
	  
	  

__________________________________________________________________________________________ 

Vlogo posredujete na naslov: 
Zavod invalidskih podjetij Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana.  

 

	  

	  

 
VLOGA 

 
za pridobitev pravice do uporabe 

 

kolektivne blagovne in storitvene znamke »Invalidsko podjetje« 
 
 

 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o uporabi kolektivne blagovne in storitvene znamke »Invalidsko 
podjetje« posredujemo vlogo za pridobitev pravice do uporabe blagovne in storitvene znamke. 

 
 

1. PODATKI INVALIDSKEGA PODJETJA 
 

• Naziv invalidskega podjetja:  
• Naslov invalidskega podjetja:  
• Matična številka:  
• Davčna številka  
• Zakoniti zastopnik   

Ø Ime in priimek  
• Kontaktna oseba  

Ø Ime in priimek  
Ø Tel. številka  
Ø Elektronski naslov  

• Članstvo v ZIPS Da                          
 

 

2. SEZNAM BLAGA OZIROMA STORITEV 
Seznam blaga in storitev, na katere se nanaša vloga, vključno z navedbo razreda in artikla iz 
Seznama blaga in storitev z razvrstitvijo po mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za 
uporabo kolektivne blagovne in storitvene znamke »Invalidsko podjetje« 

 

	  

	  

	  

	  



	  
	  

__________________________________________________________________________________________ 

Vlogo posredujete na naslov: 
Zavod invalidskih podjetij Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana.  

 

	  

VRSTA	  BLAGA	  oz.	  STORITEV	  ZA	  KATERO	  ŽELIMO	  	  	  UPORABLJATI	  	  ZNAMKO	  

 

(	  izberite	  razred	  in	  blago	  oz.	  storitev,	  za	  katerega	  želite	  pridobiti	  pravico	  do	  uporabe	  
znamke)	  

 
RAZRED 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; barvila; barvila; pigmenti; tempere. 
 

RAZRED 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; kopalne soli, razen 
za medicinske namene; kozmetična sredstva; kozmetična 
sredstva za nego kože; kozmetični pripravki za kopeli; 
losioni za kozmetične namene; mandljevo milo; masti za 
kozmetične namene; milo; olja za kozmetične namene; olja 
za toaletne namene; šamponi; toaletno milo 
 

RAZRED 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; dišeče 
sveče; nočne luči (sveče); sveče. 
 

RAZRED 05  
farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni proizvodi 
za medicinske namene; dietetske snovi za medicinsko ali 
veterinarsko uporabo, hrana za dojenčke; dietetični dodatki 
za ljudi in živali; obliži, obvezilni material; snovi za 
plombiranje zob in za zobne odtise; dezinfekcijska 
sredstva; pripravki za uničevanje škodljivcev; fungicidi, 
herbicidi; blazinice 
(obliži) za otiščance. 
 

 
RAZRED  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 
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predmeti; kovinske cevi; trezorji; kovinski proizvodi, ki jih 
ne obsegajo drugi razredi; rude; aluminij; cevne objemke 
kovinske; drobni železni predmeti; gradbeni kovinski 
materiali; gradbeni kovinski paneli; gradbeni odri kovinski; 
jeklene zgradbe (konstrukcije); jekleni trakovi; kljuke; 
konzole iz kovine za gradbeništvo; kovinski nosilci za 
gradnjo; nosilci iz kovine; ograje kovinske; okovje 
kovinsko za pohištvo; okovje kovinsko za postelje; okovje 
za vrata kovinsko; oprema iz kovine za okna; plošče 
kovinske; ploščice (kovinske) za gradbeništvo; ploščice iz 
kovine; ploščice iz kovine; podložke za vijake; rešetke iz 
kovine; rešetke kovinske; rezervoarji kovinski za tekoče 
gorivo. 
 

RAZRED 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; prodajni avtomati; alternatorji; 
aparati za varjenje, električni; aparati za varjenje, na 
električni tok; automatske naprave za rokovanje s 
predmeti (manipulatory); delilni stroji, avtomatični; 
drobilniki odpadkov; dvigovalne naprave; električni aparati 
za obločno varjenje; električni aparati za 
obločno rezanje; električni aparati za 
mešanje.sekljanje hrane ali delanje rezin iz hrane; 
električni stepalniki; elektrode za varilne stroje; 
elektromotorji razen za konska vozila; gravirni stroji; gredi 
za stroje; hidravljične krmilne naprave za motorje in stroje; 
kalupi (deli strojev); krmilne naprave za stroje in motorje; 
mize za stroje; naprave za etiketiranje; ogrodja strojev; 
pakimi stroji; roboti (stroji); ročice (deli strojev); stroji za 
kovičenje; stroji za prebijanje; stroji za robljenje; stroji za 
vrezovanje navojev; tekoči trakovi; 
tiskarski stroji. 
 

