, Inc., US
200871618

COBIT d.o.o. Klavdij Čotar, SI
200871683

The COCA-COLA COMPANY, US
6980480 *

COFRA Holding AG, CH
200871211

COMPAQ TRADEMARK B.V., NL
200870155
200870156

COSWELL S.p.A., IT
200871734

DA! d.o.o., SI
200871153

Daikin Industries, Ltd., JP
200871314
200871466

DAMAHAUS D.O.O., SI
200871804

DAMJANA PROŠT, SI
200871633

DARJONO HUSODO, SI
200871751
200871752

DEBORA, založništvo in promocija kulture, d.o.o., SI
200871212

DELAMARIS d.o.o., SI
200070005 *

DELO časopisno in založniško podjetje d.d., Ljubljana, SI
200871571

Diageo Ireland, IE
7980313 *

DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, US
8980737 *

Dima center d.o.o., SI
200870478
200870479

Dr. Oetker, d.o.o., SI
200871658
200871659

Društvo IZVIRI Dobrina, SI
200871549

E-LABORAT D.O.O., SI
200871082

ELI LILLY AND COMPANY, US
9970965 *

EMONA - KRMILA d.d., SI
9970578 *

ENSICO d.o.o., SI
9970084 *

ESI S.p.A., IT
200871604

Europapress Holding d.o.o., HR
200870697
200870748

EVELON d.o.o., SI
200870917

FALE MARJETA, SI
200871633

FINANCIERE ELSEES BALZAC (Societe Anonyme), FR
200871701

Fructal živilska industrija d.d., SI
9970202
9970480 *

FUKUDA DENSHI CO., LTD., JP
9971214 *

GALLAHER LIMITED, GB
200871552

GATO d.o.o., SI
200871614
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GEN energija, d.o.o., SI
200771250

GENERAL MOTORS CORPORATION, US
9970663 *

GIZ MLEKARSTVA SLOVENIJE, SI
200871555

Glaxo Group Limited, GB
6980230 *
8980639 *
8980641 *
8980850 *
9970868 *
9971252 *
9971314 *
9971315 *
9971316 *

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., BE
9970829 *
9971220 *

GOLOB MARIJA, SI
200871633

GSA d.o.o., SI
200871590

Hankook Tire Co., Ltd, KR
9971178 *
9971181 *

HANKOOK TIRE MFG.CO., LTD, KR
8980773 *

HANNAH BIZ d.o.o., SI
200871000

HELENA HERLE, SI
200871633

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac, RS
200870834

HERMES SOFTLAB programska oprema d.d., SI
200871754

Igloo Products Corporation, US
9970342 *

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, GB
9970250 *

IMPERIAL TOBACCO LIMITED, GB
8980582 *
9970345 *

IMT GOSTLINE d.o.o., SI
200871203
200871204

INFO PRESS, založništvo d.o.o., SI
9970518 *

INFONET MEDIA d.d., SI
200871665
200871667
200871673

INTEL CORPORATION, US
9970635 *

INTER DISKONT d.o.o., SI
200870590

INTER DISKONT, SI
200870589

IVAX Pharmaceuticals s.r.o., CZ
200871120

Izoterm Plama d.o.o., SI
200871235

JAMNICA d.d., HR
200870985

Janez Kuhar, SI
200871765

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje 
investicije, SI

200870678

JEMEC JANEZ, SI
9970488 *

JOŽICA JEZERNIK, SI
200871633

JTI Sweden AB, SE
8980556 *

Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment, JP
9970705 *
9970706 *
9970707 *
9970786 *
9970861 *

KAPITOL nepremičnine d.o.o. g. Janko PARFANT, SI
200871417
200871418

KD Group, finančna družba, d.d., SI
200871632

KIA MOTORS CORPORATION, KR
9970556 *
200870900

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., US
8980672 *

KLADNIK SIMONA, SI
200871633

KLUB ŠTUDENTOV KRANJ, SI
200870055

KMETIJSKO GOSPODARSTVO RAKIČAN d.d., SI
9970564 *

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, SI
200771514

Kompas Design d.o.o., SI
200871557
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KOPUR, proizvodnja in storitve, d.o.o., SI
200871570
200871606

Korelc Tomaž, SI
200870235

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, SI
200871528
200871529
200871530
200871531
200871532
200871533
200871534
200871535
200871536
200871537
200871538
200871539
200871760
200871761
200871762
200871777
200871778
200871779
200871780
200871781
200871782
200871783
200871784
200871807
200871808
200871810
200871811
200871812
200871813

KSENIJA ŠELIH MARTINEC, SI
200871649

L'oreal S.A., FR
200871489

La Aurora, S.A., DO
9970397 *

LAMBDA GROUP d.o.o., SI
200871792

Land Rover, GB
6980639 *

LEK d.d. LJUBLJANA, 
Tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, SI

7980288
7980292
7980293
7980295
7980299
7980494
7980246
7980294
9970629 *

Leo Burnett Worldwide Inc., US
9970429 *

LIKO PRIS, 
podjetje za računalništvo in industrijske sisteme, d.o.o., SI

200871284

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., SI
9970921
9970930 *
9970931 *
9970932 *
9970933 *

LOGRO SVETOVANJE d.o.o., SI
200871566
200871567

Lomas d.o.o., SI
200871768

Loža organizacija dogodkov d.o.o., SI
200870630

lucy activewear, Inc., US
200871315

Lumar ig d.o.o., SI
200871581
200871583

MAAR Proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., SI
9970557 *

MAJA KATARINA TRATAR, SI
200871751
200871752

Marciante Emanuele, IT
200871711

MARG INŽENIRING d.o.o., SI
200871691
200871692
200871693

Mariborska livarna Maribor, d.d., SI
6980287 *

MARIJA MAJA KOJC, SI
200871447

Marko Žula, SI
200870785

MARS, INC., US
9970460 *
9970551 *
9970552 *
9970722 *
9970774 *
9970937 *
9970977 *
9971008 *
9971109 *

MASELJ d.o.o., SI
200871081
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MATK VIDA MIHAELA, SI
200871633

Matsushita Electric Works, Ltd., JP
9970946 *

MEDEX, živilska industrija, d.d., Ljubljana, SI
200870482
200871815

MEDIS, Podjetje za proizvodnjo in trženje, d.o.o., SI
200871840
200871841

Microsoft Corporation, US
9970555 *

Ministrstvo za promet, SI
200871143

MIRCONA AB, SE
8980580 *

Mitja Drenik, SI
200871214

MITJA NOVLJAN, SI
200871132

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., SI
200871463
200871464

MLADINSKI MEDIJ družba za razvoj d.o.o., SI
200771221

MLEKARNA CELEIA, d.o.o., SI
9970279 *
9970280 *
9970282 *
9970283 *

MLEKARNA PLANIKA Predelava mleka d.o.o. Kobarid, SI
200871269
200871292

MODNO KREIRANJE OBLAČIL IN OBLIKOVANJE NAKITA, 
MONIKA RABZELJ s.p., SI

200870475

MUSIC MAX proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., SI
200871584

National Geographic Society, US
200871613

NEUTROGENA CORPORATION, US
9971613 *

NEVA d.o.o., HR
9970724 *

NIMROD Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., SI
200771605

NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI KAISHA (NISSIN FOOD 
PRODUCTS CO., LTD.), JP

7980250 *

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, d.d., SI
9970659 *
9970661
200871497
200871498
200871500
200871501
200871502
200871504 *

NOVARTIS AG, CH
200871713

NOXELL CORPORATION, US
5980089 *

ODEJA, tovarna prešitih odej, d.d., SI
9970603 *

OLMA, proizvodnja kemičnih izdelkov d.d., SI
200871446

OLYMPUS CORPORATION, JP
9970472 *

OREŠNIK MARTA, SI
200871633

OREŠNIK ŠPELA, SI
200871633

Pacient d.o.o., Ljubljana, SI
200871717

PANVITA, Mesna industrija Radgona d.d., SI
200871660
200871661

Papastratos Cigarette Manufacturing Company, GR
9970364 *
9970365 *

PARADA d.o.o., SI
200871414

PARKER PEN PRODUCTS, GB
9971073 *

PEČOVNIK MARINKA, SI
200871633

Peek & Cloppenburg KG, DE
200871556

PEKARNA BLATNIK d.o.o., SI
200871767

Peko d.d., SI
9971475 *
9971477 *
9971570 *

PepsiCo, Inc., US
200871619
200871620
200871621
200871622
200871626
200871627
200871628
200871629
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PETROL, 
slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, SI

8980512 *
8980513 *
9970671 *
9971636 *

PFIZER ENTERPRISES SARL, LU
9971017 *

Pfizer Health AB, SE
9970714 *

Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry "ALKALOID" AD 
- Skopje, MK

200871048

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., CH
200871206

PIRC RENE, SI
200871582

Pivovarna Laško d.d., SI
9970953 *
9970992 *
9970993 *
9970994 *
9970995 *
9971132 *
9971134 *
9971225 *
200371903
200871827
200871828

PIVOVARNA UNION D.D., SI
8980606 *
8980609 *
8980710
9971502 *
9971741 *
200870281

Playboy Enterprises International, Inc., US
6980572 *
7980264 *
7980320 *
8980647 *
8980648 *
8980649 *

PLESNIK NEŽKA, SI
200871633

PLIVA HRVATSKA d.o.o., HR
7980312 *

PODRAVKA prehrambena industrija d.d., HR
200770558

POGAČAR VOJMIR, SI
200870124

POS Elektronček d.o.o., SI
200871818

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., SI
9970720 *
9970721 *

PRI OSMICI Gostinstvo in trgovina, d.o.o., SI
200871576

The Procter & Gamble Company, US
9970630 *

R MONT, PROIZVODNJA IN STORITVE, d.o.o., SI
9970384 *

RADIO 1 d.o.o., SI
200871668

RADIO CITY d.o.o., SI
200871707

RASTODER, d.o.o., SI
200871637

RENDERSPACE D.O.O., SI
200871364

ROBNIK LILJANA -, SI
200871633

ROYAL BANK OF CANADA, CA
8980906 *

Rozman Igor, SI
200871255

S.C. Johnson & Son, Inc., US
9970840 *

SC CROCO SRL, RO
200870865
200870866

SCHERING CORPORATION, US
8980749 *

SCHERING-PLOUGH LTD., CH
9970852 *

SETCCE, SI
200871610

SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD d.d., SI
8980380 *

SHARP KABUSHIKI KAISHA, JP
8980675 *

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT CORPORATION, US
200871453

SIMČIČ MARJAN, SI
200870540
200870541
200870542

SINTAL podjetje za varovanje, intervencije in storitve, d.d., SI
200871617

SKB BANKA d.d. Ljubljana, SI
9970633 *
9970634 *
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SmithKline Beecham p.l.c., GB
9971244 *
9971674 *
9971714 *

