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1. OZADJE 

Uradi za intelektualno lastnino evropske mreže znamk in modelov še naprej sodelujejo v okviru programa usklajevanja. 

Dogovorili so se tudi o prvi skupni praksi glede modelov, da bi zagotovili smernice za postopke preizkušanja, in sicer v 

zvezi s tem, kako uporabljati ustrezne omejitve obsega in vrste pogledov ter kako prikazati modele na nevtralnem 

ozadju. Poleg tega je na voljo pregled standardov kakovosti, ki jih uradi uporabljajo za prijave modela, prejete v 

elektronski in papirnati različici.   

Skupna praksa je objavljena v skupnem sporočilu z namenom izboljšati preglednost, pravno varnost in predvidljivost, ki 

naj bi prinesle koristi preizkuševalcem in uporabnikom. 

Projekt ne zajema naslednjih vidikov: 

 besednih omejitev obsega; 

 dodatnih elementov (nekateri uradi ne štejejo, da dodatni elementi spadajo v okvir pojma nevtralno ozadje); 

 prednostne pravice (nekateri uradi ne preučujejo zahteve za priznanje prednostne pravice); 

 razkritja (nekateri uradi ne vodijo postopkov za ugotovitev ničnosti); 

 števila pogledov (številni uradi imajo pravne omejitve); 

 računalniško animiranih prikazov, tridimenzionalnih prikazov (številni uradi imajo pravne omejitve).  

 

2. SKUPNA PRAKSA 

V naslednjem besedilu so povzeta ključna sporočila in stališča o načelih skupne prakse. Celotno besedilo in vsi primeri, 

uporabljeni za ponazoritev skupnih meril, so na voljo v Prilogi 1. Rezultati primerjalne analize standardov kakovosti, ki se 

zahtevajo za prijave, prejete v elektronski in papirnati različici, so na voljo na koncu Priloge 1. 

 

Podobe morajo biti kakovostne in primerne za reprodukcijo. Pri opredelitvi zahtev glede pravilnega grafičnega prikaza 

modelov se upoštevajo naslednja merila:  

 

V ZVEZI Z UPORABO VIZUALNIH OMEJITEV OBSEGA 

Opredelitev Vizualna omejitev obsega pomeni, da se varstvo ne zahteva za nekatere značilnosti 

modela, ponazorjene na prikazu videza izdelka, in da zanje model ni bil registriran. 

Tako označujejo elemente, za katere se varstvo ne zahteva. 

Zahteve 

 

 

 

 

 

 

Vizualne omejitve obsega bodo sprejete le, če: 

 jasno označujejo, da se ne zahteva varstvo za nekatere značilnosti 
modela, ponazorjenega na prikazu videza izdelka;  

 so dosledno prikazane v vseh prikazih, v katerih se pojavi omejitev 
obsega. 

 

1 
RMS št. 002322644-0001 (07.02) (ročaji za ponve) 

 Imetnik: ACTERVIS, GMBH 

 
 

                                                      
1 Zaradi jasnosti so primeri, označeni z ikono „ “, sprejemljivi, primeri, označeni z ikono „ “, pa niso sprejemljivi. 



Convergence  

 3 

Priporočila/smernice Primernejši so grafični ali fotografski prikazi, na katerih je ponazorjen le 
model, za katerega se zahteva varstvo. 
 
Vendar se, če grafični ali fotografski prikaz modela vsebuje dele izdelka, za katere 
se ne zahteva varstvo, lahko uporabljajo omejitve obsega. V takih primerih mora biti 
omejitev obsega jasna in očitna: jasno je treba razlikovati med značilnostmi, za 
katere se zahteva varstvo, in značilnostmi, za katere se varstvo ne zahteva.  
 
Pri vizualni omejitvi obsega se priporoča uporaba črtkanih črt. Druge oblike 
omejitve obsega – barvno senčenje, razmejitvene črte in zamegljevanje – se lahko 
uporabljajo šele, če črtkanih črt ni mogoče uporabiti zaradi tehničnih razlogov 
(npr. če se uporabljajo za prikazovanje šivov na oblačilih ali vzorcev ali če je videz 
izdelka prikazan na fotografijah). 
 

a) Črtkane črte 

 

 

 

 

 

 

 

Če se uporablja omejitev obsega, se priporoča uporaba črtkanih črt. Z njimi se 
označuje, da se za značilnosti, ponazorjene s prekinjeno črto, ne zahteva varstvo. 
 
Vizualna omejitev obsega s črtkanimi črtami je sprejemljiva, kadar so značilnosti, za 
katere se varstvo ne zahteva, jasno označene s črtkanimi črtami, medtem ko je 
treba dele, za katere se zahteva varstvo, označiti z neprekinjenimi črtami. 
 

                                      
 
 
 
 
Če so črtkane črte značilnost modela in je treba za nek del modela označiti, da se 
varstvo zanj ne zahteva, se lahko uporabijo druge vizualne omejitve obsega. 
 

b) Barvno senčenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeprav se za omejitev obsega prednostno uporabljajo črtkane črte, se – če jih ni 

mogoče uporabiti – za omejitev obsega lahko uporabi barvno senčenje. Barvno 

senčenje je vrsta vizualne omejitve obsega, pri kateri se uporabljajo kontrastni 

barvni odtenki za zadostno zasenčenje značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva. 

Značilnosti, za katere se zahteva varstvo, morajo biti jasno označene, da jih je 

mogoče zlahka opaziti, medtem ko je treba značilnosti, za katere se varstvo ne 

zahteva, prikazati v drugačnem barvnem odtenku in tako, da so videti zamegljene 

oziroma nezaznavne. 

 

 

c) Razmejitvene črte Čeprav se za omejitev obsega prednostno uporabljajo črtkane črte, se – če jih ni 

mogoče uporabiti – za omejitev obsega lahko uporabijo razmejitvene črte. Pri tej 

V Beneluksu registriran model št. 38212-0001 
(12.16) (vzvratna ogledala) Imetnik: Interimage 

BV 

Na Madžarskem registriran model št. D9900409-
0001 (08.04) (ročaj izvijača) 

Imetnik: Cooper Industries, Inc. 

RMS št. 000910146-0004 (12.08) ((avtomobili) (deli)) 
 Imetnik: TOYOTA MOTOR CORPORATION 
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vrsti vizualne omejitve obsega je treba značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva, 

jasno označiti/prikazati znotraj razmejitvenih črt, medtem ko se v zvezi z vsemi 

značilnosti, ki so zunaj razmejitvenih črt, šteje, da se zanje varstvo ne zahteva in da 

zato niso zaščitene. Razmejitvene črte je treba na risbah ali fotografijah uporabljati 

pazljivo, da se v njihov oris poleg modela ne vključi še česa drugega. 

                             

 

d) Zamegljevanje Čeprav se za omejitev obsega prednostno uporabljajo črtkane črte, se – če jih ni 

mogoče uporabiti – za omejitev obsega lahko uporabi zamegljevanje. 

Zamegljevanje je vrsta vizualne omejitve obsega, pri kateri so zamegljene 

značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva, in je sprejemljivo le, če je mogoče 

značilnosti, za katere se zahteva varstvo, jasno razločiti od (zamegljenih) 

značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva. 

 

 

 

V ZVEZI Z RAZLIČNIMI VRSTAMI POGLEDOV 

Opredelitev Pogled je vizualni prikaz modela. Model je lahko prikazan z različnih strani (kotov), 

ob različnih trenutkih ali v različnih stanjih.  

Splošna priporočila   V večini primerov za razkritje vseh značilnosti modela zadostujejo pogledi z 

različnih zornih kotov (glej spodnje smernice). Vendar prijavitelj lahko 

dodatno razkrije značilnosti modela z dopolnilnimi/dodatnimi pogledi (pri 

čemer je treba upoštevati največje število pogledov, ki ga dovoljujejo 

posamezni uradi). 

 Prijavitelju ni treba predložiti določenega števila pogledov ali določene 

vrste pogleda, če so vse značilnosti modela jasno vidne, včasih je lahko 

dovolj že en pogled. 

 Pogledi se morajo nanašati na en in isti izdelek in vsak pogled je treba 

prikazati posebej. 

 Če so izdelki sestavljeni iz več delov, mora vsaj en pogled prikazovati 

celoten izdelek. 

 

 

RMS št. 000244520-0002 (12.15) (pnevmatike za kolesa vozil) Imetnik: Nokian 
Tyres plc 

 

RMS št. 001873688-0003 (02.04)  

(podplati za obutev) Imetnik: Mjartan s.r.o. 

CP6 Primer (12.16) (Prezračevalne rešetke 

za vozila) 
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Smernice za vsako vrsto 

pogleda: 

Pri razkrivanju značilnosti modela se prednostno uporabljajo pogledi z 

različnih zornih kotov. Vendar, kot je bilo navedeno zgoraj, lahko prijavitelj 

predloži dopolnilne/dodatne poglede.  

a) Pogledi z različnih zornih 

kotov 

Prikazujejo model z različnih strani (kotov) in vključujejo naslednje poglede: pogled 

od spredaj, pogled od zgoraj, pogled od spodaj, pogled z desne strani, pogled z 

leve strani, pogled od zadaj in poglede s perspektive. Priporoča se, da prijavitelj 

predloži toliko pogledov, kolikor jih je potrebnih za celovito razkritje značilnosti 

modela. V nekaterih primerih je lahko dovolj en pogled. 

 

           
 
 
 

b) Pogledi, ki povečajo del 

modela 

Prikazujejo del celotnega modela v povečani velikosti. 

Povečan pogled je sprejemljiv, če je povečani del že ponazorjen v enem od drugih 

predloženih pogledov in je predložen kot ločen posamezen pogled. 

           

 

c) Alternativni položaji Modeli z alternativnimi položaji imajo videz, ki ga je mogoče spremeniti v več 

konfiguracij, ne da bi bilo treba dodati ali odstraniti katere koli dele. 

Poglede, ki prikazujejo različne konfiguracije modela, je treba prikazati posebej. 

 

                                             

 

RMS št. 002325456-0001 (31.00) (mešalniki, električni (kuhinjski)) Imetnik: KENWOOD LIMITED 

RMS št. 001913690-0002 (24.02) (ploščice z več jamicami za verižno reakcijo s 

polimerazo (PCR) Imetnik: ABGENE LIMITED 

RMS št. 000588694-0012 (14.03) (Mobilni telefoni) Imetnik: Fujitsu Mobile Communications Limited 
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d) Razstavljeni pogledi Pogledi, pri katerih so deli izdelka prikazani v razstavljeni obliki, da se pojasni, kako 

sestaviti posamezne dele. 