RAZRED 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; CD-ji; DVDji in 
ostali zvočni mediji; mehanizmi za aparate na kovance; 
registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo 
informacij in računalniki; računalniški software; gasilni 



	  
	  

__________________________________________________________________________________________ 

Vlogo posredujete na naslov: 
Zavod invalidskih podjetij Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana.  

 

	  

aparati; bakrena žica, izolirana; baterije, električne; 
brenčači pri telefonu; 
celična stikala (elektrotehnika); električne naprave in 
napeljave za daljinsko upravljanje proizvodnih procesov; 
električni hišni zvonci; električni vodi; 
gasilni aparati; gasilske cevi; inverterji (elektrika); kabli, 
električni; komparatorji kondenzatorji, električni; kontakti 
(električni); material za električno napeljavo (žice, kabli); 
nadzorne naprave, električne; napeljave,električne; 
prenapetostni regulatorji prevodniki, 
električni; priključki, električni; priključne doze 
(elektrika); razdelilne omare (elektrika); razdelilne omarice 
(elektrika) razdelilne plošče (elektrika) razdelilni pulti 
(elektrika); regulacijske naprave, električne; releji, 
električni; signalne svetilke; signalni zvonci spojke za 
električne žice; spojke za žice (elektrika) spojke, 
električne; stikala za daljinsko 
upravljanje; stikala za reguliranje jakosti luči,električna; 
stikala, električna; stikalne omare (elektrika); stikalne 
plošče; stikalne ure, avtomatične ; tehtnice; termostati; 
tiskana vezja; transformatorji (elektrika); usmerjevalniki 
toka; varovalke; zaščitna 
oblačila za letalce; zaščitne rokavice; zvonci (alarmne 
naprave); žice iz kovinske zlitine (za varovalke); žice za 
varovalke; žice, električne. 
 

RAZRED 10  
kirurški, medicinski, zobni in veterinarski aparati in 
instrumenti, umetni udi, oči in ortopedski izdelki; kirurški 
material za šivanje; aparati za fizioterapijo; aparati za 
merjenje (arerijskega) krvnega pritiska; 
aparati za rehabilitacijo za medicinske namene; aparati za 
telesno vadbo za uporabo v medicini; blazinice za 
preprečevanje preležanin na telesu bolnika elastične 
nogavice za medicinske namene; elastični povoji; masažni 
aparati nogavice za krčne žile; oporni povoji; opornice; 
ortopedska obutev; ortopedski pasovi;ortopedski podlati; 
ortopedski povoji za koleno; ortopedski povoji za 
sklepe;ortopedski pripomočki; umetne dojke; urinali 
(posebne posode za urin); vložki za čevlje za ploska 
stopala. 
 

RAZRED 11  
naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo 
pare,kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje,vodovodne 
in sanitarne instalacije;  aparati za filtriranje vode; cestne 
svetilke;  
čistilne naprave za vodo; elektične lučke za božična 
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drevesca; električne svetilke 
električni aparati za kuhanje kave; električni aparati za 
kuhanje kave, s filtrom  električni strojčki za kuhanje 
kave; filtri za pitno vodo;  grelniki vode (aparati); hladilne 
naprave za tekočine  
ionizatorji za obdelavo zraka ali vode; kopalniški dodatki;  
lanterne za razsvetljavo; lestenci okrasni vodometi stekla 
za luči steklene cevi za luči; steklene krogle za luči;  
stoječe svetilke;  
stropne luči;  svetilke 
 

RAZRED14  
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; amuleti (nakit);  
broške (nakit); kovanci; kravatne igle; 
kravatne sponke;medalje; okrasni obeski za ključe; stekleni 
biseri (imitacija dragih kamnov za kostume); uhani; ure. 
 

