
 
REPUBLIKA         SLOVENIJA 

Ministrstvo za gospodarstvo 
 

U R A D  R E P U B L I K E  S L O V E N I J E  ZA  I N T E L E K T U A L N O  L A S T N I N O  
 

 
PRISTOJBINE ZA PRIDOBITEV IN VZDRŽEVANJE 

PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE 
 
 
1. PATENT 
 
  SIT 
1.1. Prijavna pristojbina vključno z veljavnostjo za prva tri leta 20.000
1.2. Vzdrževanje veljavnosti: 
1.3.1. 4. leto 6.000
 5. leto 7.500
 6. leto 9.000
 7. leto 11.000
 8. leto 12.500
 9. leto 14.500
 10. leto 20.000
 11. leto 28.000
 12. leto 36.000
 13. leto 43.000
 14. leto 50.000
 15. leto 57.000
 16. leto 71.000
 17. leto 93.000
 18. leto 120.000
 19. leto 160.000
 20. leto 200.000
1.3. Dodatne zahteve: 
1.3.1. Poprava ali dopolnitev zahteve za priznanje prednostne pravice 5.000
1.3.2. Vzpostavitev prednostne pravice 7.500
1.3.3. Izdaja ugotovitvene odločbe 15.000
1.3.4. Pridobitev podatkov ali mnenja za izdajo ugotovitvene odločbe 200.000
1.4. Sporazum o razširitvi Evropskih patentov na Slovenijo oziroma Evropska 

patentna konvencija: 
1.4.1. Objava prevoda 3.000
1.4.2. Sprememba evropske prijave v nacionalno 20.000
 
Pristojbine za vzdrževanje pravic iz točke 1.2. se plačujejo v roku, ki ni daljši od enega leta pred datumom 
zapadlosti, na račun št. 01100-1000307004, sklic: 11 21261-7111045-oznaka prijave. 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 zahteve za podelitev patenta. 
Kot datum plačila pristojbine se šteje datum, ko je celotni znesek knjižen na gornji račun. Kadar se pristojbina 
plača na blagajni Urada RS za intelektualno lastnino, pa je ta datum datum plačila na blagajni urada. 
 
 

 



 

 
2. MODEL 
 
  SIT 
2.1. Prijavna pristojbina, vključno s pristojbino za vzdrževanje za prvih 5 let: 
2.1.1. za en izdelek 15.500
2.1.2. za vsak dodatni izdelek pri prijavi, ki se nanaša na več izdelkov 12.000
2.2. Vzdrževanje veljavnosti: 
2.2.1. za naslednjih pet let za en izdelek 9.000
2.2.2. za vsak dodatni izdelek pri modelu, ki se nanaša na več izdelkov 6.000
 Model Skupnosti (RCD) 
 Pristojbina za pošiljanje prijave na 

Urad za harmonizacijo notranjega trga (OHIM) 
10.000

 
Pristojbine za vzdrževanje pravic iz točke 2.2. se plačujejo v roku, ki ni daljši od enega leta pred datumom 
zapadlosti. Pri plačilu prijavne pristojbine iz točke 2.1. se upoštevajo že plačane pristojbine. Pristojbine se 
plačujejo na račun št. 01100-1000307004, sklic: 11 21261-7111045-oznaka prijave. 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 zahteve za registracijo modela.  
Kot datum plačila pristojbine se šteje datum, ko je celotni znesek knjižen na gornji račun. Kadar se pristojbina 
plača na blagajni Urada RS za intelektualno lastnino, pa je ta datum datum plačila na blagajni urada. 
Pristojbina za pošiljanje prijave na Urad za harmonizacijo notranjega trga (OHIM) se plača ob vložitvi prijave na 
račun št. 01100-1000307004, sklic: 11 21261-7111045-oznaka prijave. 
 