Razstavljen pogled je treba kombinirati z najmanj enim pogledom, ki prikazuje 

sestavljen izdelek. Vse razstavljene dele izdelka je treba prikazati v neposredni 

bližini in po vrstnem redu sestave, in sicer v ločenem posameznem prikazu.  

                  

 

Opomba: Če razstavljene dele prikažete v dodatnem prikazu, lahko to olajša 

razumevanje modela. Vendar so zaščiteni le sestavni deli, ki ostanejo vidni pri 

običajni uporabi izdelka.  

e) Delni pogledi Ločeno prikazujejo del izdelka. 

Delne poglede je mogoče povečati in jih je treba kombinirati z najmanj enim 

pogledom, ki prikazuje sestavljen izdelek. 

              

 

f) Pogledi v preseku Prerezi, ki dopolnjujejo poglede z različnih zornih kotov in ponazarjajo značilnost ali 

značilnosti videza izdelka, kot so obris, površina, oblika ali konfiguracija izdelka. 

Pogledi v preseku morajo biti nedvoumno prikazi istega modela in jih je treba 

predložiti skupaj z drugimi običajnimi/osnovnimi pogledi, kot so pogledi z različnih 

zornih kotov. Opozoriti je treba, da prikazi s tehničnimi navedbami, kot so osne črte 

ali velikosti (dimenzije), številke itd., niso dovoljeni. 

               

 

Opomba: Če izdelek prikažete s pogledom v preseku, lahko to olajša 

razumevanje modela. Vendar so zaščiteni le sestavni deli, ki ostanejo vidni pri 

običajni uporabi izdelka.  

Na Hrvaškem registriran model št. D20140080 (24.01) (Zapestnice s stimulatorjem mišic) Imetnik: Dominik Žinić 
 

RMS št. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (Zračni filtri, Vsebniki za napajalnike zraka, za motorje) Imetnik: BMC S.r.l. 
 

V Španiji registriran model št. I0152702-D (01.01) ) (piškoti) Imetnik:CUETARA, S.L. 
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g) Zaporedje posnetkov 

(animirani modeli) 

Zaporedje pogledov, ki prikazujejo en animiran model ob točno določenih trenutkih v 

jasno razvidnem zaporedju. To velja za animirano ikono (model, sestavljen iz 

zaporedja posnetkov) ali animirani grafični uporabniški vmesnik (model vmesnika). 

Sprejemljivo zaporedje posnetkov: 

Zaporedje posnetkov mora biti vizualno povezano (posnetki morajo imeti skupne 

značilnosti) in prijavitelj mora oštevilčiti poglede tako, da jasno izražajo 

premikanje/potek. 

 

h) Kombinacija več načinov 

vizualnega prikaza 

Priporoča se prikaz modela z uporabo le ene oblike vizualnega prikaza (risba, 

fotografija), s čimer se prepreči, da bi različni prikazi privedli do drugačnega 

celotnega vtisa. 

Če se uporablja več prikazov, se morajo ti jasno in očitno nanašati na isti izdelek ter 

biti skladni, kadar se primerjajo razkrite značilnosti. 

    

 

 

V ZVEZI Z NEVTRALNIM OZADJEM 

 
Pri presoji, ali je ozadje nevtralno, je treba upoštevati naslednje vidike: 

a) Zahteve v zvezi z 

barvami 
 Ena barva ali ena prevladujoča barva v ozadju je vedno sprejemljiva, če 

izstopa glede na barve modela. 

 Prehajajoča barva oziroma več barv v ozadju je sprejemljivih, če je od 

ozadja mogoče jasno razločiti model. 

                            

 

RMS št. 2085894-0014 (14.04) (animirani zaslonski prikazi) Imetnik: NIKE Innovate C.V. 

Potekli avstrijski model št. 1747/1999 
(01.01) (Sladoledna lučka) Imetnik: 

Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG 

 

V Franciji registriran model št. 955805-
0005 (09.07) (Pokrovček stekleničke 

za parfum) Imetnik: SNIC SARL  
 

 

Primer PU6 (21.01) (vozila (igrače)) 

CP6 Primer (01.01) (Tortice) 
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b) Zahteve v zvezi s 

kontrastom 
 Vse značilnosti modela morajo biti jasno razvidne. 

 Šteje se, da kontrast ni zadosten, če sta barvi ozadja in modela podobni ter 

se delno prelivata (kar pomeni, da ni jasno, kje se konča izdelek in kje 

začne ozadje). 

 Včasih lahko pomaga temnejše ozadje, če je model prozoren ali svetle 

barve in obratno. 

                                     

 

c) Zahteve v zvezi s 

sencami/ odsevi 
 Sence ali odsevi so sprejemljivi, če ostanejo vidne vse značilnosti modela. 

 Sence ali odsevi so nesprejemljivi, če v katerem koli od predloženih 

pogledov ni mogoče nedvoumno določiti predmeta varstva modela. To se 

lahko zgodi, če ni dovolj barvnega kontrasta med modelom in ozadjem 

in/ali če sence posegajo v model ali zakrivajo njegove dele ali izkrivljajo 

obris modela. 

                                

 

 

 

3. IZVAJANJE 

Kot pri prejšnjih skupnih praksah se je tudi ta skupna praksa začela izvajati v treh mesecih od 
datuma objave tega skupnega sporočila. Dodatne podrobnosti v zvezi z njenim izvajanjem so na 
voljo v spodnji preglednici. Uradi, ki izvajajo skupno prakso, so imeli možnost, da na svojih 
spletiščih objavijo dodatne informacije. Skupno prakso izvajajo naslednji uradi: BG, BX, CY, CZ, 
DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK in urad 
EUIPO. 
Naslednji uradi EU podpirajo skupno prakso, vendar je zaenkrat še ne izvajajo: AT, FI, MT in SE. 
V času objave skupne prakse je le nekaj uradov imelo pravne ovire v zvezi s posameznimi deli te 
prakse, ki jim onemogočajo, da bi jo lahko izvajali v celoti. Pri tem gre zlasti za urade v Estoniji 

V Beneluksu registriran model št. 38895-00 (25.03)  
(Lopa)  Imetnik:Herman Lankwarden 

 

Na Danskem registriran model št. 2013 00069 (12.11) 

(tovorno kolo s kolesi)  Imetnik: 3PART A/S 

Portugalski potekli model št. 420-0006 

(06.01) (stoli) Imetnik: Abril Mobiliário 

CP6 Primer (11.02) (Cvetlične vaze) 
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(pogledi v preseku), Češki republiki (zaporedje posnetkov), na Norveškem (delni pogledi), 
Hrvaškem (pogledi v preseku) in v Sloveniji (pogledi v preseku). 

3.1. URADI, KI IZVAJAJO SKUPNO PRAKSO 

SEZNAM URADOV, KI IZVAJAJO SKUPNO PRAKSO, DATUMI ZAČETKA IZVAJANJA IN 
PRAKSE IZVAJANJA 

Pregled izvajanja skupne prakse za vsak urad 

  Skupna praksa velja za: 

Urad Datum začetka 
izvajanja 

Prijave, ki so v postopku 
obravnave na datum 

začetka izvajanja 

Prijave, vložene po 
datumu začetka izvajanja 

BG 15. julij 2016  X 

BX 15. april 2016 X X 

CY 15. julij 2016  X 

CZ 15. julij 2016  X 

DE 15. julij 2016  X 

DK 15. april 2016  X 

EE 15. julij 2016  X 

ES 15. april 2016  X 

FR 15. julij 2016  X 

GR 15. april 2016  X 

HR 15. april 2016  X 

HU 15. julij 2016  X 

IE 15. april 2016 X X 

IS 15. april 2016  X 

IT 15. julij 2016  X 

LT 15. april 2016  X 

LV 15. julij 2016  X 

NO 15. april 2016 X X 

PL 15. april 2016  X 

PT 15. julij 2016 X X 

RO 15. julij 2016  X 

SI 15. julij 2016  X 

SK 15. april 2016 X X 

TR 15. april 2016  X 

UK 15. april 2016 X X 

EUIPO 15. april 2016 X X 
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PRILOGA: 

NAČELA SKUPNE PRAKSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SL 
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Načela skupne prakse  

Program usklajevanja 

PU 6. Grafični prikazi videza modelov 

SI 
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1. NAMEN DOKUMENTA 

 

Dokument bo referenčni dokument za nacionalne in regionalne urade za intelektualno lastnino v 

EU (v nadaljnjem besedilu: uradi), združenja uporabnikov, prijavitelje in zastopnike, o skupni praksi 

v zvezi z zahtevami za grafični prikaz modelov. 

 

Te zahteve vključujejo uporabo vizualnih omejitev obsega, uporabo različnih vrst pogledov in 

prikaz modela na nevtralnem ozadju. Dokument vsebuje tudi priporočila prijaviteljem za boljše 

razumevanje, kako najbolje prikazati modele, in pregled standardov kakovosti, ki jih uradi 

uporabljajo za prijave modela, prejete v elektronski in papirnati različici. 

 

Smernice se nanašajo le na postopke preizkušanja, njihov namen ni svetovati v zvezi z 

obsegom varstva modela v skladu z nacionalnim pravom ali pravom Skupnosti. 

 
 

2. OKVIR PROJEKTA 

 

Projekt PU6 vključuje: 

 

- analizo uporabe vizualnih omejitev obsega: cilj tega projekta je uskladiti prakso glede 

uporabe vizualnih omejitev obsega kot načina za označitev značilnosti, za katere se varstvo 

ne zahteva; 

 

- analizo vrst pogledov:  cilj je uskladiti prakso v zvezi z vrstami pogledov, ki jih uradi lahko 

sprejmejo, in zahtevami v zvezi s pravilnim prikazom modela v prijavi za registracijo. Namen je 

tudi opredeliti, ali je v prikazu modela dovoljena kombinacija fotografij in risb; 

 

- analizo zahtev za nevtralno ozadje: cilj je opredeliti, kdaj se ozadje šteje za nevtralno; 

 

- primerjalno analizo oblik prikazov: namen te analize je oblikovati pregled standardov 

kakovosti, ki jih uradi uporabljajo za prijave modela, prejete v elektronski in papirnati različici. 