RAZRED 16  
papir, lapenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo 
drugi razredi; tiskovine (izdelki tiskarn); 
knjigoveškimaterial;  
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;  
beležnice; bloki (pisarniški); cevi iz lepenke; časopisi; 
čopiči; etikete, ne iz tekstila filtrirni material (iz papirja);  
folije iz reciklirane celuloze za zavijanje formularji 
(tiskani); fotografije (tiskane); 
geografske karte; grafične predstavitve;  
grafične predstavitve; izveski (napisi) iz papirja ali 
kartona;karbon papir; karte;  
kartotečne kartice (pisarniške);katalogi;  
kliše; knjige;knjigoveška sredstva platnice za knjige; 
knjižice; koledarji; kopirni papir (pisarniška 
potrebščina);lepenka; lepila za pisarniške in gospodinjske 
namene; letaki;  
mape (pisalne potrebščine); načrti; nalepke (pisalne 
potrebščine);namizne serviete iz papirja; namizni 
podstavki iz papirja; okrožnice; ovitki (pisalne 
potrebščine); ovitki za dokumente;  
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ovitki za steklenice iz lepenke ali 
papirja; ovoji (pisalne potrebščine);  
ovojni papir; ovojnice za spise;  ovojnice za steklenice iz 
lepenke ali papirja;  
označevalne markice; označevalni trakovi za knjige;  
papirne pentlje; papirni listi (pisalne potrebščine); papirni 
trakovi;  
papirni trakovi in kartice za zapisovanje računalniških 
programov ; papirnate vrečke (stožčaste); pisalne mape 
(pisalne potrebščine); pisalni bloki; pisemski papir;  
pladnji za barve; plakati (posterji);  
plakati iz papirja ali lepenke;plastična folija za 
embaliranje, ovijanje podstavki iz papirja; pokrovi za 
pivske kozarce posetnice (pisalne potrebščine); poslovni 
registri; predmeti iz lepenke;prerisovalni papir; 
prerisovalno blago (platno); prospekti; razglednice; registri 
(pisarniški pripomočki);revije; revije (periodične);  
risalni bloki; rokopisni primerki za razmnoževanje; 
samolepilni trakovi za pisalne in gospodinjske namene;  
seti iz papirja; slike, fotografije uokvirjene ali 
neuokvirjene; slinčki iz papirja; stripi;  
škatle iz lepenke ali papirja; škatle za barvice /šolske 
potrebščine); table iz papirja ali kartona (lepenke); tiskane 
publikacije; tiskani urniki;tiskarske pole, ne iz tekstila; 
tiskarske reglete tiskarski seti prenosni (pisarniški 
pripomočki);  
tiskovine; trakovi za pisalne stroje;učbeniki; 
vlažilci(pisarniški pripomočki); vlažilci za gumirane 
površine ((pisarniški pripomočki); voščilnice;  
vozovnice (vstopnice); vpojni listi iz papirja ali plastike za 
embaliranje hrane;  
vreče (ovojnice, torbice) iz papirja ali plastike za 
embaliranje;vreče za odpadke iz papirja ali plastike; 
vstavki za sortiranje in štetje denarja; zastavice (papirnate); 
zvezki za pisanje ali risanje. 
  

RAZRED 17  
kavčuk, gutaperča, guma, azbest, sljuda in izdelki iz teh 
snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; polizdelki iz 
umetnih snovi za rabo v proizvodnji; tesnilni, mašilni in 
izolacijski material gibke nekovinske cevi;  
filtrirni materiali (delno obdelane pene ali folije iz 
plastike);lepilni trakovi, razen kot pisalne potrebščine in ne 
za medicinske ali gospodinjske namene. 
 

RAZRED 18  
usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne 
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torbe;  
dežniki, sončniki in sprehajalne 
palice; biči, konjska zaprega in sedlarski izdelki;pasovi iz 
usnja 
 

RAZRED 19  
nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za 
gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen; prenosne 
nekovinske zgradbe; nekovinski spomeniki; beton; 
betonski gradbeni elementi; cevi za gradbeništvo; 
deske  (gradbeni les);gradbeni les; gradbeni les (tesarstvo); 
les (delno obdelan); les (obdelan); les za izdelavo 
gospodinjskih potrebščin; les, bruna, stavbni les 
(oblikovan, tesan); lesne obloge; lesni tlak; letve,ne iz 
kovine; okna, ne iz kovine;profilne letve za 
gradbeništvo, ne iz kovine; silosi, ne iz kovine stavbni les; 
stavbno steklo; stopnišča, stopnice, ne iz kovine; 
tlakovci, ne iz kovine; vezan les; žagani les 
 

