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Summary:
Overview of intellectual property protection in the Republic of Slovenia
In order to address the challenges of cooperation between the spheres of science and researchers, and
business sector, especially SMEs, FREE project partners decided to prepare a set of feasibility studies to
facilitate and strengthen further collaboration.
This particular feasibility study aims to provide the reader with basic information on intellectual
property protection in Slovenia.
The intellectual property legislation in Slovenia consists of three categories: 1. International legislation;
2. EU legislation and 3. National legislation. International agreements which were ratified and
published are directly enforced and need not to be incorporated into national legislation. EU directives
are transposed into national legislation, while the regulations are directly enforceable.
The intellectual property in Slovenia is mainly governed by three acts. These are: 1. Industrial Property
Act; 2. Copyright and Related Rights Act and 3. Protection of Topographies of Integrated Circuits Act.
Rules regarding intellectual property rights can be found in various other national acts.
The main public body responsible for the field of industrial property and copyright is the Slovenian
Intellectual Property Office (SIPO) which is an autonomous body within the Ministry of Economy. SIPO
grants protection for the following industrial property rights: patents, supplementary protection
certificates, industrial designs, trademarks, topographies of integrated circuits and geographical
indications, with exception of agricultural products and foodstuffs. It issues permits to collecting
societies of authors and holders of related rights for collective administration of their rights and
supervises the functioning of collecting societies. It prepares intellectual property legislation, carries
out documentation activities and provides services to the public.
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Uvod
Partnerji projekta FREE smo si v luči ciljev projekta zadali poseben izziv, pripravo t.i. študij izvedljivosti,
ki bi dodatno spodbudile in olajšale sodelovanje znanstvene in raziskovalne sfere z gospodarstvom.
Poznavanje sistema zaščite intelektualne lastnine je neločljivo povezano s tehnološkimi procesi,
organizacijo dela in vodenjem podjetja, ki prinašajo višjo stopnjo konkurenčnosti, ekonomičnosti,
rentabilnosti in produktivnosti.
Pričujoča študija izvedljivosti je nastala z namenom seznanjanja zainteresirane javnosti z zakonodajo,
organizacijo, pristojnostmi in storitvami pristojnih organov na področju intelektualne lastnine ter služi
kot priročnik raziskovalcem in inovacijsko naravnanim podjetjem, zlasti malim in srednjim. V študiji niso
podrobno obravnavane pravice intelektualne lastnine in postopki njihove zaščite.
1. Zakonodaja
Intelektualna lastnina je samostojno hitro rastoče in razvijajoče se pravno področje, urejeno s posebni
predpisi, ki določajo vrsto in vsebino pravic intelektualne lastnine, obseg in način njihove pridobite,
način uveljavljanja pravic v primeru njihove kršitve, vrste in dovoljene oblike gospodarskega
izkoriščanja itd.
Pravice intelektualne lastnine so izključne premoženjske pravice, ki dajejo imetniku upravičenje, da sme
prepovedati komercialno izkoriščanje predmeta pravice, za katerega ni dal dovoljenja. Pravice so
praviloma omejene na teritorij države ali skupine držav ter so časovno omejene, z izjemo znamke,
firme in geografske označbe. Izključnost pravic intelektualne lastnine spodbudno vpliva na
konkurenčnost subjektov na trgu, njihov dolgoročni razvoj, na raziskave, razvoj in investicije, kar
posledično predstavlja tudi pozitiven učinek na trgu delovne sile in blagostanje države.
V slovenskem pravnem redu je področje intelektualne lastnine urejeno z mednarodnimi pogodbami,
predpisi Evropske unije in nacionalnimi predpisi. V Prilogi 1 te študije je izčrpen seznam veljavne
zakonodaje.
1.1. Mednarodna pravila
Po Ustavi Republike Slovenije se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo
neposredno ter jih ni potrebno prevzeti v slovensko zakonodajo. V Sloveniji velja trenutno 23
mednarodnih pogodb s področja intelektualne lastnine.
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1.2. Predpisi EU
Področje intelektualne lastnine urejajo tudi predpisi Evropske unije, in sicer nekatera področja
avtorskega prava, področje patentiranja biotehnoloških izumov ter področje modelov in znamk.
Direktive so prevzete v slovensko zakonodajo, uredbe pa se uporabljajo neposredno.
1.3. Nacionalna zakonodaja
Pravice intelektualne lastnine v Sloveniji urejajo trije zakoni, in sicer Zakon o avtorski in sorodnih
2
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pravicah , Zakon o industrijski lastnini in Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij.
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Določbe o pravicah intelektualne lastnine pa najdemo tudi v nekaterih drugih zakonskih predpisih, kot
sledi v nadaljevanju.
1.3.1. Industrijska lastnina
Področje industrijske lastnine ureja Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), ki ne podaja definicije
industrijske lastnine, temveč zgolj našteva pravice industrijske lastnine, te so patent, dodatni varstveni
certifikat, model, znamka in geografska označba. Zakon ureja vrste pravic industrijske lastnine in
postopke za podelitev in registracijo teh pravic, sodno varstvo pravic in zastopanje strank v postopku
po ZIL-1. Z zakonom so bile prenesene v pravni red Republike Slovenije določbe številnih direktiv
Evropske unije.
Zakon temelji na enakosti tujih in domačih pravnih ali fizičnih oseb.
1.3.1.1. Sodno varstvo
Podobno kot lastninska pravica so tudi pravice industrijske lastnine absolutne in učinkujejo proti vsem
(erga omnes). Pri lastninski pravici poznamo vrnitveni zahtevek kot tožbo lastnika, ki ni posestnik stvari,
in zaščito pred vznemirjanjem oziroma negatorno tožbo posestnika, ki je v svoji posesti moten. V pravu
industrijske lastnine ni mogoče govoriti o posesti pravice, zato tudi ne poznamo instituta, ki bi bil
podoben lastninski tožbi. Poznamo pa tožbo, ki je podobna negatorni tožbi stvarnega prava. Patent je
pravica, ki je vpisana v register, za katerega kot javno listino velja domneva resničnosti tistega, kar je v
njej zapisano. Vendar pa gre za domnevo, ki se lahko izpodbija.
Spore glede pravic industrijske lastnine lahko razdelimo v tri skupine (dve tipični in ena atipična):
a) spori med nosilcem pravice (tožnik) in kršiteljem (toženec);
b) spori med osebo, ki oporeka pravici (tožnik) in nosilcem pravice (toženec);
c) spori o avtorstvu.
O vseh sporih odloča sodišče, ne glede na vlogo patentnega urada, čeprav se učinek sodbe pogosto
nanaša nanj. Stvarna in krajevna pristojnost sta delegirani: za vse tovrstne spore, za katere je pristojno
slovensko sodišče, je izključno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Ne glede na vrednost spora na
prvi stopnji sodi senat treh sodnikov. Prav tako je ne glede na vrednost spora vedno dopustna revizija.
Postopek mora biti hiter.
1.3.2. Avtorske in sorodne pravice
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ureja avtorsko pravico, t.j. pravico avtorjev na njihovih
delih s področja književnosti, znanosti in umetnosti, in sorodne pravice, to so pravice izvajalcev,
proizvajalcev fonogramov, filmskih producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij, založnikov
in izdelovalcev podatkovnih baz. Poleg tega zakon ureja individualno in kolektivno upravljanje in
uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic.
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Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) Ur.l. RS, št. 21/1995, št. 9/2001, 30/2001, 85/2001 Skl.US: U-I149/98-36, 43/2004, 58/2004 Odl.US: U-I-200/02-12, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2, 139/2006,
16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Skl.US: U-I-191/09-7, Up-916/09-16
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1.3.2.1. Sodno varstvo
Ob kršitvi izključnih pravic iz ZASP lahko upravičenec zahteva:
1. da se kršitelju prepovejo priprave za kršitve, samo kršenje in bodoče kršitve (prepovedna ali
opustitvena tožba);
2. da kršitelj odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo (odstranitvena tožba);
3. da se uničijo ali predrugačijo protipravni primerki in embalaža dela, izvedbe ali drugih predmetov
varstva po tem zakonu;
4. da se uničijo ali predrugačijo matrice, negativi, plošče, kalupi ali druga sredstva, s katerimi je bila
storjena kršitev;
5. da se uničijo ali predrugačijo naprave, ki so edino ali pretežno namenjene za kršitev pravic po tem
zakonu in so v lasti kršilca;
6. da se sodba objavi na stroške kršilca v javnih glasilih v obsegu in na način, ki ga določi sodišče.
Če je bila materialna avtorska pravica ali druga pravica avtorja iz tega zakona kršena namerno ali iz
hude malomarnosti, lahko upravičenec zahteva plačilo dogovorjenega ali običajnega honorarja ali
nadomestila za tovrstno uporabo, povečanega do 200%, ne glede na to, ali je zaradi kršitve pretrpel
kakšno premoženjsko škodo ali ne.
Neodvisno od povračila premoženjske škode, pa tudi če premoženjske škode ni, lahko sodišče prisodi
avtorju ali izvajalcu pravično denarno odškodnino za pretrpljene duševne bolečine zaradi kršitve
njegovih moralnih pravic, če spozna, da okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in njihovo trajanje,
to opravičujejo.
1.3.3. Topografije polprevodniških vezij
Topografija se zavaruje z vpisom v register topografij. Varstvo pravic avtorjev topografij
polprevodniških vezij v Sloveniji je opredeljeno v Zakonu o varstvu topografije polprevodniških vezij in
5

