
 
 
 
 
 

 

 
 
INFORMACIJA O PRIJAVI MODELA  
 
Postopek registracije modela določajo:  
• Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), 
• Pravilnik o vsebini prijave modela (Uradni list RS, št. 102/01), 
• Uredba o pristojbinah urada RS za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 128/06). 
 
Prijava modela mora vsebovati:  
1. zahtevo za registracijo modela, praviloma na obrazcu SIPO M-1,  
2. fotografijo ali grafični prikaz videza izdelka ali njegovega dela (3 izvodi), 
3. potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbine, 
4. pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku, 
5. pisno potrdilo iz drugega odstavka 62. člena zakona, če se zahteva razstavna prednostna pravica iz 62. 

člena zakona. 
 
Če se prijava nanaša na videz dvodimenzionalnega izdelka, vključno s tekstilnim vzorcem ali hologramom, in je 
zahtevan odlog objave za največ 12 mesecev, se namesto fotografije ali grafičnega prikaza videza izdelka pri 
prijavi priloži primerek tega izdelka ali njegovega dela. Najkasneje 2 meseca pred iztekom roka zahtevanega 
odloga objave pa je potrebno predložiti tudi fotografijo ali grafični prikaz tega izdelka (3 izvode). 
 
V prijavi se lahko zahteva odlog objave modela za največ 12 mesecev. Če se prijava nanaša na več videzov 
izdelkov, ni mogoče zahtevati odloga objave le za nekatere izdelke. 
 
Ena prijava se lahko nanaša na več videzov izdelkov, če so razvrščeni v isti razred Locarnske klasifikacije za 
industrijske vzorce in modele – glej: 

http://www.uil-sipo.si oziroma 
http://classifications.wipo.int/fulltext/locarno/enmn01.htm  

 
Navedba razreda v prijavnem obrazcu je obvezna. 
 
Urad določi datum vložitve in številko prijave modela vsaki prijavi, ki vsebuje vsaj: zahtevo za registracijo 
modela, podatke, ki omogočajo ugotovitev identitete prijavitelja ali vzpostavitev stika z njim, in fotografijo ali 
grafični prikaz videza izdelka ali njegovega dela oziroma pri dvodimenzionalnih izdelkih in zahtevanem odlogu 
objave primerek izdelka ali njegovega dela. Za hitrejši in enostavnejši potek postopka registracije modela je 
bolje, če so uradu že na začetku predložene vse potrebne zgoraj omenjene sestavine prijave modela.  
 
1. Zahteva za registracijo modela 
 
Zahteva za registracijo modela se praviloma vloži na obrazcu SIPO M-1, ki je na voljo v vložišču urada ali na 
domači strani urada (http://www.uil-sipo.si). Obrazec je potrebno izpolniti v treh izvodih. 
 
Prijava se pošlje na naslov Urada RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, p.p. 206, 1000 Ljubljana ali odda v 
sprejemni pisarni urada. Uradne ure so vsak dan od 9.00 do 14.30, razen srede (med 9. in 16.00) in petka 
(med 9. in 14.00). 
 
Urad potrdi prejem prijave v približno enem tednu s priporočeno pošto. 
 
Naknadno vložene sestavine prijave modela oziroma dopolnitve prijave morajo vsebovati podpis prijavitelja 
oziroma njegovega zastopnika ter biti označene s številko prijave modela. 
 
2. Prikaz videza izdelka  
 
Videz izdelka se lahko prikaže s fotografijo ali grafičnim prikazom in sicer v različnih pogledih. 
Dvodimenzionalni videz izdelka se prikaže v enem, tridimenzionalni videz izdelka pa v največ šestih prikazih. 
Fotografije ali grafični prikazi morajo biti ustrezne kakovosti ter primerni za reprodukcijo. Za fotografijo se 
šteje tudi reprodukcija fotografije, izdelana z elektronskimi sredstvi ali postopki. Grafični prikaz mora biti 
izdelan s pomočjo risalnotehničnih pripomočkov ali z elektronskimi sredstvi oziroma postopki. 
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Na fotografiji ali grafičnem prikazu mora biti celoten videz izdelka, katerega varstvo se zahteva, ali njegov del, 
brez kakršnihkoli dodatkov, na enobarvni podlagi jasno razviden in ločljiv. Fotografija ali grafični prikaz ne sme 
vsebovati legend ali pojasnil in mora biti oštevilčen ter predpisane velikosti. 
 