Sorger Wurst-und Schinkenspezialitaten GmbH Grazer, AT
200871219

SPD D.O.O., SI
200871066

Starcom MediaVest Group, Inc., US
9970427 *
9970428 *

STUDIO KERNEL, d.o.o., SI
200870836
200870838
200870882

Studio Zodiak d.o.o., SI
9971210 *

STYRIA MEDIEN AG, AT
200770618
200871287

Sun Microsystems, Inc., US
9970668 *

SVS ŠPORT d.o.o., SI
200871615

T-2 d.o.o., SI
200871072
200871148
200871150
200871151
200871152

TAB, tovarna akumulatorskih baterij d.d., SI
8980382 *

TDR d.o.o., HR
8980584 *
200771794

TECH DATA CORPORATION, US
9971079 *

Teknoxgroup Slovenija podjetje za uvoz, izvoz, trgovino, 
zastopanje in servisno dejavnost d.o.o., SI

200871164

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), SE
9970500 *

Telekom Slovenije, d.d., SI
9970497
9971794
9971795
9971796 *

Tenvip d.o.o., SI
200871240

Tetra Laval Holdings & Finance S.A., CH
9970791 *
9970793 *

TIP SPIN d.o.o., SI
9970463 *

TOMAŽ VOLK, SI
200871123

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUSTRIES, INC.), JP
200871712

Total Gym Fitness, LLC, US
9971066 *

tovarna idej, Informacijske storitve Jurij Štukovnik s.p., SI
200871755

Trgovinska zbornica Slovenije, SI
200871547

UniCredit banka Slovenija d.d., SI
200870579

Vagabond Skor Varberg AB, SE
9970441 *

VELO TRGOVINA NA VELIKO IN MALO D.D., SI
200871662

VIEWSONIC CORPORATION, US
200871561
200871562

Vindija d.d., HR
200871035

Vinska klet "GORIŠKA BRDA", zadruga, kmetijstvo, 
proizvodnja vina in trgovine z.o.o. Dobrovo, SI

9970702 *

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, GB
7980683 *

VITAN TRADE d.o.o., SI
200871643

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH, AT
200870741

Wm. Wrigley Jr. Company, US
9970561 *
9970719 *
9970773 *

WMS Gaming Inc., US
200871594
200871599

YAMAHA CORPORATION, JP
9970945 *

YKK CORPORATION, JP
6980379 *

ZADRUGA SOLČAVA Z.O.O., SI
200871633

ZALOŽBA MEŽEK ZALOŽNIŠTVO, d.o.o., SI
200871634
200871635

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., SI
200870999
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ZAVOD META, SI
200870951
200870952

Zavod Šouhostel, SI
200871546

ZDRAVILIŠČE LAŠKO D.D., SI
200870881

Zdravstveni dom Ljubljana, SI
200871814

ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge Zagreb, HR
200870947

ZVIJEZDA d.o.o., Ljubljana, SI
9970569 *

ŽITO GORENJKA, 
proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov, d.d., SI

8981390 *
8981391 *
8981392 *
9970523 *

ŽITO prehrambena industrija, d.d. Ljubljana, SI
9971277 *
9971440 *
200771288

ŽLENDER MATEJ, SI
9970353 *
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Prenehanja veljavnosti znamk

Številka Datum objave Datum prenehanja
znamke znamke veljavnosti znamke

9370708 31.12.1994 06.03.2009

9370709 31.12.1994 10.03.2009

9670509 28.02.1997 06.03.2009

9770118 31.12.2005 06.03.2009

Številka Datum objave Datum prenehanja
znamke znamke veljavnosti znamke

9771220 30.04.1998 06.03.2009

200071818 31.12.2003 03.04.2009

200271520 31.10.2003 10.04.2009

Spremembe

SEZNAM BLAGA IN STORITEV

Za znamko
(210) 200870992

objavljeno
(450) 28.02.2009

je nova navedba seznama blaga ozirom storitev

(510,511) NCL(9)

01: kemični proizvodi za industrijo, znanost; umetne smole 
v surovem stanju; umetne snovi v surovem stanju; 
pripravki za taljenje in varjenje kovin; snovi za strojenje, 
lepila za industrijo - zlasti: akrilne smole, nepredelane, 
akrilatne disperzije, baze (kemijski proizvodi), belilne 
kemikalije za industrijske namene, biološki preparati 
(ne za medicinsko ali veterinarsko uporabo), celuloza, 
cement (metalurgija), disperzije umetnih mas, emajl-
kemikalije za barvanje, emulgatorji, etri, filterni 
materiali (kemijska sredstva), glutin (klej) ne za 
pisarniške ali gospodinjske namene, industrijske 
kemikalije, kemikalije za čiščenje vode, kemijska 
sredstva za izdelavo premazov, kemijski proizvodi za 
izdelavo lepil, tesnil, kisline, kislino-odporne kemijske 
spojine, livarski pesek, preparati za spajkanje, 
preparati za tesnjenje, preparati za lepljenje, salicilna 
kislina, silicij, silikati, silikoni, sintetične smole, 
nepredelane, soli (kemijska sredstva), sredstva za 
dehidriranje za uporabo v industriji, sredstva za 
ločevanje in razlepljanje, sredstva za livarske forme, 
sredstva za razbarvanje za industrijske namene, 
sredstva za zaščito proti vlagi, ne premazi, za zidane 
zgradbe, sredstva za odstranjevanje olj, talila za 
spajkanje, talila za lotanje, tehnične kemikalije, vrtalne 
suspenzije, vezivna sredstva (livarstvo).

02: barve, firneži, laki; sredstva za zaščito proti rji in 
sredstva za konzerviranje lesa; barvilna sredstva; 
jedkala; naravne smole v surovem stanju; kovine v 
obliki folij in prahu - zlasti: aluminijski prah za 
premazovanje, emajli (laki), emajli za premaze, glazure 
(premazi, laki), srebrna folija (list), srebrna pasta, 
srebrne emulzije (pigmenti), prahovi za srebrenje, 
premazi, premazi za aluminij, vezivna sredstva za 
premaze, zaščitna sredstva za kovine.

04: industrijska olja in maščobe; maziva; sredstva za 
absorbiranje prahu, omočenje prahu in vezanje prahu; 
goriva (vključno goriva za motorje), električna energija.

06: navadne kovine in njihove zlitine; kovinski gradbeni 
materiali; prenosne kovinske zgradbe; kovinski 
materiali za železniške tračnice; neelektrični kovinski 
kabli in žice; ključavničarski izdelki in drobni kovinski 

predmeti; kovinske cevi; trezorji; kovinski proizvodi, ki 
jih ne obsegajo drugi razredi; rude - zlasti: aluminij, 
aluminijski drog, aluminijska folija, aluminijske žice, 
baker, nepredelan ali polpredelan , bele kovine, cevi iz 
kovine, cevne napeljave iz kovine, cevne objemke 
kovinske, cevne spojke, cink, čepi iz kovine, 
gradbene plošče iz kovine, gradbeni kovinski 
materiali, kolena za cevi iz kovine, kokile (livarstvo), 
konstrukcije iz kovine za preddverja, konzole iz kovine 
za gradbeništvo, kovina v prahu (opilki), kovine za 
ležaje, kovinske folije za zavijanje in pakiranje, 
kovinske kapice (obroči), kovinske niti za vezanje, 
kovinske ploščice za boljše spajanje ali izravnanje, 
kovinski lomljivi gradbeni materiali, kovinski nastavki 
(rešetke) za gorilnike, kovinski obroči, kovinski strešni 
spoji, kovinski ulitki za napušče, kovinske napeljave za 
ventilacijske in klimatizacijske naprave, kovinske 
matice, kratke kovinske cevi (prstan) za vezavo kabla s 
kovinsko vrvjo, lestve iz kovine, lijaki kovinski (ne kot 
strojna oprema), livarski kalupi (forme), kovinske, 
magnezij, mangan, navadne kovine, nepredelane ali 
polpredelane, nosilci iz kovine, obloge iz kovine za 
konstrukcije in gradbeništvo, obroči za sode, kovinski, 
odbojniki iz kovine, odpiralne naprave za vrata 
(neelektrične), odri (tribune) montažne iz kovine, 
odtočne cevi iz kovine, odtočni sifoni (ventili) kovinski, 
oglasni stebri, kovinski, ograje kovinske, okna 
kovinska, okovje kovinsko za pohištvo, okvirji iz kovine 
za gradbeništvo, opaž iz kovine, opore kovinske, 
oprema iz kovine za gradbeništvo, oprema iz kovine za 
okna in vrata, palete iz kovine, palice iz kovine, palice 
za kovinske ograje, piroforne kovine, plavajoči doki iz 
kovine za privez ladij, plavajoči kontejnerji kovinski, 
ploščice (kovinske) za gradbeništvo, podi iz kovine, 
podne ploščice kovinske, posrebrene pločevinaste 
kositrne zlitine, pregrade kovinske, prijemalke (kleme) 
kovinske za kable, priponke iz kovine za vozila, 
prirobnice iz kovine, rešetke iz kovine, rezervoarji iz 
kovine, ročaji orodja iz kovine, rondice za izdelavo doz 
in tub v lekarniški, živilski in kozmetični industriji, 
rondele, ki se vgrajujejo v dna nerjaveče posode za 
kuhanje, spenjalni trakovi iz kovine, spoji iz kovine za 
cevi, spone (okovi) iz kovine, sponke (kovinske) za 
kable in cevi, stebri iz kovine, stenske obloge iz 
kovine, strešna kritina kovinska, strešni žlebovi 
kovinski, stropi iz kovine, talne plošče iz kovine, 
tlakovci, kovinski, trakovi (kovinski) za spenjanje in 
prenašanje tovora, vijačni obroči, vijaki iz kovine, vratni 
okviri kovinski, vratni zapahi iz kovine, vretena (tuljave) 
kovinska, nemehanična, za prosto navijanje, vretena 
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kovinska, nemehanična, za prosto odvijanje (tuljave), 
zaboji, kovinski (pločevinke), zaporni obročki iz 
kovine, zidne obloge iz kovine v gradbeništvo, zlitine 
navadnih kovin, žica iz kovine, žice iz navadnih 
kovinskih zlitin (razen za varovalke).