Pravilniku o registraciji topografije polprevodniških vezij . Izključne pravice prenehajo veljati pred
potekom enega izmed rokov, ki jih predvideva zakon, če niso plačane pristojbine ali če se nosilec
varstvo zavarovane topografije pisno odpove.
1.3.4. Druge pravice intelektualne lastnine
Firma
6

Firmo ureja Zakon o gospodarskih družbah , ki firmo definira kot ime, s katerim družba posluje. Gre za
instrument individualizacije družbe, saj zakon določa, da se mora firma družbe jasno razlikovati od firm
vseh drugih družb. Registrski organ lahko tako zavrne predlog vpisa firme v register, ki ni v skladu z
določili zakona ali se ne razlikuje jasno od že registriranih firm v Republiki Sloveniji.
Poleg zavrnitve predloga vpisa firme v register, daje ZDR sodno varstvo družbi, ki meni, da se firma
druge družbe ne razlikuje jasno od njene prej registrirane firme. Ta ima pravico, da s tožbo zahteva
opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in odškodnino. Tožbo je mogoče vložiti najpozneje v
treh letih po vpisu firme druge družbe. (23. člen ZDR)
5

Pravilnik o registraciji topografije polprevodniških vezij Ur.l. RS, št. 34/2003
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) Ur.l. RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), št. 26/2007-ZSDU-B, 33/2007ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/2009,
65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011
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Poslovna skrivnost
Poslovna skrivnost je vsak podatek o gospodarski dejavnosti ali gospodarskem položaju podjetja, ki je
in ki sme biti znan le določenemu krogu oseb. Kateri podatki se štejejo kot poslovna skrivnost določa
ZDR v okviru definicije poslovne skrivnosti. V 39. členu zakon določa, da se za poslovno skrivnost
štejejo podatki, za katere družba določi s pisnim sklepom, ne glede na to, ali so določeni s sklepi, pa se
za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje
izvedela nepooblaščena oseba.
Poslovna skrivnost je varovana v razmerjih med družbo in njenimi lastniki, med družbo in njenimi
organi ter delavci ter med družbo in osebami izven družbe.
Dolžnost varovanja poslovnih skrivnosti s strani delavcev ureja tudi 36. člen Zakona o delovnih
7

razmerjih . Ta določa, da delavec poslovnih skrivnosti delodajalca ne sme izkoriščati za svojo uporabo
ali jih posredovati tretjim.
8

Poslovna skrivnost je urejena tudi v kazenskopravni zakonodaji, tako Kazenski zakonik kot kaznivo
dejanje določa neupravičeno sporočanje ali izročanje podatkov, ki so poslovna skrivnost. Predvidena je
zaporna kazen od petnajstih dni do treh let.
1.4. Izum iz delovnega razmerja
Temeljni predpis s področja izuma iz delovnega razmerja je Zakon o izumih iz delovnega razmerja
9