Ovojnica ali paket s primerkom izdelka sta omejena v velikosti in teži. 
 
3. Registracija modela 
 
Kot model se sme registrirati videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Videz izdelka pomeni izgled 
celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture oziroma 
materialov izdelka samega ali ornamentov na njem. Izdelek pomeni industrijski ali obrtni izdelek, ki med 
drugim vključuje dele, ki so namenjeni za sestavo kompleksnega izdelka, embalažo, opremo, grafične simbole 
in tipografske znake, z izjemo računalniških programov. Kompleksen izdelek pomeni izdelek, sestavljen iz več 
sestavnih delov, ki jih je mogoče zamenjati, tako da se izdelek lahko razstavi in ponovno sestavi. 
 
Ni pa mogoče registrirati modelov, ki ne izpolnjujejo pogojev glede novosti in individualne narave, tistih, ki so 
določeni izključno s tehnično funkcijo izdelka, ter modelov, ki nasprotujejo javnemu redu in morali. 
 
Kot model tudi ni možno registrirati znakov, ki vsebujejo ali posnemajo grbe, zastave in druge državne simbole, 
ki so zavarovani v Republiki Sloveniji na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije, razen če so pristojni organi 
zanje izdali dovoljenje za registracijo. Na enak način so zavarovani tudi grbi, zastave, simboli, okrajšave in 
imena mednarodnih meddržavnih organizacij. Več o tem najdete na spletni strani Svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino (WIPO) www.wipo.int/article6ter/en/, kjer je tudi podatkovna baza tako zavarovanih 
znakov 6ter Express (www.wipo.int/ipdl/en/6ter/). 
 
Slovenskega grba, zastave ali njunih sestavnih delov oz. slovenske narodne zastave ter besedila in notnega 
zapisa melodije himne pa ni mogoče zavarovati ali uporabljati kot model, razen kolektivnih znamk, katerih 
nosilci so ministrstva ali Vlada Republike Slovenije (8. člen Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije 
ter o slovenski narodni zastavi, Uradni list RS, št. 67/1994). 
 
Če urad ugotovi, da prijavljeni videz izdelka ustreza zahtevam iz prvega odstavka 96. člena zakona, izda 
odločbo o registraciji modela in objavi registracijo modela v svojem uradnem glasilu. 
 
4. Pristojbine 
 
Pristojbine so določene z uredbo o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine.  
 
Pristojbine se plačujejo na račun pri Upravi RS za javna plačila št. 01100-1000307004, sklic (11) 21318-
7111045-oznaka prijave (IBAN: SI56011001000307004, SWIFT/BIC: BSLJSI2X, UPN koda namena: GOVT). 
Kot oznaka prijave se vpiše ničla, zadnjih 5 cifer iz številke prijave in dvoštevilčna letnica iz številke prijave 
(prvi dve cifri oziroma, pri 9-mestni številki prijave, 3. in 4. cifra). Če številka prijave še ni določena, se kot 
oznaka prijave vpišejo štiri ničle in cela letnica vložitve prijave. Namen plačila npr.: »za prijavo modela št. …«. 
 
Potrdilo o plačilu pristojbine je potrebno predložiti uradu. 
 
 
Opomba: Ta informacija je le pripomoček. Prijava modela mora v celoti ustrezati določbam zgoraj navedenih 
predpisov. Za pomoč glede sestave in vložitve prijave se lahko obrnete na Info točko urada v času uradnih ur 
na telefonski številki 01 620 31 01 ali na naslovu info@uil-sipo.si.. 
 
 

(21.06.2012) 
 
--- 
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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IZVLEČEK IZ ZAKONA O INDUSTRIJSKI LASTNINI 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) 

 
33. člen 

(predmet varstva modela) 
 

(1) Model se registrira za videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. 
 
(2) Videz izdelka pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, 
oblike, teksture oziroma materialov izdelka samega ali ornamentov na njem. 
 
(3) Izdelek pomeni industrijski ali obrtni izdelek, ki med drugim vključuje dele, ki so namenjeni za sestavo kompleksnega 
izdelka, embalažo, opremo, grafične simbole in tipografske znake, z izjemo računalniških programov. Kompleksen 
izdelek pomeni izdelek, sestavljen iz več sestavnih delov, ki jih je mogoče zamenjati, tako da se izdelek lahko razstavi in 
ponovno sestavi. 
 
