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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o smiselni uporabi nekaterih 
določb kazenskega zakonika Republike Slovenije in zakona o kazenskem 
postopku za gospodarske prestopke  

Državni zbor je ob obravnavi predloga 
zakona o smiselni uporabi nekaterih do- 
ločb kazenskega zakonika Republike 
Slovenije in zakona o kazenskem po- 
stopku za gospodarske prestopke - hi- 
tri postopek na 24. izredni seji, dne 21. 2. 
1995, na podlagi 166. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

I. 

Vlada Republike Slovenije naj v roku šti- 
rinajst dni predloži Državnemu zboru Re- 
publike Slovenije poročilo o vodenju po- 

stopkov za gospodarske prestopke ter 
stanju odprtih zadev. 

II. 
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo- 
venije, da pospeši pripravo predloga za- 
kona o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja za drugo obravnavo. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o lokalni samoupravi 

Državni zbor je ob obravnavi predloga 
zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o lokalni samoupravi - hitri po- 
stopek na 24. izredni seji, dne 28. 2.1995, 
na podlagi 173. člena poslovnika Držav- 

nega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo- 

venije, da do 20. marca 1995 predloži 
poročilo o poteku reorganizacije državne 
uprave z že izvedenimi in predvidenimi 
ukrepi na področju organizacije in siste- 
matizacije. 
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Predlog zakona o GARANCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI 
12 POGODBE O NAJETJU KREDITA EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE 

ZA PROJEKT GRADNJE SLOVENSKIH AVTOCEST / B, C - EPA 1022 

~ HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 130. seji dne 2. marca 
1995 določila besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O GARANCIJI REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ POGODBE O NAJETJU KRE- 
DITA EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT 
GRADNJE SLOVENSKIH AVTOCEST/B,C, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 

hitrem postopku, ker je začetek gradnje avtocestnih odse- 
kov vzhod - zahod prioriteta ter sodi med izredne potrebe 
države. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance 
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Meta BOLE, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 

predlog zakona o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju 
Redita Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest / B, C 

'•OCENA STANJA 

^ojekt izgradnje avtoceste vzhod-zahod predvideva v okviru 
zagotovitve potrebnih sredstev tudi pridobitev kreditov pri 
!;IB na podlagi protokola o finančnem sodelovanju med 
^Publiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo 
Kakon o ratifikaciji protokola o finančnem sodelovanju med 
Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo 
"Uradni list RS, mednarodne pogodbe, št. 14/93). Slede na 
?Se9 predvidenih del pri izgradnji avtocest je kljub precejš- 

I)!'rn že zagotovljenim sredstvom iz virov po zakonu o zagoto- 
vi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93), in pobranih 

.®stnin, nujno potrebno zagotoviti tudi dodatne vire iz kredi- 
n h EIB' sicer ne bo mogoče pravočasno realizirati zastavlje- lfl Projektov investicije. 

razlogi za sprejem zakona 

Radnja avtocestnih odsekov Malence - Šentjakob in Vran- 
I 0 ~ Arja vas se je v skladu s programom dela DARS d. d. za 
'° 1994 že začela. Predlagani zakon je zato v primeru teh 

Jjsekov namenjen črpanju sredstev, ki bodo zagotavljala 
Moteno izvajanje njihove izgradnje. 

Vgradnja odseka Šentjakob - Blagovica se bo po predlogu 
■ °grama dela DARS d. d. za leto 1995 začela v tem letu. Zato 

v *a namen potrebno zagotoviti potrebna sredstva. 

"'•CILJI |N NAČELA ZAKONA 

Prn8'em Predlaganega zakon bo omogočil tekoče izvajanje l,0?9.rama izgradnje avtocest na odsekih Malence - Šentja- 
tso 'n Ar'a vas ~ Vransko in Šentjakob - Blagovica, spreje- la v letu 1994 in predlaganega za leto 1995 ter s tem 
v'>čil realizacijo avtocestnega programa v Republiki Slo- 

n')i na smeri vzhod - zahod. 
Iv finančne in druge posledice 

tj eđstva za odplačilo prejetega kredita bo zagotovila DARS d. 
12 sredstev zbranih cestnin. Finančne posledice po tem 

&ri«?nu bi Pri2adele republiški proračun samo v primeru, da bi Sl° do vnovčitve garancije po zakonu o garanciji Republike 

Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropski 
investicijski banki. V tem primeru ima Republika Slovenija 
regresno pravico. 

V. POSLEDICE 

Drugih posledic iz najetja kredita ni. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje garancijo za obveznosti Družbe za 
avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. (v nadaljnjem besedilu: 
DARS d. d.) iz naslovov kreditov, ki jih najame pri Evropski 
investicijski banki v višini 32 mio ECU po pogodbi B in 30 mio 
ECU po pogodbi C, za gradnjo avtocestnih odsekov Malence- 
-Šentjakob in Arja vas - Vransko in Šentjakob-Blagovica, 
pod naslednjim i pogoji: 
- zneseka kreditov se črpata v Ecu ali v eni od valut držav 
članic EU; 
- obrestna mera je variabilna za vsak črpan znesek za izbrano 
valuto črpanja; 
- rok odplačila je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za 
odplačilo glavnice: začetek odplačevanja za kredit B je leto 
2000, za kredit C pa leto 2001; 
- provizija za odpoved kreditov je 0.75% za odpovedan zne- 
sek črpanja: 
- provizija za odlog črpanja je 1% za obdobje od prvotno 
določenega dneva črpanja do dejanskega dneva črpanja; 
- stroški plačila kreditov (razen obresti) se obračunavajo in 
so plačljivi v ECU; 
- zamudne obresti so pogodbe obresti, povečane za 2.5% za 
posamezno tranšo. 

Skladno s prejšnjim odstavkom bo Republika Slovenija v pri- 
meru, ko DARS d. d., zaradi svoje neplačevitosti ne bo porav- 
nala svojih dospelih obveznosti po kreditnih pogodbah na 
poseben poziv Evropske investicijske banke, plačala te obvez- 
nosti namesto DARS d. d. 

2. člen 

Pogodbe o garanciji v imenu in za račun Republike Slovenije 
podpiše z Evropsko investicijsko banko minister za finance 
Republike Slovenije. 
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Ministrstvo za finance skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh 
pravic in obveznosti za Republiko Slovenjo, ki iz nje izhajajo. 

3. člen 

Sredstva za plačilo obveznosti DARS d. d. v primeru iz dru- 
gega odstavka 1. člena tega zakona, se zagotavljajo v prora- 
čunu Republike Slovenije. 

V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kredit- 
nih pogodb namesto DARS d. d, pridobi do DARS d. d. 
pravico do regresiranja plačanih zneskov in vseh stroškov, ki 
so v zvezi s tem nastali. 

4. člen 

Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja z nalo- 
gom, ki ga izda minister za finance, v breme sredstev zbranih 
na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za grad- 

njo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS 
št. 46/93). 

Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija do 
izteka kreditnih pogodb iz 1. člena tega zakona pravico izvesti 
regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov 
DARS d. d., določenih v 5. členu zakona o družbi za avtoceste 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in zahtevali 
prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna Repu- 
blike Slovenije. 

V roku 30 dni po podpisu garancijskih pogodb iz 2. člena tega 
zakona skleneta ministrstvo pristojno za finance in DARS d. d. 
pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna razmerja 
v zvezi z izvajanjem določb tega zakona. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Vlada Republike Slovenije je ustanovitelj podjetja Družbe za 
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (Uradni list RS št. 57/93) 
na osnovi 184. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS št. 30/93). 

Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Repu- 
bliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) in pobranih cestnin se 
sredstva za izgradnjo avtocest zagotavljajo tudi iz kreditov 
Evropske investicijske banke. 

Osnova za kredite Evropske investicijske banke je izvedba 
Programa dela DARS, d.d., za leto 1994 (ki vključuje odseke 
Malence-Šentjakob in Arja vas-Vransko) in predlaganega 
programa dela DARS, d.d., za leto 1995 (ki vključuje odsek 
Šentjakob -Blagovica), s katerimi je kot prioriteta izgradnja 
opredeljena avtoceste vzhod - zahod ter Finančni protokol, 
podpisan med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko 
skupnostjo (zakon o ratifikaciji protokola o finančnem sode- 
lovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko 
skupnostjo - Uradni list RS, mednarodne pogodbe, št. 14/93) 

V Finančnem protokolu je predvideno, da EIB da na razpo- 
lago kredit v skupni vrednosti 150 mio ECU. Od tega zneska je 
namenjeno za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji 90 mio 
ECU, 60 mio ECU pa obnovi slovenskega železniškega 
omrežja. 

V skladu z določili Finančnega protokola je EIB na pogajanjih 
o najetju kredita zahtevala, da se znesek kredita namenjen 
izgradnji avtocest razdeli na tri tranše. Prva tranša je name- 
njena financiranju projekta A (za avtocestne odseke Malence- 
-Šentjakob in Vransko-Arja vas). Kreditni pogodbi za pro- 
jekt avtocest B in projekt avtocest C, v višini 32 mio ECU in 30 
mio ECU ter garancijska pogodba (dograditev projektov po 
pogodbi A in avtocestnega projekta Šentjakob-Blagovica) 
bodo podpisani v letu 1995 oziroma 1996. 

Kredit EIB bo mogoče koristiti na osnovi finančne pogodbe 
med EIB in Dars, d.d., ter garancijske pogodbe med Repu- 
bliko Slovenijo in EIB. 

Znesek kredita po pogodbi B znaša 32 mio ECU oz. P° 
pogodbi C30 mio ECU, z rokom odplačila 20 let vključenim 
5 letnim moratorijem ter z variabilno obrestno mero, zmanj- 
šano zaradi bonifikacije za 2% točki, fiksirano za vsak črpa" 
znesek v izbrani valuti črpanja. Začetek odplačevanja glaV' 
niče je za kredit B leto 2000, ter za kredit C leto 2001. 

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o garanciji 
se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

Z zakonom o garanciji se določa obveznost DARS, d.d., d* 
sklene z Ministrstvom za finance pogodbo o načinu in pogojin 

zavarovanja garancije Republike Slovenije. 

V imenu in za račun Republike Slovenije podpiše garancijsM 
pogodbi B in C med Evropsko investicijsko banko in Repu' 
bliko Slovenijo minister za finance Republike Slovenije. 

Predlagatelj zakona pripominja, da so garancijski pogoji statj- 
dardni pogoji Evropske Unije pri garancijskih pogodbah, ki ltn 

sklepa EIB in jih ni mogoče spreminjati. 

Glede na to, da ES po finančnem protokolu (Uradni list RS & 
14/93) nudi, Republiki Sloveniji oziroma drugim pravnim ose- 
bam v Republiki Sloveniji zelo ugodne kredite le pod poQ0' 
jem, da za njih jamči Republika Slovenije, predlagatelj Men 

da je potrebno tudi takšne garancijske pogoje sprejeti. 

Predlagatelj predlaga, da se predlog zakona o garanciji 
blike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kre°!L 
Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenski 
avtocest / B, C, sprejme v skladu z 201. členom Poslovni* 
Državnega zbora po hitrem postopku. Predlagani Pr0& l 
dela DARS, d.d., za leto 1995 vključuje avtocestni 
Šentjakob-Blagovica, zato je nujno potrebno, da se zag°w^ 
vijo pogoji za realizacijo tega projekta v letu 1995 s podpis0" 
ustrezne kreditne pogodbe z Evropsko investicijsko ban<<>■ 
Predlagatelj ocenjuje, da je predlagani zakon nujno potrebi 
sprejeti po hitrem postopku, ker bo le tako možno zagoto* 
nadaljevanje del na že začetih odsekih Matence- Šentjakob1 

Vransko-Arja vas in pravočasno začeti z gradnjo odse* 
Šentjakob - Blagovica. 
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Predlog zakona o SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS D. D. ZA 

NAJETJE KREDITOV PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI / B, C 

~ EPA 1023 - HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 130. seji dne 2. marca 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SOGLASJU REPUBLIKE SLO- 
VENIJE DARS D. D. ZA NAJETJE KREDITOV PRI EVROP- 
SKI INVESTICIJSKI BANKI/B, C, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku, ker bo le tako možno zagotoviti nemo- 

teno izvedbo del na že začetih odsekih (Malence-Šentja- 
kob in Arja vas-Vransko) in začeti v letu 1995 predvideno 
novo investicijo (Šentjakob-Blagovica), kar sodi med 
izredne potrebe države. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze, 
- Jože BRODNIK, predsednik uprave DARS d. d. 

Predlog zakona o soglasju Republike Slovenije Dars d. d. za najetje kreditov pri 
Skopski investicijski banki / B, C  

'•OCENA STANJA 

^r°jekt izgradnje avtocest vzhod - zahod predvideva v okviru 
ugotovitve potrebnih sredstev tudi pridobitev kreditov pri 
evropski investicijski banki na podlagi protokola o finančnem 
^delovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodar- 
no skupnostjo (Zakon o ratifikaciji protokola o finančnem 
^delovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodar- 
no skupnostjo - Uradni list RS, mednarodne pogodbe, št. 
j '93). Glede na obseg predvidenih del pri izgradnji avtocest 
l® kljub precejšnjim že zagotovljenim sredstvom izvirov po 
®konu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocest- 
na omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93, in 
■ pranih cestnin nujno potrebno zagotoviti tudi dodatne vire 
< kreditov Evropske investicijske banke, sicer ne bo mogoče 
Pfavočasno zagotavljati sredstev za realizacijo vseh zastavlje- 1,1 Projektov investicije. 