(ZPILDR) . Zakon delodajalcem v javnem in zasebnem sektorju omogoča, da prevzamejo izum, ki ga
delavec ustvari v delovnem razmerju, delavcu pa pripada pravica do nagrade. Namen ureditve
področja izumov ustvarjenih v delovnem razmerju je v spodbujanju delavcev k inovacijam ter vlaganju
delodajalcev v tehnični razvoj in napredek.
1.4.1. Izumi učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
ZPILDR predvideva posebno ureditev za izume, ki jih ustvarijo učitelji, znanstveni delavci in visokošolski
sodelavci. Posebna ureditev izhaja predvsem iz dejstva, da se sredstva za delo v javnih raziskovalnih
organizacijah zagotavljajo iz proračuna. Zakon tako določa, da zavod s sredstvi iz proračuna zagotavlja
organizacijsko infrastrukturo, opredeljeno s statutom, potrebno za obravnavanje izumov po določbah
zakona. Zakon nadalje kot pogoj določa, da zavod s pravilnikom ureja postopek prevzema službenih
izumov na način, ki je prilagojen potrebam znanstvenega raziskovalnega dela in objave znanstvenih
dosežkov.
Pregled pravilnikov o prevzemu službenih izumov na javnih univerzah in drugih izbranih javnih
raziskovalnih organizacijah

7

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) Ur.l. RS, št. 42/2002 , Ur.l. RS, št. 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26
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56/2011 Odl.US: U-I-262/10-18
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Univerza v Ljubljani – Pravilnik o upravljanju z izumi in pravicami industrijske lastnine, 2009.
Univerza v Mariboru – /,
11
Univerza na Primorskem – Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem, 2011.
Kemijski inštitut – Pravilnik o inovacijah, 2010.
Nacionalni inštitut za biologijo – Pravilnik o izumih, 2007.
Institut »Jožef Stefan« - Pravilnik o postopku prevzema službenih izumov, ustvarjenih v
delovnem razmerju na institutu »Jožef Stefan«, in nagradah, ki se pri izkoriščanju izumov
izplačajo izumiteljem, 1998.

Za primerjavo zgornjih pravilnikov glej Prilogo 2.

1.4.2. Reševanje sporov
Ob dejstvu, da materialna upravičenja pripadejo delodajalcu, dejanskemu izumitelja pa le moralna
upravičenja in nagrada, na področju izumov iz delovnega razmerja prihaja do sporov. Temelja
postopka sta poravnalni narok in sodno reševanje sporov.
Poravnalni narok
Poravnalni narok vodi poravnali svet, ki se ustanovi pri Uradu RS za intelektualno lastnino ter je
namenjen mirni in sporazumni rešitvi spora. Poravnalni svet sestavljajo predsednik, njegov namestnik
in štirje člani. Za predsednika in namestnika je lahko imenovana le oseba, ki ima opravljen pravniški
državni izpit. Funkcija namestnika je, da nadomešča predsednika, kadar je ta odsoten. Dva člana sveta
sta imenovana s strani direktorja Urada RS za intelektualno lastnino, ki morata izpolnjevati pogoje, ki
jih določa ZPILDR. Po enega člana imenuje vsaka stranka v sporu.
Postopek se začne na pisno zahtevo, ki se vloži pri poravnalnem svetu, v štirih izvodih. Zahteva mora
vsebovati kratek opis spornih dejstev in navedbo, kaj se z zahtevo uveljavlja.
Po končanem postopku se vsaki stranki vroči obrazložen predlog za sporazumno rešitev spora. Predlog
mora vsebovati rok za ugovor in pravni pouk. Zoper predlog je mogoče vložiti ugovor, in sicer v roku
enega meseca od vročitve predloga za sporazumno rešitev spora, pred pristojno delovno sodišče. V
kolikor stranki soglašata s sporazumom, ta predstavlja izvršilni naslov.
Sodno varstvo
Do sodnega varstva pride samo v primeru, če je bil poravnalni narok predhodno sprožen, vendar ta ni
uspel. Izjemi od tega pravila sta, če je delavcu prenehalo delovno razmerje ali pa če se s tožbo
zahtevajo začasne odredbe ali izdaja plačilnega naloga. Pristojno sodišče za sodno reševanje sporov je
delovno sodišče.
1.5. Licenčna pogodba
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http://www.unilj.si/files/ULJ/userfiles/ulj/o_univerzi_v_lj/Statut_in_pravilniki/PravilnikOupravljanjuZizumiInPravicamiIntelektu
alneLastnine.pdf
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Pravice industrijske lastnine so lahko predmet licenčne pogodbe, iz izjemo geografske označbe in
kolektivne znamke.
Licenčna pogodba je pogodba obligacijskega prava, urejena v posebnem delu Obligacijskega
zakonika.

12

Slednji pogodbo definira kot dvostransko obvezno, oblično in odplačno pogodbo, s katero

se prenaša pravica do izkoriščanja brez spremembe na imetništvu pravice.
Licenca je lahko izključna ali neizključna. Izključna licenca mora biti posebej dogovorjena, sicer se šteje,
da sta stranki sklenili neizključno licenco. Izključna licenca dajalcu licence onemogoča, da bi sam
izkoriščal predmet licence in njegove posamezne dele v mejah prostorske veljavnosti licence ter
slednjo prepustil komu drugemu.
Jemalec izključne licence, jemalec neizključne pa le na podlagi dogovora z dajalcem licence, lahko
licenco podeli tretji osebi. Pri tem gre za t.i. podlicenco.
2. Organizacije
2.1. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Urad RS za intelektualno lastnino je neodvisen organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo ter deluje
na področju industrijske lastnine in avtorskih pravic. Urad ima trenutno 50 zaposlenih, kar ga uvršča
med manjše tovrstne ustanove v Evropi. Poslanstvo urada je vzpostavitev učinkovite in mednarodno
primerljive infrastrukture na področju intelektualne lastnine, spodbujanje inovativnosti, izboljšanje
konkurenčnosti slovenskega inovacijskega okolja in ozaveščanje javnosti o pomenu varstva pravic
13