 
3. ZNAMKA 
 
  SIT 
3.1. Prijavna pristojbina: 
3.1.1 do vključno tri razrede 20.000
3.1.2. za vsak naslednji razred 3.000
3.1.3. za kolektivno znamko do vključno treh razredov 50.000
3.1.4. za vsak naslednji razred 9.000
3.2 Pristojbina za registracijo znamke, vključno z veljavnostjo za prvih 10 let 

oziroma za obnovo znamke za 10 let: 
3.2.1 za tri razrede 30.000
3.2.2. za vsak naslednji razred 10.000
3.4. Dodatne zahteve: 
3.4.1. Razvrstitev ali poprava klasifikacije (za vsako blago oziroma storitev) 1.000
3.4.2 Ugovor zoper registracijo 10.000
3.5. Mednarodna registracija 
3.5.1. Zahteva za mednarodno registracijo 10.000
3.5.2. Ugovor zoper registracijo mednarodne znamke 15.000
 Znamka Skupnosti (CTM) 
 Pristojbina za pošiljanje prijave na 

Urad za harmonizacijo notranjega trga (OHIM) 
10.000

 
Pristojbine za vzdrževanje pravic iz točke 3.3.1. se plačujejo v roku, ki ni daljši od enega leta pred datumom 
zapadlosti, na račun št. 01100-1000307004, sklic: 11 21261-7111045-oznaka prijave. 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 zahteve za registracijo znamke.  
Kot datum plačila pristojbine se šteje datum, ko je celotni znesek knjižen na gornji račun. Kadar se pristojbina 
plača na blagajni Urada RS za intelektualno lastnino, pa je ta datum datum plačila na blagajni urada. 
Pristojbina za pošiljanje prijave na Urad za harmonizacijo notranjega trga (OHIM) se plača ob vložitvi prijave na 
račun št. 01100-1000307004, sklic: 11 21261-7111045-oznaka prijave. 
 
 



 
 OSTALE PRISTOJBINE 
 
  SIT 
 Zahteva za nadaljevanje postopka po zamudi 15.000
 Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje 10.000
 Register 
 Vpis vsake spremembe v register 7.000
 ZAMUDNE PRISTOJBINE IN OLAJŠAVE 
 Zamudna pristojbina v višini 50% celotne pristojbine, ki ni bila pravočasno 

plačana. 
 
Pristojbine se plača na račun št. 01100-1000307004, sklic: 11 21261-7111045-oznaka prijave. 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).  
Kot datum plačila pristojbine se šteje datum, ko je celotni znesek knjižen na gornji račun. Kadar se pristojbina 
plača na blagajni Urada RS za intelektualno lastnino, pa je ta datum datum plačila na blagajni urada. 
 
 TOPOGRAFIJA POLPREVODNIŠKIH VEZIJ 
 
  SIT 
 Pristojbina za registracijo (vključuje: prijavo, vzdrževanje, objavo in listino) 50.000
 
Pristojbina iz točke 1.1. se plača najkasneje v roku dveh mesecev od vložitve prijave na račun št. 01100-
1000307004, sklic: 11 21261-7111045-oznaka prijave. 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 zahteve za 
registracijo topografije polprevodniškega vezja.  
Kot datum plačila pristojbine se šteje datum, ko je celotni znesek knjižen na gornji račun. Kadar se pristojbina 
plača na blagajni Urada RS za intelektualno lastnino, pa je ta datum datum plačila na blagajni urada. 
 
 DODATNI VARSTVENI CERTIFIKAT 
 
  SIT 
 Prijavna pristojbina 100.000
 Vzdrževanje veljavnosti: 
 1. leto 400.000
 2. leto 500.000
 3. leto 600.000
 4. leto 700.000
 5. leto 800.000
 
Pristojbine se plača na račun št. 01100-1000307004, sklic: 11 21261-7111045-številka patenta. 
Kot datum plačila pristojbine se šteje datum, ko je celotni znesek knjižen na gornji račun. Kadar se pristojbina 
plača na blagajni Urada RS za intelektualno lastnino, pa je ta datum datum plačila na blagajni urada. 
 
 UPRAVNE TAKSE 
 
 Tarifna številka 66 SIT
 Potrdilo o prednostni pravici 2.890
 Potrdilo iz registrov pravic industrijske lastnine 1.700
 Opravljanje strokovnega izpita 30.600
 Popravni (strokovni) izpit 10.200
 Vpis v register zastopnikov 226.661
 
Takse se plačujejo na račun 01100-100035294, sklic 11 21261-7111240- nnnnnLL, pri čemer pomeni nnnnn zadnjih 
pet cifer iz prijavne številke, LL pa zadnji dve cifri iz letnice vložitve prijave. Upravne takse do višine 5.000 SIT se lahko 
plačujejo s koleki. 
  



