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MODEL SKUPNOSTI
Model Skupnosti (angl. Community design) zagotavlja zanesljivo in enotno varstvo videza izdelka na ozemlju Evropske
unije, z njeno širitvijo pa je tak model samodejno varovan tudi
v vsaki novi državi članici. Obstajata dve vrsti varstva: registriran model Skupnosti (angl. Registered Community Design), za
katerega je pristojen Evropski urad za intelektualno lastnino
(EUIPO) in neregistriran model Skupnosti (angl. Unregistered
Community design).

M O D E L

S K U P N O S T I

KAJ JE EUIPO
Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je agencija Evropske unije s sedežem v Alicanteju v Španiji. Pristojen je za registracijo znamk EU ter registriran model Skupnosti. EUIPO
deluje v sodelovanju z nacionalnimi in regionalnimi uradi za
intelektualno lastnino EU, uporabniškimi skupinami, Evropsko
komisijo, Evropskim parlamentom in drugimi mednarodnimi organizacijami. Več o uradu preberite na spletni strani:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/home.

RAZLIKA MED REGISTRIRANIM IN
NEREGISTRIRANIM MODELOM SKUPNOSTI
Varstvo registriranega modela Skupnosti se pridobi z vložitvijo prijave pri EUIPO, medtem ko za varstvo neregistriranega
modela Skupnosti niso potrebne nikakršne formalnosti. Oba
modela sicer veljata za celotno ozemlje EU, izpolnjevati morata enake pogoje glede novosti in individualne narave in oba
predstavljata premoženje. Razlikujeta se v trajanju in ravni
varstva ter v obsegu pravic. Registriran model daje imetniku
izključno pravico, da ga uporablja in prepreči tretjim njegovo
izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje ali
uporabljanje izdelka, na katerega se model nanaša, ali skladiščenje takega izdelka v te namene. Neregistriran model daje
njegovemu imetniku le pravico preprečiti komercialno uporabo prekopiranega modela, pri čemer utegne imeti težave pri
dokazovanju, da varstvo v resnici obstaja. Varstvo za registriran model obstaja od datuma vložitve prijave in traja pet let,
z možnostjo podaljševanja registracije za nadaljnja petletna
obdobja vse do 25. leta trajanja modela. Varstvo za neregistriran model obstaja od prvega dne njegovega razkritja v državi
članici EU in traja tri leta.

KDO LAHKO PRIDOBI
REGISTRIRAN MODEL SKUPNOSTI
Registriran model Skupnosti je dostopen vsem fizičnim
in pravnim osebam, tudi državljanom in pravnim osebam

Državljani in pravne osebe iz držav članic EU lahko sami nastopajo pri EUIPO v vseh postopkih v zvezi z registracijo modela
Skupnosti. Tisti, ki v Evropski uniji nimajo prebivališča ali poslovnega sedeža, pa morajo imeti poklicnega zastopnika. Prijava za model Skupnosti se vloži pri EUIPO in sicer elektronsko
ali po pošti. Pošiljanje po telefaksu ni priporočljivo zaradi slabe
kakovosti reprodukcije. Postopek vložitve je preprost: izpolniti
je treba obrazec EUIPO in priložiti prikaz videza izdelka oziroma največ sedem prikazov, ki so primerni za reprodukcijo.

JEZIK PRIJAVE
Prijavo za model Skupnosti je mogoče vložiti v katerem koli od
uradnih jezikov EU, tudi v slovenskem. Prijavitelj mora ob vložitvi

STROŠKI REGISTRACIJE
Pri registraciji modela Skupnosti se plačujejo tri vrste pristojbin: za registracijo, objavo registracije in morebitni odlog objave, skupna višina stroškov pa je odvisna od tega, ali prijava
vsebuje enega ali več modelov in ali se zahteva odlog objave.
Za registracijo enega modela brez odloga objave se plačata
osnovna pristojbina za registracijo (230 EUR) in pristojbina za
objavo (120 EUR), skupno 350 EUR. V to ceno je že vključeno
vzdrževanje modela za prvih pet let. Če se zahteva odlog objave, se ob vložitvi prijave poleg osnovne pristojbine plača še
pristojbina za odlog (40 EUR), pristojbina za objavo pa se plača
do konca obdobja odloga. Več o pristojbinah si lahko preberete na spletni strani: https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/
fees-and-payments.

STIK
Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Španija
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/home
Informacijsko središče: +34 965139100
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VLOŽITEV PRIJAVE

izbrati še enega od petih uradnih jezikov EUIPO (španščina,
nemščina, angleščina, francoščina ali italijanščina), v katerem
bo potekal postopek.
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držav nečlanic EU. Državljani in pravne osebe iz držav članic
EU lahko sami nastopajo pri EUIPO v vseh postopkih v zvezi
z registracijo modela Skupnosti. Tisti, ki nimajo kraja poslovanja, resne in dejanske poslovalnice ali stalnega prebivališča
v Evropskem gospodarskem prostoru, morajo imenovati zastopnika za vse postopke pred EUIPO, razen za vložitev prijave.
Če je bila prijava za nacionalni model vložena pred manj kot
šestimi meseci v državi, ki je pogodbenica Pariške konvencije
za varstvo industrijske lastnine ali Sporazuma o ustanovitvi
Svetovne trgovinske organizacije, se lahko v prijavi za model
Skupnosti uveljavlja prednostno pravico.
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