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ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 160. seji Upravnega sveta 
Evropske patentne organizacije, ki bo 26. in 27. junija 2019 v Münchnu – predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na .................. seji dne 
........................... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije 
na 160. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije, ki bo 26. in 27. junija 2019 v 
Münchnu.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Republike Slovenije v naslednji sestavi:
- dr. Vojko Toman, direktor, Urad RS za intelektualno lastnino, predstavnik Republike

Slovenije v Upravnem svetu, vodja delegacije; 
- Helena Zalaznik, sekretarka, Urad RS za intelektualno lastnino, namestnica 

predstavnika Republike Slovenije v Upravnem svetu, članica delegacije. 

Stojan Tramte
      generalni sekretar

Priloga: Izhodišča iz 1. točke sklepa

Sklep prejme:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Urad RS za intelektualno lastnino 
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Generalni sekretariat Vlade RS

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- dr. Vojko Toman, direktor, Urad RS za intelektualno lastnino 
- Helena Zalaznik, sekretarka, Urad RS za intelektualno lastnino



3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo,  z las t i mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

/ / / /

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

/ / / / /
/ / / / /
SKUPAJ / /
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

/ / / / /
/ / / / /
SKUPAJ / /
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

/ / /
/ / /
/ / /
SKUPAJ / /

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

/
II. Finančne posledice za državni proračun:

/
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
       /
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:



       /
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:
       /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Finančne posledice za državni proračun ne bodo nastale. Stroške udeležbe (letalska vozovnica, 
dnevnice in nočitve v znesku okvirno 900 EUR/osebo) bo v celoti za oba udeleženca povrnila
Evropska patentna organizacija.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani: /

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni bilo objavljeno skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS.
Gradivo ni predmet usklajevanja z javnostjo.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
          minister



Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 160. seji Upravnega sveta Evropske 
patentne organizacije, ki bo 26. in 27. junija 2019 v Münchnu

I. Namen obiska
Namen obiska je sodelovanje slovenske delegacije na 160. seji Upravnega sveta Evropske patentne 
organizacije (EPO). EPO je bila ustanovljena s Konvencijo o podeljevanju evropskih patentov 
(Evropska patentna konvencija – EPK) leta 1973 v Münchnu, kjer ima tudi sedež. EPK omogoča 
pridobitev patentnega varstva na podlagi ene patentne prijave in enotnega postopka podelitve patenta 
v državah pogodbenicah, za katere prijavitelj zahteva varstvo. EPK ima 38 pogodbenic1. Republika 
Slovenija je članica EPK od 1. decembra 2002, pred tem je imela od 1. marca 1994 z EPO sklenjen 
poseben sporazum, ki je omogočal razširitev veljavnosti evropskih patentov na Republiko Slovenijo. 

EPO ima dva organa: Upravni svet in Evropski patentni urad (EPU). Upravni svet je pristojen za 
sprejemanje odločitev pomembnih za delovanje EPO, njegov predsedujoči je Joseph Kratochvil iz
Češke, ki bo sejo vodil prvič. Vsaka država pogodbenica ima v Upravnem svetu enega predstavnika in 
enega namestnika. EPU opravlja naloge podeljevanja evropskih patentov po EPK. Predsednik EPU, 
kjer je zaposlenih  približno 7.000 ljudi,  je od 1. julija 2018 Antonio Campinos iz Portugalske.

Delegacija Republike Slovenije bo na seji te mednarodne organizacije s svojo aktivno udeležbo 
prispevala k nadzorovanju delovanja te organizacije, si prizadevala za enakovredno obravnavo 
Republike Slovenije, slovenskih prijaviteljev in imetnikov pravic ter soustvarjala razvoj patentnega 
sistema in s tem posredno skrbela za interes slovenskega gospodarstva. Seja bo tudi priložnost za 
seznanitev z aktualnimi temami in razvojem na področju intelektualne lastnine po državah članicah, za 
usklajevanje skupnih interesov ter izkoriščanje danih možnosti črpanja finančnih sredstev za razvoj 
patentnega sistema in posredno celotnega sistema intelektualne lastnine po posameznih državah 
članicah.

II. Program obiska, teme razgovorov in stališča Republike Slovenije
Upravni svet bo na seji obravnaval aktualna vprašanja, ki so pomembna za delovanje in razvoj EPO. 

Po poslovniku Upravnega sveta so točke dnevnega reda uvrščene v tri kategorije: A – zadeve se 
sprejmejo brez razprave, ker jih je prehodno že obravnaval Odbor za proračun in finance (BFC), 
Odbor za tehnično in operativno podporo (TOSC) ali Odbor za patentno pravo (CPL), razen če katera 
država izrecno zahteva razpravo o tej zadevi; B – opravi se razprava; C – zadeve zaupne narave.