(4) Če se videz izdelka, nanaša na sestavni del kompleksnega izdelka, je nov in ima individualno naravo le: 

a) če sestavni del, potem ko je vključen v kompleksen izdelek, ostane viden ob normalni uporabi kompleksnega 
izdelka, in 

b) če vidne značilnosti sestavnega dela tudi same izpolnjujejo pogoja glede novosti in individualne narave. 
 
(5) Normalna uporaba po točki a) prejšnjega odstavka pomeni uporabo pri končnem uporabniku, brez opravil 
vzdrževanja, servisiranja ali popravljanja. 
 

34. člen 
(novost in individualna narava) 

 
(1) Videz izdelka je nov, če pred datumom vložitve prijave modela ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana, 
javnosti ni bil dostopen enak videz izdelka. Videz izdelka se šteje za enakega, če se njegove značilnosti razlikujejo le v 
nepomembnih podrobnostih. 
 
(2) Videz izdelka ima individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od 
celotnega vtisa, ki ga naredi kak drug videz izdelka, ki je bil dostopen javnosti pred datumom vložitve prijave ali datumom 
prednostne pravice, če je ta zahtevana. 
 
(3) Pri ocenjevanju individualne narave se upošteva stopnja svobode oblikovalca pri razvoju videza izdelka. 
 

36. člen 
(zavrnitev modela) 

 
(1) Videz izdelka se ne sme registrirati kot model: 

a) če ne ustreza drugemu odstavku 33. člena tega zakona; 
b) če ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali četrtega odstavka 33. člena ali 34. ali 35. člena tega zakona ali če 

nasprotuje modelu, ki velja v Republiki Sloveniji na podlagi prijave z zgodnejšim datumom vložitve; 
c) če mora biti zavrnjen na podlagi 6.ter člena Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 

1883, zadnjič revidirane 14. julija 1967 (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/74, 7/86, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v 
nadaljnjem besedilu: Pariška konvencija), ker ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov; 

d) če vsebuje ali posnema znamenja, embleme ali grbe, ki niso obseženi s 6.ter členom Pariške konvencije, 
vendar imajo poseben javni pomen, razen če so pristojni organi zanje izdali dovoljenje za registracijo; 

e) če nasprotuje javnemu redu ali morali. 
 
(2) Model se ne more registrirati za značilnosti izgleda izdelka, ki so določene izključno z njegovo tehnično funkcijo. 
 
(3) Model se ne more registrirati za značilnosti izgleda izdelka, ki morajo biti reproducirane v natančni obliki in 
dimenzijah, zato da bi bilo mogoče izdelek, na katerega se videz nanaša, mehansko povezati z drugim izdelkom ali ga 
vanj, okrog njega ali ob njega namestiti, tako da lahko vsak izdelek opravlja svojo funkcijo. 
 
(4) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko pod pogoji iz 34. člena tega zakona kot model registriran videz izdelka, ki omogoča 
večkratno sestavo ali povezavo medsebojno zamenljivih izdelkov znotraj modularnega sistema. 
 

40. člen 
(trajanje modela) 

 
(1) Model traja eno ali več petletnih obdobij od datuma vložitve prijave. 
 
(2) Ob upoštevanju ustreznih določb 109. člena tega zakona lahko imetnik modela obnovi model za eno ali več petletnih 
obdobij, vendar največ petindvajset let od datuma vložitve prijave. 
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(3) Če se model nanaša na več izdelkov, se lahko obnovi v skladu s prejšnjim odstavkom za celotni model ali v zoženem 
obsegu le za nekatere izdelke. 
 

96. člen 
(preizkus pogojev za registracijo modela) 

 
(1) Urad pri prijavi modela preveri, ali je ob upoštevanju določb 36. člena tega zakona, razen točke b), prijavljeni videz 
izdelka mogoče registrirati kot model.  
 
(2) Če Urad ugotovi, da prijavljeni videz izdelka ustreza zahtevam iz prejšnjega odstavka, izda odločbo o registraciji 
modela, vpiše model v register in objavi registracijo modela.  
 
(3) Če Urad ugotovi, da prijavljeni videz izdelka ne ustreza zahtevam iz prvega odstavka tega člena, prijavo modela v 
delu ali v celoti zavrne. 
 