^lansiranje izgradnje navedenih odsekov avtocest je bilo 
r 6dvideno že v programu dela DARS d. d. v letu 1994 
™alence - Šentjakob in Arja vas - Vransko), za novo investi- 

l°. t.j. odsek Šentjakob - Blagovica, pa v programu DARS d. 
• *a leto 1995. 

"• Razlogi za sprejem zakona 

gladno s tretjim odstavkom 5. člena zakona o družbi za 
DARCes,e v RePub,'ki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) mora pRS d. d. za najetje srednjeročnih in dolgoročnih posojil 
vzhodno pridobiti soglasje Državnega zbora Republike Slo- 
0 

n'Je s posebnim zakonom. Glede na predlagan zakon 
0 Saranciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe 
gretju kreditov Evropske investicijske banke za projekt 
''cih s'ovensk'h avtocestnih odsekov Malence - Šentja- 
bah i^'a VaS - ^rans'<0 'n Šentjakob - Blagovica (po pogod- an in 'e P°,rebn°. da se v skladu z zakonom o družbi za 
0*joceste v Republiki Sloveniji, pred sprejemom zakona 

garanciji, sprejme poseben zakon o soglasju. 

"'•CILJ! IN NAČELA ZAKONA 

prejem predlaganega zakona bo omogočil tekoče izvajanje 
^%rama izgradnje avtocest na avtocestnih odsekih Malence 

®ntjakob, Arja vas - Vransko in Šentjakob - Blagovica, 
r^ietega v letu 1994 in za leto 1995 ter s tem omogočil 
Racijo cestnega programa v Republiki Sloveniji na smeri 

- zahod. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sredstva za odplačilo prejetih kreditov bo zagotovila DARS d. 
d. iz sredstev zbranih cestnin. Finančne posledice po tem 
zakonu bi prizadele republiški proračun samo v primeru, da bi 
prišlo do vnovčitve garancije po zakonu o garanciji Republike 
Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kreditov pri 

'Evropski investicijski banki. V tem primeru ima Republika 
Slovenija regresno pravico. 

Drugih posledic iz najetih kreditov ni. 

BESEDILO ČLENOV 

1.člen 

Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste 
v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) 
soglasje za najetje kreditov pri Evropski investicijski banki za 
finansiranje gradnje avtocestnih odsekov Malence-Šentja- 
kob, Arja vas-Vransko in Šentjakob-Blagovica po pogodbi 
B v višini 32 mio ECU in po pogodbi C v višini 30 mio ECU. 

DARS, d.d., lahko najame kredita iz prejšnjega odstavka pod 
naslednjimi pogoji: 
- zneska kreditov se črpata v ECU ali v eni od valut držav 
članic EU; 
- obrestna mera je variabilna in se zaradi bonifikacije zniža 
za 2% točki pri kreditu B in pri kreditu C, vendar fiksirana za 
vsak črpan znesek za izbrano valuto črpanja; 
- rok odplačila je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za 
odplačilo glavnice; začetek odplačevanja za kredit B je leto 
2000, za kredit C pa leto 2001; 
- provizija za odpoved kreditov je 0,75% za odpovedan zne- 
sek črpanja; 
- provizija za odlok črpanja je 1% za obdobje od prvotno 
določenega dneva črpanja do dejanskega dneva črpanja; 
- stroški plačila kreditov (razen obresti) se obračunavajo in 
so plačljivi v ECU; 
- zamudne obresti so pogodbene obresti, povečane za 2,5% 
za posamezno tranšo. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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DARS, d.d., lahko po tretjem odstavku 5. člena zakona 
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
57/93) najame srednjeročne in dolgoročne kredite le po pred- 
hodnem soglasju Državnega zbora - na podlagi posebnega 
zakona. 
Po vsebini se predlagani zakon navezuje na zakon o garanciji 
Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredi- 
tov Evropske investicijske banke za projekt gradnje sloven- 
skih avtocest / B, C, kjer je vsebina kreditnega razmerja 
natančno opredeljena. Predlagatelj zato v obrazložitvi tega 
zakona vsebinskih razlogov oz. pogojev in rešitev ne ponavlja. 

Predlagani program dela DARS, d.d., za leto 1995 vključuje 
avtocestni odsek Šentjakob-Blagovica, zato je nujno 
potrebno, da se za realizacijo tega projekta v letu 1995 zago- 
tovijo pogoji s podpisom ustreznih kreditnih pogodb z Evrop- 
sko investicijsko banko. Glede na navedeno, je v skladu z 201'. 
členom poslovnika Državnega zbora predlagatelj ocenil, daje 
predlagani zakon potrebno obravnavati po hitrem postopku, 
ker bo le tako možno zagotoviti nemoteno izvedbo del na že 
začetih odsekih (Malence-Šentjakob in Arja vas-Vransko) in 
začeti v letu 1995 predvideno novo investicijo (Šentjakob- 
-Blagovica) - kar sodi med izredne potrebe države. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

0 VETERINARSTVU - EPA 1024 - HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 130. seji dne 2. marca 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O VETERINARSTVU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Državni zbor Republike Slovenije je zakon o veterinarstvu 
(Uradni list RS, št. 82/94) sprejel 20. 12. 1994. Žal je iz tega 
zakona pomotoma izpadlo nekaj določb, pri tem je nujno 
treba dopolniti 141. člen, ki ureja prekrške in sankcije za te 
prekrške za posameznika, saj je iz tega člena izpadlo 
sklicevanje na 137. člen istega zakona, tako da dejanja, 
določena kot prekrški za pravne osebe in samostojne 
podjetnike, niso prekrški za posameznika. Ker gre za deja- 
nja, ki so zelo nevarna, na primer neizvajanje določenih 
ukrepov v primereu živalskih kužnih bolezni, s čimer se 

lahko povzroči prenos bolezni z živali na ljudi ali epidemija 
živalskih bolezni z ubijanjem živali, posledično pa tudi 
zapora izvoza živali in živil živalskega izvora, in tudi velika 
gospodarska škoda, je nujno zaradi potreb države sprejeti 
predlagani zakon po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- dr. Mihael VENGUŠT, direktor Veterinarske uprave Slo- 
venije, 
- Jernej LENIČ, pomočnik direktorja Veterinarske uprave 
Slovenije, 
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarstvu 

'■ OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

^r*avni zbor Republike Slovenije je na seji 20.12.1995 sprejel 
akon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94). Zakon ureja ec področij, in sicer živalske kužne bolezni, veterinarsko 
anitarni nadzor v proizvodnji in prometu z živalmi in živili 
žalskega izvora ter surovinami, veterinarske dejavnosti, 
r9anizacijo veterinarske službe, veterinarsko zbornico, vete- 

I n®rsko inšpekcijo, v prehodnih in končnih določbah pa tudi 
v
s,ninjenje obstoječih veterinarskih zavodov. Rešitve 

. *akonu temeljijo na sodobnih dognanjih veterinarske stroke 
n so usklajene s smernicami Evropske unije. 

izvajanju zakona in pripravi podzakonskih aktov pa je bilo 
gotovljeno, da v nekaterih členih zakona pomotoma niso 
®iene določene zadeve, ki pa bi morale biti urejene. 

gčlenu je izpadla določba, da lahko Veterinarski inštitut 
°venije poleg nekaterih najzahtevnejših specialističnih 

®iavnosti, ki jih lahko opravlja samo on, opravlja tudi druge 
. ajzahtevnejše specialistične veterinarske dejavnosti na pod- 

9' koncesiifi koncesij 

V o 
v točki 140. člena ni določeno kot prekršek 
iP2®sPr°tju s prvim odstavkom 22. člena 

nakladanjem 
0,0 ie treba to dol 

p '41. tienu je zaradi večkratnega preštevilčevanja členov 
d. kotoma izpadlo sklicevanje na 137. člen, kar ima za posle- 
Zat da deiania lz ,e?a člena za posameznika niso prekršek in 
5o 0 2anje ne more biti kaznovan, pri tem pa gre za dejanja, ki 
naj*

a Pravne osebe in samostojne podjetnike določena kot 
"ezji prekrški po tem zakonu. 

členu je napaka v tem, da zavezuje obstoječi veterinar- 
zavod, da nakaže certifikate, ki jih dobi v postopku lasti- 

'ast •na Sklad, kar Ra sPl°h ni mogoče, saj zavod, ki se ,n'ni, ne prejme certifikatov, temveč nakaznice. 
VSs 
s ® >e pomanjkljivosti je treba odpraviti, zato je treba zakon 
peniti oziroma dopolniti. Najbolj nujno je to treba storiti 
Do<f Pomanjkljivosti v 141. členu, ki omogoča nekaznovanje 

»arneznikov za najtežje kršitve tega zakona, kar pa ima 

ravnanje 
to je, če pošiljke 

niso veterinarskosanitarno pregledane, 
določbo ustrezno dopolniti. 

iahko tudi hude posledice na zdravju ljudi in živali pa tudi 
hude gospodarske posledice. 

II. CILJI IN NAČELA 

Cilja sprememb in dopolnitev sta odprava napak in inkrimini- 
ranje dejanj, ki so s tem zakonom razglašena za prekrške za 
pravne osebe in samostojne podjetnike, tudi za posameznike. 

III. TEMELJNE REŠITVE 

- dopolnitev tretjega odstavka 69. člena z določbo, ki bo tudi 
Veterinarskemu inštitutu Slovenije omogočila opravljati neka- 
tere najzahtevnejše specialistične veterinarske dejavnosti na 
podlagi koncesije; 

- razširitev prekrška po 12. točki 140. člena bo omogočila 
kaznovanje tudi tistih, ki bodo opustili obvezen veterinarsko 
sanitarni pregled po prvem odstavku 22. člena zakona; 

- dopolnitev 141. člena, ki bo omogočila tudi kaznovanje 
posameznika, ki bi storil katero od dejanj iz 137. člena zakona 
o veterinarstvu; 

- črtanje napačnega besedila v petem odstavku 148. člena 
(»certifikatov in«) bo odpravilo napako, saj podjetja lastninje- 
nju ne dobijo certifikatov, zato jih tudi ne morejo nakazati na 
Sklad RS za razvoj. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Zakon ne bo imel nobenih finančnih posledic za proračun 
Republike Slovenije in ne pomeni novih nalog za organe. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Na koncu tretjega odstavka 69. člena zakona o veterinarstvu 
(Uradni list RS, št. 82/94) se pred piko doda še besedilo »in 
Veterinarski inštitut Slovenije«. 
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2. člen 4. člen 

V 2. točki prvega odstavka 140. člena se v oklepaju pred 
besedo »tretji« doda še besedilo »prvi,«. 

3. člen 

V prvem odstavku 141. člena se za besedilom »za prekrške« 
doda še besedilo »iz prvega odstavka 137. člena in«. 

V petem odstavku 148. člena se črtata besedi »certifikate in«. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Z dopolnitvijo 69. člena bo tudi Veterinarskemu inštitutu Slo- 
venije omogočeno opravljati nekatere od najzahtevnejših spe- 
cialističnih veterinarskih dejavnosti, ki se lahko opravljajo na 
podlagi koncesije, kar je po veljavnem besedilu omogočeno 
zgolj zasebnim inštitutom. 

Z dopolnitvijo 2. točke prvega odstavka 140. člena bo dejanski 
stan prekrška razširjen tudi na prvi odstavek 22. člena zakona. 

Z dopolnitvijo 141. člena bodo kot prekršek za posameznika 

določena tudi dejanja iz 137. člena zakona o veterinarstvu, kar 
je v veljavnem zakonu pomotoma izpuščeno. Takšna dejanji 
pa so po zakonu o veterinarstvu za pravne osebe in za samo- 
stojne podjetnike določena za prekrške, za katere je zagro- 
žena najvišja spodnja meja kazni, zgornja meja pa je enaka 
najvišji zagroženi kazni za prekršek po zakonu o prekrških. 

Sprememba petega odstavka 148. člena je potrebna, saj 
zavod v postopku lastninjenja ne bo prejel certifikatov, tem- 
več nakaznice, zato certifikatov tudi ne more nakazati Skladu 
RS za razvoj. 

Besedilo členov, ki se spreminjajo 

69. člen 
(opravljanje terciarne veterinarske službe) 

(1) Najzahtevnejšo specialistično veterinarsko službo iz 1. do 
9. točke 68. člena tega zakona opravlja Veterinarski inštitut 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: veterinarski inštitut). Naloge 
Veterinarskega inštituta opravlja Veterinarska fakulteta Uni- 
verze v Ljubljani. 

(2) Veterinarski inštitut opravlja tudi diagnostiko in preiskave 
iz 5. in 6. točke 66. člena tega zakona, če ta dejavnost ni 
organizirana v območnem javnem zavodu. 

(3) Najzahtevnejšo specialistično veterinarsko dejavnost iz 9. 
do 18. točke 68. člena tega zakona opravljajo zasebni veteri- 
narski inštituti. 

140. člen 
(prekrftki pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:. 