07: stroji in orodni stroji; motorji (razen za suhozemska 
vozila); sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska 
vozila); poljedelski stroji (razen tistih za ročno 
upravljanje) - zlasti: avtomatske naprave za rokovanje s 
predmeti (manipulatorji), bobni (deli strojev), 
centrifuge (stroji), čistilne priprave z uporabo pare, 
črpalke (deli strojev ali motorjev), držala rezil (deli 
strojev), hladilni radiatorji (hladilniki) pri motorjih, kalupi 
(deli strojev), kladiva (deli strojev), krmilni kabli (žične 
vrvi) za stroje in motorje, kroglični ležaji, ležaji (deli 
strojev), livarski stroji, mize za stroje, motki (deli 
strojev), naprave za predelavo rude, nosilci ležajev (za 
stroje), noži (deli strojev), obdelovalni stroji za kovine, 
ogrodja strojev, ohišja strojev, orodja (deli strojev), 
orodja za obdelovalne stroje, rezalni stroji, rezila (deli 
strojev), roboti (stroji), ročice (deli strojev), ročna 
orodja ne za ročno upravljanje, rudniške naprave za 
odstranjevanje materiala, rudniške naprave za 
prevažanje, rudniški stroji, rudniški svedri, sita (stroji ali 
deli strojev), sortirni stroji za industrijsko uporabo, 
statorji (deli strojev), stroji za drobljenje v prah, stroji za 
izdelavo kalupov (stroji za formanje), stroji za 
kalibriranje, merjenje, stroji za obrezovanje, stroji za 
preoblikovanje kovin s pomočjo kalupov, stroji za 
rezanje, stroji za vlečenje (kovine), stružnice 
(obdelovalni stroji), vibracijski stroji za industrijske 
potrebe.

08: ročno orodje in naprave - zlasti: izsekovalna orodja za 
izdelavo rondelic.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, optični, tehtalni, 
merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni 
ter učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; oprema za obdelavo informacij in računalniki.

11: naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, 
kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje, vodovodne 
in sanitarne instalacije - zlasti: čistilne naprave za vodo, 
hladilne komore, hladilne omare , hladilne vitrine, 
hladilni aparati, napeljave in stroji, hladilnice , 
hladilniki, izparilne plošče, naprave za hlajenje vode in 
zraka, napeljave za ogrevanje s toplo vodo.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskovine (izdelki tiskarn), fotografije, 
pisarniški material , material za učenje in poučevanje 
(razen aparatov).

19: nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za 
gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen; prenosne 
nekovinske zgradbe, livarski kalupi (ne iz kovine).

25: oblačila, obutev in pokrivala, vštevši delovna ter 
zaščitna oblačila, obutev in pokrivala - zlasti: delovni 
kombinezoni in delovne obleke.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli -zlasti: storitve 
v zvezi s komercializacijo blaga, administrativne 
storitve, davčno svetovanje, izposojanje pisarniških 
strojev in opreme, javno plakatiranje, javnomnenjske 
raziskave, kadrovanje, knjigovodstvo, licitiranje, 
administrativna obdelava podatkov, podjetniško in 
poslovno svetovanje, pomoč pri industrijske ali 
poslovnem vodenju, poslovne cenitve, poslovne 
informacije, poslovne poizvedbe, poslovne raziskave, 
poslovno organizacijsko svetovanje, poslovne storitve 

v zvezi z organizacijo in izvedbo nepremičninskih 
projektov (za druge), pospeševanje prodaje (za 
druge), prikazi (demonstracije) izdelkov, priprava 
sporočil za javnost, vodenje podatkovnih baz, 
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, 
računalniške storitve s področja oglasne dejavnosti, 
vodenja komercialnih poslov, poslovne administracije 
in pisarniških poslov, raziskovanje in zbiranje podatkov 
iz medijev, reklamiranje, saldakonti, selitvene storitve 
za podjetja, sistemiziranje informacij v računalniške 
baze, statistične informacije, storitve oglaševanja, 
storitve strokovnjakov za poslovno učinkovitost, 
storitve poslovnega ter strokovnega svetovanja in 
vodenja s področja ustvarjanja, uporabe in izvedbe 
know-how-a, strokovno poslovno svetovanje, 
stroškovno-cenovne analize, svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja, tajniška dela, tržne 
raziskave, vodenje računalniški datotek, vrednotenje 
materialov, posredovanje delavcev, dajanje pisarniške 
opreme v najem, storitve agencij za zaposlovanje in 
posredovanje delovne sile, organizacija, prirejanje, 
vodenje in izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, 
seminarjev, simpozijev, sejmov, kulturnih ali 
izobraževalnih razstav v komercialne namene.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin -zlasti: agencija za 
posredovanje (nepremičnine), aktuarski posli, cenitve 
nepremičnin, dajanje v najem pisarn (nepremičnine), 
finančne analize, finančno posredništvo in s tem 
povezane dejavnosti, finančne naložbe, finančno 
informiranje, finančno sponzoriranje, finančno 
svetovanje, finančno upravljanje, finančno vrednotenje 
( pri nepremičninah), garancijski in kavcijski posli, 
obročna posojila, posli z vrednostnimi papirji, 
posredništvo, zlasti nepremičninsko, posredništvo z 
zgradbami, skrbništvo (finančno), stanovanjsko 
posredništvo, upravljanje nepremičnin, upravljanje 
stanovanjski zgradb, zakup nepremičnin.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo - 
zlasti: asfaltna dela, dajanje v najem strojev in naprav 
za gradnjo in rušenje , gradbena dela (tudi podvodna), 
gradbene izolacije, gradbeni nadzor, gradbeništvo, 
gradnja cest, železniških prog, letališč, športnih in 
drugih objektov, gradnja in popravljanje skladišč, 
gradnja in vzdrževanje naftovodov, gradnja pristanišč, 
gradnja tovarn, gradnja valobranov, gradnja zidarskih 
odrov, hidrogradnja in urejanje voda, hidroizolacijska 
dela na zgradbah, fasaderska dela, informacije o 
gradbenih delih, informacije o popravilih, instalacija in 
popravljanje električnih naprav, instalacija in 
popravljanje grelnih naprav, instalacija in popravljanje 
hladilnih naprav, instalacija in popravljanje klimatskih 
naprav, instalacija in popravljanje namakalnih naprav, 
instalacija in popravljanje protipožarnih alarmnih 
naprav, instalacija, vzdrževanje in popravljanje 
pisarniške opreme (razen računalniške), izolacijska 
dela, izposoja bagrov, izposoja buldožerjev, izposoja 
čistilnih strojev, izposoja gradbenih strojev, 
kleparstvo, kovičenje, lakirniška dela, mizarska 
popravila, oblaganje tal in sten, obnovitve izrabljenih ali 
poškodovanih strojev, oddajanje v najem žerjavov 
(gradbena oprema), podvodna popravila, postavljanje 
ostrešij in krovska dela, popravljanje črpalk, popravila 
in gradbena dela v zvezi z varstvom kulturne dediščine, 
restavriranje pohištva, rudarska dela, rušenje objektov 
in zemeljska dela, splošna gradbena dela, druga 
gradbena dela, tudi dela specialnih strok, 
soboslikarska in steklarska dela, stavbno mizarstvo, 
štukaterstvo, tapetniška popravila, tesnjenje na 
BIL 2009/3, 30.06.2009 409



Registrirane znamke - Spremembe SI - ZNAMKE
zgradbah, tlakovanje cest, vgrajevanje stavbnega in 
drugega pohištva, vrtanje za namen gradnje in 
popravil, vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije ter 
drugih inštalacij pri gradnjah, zaključna gradbena dela, 
zidarska dela.

39: prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga, 
organizacija potovanj - zlasti: cestni tovorni promet, 
cevovodni transport, distribucija elektrike, distribucija 
energije, distribucija plinastih goriv po plinovodni 
mreži, distribucija vode, informacije o skladiščenju, 
kopenski potniški promet, oddajanje skladišč v najem, 
oskrba s paro in toplo vodo, pakiranje blaga, 
posredništvo transportnih storitev, prevozništvo, 
prirejanje izletov, shranjevanje blaga, skladiščenje 
blaga, špedicija, transport, transport s tovornimi vozili, 
transport in shranjevanje odpadkov, pri čemer se 
nobena od zgoraj navedenih storitev ne nanaša na 
železniški transport.

40: obdelava materialov - zlasti: brušenje (abrazija), 
čiščenje vode, dajanje informacij o obdelavi kovin, 
frezanje, galvanizacija, izsekovanje izparilnih plošč, 
kaljenje kovin, keramična dela, kovaštvo, kovinsko 
livarstvo, lasersko graviranje, lotanje, varjenje, 
spajkanje, nanašanje prevlek na kovine, nanašanje 
prevlek z elektrolizo, obdelovanje kovin, poliranje z 
abrazijo, površinska obdelava in prekrivanje kovin, 
prebiranje in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala, predelava nafte, predelava odpadkov, 
proizvajanje energije, proizvajanje ulitkov, rafiniranje, 
razstrupljanje nevarnih materialov, recikliranje 
kovinskih in nekovinskih ostankov in odpadkov, 
recikliranje smeti in odpadkov, sežiganje ostankov in 
odpadkov, struženje, brušenje, tlačno litje, ulivanje v 
kokile, uničevanje ostankov in odpadkov, valjanje, 
žaganje.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti - zlasti: namizno založništvo, objavljanje 
besedil (razen reklam), objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži, organizacija in izvedba 
seminarjev, organizacija in vodenje konferenc, 
organizacija in vodenje kongresov, organizacija in 
vodenje simpozijev, organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav, organizacija športnih 
tekmovanj, organiziranje in vodenje učnih delavnic 
(šolanje), informiranje o izobraževanju, informiranje o 
prireditvah, informiranje o rekreaciji, počitniški tabori, 
poklicno usmerjanje, praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve).

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme - zlasti: 
geološke raziskave, gradbeno svetovanje, industrijsko 
in grafično oblikovanje, inženirske storitve, oblikovanje 
(industrijsko), oblikovanje in izdelava embalaže, 
oblikovanje računalniške programske opreme, 
preizkušanje materialov, projektne študije (tehniške), 
kalibracija (umerjanje), kemične analize, kemijske 
raziskave, kemijske storitve, kontrola kvalitete, 
načrtovanje konstrukcij, raziskave in razvoj (za druge), 
raziskave na področju strojništva, raziskave na 
področju varstva okolja, tehnično preizkušanje in 
analiziranje, tehniške raziskave, tehniški nadzor, 
zasnova, izdelava in obdelava ulitkov.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve - 
zlasti: oddajanje prostorov za začasno bivanje, 
samopostrežne restavracije, storitve počitniških 
kampov, turističnih in sindikalnih domov.