RAZRED 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; blazine za hišne 
ljubljence; delovne mize; delovne mize za primeže, 
nekovinske; figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike; 
klopi (pohištvo); knjižne police; koče za domače 
ljubljence; komode, predalniki;kontejnerji za 
skladiščenje in transport, nekovinski; lesene plošče za 
pohištvo; ležišča za domače ljubljence; mize; mizne 
plošče; nakladalne palete, nekovinske; obešalniki za 
oblačila; oglasni panoji; omare za shranjevanje živil, 
nekovinske; omare za spise; omare za steklenice;omare, 
kredence; omarice s kjučavnico omarice za domače 
lekarne; palete za rokovanje z blagom, nekovinske; panoji 
iz lesa ali plastike; pasje ute pisalne mize; pisalne mize 
pisarniško pohištvo; pisemski 
nabiralniki, nekovinski, nezidani; plastične embalažne 
posode; pletarski izdelki; pohištvo; police za omare za 
spise; police za pisalne stroje; police za skladiščenje; 
postelje; posteljni okviri, leseni; pručke razstavne vitrine 
(pohištvo); servirne mizice (pohištvo); servirni vozički 
(pohištvo); škatle iz lesa ali plastike; šolsko pohištvo; 
transportne palete, nekovinske; vzglavne blazine; 
vzglavniki; zaboji iz lesa ali plastike; zaboji iz 
letev, gajbe; zaboji, nekovinski. 
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RAZRED 21  
priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo;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; čajniki; čaše; čebri za led; 
doprsni kipi iz porcelana, gline ali stekla; držala za jedilne 
liste; dulci (rilčki) za nalivanje;figurice iz porcelana, 
keramike, gline ali stekla; kavni servisi; kipi iz pocelana, 
gline, keramike ali stekla; kozarci; kozarci iz opalnega 
stekla;  
kozarci za pitje; kristal (steklenina); 
krožnički za pod skodelice;namizni krožniki; namizni 
podstavek (pogrinjek)  
nosilci za brisače v obliki prečk in obročev nosilci za WC 
papir; pladnji za gospodinjstvo; pokrovi za posode za 
maslo; poprnice; poslikana steklenina;  
posode za gospodinjstvo ali kuhinjo; posode za kekse; 
posode za maslo;  
posode za pitje; posodice za milo; 
priročne, popotne stekleničke;  
razpršilniki za parfume; servirni pladnji 
servisi (namizni pribor); servisi za liker  
sklede (plitve) sklede za solato; sklede za zelenjavo; 
skodele;skodelice; skodelice za sadje; sladkornice solnice; 
steklene bučke; steklene posode (s pokrovom) 
steklene sklede; stekleni bokali; 
stekleni mozaiki, ne za gradbeništvo; stekleni 
pokrovčki;stekleni zamaški; 
stekleni zvoni za pokrivanje sira steklenice;stekleničke za 
kis in olje; 
stekleničke za razprševanje parfumov; steklenina iz 
opalnega stekla;  
svečniki;škatlice za milo; umetna jajca za gnezda; 
umetnine iz porcelana, gline ali stekla;vaze; vedra za led; 
vrči; vrči 
s pokrovom; vrčki; vrčki za pivo; vrtljivi namizni pladnji 
za hrano 
 

RAZRED 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; vrečke za pranje nogavic. 
 

 
RAZRED 23 

 
sukanci in niti za tekstilno uporabo; bombažna 
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preja;bombažni sukanci in preje; elastični sukanci in preje 
za tekstilno uporabo; gumijasti sukanci in preje za tekstilno 
uporabo; kovinska nitka za vezenje; laneni sukanci in 
preje; preje; prejica za vezenje; sintetični sukanci in preje 
za tekstilno uporabo snedena vlakna; sukanci; sukanci in 
preje iz fiberglasa za tekstilno uporabo; 
sukanci in preje iz jute; sukanci in preje iz kokosovih 
vlaken; sukanci in preje iz konoplje; sukanci in preje iz 
rayona (umetne svile) sukanci in preje za 
krpanje; sukanci in preje za šivanje; sukanci in preje za 
vezenje; svilena preja; svileni sukanci in preje; volnena 
preja; volneni sukanci in preje 
 