1. če ob nevarnosti kužnih bolezni in v vseh drugih primerih 
ogrožanja zdravja ljudi in živali ne obvešča pravilno in celo- 
vito vseh zainteresiranih (četrti odstavek 17. člena); 

2. če naloži pošiljke živali ali živil v nasprotju s predpisanimi 
pogoji (tretji in četrti odstavek 22. člena); 

3. če prevoznega sredstva, s katerimi odpravlja pošiljke pod 
veterinarskosanitarnim nadzorom, ne čisti ali ne dezinficira 
po razkladanju ali pred nakladanjem v primerih, ki jih določi 
pristojni organ (prvi odstavek 23. člena); 

4. če na zahtevo pristojnih organov ne pokaže zdravstvenega 
spričevala ali drugega predpisanega navodila (prvi odstavek 
25. člena); 

5. če prevoznik ne prijavi prometne nezgode najbližji veteri- 
narski organizaciji (drugi odstavek 25. člena); 

6. če veterinarska organizacija ne zagotovi veterinarske 
pomoči, ne določi ukrepov ali ne organizira prevoza, ali če 

klavnica ne zagotovi odvoza (tretji in četrti odstavek 25- 
člena); 

7. če skladišči, pakira, predeluje ali obdeluje živila ali surovin® 
v prostih carinskih conah ali konsignacijskih skladiščih brez 
veterinarskosanitarnega nadzora mejnega veterinarskega 
inšpektorja (drugi odstavek 30. člena); 

8. če mejnega veterinarskega inšpektorja oziroma iavne^ 
veterinarskega zavoda ne obvesti o prispeli pošiljki (P^ 
odstavek 31. člena); 

9. če javnega veterinarskega zavoda ne obvesti v roku ali 9a 

sploh ne obvesti v roku o začetku proizvodnje (četrti odsta 
vek 34. člena); 

10. če ne zagotovi zakola bolne ali poškodovane živali (drug1 

odstavek 37. člena); 

11. če ravna v nasprotju s 44. členom; 

12. če ravna v nasprotju s 45. členom; 
a7 13. če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom * • 

člena; 

14. če ravna v nasprotju s 54. členom; 

15. če ravna v nasprotju s 55. členom; 

16. če ravna v nasprotju s 56. členom; 

17. če ravna v nasprotju s prvim in petim odstavkom 57. člena. 

18. če ne vodi evidence o izvoru odkupljenih kož (tretji odsta 
vek 57. člena); 

19. če spravlja ali skladišči surove kože v prostorih, ki 
izpolnjujejo predpisanih pogojev (četrti odstavek 57. člen 

20. če ne da v določenem roku predpisanih podatkov 
poročil, če ne vodi predpisane evidence ali če da nepra* 
podatke (75. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje tujj 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz Prve9 

odstavka tega člena. 
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141. člen 
(prekrški posameznikov) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se za prekrške iz 
Prvega odstavka 138. člena kaznuje posameznik. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se za prekršek 
Kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju s 96. členom. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se za prekršek iz 
Prvega odstavka 140. člena kaznuje posameznik. 

148. člen 
(lastninjenje preostalega družbenega kapitala) 

<1) Družbeni kapital, ki po izločitvi ostane v veterinarskem 
zavodu, se ponudi v odkup delavcem, zaposlenim v veterinar- 
jih zavodih, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem, 
»možnostjo lastninjenja po veterinarskih zavodih ali po vete- 
rinarskih postajah. 

j2) Veterinarski zavod razdeli zaposlenim, bivšim zaposlenim 
'n upokojenim delavcem navadne delnice za največ 20% vred- 
nosti družbenega kapitala v zameno za lastninske certifikate 
oziroma ožjim družinskim članom zaposlenih, bivših zaposle- 
"lh in upokojenih, kot preostanek delnic do vrednosti 20% 
družbenega kapitala, če le-ta ni bil razdeljen. V primeru, da 
"asteti subjekti predložijo veterinarskemu zavodu lastniške 

certifikate v vrednosti, ki presega 20% vrednosti družbenega 
kapitala, se presežni del uporabi v notranjem odkupu. 

(3) Pravico do notranjega odkupa v programu lastninskega 
preoblikovanja za notranji odkup predvidenega družbenega 
kapitala imajo vsi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni 
delavci veterinarskega zavoda oziroma veterinarske postaje, 
in se za njegovo izvedbo smiselno uporabljajo določbe ZLPP, 
ki urejajo notranji odkup, razen prenosa na sklade po 22. 
členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

(4) Preostanek družbenega kapitala se lastnini z javno pro- 
dajo delnic, pri čemer veterinarski zavod oziroma postaja 
zagotovi predkupno pravico v korist zaposlenih, ki morajo 
svojo odločitev o nakupu delnic v roku 60 dni od ponudbe 
pisno sporočiti veterinarskemu zavodu. 

(5) Zavod nakaže certifikate in kupnino za družbeni kapital na 
Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki jo mora razdeliti med 
sklade po 22. členu zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij v ustreznih deležih. 

(6) Če veterinarski zavod ne predloži programa lastninjenja 
v šestih mesecih po pravnomočni določitvi deleža javnega 
veterinarskega zavoda oziroma občin, postane celoten druž- 
beni kapital last Sklada Republike Slovenije za razvoj in se 
preoblikuje po zakonu o privatizaciji pravnih oseb, ki so 
družbeni kapital prenesle na Sklad Republike Slovenije za 
razvoj. 

i 
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Predlog zakona o ZEMLJIŠKI KNJIGI - EPA 333 - TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 128. seji dne 16. februarja 
1995 določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI. 
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na 
podlagi sklepa 27. seje Državnega zbora Republike Slove- 
nije z dne 20/12-1994 in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 266. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 
pravosodje. 

P redlog zakona o zemlji š ki knj i g i 

Prvi del 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Zemljiška knjiga je javna knjiga, ki vsebuje podatke o stvarnih 
pravicah na nepremičninah. 

Zemljiško knjigo sestavljata glavna knjiga in zbirka listin. 

V glavno knjigo se vpisujejo nepremičnine, pravice glede 
nepremičnin z imetniki teh pravic in pravna dejstva. 

Zbirko listin tvorijo listine, ki so podlaga za vpis v glavno 
knjigo. 

Pod pogoji, določenimi v tem zakonu, se glavna knjiga vodi 
kot računalniška baza podatkov. 

2. člen 

Nepremičnine v smislu tega zakona so: 

- zemljišča; 
- stavbe in posamezni deli stavb; 
- drugi objekti, če tako določa zakon. 

3. člen 

Pravice in pravna dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, 
določa zakon. 

4. člen 

Zemljiško knjigo vodi sodišče po postopku in na način, pred- 
pisan s tem zakonom. 

5. člen 

Stvarne pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, se prido- 
bijo, omejijo in prenehajo z vpisom, razen če zakon določa 
drugače. 

Sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, opravi vpis, če so izpolnjeni 
z zakonom predpisani pogoji. 

Vpis v zemljiško knjigo ima pravni učinek nasproti drugim od 
trenutka vložitve predloga za vpis, v primeru, ko sodišče 
opravi vpis po uradni dolžnosti pa od trenutka, ko prejme 
listino, ki je podlaga za vpis. 

Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na 
podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega 
ne sme trpeti škodljivih posledic. 

6. člen 

Vpis stvarnih pravic in pravnih dejstev ter vpis sprememb, ki 
se nanašajo na podatke, vpisane v zemljiški knjigi, je obvezen- 

7. člen 

V glavni knjigi vpisani podatki so javni in jih sme, pod nadzo- 

rom pooblaščenega delavca, vsakdo brezplačno pregled0* 
vati. 

Vsakdo sme zahtevati, da se izda overjen izpisek iz glavne 
knjige. 

Listine iz zbirke listin sme pregledovati ali zahtevati, da s® 
izda prepis listine samo oseba ali organ, ki ima za to opra*' 
čen interes. 

8. člen 

Vse pravne in fizične osebe so v razmerjih, ki se nanašajo "a 

nepremičnine, dolžne uporabljati podatke o nepremičnina . 
kot so vpisani v zemljiški knjigi. 

DrugI del 
VPISI 

I. razdelek 
Predmet vpisa 

I. Nepremičnine 

9. člen 

Nepremičnine se v zemljiško knjigo vpisujejo s parcelno 
vilko ali drugim identifikacijskim znakom, površino in spl°s,J 
vrsto rabe kot so evidentirane v katastru, za katerega 
določa zakon. 

II. Pravice 

10. člen 

V zemljiško knjigo se vpisujejo: 

1. lastninska pravica, 
2. zastavna pravica, 
3. služnostna pravica, 
4. pravica stvarnega bremena, 
5. zakupna pravica, če doba zakupa ni krajša od enega le< ' 
6. predkupna in odkupna pravica, 
7. prepoved odsvojitve in obremenitve, 
8. druge pravice, za katere to določa zakon. 
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11. člen 

Pravica se vpiše tako, kot je določena v listini, ki je podlaga za 
vPis. Če je opis vsebine pravice preobsežen, se pri vpisu 
navede mesto v listini, kjer je ta vsebina podrobneje opisana. 

Pravice se vpisujejo na način, določen z zakonom in podza- 
konskim predpisom. 

12. člen 

Solastninska pravica na nepremičninah, vpisanih v enem 
zemljiškoknjižnem vložku, se vpiše po delih, določenih 
v sorazmerju s celoto (idealni deli). 

13. člen 

p® je lastninska pravica vpisana na več oseb, se lahko hipo- 
teka vpiše tudi samo na idealni del, na katerega je vpisana 
'astninska pravica posamezne osebe. 

Skupna hipoteka se vpiše na nepremičnine, ki so vpisane 
* več zemljiškoknjižnih vložkih s tem, da se določi glavni 
v|ožek. Pri glavnem zemljiškoknjižnem vložku se zaznamujejo 
ostali zemljiškoknjižni vložki, v katerih je vpisana skupna 
'"poteka. 

Terjatev, ki je zavarovana s hipoteko, se označi s številom 
denarnih enot, na katere se glasi v skladu z veljavnimi pred- 
P'si. Če je terjatev vezana na spremenljivo vrednost, se to 
Posebej označi. 

^0 sta se pogodbeni stranki dogovorili ob terjatvi obresti, se 
Piše tudi višina obrestne mere. 

14. člen 

Pravice iz 2.do 8.točke 10. člena tega zakona se lahko vpisu- 
1 jo tudi na posameznih nepremičninah, vpisanih v enem 
ieNjiškoknjižnem vložku. 

jj® ie pravica iz prejšnjega odstavka tega člena časovno 
meiena, se vpiše čas trajanja te pravice. 

III. Imetnik pravice 

15. člen 

Pravici, ki se vpiše, se označi tudi imetnik te pravice. 

jjjzična oseba, ki je imetnik pravice, se označi z osebnim 
nom, rojstnim datumom in prebivališčem. 

osebe, ki so imetniki vpisanih pravic, se označijo 
"nenom in sedežem. 

v s h !me,nik vPisane pravice pravna oseba, ki se vpisuje 
Vs°rt re9is,er' se označi s firmo in sedežem, kot sta vpisana odnem registru, ter z enotno identifikacijsko številko; če se 
r^Pisuje v sodni register pa s podatki iz drugega javnega e9'stra, ki ga določa zakon. 

narfStninska Pravica na skupnih prostorih, delih, objektih in ljjjPravah v večstanovanjskih hišah in na funkcionalnem zem- 
u se vpiše v korist vsakokratnih etažnih lastnikov. 

16. člen 

^Premičnine v splošni rabi se vpišejo kot javno dobro. 

17. člen 

Predi S° dovol'eni Z0Per osebo, na katero je ob času vložitve 
a|| n 9a a" UV0dbe postopka po uradni dolžnosti že vpisana, 
katPa se istočasno vknjiži ali predznamuje pravica, glede re se bo izvršil nov vpis. 

r' hkratnih zaporednih prenosih, ki niso vpisani v zemlji- 

ško knjigo, lahko zadnji pridobitelj predlaga vpis pravice 
neposredno nase, če predloži za vsak prenos listino, ki bi bila 
lahko podlaga za zemljiškoknjižni vpis. 

Če je bila plačana hipotekarno zavarovana terjatev, ki je bila 
izvenknjižno prenesena na tretjo osebo, lahko zahteva izbris 
dolžnik, ne da bi se v zemljiški knjigi izvršil izvenknjižni 
prenos. 

IV. Pravna dejstva 

18. člen 

V zemljiško knjigo se vpisujejo podatki o pravnih dejstvih: 

- ki vplivajo na pravni promet z nepremičninami, vpisanimi 
v zemljiški knjigi, če tako določa zakon; 
- ki se nanašajo na osebna stanja imetnika vpisane pravice, 
katera so pomembna za razpolaganje z nepremičninami; 
- omejitve glede razpolaganja z nepremičninami, za katere je 
tako določeno z zakonom. 

II. razdelek 

Vrsta vpisa 

19. člen 

Vpisi v zemljiški knjigi so: vknjižba, predznamba in zaznamba. 

I. Vknjižba 

20. člen 

Vknjižba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, 
prenehanje ali omejitev pravice. 

21. člen 

Vknjižba se dovoli na podlagi javne ali zasebne listine, ki mora 
vsebovati veljaven pravni temelj. Nepremičnina mora biti 
v listini označena s podatki, s katerimi je vpisana v zemljiški 
knjigi. 

22. člen 

Na zasebni listini, na podlagi katere se dovoli vknjižba, mora 
biti podpis osebe, katere pravica se omejuje, obremenjuje ali 
preneha, overjen. 

23. člen 

Če se na podlagi zasebne listine dovoli vpis obligacijske 
pravice, mora listina vsebovati tudi izrecno izjavo tistega, 
katerega pravica se prenaša, preneha ali omejuje, da dovo- 
ljuje vknjižbo. 

