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INFORMACIJE O MEDNARODNI PATENTNI PRIJAVI
(PCT PRIJAVA)
Splošno
Na podlagi ratifikacije Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Patent Cooperation Treaty, v
nadaljevanju: PCT, Uradni list RS - MP, št. 19/93), ki je za Slovenijo zaèela veljati 1. marca 1994, lahko
prijavitelji z eno patentno prijavo zahtevajo mednarodno poizvedbo in mednarodni predhodni preizkus za
potrebe patentnega varstva v več kot 120 državah, njihovo število pa vztrajno raste.
Sestavni del PCT so tudi pravila za njeno izvajanje, zbrana v Pravilniku za izvajanje Pogodbe o
sodelovanju na področju patentov, ki so na voljo v čitalnici Urada RS za intelektualno lastnino.

Kdo je lahko prijavitelj ?
Prijavitelj je lahko vsak državljan Republike Slovenije, fizična oseba, ki ima v Republiki Sloveniji stalno
prebivališče, ali pravna oseba, ki ima sedež na njenem ozemlju.

Kratek opis postopka
Sistem sodelovanja po PCT omogoča prijavitelju, da z vložitvijo ene same mednarodne patentne prijave
pri pooblaščenem patentnem uradu katerekoli države članice ali pri Mednarodnem uradu WIPO
uveljavlja pravice nacionalne patentne prijave v katerikoli ali v vseh državah članicah PCT, ne da bi že
na začetku moral predložiti prevod patentne prijave ali plačati prijavne pristojbine v vsaki državi posebej.
Nacionalna faza postopka za podelitev patenta in plačilo s tem povezanih visokih stroškov sta tako lahko
odložena do izteka 30. meseca (v nekaterih državah do 31. meseca) od dneva vložitve prve prijave
(prioritetni datum). V tem času je PCT prijava podvržena poizvedbi glede novosti, ki jo za Slovenijo
opravi Evropski patentni urad (EPO). Le-ta na osnovi obstoječega stanja tehnike izda mednarodno
poročilo o poizvedbi s pisnim mnenjem, ki ga prijavitelj prejme do izteka 16. meseca, po vložitvi prijave
oz. od prioritetnega datuma prijave.
Z ozirom na poročilo se prijavitelj odloči ali za nacionalno fazo po posameznih državah, ali pa postopek
nadaljuje in zahteva, da se PCT prijava podvrže tudi mednarodnemu predhodnemu preizkusu, ki ga za
Slovenijo opravi EPO. Če je v poročilu o njem ugotovljeno, da predloženi izum izpolnjuje pogoje glede
novosti, ustvarjalnosti in industrijske uporabljivosti, obstaja velika verjetnost, da bo prijavitelj pridobil
patent pri posameznih nacionalnih uradih. Le v tem primeru se bo seveda odločil za plačilo prijavnih
pristojbin v posameznih nacionalnih uradih, stroškov prevajanja patentne prijave in stroškov za patentne
zastopnike, ki ga zastopajo pred nacionalnimi uradi.

Sestavine PCT prijave
PCT prijava se vloži v enem izvodu in obsega:
-

-

zahtevo za mednarodno patentno prijavo (obrazec v angleškem, francoskem in nemškem jeziku
PCT/RO/101 je na voljo v sprejemi pisarni Urada ali na internetu na domači strani WIPO
(http://www.wipo.org), do katere lahko pridete tudi prek domače strani našega urada
(http://www.uil-sipo.si)).
opis izuma, patentne zahtevke in skice (če so potrebne) v obliki, kot je predpisana s PCT
pogodbo oz. PCT pravilnikom v angleškem, francoskem, nemškem ali slovenskem jeziku; v
primeru, da je prijava vložena v slovenščini, je potrebno v roku enega meseca dostaviti prevod v
enega izmed ostalih treh jezikov.

Pristojbine
Ob vložitvi prijave se plačajo predpisane pristojbine. Veljavne pristojbine za mednarodne patentne
prijave so objavljene v Biltenu za industrijsko lastnino.
Od 1. januarja 2004 veljajo nove pristojbine za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi
Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno lastnino.
Nov stroškovnik je naslednji:
- mednarodna prijavna pristojbina
- pristojbina za poizvedbo:
- pristojbina za dostavo:
- taksa za izdajo prioritetnega dokazila (v kolekih):

do 30 listov: 1400 CHF
za vsak list nad 30 listi: 15 CHF
1550 EUR
22000 SIT
2890 SIT

Celotni znesek pristojbin v švicarskih frankih se zniža za:
- 100 CHF, v primeru vloge requesta s pomočjo programa PCT-SAFE (prej PCT-EASY);
- 200 CHF, če je celotna vloga v elektronski obliki v poljubnem formatu zapisa;
- 300 CHF, če je celotna vloga v elektronski obliki v predpisanem kodnem formatu zapisa.
Pristojbine v CHF in EUR se vplačujejo v tolarski protivrednosti po dnevnem srednjem tečaju Banke
Slovenije, in sicer na račun št. 01100-6300109972. Kot namen nakazila se navede mednarodna
številka PCT prijave in ime prijavitelja.
Kaj je PCT-SAFE (prej PCT-EASY)?
PCT-SAFE je programska oprema, ki omogoča vlaganje mednarodne prijave na elektronskem mediju
(zaenkrat je to disketa velikosti 3.5 inčev) in deluje v okolju Windows 95, 98 in NT ter se brezplačno
dobi pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO), na voljo pa je tudi na WIPO domači
strani na internetu (http://www.wipo.int/pct-safe/en). Prednost uporabe za prijavitelja je v tem, da ga
program opozarja na morebitne napake oziroma pomankljivosti v prijavnem obrazcu. Ker je Slovenija
ena izmed držav, ki se je odločila, da prijaviteljem omogoči tovrstno vlaganje, se zanj lahko odločite
tudi vi.
Kdor želi o omenjeni programski opremi zvedeti kaj več, se lahko obrne na naslov:
PCT-SAFE Help Desk,
WIPO
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
tel.: (+41 22) 338 95 23
fax: (+41 22) 338 80 40
e-mail: pctsafe.help@wipo.int.

Kje vložiti PCT prijavo ?
PCT prijava se lahko vloži na naslednjih naslovih:
Urad RS za intelektualno lastnino - PCT/RO, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana
ali
WIPO , The International Bureau - PCT/RO,
34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland.

Ostalo
Pri Uradu so na voljo obrazci za PCT prijavo, za mednarodni predhodni preizkus, v čitalnici Urada pa si
lahko ogledate Pogodbo o sodelovanju na področju patentov, neuradni prevod Pravilnika za izvajanje
Pogodbe o sodelovanju na področju patentov, brošuro Basic Facts about PCT in PCT Applicant’s Guide
(PCT navodila za prijavitelje).
Pomoč pri sestavi in vložitvi PCT prijave lahko dobite pri patentnih zastopnikih, ki so vpisani v register
zastopnikov pri Uradu.
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