Prav tako je namen oblikovati priporočila za prikaze modelov, vloženih v obliki risb in/ali 

fotografij. 
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Ti štirje cilji so ponazorjeni na naslednjem prikazu:  

 

 

Projekt usklajevanja o modelih (PU6) 

Grafični prikaz 

modela 

Cilj 1: Omejitve obsega 

Cilj 2: Vrste pogledov 

Cilj 3: Nevtralno ozadje 

Cilj 4: Oblike prikazov 

(omejen na splošna priporočila in 

primerjalno analizo) 

 
Prikaz 1 – Obseg PU6 

 

 

Projekt ne zajema naslednjih tem: 

- besednih omejitev obsega; 

- dodatnih elementov; 

- prednostne pravice (nekateri uradi ne proučujejo zahtev za priznanje prednostne pravice); 

- razkritja (nekateri uradi ne vodijo postopkov za ugotovitev ničnosti); 

- števila pogledov (številni uradi imajo pravne omejitve); 

- računalniško animiranih prikazov, tridimenzionalnih prikazov (številni uradi imajo pravne 

omejitve); 

- izvajanja skupne prakse v posameznih uradih;  

- posodabljanja smernic in priročnikov uradov. To bo potekalo v skladu z notranjimi postopki 

uradov, ki bodo izvajali skupno prakso; 

- zakonodajnih sprememb na pobudo urada. 
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- V dokumentih o skupni praksi in skupnih sporočilih bo pojasnjena samo skupna praksa, ki jo je 

oblikovala in sprejela delovna skupina. Opis pravnih omejitev, ki preprečujejo izvajanje, ne bo 

vključen. Prakse tistih uradov, ki skupne prakse ne upoštevajo, ne bodo opisane. 

 

3. SKUPNA PRAKSA 

 

3.1. Cilj 1 - Uporaba vizualnih omejitev obsega 

 

Celovita analiza praks uradov o vizualnih omejitvah obsega je pokazala, da pred začetkom 

izvajanja tega projekta ni obstajal dosleden in enoten način uporabe vizualnih omejitev obsega v 

prijavi za registracijo modela. 

 

S to analizo se je potrdilo, da niso obstajala jasna in usklajena pravila/zahteve za pomoč 

prijaviteljem glede pravilnega razkritja modelov, čeprav je večina uradov sprejemala vizualne 

omejitve obsega v prijavi za registracijo modela. Posledično preizkuševalci niso dosledno razumeli 

namena posameznih vizualnih omejitev obsega. 

 

Za odpravo te neskladnosti praks v EU in zaradi pomena ustreznega razkritja modela za 

opredelitev obsega varstva, to poglavje o vizualnih omejitvah obsega zajema: 

 

- opredelitev pojmov model in vizualna omejitev obsega; 

 
- splošne zahteve za sprejemljivost vizualnih omejitev obsega; 

 
- splošna priporočila za vse vrste vizualnih omejitev obsega, na katere se nanaša ta dokument; 

 
- smernice za posamezne vrste vizualne omejitve obsega. Te vključujejo: 

 

- opredelitev vseh vrst vizualnih omejitev obsega; 

- zahteve za sprejetje različnih vrst vizualnih omejitev obsega; 

- primere. 
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Predlagana struktura je ponazorjena na spodnjem grafičnem prikazu: 

 

Prikaz 2 – Struktura poglavja o vizualnih omejitvah obsega 

 
 

3.1.1 Opredelitve pojmov 

 

a) Opredelitev pojma model: „model“ pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja 

iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov samega izdelka in/ali 

njegovih ornamentov – člen 1(a) Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov. 

 

b) Opredelitev pojma vizualna omejitev obsega: vizualna omejitev obsega pomeni, da se varstvo 

ne zahteva za nekatere značilnosti modela, ponazorjene na prikazu izdelka, in da zanje model ni 

bil registriran. Tako označujejo elemente, za katere se varstvo ne zahteva. To je mogoče doseči 

na dva načina: 

 

- s črtkanimi črtami, zamegljevanjem ali barvnim senčenjem se izločijo značilnosti modela, 

za katere se varstvo ne zahteva, ali 

- z razmejitveno črto se vključijo značilnosti modela, za katere se zahteva varstvo, s čimer se 

jasno označi, da se varstvo ne zahteva za dele, ki so zunaj razmejitvene črte. 

 

3.1.2 Splošne zahteve 

 

V nadaljevanju so navedene splošne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse vrste vizualnih omejitev 

obsega: 

 

a) Vizualne omejitve obsega bodo sprejete le, če jasno označujejo, da se ne zahteva varstvo za 

nekatere značilnosti modela, ponazorjenega na prikazu. 

1) Opredelitev 
pojmov 

2) Splošne 
zahteve za 

sprejemljivost 

3) Splošna 
priporočila 

4) Za vsako vrsto 
omejitve obsega: 

•opredelitev 

•zahteve 

•primeri 
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b) Kadar je model prikazan v več pogledih, morajo biti vizualne omejitve obsega – da bi lahko 

bile sprejete – v vseh pogledih, v katerih se pojavljajo, dosledno prikazane. Na primer: 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

RMS št. 001282545-0001 (12.06) (plovila)  

Imetnik: Bombardier Recreational Products Inc.  

 

 

  

 

 

RMS št. 002322644-0001 (07.02) (ročaji za ponve) 

Imetnik: ACTERVIS, GMBH 

Primer 1 – Dosledna uporaba vizualnih omejitev obsega 

 

3.1.3 Splošna priporočila 

 

Cilj splošnih priporočil je pomagati prijaviteljem, da z uporabo vizualnih omejitev obsega ustrezno 

prikažejo modele. Ta priporočila se nanašajo na vse vrste vizualnih omejitev obsega: 
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a) Primernejši so grafični ali fotografski prikazi, na katerih je ponazorjen le model, za katerega se 

zahteva varstvo. 

 

b) Ker je namen grafičnega prikaza razkriti značilnosti videza izdelka, za katerega se zahteva 

varstvo, je v nekaterih primerih za boljše razumevanje morda treba uporabiti vizualne omejitve 

obsega. 

 

c) Pravilna uporaba: 

 

- Vizualna omejitev obsega mora biti jasna in očitna iz prikaza modela. Jasno je treba 

razlikovati med značilnostmi, za katere se zahteva varstvo, in značilnostmi, za katere se 

varstvo ne zahteva. 

 

 

 

  

 

 

RMS št. 150297-0001 (02.04) (obutev (deli)) 

 Imetnik: Salomon SAS 

  

Mednarodna registracija št. DM/078504  

(12.08) (vozila) Imetnik: DAIMLER AG 

Primer 2 – Jasno razlikovanje med značilnostmi, za katere se zahteva varstvo, in značilnostmi, za katere se 

varstvo ne zahteva 

 

- Vizualna omejitev obsega mora biti očitna, kadar se presoja v kontekstu celotnega modela. 

 

- Če je model prikazan s črtno risbo, se kot prikaz vizualnih omejitev obsega priporoča 

uporaba črtkanih črt. 

 

- Če črtkanih črt ni mogoče uporabiti zaradi tehničnih razlogov (npr. če se uporabljajo za 

prikazovanje šivov na oblačilih ali vzorca ali če je izdelek prikazan s fotografijo), je 

priporočljiva uporaba zamegljevanja, barvnega senčenja ali razmejitvenih črt. 
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d) Kdaj jih uporabljati: 

 

Priporočljivo je, da se vizualne omejitve obsega uporabljajo, če grafični ali fotografski prikaz 

modela vsebuje dele izdelka, za katere se ne zahteva varstvo. 

 

 

 

 

RMS št. 002182238-0002 (26.03) (zunanja osvetljava) 

Imetnik: Stanisław Rosa trading as Zakład Produkcji 

Sprzętu Oświetleniowego ROSA 

  

Potekli model Skupnosti št. 000030606-0003 (14.03) (razporeditev 

ključnih tipk za mobilne telefone)  

Imetnik: Nokia Corporation  

Primer 3 – Koristni pogledi za prikaz konteksta 

 

 

3.1.4 Smernice za posamezne vrste vizualnih omejitev obsega 

 
 

a) Črtkane črte 

Opredelitev: Črtkane črte so sestavljene iz črte, izrisane s pikami ali črticami (ali njune 

kombinacije), in označujejo, da se za značilnosti, ponazorjene s prekinjeno črto, ne zahteva 

varstvo. 

Vizualna omejitev obsega, sestavljena iz črtkanih črt, se običajno uporablja skupaj z 

neprekinjenimi črtami. 

Zahteve: da so črtkane črte sprejemljive, je treba značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva, 

jasno označiti s črtkanimi črtami, medtem ko je treba dele, za katere se zahteva varstvo, označiti z 

neprekinjenimi črtami. 

 



Convergence  

 21 

 

 

 

 

V Beneluksu registriran model št. 38212-0001 (12.16) 

(vzvratna ogledala) Imetnik: Interimage BV 

  

Na Danskem registriran model št. 2013 00070 (20.02) (deli 

naprave za shranjevanje, razstavljanje, namestitev in 

distribucijo blaga) Imetnik: Brynild Gruppen AS 

 

 

 

 

Na Madžarskem registriran model št. D9900409-0001 (08.04) (ročaj izvijača) 

Imetnik: Cooper Industries, Inc. 

Primer 4 – Črtkane črte 

Opomba: Če so črtkane črte značilnost modela (kot so šivi na oblačilih), mora biti to jasno 

razvidno iz prikaza. V takih primerih je morda primerno predložiti na primer povečan pogled. 

  

 

 

 

V Franciji registriran model št. 911104-0021 (02.02) (žep, ki podpira vrečko za urin) 

Imetnik: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE 

Primer 5 – Črtkane črte kot značilnost modela (kot so šivi na oblačilih) 
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Opomba: Če so črtkane črte značilnost modela in je treba za nek del modela označiti, da se 

varstvo zanj ne zahteva, je to mogoče prikazati s katero koli drugo vrsto vizualne omejitve obsega, 

kot so barvno senčenje, zamegljevanje ali razmejitvene črte. 

 

V Franciji registriran model št. 911104-0021 (02.02) (žep, ki podpira vrečko za urin) 

Imetnik: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE 

Primer 6 – Uporaba drugih vrst vizualnih omejitev obsega, če so črtkane črte značilnost modela (kot so šivi na oblačilih) 

b) Zamegljevanje 

Opredelitev: Zamegljevanje je vrsta vizualne omejitve obsega, pri kateri so na risbah ali 

fotografijah modela, za katerega je vložena prijava, zamegljene značilnosti, za katere se varstvo 

ne zahteva. 