Za znamko
(210) 200870993

objavljeno
(450) 28.02.2009

je nova navedba seznama blaga ozirom storitev

(510,511) NCL(9)

01: kemični proizvodi za industrijo, znanost; umetne smole 
v surovem stanju; umetne snovi v surovem stanju; 
pripravki za taljenje in varjenje kovin; snovi za strojenje, 
lepila za industrijo - zlasti: akrilne smole, nepredelane, 
akrilatne disperzije, baze (kemijski proizvodi), belilne 
kemikalije za industrijske namene, biološki preparati 
(ne za medicinsko ali veterinarsko uporabo), celuloza, 
cement (metalurgija), disperzije umetnih mas, emajl-
kemikalije za barvanje, emulgatorji, etri, filterni 
materiali (kemijska sredstva), glutin (klej) ne za 
pisarniške ali gospodinjske namene, industrijske 
kemikalije, kemikalije za čiščenje vode, kemijska 
sredstva za izdelavo premazov, kemijski proizvodi za 
izdelavo lepil, tesnil, kisline, kislino-odporne kemijske 
spojine, livarski pesek, preparati za spajkanje, 
preparati za tesnjenje, preparati za lepljenje, salicilna 
kislina, silicij, silikati, silikoni, sintetične smole, 
nepredelane, soli (kemijska sredstva), sredstva za 
dehidriranje za uporabo v industriji, sredstva za 
ločevanje in razlepljanje, sredstva za livarske forme, 
sredstva za razbarvanje za industrijske namene, 
sredstva za zaščito proti vlagi, ne premazi, za zidane 
zgradbe, sredstva za odstranjevanje olj, talila za 
spajkanje, talila za lotanje, tehnične kemikalije, vrtalne 
suspenzije, vezivna sredstva (livarstvo).

02: barve, firneži, laki; sredstva za zaščito proti rji in 
sredstva za konzerviranje lesa; barvilna sredstva; 
jedkala; naravne smole v surovem stanju; kovine v 
obliki folij in prahu - zlasti: aluminijski prah za 
premazovanje, emajli (laki), emajli za premaze, glazure 
(premazi, laki), srebrna folija (list), srebrna pasta, 
srebrne emulzije (pigmenti), prahovi za srebrenje, 
premazi, premazi za aluminij, vezivna sredstva za 
premaze, zaščitna sredstva za kovine.

04: industrijska olja in maščobe; maziva; sredstva za 
absorbiranje prahu, omočenje prahu in vezanje prahu; 
goriva (vključno goriva za motorje), električna energija.

06: navadne kovine in njihove zlitine; kovinski gradbeni 
materiali; prenosne kovinske zgradbe; kovinski 
materiali za železniške tračnice; neelektrični kovinski 
kabli in žice; ključavničarski izdelki in drobni kovinski 
predmeti; kovinske cevi; trezorji; kovinski proizvodi, ki 
jih ne obsegajo drugi razredi; rude - zlasti: aluminij, 
aluminijski drog, aluminijska folija, aluminijske žice, 
baker, nepredelan ali polpredelan , bele kovine, cevi iz 
kovine, cevne napeljave iz kovine, cevne objemke 
kovinske, cevne spojke, cink, čepi iz kovine, 
gradbene plošče iz kovine, gradbeni kovinski 
materiali, kolena za cevi iz kovine, kokile (livarstvo), 
konstrukcije iz kovine za preddverja, konzole iz kovine 
za gradbeništvo, kovina v prahu (opilki), kovine za 
ležaje, kovinske folije za zavijanje in pakiranje, 
kovinske kapice (obroči), kovinske niti za vezanje, 
kovinske ploščice za boljše spajanje ali izravnanje, 
kovinski lomljivi gradbeni materiali, kovinski nastavki 
(rešetke) za gorilnike, kovinski obroči, kovinski strešni 
spoji, kovinski ulitki za napušče, kovinske napeljave za 
ventilacijske in klimatizacijske naprave, kovinske 
matice, kratke kovinske cevi (prstan) za vezavo kabla s 
kovinsko vrvjo, lestve iz kovine, lijaki kovinski (ne kot 
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strojna oprema), livarski kalupi (forme), kovinske, 
magnezij, mangan, navadne kovine, nepredelane ali 
polpredelane, nosilci iz kovine, obloge iz kovine za 
konstrukcije in gradbeništvo, obroči za sode, kovinski, 
odbojniki iz kovine, odpiralne naprave za vrata 
(neelektrične), odri (tribune) montažne iz kovine, 
odtočne cevi iz kovine, odtočni sifoni (ventili) kovinski, 
oglasni stebri, kovinski, ograje kovinske, okna 
kovinska, okovje kovinsko za pohištvo, okvirji iz kovine 
za gradbeništvo, opaž iz kovine, opore kovinske, 
oprema iz kovine za gradbeništvo, oprema iz kovine za 
okna in vrata, palete iz kovine, palice iz kovine, palice 
za kovinske ograje, piroforne kovine, plavajoči doki iz 
kovine za privez ladij, plavajoči kontejnerji kovinski, 
ploščice (kovinske) za gradbeništvo, podi iz kovine, 
podne ploščice kovinske, posrebrene pločevinaste 
kositrne zlitine, pregrade kovinske, prijemalke (kleme) 
kovinske za kable, priponke iz kovine za vozila, 
prirobnice iz kovine, rešetke iz kovine, rezervoarji iz 
kovine, ročaji orodja iz kovine, rondice za izdelavo doz 
in tub v lekarniški, živilski in kozmetični industriji, 
rondele, ki se vgrajujejo v dna nerjaveče posode za 
kuhanje, spenjalni trakovi iz kovine, spoji iz kovine za 
cevi, spone (okovi) iz kovine, sponke (kovinske) za 
kable in cevi, stebri iz kovine, stenske obloge iz 
kovine, strešna kritina kovinska, strešni žlebovi 
kovinski, stropi iz kovine, talne plošče iz kovine, 
tlakovci, kovinski, trakovi (kovinski) za spenjanje in 
prenašanje tovora, vijačni obroči, vijaki iz kovine, vratni 
okviri kovinski, vratni zapahi iz kovine, vretena (tuljave) 
kovinska, nemehanična, za prosto navijanje, vretena 
kovinska, nemehanična, za prosto odvijanje (tuljave), 
zaboji, kovinski (pločevinke), zaporni obročki iz 
kovine, zidne obloge iz kovine v gradbeništvo, zlitine 
navadnih kovin, žica iz kovine, žice iz navadnih 
kovinskih zlitin (razen za varovalke).

07: stroji in orodni stroji; motorji (razen za suhozemska 
vozila); sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska 
vozila); poljedelski stroji (razen tistih za ročno 
upravljanje) - zlasti: avtomatske naprave za rokovanje s 
predmeti (manipulatorji), bobni (deli strojev), 
centrifuge (stroji), čistilne priprave z uporabo pare, 
črpalke (deli strojev ali motorjev), držala rezil (deli 
strojev), hladilni radiatorji (hladilniki) pri motorjih, kalupi 
(deli strojev), kladiva (deli strojev), krmilni kabli (žične 
vrvi) za stroje in motorje, kroglični ležaji, ležaji (deli 
strojev), livarski stroji, mize za stroje, motki (deli 
strojev), naprave za predelavo rude, nosilci ležajev (za 
stroje), noži (deli strojev), obdelovalni stroji za kovine, 
ogrodja strojev, ohišja strojev, orodja (deli strojev), 
orodja za obdelovalne stroje, rezalni stroji, rezila (deli 
strojev), roboti (stroji), ročice (deli strojev), ročna 
orodja ne za ročno upravljanje, rudniške naprave za 
odstranjevanje materiala, rudniške naprave za 
prevažanje, rudniški stroji, rudniški svedri, sita (stroji ali 
deli strojev), sortirni stroji za industrijsko uporabo, 
statorji (deli strojev), stroji za drobljenje v prah, stroji za 
izdelavo kalupov (stroji za formanje), stroji za 
kalibriranje, merjenje, stroji za obrezovanje, stroji za 
preoblikovanje kovin s pomočjo kalupov, stroji za 
rezanje, stroji za vlečenje (kovine), stružnice 
(obdelovalni stroji), vibracijski stroji za industrijske 
potrebe.

08: ročno orodje in naprave - zlasti: izsekovalna orodja za 
izdelavo rondelic.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, optični, tehtalni, 
merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni 
ter učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 

prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; oprema za obdelavo informacij in računalniki.

11: naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, 
kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje, vodovodne 
in sanitarne instalacije - zlasti: čistilne naprave za vodo, 
hladilne komore, hladilne omare , hladilne vitrine, 
hladilni aparati, napeljave in stroji, hladilnice , 
hladilniki, izparilne plošče, naprave za hlajenje vode in 
zraka, napeljave za ogrevanje s toplo vodo.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskovine (izdelki tiskarn), fotografije, 
pisarniški material , material za učenje in poučevanje 
(razen aparatov).

19: nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za 
gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen; prenosne 
nekovinske zgradbe, livarski kalupi (ne iz kovine).