24. člen 

Sodišča, državni organi in drugi organi so dolžni odločbe, 
s katerimi odločijo o pridobitvi, spremembi ali prenehanju 
stvarnih pravic na nepremičninah, oziroma s katerimi ugotav- 
ljajo dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, poslati zemlji- 
škoknjižnemu sodišču v 30 dneh po pravnomočnosti. 

Odločbo iz prejšnjega odstavka mora poslati zemljiškoknjiž- 
nemu sodišču organ, ki je odločal na prvi stopnji. 

II. Predznamba 

25. člen 

Predznamba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, 
prenehanje ali omejitev pravice, ki učinkuje pod pogojem, da 
se predznamba opraviči. 
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Pravice, glede katerih je bil dovoljen vpis predznambe, se 
pridobijo, prenehajo ali omejijo v obsegu, v katerem je predz- 
namba opravičena. 

26. člen 

Predznamba hipoteke se dovoli, če je izkazan obstoj terjatve 
in pravni naslov za pridobitev hipoteke. 

27. člen 

Predznamba obligacijske pravice se dovoli, če je izkazan 
obstoj pravice in dovoljenje za vpis. 

28. člen 

Predznamba se dovoli na podlagi naslednjih listin: 

1. nepravnomočnih sodnih in upravnih odločb, s katerimi se 
odloča o pridobitvi, prenosu ali prenehanju pravice; 
2. sodnih odločb, s katerimi se predznamba dovoljuje kot 
zavarovanje po določbah zakona o izvršilnem postopku; 
3. sodne odločbe o položitvi dolgovanega zneska, če je pri 
sodišču položen dolg, zavarovan s pogodbeno zastavno pra- 
vico, ki ga po določbah obligacijskega prava ni mogoče 
plačati upniku; 
4. zasebne listine, na kateri ni overjen podpis osebe, ki mora 
biti po tem zakonu overjen; 
5. v drugih primerih, določenih z zakonom. 

29. člen 

Predznamba se opraviči: 
- v primeru iz 1.točke prejšnjega člena na podlagi potrdila 
o pravnomočnosti odločbe, na podlagi katere je bila pravica 
predznamovana, 
- na podlagi pravnomočne odločbe, izdane zoper tistega, 
zoper katerega je bila predznamba dovoljena, 
- na podlagi zasebne listine, ki ustreza pogojem za vknjižbo. 

30. člen 

Če je potrebno opravičbo predznamovane pravice izposlovati 
v sodnem ali upravnem postopku, določi sodišče s sklepom 
o dovolitvi predznambe rok, v katerem mora predlagatelj 
predznambe sprožiti ustrezen postopek. 
Če je bila predznamba dovoljena na podlagi zasebne listine, 
na kateri podpis osebe ni bil overjen, sodišče v sklepu o dovo- 
litvi predznambe določi rok, v katerem mora predlagatelj 
predznambe predložiti listino, ki ustreza pogojem za vknjižbo. 

31. člen 

Če je predznamba opravičena, se na predlog upravičenca 
zaznamuje opravičba predznambe. 

Če predznamba ni opravičena, se na predlog osebe, zoper 
katero je bila predznamba dovoljena, pravica, ki je bila predz- 
namovana, izbriše. 

Če upravičenec ni predložil dokaza, da je pravočasno sprožil 
postopek, oziroma ni predložil listine, ki ustreza pogojem za 
vknjižbo, se lahko predznamba izbriše tudi po uradni dolž- 
nosti. 

32. člen 
Če je pravica predznamovana, se lahko nadaljnji vpisi dovolijo 
glede vknjižene in glede predznamovane pravice. 

Če se predznamba lastninske pravice opraviči, se po uradni 
dolžnosti izbrišejo tisti vpisi, ki so bili izposlovani zoper vknji- 
ženega lastnika po trenutku, ko je bil vložen predlog za 
predznambo. 

Če se predznamba lastninske pravice izbriše, se po uradni 
dolžnosti izbrišejo vsi vpisi, ki so bili opravljeni glede na to 
predznambo. 

33. člen 

Predznamba pravice ni dovoljena, če se predlaga na podlagi 
iste listine, na podlagi katere je že bila vpisana, pa ni bila 
opravičena. 

III. Zaznamba 

34. člen 

Zaznamba je vpis ali izbris pravnih dejstev, za katere zakon 
določa, da se vpisujejo v zemljiško knjigo. 

Zaznamba se opravi na podlagi listin ali pod pogoji, ki jih 
določa zakon. 

35. člen 

Zaznamba pravnih dejstev, ki se nanašajo na osebna stanja 
imetnika vpisane pravice, učinkuje tako, da se tisti, ki izpo- 
sluje vpis v vložku, v katerem je vpisan ta imetnik, ne more 
sklicevati na nepoznavanje tega stanja. 

36. člen 

Zaznamba vrstnega reda za prenos lastninske pravice in zaz- 
namba vrstnega reda za vpis, prenos ali izbris hipoteke varuje 
vrstni red teh pravic, katerih vpis oziroma izbris bo predlaga" 
pozneje, s trenutkom, ko je vložen predlog za vpis zaznambe. 

Zaznamba po prvem odstavku tega člena se dovoli, če bi bi|a 

po stanju vpisov v zemljiški knjigi dovoljena vknjižba vpisa 
pravice oziroma izbrisa vpisane pravice, katere vrstni red se 
z zaznambo varuje. 

37. člen 

Zaznamba vrstnega reda po prejšnjem členu se dovoli na 
podlagi predloga, na katerem mora biti podpis predlagatelj3 

overjen. 

V predlogu za zaznambo vrstnega reda vpisa hipoteke mora 
biti naveden vsaj najvišji znesek terjatve, v zavarovanje kater® 
se bo hipoteka vpisala. 

38. člen 

Sklep o dovolitvi zaznambe vrstnega reda po 36. členu tega 
zakona se vroči samo predlagatelju zaznambe. 

39. člen 

Zaznambe po 36. členu tega zakona prenehajo veljati P° 
preteku enega leta od izdaje sklepa, s katerim so bile dovO' 
Ijene. V izreku sklepa se navede, kdaj se rok veljavnost' 
zaznambe izteče. 

40. člen 

Pred potekom roka, določenega v prejšnjem členu, se dovo1' 
izbris zaznambe po 36. členu tega zakona samo, če je predle 
žen sklep, s katerim je bila zaznamba dovoljena. 

41. člen 

Če se predlog za vknjižbo pravice v zaznamovanem vrstne'" 
redu ne vloži v roku iz 39. člena tega zakona, sodišče P° 
uradni dolžnosti zaznambo izbriše. 

42. člen 

Zaznamba odpovedi terjatvi, ki je zavarovana s hipoteko, i11 

zaznamba tožbe, s katero hipotekami upnik zahteva, da s® 
njegova terjatev poravna Iz vrednosti zastavljene nepremtf* 
nine (hipotekama tožba) imata za posledico, da odpove" 
terjatvi ali hipotekama tožba učinkujeta zoper vsakokratnega 
vknjiženega lastnika zastavljene nepremičnine. 
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43. člen 

Zaznamba odpovedi terjatvi, zavarovani s hipoteko, se dovoli na podlagi listine o odpovedi, na kateri je podpis upnika 
overjen. 

Zaznamba hipotekarne tožbe se dovoli na podlagi dokaza 
o vložitvi tožbe. 

44. člen 

Zaznamba spora se dovoli, če teče sodni postopek o pridobi- 
tvi, spremembi ali prenehanju stvarne pravice na nepremič- 
nini. 

Zaznamba iz prejšnjega odstavka tega člena se dovoli tudi, če 
teče sodni postopek za ugotovitev neveljavnosti vknjižbe in 
^postavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja. 

45. člen 

Zaznamba iz 44. člena tega zakona ima za posledico, da 
sodna odločba, izdana v postopkih, navedenih v prejšnjem 
členu tega zakona, učinkuje tudi zoper osebe, ki so pridobile 
knjižne pravice po trenutku, ko je bil predlog za zaznambo 
vložen. 

"I. razdelek 
Vrstni red vpisa 

46. člen 

Vrstni red vpisa se določi po trenutku, ko je predlog za vpis 
vložen pri zemljiškoknjižnem sodišču oziroma ko to sodišče 
Prejme listino, ki je podlaga za vpis po uradni dolžnosti. 

je več predlogov vloženih istočasno ali če se več postop- 
kov po uradni dolžnosti začne istočasno ali če se istočasno, 
*o je vložen predlog, začne tudi postopek po uradni dolžno- 
s". imajo ti vpisi isti vrstni red, razen če zakon določa dru- 
9ače. 

47. člen 

Vrstni red vknjiženih hipotek se lahko spremeni z vknjižbo ali 
Predznambo odstopa vrstnega reda. 

^ spremembo vrstnega reda hipotek je poleg soglasja imet- 
nikov teh pravic potrebna privolitev imetnika lastninske pra- 
vice, na čigar nepremičnini sta vknjiženi hipoteki, ki menjata 
Vrstni red. 

je na hipoteki, ki spreminja vrstni red, ustanovljena nadhi- 
Poteka, je potrebna tudi privolitev tistega, v čigar dobro je 
nadhipoteka ustanovljena. 

48. člen 

^'Poteka, ki se v vrstnem redu uvršča naprej, pridobi vrstni 
®d hipoteke,ki se uvršča nazaj, če je ta pravica vpisana 

nePosredno za njo ali če privolijo v spremembo vrstnega reda 
'udi vsi imetniki istovrstnih pravic, vpisanih med njima. 

se spreminja vrstni red hipotek, ki niso vpisane druga za 
°r.u9°. brez privolitve imetnikov pravic, ki so vpisane med 
ni|ma, pridobi hipoteka, ki se uvršča naprej, vrstni red hipo- 
e*e, ki se uvršča nazaj, le v njenem obsegu in kakovosti. 

se hipoteka ne uvršča naprej v celotnem obsegu, ima tudi 
prvotnem mestu prednost pred hipoteko, ki se uvršča na 

njeno mesto, razen če se imetnika hipotek dogovorita dru- 
9ače. 

Tretji del 

NOTRANJA UREDITEV ZEMLJIŠKE 
KNJIGE 

49. člen 

Vpisi v glavni knjigi se opravljajo v zemljiškoknjižne vložke. 

Glavno knjigo sestavljajo zemljiškoknjižni vložki ene katastr- 
ske občine. 

Sestavni del zemljiške knjige je zbirka listin, ki vsebuje listine, 
na podlagi katerih se opravijo vpisi v zemljiški knjigi. 

Za vsako glavno knjigo se vodijo pomožne evidence, ki jih 
določa podzakonski predpis. 

50. člen 

Zemljiškoknjižni vložek sestavljajo evidenčni listi A, B, C. 

V evidenčne liste A, B, C se vpisujejo pravice in dejstva kot to 
določa ta zakon in na podlagi tega zakona izdan predpis. 

51. člen 

V evidenčni list A se vpisujejo nepremičnine, spremembe 
podatkov o nepremičninah iz 9. člena tega zakona ter odpisi 
in pripisi nepremičnin. 

V evidenčnem listu A se vpišejo tudi dejstva in poočitijo 
pravice, ki se nanašajo na nepremičnine, vpisane v teh listih, 
ki vplivajo na pravni promet s temi nepremičninami. 

52. člen 

V evidenčnem listu B se vpiše lastninska pravica na nepremič- 
ninah, vpisanih v evidenčnem listu A. 

V evidenčnem listu B se zaznamujejo tudi dejstva, ki se 
nanašajo na določenega imetnika v tem listu vpisane pravice 
in vplivajo na njegovo razpolaganje z nepremičninami, ter 
poočitijo dejstva, ki se nanašajo na vsakokratnega imetnika 
v tem listu vpisane pravice in vplivajo na razpolaganje z ne- 
premičninami. 

53. člen 

V evidenčnem listu C se vpišejo pravice, določene v 2. do 
8.točki 10. člena, ki se nanašajo na nepremičnino, vpisano 
v evidenčnem listu A. V evidenčnem listu C se zaznamujejo 
tudi dejstva, ki vplivajo na pravni promet nepremičnin, in se 
nanašajo na vsakokratne imetnike pravic vpisanih v listu B. 

54. člen 

Zemljiškoknjižni vložek združuje samo nepremičnine, ležeče 
v isti katastrski občini, na katerih je lastninskopravno stanje 
enako. 

Praviloma se nepremičnine iz prejšnjega odstavka vpišejo 
v isti vložek. 

Za zemljišče in stavbo v etažni lastnini se oblikuje poseben 
vložek. 

55. člen 

7emljiškoknjižni vložek se lahko spremeni samo z odpisom ali 
pripisom nepremičnin. 

56. člen 

Obliko in način vpisovanja v evidenčne liste ter način vodenja 
pomožnih evidenc predpiše minister, pristojen za pravosodje. 
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57. člen 

Zemljiška knjiga se lahko vodi z uporabo računalniške tehno- 
logije. 

58. člen 

O vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnolo- 
gije odloča glede na zagotovljene tehnične in kadrovske 
pogoje minister, pristojen za pravosodje. 

59. člen 

Zemljiška knjiga, vodena na način iz 57. člena, se vodi kot 
centralna informatizirana baza tako, da se vpisujejo in vzdržu- 
jejo podatki, ki se vpisujejo v glavno knjigo pri vsakem zemlji- 
škoknjižnem sodišču, v centralni informatizirani bazi zemlji- 
ške knjige Republike Slovenije. 

Vpisi v glavni knjigi se povezujejo z računalniško vodenimi 
podatki katastra. 