Zahteve: Zamegljevanje je sprejemljivo le, če je mogoče značilnosti, za katere se zahteva varstvo, 

jasno razločiti od (zamegljenih) značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva. 

  

 

 

 

RMS št. 000244520-0002 (12.15) (pnevmatike za kolesa vozil) Imetnik: Nokian Tyres plc 

Primer 7 – Pravilno uporabljeno zamegljevanje 
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c) Barvno senčenje 

Opredelitev: Barvno senčenje je vrsta vizualne omejitve obsega, pri kateri se na risbah ali 

fotografijah modela, za katerega je vložena prijava, uporabljajo kontrastni barvni odtenki za 

zadostno zasenčenje značilnosti, za katere se varstvo ne zahteva. 

Zahteve: Pri barvnem senčenju morajo biti značilnosti, za katere se zahteva varstvo, jasno 

označene, da jih je mogoče zlahka opaziti, medtem ko je treba značilnosti, za katere se varstvo ne 

zahteva, prikazati v drugačnem barvnem odtenku in tako, da so videti zamegljene ali so 

nezaznavne. 

 

 

 

 

RMS št. 000910146-0004 (12.08) ((avtomobili) (deli))  
Imetnik: TOYOTA MOTOR CORPORATION 

Primer 8 – Pravilno uporabljeno barvno senčenje 

d) Razmejitvene črte 

Opredelitev: Razmejitvene črte so vrsta vizualne omejitve obsega, ki se uporablja na risbah ali 

fotografijah modela, za katerega je vložena prijava, in označuje, da se za značilnosti, ki so zunaj 

razmejitvenih črt, ne zahteva varstvo. 

                                                                                   

 

 

 

RMS št. 002182238-0002 (26.03) (zunanja osvetljava) Imetnik: 

Stanisław Rosa trading as Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego 

ROSA 

RMS št. 001873688-0003 (02.04) (podplati za obutev)  

Imetnik: Mjartan s.r.o. 
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Zahteve: Da so razmejitvene črte sprejemljive, je treba značilnosti, za katere se varstvo zahteva, 

jasno označiti/prikazati znotraj razmejitvenih črt, medtem ko se v zvezi z vsemi značilnosti, ki so 

zunaj razmejitvenih črt, šteje, da se zanje varstvo ne zahteva in da zato niso zaščitene. 

Priporočilo: Razmejitvene črte je treba na risbah ali fotografijah uporabljati pazljivo, da se v njihov 

oris poleg modela ne vključi še česa drugega. Na primer: 

                         

 

 

3.2. Cilj 2 – Vrste pogledov 

Prijavitelj mora predložiti ustrezne prikaze, ki jasno, celovito in podrobno razkrijejo model. Če vseh 

značilnosti modela ni mogoče prikazati v enem pogledu, lahko prijavitelj vloži dodatne poglede, pri 

čemer mora upoštevati največje število pogledov, ki ga dovoljujejo posamezni uradi. 

Namen naslednjih napotkov je pomagati prijaviteljem, da pravilno vložijo prijavo modela z izbiro 

ustrezne vrste pogleda, hkrati pa olajšati delo preizkuševalcem modelov. Poglavje o vrstah 

pogledov vključuje naslednje: 

- opredelitev pojma pogled; 

- opis možnih oblik/načinov, ki jih imajo prijavitelji na voljo za prikaz modelov; 

Primer 9 – Pravilno uporabljene razmejitvene črte  

  

Primer PU6 (12.16) (prezračevalne rešetke za vozila) Primer PU6 (14.01) (gramofonska ročka za gramofonske krožnike) 

Primer 10 – Nepravilno uporabljene razmejitvene črte 
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- splošna priporočila za vse vrste pogledov, na katere se nanaša ta dokument, in 

- smernice za posamezne vrste pogledov. Te vključujejo: 

 
- opredelitev vseh vrst pogledov; 

- zahteve glede sprejemljivosti za posamezne vrste pogledov; 

- priporočila v zvezi s posameznimi vrstami pogledov;  

- primere. 

 

 Predlagana struktura je ponazorjena na spodnjem grafičnem prikazu: 

 

Prikaz 3 – Struktura poglavja o vrstah pogledov 

 

3.2.1 Opredelitev pojma pogled 

 

Pogled je vizualni prikaz videza modela. Model lahko prikažemo z različnih strani (kotov), ob 

različnih trenutkih ali v različnih stanjih. 

 

 

3.2.2 Oblike/načini prikaza 

 

Prikaz modela je mogoče vložiti v obliki: 

a) risb; 

b) fotografij; 

c) katerega koli drugega načina vizualnega prikaza, ki ga uradi dovoljujejo. 

 

 

 

1) Opredelitev 
pojma pogled 

2) 
Oblike/načini 

prikaza  

3) Splošna 
priporočila 

4) Za posamezno 
vrsto pogleda: 

- opredelitev 
- zahteve 

- priporočila 
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3.2.3 Splošna priporočila za posamezne vrste pogledov 

 

Cilj splošnih priporočil je pomagati prijaviteljem, da z izbiro ustrezne vrste pogleda pravilno 

prikažejo videz izdelka. Ta priporočila se uporabljajo za vse vrste pogledov: 

a) Prijavitelj mora čim bolj celovito razkriti značilnosti modela. To običajno najbolje doseže s 

prikazom modela z različnih zornih kotov. Prijavitelj lahko dodatno razkrije značilnosti modela z 

dopolnilnimi/dodatnimi pogledi. 

b) Prijavitelju ni treba predložiti določenega števila pogledov ali določene vrste pogleda, če so vse 

značilnosti modela jasno vidne na predloženem prikazu oziroma prikazih, dovolj je lahko na primer 

en pogled: 

 

 

 

 

 

RMS št. 002324756-0001 (06.01) (sedežno pohištvo) Imetnik: 

Axmann Investment GmbH 

  

RMS št. 002327015-0001 (12.11) (ogrodja za kolesa)  
Imetnik: Marcin, Kacper Hajek 

Primer 11 – Zadosten pogled 

c) Pogledi se morajo nanašati na en in isti model. 

d) Prijavitelji lahko vložijo enega ali več pogledov za prikaz modela. Vsak pogled je treba prikazati 

posebej. 

e) Če so izdelki sestavljeni iz več delov, mora vsaj en pogled prikazovati celoten izdelek. 
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3.2.4 Smernice za posamezne vrste pogledov 

 

V projektu so obravnavane naslednje vrste pogledov: 

 

a) pogledi z različnih zornih kotov; 

b) pogledi, ki povečajo del modela; 

c) alternativni položaji; 

d) razstavljeni pogledi; 

e) delni pogledi; 

f) pogledi v preseku; 

g) zaporedje posnetkov; 

h) kombinacija več načinov vizualnih prikazov. 

 

a) Pogledi z različnih zornih kotov 

 
Opredelitev: Pogledi z različnih zornih kotov prikazujejo model z različnih strani (kotov) in 

vključujejo naslednje poglede: pogled od spredaj, pogled od zgoraj, pogled od spodaj, pogled z 

desne strani, pogled z leve strani, pogled od zadaj in poglede s perspektive. 
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RMS št. 002325456-0001 (31.00) (mešalniki, električni (kuhinjski)) 

Imetnik: KENWOOD LIMITED 

Primer 12 – Pogledi z različnih zornih kotov 
 

 
Priporočila: Priporoča se, da prijavitelj vloži toliko pogledov, kolikor jih je potrebnih za celovito 

razkritje značilnosti modela, pri čemer je treba upoštevati največje število pogledov, ki ga 

dovoljujejo posamezni uradi. V nekaterih primerih lahko zadošča en pogled. 

 

 

 

 

 

 

RMS št. 002319392-0001 (25.04) (kuhinjske lestve 

(stopnice)) Imetnik: CDH GROUP (société par actions 

simplifiée) 

  

RMS št. 002327015-0001 (12.11) (ogrodja za kolesa)  
Imetnik: Marcin, Kacper Hajek 

Primer 13 – Zadosten pogled 

b) Pogledi, ki povečajo del modela 

 

Opredelitev: Povečani pogledi prikažejo del modela, ki je povečan. 
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Zahteve: 

- Povečan pogled je sprejemljiv, če je povečani del že ponazorjen v enem od drugih 

predloženih prikazov. 

- Pogled, ki prikazuje povečani del modela, je treba predložiti kot ločen posamezni pogled. 

 

 

 

 

 

 

RMS št. 001913690-0002 (24.02) (ploščice z več jamicami za verižno reakcijo s polimerazo (PCR)) Imetnik: ABGENE LIMITED  

Primer 14 - Sprejemljivo (različna pogleda) 

  

 

  

                                            Primer PU6 (32.00) (površinski vzorci) 

Primer 15 - Nesprejemljivo (isti pogled) 
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c) Alternativni položaji 

Opredelitev: Modeli z alternativnimi položaji imajo videz, ki ga je mogoče spremeniti v več 

konfiguracij, ne da bi bilo treba dodati ali odstraniti katere koli dele. 

Ti modeli imajo različne faze uporabe, pri čemer vsaka od njih ustreza nekemu alternativnemu 

položaju. V nekaterih primerih so lahko posledica različnih konfiguracij različni izdelki, na primer 

torba, ki jo je mogoče pretvoriti v brisačo (glej primer 16). 

Zahteve: 

– Pogledi, ki prikazujejo različne konfiguracije modela, so sprejemljivi, če ni bil dodan ali 

odstranjen noben del. 

– Poglede, ki prikazujejo različne konfiguracije modela, je treba prikazati posebej. 

                         

 

RMS št. 002257493-0001 (25.02) (strešne konstrukcije) Imetnik: Glazing Vision Ltd. 

 

                                                                   

 

RMS št. 000588694-0012 (14.03) (mobilni telefoni) Imetnik: Fujitsu Mobile Communications Limited. 
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RMS št. 002319814-0001 (06.06) (pohištvo za prosti čas) Imetnik: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAREX Krzysztof Karpiński 

 

 

                                          

 

RMS št. 002329938-0001 (06.01) (stoli (sedeži)) Imetnik: Stechert Stahlrohrmöbel GmbH 

 

 

Na Hrvaškem registriran model št. D20110100 (03.01) (torbe z brisačo in denarnico) Imetnik: KO- 

ART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt 

Primer 16 – Sprejemljivi alternativni položaji (različni pogledi) 
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RMS št. 002257493-0001 (25.02) (strešne konstrukcije) 
Imetnik: Glazing Vision Ltd.   

