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INFORMACIJA O EVROPSKI PATENTNI PRIJAVI
Na podlagi zakona o ratifikaciji Evropske patentne konvencije (Uradni list RS-MP, št.
19/02), ki je za Republiko Slovenijo začel veljati 1. decembra 2002, lahko Urad RS za
intelektualno lastnino deluje kot prejemni urad za evropske patentne prijave.
Evropske patentne prijave se vlagajo skladno z določili Evropske patentne konvencije
(EPC) in pravilnika o njenem izvajanju. Evropska patentna konvencija, pravilnik o njenem
izvajanju in natančna navodila za prijavitelje so na voljo na spletni strani Evropskega
patentnega urada (EPO): http://www.european-patent-office.org, do katere lahko
dostopate tudi prek domače strani našega urada: http://www.uil-sipo.si oziroma v čitalnici
urada.
Kdo je lahko prijavitelj?
Evropsko patentno prijavo lahko pri uradu vloži vsak državljan Republike Slovenije, fizična
oseba, ki ima v RS stalno prebivališče, ali pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju.
Za katere države se lahko vloži evropska patentna prijava?
Ob vložitvi prijave mora prijavitelj imenovati države članice EPC, v katerih želi patentno
varstvo. Imenuje lahko samo države, ki so na dan prijave polnopravne članice EPC, in
države, ki imajo z Evropsko patentno organizacijo podpisan sporazum o razširitvi
veljavnosti evropskih patentov. Dne 1. julija 2005 je bilo polnopravnih članic EPC 31:
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska,
Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Monako, Nemčija, Nizozemska,
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in
Lichtenstein, Turčija in Velika Britanija. Države, za katere je mogoče zahtevati razširitev
veljavnosti evropskega patenta, pa so: Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška,
Makedonija in Srbija in Črna gora.
Imenovanje države ob vložitvi prijave se lahko kasneje tudi umakne (kadar koli v fazi
postopka podelitve patenta), nikakor pa ni mogoče naknadno imenovati kake države.
Jezik evropske patentne prijave
Prijava se vloži v enem od treh uradnih jezikov EPO: v angleščini, francoščini ali nemščini.
Prijavitelji iz držav članic EPC, katerih uradni jezik ni eden od uradnih jezikov EPO, lahko
vložijo prijavo v uradnem jeziku te države, vendar morajo v treh mesecih od datuma
vložitve oziroma najkasneje v trinajstih mesecih od datuma najzgodnejše prednostne
pravice dostaviti prevod prijave v enega od treh uradnih jezikov EPO. Če prevod ni
predložen v predpisanem roku, se šteje prijava za umaknjeno. Prijavitelji, ki vlagajo prijave
v slovenščini, so zaradi stroškov prevajanja upravičeni do 20-odstotnega popusta pri
prijavni pristojbini, pristojbini za vsebinski preizkus prijave, pristojbini za ugovor in
pristojbini za pritožbo, morajo pa to ob vložitvi izrecno navesti na za to predvidenem mestu

prijavnega obrazca (EPO/1001 oz. EPO/1200 v primeru regionalne faze na osnovi PCT
prijave), in sicer tako, da se pri točki 5 obrazca na zato predvideno črto v slovenščini
vpiše: »zahteva se preizkus po 94. čl. EPC«.. Kasneje teh popustov ni več mogoče
zahtevati.
Postopek podeljevanja evropskega patenta se vodi v jeziku, v katerem je bila vložena
prijava oziroma prevod.
Kje vložiti evropsko patentno prijavo ?
Evropska patentna prijava se lahko vloži:
•
•

pri Uradu RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana, ali
pri Evropskem patentnem uradu v Münchnu, Haagu, Berlinu ali na Dunaju.

Prijavitelji iz držav članic EPC lahko vložijo prijavo sami ali prek patentnega zastopnika, ki
je vpisan v register patentnih zastopnikov pri EPO).
Izločene patentne prijave se vlagajo neposredno pri EPO. Podobno se tudi prijave na
osnovi mednarodne patentne prijave (regionalna faza PCT prijave) vlagajo neposredno
pri EPO na prijavnem obrazcu EPO/1200.
Kako vložiti evropsko patentno prijavo ?
Patentna prijava se vloži v enem izvodu v pisni obliki osebno ali po pošti. Lahko se vloži
tudi po telefaksu, vendar je v tem primeru potrebno najkasneje v enem mesecu predložiti
EPO podpisano kopijo prijave v treh izvodih. Če prijavitelj tega ne stori, se prijava zavrže.
Sestavine evropske patentne prijave
Prijava se vloži v enem izvodu in mora vsebovati:
•
•

zahtevo za podelitev evropskega patenta (obrazec EPO 1001 s podpisom);
opis izuma, patentne zahtevke, skice (če so potrebne) in povzetek.
Sprejem evropske patentne prijave in pošiljanje na EPO

Urad za intelektualno lastnino prijavitelju izda potrdilo o prejemu, nato pa prijavo,
označeno z datumom prejema in številko prijave, pošlje na EPO. EPO obvesti prijavitelja o
prejemu s potrjeno kopijo šeste strani prijavnega obrazca EPO 1001. Od tega trenutka
dalje komunicira prijavitelj neposredno z EPO brez posredovanja slovenskega urada. Tudi
če prijavitelj morebitne dodatne dokumente vloži pri slovenskem uradu, se šteje za datum
prispelosti teh dokumentov na EPO datum, ko ti dejansko prispejo na EPO.

Pristojbine ob prijavi
Ob prijavi evropske patente prijave je treba plačati naslednje pristojbine :
prijavna pristojbina
pristojbina za poizvedbo
pristojbina za imenovanje za vsako imenovano državo članico EPC, pri čemer
se plača največ za sedem držav
pristojbina za razširitev veljavnosti za vsako imenovano državo pridruženo
članico EPC

€ 160
€ 960
€ 75
€ 102

Pristojbine ob prijavi se plača v enem mesecu od datuma vložitve patentne prijave .
EPO prijavitelja ne poziva k plačilu pristojbin ob prijavi, prav tako tudi ne v primeru
morebitne zamude plačila. Prijavitelj ima možnost plačati zamujene pristojbine ob prijavi v
dodatnem roku dveh mesecev, seveda s predpisano zamudno pristojbino v višini 50%. Če
tudi v tem podaljšanem roku pristojbine niso plačane, EPO šteje prijavo za umaknjeno.
Pristojbino za vsebinski preizkus prijave (»examination«) je treba plačati v šestih mesecih
po izdaji poročila o poizvedbi (»search report«). Če se ta rok prekorači, je treba dodatno
plačati še zamudno pristojbino v višini 50% prve. Pri prehodu v regionalno fazo pri EPO na
osnovi mednarodne prijave (do izteka 31. meseca od datuma prednostne pravice v PCT
prijavi) je priporočljivo plačati vse pristojbine takoj ob prijavi, saj roki za plačilo v tem
primeru običajno že potečejo.
Kje plačati pristojbine in kako?
Vse pristojbine ob prijavi evropske patentne prijave se plačujejo neposredno na račun
EPO, ki je odprt za te namene pri SKB banki v Sloveniji.
Kot datum plačila pristojbine se šteje datum, ko je celotni znesek pristojbine knjižen na ta
račun!
Račun št: 03500-1000001 709
SKB Banka d.d.
Ajdovščina 4
1513 Ljubljana
september 2005
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