Glede na tehnične in druge možnosti se v centralni informati- 
zirani bazi zemljiške knjige Republike Slovenije shranijo tudi 
podatki iz zbirke listin. 

60. člen 

Javnost računalniško vodene zemljiške knjige se zagotavlja 
z vpogledom stanja na ekranu in izdajanjem overjenih raču- 
nalniških zemljiškoknjižnih izpiskov. 

Izpisek iz prejšnjega odstavka je dolžno izdati vsako zemlji- 
škoknjižno sodišče, ne glede na to, katero je opravilo vpis. 

61. člen 

Notar, ki ima zagotovljene tehnične in druge potrebne pogoje, 
ima pravico do dostopa podatkov, vpisanih v zemljiški knjigi, 
neposredno preko računalniške povezave. 

Minister, pristojen za pravosodje dovoli odvetniku, ki ima 
zagotovljene tehnične in druge potrebne pogoje, na njegovo 
prošnjo, dostop do podatkov, vpisanih v zemljiški knjigi, 
neposredno preko računalniške povezave. 

Tretjim osebam dovoli minister, pristojen za pravosodje 
dostop do podatkov pod pogoji in na način iz prejšnjega 
odstavka, če ni mogoče zagotoviti vpogleda v zemljiško 
knjigo z obstoječimi možnostmi vpogleda. 

Za primere iz prejšnjih odstavkov predpiše minister, pristojen 
za pravosodje, način dostopa ter tehnične in druge pogoje 
priključitve ter predpiše tarifo za nadomestila za takšno upo- 
rabo centralne informatizirane baze zemljiške knjige. 

62. člen 

Podrobnejše predpise o naložitvi in vodenju zemljiške knjige 
z uporabo računalniške tehnologije sprejme Vlada Republike 
Slovenije. 

Četrti del 

POSTOPEK ZA VPIS V ZEMLJIŠKO KNJIGO 

I. razdelek 

Splošne določbe 

63. člen 

V postopku za vpis v zemljiško knjigo se uporabljajo pravila 

zakona o nepravdnem postopku, kolikor ta zakon ne določa 
drugače. 

64. člen 

V postopku za vpis mora sodišče postopati hitro. 

65. člen 

Udeleženec v postopku za vpis je predlagatelj postopka ozi- 
roma organ, na čigar zahtevo je sodišče uvedlo postopek p° 
uradni dolžnosti, imetnik pravice, zoper katerega se predlaga 
vpis oziroma vodi postopek za vpis po uradni dolžnosti 
(nasprotni udeleženec), ter osebe, katerih pravni interes 
utegne biti zaradi vpisa prizadet. 

66. člen 

Vpisi se predlagajo pri sodišču, ki vodi zemljiško knjigo za 
območje, na katerem je nepremičnina, na katero se vpis 
nanaša (zemljiškoknjižno sodišče), razen če zakon določa 
drugače. 

Če se z enim predlogom predlagajo vpisi glede nepremični*] 
z območja različnih zemljiškoknjižnih sodišč, odstop1 

sodišče, ki je prejelo predlog, po izvršitvi vpisa pravica 
v vložku, ki ga vodi, predlog s predloženimi listinami v nadalj- 
nje ravnanje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču. Z a 
zbirko listin zadrži overjen prepis ali overjeno fotokopij0 

listin, ki so bile podlaga za vpis. 

67. člen 

Če se predlaga vpis skupne hipoteke na nepremičninah, vP1' 
sanih v vložkih več sodišč ali če se predlagajo spremembe ie 

vpisane skupne hipoteke, odloči o vpisu hipoteke na p°sa" 
mezni nepremičnini tisto sodišče, kjer je posamezna nepr0' 
mičnina vpisana. Sklep o vpisu pošlje tudi sodišču, kjer ja 
glavni vložek. 

Pritožba zoper sklep se vloži pri tistem sodišču, ki je skleP 
izdalo. 

Če se na podlagi pritožbe pri posameznem sodišču izbfi^ 
hipoteka, obvesti to sodišče o izbrisu tudi sodišče, kjer i 
glavni vložek. 

68. člen 

Postopek za vpis se začne na predlog ali po uradni dolžnos" 

Po uradni dolžnosti začne sodišče postopek: 

1. a podlagi pravnomočne odločbe, s katero sodišče, 
ali drug organ odloča o pravicah na nepremičninah oziron" 
ugotavlja dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, jn 
2. a vpis geodetskih in drugih podatkov glede nepremičf 
prevzetih iz drugih evidenc; 
3. drugih primerih, določenih z zakonom. 

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko p°st0 

pek začne tudi na predlog. 

69. člen 

Če vpis po prejšnjem členu tega zakona glede na žemljici 
knjižno stanje ni možen, naloži sodišče predlagatelju 
tistemu, za katerega naj bi se pravica vpisala, da v določen® 
roku predloži listine, na podlagi katerih bo vpis možen. 

Če oseba z iz prejšnjega odstavka tega člena v do,o^S 
roku listin ne predloži ali če tudi na podlagi predloženih lis 
vpis ni možen, sodišče izda sklep, da se predlog za| 
oziroma v primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena 'ey 

zakona da se vpis ne opravi. 
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"• razdelek 

Predlagatelj 
70. člen 

Predlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki ima pravni interes, 
a se opravi vpis v zemljiško knjigo. 

71. člen 

Predlagatelj za vpis skupnih pravic, ki se ne dajo razdeliti 
razmerju do celote, je vsak imetnik skupne pravice za vpis 

pravice zase in za vpis pravice za druge imetnike iste pravice, 
frodlagateij za vpis medsebojnih pravic je vsak od imetnikov 
len pravic zase in za ostale imetnike. 

72. člen 

hipotekami upnik ne predlaga vpisa hipoteke, lahko tak 
P|S v korist upnika predlaga tudi porok. 

73. člen 

^,recl'a9a'elj za vpis zaznambe vrstnega reda za prenos last- 
nske pravice in predlagatelj za vpis zaznambe vrstnega reda 
Pridobitev hipoteke je samo lastnik. 

Predlagatelj za vpis zaznambe vrstnega reda za prenos ali 
"ris hipoteke je samo hipotekami upnik. 

74. člen 

?®e^a' ki je na podlagi pravnega posla upravičena do pridobi- 
knr» ■ rne Pravice na nepremičnini, mora vložiti zemljiško- Jizni predlog v šestih mesecih od sklenitve tega posla. 

Investitorgradnje stavbe, katere posamezni deli so namenjeni 
no mora v 60 dneh od izdaje dokončnega uporab- 
'astnin°V0'ienia v'0*'" zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne 

23 °seba iz prejšnjega odstavka tega člena ne vloži predloga VP'S etažne lastnine, lahko tak predlog vloži kupec posa- 

stavbe"3 Cie'a ®,r0^e ,e9a vP'sa "osi investitor gradnje 

lM- razdelek 
predl0g 

75. člen 

predlog za vpis se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, 
ls'ojen za pravosodje. 

obrazec iz prvega odstavka tega člena ni predpisan, se 
P's predlaga s pismeno vlogo. Vloga mora biti izrecno ozna- 

vkot zemljiškoknjižna vloga, sicer nima zagotovljenega 
stnega reda v smislu 46. člena tega zakona. 

76. člen 

^®dl°g za vpis vsebuje zahtevek za določen vpis ter druge 

Postoj k' ''h mora imet' pred'°9 za uvedbo nepravdnega 

^dlog za vknjižbo obsega tudi predlog za predznambo, 
en če predlagatelj predznambo izrecno izključi. 

Nft ̂Premičnina, na katero se vpis nanaša, mora biti v predlogu 
načena s podatki iz zemljiške knjige. 

77. člen 
V n -fi^dlogu za vpis skupne hipoteke, ki bo vpisana na nepre- 

°ninah več zemljiškoknjižnih sodišč, je treba označiti tudi 

vrstni red, po katerem je treba predlog poslati drugim zemlji- 
škoknjižnim sodiščem, kjer se bodo vodili sovložki. 

78. člen 

V enem predlogu se lahko zahteva več vpisov, če ti vpisi 
temeljijo na isti listini. 

S takim predlogom se lahko zahteva vpis iste pravice v več 
vložkih in vpis več pravic v istem vložku. 

79. člen 

Predlog za vpis lastninske pravice in predlog za vpis hipoteke, 
za katero je bil zaznamovan vrstni red, se mora vložiti v roku 
enega leta od izdaje sklepa, s katerim je bila zaznamba dovo- 
ljena. 

Predlogu iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti 
sklep, s katerim je bila zaznamba vrstnega reda dovoljena. 

80. člen 

Predlog za opravičbo predznambe se mora vložiti v 30 dneh: 

1. v primerih iz 1. točke 28. člena od dne, ko je postala sodna 
ali upravna odločba pravnomočna, 
2. če se opravičba predznambe zahteva s tožbo od dne, ko je 
sodba, izdana v postopku po tej tožbi postala pravnomočna, 
3. v drugih primerih od dneva vročitve sklepa, s katerim je bila 
dovoljena predznamba. 

81. člen 

Predlog za vpis zaznambe spora se mora vložiti v roku za 
pritožbo zoper sklep o vpisu, če je bil predlagatelj o sporni 
vknjižbi obveščen, sicer pa v roku, ko mora tisti, ki vknjižbo 
izpodbija, vložiti tožbo za izpodbijanje vknjižene pravice. 

82. člen 

Predlagatelj mora predlogu priložiti predpisane listine. 

Listine se priložijo v izvirniku ali overjenem prepisu. 

Zasebne listine se priložijo v izvirniku. Predlagatelj lahko 
zahteva, da se mu po izdaji sklepa listina vrne, vendar mora 
v takem primeru priložiti prepis izvirnika, ki ga sodišče overi 
in vzame v zbirko listin. 

83. člen 

Sodišče je dolžno pri odločanju o predlogu po uradni dolžno- 
sti paziti na ničnost pravnega posla. 

IV. razdelek 

Odločba 

84. člen 

O vpisu v zemljiško knjigo odloča zemljiškoknjižni referent 
s sklepom. 

Zoper odločitev iz prvega odstavka je dopusten ugovor 
v osmih dneh od vročitve sklepa. 

O ugovoru odloča sodnik posameznik sodišča prve stopnje. 
V odločbi o ugovoru odloči, ali ostane sklep, ki ga je izdal 
zemljiškoknjižni refent v veljavi ali pa se razveljavi. 

85. člen 

Sodišče odloči o predlogu za vpis ne glede na to, ali je vložen 
v rokih iz 74. člena tega zakona. 
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Sodišče odloči praviloma brez naroka. Narok opravi le, če 
oceni, da je to za odločitev potrebno. 

Sodišče odloča o vpisu po stanju v trenutku vložitve predloga 
za vpis oziroma prejema listine, na podlagi katere začne 
postopek za vpis po uradni dolžnosti. 

86. člen 

Sodišče dovoli vpis: 

1. če je predlog vložila upravičena oseba, 
2. če je predlog vložen v skladu z 75. členom tega zakona, 
3. če so predložene listine, ki so predpisane za vpis, in če so 
priloženi dokazi o izpolnitvi obveznosti po posebnih pred- 
pisih, 
4. če izhaja utemeljenost zahtevka za vpis iz vsebine listine, 
5. če iz vpisov v zemljiški knjigi ne izhaja ovira za vpis. 

Če o vpisu odloča drugo, ne pa zemljiškoknjižno sodišče, 
odloča zemljiškoknjižno sodišče o izvršitvi vpisa glede na 
stanje zemljiške knjige, o ostalih pogojih pa odloča drugo 
sodišče. 

87. člen 

Če sodišče predlog za vknjižbo, za predznambo ali za zaz- 
nambo vrstnega reda zavrne ali zavrže, ali če izda sklep, da se 
vpis ne opravi, to po uradni dolžnosti zaznamuje. 

Zaznambe iz prvega odstavka tega člena sodišče ne opravi, če 
je izdalo sklep zato, ker je bil predlog nerazumljiv, ali zaradi 
tega, ker nepremičnina ali pravica, na katero se predlaga vpis, 
ni vpisana ali ni vpisana na osebo, za katero naj se vpis izvrši. 

88. člen 

Sklep o vpisu ima uvod, izrek, pouk o pritožbi in po potrebi 
obrazložitev. 

Izrek sklepa mora vsebovati označbo nepremičnine po tem 
zakonu, na katero se vpis nanaša, označbo listine, na podlagi 
katere se dovoli vpis, vrsto vpisa, pravico, ki se vpisuje, in 
njenega imetnika oziroma dejstvo, ki se vpisuje. 

Sklep, s katerim se predlog zavrne ali zavrže, mora biti obra- 
zložen. 

Sklep se vroči potem, ko je vpis opravljen. 

89. člen 

Sklep o vpisu se vroči: 

1. predlagatelju; 
2. drugim osebam, na katere se vpis nanaša: 
3. če se dovoli popolen ali delni izbris pravice tudi tistim, ki so 
na tej pravici izposlovali nadaljnje vknjižbe ali predznambe; 
4. če se odloča o odstopu ali zastavitvi že vpisanih pravic 
tretjim osebam, tudi imetniku lastninske pravice; 
5. če se nanaša na podatke iz 9. člena tega zakona, na odpise 
in pripise in na pridobitev ali prenehanje lastninske pravice 
tudi geodetski upravi; 
6. če se nanaša na pridobitev ali prenehanje lastninske pra- 
vice tudi upravi za javne prihodke. 