Do priprave izhodišč dnevni red seje in večina gradiv še niso bila na razpolago. Glede na 
ustaljen dnevni red se bodo po predvidevanjih obravnavale in nekatere od njih tudi potrjevale spodaj 
navedene teme, in sicer kot kategorije B in C. Zadevam zaupne narave bodo prisostvovale le države 
članice, opazovalci bodo izključeni. Obravnavajo se npr. strateška vprašanja, občutljive teme o 
zaposlenih ter volijo predsedniki in člani Razširjenih pritožbenih senatov in Pritožbenih senatov.

Predložena gradiva bo slovenska delegacija obravnavala v skladu z dosedanjimi usmeritvami in v
okviru svojih strokovnih pristojnosti.

Pred zavzetjem končnega stališča se bo delegacija Republike Slovenije po potrebi posvetovala tudi z 
drugimi delegacijami držav članic EPO. V primeru razvoja seje izven predvidenih okvirov se bo 
delegacija Republike Slovenije po potrebi posvetovala še s predstavniki ustreznih ministrstev in 
vladnih služb Republike Slovenije ter z drugimi delegacijami, vse s ciljem zagotavljanja dolgoročne 

                                                  
1 Albanija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, 
Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Monako, Nizozemska, Nemčija, Norveška, Poljska, Portugalska, 
Republika Makedonija, Romunija, San Marino, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Združeno 
kraljestvo.



stabilnosti in kontinuitete delovanja ter razvojne vzdržnosti EPO, kar je kot članici tudi v interesu 
Republike Slovenije in slovenskega gospodarstva, kot uporabnika storitev EPU.

Predvidene teme točk kategorije B na seji bodo naslednje:

a) Zadeve v zvezi z Upravnim svetom in splošne zadeve
Upravni svet se bo po sprejemu dnevnega reda in sprejemu zapisnika zadnje redne seje sveta 
seznanil z aktivnostmi:
- predsedujočega Upravnemu svetu in Odboru Upravnega sveta v času med aktualno in prejšnjo sejo 
sveta, 
- predsednika EPU, ki bo predstavil poslovanje EPU na vseh pomembnejših področjih in statistične 
podatke v letošnjem letu ter 
- predsedujočega Enoti pritožbenih senatov v času med aktualno in prejšnjo sejo sveta. 

Predsednik EPU bo v potrditev Upravnemu svetu predložil Strateški plan do leta 2023. Osnutek plana 
je bil v februarju posredovan uporabnikom patentnega sistema, vključno z državami članicami EPO 
skupaj z vabilom, da po potrebi komentirajo. Plan je razdeljen na 5 glavnih ciljev, od katerih je prenova 
IT sistema med prednostnimi nalogami. Predlog plana obsega tudi posodobljen načrt sodelovanja z 
državami članicami. Sodelovanje bo projektno upravljano. Udeležba držav članic pri posameznih 
projektih bo prostovoljna glede na potrebe posamezne države. Poudarek bo tudi na izmenjavi 
strokovnjakov. Finančna podpora pri izvedbi vseh aktivnosti glede sodelovanja bo ugodnejša in sicer 
bo EPU prispeval 80 % vseh nastalih stroškov.

Slovenska delegacija ne nasprotuje sprejetju Strateškega plana do leta 2023.

Predvidoma bo Upravni svet ponovno razpravljal o tem, kako vsebinsko okrepiti sekretariat, ki je v 
skladu z 32. členom EPK na voljo Upravnemu svetu in vsakemu odboru, ki ga le ta ustanovi. Potreba 
po okrepljenem sekretariatu se je izkazala za nujno zaradi neuspešnega zaključka primera na ILOAT-
u glede zaposlenega v Pritožbenem senatu EPO (sodba v prid zaposlenemu). Upravni svet želi imeti 
možnost najema zunanjih pravnih strokovnjakov in zato rezervirana sredstva v proračunu. Švicarska 
delegacija predlaga, da se to zapiše v  Pravila o proceduri Upravnega sveta.

Slovenska delegacija bo podprla take rešitve, ki bodo omogočile učinkovitejše delovanje Upravnega 
sveta.

b) Imenovanja/volitve
Upravni svet bo imenoval podpredsedujočega Odboru za tehnično in operativno podporo, člana 
Odbora pritožbenih senatov ter člana nadzornega sveta EPU Akademije. Kandidatov trenutno še ni.

Slovenska delegacija bo prispele predloge proučila in po posvetu z Ministrstvom za zunanje zadeve in 
z drugimi delegacijami podprla najustreznejše kandidate.

c) Pravne in mednarodne zadeve
Upravni svet se bo seznanil s poročilom predsedujoče Svetu EU (Romunije) glede napredka v zvezi z 
aktualnimi temami. Trenutno je to evropski patent z enotnim učinkom – kdaj naj bi sistem začel 
delovati glede na stanje ratifikacij Sporazuma o enotnem sodišču za patente (potrebna le še ratifikacija 
Nemčije – čaka se odločitev ustavnega sodišča) in Protokola o začasni uporabi omenjenega 
sporazuma (manjka le ena država – verjetno bo to Avstrija, kjer postopek ratifikacije poteka).
Podana bo tudi informacija v zvezi s spremembo Uredbe EU o dodatnem varstvenem certifikatu za 
zdravila – uvedla naj bi se omejena izjema pravic, ki jih daje dodatni varstveni certifikat, z namenom 



izboljšanja konkurenčnega položaja proizvajalcev generičnih in podobnih bioloških zdravil s 
proizvodnjo v Evropski uniji. V kratkem se pričakuje objava v Uradnem listu EU. 