intelektualne lastnine. Kot temeljne cilje na svoji spletni strani urad navaja : 1. nič odločitev,
razveljavljenih zaradi slabega dela ali napačnih odločitev urada; 2. nič prekoračitev zakonsko določenih
rokov; 3. zavezanost kakovosti in njeno nenehno izboljševanje v skladu z zahtevami standarda
kakovosti ISO 9001:2008 (spremljanje zadovoljstva strank); 4. vzpostavitev petih informacijskih točk za
intelektualno lastnino pri univerzitetnih inkubatorjih in tehnoloških parkih. Urad vodi in za njegovo
delo odgovarja direktor Urada, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.
2.1.1. Naloge in pristojnosti
Urad je pristojen za opravljanje nalog s področja intelektualne lastnine, ki vključuje področje
avtorskega prava in prava industrijske lastnine.
Njegove glavne naloge so:
• vodenje postopkov za podelitev patentov in dodatnih varstvenih certifikatov za zdravila in
fitofarmacevtska sredstva ter postopkov za registracijo znamk, modelov, topografij polprevodniških
vezij in geografskih označb, z izjemo tistih, ki se nanašajo na kmetijske pridelke, živila ter vina in
druge proizvode iz grozdja in vina;
• vodenje registrov pravic industrijske lastnine;
• pripravo zakonskih predpisov s področja intelektualne lastnine;
• opravljanje informacijskih storitev v zvezi s pravicami industrijske lastnine;
• izdajanje dovoljenj organizacijam avtorjev in imetnikov sorodnih pravic za kolektivno upravljanje
pravic in nadzor nad delovanjem teh organizacij;
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• zastopanje Republike Slovenije pri tujih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju
intelektualne lastnine, na podlagi pooblastil vlade RS;
• izdajanje Biltena za industrijsko lastnino;
• opravljanje administrativno-tehničnih nalog za poravnalni svet, ki deluje pri Uradu na podlagi
zakona o izumih iz delovnega razmerja in s katerim naj bi se reševali spori med delodajalci in
delojemalci v zvezi z izumi, ustvarjenimi v delovnem razmerju;
• administrativna pomoč svetu za avtorsko pravo in mediatorjem pri reševanju sporov med
kolektivnimi organizacijami avtorjev in reprezentativnimi združenji uporabnikov varovanih del.
Višino pristojbin določi Vlada Republike Slovenije z uredbo.
2.1.2. Trenutna organizacijska struktura urada

Slika 1: Notranje organizacijske enote in vodje
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2.1.3. Zakonodajna podlaga
Urad deluje na podlagi nacionalne in mednarodne zakonodaje s področja intelektualne lastnine.
Glavne naloge Urada določa 5. člen ZIL-1, ki med drugim določa tudi, da Urad zastopa Republiko
Slovenijo pri tujih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju industrijske lastnine, na
podlagi stališč, navodil in pooblastil Vlade Republike Slovenije.
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Urad vodi samostojno finančno poslovanje in evidentiranje v zvezi s pobiranjem in plačevanjem
pristojbin po ZIL-1 in plačilom storitev.
2.1.4. Informacijske storitve

15

Informacijske storitve Urada RS za intelektualno lastnino ponujajo odgovore na nekatera osnovna
vprašanja o pravicah industrijske lastnine, na primer:
• Kaj se dogaja na posameznem področju tehnike – se razvija ali stagnira?
• Katere tehnične rešitve so že znane? Po podatkih Evropske komisije namreč samo evropska
industrija izgubi letno dobrih 15 milijard evrov zaradi podvajanja raziskav in izumljanja že znanega.
• Katera že razkrita tehnična rešitev bi bila lahko podlaga za nov proizvodni program podjetja?
• Ali bomo ob prihodu na trg s svojimi proizvodi kršili že varovane pravice industrijske lastnine?
• Kaj počnejo konkurenti? Katere proizvode razvijajo in na katere trge se usmerjajo?
Poizvedbe po podatkovnih zbirkah Urada
Urad na zahtevo naročnika opravi poizvedbo po javnih podatkovnih zbirkah, ki vključujejo podatke iz
registrov pravic industrijske pravice.
Urad vzdržuje štiri registre pravic:
•
•
•
•

register patentov,
register modelov,
register blagovnih in storitvenih znamk ter
register geografskih označb.

Ta poizvedba zajema tudi vse prijave za pravice industrijske lastnine in že podeljene pravice, ki veljajo v
Sloveniji na podlagi mednarodnih sporazumov, h katerim je Slovenija pristopila, kakor tudi evropske
patente ter znamke in modele Skupnosti.
Poizvedbe o stanju tehnike z mnenjem
S to poizvedbo urad ugotavlja, kakšno je stanje tehnike na področju izuma, za katerega se vloži prijava
za podelitev patenta. Po opravljeni poizvedbi pripravi Urad mnenje o novosti in inventivni ravni izuma,
ki olajša odločitev o tem, kako nadaljevati postopek varovanja izuma v Sloveniji in tujini.
Poizvedbe o podobnosti ali identičnosti znamke ali znaka
S to poizvedbo Urad ugotavlja podobnost ali identičnost znamke ali znaka z že obstoječimi. Poizvedba
zajema poleg domačih znamk tudi tiste, ki so veljavni v Sloveniji na podlagi Madridskega sporazuma
ali Madridskega protokola, in znamke Skupnosti.
CETMOS (Central European Trade Mark Observation Service)
Storitev omogoča poizvedbe o registriranih in neregistriranih, a že prijavljenih blagovnih in storitvenih
znamkah, ki so podobne ali enake vašim, v devetih državah Srednje Evrope.