V. razdelek 

Pravna sredstva 

90. člen 

Zoper sklep sodnika sodišča prve stopnje ima udeleženec 
pravico do pritožbe. 

Pritožbo je treba vložiti v petnajstih dneh od vročitve sklepa. 

91. člen 

Pritožba zoper sklep, s katerim se dovoli vknjižba ali predz- 
namba, se po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi. 

92. člen 

V pritožbi pritožnik ne sme navati novih dejstev in predlagati 
novih dokazov. 

93. člen 

V pritožbi ni dovoljeno izpodbijati podatkov o nepremičninah, 
ki jih je pravnomočno ugotovil ali določil organ, pristojen za 
vodenje katastra. 

94. člen 

O pritožbi odloča sodišče druge stopnje. 

Sodišče druge stopnje upošteva samo pravočasne pritožb«' 

95. člen 

Pri odločanju o pritožbi sodišče: 

1. zavrže pritožbo kot prepozno ali nedovoljeno, če tega ni 

storilo sodišče prve stopnje, in hkrati odloči o izbrisu zaz- 
nambe vložene pritožbe oziroma o izbrisu zaznambe zavrni- 
tev predloga, če je bila zavrnitev predloga zaznamovana, 
2. zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep sodišča 
prve stopnje ter hkrati odloči o izbrisu zaznambe vložen® 
pritožbe oziroma o izbrisu zaznambe zavrnitve predloga, teI 
bila zavrnitev predloga zaznamovana, 
3. ugodi pritožbi in spremeni sklep sodišča prve stopnje v 
hkrati odloči o izbrisu zaznambe zavrnitve predloga oziro"1 

o izbrisu zaznambe vložene pritožbe in o izbrisu vpisa, n 
katerega se je pritožba nanašala. 

96. člen 

Zoper pravnomočen sklep ni dovoljena obnova postopka. 

97. člen 

V zemljiškoknjižnem postopku ni revizije. 

98. člen 

V postopku za vpis ni dovoljena vrnitev v prejšnje stanje. 

VI. razdelek 

Pomotnl vpisi 

99. člen 

Če je pri izvršitvi vpisa nastala pomota tako, da se izvrSeJJj 
vpis ne sklada z dovoljenim vpisom, napravi sodišče o pof° 
zaznamek. 

Z zaznamkom o pomotnem vpisu posluje sodišče po pravil'11 

ki veljajo za postopek z zemljiškoknjižnim predlogom. 

100. člen 

Če bi pomota v vpisu lahko imela pravne posledice za dol® 
čene osebe, razpiše sodišče narok, na katerem te ose" 
zasliši. 

Postopek popravljanja pomotnega vpisa se zaznamuje P" 
uradni dolžnosti. 
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VII. razdelek 

Izbrisna tožba 
101. člen 

Tisti, ki misli, da je vknjižba določene pravice iz materialno- 
pravnega razloga neveljavna in je zaradi tega oškodovan 
v svoji pravici, ki se vpisuje v zemljiško knjigo, lahko s tožbo 
zahteva, da sodišče ugotovi neveljavnost vknjižbe in da se 
vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje (izbrisna tožba). 

Pravico tožbe iz prejšnjega odstavka ima tudi tisti, ki izpodbija 
vknjižbo, katera ie postala neveljavna šele po izvršenem 
vpisu. 

102. člen 

Tožba iz prejšnjega člena tega zakona se vloži zoper tistega, 
k' je z izpodbijano vknjižbo pridobil knjižno pravico ali bil 
prost bremena. 

Ce se tožba vloži zoper tistega, ki je pridobil pravico oziroma 
bil prost bremena neposredno z izpodbijano vknjižbo ali če 
tožba izhaja iz razmerja med tožnikom in tožencem, se mora 
vložiti v roku treh let od vložitve predloga za vpis izpodbijane 
vknjižbe. 

če se tožba vloži zoper tretje osebe, ki so na podlagi izpodbi- 
jane vknjižbe pridobile knjižne pravice ali bile proste bremen 
v dobri veri, tožniku pa je bil sklep o vknjižbi, za katero meni, 

je neveljavna, vročen, mora v roku za pritožbo zoper 
zemljiškoknjižni sklep predlagati zaznambo, da je vknjižba 
sporna, v roku 60 dni po izteku roka za pritožbo pa vložiti 
tožbo. 

tožniku sklep o vknjižbi, za katero meni, da je neveljavna, 
P i bil vročen, mora tožbo zoper tretje osebe, ki so na podlagi 
'*Podbijane vknjižbe pridobile pravice ali bile proste bremen 
y dobri veri, vložiti v roku 3 let od vložitve predloga za vpis 
lzPodbijane vknjižbe. 

se tožba vloži zoper tretje osebe, ki so pred zaznambo 
sPora pridobile na podlagi izpodbijane vkjižbe pravice, pa n,so bile v dobri veri, roki iz tretjega in četrtega odstavka 
Prejšnjega člena ne veljajo. 

103. člen 

£e se s tožbo izpodbija vknjižba iz drugega odstavka 101. 
ciena tega zakona, sodna odločba, izdana v postopku po 
'°tbi, ne more učinkovati zoper tretje osebe, ki so pred 
ia*nambo spora pridobile pravice v dobri veri. 

104. člen 

tožnik umakne tožbo, če je tožbeni zahtevek pravnomočno 
^vrnjen ali tožba pravnomočno zavržena, se na predlog 
*aznamba spora izbriše. Če je vložen predlog za izbris zaz- 
nambe spora, ker tožba ni bila vložena v predpisanem roku, 
azpiše sodišče narok, da se ugotovi pravočasnost vložitve 

'ožbe. 

ie tožbenemu zahtevku pravnomočno ugodeno, se na 
Podlog v skladu s sodno odločbo, dovoli izbris izpodbijane 
^knjižbe ter se po uradni dolžnosti odredi izbris zaznambe 
spora jn vseh vknjižb ter predznamb, ki so bile predlagane po 
'°žitvi predloga za zaznambo spora. 

Vlll. razdelek 

'*bris starih hipotek 

105. člen 

^'Potekarni dolžnik lahko zahteva izbris v zemljiški knjigi 
"Pisane hipoteke, če so izpolnjeni vsi naslednjimi pogoji: 

1. da je preteklo 20 let od vknjižbe hipoteke, če je bila na 
hipoteki vknjižena nadhipoteka, pa od vknjižbe le-te; 
2. da je hipotekami upnik neznan ali nedosegljiv sodišču; 
3. da se v tem času ni uveljavljala terjatev, v zavarovanje 
katere je bila vknjižena hipoteka. 

106. člen 

Izbris hipoteke iz prejšnjega člena se zahteva z obrazloženim 
predlogom. 

Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izbris, določeni 
v prejšnjem členu tega zakona, z oglasom povabi vse osebe, 
ki imajo zahtevke glede hipotekarne terjatve, da lahko ugovar- 
jajo izbrisu hipoteke v 45 dneh po objavi oglasa. 

Oglas se objavi na oglasni deski sodišča. 

107. člen 

Če so v roku iz prejšnjega člena tega zakona vloženi ugovori 
zoper izbris hipoteke, sodišče o tem obvesti hipotekarnega 
dolžnika in ustavi postopek. 

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena lahko upraviče- 
nec svoj zahtevek uveljavlja v pravdi. 

108. člen 

Če v roku iz drugega odstavka 106. člena tega zakona ni 
vložen ugovor zoper izbris, sodišče dovoli izbris hipoteke in 
izbris vpisov, ki se nanašajo na izbrisano hipoteko. 

Peti del 

NASTAVITEV IN OBNOVA ZEMLJIŠKE KNJIGE 

I. razdelek 

Nastavitev zemljiške knjige 

109. člen 

Če na določenem območju zemljiške knjige ni ali je neupo- 
rabna, se izvede postopek nastavitve zemljiške knjige. 

Postopek nastavitve zemljiške knjige obsega: 

1. ugotavljanje podatkov glede pravic na nepremičninah in 
javna razgrnitev ugotovljenih podatkov, 2.izdelavo glavne 
knjige. 

110. člen 

Postopek nastavitve zemljiške knjige vodi komisija, sestav- 
ljena iz treh članov. Predsednik komisije je sodnik. 

Komisijo iz prvega odstavka tega člena imenuje predsednik 
okrožnega sodišča. 

111.člen 

Postopek nastavitve zemljiške knjige se začne z oklicem 
o uvedbi postopka za nastavitev zemljiške knjige. Oklic izda 
predsednik okrožnega sodišča. 

Oklic iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati: 

1. katastrsko občino, za območje katere se nastavlja zemljiška 
knjiga, 
2. dan, s katerim se začnejo opravljati poizvedbe glede pravic 
na nepremičninah, ki se nahajajo v tej katastrski občini, 
3. poziv imetnikom pravic na nepremičninah, da se udeležijo 
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poizvedb in prijavijo pravice, ki naj se vpišejo v zemljiško 
knjigo, ter način in rok prijave pravic. 

Oklic iz prvega odstavka tega člena se objavi na oglasni deski 
sodišča, na drug krajevno običajen način in v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

112. člen 

Znane imetnike pravic na nepremičninah sodišče vabi, na 
način določen za osebno vročitev, da se udeležijo poizvedb. 

Če imetnik pravice ni poslovno sposoben, pa sodišču ni znan 
njegov zakoniti zastopnik niti skrbnik, ali če prebivališče 
imetnika ni znano, sodišče zahteva, da pristojni skrbstveni 
organ taki osebi postavi skrbnika. 

113. člen 

V postopku sodišče: 

1. zbere podatke o nepremičninah, zlasti s pomočjo katastr- 
skih podatkov, 
2. zbere podatke o osebah, za katere se po znanih podatkih 
predpostavlja, da so nosilci pravic na nepremičninah, in 
podatke o njihovih pravicah ter omejitvah, ki se nanašajo na 
te pravice, 
3. zbere podatke o bremenih in omejitvah na nepremičninah, 
4. združuje nepremičnine v vložke. 

Za ugotovitev podatkov iz 2.in 3. točke tega člena uporabi 
sodišče zlasti podatke iz stare zemljiške knjige, odločbe 
sodišč in upravnih organov, ki niso bile izvedene v stari 
zemljiški knjigi, zasebne listine o pravnih poslih, ki niso bile 
izvedene v stari zemljiški knjigi, in druge dokaze, s katerimi se 
dokazujejo pravice, ki se bodo vpisale v zemljiško knjigo. 

114. člen 

V postopku ugotavljanja podatkov se piše zapisnik, ki mora 
obsegati bistvene podatke o poteku postopka, zlasti bistvene 
izjave udeležencev postopka in dokaze, ki so jih ti ponudili za 
ugotavljanje svojih pravic. 

Zapisnik podpišejo člani komisije, ki vodi postopek in udele- 
ženci, ki so sodelovali v postopku. 

115. člen 

Na podlagi podatkov, ugotovljenih v postopku, sestavi 
sodišče popisne liste. 

Popisni listi se sestavijo v obliki, kot se vodijo vložki. 

Popisni listi in zapisniki o ugotovitvah morajo biti javno razgr- 
njeni. 

Skupaj z listinami iz tretjega odstavka tega člena se razgrnejo 
tudi kopije katastrskih načrtov. 

116. člen 

Javna razgrnitev mora trajati najmanj trideset dni. V tem času 
mora predsednik komisije določiti vsaj en dan, ko je na 
razpolago za pojasnjevanje in dodatno ugotavljanje po- 
datkov. 

Kraj in čas javne razgrnitve ter dan iz prejšnjega odstavka 
razglasi sodišče na oglasnih deskah sodišča in na drug kra- 
jevno običajen način. 

117. člen 

Zoper razgrnjene podatke lahko udeleženci postopka vložijo 
ugovor. 

O ugovoru odloča komisija, ki vodi postopek nastavitve zem- 
ljiške knjige. 
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Zoper odločbo o ugovoru ni posebne pritožbe. 

Če je ugovoru iz prvega odstavka tega člena ugodeno, se 
ustrezno spremenijo in dopolnijo podatki v popisnih listih. 

118. člen 

Če se ugotovi, da je med udeleženci postopka razgrnitve 
sporen obstoj pravice, ki naj se vpiše v zemljiško knjigo, 
napoti komisija tistega, katerega pravica je manj verjetna, <ja 

v roku 30 dni vloži tožbo za ugotovitev obstoja ali neobstoja te 
pravice ter v nadaljnjem roku 8 dni predloži dokaz o vložitvi 
tožbe. 

V popisni list se vpiše pravica v korist osebe, katere pravica |e 
verjetnejša. 

Če oseba iz prvega odstavka tega člena, ki je bila napotena na 
pravdo, v roku iz prvega odstavka tega člena predloži doka*' 
da je vložila tožbo, se to zaznamuje v popisnem listu. 

119. člen 

Pravice, ki se vpišejo v zemljiški knjigi se ugotavljajo: 

1. na podlagi vpisa v zemljiški knjigi, če se ugotovi, da ta vpis 
odgovarja dejanskemu stanju, . 
2. javnih ali zasebnih listin, na podlagi katerih se lahko opra 
vpis v zemljiško knjigo, 0 
3. drugih dokazov (zaslišanje udeležencev, zadnje posestn 
stanje in drugo), če med udeleženci postopka ni spora o Pr 

vici. 
120. člen 

Komisija, ki vodi postopek nastavitve zemljiške knjige, odlofi' 
o vpisu s sklepom. 

Popisni list, dopolnjen in spremenjen na podlagi 
ugotovljenih v postopku javne razgrnitve, je sestavni d® 
sklepa iz prvega odstavka tega člena. 