25: oblačila, obutev in pokrivala, vštevši delovna ter 
zaščitna oblačila, obutev in pokrivala - zlasti: delovni 
kombinezoni in delovne obleke.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli -zlasti: storitve 
v zvezi s komercializacijo blaga, administrativne 
storitve, davčno svetovanje, izposojanje pisarniških 
strojev in opreme, javno plakatiranje, javnomnenjske 
raziskave, kadrovanje, knjigovodstvo, licitiranje, 
administrativna obdelava podatkov, podjetniško in 
poslovno svetovanje, pomoč pri industrijske ali 
poslovnem vodenju, poslovne cenitve, poslovne 
informacije, poslovne poizvedbe, poslovne raziskave, 
poslovno organizacijsko svetovanje, poslovne storitve 
v zvezi z organizacijo in izvedbo nepremičninskih 
projektov (za druge), pospeševanje prodaje ( za 
druge), prikazi (demonstracije) izdelkov, priprava 
sporočil za javnost, vodenje podatkovnih baz, 
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, 
računalniške storitve s področja oglasne dejavnosti, 
vodenja komercialnih poslov, poslovne administracije 
in pisarniških poslov, raziskovanje in zbiranje podatkov 
iz medijev, reklamiranje, saldakonti, selitvene storitve 
za podjetja, sistemiziranje informacij v računalniške 
baze, statistične informacije, storitve oglaševanja, 
storitve strokovnjakov za poslovno učinkovitost, 
storitve poslovnega ter strokovnega svetovanja in 
vodenja s področja ustvarjanja, uporabe in izvedbe 
know-how-a , strokovno poslovno svetovanje, 
stroškovno-cenovne analize, svetovanje s področja 
poslovne organizacije in vodenja, tajniška dela, tržne 
raziskave, vodenje računalniški datotek, vrednotenje 
materialov, posredovanje delavcev, dajanje pisarniške 
opreme v najem, storitve agencij za zaposlovanje in 
posredovanje delovne sile, organizacija, prirejanje, 
vodenje in izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, 
seminarjev, simpozijev, sejmov, kulturnih ali 
izobraževalnih razstav v komercialne namene.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin -zlasti: agencija za 
posredovanje (nepremičnine), aktuarski posli, cenitve 
nepremičnin, dajanje v najem pisarn (nepremičnine), 
finančne analize, finančno posredništvo in s tem 
povezane dejavnosti, finančne naložbe, finančno 
informiranje, finančno sponzoriranje, finančno 
svetovanje, finančno upravljanje, finančno vrednotenje 
( pri nepremičninah), garancijski in kavcijski posli, 
obročna posojila, posli z vrednostnimi papirji, 
posredništvo, zlasti nepremičninsko, posredništvo z 
zgradbami, skrbništvo (finančno), stanovanjsko 
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posredništvo, upravljanje nepremičnin, upravljanje 
stanovanjski zgradb, zakup nepremičnin.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo - 
zlasti: asfaltna dela, dajanje v najem strojev in naprav 
za gradnjo in rušenje , gradbena dela (tudi podvodna), 
gradbene izolacije, gradbeni nadzor, gradbeništvo, 
gradnja cest, železniških prog, letališč, športnih in 
drugih objektov, gradnja in popravljanje skladišč, 
gradnja in vzdrževanje naftovodov, gradnja pristanišč, 
gradnja tovarn, gradnja valobranov, gradnja zidarskih 
odrov, hidrogradnja in urejanje voda, hidroizolacijska 
dela na zgradbah, fasaderska dela, informacije o 
gradbenih delih, informacije o popravilih, instalacija in 
popravljanje električnih naprav, instalacija in 
popravljanje grelnih naprav, instalacija in popravljanje 
hladilnih naprav, instalacija in popravljanje klimatskih 
naprav, instalacija in popravljanje namakalnih naprav, 
instalacija in popravljanje protipožarnih alarmnih 
naprav, instalacija, vzdrževanje in popravljanje 
pisarniške opreme (razen računalniške), izolacijska 
dela, izposoja bagrov, izposoja buldožerjev, izposoja 
čistilnih strojev, izposoja gradbenih strojev, 
kleparstvo, kovičenje, lakirniška dela, mizarska 
popravila, oblaganje tal in sten, obnovitve izrabljenih ali 
poškodovanih strojev, oddajanje v najem žerjavov 
(gradbena oprema), podvodna popravila, postavljanje 
ostrešij in krovska dela, popravljanje črpalk, popravila 
in gradbena dela v zvezi z varstvom kulturne dediščine, 
restavriranje pohištva, rudarska dela, rušenje objektov 
in zemeljska dela, splošna gradbena dela, druga 
gradbena dela, tudi dela specialnih strok, 
soboslikarska in steklarska dela, stavbno mizarstvo, 
štukaterstvo, tapetniška popravila, tesnjenje na 
zgradbah, tlakovanje cest, vgrajevanje stavbnega in 
drugega pohištva, vrtanje za namen gradnje in 
popravil, vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije ter 
drugih inštalacij pri gradnjah, zaključna gradbena dela, 
zidarska dela.

39: prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga, 
organizacija potovanj - zlasti: cestni tovorni promet, 
cevovodni transport, distribucija elektrike, distribucija 
energije, distribucija plinastih goriv po plinovodni 
mreži, distribucija vode, informacije o skladiščenju, 
kopenski potniški promet, oddajanje skladišč v najem, 
oskrba s paro in toplo vodo, pakiranje blaga, 
posredništvo transportnih storitev, prevozništvo, 
prirejanje izletov, shranjevanje blaga, skladiščenje 
blaga, špedicija, transport, transport s tovornimi vozili, 
transport in shranjevanje odpadkov, pri čemer se 
nobena od zgoraj naštetih storitev ne nanaša na 
železniški transport.

40: obdelava materialov - zlasti: brušenje (abrazija), 
čiščenje vode, dajanje informacij o obdelavi kovin, 
frezanje, galvanizacija, izsekovanje izparilnih plošč, 
kaljenje kovin, keramična dela, kovaštvo, kovinsko 
livarstvo, lasersko graviranje, lotanje, varjenje, 
spajkanje, nanašanje prevlek na kovine, nanašanje 
prevlek z elektrolizo, obdelovanje kovin, poliranje z 
abrazijo, površinska obdelava in prekrivanje kovin, 
prebiranje in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala, predelava nafte, predelava odpadkov, 
proizvajanje energije, proizvajanje ulitkov, rafiniranje, 
razstrupljanje nevarnih materialov, recikliranje 
kovinskih in nekovinskih ostankov in odpadkov, 
recikliranje smeti in odpadkov, sežiganje ostankov in 
odpadkov, struženje, brušenje, tlačno litje, ulivanje v 
kokile, uničevanje ostankov in odpadkov, valjanje, 
žaganje.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti - zlasti: namizno založništvo, objavljanje 
besedil (razen reklam), objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži, organizacija in izvedba 
seminarjev, organizacija in vodenje konferenc, 
organizacija in vodenje kongresov, organizacija in 
vodenje simpozijev, organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav, organizacija športnih 
tekmovanj, organiziranje in vodenje učnih delavnic 
(šolanje), informiranje o izobraževanju, informiranje o 
prireditvah, informiranje o rekreaciji, počitniški tabori, 
poklicno usmerjanje, praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve).

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme - zlasti: 
geološke raziskave, gradbeno svetovanje, industrijsko 
in grafično oblikovanje, inženirske storitve, oblikovanje 
(industrijsko), oblikovanje in izdelava embalaže, 
oblikovanje računalniške programske opreme, 
preizkušanje materialov, projektne študije (tehniške), 
kalibracija (umerjanje), kemične analize, kemijske 
raziskave, kemijske storitve, kontrola kvalitete, 
načrtovanje konstrukcij, raziskave in razvoj (za druge), 
raziskave na področju strojništva, raziskave na 
področju varstva okolja, tehnično preizkušanje in 
analiziranje, tehniške raziskave, tehniški nadzor, 
zasnova, izdelava in obdelava ulitkov.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve - 
zlasti: oddajanje prostorov za začasno bivanje, 
samopostrežne restavracije, storitve počitniških 
kampov, turističnih in sindikalnih domov.

Za znamko
(210) 200870994

objavljeno
(450) 28.02.2009

je nova navedba seznama blaga ozirom storitev

(510,511) NCL(9)

01: kemični proizvodi za industrijo, znanost; umetne smole 
v surovem stanju; umetne snovi v surovem stanju; 
pripravki za taljenje in varjenje kovin; snovi za strojenje, 
lepila za industrijo - zlasti: akrilne smole, nepredelane, 
akrilatne disperzije, baze (kemijski proizvodi), belilne 
kemikalije za industrijske namene, biološki preparati 
(ne za medicinsko ali veterinarsko uporabo), celuloza, 
cement (metalurgija), disperzije umetnih mas, emajl-
kemikalije za barvanje, emulgatorji, etri, filterni 
materiali (kemijska sredstva), glutin (klej) ne za 
pisarniške ali gospodinjske namene, industrijske 
kemikalije, kemikalije za čiščenje vode, kemijska 
sredstva za izdelavo premazov, kemijski proizvodi za 
izdelavo lepil, tesnil, kisline, kislino-odporne kemijske 
spojine, livarski pesek, preparati za spajkanje, 
preparati za tesnjenje, preparati za lepljenje, salicilna 
kislina, silicij, silikati, silikoni, sintetične smole, 
nepredelane, soli (kemijska sredstva), sredstva za 
dehidriranje za uporabo v industriji, sredstva za 
ločevanje in razlepljanje, sredstva za livarske forme, 
sredstva za razbarvanje za industrijske namene, 
sredstva za zaščito proti vlagi, ne premazi, za zidane 
zgradbe, sredstva za odstranjevanje olj, talila za 
spajkanje, talila za lotanje, tehnične kemikalije, vrtalne 
suspenzije, vezivna sredstva (livarstvo).
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02: barve, firneži, laki; sredstva za zaščito proti rji in 
sredstva za konzerviranje lesa; barvilna sredstva; 
jedkala; naravne smole v surovem stanju; kovine v 
obliki folij in prahu - zlasti: aluminijski prah za 
premazovanje, emajli (laki), emajli za premaze, glazure 
(premazi, laki), srebrna folija (list), srebrna pasta, 
srebrne emulzije (pigmenti), prahovi za srebrenje, 
premazi, premazi za aluminij, vezivna sredstva za 
premaze, zaščitna sredstva za kovine.

04: industrijska olja in maščobe; maziva; sredstva za 
absorbiranje prahu, omočenje prahu in vezanje prahu; 
goriva (vključno goriva za motorje), električna energija.

06: navadne kovine in njihove zlitine; kovinski gradbeni 
materiali; prenosne kovinske zgradbe; kovinski 
materiali za železniške tračnice; neelektrični kovinski 
kabli in žice; ključavničarski izdelki in drobni kovinski 
predmeti; kovinske cevi; trezorji; kovinski proizvodi, ki 
jih ne obsegajo drugi razredi; rude - zlasti: aluminij, 
aluminijski drog, aluminijska folija, aluminijske žice, 
baker, nepredelan ali polpredelan , bele kovine, cevi iz 
kovine, cevne napeljave iz kovine, cevne objemke 
kovinske, cevne spojke, cink, čepi iz kovine, 
gradbene plošče iz kovine, gradbeni kovinski 
materiali, kolena za cevi iz kovine, kokile (livarstvo), 
konstrukcije iz kovine za preddverja, konzole iz kovine 
za gradbeništvo, kovina v prahu (opilki), kovine za 
ležaje, kovinske folije za zavijanje in pakiranje, 
kovinske kapice (obroči), kovinske niti za vezanje, 
kovinske ploščice za boljše spajanje ali izravnanje, 
kovinski lomljivi gradbeni materiali, kovinski nastavki 
(rešetke) za gorilnike, kovinski obroči, kovinski strešni 
spoji, kovinski ulitki za napušče, kovinske napeljave za 
ventilacijske in klimatizacijske naprave, kovinske 
matice, kratke kovinske cevi (prstan) za vezavo kabla s 
kovinsko vrvjo, lestve iz kovine, lijaki kovinski (ne kot 
strojna oprema), livarski kalupi (forme), kovinske, 
magnezij, mangan, navadne kovine, nepredelane ali 
polpredelane, nosilci iz kovine, obloge iz kovine za 
konstrukcije in gradbeništvo, obroči za sode, kovinski, 
odbojniki iz kovine, odpiralne naprave za vrata 
(neelektrične), odri (tribune) montažne iz kovine, 
odtočne cevi iz kovine, odtočni sifoni (ventili) kovinski, 
oglasni stebri, kovinski, ograje kovinske, okna 
kovinska, okovje kovinsko za pohištvo, okvirji iz kovine 
za gradbeništvo, opaž iz kovine, opore kovinske, 
oprema iz kovine za gradbeništvo, oprema iz kovine za 
okna in vrata, palete iz kovine, palice iz kovine, palice 
za kovinske ograje, piroforne kovine, plavajoči doki iz 
kovine za privez ladij, plavajoči kontejnerji kovinski, 
ploščice (kovinske) za gradbeništvo, podi iz kovine, 
podne ploščice kovinske, posrebrene pločevinaste 
kositrne zlitine, pregrade kovinske, prijemalke (kleme) 
kovinske za kable, priponke iz kovine za vozila, 
prirobnice iz kovine, rešetke iz kovine, rezervoarji iz 
kovine, ročaji orodja iz kovine, rondice za izdelavo doz 
in tub v lekarniški, živilski in kozmetični industriji, 
rondele, ki se vgrajujejo v dna nerjaveče posode za 
kuhanje, spenjalni trakovi iz kovine, spoji iz kovine za 
cevi, spone (okovi) iz kovine, sponke (kovinske) za 
kable in cevi, stebri iz kovine, stenske obloge iz 
kovine, strešna kritina kovinska, strešni žlebovi 
kovinski, stropi iz kovine, talne plošče iz kovine, 
tlakovci, kovinski, trakovi (kovinski) za spenjanje in 
prenašanje tovora, vijačni obroči, vijaki iz kovine, vratni 
okviri kovinski, vratni zapahi iz kovine, vretena (tuljave) 
kovinska, nemehanična, za prosto navijanje, vretena 
kovinska, nemehanična, za prosto odvijanje (tuljave), 
zaboji, kovinski (pločevinke), zaporni obročki iz 