Slovenska delegacija se bo s poročili seznanila.

d) Tehnično sodelovanje /informacije
Upravnemu svetu bo predstavljeno poročilo o kvaliteti na vseh področjih delovanja EPU.

Slovenska delegacija se bo s poročilom seznanila.

e) Pogodbe za vzdrževanje stavb, gradnjo ali obnovo
Upravni svet obravnava in potrjuje predloge predsednika EPU glede novih stavb in obnove obstoječih 
stavb ter vzdrževanja obstoječe infrastrukture. Zunanja institucija je v začetku letošnjega leta 
analizirala obstoječe stanje vseh EPU stavb na več lokacijah (München, Haag in Dunaj) in predstavila 
več različnih finančno in časovno ovrednotenih rešitev: obnovo obstoječih stavb, prodajo, najem ali 
gradnjo novih. 
Predvidoma bo predsednik EPU Upravnemu svetu predložil v potrditev končni predlog za vse lokacije, 
časovnico in finančno konstrukcijo.

Slovenska delegacija bo pred potrditvijo predlog proučila. Delegacija načeloma podpira projekte, ki so 
pregledni, stroškovno sprejemljivi in vodijo k izboljšanju delovanja celotne organizacije.

f) Rezervni skladi za pokojnine in socialno varnost
Upravnemu svetu bo predstavljeno poročilo za lansko leto Rezervnega sklada ter poročilo 
predsedujočega nadzornemu svetu Rezervnega sklada za pokojnine in socialno varnost.

Slovenska delegacija se bo s poročili seznanila.

g) Osebje in operativne zadeve
Upravni svet bo seznanjen s poročilom »Social report« za leto 2018, kjer je zajeto veliko število
statističnih podatkov za EPU v lanskem letu. Predstavljeno bo tudi poročilo, ki so ga pripravili zunanji 
izvajalci o zadovoljstvu zaposlenih.

Slovenska delegacija se bo s poročili seznanila in se skupaj z drugimi državami članicami še naprej 
zavzemala za to, da se kadrovske zadeve na EPU izboljšajo v primerjavi s prejšnjimi leti, saj 
nesoglasja in številne stavke ter demonstracije v zadnjih letih škodijo ugledu te organizacije. 

h) Finančne zadeve, proračun in planiranje
Upravni svet se bo seznanil in po pričakovanjih potrdil poročilo Odbora nadzornikov za finančno leto 
2018. Nadzor ni pokazal nobenih nepravilnosti, podanih je 22 priporočil (različnih stopenj nujnosti), s 
katerimi se EPU strinja in jih bo upošteval.

Upravni svet se bo seznanil s finančno študijo, ki so jo izvedli v Oliver Wyman in Mercer. Študija 
upošteva izsledke študije iz leta 2016, trenutne razmere in predlaga štiri scenarije za naslednjih 
dvajset let, s ciljem, da bo EPO finančno vzdržna inštitucija na dolgi rok.

Predvidoma bo Upravni svet razpravljal o začetnih usmeritvah proračuna EPU za leto 2019 (namen je 
predstaviti glavni proračun, plan glede na IFRS ter prihodke in izdatke). EPU načrtuje povečanje 
prihodkov zaradi rasti števila patentnih prijav in manj izdatkov, ker je gradnja nove stavbe v Haagu 



zaključena, večji izdatki za ostale stavbe pa se načrtujejo po letu 2021. Pri pripravi proračuna naj bi 
EPU upošteval izsledke finančne študije. 

Točke kategorije C: 
Zadevam zaupne narave prisostvujejo le države članice, opazovalci so izključeni. Obravnavale se 
bodo npr. strateška vprašanja, občutljive teme o zaposlenih ter morebitne pritožbe na odločitve 
Upravnega sveta.

Upravni svet bo imenoval, ponovno imenoval in odobril napredovanja članom pritožbenih senatov na 
predlog predsedujočega Enoti pritožbenih senatov.

III. Sestava delegacije Republike Slovenije
Delegacijo Republike Slovenije sestavljata:

- dr. Vojko Toman, direktor, Urad RS za intelektualno lastnino, predstavnik Republike Slovenije
v Upravnem svetu,  vodja delegacije; 

- Helena Zalaznik, sekretarka, Urad RS za intelektualno lastnino, namestnica predstavnika
Republike Slovenije v Upravnem svetu, članica delegacije. 

IV. Okvirni predračun stroškov
Stroški letalskih vozovnic, nočitev in dnevnic znašajo okvirno 900 EUR/osebo. Vse stroške za oba 
udeleženca bo v celoti povrnila EPO.
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