RAZRED 24  
tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi 
razredi; pregrinjala za postelje in mize; brisače iz raznih 
tkanin; brisače za obraz; copati, natikači; dolgi 
namizni prti; kopalniško perilo, razen oblačila; namizni 
prti, ne papirnati;namizni prtički iz tekstila (blaga); okrogli 
namizni prtički, ne papirnati; perilo za 
gospodinjstvo; platnene rjuhe; pleteno blago; pogrinjki (ne 
iz papirja); pohištvena prekrivala iz tekstila; posteljnina; 
prevleke za blazine; prevleke za blazine; prevleke za 
okrasne blazine; prtički kot podstavki za steklenice in 
kozarce; slinčki, ne 
papirnati; volnene tkanine; zavese iz naravnih ali umetnih 
tkanin 
 

RAZRED 25  
oblačila, obutev, pokrivala; body-ji; copati, natikači; 
čepice, kape (pokrivala); delovne halje; delovne obleke; 
dežni plašči; domače halje; gamaše; gornja oblačila; hlače; 
kombinezoni (oblačila);konfekcijska 
oblačila; kopalni plašči; majice; majice; naglavni trakovi 
(oblačila); naramnice; oblačila iz jerseva; 
pižame;pokrivala; 
predpasniki(oblačila);rute,šali;slinčki,ne papirnati;spodnje 
perilo;telovniki 
 

RAZRED 26  
čipke in vezenine, trakovi in vezalke; gumbi, kaveljčki in 
ušesca, bucike in igle; umetno cvetje; blazinice za bucike; 
blazinice za igle; gumbi; značke, ne iz 
plemenitih kovin. 
 

RAZRED 28  
igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne 
obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko; igrače; 
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igrače z polnilom; igre; okraski za božično drevo, razen 
lučk, svečk in sladkarij; plišaste igrače. 
 

RAZRED 29  
konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in 
zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in 
mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba; kandirano sadje; 
meso, konzervirano; ribje jedi; sadje, konzervirano; sadne 
solate; sadni krhlji; zelenjava, konzervirana; zelenjavne 
solate  
 

RAZRED 30  
kava, čaj, kakao in kavni nadomestki;, riž, tapioka,sago; 
moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, 
sladoled; sladkor, med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; 
sol, gorčica; kis, omake(začimba), začimbe; led; čaj; čajno 
pecivo; drobno pecivo (piškoti); fino pecivo iz krhkega in 
listnatege testa; keksi; medenjaki (lect); mesne omake; 
močnate jedi; 
pecivo; slaščice; testenine (pripravljeni obroki na osnovi 
testenin); torte; začimbni 
dodatki jedem (sol, kis, gorčica); zeliščni čaji, ne zdravilni 
 

RAZRED 31  
poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko 
zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; žive živali; sveže 
sadje in zelenjava; semena, naravne rastline in sveže 
cvetje; živalska krmila, slad.; jajca za valjenje (oplojena); 
otrobi; oves; perutnina, živa pšenica; pšenični kalčki za 
živalsko prehrano; rž; sadje, sveže; 
stranski produkti pri predelavi žitaric, za živalsko 
prehrano; zelenjava, sveža; zrnje za živalsko prehrano; 
zrnje žitaric; živali, žive. 
 

RAZRED 35  
oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov;poslovna 
administracija; pisarniški posli; administrativna obdelava 
nakupnih naročil; administrativne storitve; dekoriranje 
izložb; distribucija vzorcev; fakturiranje; iskanje podatkov 
v računalniških datotekah (za druge); izbiranje in vnašanje 
podatkov v 
računalniške baze; izpopolnjevanje reklamnega gradiva; 
izposojanje pisarniških strojev in opreme; 
kadrovanje; knjigovodstvo; neposredno reklamno 
oglaševanje po pošti; objavljanje reklamnih obvestil; 
oblikovanje besedil; obračunavanje plač; oddajanje 
oglasnih površin v najem; oddajanje oglaševalskega 
prostora v komunikacijskih medijih oddajanje v najem 
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fotokopirnih strojev oglaševanje po računalniški mreži; 
pisanje reklamnih tekstov; plakatiranje; poslovne 
informacije; poslovne raziskave, poizvedbe; prikazi 
(demonstracije izdelkov); priprava sporočil za javnost; 
računovodstvo; razširjanje reklamnih materialov; 
reklamiranje; reklamiranje po pošti; reklamne storitve; 
reprodukcija dokumentov; saldakonti; selitvene 
storitve za podjetja; storitve fotokopiranja; strojepisje; 
trženje (marketing); vodenje računalniških datotek. 
 

