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Pojasnila k obrazcu zahteve za vpis v 

POSEBNI SEZNAM POKLICNIH ZASTOPNIKOV V ZADEVAH V ZVEZI Z 

MODELI pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v 

skladu s členom 78 Uredbe Sveta o modelih Skupnosti 
 
 
 

1. Kdo se lahko vpiše v posebni seznam poklicnih zastopnikov?  
 
Za vpis v posebni seznam poklicnih zastopnikov na podlagi člena 78 Uredbe o modelih 
Skupnosti morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:  

  
 prosilec mora biti državljan ene od držav članic Evropskega gospodarskega prostora; 

 svoj kraj poslovanja ali zaposlitev mora imeti v Evropskem gospodarskem prostoru; 

 ne sme biti na seznamu iz člena 93(1)(b) Uredbe o blagovni znamki EU. Če je na 
omenjenem seznamu, je že pooblaščen za zastopanje v zadevah v zvezi z 
znamkami in zadevah v zvezi z modeli; 

 mora biti pooblaščen za zastopanje fizičnih ali pravnih oseb v zadevah v zvezi z 
modeli pred osrednjim uradom za industrijsko lastnino v državi članici Evropskega 
gospodarskega prostora. 

 
Če je v državi članici Evropskega gospodarskega prostora pravica do zastopanja fizičnih ali 
pravnih oseb v zadevah v zvezi z modeli pogojena z zahtevo po posebni poklicni 
usposobljenosti, je moral prosilec pridobiti to posebno usposobljenost. Če v državi članici 
Evropskega gospodarskega prostora ne obstaja zahteva po posebni poklicni usposobljenosti, 
je moral prosilec aktivno delovati kot poklicni zastopnik v zadevah v zvezi z modeli vsaj pet 
let pred osrednjim uradom za industrijsko lastnino te države članice.  
 
Zahteva, da je prosilec opravljal poklic vsaj pet let, ne velja za osebe, katerih poklicna 
usposobljenost za zastopanje v zadevah v zvezi z modeli pred nacionalnim uradom je 
uradno priznana v skladu z nacionalnimi pravili, ki jih določi takšna država članica.  
 
Poleg tega lahko izvršni direktor EUIPO odobri izjemo od zahteve, da mora prosilec 
opravljati poklic vsaj pet let, če prosilec priskrbi dokaz, da si je zahtevano usposobljenost 
pridobil drugače. Izvršni direktor EUIPO lahko odobri v posebnih okoliščinah tudi izjemo od 
zahteve, da mora biti prosilec državljan ene od držav članic.  
 
Osebe, vpisane v posebni seznam, bodo upravičene le do zastopanja tretjih oseb v 
postopkih pred EUIPO v zvezi z modeli Skupnosti po členu 78(2) Uredbe o modelih 
Skupnosti.  
 
 

2. Katere države imajo posebne zahteve za zastopnike za modele? 
 
 
Nekatere države imajo posebne izpite ali zahtevo, da je zastopnik aktivno deloval v zadevah 
v zvezi z modeli vsaj pet let pred zadevnim nacionalnim uradom. Glede obstoja takšnih 
zahtev se mora preučiti nacionalne zakone. 

http://www.euipo.europa.eu/
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Naslednje države imajo posebne zahteve za zastopnike za modele. To so nazivi, ki se 
uporabljajo za zastopnike za modele: 
 

DRŽAVA Zastopnik za modele 

Belgija Modellengemachtigde, Conseil 
en modèles 

Češka republika Patentový zástupce (isto 
poimenovanje kot za zastopnika 
za znamke) 

Danska Varemaerkefuldmaegtig 

Estonija Patendivolinik (isto 
poimenovanje kot za zastopnika 
za znamke) 

Finska Tavaramerkkiasiamies, 
Varumaerkesombud 

Francija Conseil en Propriété Industrielle 

Irska Registered Patent Agent 

Italija Consulente in brevetti 

Latvija Patentpilnvarotais 
dizainparaugu lietas 

Luksemburg Conseil en Propriété Industrielle 

Romunija Consilier in proprietate 
industriala (modele) 

Švedska Varumaerkesombud 

Nizozemska Modellengemachtigde 

Združeno kraljestvo Registered Patent Agent 

 
 
 
 

3. Kdo se ne more vpisati v posebni seznam zastopnikov v zadevah v 

zvezi z modeli?  
 
Odvetniki ne bodo vpisani v posebni seznam poklicnih zastopnikov v zadevah v zvezi z 
modeli iz člena 78(4) Uredbe o modelih Skupnosti (glejte Sporočilo št. 10/02 predsednika 
UUNT z dne 28. junija 2002).  
 