16

Pisna mnenja tujih uradov o novosti in inventivnosti izuma
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Na podlagi dvostranskih sporazumov lahko urad za naročnika pridobi pisna mnenja avstrijskega,
madžarskega in nemškega patentnega urada o novosti in inventivni ravni izuma v skladu z zakoni
njihovih držav. S takim mnenjem lahko imetnik slovenskega patenta zahteva izdajo ugotovitvene
odločbe, ki je pogoj za 20-letno varstvo patenta.
Selektivno razdeljevanje informacij in spremljanje objav znamk (monitoring)
Z uporabo tega sistema lahko naročnik prejema želene podatke v rednih časovnih presledkih. Vsaka
dva tedne prejme najnovejše informacije iz podatkovne zbirke Epidos o novih patentih ali iz
podatkovnih zbirk o novih objavah znamk z vnaprej izbranega področja. Spremlja se lahko:
• posamezno tehnično ali drugo področje ali
• zdajšnje dejavnosti konkurentov.
Priprava portfeljev
Urad lahko za podjetja samostojno ali v sodelovanju s tujimi uradi pripravi patentni portfelj ali portfelj
vseh pravic industrijske lastnine. Tak portfelj vsebuje podatke o vseh patentih oziroma vseh pravicah
industrijske lastnine, ki jih je neko podjetje pridobilo ali so v postopku pridobitve. Po potrebi se ti
podatki lahko dopolnijo s pravnimi statusi teh pravic, vendar le za tiste države, od katerih je take
podatke mogoče dobiti.
Informacije na CD-ROM-ih
Urad razpolaga z različnimi zbirkami podatkov o patentih, znamkah in modelih ter literaturo o
industrijski lastnini na CD-ROM-ih. Večina teh zbirk vsebuje faksimile patentnih dokumentov.
Prva i – Prva informacija o intelektualni lastnini
Storitev je namenjena inovativnim malim in srednjim podjetjem s tržno zanimivimi proizvodi, ki želijo
ugotoviti, kaj vse lahko zavarujejo kot svojo intelektualno lastnino in kakšne prednosti jim to lahko
prinese.
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Nestandardne informacije storitve
Ta storitev združuje dve ali več že omenjenih storitev. Urad se z naročnikom posebej dogovori o obliki
in načinu izvedbe storitve oziroma o njegovih posebnih zahtevah.
Čitalnica
V čitalnici Urada je na ogled vsa dokumentacija o podeljenih pravicah industrijske lastnine v Sloveniji,
pa tudi raznovrstne klasifikacije, zakoni in predpisi s področja intelektualne lastnine ter druga s tem
povezana literatura.
Na voljo je tudi terminal, priključen na računalnik Urada, s katerim lahko obiskovalci samostojno in
brezplačno pregledujejo javne podatkovne zbirke Urada.
Tiskana izdaja Biltena za industrijsko lastnino (BIL) je bila ukinjena z začetkom leta 2009, od leta 2006
pa je glasilo brezplačno dostopno v elektronski obliki (PDF datoteka) na spletni strani urada. V biltenu
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so objavljeni osnovni podatki o podeljenih oziroma priznanih pravicah in vse spremembe v z zvezi z
njimi.
V čitalnici lahko obiskovalci naročijo tudi izpis vsakega javnega dokumenta, ki ga ima Urad.
2.2. Druge organizacije
V zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine Urad RS za intelektualno lastnino sodeluje z
drugimi pristojnimi organi. Imetniku pravice v okviru svojih pristojnosti pomaga organ, ki je pristojen v
posameznih okoliščinah primera oziroma kršitvi. V primeru kršitev so pristojni predvsem naslednji
organi: 1. Carinska uprava RS, natančneje Generalni carinski urad, Sektor za carinske in davčne
postopke – Oddelek za prepovedi in omejitve, 2. Tržni inšpektorat in 3. Generalna policijska uprava,
natančneje Uprava kriminalistične policije – Sektor za gospodarsko kriminaliteto.
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Priloga 1
Seznam veljavne zakonodaje s področja intelektualne lastnine
1. Mednarodne pogodbe
1.1. Intelektualna lastnina
Splošno (predpisi, ki veljajo za vse pravice intelektualne lastnine
1.
2.

Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/1995)
Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Uradni list SFRJ-MP,
št. 31/1972 in št. 4/1986, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2001, št.
3/2007)

1.2. Avtorsko pravo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (Uradni list SFRJ-MP, št. 14/1975 in
4/1986, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007)
Svetovna konvencija o avtorski pravici (Uradni list SFRJ-MP, št. 54/1973, Uradni list RS-MP, št.
15/1992)
Konvencija o razdelitvi signalov za prenos programa po satelitu (Uradni list SFRJ-MP, št.
13/1977, Uradni list RS-MP, št. 15/1992)
Konvencija za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedovoljenim presnemavanjem njihovih
fonogramov (Uradni list RS-MP, št. 8/1996)
Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih
organizacij (Uradni list RS-MP, št. 8/1996)
Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (Uradni list RS-MP,
št. 25/1999)
Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (Uradni list
RS-MP, št. 25/1999)

1.3. Industrijska lastnina
1.

Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/1974, št. 7/1986,
Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007)

Patenti
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/1993, št. 3/2007)
Pravilnik za izvajanje Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP, št.
1/2007) - pravilnik kot velja od 1.7.2011 - v angleščini in neuradno prečiščeno besedilo v
slovenščini; Navodila za izvajanje (Administrative instructions - v angleščini)
Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek
patentiranja in Pravilnik Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju depozita
mikroorganizmov za postopek patentiranja (Uradni list RS-MP, št. 21/1997, št. 3/2007)
Strasbourški sporazum o mednarodni klasifikaciji patentov (Uradni list RS-MP, št. 7/2001, št.
3/2007)
Pogodba o patentnem pravu (Uradni list RS-MP, št. 4/2002)
Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/2002, neuradno
prečiščeno besedilo EPK, kot velja od 13.12.2007)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Protokol o razlagi 69. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RSMP, št. 19/2002)
Protokol o centralizaciji in uvajanju evropskega patentnega sistema (Uradni list RS-MP, št.
19/2002)
Protokol o sodni pristojnosti in priznanju odločitev o pravici do podelitve evropskega patenta
(Uradni list RS-MP, št. 19/2002)
Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske patentne organizacije (Uradni list RS-MP, št.
19/2002)
Sporazum o uporabi 65. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RSMP, št. št. 19/2002)
Akt, s katerim se revidira Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št.
19/2002)
Pravilnik o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (neuradno prečiščeno
slovensko besedilo Pravilnika o izvajanju EPK, kot velja od 1.1.2011)
Pravilnik o pristojbinah EPU z dne 20.10.1977, kot velja od 1.4.2009 s spremembami, kot veljajo
od 1.4.2010 (v angleščini)
Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko
patentno organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 15/1993, št. 11/2000) *uporablja se za zahteve za
razširitev veljavnosti evropskega patenta, vložene do 1. decembra 2002
Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju na področju
patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS-MP,
št. 2/1994, št. 11/2000) *uporablja se za zahteve za razširitev veljavnosti evropskega patenta,
vložene do 1. decembra 2002

Modeli
1.
2.
3.
4.