RAZRED 36  
zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v zvezi 
s posredovanjem nepremičnin; dajanje v najem  pisarn 
(nepremičnina); davčno svetovanje in cenitve;finančne 
analize; finančne naložbe; finančni posli; finančno 
informiranje; finančno svetovanje; oddajanje stanovanj v 
najem;posredništvo (nepremičnine) upravljanje 
nepremičnin upravljanje stanovanjskih zgradb 
 

RAZRED 37  
gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo; 
brušenje nožev; čevljarska popravila; čiščenje oblačil; 
čiščenje oken; čiščenje stavb (notranje); čiščenje ulic; 
čiščenje vozil; dezinfekcijska dela; gradbeništvo; gradbeni 
nadzor; gradbeno svetovanje; gradnja in popravljanje 
skladišč; gradnja tovarn; gradnja 
zidarskih odrov; hidroizolacijska dela na zgradbah; 
informacije o gradbenih delih; instalacija in popravljanje 
električnih naprav; instalacija in popravljanje protipožarnih 
alarmnih naprav; instalacija 
in popravljanje protivlomnih alarmnih naprav; instalacija, 
vzdrževanje in popravljanje strojev;krpanje oblačil; likanje 
perila; mizarska popravila; montiranje vrat in oken;napisi 
(nanašanje in popravljanje); obnavljanje oblačil; obnovitve 
izrabljenih ali poškodovanih strojev; popravljanje oblačil; 
pralnica; pranje; pranje motornih vozil; pranje perila; 
pranje vozil; rušenje zgradb; slikopleskarska 
dela;štukaterstvo; tesarske storitve; tesnenje na zgradbah; 
zidarska dela; zidarska dela; zunanje čiščenje zgradb. 

RAZRED 38  
telekomunikacije; prenos digitalnih datotek; 
telekomunikacijsko usmerjanje in povezave. 
 

RAZRED 39  
prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; organizacija 
potovanj; avtomobilski transport; dostava blaga; izposoja 
avtomobilov; kurirske storitve; oddajanje 
parkirnih prostorov v najem; oddajanje 
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skladišč v najem; oskrba z vodo; pakiranje 
blaga;prevozništvo; prirejanje turističnih ogledovanj; 
selitvene storitve; skladiščenje blaga; šoferske storitve; 
transport; transport in shranjevanje 
odpadkov. 
 

RAZRED 40  
obdelava materialov; apretiranje papirja; bakreno 
kovaštvo; barvanje; brušenje; cinkanje; fotostavčna dela; 
frezanje galvanizacija graviranje; izdelava fotografij; 
knjigovezništvo; krojaštvo (izdelovanje oblek po meri); 
nanašanje prevlek na kovine; obdelovanje kovin; obdelava 
papirja;ofset tiskanje; peskanje; 
prebiranje in izločanje odpadkov od reciklirnega materiala; 
sekanje in obdelava lesa; predelava odpadkov; sestavljanje 
materialov po naročilu; 
struženje, brušenje; tesarska dela; tiskanje; tiskanje 
vzorcev; vezenje; žaganje. 
 

RAZRED 41  
izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne 
dejavnosti; dresura živali fotografiranje; izobrazbeni izpiti; 
izobraževanje; muzeji (muzejske razstave in predstavitve); 
namizno založništvo; organizacija in izvedba seminarjev; 
organiziranje in vodenje učnih delavnic (šolanje); poklicna 
prekvalifikacija poklicno usmerjanje; poučevanje; 
usposabljanje (coaching)  
. 

RAZRED 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 vode; 
digitalizacija dokumentov (skeniranje); grafično 
oblikovanje; geodetske storitve; inženirske 
storitve;izposoja računalnikov; kalibracija (umerjanje); 
kemične analize; kontrola kvalitete; konvertiranje 
podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko 
obliko; načrtovanje konstrukcij;oblikovanje 
(industrijsko); oblikovanje embalaže; ponovna  
vzpostavitev računalniških podatkov; računalniško 
programiranje; raziskave in razvoj (za druge); svetovanje 
na področju računalniške programske 
opreme; svetovanje na področju varčevanja z energijo 
 

RAZRED 43  
nudenje hrane in pijače; nudenje začasne 
nastanitve;kantine; kavarne oddajanje prostorov za začasno 
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bivanje; oddajanje v najem dvoran za srečanja; oddajanje v 
najem stolov, miz, namiznega perila, 
steklenine; oddajanje v najem razpršilnikov pitne vode; 
oskrba s hrano (catering); penzioni; penzionske 
rezervacije; restavracije; rezervacije (za začasno bivanje) 
samopostrežne restavracije snack bari; storitve počitniških 
kampov; turistični domovi. 
 