 

 

RMS št. 000588694-0012 (14.03) (mobilni telefoni) Imetnik: Fujitsu Mobile  

Communications Limited 

Primer 17 – Nesprejemljivi alternativni položaji (vnaprej določene faze uporabe modela so prikazane  

v istem pogledu) 
 

d) Razstavljeni pogledi 

 
 
Opredelitev: Razstavljeni pogledi so pogledi, pri katerih so deli izdelka prikazani v razstavljeni 

obliki, da se pojasni, kako sestaviti posamezne dele. 

 

Zahteve: 

 
- Razstavljene poglede je treba kombinirati z najmanj enim pogledom, ki prikazuje sestavljen 

izdelek (glej primer 18 – pogled št. 2 je treba kombinirati s pogledom št. 1). 

- V razstavljenih pogledih je treba vse dele izdelka prikazati v razstavljeni obliki v ločenem 

posameznem prikazu (glej primer 18 – pogled št. 2). 
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- Razstavljene dele je treba prikazati v neposredni bližini in po vrstnem redu sestave (glej 

primer 18 – pogled št. 2). 

 

 

                                 

 

 

                                             

 

 

 

                                                           

                                                

Pogled št. 1 – Sestavljen               Pogled št. 2 – Razstavljen 

 

 
  

  

  

RMS št. 001847468-0003 (09.03) (embalaža) Imetnik: Josefa Colls Llobet 

Na Hrvaškem registriran model št. D20140080 (24.01) (zapestnice s stimulatorjem  

mišic) Imetnik: Dominik Žinić 

 

RMS št. 001385926-0001 (09.03) (posode za pijačo) Imetnik: Mocktail Beverages, 

Inc. 

Primer 18 – Razstavljeni pogledi 



Convergence  

 34 

Opomba: Če izdelek prikažete v dodatnem razstavljenem pogledu, lahko to olajša razumevanje 

modela. Vendar uporaba razstavljenih pogledov za prikaz videza modela ne vpliva na omejitve, 

predvidene v nacionalnem pravu ali pravu Skupnosti v zvezi z varstvom nevidnih ali delno vidnih 

delov izdelka pri običajni uporabi izdelka. 

 

e) Delni pogledi  

Opredelitev: Delni pogled je pogled, ki ločeno prikazuje del izdelka. Delni pogled je mogoče 

povečati. 

Zahteve: 

- Delne poglede je treba kombinirati z najmanj enim pogledom, ki prikazuje sestavljeni izdelek 

(različne dele je treba medsebojno povezati) – glej primer 19, pogledi št. 2, 3 in 4 so 

kombinirani s pogledom št. 1. 

 
Sestavljen pogled št. 1 

 
 

Delni pogled št. 2                 Delni pogled št. 3            Delni pogled št. 4 
                   

 

RMS št. 2038216-0001 (15.01, 23.04) (zračni filtri, vsebniki za napajalnike zraka, za motorje)  

Imetnik: BMC S.r.l. 

Primer 19 – Delni pogledi 

- Tisti uradi, ki sprejemajo skupine izdelkov kot en izdelek, lahko uporabljajo enake zahteve. 
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f) Pogledi v preseku 

 

Opredelitev: Pogledi v preseku so prerezi, ki dopolnjujejo poglede z različnih zornih kotov in 

ponazarjajo značilnost ali značilnosti videza izdelka, kot so obris, površina, oblika ali konfiguracija 

izdelka. 

 
Zahteve: 

 
-  Prikazi s tehničnimi navedbami, kot so osne črte ali velikosti (dimenzije), številke itd., niso 

sprejemljivi. 

- Pogled v preseku mora nedvoumno prikazovati isti izdelek. 

- Poglede v preseku je treba predložiti skupaj z drugimi običajnimi pogledi, kot so pogledi z 

različnih zornih kotov. 

 

                             

 

V Španiji registriran model št. I0152702-D (01.01) (piškoti) Imetnik: CUETARA, S.L.  

 

         

 

 

V Beneluksu registriran model št. 38478-0002 (23.02) (umivalniki) Imetnik: Maan Amsterdam Holding BV 

Primer 20 – Pogledi v preseku 
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Opomba: Če dodate poglede v preseku, lahko to olajša razumevanje modela. Vendar uporaba 

pogledov v preseku za prikaz videza modela ne posega v omejitve, predvidene v nacionalnem 

pravu ali pravu Skupnosti v zvezi z zaščito nevidnih ali delno vidnih delov izdelka pri običajni 

uporabi izdelka. 

g) Zaporedje posnetkov (animirani modeli) 

 

Opredelitev: Posnetki so zaporedje pogledov, ki prikazujejo en animiran model ob točno 

določenih trenutkih v jasno razvidnem zaporedju. To velja za: 

- animirano ikono (model, sestavljen iz zaporedja posnetkov); 

 

 

RMS št. 2085894-0014 (14.04) (animirani zaslonski prikazi) Imetnik: NIKE Innovate C.V. 

 
 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

RMS št. 001068001-0002 (14.04) (ikone, animirane ikone, zaslonski prikazi in ikone) Imetnik: Deutsche Telekom AG 

Primer 21 – Sprejemljive animirane ikone 

- animirani grafični uporabniški vmesnik (model vmesnika). 
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RMS št. 001282388-0031 (14.04) (animirani grafični uporabniški vmesniki za prikazovalne zaslone ali njihove dele) Imetnik: Sony Corporation 

Primer 22 – Grafični uporabniški vmesnik  

Zahteve: 

- Načeloma morajo biti vsi pogledi animirane ikone in grafičnega uporabniškega vmesnika 

vizualno povezani, kar pomeni, da morajo imeti skupne značilnosti. 

- Prijavitelj mora oštevilčiti poglede tako, da jasno izražajo premikanje/potek. 

 
Opomba: Videoposnetek bi bil možen način prikazovanja takih modelov (saj omogoča zaznavo in 

vizualno dojemanje zaporedja premikanja), čeprav še niso na voljo tehnična sredstva za vložitev 

prijave za model s predložitvijo videoposnetka. 

 

h) Kombinacija več načinov vizualnega prikaza 

 

Priporočilo: 

Model je priporočljivo prikazati z uporabo le enega načina vizualnega prikaza (risba ali fotografija), 

saj kombinacija več načinov vizualnega prikaza lahko privede do drugačnega celotnega vtisa. Če 

se uporablja več načinov vizualnega prikaza videza izdelka, se morajo ti jasno in očitno nanašati 

na isti model ter biti skladni, kadar se primerjajo razkrite značilnosti. 
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Primer PU6 (21.01) (vozila (igrače)) 

Primer 23 – Nesprejemljiva kombinacija 

 

3.3. Cilj 3 – Nevtralno ozadje 

V obsežni analizi praks uradov v zvezi z nevtralnim ozadjem je bilo ugotovljeno, da med uradi ni 

skupnega pristopa glede razlage pojma nevtralno ozadje, čeprav uradi zahtevajo, da je treba 

prijave modela reproducirati na nevtralnem ozadju. Zato ni bilo mogoče opredeliti jasnih in 

usklajenih zahtev za pomoč prijaviteljem za pravilno prikazovanje modelov na nevtralnem ozadju 

po vsej EU. 

Zato je treba pri presoji, ali je ozadje nevtralno, upoštevati naslednje vidike: barve, kontrast in 

sence. 

 

Prikaz 4 – Struktura poglavja o nevtralnem ozadju 

 
 

3.3.1 Zahteve v zvezi z barvnim ozadjem 

 

a) Ena barva ali ena prevladujoča barva v ozadju je vedno sprejemljiva, če izstopa glede na barve 

modela. 

1)Barve 2)Kontrast 3) Sence 
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Potekli avstrijski model št. 1747/1999 (01.01) (sladoledna lučka) 

Imetnik: Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG 

RMS št. 001390298-0001 (15.05) (pralni stroji (deli)) Imetnik: BSH 

Hausgeräte GmbH 

Primer 24 – Sprejemljivo enobarvno ozadje 

 

                                                                                                                       

 

Primer PU6 (09.02) (kante) Primer PU6 (22.05) (vaba za ribolov) 

Primer 25 – Nesprejemljivo enobarvno ozadje  

 

                                                 

 

  

  

  

Potekli grški model št. 20040600136-0001 (11.01) 

 (zapestnica) Imetnik: Maria Mantzagrioti Meimaridi 

RMS št. 002333484-0001  

(02.02) (športna oblačila) Imetnik: La Hoya Lorca – Club de fútbol 

Primer 26 – Sprejemljivo ozadje s prevladujočo barvo 
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Primer PU6 (01.01) (tortice) 

Primer 27 – Nesprejemljivo ozadje s prevladujočo barvo 

 

b) Prehajajoča barva oziroma več barv v ozadju je sprejemljivih, če je model mogoče jasno razločiti 

od ozadja. 

 

                               

 

 

 

 

 

V Franciji registriran model št. 955805-0005 (09.07)  

(pokrovček stekleničke za parfum) Imetnik: SNIC SARL  

Primer 28 – Sprejemljiva prehajajoča barva/večbarvno ozadje 

 

  

Na Danskem registriran model št. 2013 00008 
(23.01) (pipe) Imetnik: Line Nymann, Emilie Kampmann 

Nadja Ibsen, Pernille Hinborg 

RMS št. 001387476-0001 (09.01) (steklenice) Imetnik:  

Imetnik: Vandemoortele Lipids, naamloze vennootschap 
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3.3.2 Zahteve v zvezi s kontrastom 

 

a) Vse značilnosti modela morajo biti jasno razvidne. 

 

b) Šteje se, da kontrast ni zadosten, če sta barvi ozadja in modela podobni ter se delno prelivata. 

Zato vsi deli modela niso v zadostnem kontrastu z ozadjem (kar pomeni, da ni jasno, kje se konča 

izdelek in kje začne ozadje). 

 

c) Včasih lahko pomaga temnejše ozadje, če je model prozoren ali svetle barve in obratno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

  

 

        Primer 30 – Nezadosten kontrast 

 

   

V Beneluksu registriran model št. 38895-00 (25.03)  

(lopa) Imetnik: Herman Lankwarden 

Primer 29 – Zadosten kontrast 

 

Potekli portugalski model št. 420-0006 (06.01) 

(stoli) Imetnik: Abril Mobiliário (lopa) Imetnik: 

Herman Lankwarden 

Primer PU6 (06.01) (stoli) (lopa) Imetnik: 

Herman Lankwarden 

Potekli RMS št. 000234265-0001 (09.01) 

(steklenice) Imetnik: Torgovy Dom Aroma 

(ZAO) (lopa) Imetnik: Herman Lankwarden 
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3.3.3 Zahteve v zvezi s sencami/odsevi 

 

a) Sence ali odsevi so sprejemljivi, če ostanejo vidne vse značilnosti modela. 

 
b) Sence ali odsevi so nesprejemljivi, če v katerem koli od predloženih pogledov ni mogoče 

nedvoumno določiti predmeta varstva modela. 