Haaški sporazum o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov - Haaški akt in
Dopolnilni akt iz Stockholma (Uradni list RS-MP, št. 20/1994, št. 3/2007)
Ženevski akt Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov (Uradni list RS-MP, št.
4/2002)
Skupni pravilnik k aktu iz leta 1999, aktu iz leta 1960 in aktu iz leta 1934 Haaškega sporazuma
(Uradni list RS-MP, št. 15/2006)
Locarnski aranžma o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele
(Uradni list SFRJ-MP, št. 51/1974, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št.
3/2007)

Znamke
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/1974,
Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št. 3/2007)
Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP,
št. 21/1997)
Skupni pravilnik po Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk in protokolu
k temu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 2/2006,
neuradno prečiščeno slovensko besedilo, kot velja od 1.9.2009)
Pogodba o pravu znamk in pravilnik (Uradni list RS-MP, št. 28/2001)
Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk
(Uradni list SFRJ-MP, št. 51/1974, Uradni list RS št. 24/1992, Uradni list RS-MP, št. 9/1992, št.
3/2007)
Dunajski sporazum o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list RS-MP,
št. 7/2001, št. 3/2007)
Nairobijska pogodba o varstvu olimpijskega simbola (Uradni list RS-MP, št. 5/1998)
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1.4. Nove sorte rastlin
*pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s tega področja
preverite pri tem organu
1.

Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS-MP, št. 13/1999)

2. Predpisi EU
2.1 Intelektualna lastnina
Splošno (predpisi, ki veljajo za vse pravice intelektualne lastnine)
1.
2.

3.

4.

Direktiva št. 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju
pravic intelektualne lastnine (UL L 195, 2.6.2004, str. 16)
Uredba Sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. julija 2003 o carinskem ukrepanju zoper blago,
glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih
je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice (UL L 196,
2.8.2003, str. 7) *pristojnost carinskih organov – veljavnost predpisa preverite pri Generalnem
carinskem uradu
Uredba Komisije (ES) št. 1891/2004 z dne 21. oktobra 2004 o sprejemu določb za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja
sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper
blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice (UL L 328, 30.10.2004, str. 16)
*pristojnost carinskih organov – veljavnost predpisa preverite pri Generalnem carinskem uradu
Uredba Komisije (ES) št. 1172/2007 z dne 5. oktobra 2007 o spremembi Uredbe Komisije (ES)
št. 1891/2004 o sprejemu določb za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 o carinskem
ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne
lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je
kršilo take pravice (UL L 261, 6.10.2007, str. 12) *pristojnost carinskih organov – veljavnost
predpisa preverite pri Generalnem carinskem uradu

2.2. Avtorsko pravo
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Direktiva Sveta št. 91/250/EGS z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških
programov (UL L 122, 17.5.1991, str. 42)
Direktiva Sveta št. 92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v najem in pravici
posojanja ter določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine (UL L
346, 27.11.1992, str. 61)
Direktiva Sveta št. 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski
in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo
(UL L 248, 6.10.1993, str. 15)
Direktiva Sveta št. 93/98/EGS z dne 29. oktobra 1993 o uskladitvi trajanja varstva avtorske
pravice in določenih sorodnih pravic (UL L 290, 24.11.1993, str. 9)
Direktiva št. 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu
baz podatkov (UL L 77, 27.3.1996, str. 20)
Direktiva št. 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju
določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, 22.6.2001, str.
10)
Direktiva št. 2001/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o sledni
pravici v korist avtorja izvirnega umetniškega dela (UL L 272, 13.10.2001, str. 32)
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2.3. Industrijska lastnina
Patenti, dodatni varstveni certifikati
1.
2.
3.
4.

5.

Direktiva št. 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu
biotehnoloških izumov (UL L 213, 30.7.1998, str. 13)
Uredba (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem
varstvenem certifikatu za zdravila (kodificirana različica) (UL L 152, 16.6.2009, str. 1)
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o uvedbi
dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva (UL L 198, 8.8.1996, str. 30)
Uredba (ES) št. 1901/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o
zdravilih za pediatrično uporabo in spremembah Uredbe (EGS) št. 1768/92, Direktive
2001/20/ES, Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (UL L 378, 27.12.2006, str. 1),
zadnjič dopolnjena z Uredbo (ES) št. 1902/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 378,
27.12.2006, str. 20)
Uredba (ES) št. 816/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o prisilnih
licencah za patente, ki so povezani s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s
težavami v javnem zdravju (UL L 157, 9.6.2006, str. 1)

Modeli
1.
2.

3.
4.

Direktiva št. 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem
varstvu modelov (UL L 289, 28.10.1998, str. 28)
Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL L 3, 5.1.2002,
str. 1), dopolnjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1891/2006 z dne 18. decembra 2006 (UL L 384,
29.12.2006 str. 79)
Uredba Komisije (ES) št. 2245/2002 z dne 21. oktobra 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št.
6/2002 o modelih Skupnosti (UL L 341, 17.12.2002, str. 28)
Uredba Komisije (ES) št. 2246/2002 z dne 16. decembra 2002 o pristojbinah, ki jih je treba
plačati Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) za registracijo modelov
Skupnosti (UL L 341, 17.12.2002, str. 54)

Znamke
1.
2.
3.

4.

5.

Prva direktiva Sveta št. 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav
članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, 11.2.1989, str. 1)
Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, 14.1.1994,
str. 1), zadnjič dopolnjena z uredbo Sveta št. 207/2009 (UL L 78, 24.3.2009, str. 1)
Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št.
40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, 15.12.1995, str. 1), zadnjič dopolnjena z uredbo Komisije
št. 1041/2005 (UL L 172, 5.7.2005, str. 4)
Uredba Komisije (ES) št. 216/96 z dne 5. februarja 1996 o poslovniku odborov za pritožbe pri
Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (blagovne znamke in modeli) (UL L 28, 6.2.1996, str.
11), zadnjič dopolnjena z uredbo Komisije št. 2082/2004 (UL L 360, 7.12.2004, str. 8)
Uredba Komisije (ES) št. 2869/95 z dne 13. decembra 1995 o pristojbinah, ki jih je treba plačati
Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) za registracijo modelov Skupnosti
(UL L 303, 15.12.2002, str. 33), zadnjič dopolnjena z uredbo Komisije št. 1687/2005 (UL L 271,
15.10.2005, str. 14)

2.4. Topografija polprevodniških vezij
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1.

Direktiva Sveta št. 87/54/EGS z dne 16. decembra 1986 o pravnem varstvu topografije
polprevodniških vezij (UL L 24, 27.1.1987, str. 36)

2.5. Geografske označbe za vina, žgane pijače, kmetijske pridelke in živila
* pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s tega področja
preverite pri tem organu
Vina, žgane pijače
1.

2.

3.