kovine, zidne obloge iz kovine v gradbeništvo, zlitine 
navadnih kovin, žica iz kovine, žice iz navadnih 
kovinskih zlitin (razen za varovalke).

07: stroji in orodni stroji; motorji (razen za suhozemska 
vozila); sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska 
vozila); poljedelski stroji (razen tistih za ročno 
upravljanje) - zlasti: avtomatske naprave za rokovanje s 
predmeti (manipulatorji), bobni (deli strojev), 
centrifuge (stroji), čistilne priprave z uporabo pare, 
črpalke (deli strojev ali motorjev), držala rezil (deli 
strojev), hladilni radiatorji (hladilniki) pri motorjih, kalupi 
(deli strojev), kladiva (deli strojev), krmilni kabli (žične 
vrvi) za stroje in motorje, kroglični ležaji, ležaji (deli 
strojev), livarski stroji, mize za stroje, motki (deli 
strojev), naprave za predelavo rude, nosilci ležajev (za 
stroje), noži (deli strojev), obdelovalni stroji za kovine, 
ogrodja strojev, ohišja strojev, orodja (deli strojev), 
orodja za obdelovalne stroje, rezalni stroji, rezila (deli 
strojev), roboti (stroji), ročice (deli strojev), ročna 
orodja ne za ročno upravljanje, rudniške naprave za 
odstranjevanje materiala, rudniške naprave za 
prevažanje, rudniški stroji, rudniški svedri, sita (stroji ali 
deli strojev), sortirni stroji za industrijsko uporabo, 
statorji (deli strojev), stroji za drobljenje v prah, stroji za 
izdelavo kalupov (stroji za formanje), stroji za 
kalibriranje, merjenje, stroji za obrezovanje, stroji za 
preoblikovanje kovin s pomočjo kalupov, stroji za 
rezanje, stroji za vlečenje (kovine), stružnice 
(obdelovalni stroji), vibracijski stroji za industrijske 
potrebe.

08: ročno orodje in naprave - zlasti: izsekovalna orodja za 
izdelavo rondelic.

09: znanstveni, pomorski, geodetski, optični, tehtalni, 
merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni 
ter učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za 
prevajanje, preklapljanje, transformiranje, 
akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne 
energije; oprema za obdelavo informacij in računalniki.

11: naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, 
kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje, vodovodne 
in sanitarne instalacije - zlasti: čistilne naprave za vodo, 
hladilne komore, hladilne omare , hladilne vitrine, 
hladilni aparati, napeljave in stroji, hladilnice , 
hladilniki, izparilne plošče, naprave za hlajenje vode in 
zraka, napeljave za ogrevanje s toplo vodo.

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi, tiskovine (izdelki tiskarn), fotografije, 
pisarniški material , material za učenje in poučevanje 
(razen aparatov).

19: nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za 
gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen; prenosne 
nekovinske zgradbe, livarski kalupi (ne iz kovine).

25: oblačila, obutev in pokrivala, vštevši delovna ter 
zaščitna oblačila, obutev in pokrivala - zlasti: delovni 
kombinezoni in delovne obleke.

35: oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; 
poslovna administracija; pisarniški posli - zlasti: 
storitve v zvezi s komercializacijo blaga, 
administrativne storitve, davčno svetovanje, 
izposojanje pisarniških strojev in opreme, javno 
plakatiranje, javnomnenjske raziskave, kadrovanje, 
knjigovodstvo, licitiranje, administrativna obdelava 
podatkov, podjetniško in poslovno svetovanje, pomoč 
pri industrijske ali poslovnem vodenju, poslovne 
cenitve, poslovne informacije, poslovne poizvedbe, 
poslovne raziskave, poslovno organizacijsko 
svetovanje, poslovne storitve v zvezi z organizacijo in 
izvedbo nepremičninskih projektov (za druge), 
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pospeševanje prodaje (za druge), prikazi 
(demonstracije) izdelkov, priprava sporočil za javnost, 
vodenje podatkovnih baz, računovodske, 
knjigovodske in revizijske dejavnosti, računalniške 
storitve s področja oglasne dejavnosti, vodenja 
komercialnih poslov, poslovne administracije in 
pisarniških poslov, raziskovanje in zbiranje podatkov iz 
medijev, reklamiranje, saldakonti, selitvene storitve za 
podjetja, sistemiziranje informacij v računalniške baze, 
statistične informacije, storitve oglaševanja, storitve 
strokovnjakov za poslovno učinkovitost, storitve 
poslovnega ter strokovnega svetovanja in vodenja s 
področja ustvarjanja, uporabe in izvedbe know-how-a, 
strokovno poslovno svetovanje, stroškovno-cenovne 
analize, svetovanje s področja poslovne organizacije 
in vodenja, tajniška dela, tržne raziskave, vodenje 
računalniški datotek, vrednotenje materialov, 
posredovanje delavcev, dajanje pisarniške opreme v 
najem, storitve agencij za zaposlovanje in 
posredovanje delovne sile, organizacija, prirejanje, 
vodenje in izvedba kolokvijev, konferenc, kongresov, 
seminarjev, simpozijev, sejmov, kulturnih ali 
izobraževalnih razstav v komercialne namene.

36: zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v 
zvezi s posredovanjem nepremičnin -zlasti: agencija za 
posredovanje (nepremičnine), aktuarski posli, cenitve 
nepremičnin, dajanje v najem pisarn (nepremičnine), 
finančne analize, finančno posredništvo in s tem 
povezane dejavnosti, finančne naložbe, finančno 
informiranje, finančno sponzoriranje, finančno 
svetovanje, finančno upravljanje, finančno vrednotenje 
( pri nepremičninah), garancijski in kavcijski posli, 
obročna posojila, posli z vrednostnimi papirji, 
posredništvo, zlasti nepremičninsko, posredništvo z 
zgradbami, skrbništvo (finančno), stanovanjsko 
posredništvo, upravljanje nepremičnin, upravljanje 
stanovanjski zgradb, zakup nepremičnin.

37: gradbeništvo, popravila, storitve v zvezi z montažo - 
zlasti: asfaltna dela, dajanje v najem strojev in naprav 
za gradnjo in rušenje , gradbena dela (tudi podvodna), 
gradbene izolacije, gradbeni nadzor, gradbeništvo, 
gradnja cest, železniških prog, letališč, športnih in 
drugih objektov, gradnja in popravljanje skladišč, 
gradnja in vzdrževanje naftovodov, gradnja pristanišč, 
gradnja tovarn, gradnja valobranov, gradnja zidarskih 
odrov, hidrogradnja in urejanje voda, hidroizolacijska 
dela na zgradbah, fasaderska dela, informacije o 
gradbenih delih, informacije o popravilih, instalacija in 
popravljanje električnih naprav, instalacija in 
popravljanje grelnih naprav, instalacija in popravljanje 
hladilnih naprav, instalacija in popravljanje klimatskih 
naprav, instalacija in popravljanje namakalnih naprav, 
instalacija in popravljanje protipožarnih alarmnih 
naprav, instalacija, vzdrževanje in popravljanje 
pisarniške opreme (razen računalniške), izolacijska 
dela, izposoja bagrov, izposoja buldožerjev, izposoja 
čistilnih strojev, izposoja gradbenih strojev, 
kleparstvo, kovičenje, lakirniška dela, mizarska 
popravila, oblaganje tal in sten, obnovitve izrabljenih ali 
poškodovanih strojev, oddajanje v najem žerjavov 
(gradbena oprema), podvodna popravila, postavljanje 
ostrešij in krovska dela, popravljanje črpalk, popravila 
in gradbena dela v zvezi z varstvom kulturne dediščine, 
restavriranje pohištva, rudarska dela, rušenje objektov 
in zemeljska dela, splošna gradbena dela, druga 
gradbena dela, tudi dela specialnih strok, 
soboslikarska in steklarska dela, stavbno mizarstvo, 
štukaterstvo, tapetniška popravila, tesnjenje na 

zgradbah, tlakovanje cest, vgrajevanje stavbnega in 
drugega pohištva, vrtanje za namen gradnje in 
popravil, vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije ter 
drugih inštalacij pri gradnjah, zaključna gradbena dela, 
zidarska dela.

39: prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga, 
organizacija potovanj - zlasti: cestni tovorni promet, 
cevovodni transport, distribucija elektrike, distribucija 
energije, distribucija plinastih goriv po plinovodni 
mreži, distribucija vode, informacije o skladiščenju, 
kopenski potniški promet, oddajanje skladišč v najem, 
oskrba s paro in toplo vodo, pakiranje blaga, 
posredništvo transportnih storitev, prevozništvo, 
prirejanje izletov, shranjevanje blaga, skladiščenje 
blaga, špedicija, transport, transport s tovornimi vozili, 
transport in shranjevanje odpadkov, pri čemer se 
nobena od zgoraj naštetih storitev ne nanaša na 
železniški transport.