 

To se lahko zgodi, če: 

 
- ni dovolj barvnega kontrasta med modelom in ozadjem; 

- sence ne omogočajo presoje vseh značilnosti modela, ker posegajo v model ali zakrivajo 

njegove dele ali izkrivljajo obris modela. 

   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Danskem registriran model št. 2013 00069 (12.11) 

(tovorno kolo s kolesi) Imetnik: 3PART A/S 

Na Danskem registriran model št. 2013 00030 

(08.05, 08.08) (držalo) Imetnik: KITCINO ApS 

Na Danskem registriran model št. 2013 00057 (11.01) 

(nakit) Imetnik: House of Hearing 

Primer 31 – Sprejemljive sence 
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Primer PU6 (11.02) (cvetlične vaze) Primer PU6 (14.01) (slušalke) 

Primer 32 – Nesprejemljive sence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer PU6 (11.01) (prstani) 

Primer 33 – Sprejemljivi odsevi 

 

Primer PU6 (07.01) (sklede za sadje) Primer PU6 (07.01) (sklede za sadje) 

 

Primer 34 – Nesprejemljivi odsevi 
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3.4. Cilj 4 – Oblika prikazov 

 

V temeljiti analizi pravnih določb uradov je bilo ugotovljeno, da imajo nekateri od njih pravne 

omejitve v zvezi s standardi kakovosti, ki se zahtevajo za prijave, prejete elektronsko in na papirju. 

Ker zaradi pravnih omejitev glede te teme ni mogoče doseči enotne prakse, je bila opravljena 

primerjalna študija, katere rezultati so na voljo na koncu tega dokumenta (prilogi 1 in 2). Spodnja 

priporočila so namenjena boljšemu razumevanju uporabnikov, kako najbolje prikazati model s 

pomočjo risb in/ali fotografij. 

 

3.4.1 Priporočila glede kakovosti prikazov modelov, vloženih v obliki risb in/ali 

fotografij 

 

a) V obliki risb: Risbe morajo biti kakovostne, pri čemer morajo biti podobe narisane z jasnimi in 

temnimi neprekinjenimi črtami. Prikaze mora biti mogoče reproducirati, tako da značilnosti modela 

ostanejo jasno razvidne. 

 

Zato se je treba v prikazih izogibati naslednjemu: 

 
- črtam slabe kakovosti; 

- nerazločnim črtam; 

- čezmerni zrnatosti; 

- črtam, ki se stikajo tako, da tvorijo črna in nerazločna območja; 

- pretirano majhnim ali velikim risbam; 

- risbam z znaki brisanja ali popravkov. 

 

b) V obliki fotografij:  Prikazi modela, vloženi v obliki fotografij, morajo biti kakovostni. Model 

mora biti prikazan tako, da so vse značilnosti prikazanega modela jasno razločne in jih je mogoče 

reproducirati. Da se zagotovi kakovost prikazov v obliki fotografije, se je treba izogibati 

naslednjemu: 

 

- nejasnim območjem zaradi pomanjkanja svetlobe; 

- bleščanju na svetlečih se, odsevnih ali prozornih površinah; 

- zamegljenosti (razen če se uporablja kot vizualna omejitev obsega); 

- slabemu kontrastu; 
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- očitnim izbrisom ali popravkom. 

 

3.4.2 Primerjalna študija: 

 

a) Prijava modela v papirnati različici (Priloga 1) 

 

- prikaz modela na papirju (npr. velikost posameznega lista in druge zahteve); 

- največje število modelov na prijavo in največje število pogledov na model; 

- število prikazov izdelka, predloženih na posameznem listu; število pogledov v enem prikazu 

videza izdelka; 

- navedba števila pogledov; 

- dopuščanje opisov v prikazu, na primer pogled od spredaj, pogled od zadaj; 

- dopuščanje tehničnih risb, razlagalnega besedila, izrazov ali simbolov v prikazu; 

- število potrebnih kopij; 

- mere prikaza v obliki fotografij in risb v cm v posameznih in večpredmetnih prijavah 

(najmanjše in največje). 

 

b) Elektronska prijava modela (Priloga 2) 

 

- največje število pogledov na prilogo; 

- največje število modelov na prijavo in največje število pogledov na model; 

- oblike datotek; 

- skupna omejitev velikosti prijave; 

- omejitev velikosti datoteke na posamezen pogled; 

- najmanjša in največja ločljivost (dpi); 

- uradi s sistemom e-prijave. 
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PRILOGA 1: Prijave v papirnati različici 

 

Prikaz modela 

v papirnati 

različici 

(npr. velikost 

posameznega 

lista in druge 

zahteve) 

Največje 

število 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

pogledov na 

model 

Število prikazov, ki 

jih je mogoče 

predložiti na enem 

listu 

Ali vsak prikaz ustreza 

enemu pogledu? 

Mere prikaza na 

fotografijah in risbah v 

posameznih in 

večpredmetnih prijavah 

(najmanjše in največje) 

Ali je 

navedeno 

število 

pogledov? 

Ali so dovoljeni 

opisi vrst 

pogledov, 

npr. pogled od 

spredaj, pogled 

od zadaj? 

Ali je v prikaz 

dovoljeno vključiti 

tehnične risbe, 

razlagalno besedilo, 

izraze ali simbole? 

Število kopij 

BG 

A4 

(29,7 cm x 21 c

m) 

Ni omejitve 
Največ 

7 pogledov. 
6 Da 

Najmanj 3 cm x 4 cm in 

največ 14 cm x 24 cm. 
Da Da Ne 

Dve kopiji 

vsakega 

prikaza. 

BX 

 

A4   

 

50 Ni omejitve. 24 prikazov. Da 
Najmanj 4 cm x 4 cm in 

največ 16 cm x 24 cm. 
Ne Da Ne 

Tri kopije 

vsakega 

prikaza, 

vključno z eno 

kopijo na 

papirnati 

prijavi. 

CH A4 Ni omejitve. Ni omejitve. 
Lahko se predloži več 

pogledov. 
Da Največ: A4. Da 

Da, vendar poleg 

slike. 
Ne Le ena kopija. 

CY 

A4  

(29,7 cm x 21 c

m) 

50 Ni omejitve. 

 

Da Največ: 6 cm x 6 cm Da Da Da Le ena kopija. 
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Prikaz modela 

v papirnati 

različici 

(npr. velikost 

posameznega 

lista in druge 

zahteve) 

Največje 

število 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

pogledov na 

model 

Število prikazov, ki 

jih je mogoče 

predložiti na enem 

listu 

Ali vsak prikaz ustreza 

enemu pogledu? 

Mere prikaza na 

fotografijah in risbah v 

posameznih in 

večpredmetnih prijavah 

(najmanjše in največje) 

Ali je 

navedeno 

število 

pogledov? 

Ali so dovoljeni 

opisi vrst 

pogledov, 

npr. pogled od 

spredaj, pogled 

od zadaj? 

Ali je v prikaz 

dovoljeno vključiti 

tehnične risbe, 

razlagalno besedilo, 

izraze ali simbole? 

Število kopij 

CZ 

Ni omejitve, 

priporoča se 

A4. 

Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. Da Ni omejitve. Da 
Da, na posebnem 

listu. 
Ne 

Pet kopij 

vsakega 

prikaza. 

DE 

Model se 

reproducira na 

uradnih 

obrazcih (A4). 

100 
Največ 

10 pogledov. 

Ni omejitve. Vendar je 

treba za vsak model v 

združeni prijavi 

uporabiti poseben 

obrazec. 

V skladu s tretjo točko 

oddelka III člena 7 

izvedbene uredbe o 

modelih en prikaz 

prikazuje le en pogled 

modela (ne dveh 

elementov istega modela 

v enem pogledu), vendar 

ne pogled v 

standardizirani obliki. 

Najmanj: 3 cm x 3 cm. 
Da, treba ga 

je navesti. 

Ne. To je treba 

pojasniti v 

ločenem opisu. 

Ne 

Dovolj je en 

izvod. Kopije 

niso potrebne. 

DK Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. Da Ni omejitve. Da Ne Ne Le ena kopija. 

EE 

A4 

(29,7 cm x 21 c

m) 

Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. Da Ni omejitve. Da Ne Ne 

Dve kopiji 

vsakega 

prikaza. 
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Prikaz modela 

v papirnati 

različici 

(npr. velikost 

posameznega 

lista in druge 

zahteve) 

Največje 

število 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

pogledov na 

model 

Število prikazov, ki 

jih je mogoče 

predložiti na enem 

listu 

Ali vsak prikaz ustreza 

enemu pogledu? 

Mere prikaza na 

fotografijah in risbah v 

posameznih in 

večpredmetnih prijavah 

(najmanjše in največje) 

Ali je 

navedeno 

število 

pogledov? 

Ali so dovoljeni 

opisi vrst 

pogledov, 

npr. pogled od 

spredaj, pogled 

od zadaj? 

Ali je v prikaz 

dovoljeno vključiti 

tehnične risbe, 

razlagalno besedilo, 

izraze ali simbole? 

Število kopij 

ES A4 50 
Največ 

7 pogledov. 
7 Da 26,2 cm x 17 cm. Da Ne Na zgornjem delu. Le ena kopija. 

FI A4 Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. Da 

Ni omejitev glede 

najmanjše velikosti, 

največja velikost prikaza pa 

mora biti A4. 

Da Ne Ne 

Predložiti je 

treba dve 

kopiji. 

FR 

A4  

(29,7 cm x 21 c

m) 

100 Ni omejitve. 1 Da 

Najmanj: 8 cm pri vsaj eni 

od dimenzij.                           

Največ: 15 cm x 18 cm. 

Da Ne Le za razred 1908 

Dve kopiji 

vsakega 

prikaza. 

GR A4 50 

Število pogledov 

na model ni 

omejeno. 

N. r. Da Največ: 16 cm x 16 cm. Da Ne 

Besedilo ni 

dovoljeno. Prikazi ne 

vključujejo grafičnih 

simbolov. 

Tehnične risbe so 

dovoljene, če ne 

vključujejo besedila. 