121. člen 

Zoper sklep iz 120. člena tega zakona je dovoljena Prit0*»!! 
v roku 30 dni po vročitvi sklepa. O pritožbi odloča sodišč 
druge stopnje. 

Komisija lahko na podlagi pritožbe sama spremeni sklep 
o vpisu, če se s tem strinja oseba, ki predlaga spremernD 
vpisa, in oseba, v korist katere je bil vpis dovoljen. 

122. člen 

Ko so podatki o nepremičninah, pravicah in imetnikih Pra"'g 
vnešeni iz popisnih v evidenčne liste, predsednik okrožneS 
sodišča z odločbo ugotovi, da je zemljiška knjiga nastavlja0 • 
in določi dan, s katerim se začne uporabljati. 

Odločba iz prvega odstavka tega člena se objavi na °9laS"J 
deski sodišča, na drug krajevno običajen način in v Uradne 
listu Republike Slovenije. 

123. člen 

Tretje osebe, ki menijo, da so z dovoljenim vpisom krša 
njihove pravice na nepremičninah, lahko v roku treh let ° 
dneva začetka uporabe nastavljene zemljiške knjige \zp°° 
jajo vpis s tožbo. 

II. razdelek 

Obnova zemljiške knjige 

124. člen 

Zemljiška knjiga se obnovi, če obstoji večje neskladje 
podatki, vpisanimi v zemljiški knjigi in dejanskim stanje^ 
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9a ni mogoče odpraviti z rednim postopkom za vpis v zemlji- 
ško knjigo. 

Postopek obnove zemljiške knjige lahko zajame celotno 
Qlavno knjigo ali pa njen del. 

Za obnovo zemljiške knjige se smiselno uporabljajo določbe 
o nastavitvi zemljiške knjige. 

šesti del 

DELITVE IN ZDRUŽITVE, ODPISI IN PRIPISI 
NEPREMIČNIN 

'■ razdelek 

Delitve in združitve nepremičnin 

125. člen 

Delitve in združitve nepremičnin se evidentirajo v zemljiški 
Nigi na podlagi listin, določenih v zakonu, ki ureja kataster. 

"• razdelek 

°dpisi in pripisi nepremičnin 

126. člen 

če se nepremičnina odpiše od zemljiškoknjižnega vložka in 
vPiše v drug vložek, se v ta vložek prenesejo vpisi iz prvotnega 
vložka, ki se nanašajo na odpisano nepremičnino. 

127. člen 

Vpisi iz prejšnjega člena se ne prenesejo v drug vložek, 
v katerega se vpiše nepremičnina, če se s takim odpisom 
strinjajo osebe, v korist katerih so vpisi opravljeni. 

lajava osebe iz prejšnjega odstavka, da soglaša z odpisom 
Proz prenosa vpisov mora biti podana v obliki javne listine ali 
Osebne listine, na kateri mora biti njegov podpis overjen. 

130. člen 

Odpis iz prejšnjega člena tega zakona se opravi na podlagi 
listin, določenih v zakonu, ki ureja kataster, iz katerih izhaja, 
da so zemljišča uporabljena za ceste ali za regulacijo vodnih 
tokov. 

131. člen 

Odpis zemljišč po določbah 129. in 130. člena tega zakona ni 
ovira za uveljavljanje odškodnine. 

Sedmi del 

KAZENSKI DOLOČBI 

132. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100 000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki je na podlagi pravnega posla upravičena do 
pridobitve stvarne pravice, pa ne vloži zemljiškoknjižnega 
predloga v šestih mesecih od sklenitve posla (prvi odstavek 
74. člena) oziroma v petih letih po uveljavitvi tega zakona 
(134. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000.SIT se kaznuje posameznik, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

133. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200 000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba -investitor gradnje stavbe, katere posamezni 
deli so namenjeni za prodajo, če ne vloži zemljiškoknjižnega 
predloga v 60 dneh od izdaje dokončnega uporabnega dovo- 
ljenja (drugi odstavek 74. člena) oziroma v petih letih po 
uveljavitvi tega zakona (135. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 20 000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena. 

128. člen 

^a postopek o odpisih in pripisih nepremičnin veljajo določbe 
™9a zakona o postopku za vpis. 

Upravičenec za predlaganje odpisa je vsaka oseba, ki je 
upravičena predlagati vpis, zaradi katerega je potreben odpis 
nepremičnin. 

V primerih, ko sodišče opravi vpis po uradni dolžnosti, odloči 
Po uradni dolžnosti tudi o odpisu nepremičnin: 

Sodišče lahko odloči o odpisu nepremičnin brez prenosa 
obremenilnih pravic, če je priložena izjava iz drugega 
odstavka prejšnjega člena tega zakona, razen če iz odločbe, 

je podlaga za vpis, izhaja, da taka izjava ni potrebna. 

129. člen 

®dpis parcele ali dela parcele, ki je bila uporabljena za grad- 
nj° ali rekonstrukcijo ceste ali za regulacijo vodnega toka ter nien vpis v vložek, v katerem je vpisan ta objekt, se opravi brez 
Predložitve listin, predpisanih s tem zakonom, če vrednost Vseh zemljišč, ki se odpisujejo od posameznega vložka ne 
Presega zneska, ki ga določi minister, pristojen za pravoso- 
dje. 

Osmi del 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

134. člen 

Lastniki nepremičnin, ki niso vpisani v zemljiško knjigo, so 
dolžni v petih letih po uveljavitvi tega zakona predlagati vpis 
lastninske pravice. 

135. člen 

Investitorji gradnje stavbe oziroma njegovi pravni nasledniki, 
katere posamezni deli so bili namenjeni za prodajo, stavba in 
njeni posamezni deli pa še niso vpisani v zemljiški knjigi, so 
dolžni predlog za vpis etažne lastnine vložiti v petih letih po 
uveljavitvi tega zakona. 

136. člen 

Sedanji imetnik pravice, ki ne more izkazati svoje pravice 
z listinami, ki jih ta zakon predpisuje za vknjižbo zaradi 
neskladnosti s podatki, vpisanimi v zemljiški knjigi, lahko 
predlaga, da se za vpis njegove pravice smiselno uporabijo 
določbe od 109. do 123. člena tega zakona. 
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Ne glede na prvi odstavek tega člena sodišče dovoli vpis 
pravice, ki jo je sedanji imetnik pravice pridobil s pravnim 
poslom od knjižnega predhodnika in je edina ovira za njen 
vpis dejstvo, da na pogodbi niso overjeni podpisi po določbi 
22. člena tega zakona, če ugotovi, da overitev ni možna, da ni 
razloga za dvom o pristnosti podpisov, ter da je predložen 
dokaz, da je bila pogodba predložena davčnemu organu. 

Predlog za vpis iz prvega in drugega odstavka tega člena je 
mogoče vložiti le v roku iz 134. člen tega zakona. 

137. člen 

Odpis zemljišč, ki so bila do uveljavitve tega zakona že upo- 
rabljena za gradnjo ali rekonstrukcijo cest ali regulacijo vod- 
nih tokov, se dovoli ne glede na vrednost zemljišča (129. člen 
in 130. člen). 

138. člen 

Ne glede na določbe 105. do 108. člena tega zakona se po 
uradni dolžnosti vknjiži izbris hipotek starejših 25 let. 

139. člen 

Sklep o izbrisu hipoteke po prejšnjem členu tega zakona se 
razglasi na oglasni deski sodišča. 

Rok za pritožbo zoper sklep iz prvega odstavka tega člena 
teče od dneva razglasitve na oglasni deski. 

140. člen 

Izbris hipoteke ne vpliva na obstoj terjatve. 

141. člen 

Nepremičnine, ki so vpisane v seznamih kot javno dobro, se 
po uradni dolžnosti prenesejo v vložke glavne knjige in vknji- 
žijo kot javno dobro. 

142. člen 

Zemljiškoknjižne parcele, ki so vpisane kot prekomejne par- 
cele, se po uradni dolžnosti prenesejo z vsemi obstoječimi 
vpisi v vložek tiste katastrske občine, v kateri ležijo. 

143. člen 

Nepremičnine, vpisane kot solastnina po idealnih delih 
v različnih vložkih, se po uradni dolžnosti prenesejo v nove 
vložke, s prenosom obstoječih vpisov, ki se na te nepremič- 
nine nanašajo. 

144. člen 

Minister, pristojen za pravosodje izda natančnejša navodila za 
izvajanje 141., 142. in 143. člena tega zakona. 

145. člen 

Knjige »E«, ki bodo vzpostavljene do dneva uveljavitve tega 
zakona, ostanejo v veljavi do prenosa podatkov glavne knjig0 

v računalniško bazo podatkov. 

146.člen 

Ne glede na 9. člen tega zakona se do vzpostavitve katastra 
stavb glede pridobivanja tehničnih podatkov o stavben 
v etažni lastnini uporabljajo podatki, predpisani v predpisu iz 

56. člena tega zakona. 

147. člen 

Minister, pristojen za pravosodje izda predpise, za katereje 
pooblaščen s tem zakonom v treh mesecih po njegovi uvelja- 

vitvi. 

148. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe od 
26. člena do 37. člena zakona o pravicah na delih stav*5 

( Uradni list SRS, štev. 19/76) in Navodilo o vknjižbi pravic na 
delih stavb in o vodstvu zemljiške knjige »E« (Uradni list SRS' 
štev. 22/77), razen 26. člena, ki se smiselno uporablja °° 
uveljavitve predpisa iz 56. člena tega zakona. 

149. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 27. seji dne 20. 
12. 1994 opravil drugo obravnavo predloga zakona o zemljiški 
knjigi in naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog 
zakona za tretjo obravnavo. 

V besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo so vključeni 
amandmaji, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi in glede na te 
amandmaje členi ustrezno preoštevilčeni. 

V predlogu zakona za tretjo obravnavo so glede na sp 
amandmaje spremenjeni: 15. člen, 58. člen, 90. člen (v besr 
dilu za drugo obravnavo 87. člen), 106. člen (v besedilu Z* 
drugo obravnavo 103. člen), 110. člen (v besedilu za drug° 
obravnavo i07. člen), 111. člen (v besedilu za drugo obra*' 
navo 108. člen), 116. člen (v besedilu za drugo obravnavo 1 'J' 
člen), 122. člen (v besedilu za drugo obravnavo 119. čl#1'1 

132. člen (v besedilu za drugo obravnavo 129. člen). 
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Predlog zakona o PORAVNAVANJU OBVEZNOSTI DO BANK IZ 

IZPLAČANIH DEVIZNIH VLOG - EPA 482 - TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 130. seji dne 2. marca 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PORAVNAVANJU OBVEZNOSTI 
DO BANK IZ IZPLAČANIH DEVIZNIH VLOG, 

k" ga pišilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 28. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
27. 1. 1995 jn 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 

Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o poravna- 
vanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 

Predlog zakona o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog 

1. člen 

S tem zakonom se ureja način poravnavanja obveznosti iz 
naslova deviznih vlog, vloženih v banke na območju Repu- 
blike Slovenije, ki so jih banke deponirale pri Narodni banki 
Jugoslavije in izplačale vlagateljem do 31. decembra 1992 (v 
nadaljnjem besedilu: izplačane devizne vloge), in sicer pri 
»stih bankah, v katerih do dneva uveljavitve tega zakona ni bil 
uveden sanacijski postopek v skladu z zakonom o predsana- 
ciji, sanaciji, stečaju in likvidacji bank in hranilnic (Uradni list 
*S, št. 1/91 in 46/93). 

2. člen 

Obveznosti, ki izvirajo iz terjatev bank do Narodne banke 
Jugoslavije iz izplačanih deviznih vlog (v nadaljnjem besedilu: 
Obveznosti do bank), prevzame Republika Slovenija pod 
Pogoji, določenimi s tem zakonom. 

3. člen 

Čfl)V't*n08t' bank ugotovi Banka Slovenije po stanju izpla- 
vr?ck deviznih v'°9 na dan 31 • decembra 1992, preračunanih bra 1992° srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. decem- 

?^v®*nost do bank iz prejšnjega odstavka tega člena se 
poveča za obresti v višini 3% na letni ravni za obdbje od 1. 
januarja 1991 do 31. decembra 1994. 

^v®zn°st iz prvega odstavka se zmanjša za znesek, ki so ga 
nke iztožile od Republike Slovenije v gospodarskem sporu 

ba °i.Snov' Protokola o kritju stroškov financiranja obveznosti nke iz naslova deviznega varčevanja. Iztrženi znesek se 
p eračuna v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM 
na dan izplačila. 

^ ugotovitev obveznosti do banka po prejšnjem odstavku 
Dm!? banke sporočiti Banki Slovenije na njeno zahtevo p 'rebne podatke v roku in na način, kot to določi Banka 
Slovenije. 

4. člen 

Obveznost do banke prevzame Republika Slovenija na zah- vo posamezne banke. 

stunka lahko Podloži zahtevo iz prejšnjega odstavka Ministr- 
za rZa ''nanC8 v roku 30 dni po pismenem pozivu Ministrstva '•nance za predložitev zahteve. 

Sestavni del zahteve iz prvega odstavka je izjava banke, da se 
odpoveduje vsem terjatvam do Republike Slovenije iz naslova 
Protokola o kritju stroškov financiranja obveznosti banke iz 
naslova deviznega varčevanja. 