 
 Tarifni številki 1 in 3 
 Vloga/zahteva 850
 Odločba o vpisu spremembe v register zastopnikov 3.400
 
Takse se plačujejo na račun 01100-1000315637, sklic 11 21261-7111002-leto (št. zastopnika in leto). Upravne takse 
do višine 5.000 SIT se lahko plačujejo s koleki. 
 
 
 CENIK INFORMACIJSKIH STORITEV 
 URADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 
 
 
  SIT 
A. POIZVEDBE IN POSREDOVANJE INFORMACIJ  
A.1 Poizvedba po informacijskih bazah urada - za vsak profil 5.000,00 
A.2 Poizvedba glede podobnosti ali identičnosti z določeno znamko ali znakom 10.000,00 
A.3 Posredovanje pisnih mnenj tujih uradov o novosti in inovativnosti izumov na podlagi 

sklenjenih sporazumov 
7.000,00 

A.4 Selektivno razdeljevanje informacij (SDI):  
A.4.1 minimalna mesečna naročnina, če skupna vsota zneskov od A.4.1.1 do A.4.1.3 v 

obračunanem mesecu ne doseže tega zneska 
3.000,00 

A.4.1.1 začetni profil (do vključno 5 deskriptorjev) 1.000,00 
A.4.1.2 vsak nadaljnji deskriptor 200,00 
A.4.1.3 vsak zadetek 50,00 
A.5 Nestandardne informacijske storitve  
A.5.1 ena ura izvajanja informacijske storitve 6.000,00 
A.6 Samostojno opravljanje poizvedb  
A.6.1 s priključitvijo na računalnik urada  
A.6.1.1 minimalna letna naročnina, če celokupna letna poraba računalniškega časa ne presega 

en ure 
15.120,00 

A.6.1.2 ena sekunda dela na računalniku 4,20 
A.6.2 v čitalnici urada brezplačno 
   
B. ADMINISTRATIVNE STORITVE  
B.1 Izpis ali fotokopija rezultata - za vsako stran A4 50,00 
B.2 Izpis ali fotokopija rezultata po telefaksu - za vsako stran A4 50,00 + PTT 

stroški 
B.3 Uporaba posameznega CD-ROM v čitalnici Urada 300,00 
   
C. PUBLIKACIJE URADA IN DRUGE PUBLIKACIJE  
C.1 Posamezan številka Bilten za industrijsko lastnino - BIL 500,00 
C.2 Dokumenti urada  
C.2.1 skupaj do 20 strani formata A4 800,00 
C.2.2 za vsako nadaljnjo formata A4 50,00 
C.3 Letna naročnina na ESPACE-SI CD-ROM 10.000,00 
C.4 Tuji dokumenti  
C.4.1 skupaj do 20 strani formata A4 1.500,00 
C.4.2 za vsako nadaljnjo formata A4 50,00 

 
Plačila do višine 10.000,00 SIT lahko naročnik plača v gotovini na blagajni urada. 
Za storitve, katerih celotni znesek je manjši od 15.000,00 SIT, pošlje urad naročniku račun skupaj z rezultati storitve. Èe je 
znesek storitve višji, urad naročnika najprej pozove za celotno plačilo in izroči rezultate storitve po prejemu celotnega plačila. 
Tolarska protivrednost zneskov v tuji valuti za storitve tujih uradov po točki A3 se izračunava po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan izstavitve računa. 
Poizvedbe in posredovanje informacij po tej odredbi ne zavezujejo urada pri odločanju o upravnih zadevah, ki se nanašajo na 
podelitev patentov in registracijo modelov, znamk ali geografskih označb. Urad ne jamči za popolnost danih informacij in v zvezi 
z njimi ne prevzema odgovornosti. 
 

OPOMBA: Ta izpis pristojbin in cen storitev Urada je povzetek ustreznih uredb in odredbe in ne vsebuje stroškov, ki



 
jih za svoje delo zaračunavajo zastopniki. 
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