 

IZVLEČEK IZ PRAVILNIKA O VSEBINI PRIJAVE MODELA 
(Uradni list RS, št. 102/01) 

 
4. člen 

(prikaz videza izdelka) 
 

(1) Posamičen videz izdelka, za katerega se zahteva varstvo, se prikaže na fotografiji ali grafičnem prikazu, in sicer v toliko 
različnih pogledih kolikor je to potrebno, da se prikaže v čem je novost in individualni značaj prijavljenega videza izdelka. 
 
(2) Na eni fotografiji ali grafičnem prikazu se prikaže celoten videz izdelka, katerega varstvo se zahteva, brez kakršnihkoli 
dodatkov. Če določeni del izdelka ni dovolj jasno razviden, se izjemoma ta del prikaže v povečanem merilu. 
 
(3) Videz izdelka na fotografiji ali grafičnem prikazu mora biti jasno razviden in ločljiv. 
 
(4) Na fotografiji ali grafičnem prikazu ne sme biti legend ali pojasnil. 
 

5. člen 
(oblika prikaza videza izdelka) 

 
(1) Fotografija mora biti pravokotne ali kvadratne oblike,ustrezne kakovosti ter primerna za objavo v uradnem glasilu urada. 
Videz izdelka mora biti prikazan na nevtralni in enobarvni osnovi in ne sme imeti senc, ki zastirajo videz izdelka. 
 
(2) Za fotografijo se šteje tudi reprodukcija fotografije,izdelana z elektronskimi sredstvi oziroma postopki, in če  ustreza 
profesionalnim standardom in ni retuširana. 
 
(3) Grafični prikaz mora biti v izvirniku, poklicne kakovosti, izdelan s pomočjo risalno-tehničnih pripomočkov, s črnim tušem 
in na kakovostnem papirju. Lahko je tudi kopija izvirnika, če je ta enake kakovosti kot izvirnik in primeren za objavo. Grafični 
prikaz je lahko izdelan tudi z elektronskimi sredstvi oziroma postopki. Zaželeno je, da je videz izdelka prikazan v perspektivi, 
ima pa lahko senco ali zasenčenje, da se poudari relief. Linije oziroma črte morajo biti pravilne, polne (nepretrgane) in 
jasne. Grafični prikaz ne sme vsebovati tehnične risbe, s katero  je prikazan videz izdelka v tlorisu, prerezih, osnih črt in 
dimenzij.   
 
(4) Fotografija ali grafični prikaz ne sme biti večji od 16 cm x 16 cm ter ne manjši od 3 cm x 3 cm. Videz izdelka na fotografiji 
ali grafičnem prikazu mora biti jasno razviden in ločljiv. Zlasti ni primerna instantna, retuširana fotografija, fotokopija 
fotografije in fotografija ali grafični prikaz, ki ni primeren za ofsetno reprodukcijo. 
 

6. člen 
(število in številčenje prikazov) 

 
(1) Vsak videz izdelka mora biti oštevilčen. 
 
(2) Dvodimenzionalni videz izdelka se prikaže v enem, tridimenzionalni videz izdelka pa v največ šestih prikazih v različnih 
pogledih. 
  
(3) Če je videz istega izdelka predstavljen z več fotografijami ali grafičnimi prikazi, morajo biti fotografije ali grafični prikazi 
oštevilčeni z dvema številkama, ločenima s piko. S prvo številko se označi številko prijavljenega videza izdelka, z drugo 
številko pa zaporedno številko fotografije ali grafičnega prikaza tega videza izdelka (1.1, 1.2, itd., 2.1, 2.2, itd., 3.1, 3.2, itd., 
itd). Fotografije se oštevilčijo na hrbtni strani. 
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7. člen 
(primerek izdelka) 

 
(1) Nobena od dimenzij ovojnice ali paketa s primerkom izdelka, vključno z embalažo ne sme biti večja od 30 cm, teža pa 
ne sme presegati 4 kg. 
 
(2) Če je k prijavi priloženih več primerkov izdelkov, morajo  biti oštevilčeni. 
 

8. člen 
(dopolnitve prijave) 

 
(1) Določbe 4., 5. in 6. člena tega pravilnika se uporabljajo  tudi za dopolnitve prijave, s katerimi se nadomestijo prej vložene 
sestavine prijave modela. 
 
(2) Vse vloge, ki spremljajo dopolnitve prijave, morajo biti podpisane in označene s številko prijave modela. 