RAZRED 44  
medicinske storitve; veterinarske storitve; higienska in 
lepotilna nega za ljudi in živali; poljedelske, vrtnarske in 
gozdarske storitve; fizioterapija; masaža; načrtovanje 
vrtov parkov in nasadov; negovanje zelenic; oskrba 
domačih živali; sajenje dreves v namene emisijske 
izravnave; storitve psihologov; storitve terapij; storitve 
zdravilišč; uničevanje plevela; uničevanje škodljivcev (v 
poljedelstvu, vrtnarstvu in gozdarstvu); vrtnarstvo; 
vzreja živali; zdravilišča; živalska oskrba (nega). 
 

RAZRED 45 individualne in socialne storitve za potrebe posameznika; 
storitve zaščite in varovanja lastnine in ljudi; nudenje 
pravne pomoči; gasilske storitve; intelektualna lastnina 
(svetovanje); izposoja naprav za 
gašenje nadziranje prtljage v varnostne namene; nadziranje 
tovarn v varnostne namene; nadzorovanje protivlomnih in 
varnostnih sistemov; nočna čuvajska 
služba; odpiranje varnostnih ključavnic; pravne storitve; 
svetovanje na področju varnosti; varnostniki ;varovanje hiš 
(house sitting). 
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1. IZJAVA O SOGLASJU za vodenje osebnih podatkov v registru 

upravičencev 

_____________________, direktor in zakoniti zastopnik invalidskega podjetja 
_____________________, s podpisom dajem soglasje k vodenju mojih osebnih podatkov v 
registru upravičencev do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke „Invalidsko 
podjetje“ v skladu z določili Pravilnika o uporabi kolektivne blagovne in storitvene znamke 
»Invalidsko podjetje«. 

 

_______________________ 
(lastnoročni podpis) 

 

_____________________, imenovani kot kontaktna oseba invalidskega podjetja 
_____________________, s podpisom dajem soglasje k vodenju mojih osebnih podatkov v 
registru upravičencev do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke „Invalidsko 
podjetje“ v skladu z določili Pravilnika o uporabi kolektivne blagovne in storitvene znamke 
»Invalidsko podjetje«. 

 

______________________ 
(lastnoročni podpis) 

2. IZJAVA 

 

Spodaj podpisani ___________________________________________________________ 

izjavljam, 

- da sem v celoti seznanjen z vsebino Pravilnika o uporabi kolektivne blagovne in storitvene 
znamke »Invalidsko podjetje« (v nadaljevanju: pravilnik), 

- da sem v celoti seznanjen z vsebino Kriterijev za delo strokovne komisije (v nadaljevanju: 
kriteriji), 

- da bom spoštoval pravilnik in kriterije, 

- da smo v invalidskem podjetju izdelali proizvode ali opravljamo storitve, za katerega smo 
vložili vlogo za pridobitev pravice do uporabe kolektivne znamke «Invalidsko podjetje«. 

 

S svojim podpisom potrjujem resničnost podatkov, navedenih v vlogi in tej izjavi ter pod 

kazensko in materialno odgovornost jamčim za njihovo verodostojnost. 
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3. DOKAZILO O PLAČILU PRIJAVNINE 

Izjavljamo, da smo prijavnino za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne in 
storitvene znamke »Invalidsko podjetje« v višini 100,00 EUR nakazali na transakcijski račun 
Zavoda invalidskih podjetij Slovenije, št. 02011-0014936074 odprt pri  NOVA LB d.d.. 

Dokazilo o plačilu posredujemo kot prilogo k tej vlogi. 

 

 

Kraj in datum: 

_______________, dne ____________ 
 

Podpis zakonitega zastopnika 
 

_____________________ 
 
Žig invalidskega podjetja 

PRILOGA: 

• Potrdilo o plačilu pristojbine 

 

 