Uredba Sveta (ES) št. 1493/99 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (UL L 179,
14.7.1999, str. 1), zadnjič dopolnjena z uredbo Sveta št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str.
13)
Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o opredelitvi,
opisu in predstavitvi žganih pijač (UL L 160, 2.6.1989, str. 1), zadnjič dopolnjena z uredbo Sveta
št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1)
Uredba Komisije (EGS) št. 1014/90 z dne 24. aprila 1990 o določitvi izvedbenih določb za
opredelitev, opis in predstavitev žganih pijač (UL L 105, 25.4.1990, str. 9), zadnjič dopolnjena z
uredbo Komisije št. 2140/98 (UL L 270, 7.10.1998, str. 9)

Kmetijski pridelki, živila
1.
2.

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb
porekla za kmetijske proizvode in živila (UL L 93, 31.3.2006, str. 12)
Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih
kmetijskih proizvodov in živil (UL L 93, 31.3.2006, str. 1)

2.6. Nove sorte rastlin
* pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s tega področja
preverite pri tem organu
1.

Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL L
227, 1.9.1994, str. 1), zadnjič dopolnjena z uredbo Sveta št. 873/04 (UL L 162, 30.4.2004, str. 38)

3. Veljavni predpisi v Republiki Sloveniji
3.1. Intelektualna lastnina
Splošno (predpisi, ki veljajo za vse pravice intelektualne lastnine)
1.

2.
3.

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno
besedilo, št. 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.),
8/2010
ter
neuradno
prečiščeno
besedilo
na
strani
MJU)
in
Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006,
32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 popr.), 31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010 ter
neuradno prečiščeno besedilo na strani MJU)
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/2006)
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4.

5.
6.
7.

Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/2004,
111/2007) *pristojnost carinskih organov – veljavnost predpisa preverite pri Generalnem
carinskem uradu
Kazenski zakonik RS (KZ-1, Uradni list RS, št. 55/2008) in Odločba o ugotovitvi, da KZ ni bil v
neskladju z Ustavo (Uradni list RS, št. 55/2009)
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004 – uradno
prečiščeno besedilo)
Pravilnik o zavarovanju plačila stroškov ter o določitvi višine stroškov hrambe in ohranjanja
blaga v času začasnega zadržanja in zasega blaga v primerih uporabe carinskih ukrepov pri
kršitvah pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS, št. 33/2004) *pristojnost carinskih organov
– veljavnost predpisa preverite pri Generalnem carinskem uradu

3.2. Avtorsko pravo
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo
in Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o a avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-E), Uradni
list RS, št. 68/2008)
Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št.
103/2006)
Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (Uradni list RS, št.
35/2005)
Sklep o določitvi seznama mediatorjev (Uradni list RS, št. 82/2005)
Sklep o dopolnitvi seznama mediatorjev (Uradni list RS, št. 36/2007)
Uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (Uradni list RS, št.
65/2006)

3.3. Industrijska lastnina
1.
2.
3.
4.
5.

Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo)
Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št.
128/2006)
Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici
(Uradni list RS, št. 102/2001)
Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v ustrezni register zastopnikov pri
Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 111/2001)
Odredba o ceniku informacijskih storitev (Uradni list RS, št. 71/2006)

Patenti, dodatni varstveni certifikati
1.
2.

3.

4.

Uredba o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (Uradni list RS, št. 81/2003)
Uredba o izvajanju Uredb Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in
za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 56/2005, št. 65/2006) *sklicevanje na uredbo št.
1768/92 se upošteva kot sklicevanje na uredbo (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (kodificirana različica)
(UL L 152, 16.6.2009, str. 1) in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II k tej uredbi (2.
odstavek 22. člena)
Uredba o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 15/2002)
*uporablja se za zahteve za razširitev veljavnosti evropskega patenta, vložene do 1. decembra
2002
Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti (Uradni list RS, št.
102/2001)
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Modeli
1.
2.

Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) o modelih
Skupnosti (Uradni list RS, št. 4/2007)
Pravilnik o vsebini prijave modela (Uradni list RS, št. 102/2001, št. 112/2004)

Znamke
1.
2.
3.

Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti in Uredbe Sveta (ES) o modelih
Skupnosti (Uradni list RS, št. 4/2007)
Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/2001)
Pravilnik o postopku s prijavami in zahtevami za mednarodno registracijo znamk (Uradni list
RS, 124/2006)

Geografske označbe
1.

Uredba o geografski označbi Lipicanec (Uradni list RS, št. 4/1999)

Izumi iz delovnega razmerja
1.
2.

Zakon o izumih iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 15/2007 – uradno prečiščeno
besedilo)
Pravilnik o nagradah za izume iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 65/2007)

3.4. Topografija polprevodniških vezij
1.
2.
3.

Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 81/2006 – uradno
prečiščeno besedilo)
Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št.
128/2006)
Pravilnik o registraciji topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 34/2003)

3.5. Geografske označbe za vina, žgane pijače, kmetijske pridelke in živila
* pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s tega področja
preverite pri tem organu
Vina, žgane pijače
1.
2.
3.

Zakon o vinu (Uradni list RS, 105/2006)
Pravilnik o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina
(Uradni list RS, št. 68/2002, št. 42/2003)
Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi
embalaži (Uradni list RS, št. 40/2001, št. 52/2003, št. 44/2005)

Kmetijski pridelki, živila
1.
2.

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, št. 76/2003, št. 18/94, št. 47/2005)
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3.
4.

Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS,
št. 58/2001, št. 28/2004, št. 87/2004, št. 121/2006)
Pravilnik o pogojih za uporabo označbe geografskega poimenovanja za kmetijske pridelke
oziroma živila (Uradni list RS, št. 7/2001)

3.6. Nove sorte rastlin
* pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s tega področja
preverite pri tem organu
1.
2.
3.
4.

Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 113/2006 – uradno prečiščeno besedilo))
Uredba o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o
pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin (Uradni list RS, št. 27/2005)
Pravilnik o postopku za varstvo nove sorte rastlin (Uradni list RS, št. 85/1999)
Pravilnik o postopku in metodah preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti
novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 30/1999)
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Priloga 2

Primerjava pravilnikov o prevzemu službenih izumov na javnih univerzah in drugih izbranih javnih raziskovaln

Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru
Univerza na
Primorskem

Kaj je izum

Komu se prijavi izum

a)

Izum po ZIL-1.

b)

Predstavlja druge
tehnične in druge
novosti ali njihove
izboljšave, s katerimi se
dosega večja storilnost,
boljša kakovost
proizvodov ali storitev,
prihranek pri materialu
ali energiji, boljše
izkoriščanje strojev in
naprav, boljši nadzor
proizvodnje in boljša
varnost pri delu,
tehnično izboljšavo, ipd.

