
     URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
REPUBLIKA SLOVENIJA ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 1000 LJUBLJANA, KOTNIKOVA 6 

1. Naslov za dopisovanje:  Prijava topografije  
polprevodniškega vezja 

 Vloga prejeta (izpolni Urad): 
 
 

 
  Tel.: 
  Faks:                                  Šifra: 

 Številka vloge (izpolni Urad): 
 

 2. Prijavitelj (priimek in ime ter naslov, oziroma firma in sedež): 
 
 
 
 

 3. Zastopnik:                                                                        Registrska številka: 
 
 

 4. Ustvarjalec (priimek in ime ter naslov): 
 
 
 
 
 
 

 5. Naziv in/ali oznaka: 
 
 

 6. Začetek gospodarskega izkoriščanja: 
 

 7. Izjave: 
  � skupni predstavnik je:_________________________________________________________ 
  � prijavitelj je tudi uporabnik topografije 
  � prijavitelj je pravni naslednik ustvarjalca   
  Topografija je bila ustvarjena: 
  � v delovnem razmerju 
  � po naročilu 
  � po pogodbi 
  � za lastne potrebe ustvarjalca 

 
  8. Priloge: 
    � ____ strani povzetka značilnosti elektronskih funkcij vezja, izdelanega po topografiji 
    � ____ listov formata ____________________, ki določajo oziroma ilustrirajo topografijo 
    � ____ vzorcev integriranega vezja, izdelanega po topografiji 
    � potrdilo o plačilu pristojbine 
    � nosilci podatkov (napišite vrsto): ______________________________________________ 
    � tiskani izpis podatkov 
    � pooblastilo zastopniku 
    � podatki o drugih prijaviteljih 
    � podatki o drugih ustvarjalcih 
    � ____________________________ 
 
 9.  � Poslano po telefaksu                                          ________________________________________________ 
Obrazec SIPO T-1/1                                                                   Priimek in ime ter podpis prijavitelja (zastopnika) 
 



 
 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 
(Glej 4. člen Pravilnika o vsebini prijave za registracijo topografije polprevodniških vezij 
- Uradni list RS št. 31/96) 
 
 
Obrazec izpolnite s tiskalnikom, pisalnim strojem ali čitljivimi tiskanimi črkami.  
 
  1. Vpišite polni poštni naslov za dopisovanje. Praviloma je to naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika 

oziroma naslov skupnega predstavnika, če je prijaviteljev več. 
  2. Če je prijavitelj fizična oseba, vpišite najprej priimek, nato ime in polni naslov, vključno z državo. 
   Če je prijavitelj pravna oseba, vpišite firmo in sedež. Vsi podatki morajo biti identični s podatki iz 

sodnega registra. 
   Če je prijaviteljev več, jih na enak način navedite v prilogi. 
  3. Navedite priimek in ime pooblaščenega zastopnika in številko, pod katero je registriran pri Uradu. 
  4. Vpišite najprej priimek, nato ime in naslov ustvarjalca, vključno z državo. Če je ustvarjalcev več, jih na 

enak način navedite v prilogi.  
  5. Vpišite naziv in/ali oznako topografije. 
  6. Navedite datum začetka gospodarskega izkoriščanja, če je topografija že bila izkoriščana. 
  7. S križcem označite ustrezne izjave. Pri prvi izjavi navedite skupnega predstavnika le v primeru, če je 

prijaviteljev več in nimajo zastopnika. 
  8. S križcem označite kvadrat glede na to, katere priloge prilagate. 
  9. S križcem označite, če vlogo pošiljate po telefaksu. 
 
Pri podpisovanju obrazca upoštevajte naslednje: 
-če je prijavitelj fizična oseba, ki nima zastopnika, navede svoj priimek in ime ter se podpiše; 
-če je prijavitelj fizična ali pravna oseba, ki ima zastopnika, slednji navede svoj priimek in ime oziroma 

firmo ter se podpiše; 
-če je prijavitelj pravna oseba, ki nima zastopnika, navede priimek in ime ter funkcijo odgovorne osebe, ki 

jo tudi podpiše; 
-če je več prijaviteljev, ki imajo skupnega predstavnika, se slednji podpiše. 
 
 
 
 
Vlogo pošljite na naslov: 
 
URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 
Kotnikova 6, p.p. 206 
1001 LJUBLJANA 
 
ali po telefaksu: 
(01) 478 3111 
 
in naknadno še po pošti na gornji naslov. 
 
 
PRISTOJBINA 
Pristojbino nakažite na račun št.: 01100-1000307004. 
Kot namen nakazila navedite: za registracijo topografije. 

 