40: obdelava materialov - zlasti: brušenje (abrazija), 
čiščenje vode, dajanje informacij o obdelavi kovin, 
frezanje, galvanizacija, izsekovanje izparilnih plošč, 
kaljenje kovin, keramična dela, kovaštvo, kovinsko 
livarstvo, lasersko graviranje, lotanje, varjenje, 
spajkanje, nanašanje prevlek na kovine, nanašanje 
prevlek z elektrolizo, obdelovanje kovin, poliranje z 
abrazijo, površinska obdelava in prekrivanje kovin, 
prebiranje in izločanje odpadkov od recikliranega 
materiala, predelava nafte, predelava odpadkov, 
proizvajanje energije, proizvajanje ulitkov, rafiniranje, 
razstrupljanje nevarnih materialov, recikliranje 
kovinskih in nekovinskih ostankov in odpadkov, 
recikliranje smeti in odpadkov, sežiganje ostankov in 
odpadkov, struženje, brušenje, tlačno litje, ulivanje v 
kokile, uničevanje ostankov in odpadkov, valjanje, 
žaganje.

41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti - zlasti: namizno založništvo, objavljanje 
besedil (razen reklam), objavljanje elektronskih knjig in 
revij na računalniški mreži, organizacija in izvedba 
seminarjev, organizacija in vodenje konferenc, 
organizacija in vodenje kongresov, organizacija in 
vodenje simpozijev, organizacija kulturnih ali 
izobraževalnih razstav, organizacija športnih 
tekmovanj, organiziranje in vodenje učnih delavnic 
(šolanje), informiranje o izobraževanju, informiranje o 
prireditvah, informiranje o rekreaciji, počitniški tabori, 
poklicno usmerjanje, praktično izpopolnjevanje 
(predstavitve).

42: znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in 
storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj 
računalniške strojne in programske opreme - zlasti: 
geološke raziskave, gradbeno svetovanje, industrijsko 
in grafično oblikovanje, inženirske storitve, oblikovanje 
(industrijsko), oblikovanje in izdelava embalaže, 
oblikovanje računalniške programske opreme, 
preizkušanje materialov, projektne študije (tehniške), 
kalibracija (umerjanje), kemične analize, kemijske 
raziskave, kemijske storitve, kontrola kvalitete, 
načrtovanje konstrukcij, raziskave in razvoj (za druge), 
raziskave na področju strojništva, raziskave na 
področju varstva okolja, tehnično preizkušanje in 
analiziranje, tehniške raziskave, tehniški nadzor, 
zasnova, izdelava in obdelava ulitkov.

43: nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve - 
zlasti: oddajanje prostorov za začasno bivanje, 
samopostrežne restavracije, storitve počitniških 
kampov, turističnih in sindikalnih domov.
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IMETNIK:

Za znamko
(210) 6380172

objavljeno
(450) 30.04.1996

je nova navedba imetnika
(732) NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC,

3 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, US

Za znamko
(210) 6680200

objavljeno
(450) 31.12.1994

je nova navedba imetnika
(732) BEOHEMIJA D.O.O. BEOGRAD,

Kumodraška št. 290, 11000 Beograd, RS

Za znamko
(210) 6980663

objavljeno
(450) 30.06.1997

je nova navedba imetnika
(732) THE DIAL CORPORATION,

19001 North Scottsdale Road,
Scottsdale, Arizona 85255, US

Za znamko
(210) 7180008

objavljeno
(450) 30.04.1996

je nova navedba imetnika
(732) Johnson & Johnson,

One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey 08933-7001, US

Za znamko
(210) 7180022

objavljeno
(450) 30.06.1996

je nova navedba imetnika
(732) Johnson & Johnson,

One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey 08933-7001, US

Za znamko
(210) 7480590

objavljeno
(450) 30.04.1997

je nova navedba imetnika
(732) Otto Finance Cyprus Ltd.,

70 JF Kennedy Avenue, Nicosia CY 1641, CY

Za znamko
(210) 7780160

objavljeno
(450) 31.08.1996

je nova navedba imetnika
(732) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija

ALKALOID AD - Skopje,
Bul. "Aleksandar Makedonski" broj 12,
1000 Skopje, MK

Za znamko
(210) 7781081

objavljeno
(450) 31.08.1996

je nova navedba imetnika
(732) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija

ALKALOID AD - Skopje,
Bul. "Aleksandar Makedonski" broj 12,
1000 Skopje, MK

Za znamko
(210) 7980069

objavljeno
(450) 31.10.1996

je nova navedba imetnika
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.,

Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb, HR

Za znamko
(210) 7980231

objavljeno
(450) 28.02.1997

je nova navedba imetnika
(732) Chemtura Corporation,

199 Benson Road, Middlebury, CT, US

Za znamko
(210) 7980312

objavljeno
(450) 31.10.1996

je nova navedba imetnika
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.,

Ulica grada Vukovara 49,10000 Zagreb, HR

Za znamko
(210) 8180704

objavljeno
(450) 30.06.1996

je nova navedba imetnika
(732) CaridianBCT, Inc.,

10811 West Collins Avenue,
Lakewood, Colorado 80215, US

Za znamko
(210) 8480069

objavljeno
(450) 31.08.1996

je nova navedba imetnika
(732) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija

ALKALOID AD - Skopje,
Bul. "Aleksandar Makedonski" broj 12,
1000 Skopje, MK

Za znamko
(210) 8580196

objavljeno
(450) 31.12.1995

je nova navedba imetnika
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.,

Ante Starčevića 32, HR-48000 Koprivnica, HR
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Za znamko
(210) 8680115

objavljeno
(450) 31.10.1995

je nova navedba imetnika
(732) Belinka Perkemija d.o.o.,

Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 8980425

objavljeno
(450) 30.06.1996

je nova navedba imetnika
(732) AMADEUS IT GROUP, S.A.,

Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, ES

Za znamko
(210) 8980556

objavljeno
(450) 31.10.1995

je nova navedba imetnika
(732) JTI Sweden AB,

Box 24155, 104 51 Stockholm, SE

Za znamko
(210) 8980566

objavljeno
(450) 31.10.1996

je nova navedba imetnika
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,

2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US

Za znamko
(210) 9080351

objavljeno
(450) 31.12.1996

je nova navedba imetnika
(732) ŽITO prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 9080588

objavljeno
(450) 30.06.1996

je nova navedba imetnika
(732) ŽITO prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 9080589

objavljeno
(450) 30.04.1997

je nova navedba imetnika
(732) ŽITO prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 9080590

objavljeno
(450) 30.04.1997

je nova navedba imetnika
(732) ŽITO prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 9270688

objavljeno
(450) 31.10.1996

je nova navedba imetnika
(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH,

Langemarchstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE

Za znamko
(210) 9370042

objavljeno
(450) 30.04.1998

je nova navedba imetnika
(732) BEVERAGES DELAWARE INC.,

5301 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, US

Za znamko
(210) 9470424

objavljeno
(450) 31.08.1995

je nova navedba imetnika
(732) Daiichi Sankyo Europe GmbH,

Zielstattstrasse 48, 81379 München, DE

Za znamko
(210) 9470973

objavljeno
(450) 30.06.1997

je nova navedba imetnika
(732) Ruderer Klebetechnik GmbH,

Harthauser Strasse 2, 85604 Zorneding, DE

Za znamko
(210) 9471071

objavljeno
(450) 31.12.1995

je nova navedba imetnika
(732) Ruderer Klebetechnik GmbH,

Harthauser Strasse 2, 85604 Zorneding, DE

Za znamko
(210) 9570522

objavljeno
(450) 29.02.1996

je nova navedba imetnika
(732) Sabic Innovative Plastics US LLC,

One Plastics Avenue,
Pittsfield Massachusetts 01201, US
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Za znamko
(210) 9670169

objavljeno
(450) 31.10.1997

je nova navedba imetnika
(732) PZ Cussons Polska S.A.,

ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, PL

Za znamko
(210) 9670900

objavljeno
(450) 28.02.1997

je nova navedba imetnika
(732) BEOHEMIJA D.O.O. BEOGRAD,

Kumodraška št. 290, 11000 Beograd, RS

Za znamko
(210) 9770861

objavljeno
(450) 31.10.1998

je nova navedba imetnika
(732) Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 9770862

objavljeno
(450) 31.10.1998

je nova navedba imetnika
(732) Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 9870115

objavljeno
(450) 31.12.1998

je nova navedba imetnika
(732) Johnson & Johnson,

One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey 08933-7001, US

Za znamko
(210) 9870116

objavljeno
(450) 31.12.1998

je nova navedba imetnika
(732) Johnson & Johnson,

One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey 08933-7001, US

Za znamko
(210) 9870118

objavljeno
(450) 31.10.1998

je nova navedba imetnika
(732) Chefaro Ireland Ltd.,

Farnham Drive, Finglas Road, 11 Dublin, IE

Za znamko
(210) 9870120

objavljeno
(450) 31.10.1998

je nova navedba imetnika
(732) Johnson & Johnson,

One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey 08933-7001, US

Za znamko
(210) 9870121

objavljeno
(450) 31.10.1998

je nova navedba imetnika
(732) Johnson & Johnson,

One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey 08933-7001, US

Za znamko
(210) 9870215

objavljeno
(450) 30.04.1999

je nova navedba imetnika
(732) G.D. SEARLE LLC,

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US

Za znamko
(210) 9870932

objavljeno
(450) 30.04.1999

je nova navedba imetnika
(732) UNITED CASHMERE BRANDS 

VEDJEGYHASZNOSITO KFT,
Becsi ut. 52, H-1036 Budapest, HU

Za znamko
(210) 9871722

objavljeno
(450) 30.04.2001

je nova navedba imetnika
(732) Pow-Wow B.V.,

Schutweg 13E, 5145 NP Waalwijk, NL

Za znamko
(210) 9871800

objavljeno
(450) 31.12.1999

je nova navedba imetnika
(732) ŽIŽEK ANTON,

Jurčičeva 8, 2230 Lenart, SI

Za znamko
(210) 9970250

objavljeno
(450) 31.10.1999

je nova navedba imetnika
(732) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED,

26th Floor, Portland House,
Bressenden Place, London SW1E 5BG, GB
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Za znamko
(210) 9970325

objavljeno
(450) 29.02.2000

je nova navedba imetnika
(732) TURMAC TOBACCO COMPANY B.V.,

Handelsweg 53a, Amstelveen 1181 ZA, NL

Za znamko
(210) 9970427

objavljeno
(450) 29.02.2000

je nova navedba imetnika
(732) Starcom MediaVest Group, Inc.,

35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, US

Za znamko
(210) 9970436

objavljeno
(450) 31.12.1999

je nova navedba imetnika
(732) 4 You A/S,

Edisonvej 4, DK-7100 Vejle, DK

Za znamko
(210) 9970472

objavljeno
(450) 30.04.2000

je nova navedba imetnika
(732) OLYMPUS CORPORATION,

43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP

Za znamko
(210) 9970557

objavljeno
(450) 31.08.2000

je nova navedba imetnika
(732) MAAR Proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.,