Služba (Univerzitetna
služba, ki opravlja vsa
dela in naloge v zvezi z
upravljanjem z izumi in
pravicami industrijske
lastnine)

/
Izum po ZIL-1.

Kdo presoja/odloča o prevzemu
izuma
Presoja komisija, ki jo imenuje Senat
Univerze na predlog članic in ima
devet članov, od tega štiri iz vrst
naravoslovno-tehniških, medicinskih
in biotehniških ved, dva iz vrst
družboslovnih in humanističnih ved
ter enega iz vrst akademij. Po položaju
sta člana Komisije prorektor za
raziskovalno in razvojno delo ter vodja
Službe. Mandat: 4 leta.

Rok za
odločitev
60 dni od
vložitve
prijave
izuma.

Odloča rektor.

/
Komisija za prenos
znanj. Sestavljajo jo:
vodja Centra za razvoj in
prenos znanja Univerze
na Primorskem (CRPZ),
direktor Univerzitetnega
razvojnega centra in
inkubatorja Primorske

/
Presoja in odloča Komisija.

/
30 dni po
vložitvi
vloge
prijave
izuma.

Na

1.
slu
vv
me
za
dn
na
izd
izu
2.
izk
a)
do
izu
b)
do
c)
do
pra

Po
vre
ino
ve
a)
de
/
1.

d.o.o. in prodekan
članice Univerze, iz
katere prihaja izum.

Kemijski inštitut

Izum po ZIL-1.

Direktorju.

Komisija za inovacije obravnava
prijavo in pripravi mnenje. Člane
komisije imenuje direktor in ima štiri
člane, od tega najmanj dva iz vrst
raziskovalcev z ustreznimi izkušnjami v
zvezi s patenti. Mandat: 3 leta. Člani
odločajo soglasno, sicer se podajo
ločena mnenja.

3 mesečni
rok.

zapade en mesec po
tem, ko Univerza
prejme prvi inovacijski
dohodek oz. en mesec
po tem, ko Univerza
začne izkoriščati izum.
2. Univerza izumitelju
izplačuje nadomestilo
v deležu, ki ga
sporazumno in vnaprej
določi z izumiteljem.
Preostali dohodek
pripada CRPZ.
Osnova za izplačilo je
inovacijski dohodek.
1. 30 % inovatorjem.
2. 30 % organizacijski
enoti, v kateri je
inovacija nastala.
3. 40 % inštitutu.

Odloča direktor na podlagi mnenja
komisije.

Nacionalni inštitut za
biologijo

Izum po ZIL-1.

Direktorju.

Komisija za inovacije obravnava
prijavo in pripravi mnenje. Komisija je
svetovalni organ za pomoč pri
odločitvah na področju inovacijske
politike. Člane komisije imenuje
direktor in ima tri člane, od tega
najmanj dva iz vrst raziskovalcev z
ustreznimi izkušnjami v zvezi s patenti.
Mandat: 4 leta. Člani odločajo z večino
glasov.
Odloča direktor na podlagi mnenja
komisije.

pogodbo o zaposlitvi iz
krivdnega razloga.

Inovacijski dohodek je
razlika med prihodkom
od koriščenja inovacije
in stroški uvedbe
inovacije ter upravljanja z
inovacijo (stroški dela,
materialni stroški,
amortizacija, stroški
patentiranja,…).
O kršitvah določil
pravilnika komisija
seznani direktorja, ta pa
sproži ustrezne postopke
za obravnavo kršitve.

3 mesečni
rok

Osnova za izplačilo je
dohodek od izuma.
1. 30 % izumitelju.
2. Preostali del si delita
organizacijska enota, v
kateri je izum nastal, in
inštitut v istem
sorazmerju.

Večina določil smiselno
enakih pravilniku
Kemijskega inštituta.
Dohodek od izumov je
prihodek od izkoriščanja
izuma, zmanjšan za
stroške priprave mnenja
komisije, priprave
patentne prijave in
nagrade izumitelje,
uvedbe izuma in
upravljanja z izumov ter
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Institut »Jožef Stefan«

Izumi so inovacije, ki se lahko
zavarujejo kot patenti, vzorci
in modeli ter tehnične
izboljšave.

Direktorju.

Izpolnjevanje pogojev za pridobitev in
varstvo pravic industrijske lastnine
ugotavljata Komisija za industrijsko
lastnino in patentni zastopnik.
Komisija je strokovna komisija, ki skrbi
za primerno pravno zaščito
raziskovalnih dosežkov in za
pridobitev ter varstvo pravic
industrijske lastnine. Komisija ima
predsednika in šest članov. Člane se
izbere izmed sodelavcev Instituta, ki
imajo znanja in izkušnje iz področja
industrijske lastnine. Predsednika in
člane komisije imenuje direktor.
Mandat: 4 leta.

3 mesečni
rok

Nagrada za prijavo izuma:
300 točk (150 točk za
tehnične izboljšave).
Vrednost točke je enaka
tisti, ki jo Institut uporablja
za izplačilo plač.
Nagrada sodelavcu za
izkoriščanje izuma:
1. 6 % od dosežene
prodajne cene.
2. Če je osnova dobiček,
40 % od dobička.
Izplačilo v roku 15 dni od
dneva, ko Institut prejme
plačilo.

režijskimi stroški
upravljanju z izumom
(10% od dohodka od
izumov).
Inovacijski sklad Instituta.
Sredstva se namenijo za
ustvarjanje izumov,
njihovo pravno zaščito
ter pospeševanje prenosa
izumov v gospodarsko
izkoriščanje. S sredstvi
sklada upravlja
Znanstveni svet Instituta.

Oceno možnosti gospodarskega
izkoriščanja izuma pripravi Pisarna za
prenos tehnologij.
Sodelujeta tudi sodelavec, ki je izum
prijavil, in njegov vodja organizacijske
enote Instituta.
Predsednik komisije izbere in imenuje
dva recenzenta, strokovnjaka s
področja izuma, ki izdelata strokovno
mnenje o prijavljenem izumu,
ugotovita način nastanka ter ocenita
njegovo novost in industrijsko
uporabnost.
Na osnovi mnenja recenzentov
sprejme komisija strokovno oceno o
prijavljenem izumu.
Odločitev na podlagi predloga
komisije, prijave patentnega
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zastopnika in izdelane preliminarne
tržne ocene sprejme direktor.
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