Posebni seznam zastopnikov v zadevah v zvezi z modeli je drugotnega pomena. EUIPO bo 
zavrnil vse zahteve za vpis v posebni seznam, ki jih bodo vložile osebe, ki so že na seznamu 
na podlagi člena 93 Uredbe o blagovni znamki EU ali imajo pravico, da se vpišejo v 
omenjeni seznam.  
 
Posebni seznam poklicnih zastopnikov v zadevah v zvezi z modeli ne velja samodejno za 
države članice, v katerih se zahteva poklicna usposobljenost, ki zajema znamke, modele in 
patente. Te države so Avstrija (Patentanwälte), Nemčija (Patentanwälte), Portugalska 
(Agentes Oficiais da Propriedade 
Industrial), Španija (Agentes de la Propiedad Industrial), Nizozemska (Octrooigemachtigden), 
Luksemburg (conseils en propriété industrielle), Francija (conseils en propriété industrielle), 
Estonija (Patentdivolinik, ki je opravil izpit za zadeve v zvezi z znamkami in zadeve v zvezi 
z modeli), Madžarska (szabadalmi ügyvivo), Litva (Patentinis  
patiketinis), Poljska (Rzecznik Patenowy), Slovaška (Patentový Zástupca), Slovenija 
(Patentni zastopnik, Zastopnik za modele in znamke), Romunija (Consilieri in proprietate 
industriala) in Bolgarija (Представител По Индустриална Собственост). 
Osebe iz teh držav članic, ki so pridobile te nazive, morajo zaprositi za vpis v seznam 
poklicnih zastopnikov na podlagi člena 93 Uredbe o blagovni znamki EU.  
 

http://www.euipo.europa.eu/
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Pri Malti, kjer za to ni posebne poklicne usposobljenosti, vpis v posebni seznam poklicnih 
zastopnikov v zadevah v zvezi z modeli ni mogoč. Zato morajo osebe z Malte zaprositi za 
vpis v seznam iz člena 89 Uredbe o blagovni znamki EU, če so izpolnjeni pogoji iz te 
določbe.  
 
Pri Cipru, kjer je bil zakon o modelih sprejet leta 2002, ni potrebna nobena posebna poklicna 
usposobljenost za zastopanje v zadevah v zvezi z modeli. Seznam oseb, ki so aktivno 
delovale izključno v zadevah v zvezi z modeli vsaj 5 let pred ciprskim uradom, ne obstoja. 
Vpis v seznam iz člena 78 Uredbe o modelih Skupnosti zato ni mogoč.  
 
Pri Grčiji in Cipru, kjer lahko le odvetniki zastopajo stranke v zadevah v zvezi z modeli, vpis 
v posebni seznam ni mogoč.  
 

4. Vložitev zahteve in dokazila 
 
Prosilca se vpiše v posebni seznam poklicnih zastopnikov na podlagi zahteve, ki jo je treba 
predložiti v vsakem posameznem primeru v obliki obrazca zahteve, ki je na voljo pri EUIPO. 
Jezik zahteve, ki jo je vložil prosilec, bo določil jezik, v katerem bo potekalo dopisovanje 
med EUIPO in prosilcem za vpis v seznam, če je to eden od jezikov EUIPO. 
 
Zahtevi mora biti predloženo potrdilo, ki ga izda osrednji urad za industrijsko lastnino države 
članice Evropskega gospodarskega prostora. V potrdilu mora biti navedeno, da so izpolnjeni 
zgoraj navedeni pogoji (državljanstvo, kraj poslovanja ali zaposlitev, pooblastilo).  
Prosilci morajo izpolniti obrazec zahteve in ga poslati zadevnemu nacionalnemu uradu. Ta 
urad bo moral izpolniti potrdilo, ki je stran 2 obrazca zahteve. Izpolnjen obrazec zahteve bo 
nacionalni urad, odvisno od prakse posameznega nacionalnega urada, poslal skupaj z 
izpolnjenim posamičnim potrdilom neposredno na EUIPO ali nazaj prosilcu, ki bo nato moral 
posredovati obrazec zahteve na EUIPO. Nekateri nacionalni uradi omogočajo, da prosilec 
sam izbere med tema dvema možnostma.  
 
Nacionalni uradi ne izdajajo skupinskih potrdil za vpis v seznam iz člena 78 Uredbe o 
modelih Skupnosti. 
 
 

5. Obrazec zahteve 
 
Obrazec zahteve in potrdilo sta na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Obrazec zahteve lahko 
dobite pri osrednjih uradih za industrijsko lastnino držav članic, vključno z Uradom Beneluksa 
za znamke. Lahko pa ga prenesete s spletne strani urada EUIPO 
http://euipo.europa.eu/en/design/form.htm ali ga dobite na njegovem naslovu:  
 
European Union Intellectual Property Office 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
ŠPANIJA 
Telefon: (+34) 965 139 100 – Faks: (+34) 965 131 344  
information@euipo.europa.eu 
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