Fotokopije in 

fotografije s 

polaroidnih 

filmov niso 

dovoljene, 

podobe morajo 

biti primerne 

za ofsetni tisk. 
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Prikaz modela 

v papirnati 

različici 

(npr. velikost 

posameznega 

lista in druge 

zahteve) 

Največje 

število 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

pogledov na 

model 

Število prikazov, ki 

jih je mogoče 

predložiti na enem 

listu 

Ali vsak prikaz ustreza 

enemu pogledu? 

Mere prikaza na 

fotografijah in risbah v 

posameznih in 

večpredmetnih prijavah 

(najmanjše in največje) 

Ali je 

navedeno 

število 

pogledov? 

Ali so dovoljeni 

opisi vrst 

pogledov, 

npr. pogled od 

spredaj, pogled 

od zadaj? 

Ali je v prikaz 

dovoljeno vključiti 

tehnične risbe, 

razlagalno besedilo, 

izraze ali simbole? 

Število kopij 

HR 

A4 

(29,7 cm x 21 c

m); model se 

reproducira na 

belem papirju 

in nalepi ali 

natisne 

neposredno 

nanj. Grafični 

ali fotografski 

prikazi modela 

imajo prave 

kote in ravne 

robove, ne sme 

se jih 

prepogibati, 

označevati ali 

povezati z 

obrazcem s 

perforacijami. 

 

Ni omejitve. 
Največ 

6 pogledov. 
1 Da 

Najmanj: 4 cm x 4 cm; 

največ 26,2 cm x 17 cm; na 

levi strani mora biti rob, 

širok vsaj 2,5 cm. 

Da Ne Ne Le ena kopija. 
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Prikaz modela 

v papirnati 

različici 

(npr. velikost 

posameznega 

lista in druge 

zahteve) 

Največje 

število 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

pogledov na 

model 

Število prikazov, ki 

jih je mogoče 

predložiti na enem 

listu 

Ali vsak prikaz ustreza 

enemu pogledu? 

Mere prikaza na 

fotografijah in risbah v 

posameznih in 

večpredmetnih prijavah 

(najmanjše in največje) 

Ali je 

navedeno 

število 

pogledov? 

Ali so dovoljeni 

opisi vrst 

pogledov, 

npr. pogled od 

spredaj, pogled 

od zadaj? 

Ali je v prikaz 

dovoljeno vključiti 

tehnične risbe, 

razlagalno besedilo, 

izraze ali simbole? 

Število kopij 

HU A4 50 Ni omejitve. 

Število prikazov ni 

omejeno, vendar 

obstajajo zahteve 

glede največje in 

najmanjše velikosti   

(glej Mere prikaza).  

Če je na enem listu 

več prikazov, mora biti 

med njimi dovolj 

prostora (najmanj 

2 cm). 

Prikaz modela   

mora biti nedvoumen. 

Fotografije: najmanj: 3 cm 

x 4 cm, največ: 12 cm x 

15 cm Grafični prikazi: 

največ: A4 Prostor na vrhu 

vsakega lista papirja 

(2,5 cm) 

Da 

Ne. Prikaz ne 

sme vključevati   

 dodatnih črt, ki bi 

lahko oteževale 

razumevanje 

modela,  

 kot so črtkane 

črte, črte križnega 

rastra, oziroma 

pojasnil, pripomb 

ali naslovov.  

Glej pravno 

določbo urada 

HIPO: Uredba 

št. 19/2001 o 

podrobnih 

formalnih 

zahtevah. 

Ne.   

Glej pravne določbe 

urada HIPO:   

Uredba št. 19/2001 o 

podrobnih formalnih 

zahtevah. 

Ena kopija 
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Prikaz modela 

v papirnati 

različici 

(npr. velikost 

posameznega 

lista in druge 

zahteve) 

Največje 

število 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

pogledov na 

model 

Število prikazov, ki 

jih je mogoče 

predložiti na enem 

listu 

Ali vsak prikaz ustreza 

enemu pogledu? 

Mere prikaza na 

fotografijah in risbah v 

posameznih in 

večpredmetnih prijavah 

(najmanjše in največje) 

Ali je 

navedeno 

število 

pogledov? 

Ali so dovoljeni 

opisi vrst 

pogledov, 

npr. pogled od 

spredaj, pogled 

od zadaj? 

Ali je v prikaz 

dovoljeno vključiti 

tehnične risbe, 

razlagalno besedilo, 

izraze ali simbole? 

Število kopij 

IE A4 100 Ni omejitve. 1 Da 
Najmanj 9 cm x 12 cm.  

Največ 18 cm x 24 cm. 
Da Da Ne Ena 

IS 
A4 (21 cm x 

29,7 cm) 
Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. Da 

Ni najmanjše mere, 

največja 21 cm x 29,7 cm. 

Da 

Za namene 

pojasnjevanja se 

ponazoritvam 

lahko dodajo opisi 

(npr. „zgoraj“, 

„spodaj“, 

„prerez“). 

Ne 

Predložita se 

dve kopiji 

vsakega 

prikaza 

modela.  

IT A4 Ni omejitve. Ni omejitve. 1 Da 
Velikost A4 (29,7 cm x 

21 cm) 
Da Da Ne Le ena kopija. 

LT A4 100 Ni omejitve. 1 Da 
Največ: 200 mm x 150 mm  

(= 20 cm x 15 cm). 
Da Ne Ne 

Tri kopije 

vsakega 

pogleda 

modela. 
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Prikaz modela 

v papirnati 

različici 

(npr. velikost 

posameznega 

lista in druge 

zahteve) 

Največje 

število 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

pogledov na 

model 

Število prikazov, ki 

jih je mogoče 

predložiti na enem 

listu 

Ali vsak prikaz ustreza 

enemu pogledu? 

Mere prikaza na 

fotografijah in risbah v 

posameznih in 

večpredmetnih prijavah 

(najmanjše in največje) 

Ali je 

navedeno 

število 

pogledov? 

Ali so dovoljeni 

opisi vrst 

pogledov, 

npr. pogled od 

spredaj, pogled 

od zadaj? 

Ali je v prikaz 

dovoljeno vključiti 

tehnične risbe, 

razlagalno besedilo, 

izraze ali simbole? 

Število kopij 

LV A4 Ni omejitve. Ni omejitve. 

Če je prikazov več, 

mora biti med njimi 

2 cm praznega 

prostora. 

Da 
Najmanj: 9 cm x 12 cm.  

Največ: format A4. 
Da Ne Ne 

Predložita se 

dve kopiji 

vsakega 

prikaza 

modela.  

MT A4 1 7 1 Da 
Najmanj 6 cm x 6 cm.  

Največ 16 cm x 18 cm. 
Da Da Ne Ena kopija. 

NO A4 Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. Da 

Prikazi morajo biti veliki 

najmanj 3 cm.  

Najmanj: 5 mm široki. 

Da Ne Ne Le ena kopija. 

PL A4 10 Ni omejitve. Ni omejitve. Da 

Najmanj: 5 cm x 5 cm. 

Največ 13 cm x 18 cm. 

Da Ne Ne Ena kopija. 
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Prikaz modela 

v papirnati 

različici 

(npr. velikost 

posameznega 

lista in druge 

zahteve) 

Največje 

število 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

pogledov na 

model 

Število prikazov, ki 

jih je mogoče 

predložiti na enem 

listu 

Ali vsak prikaz ustreza 

enemu pogledu? 

Mere prikaza na 

fotografijah in risbah v 

posameznih in 

večpredmetnih prijavah 

(najmanjše in največje) 

Ali je 

navedeno 

število 

pogledov? 

Ali so dovoljeni 

opisi vrst 

pogledov, 

npr. pogled od 

spredaj, pogled 

od zadaj? 

Ali je v prikaz 

dovoljeno vključiti 

tehnične risbe, 

razlagalno besedilo, 

izraze ali simbole? 

Število kopij 

PT 

A4 (model se 

reproducira na 

neprozornem 

belem papirju 

(A4) in nalepi 

ali natisne 

neposredno 

nanj. Listi niso 

prepognjeni ali 

speti.) 

100 
Največ 7 

pogledov. 

Zaželen je en prikaz 

na list. 
Da 

Fotografije: mere prikazov 

morajo biti najmanj 10 cm x 

15 cm; risbe: na levi strani 

mora biti rob, širok vsaj 

2,5 cm, na desni strani 

1,5 cm, 2,5 cm na vrhu in 

1 cm na dnu strani. 

Da 

NE – opis lahko 

predložite 

posebej. 

Ne Le ena kopija. 

RO A4 100 Ni omejitve. 
Najmanj eden, največ 

12. 
Da 

Najmanj: 60 mm x 60 mm 

ali večkratnik teh mer 

(najmanj 6 cm x 6 cm).  

Največ: 180 mm x 240 mm 

(18 cm x 24 cm). 

Da 

Zaenkrat ne, 

vendar bi lahko 

bili sprejemljivi. 

Ne 

Tri kopije 

vsakega 

prikaza, 

vključno z eno 

kopijo na 

papirni prijavi. 

SE A4 Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. Da Največ: A4. Da 
Da, za namen 

pojasnjevanja. 
Ne Le ena kopija. 
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Prikaz modela 

v papirnati 

različici 

(npr. velikost 

posameznega 

lista in druge 

zahteve) 

Največje 

število 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

pogledov na 

model 

Število prikazov, ki 

jih je mogoče 

predložiti na enem 

listu 

Ali vsak prikaz ustreza 

enemu pogledu? 

Mere prikaza na 

fotografijah in risbah v 

posameznih in 

večpredmetnih prijavah 

(najmanjše in največje) 

Ali je 

navedeno 

število 

pogledov? 

Ali so dovoljeni 

opisi vrst 

pogledov, 

npr. pogled od 

spredaj, pogled 

od zadaj? 

Ali je v prikaz 

dovoljeno vključiti 

tehnične risbe, 

razlagalno besedilo, 

izraze ali simbole? 

Število kopij 

SI Nedoločeno. Ni omejitve. 
Največ 

6 pogledov. 
Ni omejitve. Da 

Najmanj: 3 cm x 3 cm.   

Največ: 16 cm x 16 cm. 
Da Ne Ne 

3 kopije 

vsakega 

prikaza. 

SK 
Najmanj: A6. 

Največ: A4. 
Ni omejitve Ni omejitve Ni določeno. Da Najmanj: A6. Največ: A4. Da Ne Ne Tri kopije 

TR A4 Ni omejitve. Ni omejitve. Največ 4. Da 
Najmanj: 8 cm x 8 cm.  