Brodišče 36, 1236 Trzin, SI

Za znamko
(210) 9970997

objavljeno
(450) 31.08.2000

je nova navedba imetnika
(732) Unichema Chemie BV,

Buurtje 1, 2802 BE, Gouda, NL

Za znamko
(210) 9971072

objavljeno
(450) 31.08.2000

je nova navedba imetnika
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

 INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA),
143 boulevard Romain Rolland,
75685 Paris cedex 14, FR

Za znamko
(210) 9971347

objavljeno
(450) 30.06.2001

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200070270

objavljeno
(450) 31.10.2000

je nova navedba imetnika
(732) Unichema Chemie BV,

Buurtje 1, 2802 BE, Gouda, NL

Za znamko
(210) 200170099

objavljeno
(450) 31.12.2001

je nova navedba imetnika
(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH,

Langemarchstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE

Za znamko
(210) 200170504

objavljeno
(450) 31.12.2001

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200170505

objavljeno
(450) 31.12.2001

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200170506

objavljeno
(450) 31.12.2001

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200171001

objavljeno
(450) 30.06.2002

je nova navedba imetnika
(732) Raynolds Innovations Inc.,

401 North Main Street,
Winston-Salem, North Carolina 27102, US
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Za znamko
(210) 200171521

objavljeno
(450) 31.10.2002

je nova navedba imetnika
(732) Raynolds Innovations Inc.,

401 North Main Street,
Winston-Salem, 
North Carolina 27102, US

Za znamko
(210) 200270680

objavljeno
(450) 31.12.2002

je nova navedba imetnika
(732) ŽITO prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 200370047

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370048

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370049

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370050

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370051

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370052

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370053

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370054

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370055

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370056

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US
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Za znamko
(210) 200370057

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370058

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370213

objavljeno
(450) 30.04.2004

je nova navedba imetnika
(732) LIP BLED, d.o.o.,

Rečiška cesta 61a, 4260 Bled, SI

Za znamko
(210) 200370423

objavljeno
(450) 31.10.2003

je nova navedba imetnika
(732) LIP BLED, d.o.o.,

Rečiška cesta 61a, 4260 Bled, SI

Za znamko
(210) 200370719

objavljeno
(450) 29.02.2004

je nova navedba imetnika
(732) H-D Michigan, LLC,

315 West Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, MI 48103, US

Za znamko
(210) 200370779

objavljeno
(450) 30.04.2004

je nova navedba imetnika
(732) KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MJT,

Devinska ulica 9, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 200371245

objavljeno
(450) 31.08.2004

je nova navedba imetnika
(732) Johnson & Johnson,

One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey 08933-7001, US

Za znamko
(210) 200471064

objavljeno
(450) 28.02.2005

je nova navedba imetnika
(732) FONaTERM, d.o.o.,

Koroška cesta 5, 2380 Slovenj Gradec, SI

Za znamko
(210) 200471065

objavljeno
(450) 28.02.2005

je nova navedba imetnika
(732) FONaTERM, d.o.o.,

Koroška cesta 5, 2380 Slovenj Gradec, SI

Za znamko
(210) 200471796

objavljeno
(450) 30.06.2005

je nova navedba imetnika
(732) MOGENAS d.o.o.,

Za krajem 5, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 200471797

objavljeno
(450) 30.06.2005

je nova navedba imetnika
(732) MOGENAS d.o.o.,

Za krajem 5, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 200570044

objavljeno
(450) 31.10.2005

je nova navedba imetnika
(732) VSR LAB razvoj plovil d.o.o.,

Seča 116, 6320 Portorož, SI

Za znamko
(210) 200570253

objavljeno
(450) 31.10.2005

je nova navedba imetnika
(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH,

Langemarchstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE

Za znamko
(210) 200570316

objavljeno
(450) 30.04.2006

je nova navedba imetnika
(732) BUDISTIČNA KONGREGACIJA DHARMALING,

Melikova ulica 1, 1000 Ljubljana, SI
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Za znamko
(210) 200571303

objavljeno
(450) 31.12.2006

je nova navedba imetnika
(732) Mojca Gabrovšek,

Selo pri Ihanu 54, 1230 Domžale, SI

Za znamko
(210) 200670238

objavljeno
(450) 31.10.2006

je nova navedba imetnika
(732) ŽITO prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 200670260

objavljeno
(450) 31.12.2006

je nova navedba imetnika
(732) Buraca GmbH,

Artherstrasse 155, 6317 Oberwil bei Zug, CH

Za znamko
(210) 200670751

objavljeno
(450) 30.04.2007

je nova navedba imetnika
(732) ŽITO prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 200671578

objavljeno
(450) 29.02.2008

je nova navedba imetnika
(732) BRUNSWICK CORPORATION,

1 N. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, US

Za znamko
(210) 200770240

objavljeno
(450) 29.02.2008

je nova navedba imetnika
(732) Panasonic Corporation,

1006, Oaza Kadoma,
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP

Za znamko
(210) 200770306

objavljeno
(450) 29.02.2008

je nova navedba imetnika
(732) MOGENAS d.o.o.,

Za krajem 5, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 200771223

objavljeno
(450) 28.02.2009

je nova navedba imetnika
(732) MLADINSKI MEDIJI družba za razvoj d.o.o.,

Za krajem 5, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 200771224

objavljeno
(450) 28.02.2009

je nova navedba imetnika
(732) MLADINSKI MEDIJI družba za razvoj d.o.o.,

Za krajem 5, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 200771225

objavljeno
(450) 31.10.2008

je nova navedba imetnika
(732) MLADINSKI MEDIJI družba za razvoj d.o.o.,

Za krajem 5, 1000 Ljubljana, SI

Za znamko
(210) 200871092

objavljeno
(450) 30.04.2009

je nova navedba imetnika
(732) DF World of Spices GmbH,

Industriestrasse 25, 49201 Dissen, DE

Za znamko
(210) 200871117

objavljeno
(450) 28.02.2009

je nova navedba imetnika
(732) Teknoxgroup Slovenija podjetje za uvoz, izvoz,

 trgovino, zastopanje in servisno dejavnost d.o.o.,
Pod jelšami 10, 1290 Grosuplje, SI

LICENCA:

Za znamko
(210) 9770264

objavljeno
(450) 30.04.1998

je navedba pridobitelja licence
(791) Britvic International Limited,

Britvic House, Broomfield Road, 
Chelmsford, Essex CM1 1TU, GB

Za znamko
(210) 200471064

objavljeno
(450) 28.02.2005

je bila dne 23.04.2009 izbrisana licenca
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Za znamko
(210) 200471065

objavljeno
(450) 28.02.2005

je bila dne 23.04.2009 izbrisana licenca

ZASTAVNA PRAVICA:

Za znamko
(210) 9270454

objavljeno
(450) 31.03.1994

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 9471057

objavljeno
(450) 30.06.1995

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 9471059

objavljeno
(450) 30.06.1995

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 9471496

objavljeno
(450) 30.06.1996

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 9571424

objavljeno
(450) 28.02.1997

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 9571427

objavljeno
(450) 28.02.1997

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 9670290

objavljeno
(450) 30.04.1997

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 9870849

objavljeno
(450) 28.02.1999

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 9970912

objavljeno
(450) 30.06.2000

je navedba zastavnega upnika
Nova kreditna banka Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 9971338

objavljeno
(450) 30.06.2000

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200070380

objavljeno
(450) 31.10.2000

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200070381

objavljeno
(450) 31.10.2000

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200071667

objavljeno
(450) 30.06.2001

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI
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Za znamko
(210) 200170432

objavljeno
(450) 31.10.2001

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200170702

objavljeno
(450) 31.12.2001

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200170850

objavljeno
(450) 30.04.2002

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200171600

objavljeno
(450) 31.08.2002

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200171601

objavljeno
(450) 31.08.2002

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200171602

objavljeno
(450) 31.08.2002

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200171603

objavljeno
(450) 31.12.2002

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200171604

objavljeno
(450) 28.02.2003

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200171605

objavljeno
(450) 31.08.2002

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200171606

objavljeno
(450) 31.08.2002

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200171607

objavljeno
(450) 31.08.2002

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200171608

objavljeno
(450) 31.08.2002

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200270197

objavljeno
(450) 31.12.2002

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200271596

objavljeno
(450) 30.06.2003

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI
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Za znamko
(210) 200370226

objavljeno
(450) 31.10.2003

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200370228

objavljeno
(450) 31.10.2003

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200371545

objavljeno
(450) 31.10.2004

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200471104

objavljeno
(450) 28.02.2005

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200471673

objavljeno
(450) 30.04.2005

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200571658

objavljeno
(450) 31.08.2006

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200571659

objavljeno
(450) 31.08.2006

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200670065

objavljeno
(450) 31.08.2006

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200670066

objavljeno
(450) 31.08.2006

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200770161

objavljeno
(450) 31.10.2007

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200870245

objavljeno
(450) 31.10.2008

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI

Za znamko
(210) 200870860

objavljeno
(450) 31.12.2008

je navedba zastavnega upnika
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, SI
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SI - OBVESTILA URADA
II. OBVESTILA URADAII. OBVESTILA URADAII. OBVESTILA URADA

Obvestilo 1

Od 1. maja 2009 veljajo pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu
(OHIM) nove, nižje pristojbine za registracijo znamke Skupnosti.

Obvestilo 2

Urugvaj je 5.3.2009 deponiral listino o pristopu k Pogodbi WIPO
o avtorski pravici, ki začne zanj veljati 5.6.2009.

Obvestilo 3

Peru je 6.3.2009 deponiral listino o pristopu k Pogodbi o sodelo-
vanju na področju patentov, ki začne zanj veljati 6.6.2009.

Obvestilo 4

Poljska je 2.4.2009 deponirala listino o pristopu k Ženevskemu
aktu Haaškega sporazuma o mednarodnem depozitu industrijskih
modelov in vzorcev, ki začne zanjo veljati 2.7.2009.

Obvestilo 5

Ukrajina je 7.4.2009 deponirala listino o pristopu k Locarnskemu
sporazumu o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske
vzorce in modele, ki začne zanjo veljati 7.7.2009, ter listino o pri-
stopu k Strasbourškemu sporazumu o mednarodni klasifikaciji pa-
tentov, ki začne zanjo veljati 7.4.2010.
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