INFORMACIJA O MEDNARODNI REGISTRACIJI MODELA
Slovenski državljani lahko na podlagi zakona o ratifikaciji Ženevskega akta 1999 Haaškega sporazuma o
mednarodni registraciji modelov (Uradni list RS-MP, št.4/2002) ter Haaškega akta 1960 (Uradni list RS-MP,
št. 20/1994) z eno samo prijavo, vloženo v angleškem, francoskem ali španskem jeziku pri Mednarodnem
uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), registrirajo videz svojega izdelka v državah
pogodbenicah enega ali obeh aktov. Seznam pogodbenic se spreminja1 in je priložen prijavnemu obrazcu.
Pogodbenice Ženevskega akta 1999 lahko določijo svoje pogoje za registracijo modela, zato se postopki
registracije za posamezno državo razlikujejo. Besedila obeh aktov, njun skupni pravilnik, obrazci, natančna
navodila, posebni pogoji držav in cenik pristojbin so na voljo na spletni strani WIPO http://www.wipo.int,
besedila aktov in pravilnika v slovenščini pa tudi na spletišču URSIL (Zakonodaja – Mednarodne pogodbe).
Kdo je lahko prijavitelj?
Prijavitelj je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki je državljan Slovenije oziroma ima v Sloveniji stalno ali
običajno prebivališče ali resnično in dejavno industrijsko ali trgovsko podjetje.
Kje se vloži prijava?
Prijavo za mednarodno registracijo vloži prijavitelj sam ali prek zastopnika neposredno pri WIPO, 34 chemin
des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland. Vsi stiki med WIPO in prijaviteljem pred
registracijo in po njej potekajo prek gornjega naslova.
Prednosti mednarodne registracije
Poglavitna prednost mednarodne registracije je možnost, da prijavitelj zagotovi varstvo svojega videza
izdelka z eno samo prijavo ter z najmanj formalnosti in stroškov v vseh pogodbenicah Akta 1960 in Akta
1999, ki jih označi v prijavnem obrazcu. S tem se izogne formalnim postopkom registracije pri posameznih
nacionalnih uradih in plačevanju pristojbin v vsaki državi posebej. Učinke in trajanje varstva tako
pridobljenega modela določa nacionalna zakonodaja posamezne države.
Države, v katerih prijavitelj zahteva registracijo, lahko sicer izjavijo, da zadevnemu modelu ne priznavajo
varstva zaradi neizpolnjevanja pogojev iz nacionalne zakonodaje. Če tega ne storijo v šestih mesecih
(pogodbenice Akta 1960) oziroma dvanajstih (pogodbenice Akta 1999) od datuma objave mednarodne
registracije modela v uradnem glasilu WIPO »International Designs Bulletin«, se šteje, da je model
registriran. Če država registracijo zavrne, ima prijavitelj na voljo pritožbena sredstva, ki jih dovoljuje njena
zakonodaja.
Za pridobitev mednarodne registracije ni potrebna poprejšnja registracija modela v Sloveniji.
Sestavine prijave
Prijava za mednarodno registracijo mora vsebovati:
− zahtevo za mednarodno registracijo modela na obrazcu DM/1(E) (v enem izvodu);
− fotografije ali grafične prikaze videza izdelka, za katerega se zahteva registracija (v enem izvodu);
− dokazilo o plačilu mednarodnih pristojbin;
− pooblastilo zastopniku, če se zahteva vloži po zastopniku.
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1. 5. 2011 so pogodbenice omenjenih aktov: Albanija, Armenija, Azerbejdžan, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Benin, Bocvana,
Beneluks, Belize, Švica, Slonokoščena obala, Nemčija, Danska, Estonija, Egipt, Španija, Finska, Francija, Gabon, Gruzija, Gana,
Grčija, Hrvaška, Madžarska, Islandija, Italija, Kirgizistan, Severna Koreja, Lichtenstein, Litva, Latvija, Maroko, Monako, Moldavija, Črna
gora, Makedonija, Mali, Mongolija, Namibija, Niger, Norveška, Oman, Poljska, Romunija, Sao Tome in Principe, Srbija, Singapur,
Slovenija, Senegal, Surinam, Sirija, Turčija, Ukrajina, Evropska skupnost in Afriška organizacija za intelektualno lastnino (OAPI).

Če se zahteva registracija dvodimenzionalnega videza izdelka, se po Aktu 1999 namesto fotografij ali
grafičnih prikazov lahko predloži primerek izdelka, samo če se hkrati zahteva tudi odlog objave registracije
za največ 30 mesecev. Tri mesece pred iztekom zahtevanega roka se pošljejo tudi fotografije ali grafični
prikazi.
Mednarodne pristojbine
Pristojbine za pridobitev mednarodne registracije modela kot tudi potek plačevanja so določeni v skupnem
pravilniku Akta 1999 in Akta 1960 Haaškega sporazuma in se plačujejo v švicarskih frankih (CHF) na račun
WIPO. Številka računa je navedena v prijavnem obrazcu. Mednarodne pristojbine so:
1. Osnovna pristojbina za prvo petletno obdobje:
− za en videz izdelka ........................................................................................................... 397 CHF
− za vsak dodatni videz izdelka v isti mednarodni prijavi (večpredmetna prijava) .................... 19 CHF
2. Pristojbina za objavo
− za vsak prikaz videza izdelka .............................................................................................. 17 CHF
− za vsako dodatno stran, na kateri je eden ali več prikazov videza izdelka ......................... 150 CHF
3. Dodatna pristojbina
za vsako besedo, ki presega 100 besed opisa videza izdelka ............................................... 2 CHF
4. Standardna pristojbina*
za države 1. cenovne skupine:
− za en videz izdelka ....................................................................................................... 42 CHF
− za vsak dodatni videz izdelka v isti mednarodni prijavi (večpredmetna prijava) ............... 2 CHF
za države 2. cenovne skupine:
− za en videz izdelka ....................................................................................................... 60 CHF
− za vsak dodatni videz izdelka v isti mednarodni prijavi (večpredmetna prijava) ............. 20 CHF
za države 3. cenovne skupine:
− za en videz izdelka ....................................................................................................... 90 CHF
− za vsak dodatni videz izdelka v isti mednarodni prijavi (večpredmetna prijava) ............. 50 CHF
*Cenovne skupine so določene glede na zahtevnost preizkusa, ki ga izvajajo uradi v posamezni državi pogodbenici.
Več podatkov o tem v prilogi prijavnega obrazca.

5. Posebna pristojbina,
ki jo lahko zahteva država pogodbenica z deklaracijo, je objavljena na spletišču WIPO.
WIPO na spletu sproti objavlja ažurne podatke o ceniku mednarodnih pristojbin
(www.wipo.int/hague/en/fees/) ter povezavo na aplikacijo za informativni izračun pristojbin
(www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp).
Splošno
Prijavni obrazci in navodila za izpolnjevanje in sestavo prijave za mednarodno registracijo modela so na
voljo v sprejemni pisarni našega urada in na spletišču urada (http://www.uil-sipo.si), kjer je tudi povezava na
mednarodni pravilnik za izvajanje registracije v elektronski obliki, tiskana oblika pa je skupaj z drugo
strokovno literaturo na voljo tudi v čitalnici urada – skupni pravilnik Akta 1999, Akta 1960 in Akta 1934
Haaškega sporazuma, mednarodna (Locarnska) klasifikacija za industrijske vzorce in modele.

(maj 2011)
--Urad RS za intelektualno lastnino
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana
T. (01) 620 31 01, F. (01) 620 31 11
http://www.uil-sipo.si
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