Največ: 16 cm x 16 cm. 
Da Ne Ne Le ena kopija 

UK A4 

 

Največ 

7 pogledov. 
1 

  

Ne 

Da. Slike, ki 

ponazarjajo model, 

morajo biti 

prikazane 

navpično, pri 

čemer je treba 

vsako sliko 

ustrezno označiti 

(npr. pogled s 

perspektive, 

pogled od spredaj, 

pogled s strani). 

Ne. Le prerez .Prikazi 

ne smejo vključevati 

mer ali drugih 

tehničnih specifikacij.  

 

Le ena kopija 
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Prikaz modela 

v papirnati 

različici 

(npr. velikost 

posameznega 

lista in druge 

zahteve) 

Največje 

število 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

pogledov na 

model 

Število prikazov, ki 

jih je mogoče 

predložiti na enem 

listu 

Ali vsak prikaz ustreza 

enemu pogledu? 

Mere prikaza na 

fotografijah in risbah v 

posameznih in 

večpredmetnih prijavah 

(najmanjše in največje) 

Ali je 

navedeno 

število 

pogledov? 

Ali so dovoljeni 

opisi vrst 

pogledov, 

npr. pogled od 

spredaj, pogled 

od zadaj? 

Ali je v prikaz 

dovoljeno vključiti 

tehnične risbe, 

razlagalno besedilo, 

izraze ali simbole? 

Število kopij 

WIPO A4 100 Ni omejitve. 
Lahko se predloži več 

pogledov. 
Da 

Najmanj 3 cm x 3 cm. 

Največ 16 cm x 16 cm. 

Da 

Ne, legende 

sprejemamo 

posebej. 

Ne. Prikazi ne smejo 

vključevati mer ali 

drugih tehničnih 

specifikacij. 

Le ena kopija 

EUIPO 

Model je 

reproduciran na 

neprozornem 

belem papirju in 

nalepljen ali 

natisnjen 

neposredno 

nanj. Listi niso 

prepognjeni ali 

speti. 

Ni omejitve. 

Ni omejitve. 

Vendar bo 

registriranih/objav

ljenih največ 

7 pogledov. 

1 Da 

Največ 26,2 cm × 17 cm.  

Na levi strani mora biti rob, 

širok vsaj 2,5 cm. 

Da Da Ne Le ena kopija. 
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PRILOGA 2: Elektronsko prejete prijave  

 

Največje število 

pogledov na prilogo 

Največje število 

naloženih 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

naloženih pogledov 

na model 

Oblike datotek 

Skupna 

omejitev 

velikosti 

prijave 

Omejitev 

velikosti 

na pogled 

Najmanjša in 

največja 

ločljivost (dpi) 

Ali ima vaš urad sistem e-prijave? Če da, kateri? Če ne, 

ali je predviden? 

BG En pogled na prilogo Ni omejitve. 7 JPG, PNG, GIF Največ 50 MB 1 MB Ni omejitve. https:/portal.bpo.bg. 

BX En pogled na prilogo 50 Ni omejitve JPEG/GIF 

Največja 

velikost ni 

določena, 

preverjanja ni. 

2 MB Ni omejitve 
Sistem e-prijave  

družbe Cooperation Fund, prilagojen za urad BOIP. 

CH 
Lahko se predloži več 

pogledov. 
Ni omejitve. Ni omejitve. 

Vse oblike, ki jih je mogoče 

obravnavati. 
Največ 20 MB 20 MB Idealno 300 dpi Ne, vendar lahko prijavo pošljete po elektronski pošti. 

CY Elektronska prijava ni na voljo – še ni opredeljeno. 

CZ Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. 
Ni 

omejitve. 
Ni omejitve. Da 

DE En pogled na prilogo   JPG  2 MB Najmanj 300 dpi  
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Največje število 

pogledov na prilogo 

Največje število 

naloženih 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

naloženih pogledov 

na model 

Oblike datotek 

Skupna 

omejitev 

velikosti 

prijave 

Omejitev 

velikosti 

na pogled 

Najmanjša in 

največja 

ločljivost (dpi) 

Ali ima vaš urad sistem e-prijave? Če da, kateri? Če ne, 

ali je predviden? 

DK Ni omejitve. Ni omejitve. Ni omejitve. PDF 

Ni omejitev, 

vendar največ 

10 MB na 

datoteko. 

10 MB Ni omejitve. Imamo sistem e-prijave, ki ga je interno razvil urad DKTPO. 

EE En pogled na prilogo Ni omejitve. Ni omejitve. JPG, GIF, BMP Ni omejitve. 
Ni 

omejitve. 
Ni omejitve. Da Za prihodnjo uporabo je predviden CFO. 

ES En pogled na prilogo 50 7 JPG Največ 50 MB 2 MB  Sistem e-prijave urada EUIPO 

FR En pogled na prilogo 100 100 JPG/GIF/PNG Je ni. 5 MB Najmanj 300 dpi Da, interni sistem e-prijave. 

FI E-prijava ni na voljo. 

GR En pogled na prilogo 

Največ 

50 modelov na 

prijavo 

Največ 20 pogledov 

na model 
JPG  2 MB  

Sistem e-prijave modelov, ki ga uporablja urad EUIPO, je bil 

prilagojen grški zakonodaji. 

HR En pogled na prilogo Ni omejitve. 6 JPG/JPEG/GIF/ PNG/BMP Največ 40 MB 5 MB Največ 600 dpi 
Da. „E-prijava“ je elektronska storitev, ki omogoča vložitev 

prijave za registracijo pravic industrijske lastnine prek spleta. 
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Največje število 

pogledov na prilogo 

Največje število 

naloženih 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

naloženih pogledov 

na model 

Oblike datotek 

Skupna 

omejitev 

velikosti 

prijave 

Omejitev 

velikosti 

na pogled 

Najmanjša in 

največja 

ločljivost (dpi) 

Ali ima vaš urad sistem e-prijave? Če da, kateri? Če ne, 

ali je predviden? 

HU En pogled na prilogo 50 

100   

(tehnična omejitev – 

posamezen pogled 

največ 250 kB) 

JPG/PNG  

(vladna Uredba št. 147/2007   

o podrobnih pravilih za 

elektronske prijave …) 

100 pogledov 

x največ 

250 kB/pogle

d. 

250 kB 

Sedanje 

tehnične 

omejitve:  

največ 100 

pogledov  

 in največ 

250 kB na 

pogled. 

Elektronsko prijavo lahko vložijo samo tiste stranke, ki imajo 

uradni elektronski podpis, in sicer prek „Ügyfélkapu“ (prehoda 

za stranke) ali uradnega spletišča urada HIPO:   

https://ugyintezes.hipo.gov.hu/eBej2/Step1Case6.page. 

IE En pogled na prilogo 100 7 JPEG Ni omejitve. 4 MB  

800 x 
600 slikovnih 

pik 

300 dpi 

E-prijava je bila uvedena 11. decembra 2015. 

IS E-prijava še ni na voljo, vendar je predvidena – 2015. 

IT En pogled na prilogo Ni omejitve. Ni omejitve. PDF  

Datoteka je 

lahko velika 

največ 10 MB. 

Ni 

omejitve. 
 300 dpi E-prijava je na voljo (https://servizionline.uibm.gov.it) 

LT En pogled na prilogo 100 Ni omejitve. JPG, GIF, PNG Ni omejitve. 2 MB Ni omejitve. Da, CF SP FO 

LV En pogled na prilogo Ni omejitve. Ni omejitve. 
JPEG, JPG, BMP, TIFF, 

TIF, PNG 
Ni omejitve. 15 MB Najmanj 300 dpi E-prijava modelov CF SP urada EUIPO. 

https://servizionline.uibm.gov.it/
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Največje število 

pogledov na prilogo 

Največje število 

naloženih 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

naloženih pogledov 

na model 

Oblike datotek 

Skupna 

omejitev 

velikosti 

prijave 

Omejitev 

velikosti 

na pogled 

Najmanjša in 

največja 

ločljivost (dpi) 

Ali ima vaš urad sistem e-prijave? Če da, kateri? Če ne, 

ali je predviden? 

MT En pogled na prilogo 1 7 JPG, PNG, GIF N. r. 
Ni 

preverjanj. 
N. r. http://ips.gov.mt/welcome/ 

NO Ne Ne Ne 
Ni omejitev, samo 

priporočila. 
 10 MB  www.altinn.no/en 

PL Ni omejitve. 
10 ali neomejeno 

v primeru sklopa. 
Ni omejitve. 

TIFF, TIF, JPG, GIF, doc, 

docx, rtf, pdf, txt 
Ni omejitve. 

Ni 

omejitve. 
Ni določena. Da, epuap.gov.pl. 

PT En pogled na prilogo 100 7 
JPG/TIFF/PDF – obrazec 

velikosti A4 
 10 MB 

Najmanj 300 in 

največ 600 dpi 
DA 

RO En pogled na prilogo 100 Ni omejitve. GIF Ni omejitve. 2 MB Največ 600 dpi 14. september 

SE En pogled na prilogo Ni omejitve Ni omejitve JPG, PNG,GIF Ni omejitve 50MB 300 dpi E-prijava CFO in prilagojena za urad PVR. 

SI Ena priloga na pogled. 10 6 JPG 
Največ 

130 MB 
2 MB 

Največ 300 dpi  

Najmanjša 

ločljivost ni 

omejena. 

DA 

SK E-prijava ni na voljo, vendar je predvidena – 2016. 

http://ips.gov.mt/welcome/
http://www.altinn.no/en
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Največje število 

pogledov na prilogo 

Največje število 

naloženih 

modelov na 

prijavo 

Največje število 

naloženih pogledov 

na model 

Oblike datotek 

Skupna 

omejitev 

velikosti 

prijave 

Omejitev 

velikosti 

na pogled 

Najmanjša in 

največja 

ločljivost (dpi) 

Ali ima vaš urad sistem e-prijave? Če da, kateri? Če ne, 

ali je predviden? 

TR En pogled na prilogo Ni omejitve. Ni omejitve. JPG Ni omejitve. 1 MB Samo 300 dpi Da. Poseben program, razvit za prijave modela. 

UK Največ 7 pogledov  7      

WIPO 
Lahko se predloži več 

pogledov. 
100 Ni omejitve JPG, TIFF Ni omejitve  300 dpi E-prijava  

EUIPO En pogled na prilogo Ni omejitve. 7 JPG Ni omejitve. 5 MB 

Ločljivost 

tiskanja: 

najmanj 96 in 

največ 300 dpi 

E-prijava 
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