5. člen 

Terjatve banke do Narodne banke Jugoslavije iz izplačanih 
deviznih vlog, za katere je banka predložila zahtevo za prev- 
zem obveznosti po prejšnjem členu, se s pogodbo prenesejo 
na Republiko Slovenijo. 

Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene z banko minister za 
finance. 

6. člen 

Za prevzete obveznosti do bank bo Republika Slovenija izdala 
in izročila bankam, ki so sklenile pogodbo po 5. členu tega 
zakona, obveznice, ki glasijo na ime in so nominirane v tolar- 
jih, rok zapadlosti je 20 let, letna obrestna mera pa 3%. 

Vrednost obveznic, ki pripadajo bankam, določi Banka Slove- 
nije v skladu s 3. členom tega zakona po srednjem tečaju 
Banke Slovenije za DEM na dan 31. december 1994. 

7. člen 

Obresti se bankam izplačujejo polletno, in sicer 15. februarja 
in 15. avgusta vsakega leta. Obresti se prvič izplačajo 15. 
avgusta 1995 in zadnjič 15. februarja 2015. 

Glavnica dospe v plačilo ob zadnjem izplačilu obresti. 

8. člen 

Pri obveznicah iz 6. člena tega zakona se glavnica povečuje 
v višini 90% stopnje rasti cen na drobno. 

Obresti se izplačujejo na glavnico iz prvega odstavka tega 
člena. 

9. člen 

Sredstva za poravnavo obveznosti do bank in obresti se 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije in iz virov prodaje 
državnega kapitala. 

10. člen 

Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu dospetja. 
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11. člen 

Republika Slovenija izroči bankam obveznice iz 6. člena tega 
zakona najkasneje v roku 90 dni od predložitve zahteve banke 
iz 4. člena tega zakona. 

12. člen 

Podrobnejšo vsebino, način izdaje in uporabo obveznic iz 6. 
člena tega zakona ter način in postopek izplačila glavnice 
pred zapadlostjo in odkupa obveznic iz 13. in 14. člena tega 
zakona predpiše Vlada Republike Slovenije. 

13. člen 

Republika Slovenija bo vsako leto zagotovila na posebnem 
računu sredstva v višini največ 1/20 skupne vrednosti glavnice 
iz prvega odstavka 8. člena tega zakona. 

Višina sredstev iz prejšnjega odstavka se določi v okviru 
proračuna Republike Slovenije za vsako leto posebej. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo za 
izplačilo glavnice ali za odkup obveznic. 

14. člen 

Republika Slovenija lahko posameznim imetnikom obveznic 
pred njihovo zapadlostjo izplača vso ali del glavnice iz prvega 
odstavka 8. člena tega zakona. O izplačilu vse ali dela glav- 
niče pred zapadlostjo odloča Vlada Republike Slovenije. 

Na zahtevo Ministrstva za finance mora imetnik obveznica 
Ministrstvu za finance izročiti obveznico iz 6. člena tega 
zakona, in sicer najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve. 
Će imetnik ne izroči obveznic v navedenem roku, nima vec 
pravic iz teh obveznic. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis*u 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 28. seji dne 27. 1. 1995 
sprejel predlog zakona o poravnavanju obveznosti do bank iz 
izplačanih deviznih vlog - druga obravnava. Hkrati je Državni 
zbor sprejel tudi sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi 
predlog zakona za tretjo obravnavo, in sicer za 30. sejo 
Državnega zbora. 

V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije je 
predlagatelj pripravil za tretjo obravnavo besedilo predloga 
zakona o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih 
deviznih vlog glede na sprejete amandmaje pri drugi obrav- 
navi zakona. 

Po spremembi členov glede na sprejete amandmaje je bese- 
dilo in oštevilčenje členov zakona, ki so predmet sprememb, 
naslednje: 

1)3. člen 

Besedilo prvega odstavka 3. člena je skrajšano tako, da se 
glasi: 

Obveznosti do bank ugotovi Banka Slovenije po stanju izpla- 
čanih deviznih vlog na dan 31. decembra 1992, preračunanih 
v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. decem- 
bra 1992.« 

Za prvim odstavkom tega člena je dodan novi drugi odstavek, 
ki se glasi: 

»Obveznost do bank iz prejšnjega odstavka tega člena se 
poveča za obresti v višini 3% na letni ravni za obdobje od 1. 
januarja 1991 do 31. decembra 1994.« 

Dosedanji drugi in tretji odstavek tega člena sta postala tretji 
in četrti odstavek. 

2) 4. člen 

Tretji odstavek 4. člena je črtan. Na koncu tega člena je dodan 
nov odstavek, ki je s črtanjem tretjega odstavka postal nov 
tretji odstavek. Besedilo tega odstavka se glasi: 

»Sestavni del zahteve iz prvega odstavka je izjava banke, da 
se odpoveduje vsem terjatvam do Republike Slovenije iz 
naslova Protokola o kritju stroškov financiranja obveznosti 
banke iz naslova deviznega varčevanja.« 

3) 6. člen 

Besedilo člena je spremenjeno v celoti in se glasi: 

»Za prevzete obveznosti do bank bo Republika S/ove^ 
izdala in izročila bankam, ki so sklenile pogodbo po 5. cw 
tega zakona, obveznice, ki glasijo na ime in so notnimra 
v tolarjih, rok zapadlosti je 20 let, letna obrestna mera pa J ' 

Vrednost obveznic, ki pripadajo bankam, določi Banka Slo** 
nije v skladu s 3. členom tega zakona po srednjem tecai 
Banke Slovenije za DEM na dan 31. december 1994.« 

4) 7. člen 

Besedilo člena je spremenjeno v celoti in se glasi: 

»Obresti se bankam izplačujejo polletno, in sicer 15. februatf 
in 15. avgusta vsakega leta. Obresti se prvič izplačajo 
avgusta 1995 in zadnjič 15. februarja 2015. 

Glavnica dospe v plačilo ob zadnjem izplačilu obresti.« 

5) 8. do 11. člen 

Členi od 9. do 12. so preštevilčeni, ker je bil 8. člen v predlo9u 

zakona za drugo obravnavo izbrisan. 

6) 8. člen 

Besedilo člena je spremenjeno v celoti in se glasi: 

»Pri obveznicah iz 6. člena tega zakona se glavnica povet°>e 

v višini 90% stopnje rasti cen na drobno. 

Obresti se izplačujejo na glavnico iz prvega odstavka 
člena.« 

7) 11. člen 

Besedilo prvega odstavka 11. člena je dopolnjeno tako, da $e 

glasi: 

»Republika Slovenija izroči bankam obveznice iz 6. člena teD1 
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zakona najkasneje v roku 90 dni od predložitve zahteve banke 
iz 4. člena tega zakona.« 

Drugi odstavek tega člena se črta. 

8) 12. In 13. člen 

15. in 16. člen sta preštevilčena zaradi črtanja 13. in 14. člena 
zakona ter izbrisa 8. člena zakona. 

S) 12. člen 

Besedilo 12. člena je dopolnjeno tako, da se glasi: 

"Podrobnejšo vsebino, način izdaje in uporabo obveznic iz 6. 
člena tega zakona ter način in postopek izplačila glavnice 
pred zapadlostjo in odkupa obveznic iz 13. in 14. člena tega 
zakona predpiše Vlada Republike Slovenije.« 

10) 13. člen 

Besedilo člena je spremenjeno v celoti in se glasi: 

"Republika Slovenija bo vsako leto zagotovila na posebnem 

računu sredstva v višini največ 1/20 skupne vrednosti glavnice 
iz prvega odstavka 8. člena tega zakona. 

Višina sredstev iz prejšnjega odstavka se določi v okviru 
proračuna Republike Slovenije za vsako leto posebej. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo za 
izplačilo glavnice ali za odkup obveznic.« 

Za tem členom se doda novi člen, ki zaradi črtanja dveh 
členov in izbrisa enega člena postane 14. člen. Besedilo člena 
se glasi: 

»Republika Slovenija lahko posameznim imetnikom obveznic 
pred njihovo zapadlostjo izplača vso ali del glavnice iz prvega 
odstavka 8. člena tega zakona. O izplačilu vse ali dela glav- 
nice pred zapadlostjo odloča Vlada Republike Slovenije. 

Na zahtevo Ministrstva za finance mora imetnik obveznice 
Ministrstvu za finance izročiti obveznico iz 6. člena tega 
zakona, in sicer najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve. 
Če imetnik ne izroči obveznic v navedenem roku, nima več 
pravic iz teh obveznic.« 

11) 15. člen 

Zaradi izbrisa enega člena, črtanja dveh členov in dodanega 
novega člena se 17. člen preštevilči v 15. člen. 

Amandmaji Viade Republike Slovenije 

V obravnavo vam pošiljamo dva amandmaja k predlogu 
zakona o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih 
deviznih vlog za tretjo obravnavo. 

1) Amandma k 3. členu: 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"Obveznost do bank iz prejšnjega odstavka tega člena se 
Poveča za obresti v višini 5% na letni ravni od 1. januarja 1991 đo 31. decembra 1994 pri bankah, katerih kapitalska ustrez- 
nost, izračunana v skladu s 26. členom Zakona o bankah in 
"^aniinicah (Ur. I. RS, št. 1/91, 38/92 in 46/93) in izvedbenimi 
®kti Banke Slovenije, iz revidiranih letnih poročil po stanju na 
Qan 31. december 1993 ni presegala 8% tehtane aktive, ozi- 
roma izračunani jamstveni kapital v skladu s 15. členom 
^akona o bankah in izvedbenimi akti Banke Slovenije na isti 
'ermin ni dosegel predpisane višine za ohranitev obstoječega 
dovoljenja za poslovanje.« 

Obrazložitev: .^edlagan način obračuna obresti za obdobje od 1. januarja 
1991 do 31. decembra 1994 je v skladu z novim konceptom 
obveznic, po katerem želi država večjo pozornost nameniti 
oankam, ki so v slabšem položaju. Kot merilo za oceno slab- 
šega položaja banke je bil izbran koeficient kapitalske ustrez- 
nosti in kriterij za izdajo dovoljenj za poslovanje, po katerem 
®° banke po stanju na dan 31. 12. 1993 morale oblikovati 
lamstveni kapital v višini 2,040 milijarde SIT za neomejeno 
"ovoljenje za poslovanje. 

Amandma k 6. členu: 

dodajo se nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

»Banke, ki so od Slovenskih železarn prejele obveznice, 
izdane po zakonu o jamstvu Republke Slovenije za obveznice 
izdane zaradi sanacije Slovenskih Železarn (Uradni list Repu- 
blike Slovenije 55/92), morajo pred prejemom obveznic iz 
prvega odstavka tega člena in najkasneje v 6 mesecih po 
uveljavitvi tega zakona, predložiti poročilo pooblaščenega 
revizorja o višini terjatev, ki so bile poravnane z obveznicami 
Slovenskih Železarn. 

Če je iz poročila pooblaščenega revizorja iz prejšnjega 
odstavka razvidno, da je banka prejela več obveznic Sloven- 
skih železarn, kot so znašale njene terjatve iz 2. člena zakona 
o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi 
sanacije Slovenskih železarn, morajo presežek teh obveznic 
vrniti izdajatelju. 

Če banka ne vrne presežka obveznic iz prejšnjega odstavka, 
čeprav bi bila to dolžna storiti, ali če ne predloži poročila 
pooblaščenega revizorja iz tretjega odstavka tega člena 
v predpisanem roku, ji Republika Slovenija ne izroči obveznic 
iz prvega odstavka tega člena.« 

Obrazložitev: 

Glede na to, da usklajene tolarske in devizne obveznosti 
Slovenskih železarn, ki so bile poravnane z obveznicami Slo- 
venskih železarn, izdanimi po zakonu o jamstvu Republike 
Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih 
železarn (Uradni list Republike Slovenije 55/92), niso bile 
potrjene s strani neodvisnih revizorjev, se ta obveznost uvaja 
naknadno s predlaganim amandmajem. V primeru morebitne 
neupravičene pridobitve obveznic Slovenskih železarn, mora 
banka, ki je prejela presežek obveznic, takšen presežek vrniti 
izdajatelju. 
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Predlog zakona o AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH - EPA 673 

- TRETJA OBRAVNAVA 

Predlog zakona o avtorskih in sorodnih pravicah 

Vlada Republike Slovenije je na 129. seji dne 23. februarja 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH 
PRAVICAH, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 29. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
21. februarja 1995 in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije za 30. sejo zbora. 

Vlada Republike Slovenije na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora 
in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Sergij PELHAN, minister za kulturo, 

- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
kulturo. 

Prvo poglavje 
SPLOŠNE DOLOČBE 

Predmet zakona 
1. člen 

Ta zakon ureja: 

1. pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti, 
znanosti in umetnosti (avtorska pravica); 

2. pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih pro- 
ducentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij in založ- 
nikov (sorodne pravice); 

3. individualno in kolektivno uveljavljanje avtorske in sorod- 
nih pravic. 

Javnost 
2. člen 

Izraza »javen« ali »javnost« po tem zakonu pomenita, da gre 
za večje število oseb, ki so izven običajnega kroga družine ali 
kroga osebnih znancev. 

Objava in izdaja 
3. člen 

(1) Objava po tem zakonu pomeni, da je avtorsko delo ali 
predmet sorodne pravice z dovoljenjem upravičenca postalo 
dostopno javnosti. 

(2) Izdaja po tem zakonu pomeni, da je zadostno število že 
izdelanih primerkov dela ali predmeta sorodne pravice 
z dovoljenjem upravičenca ponujenih javnosti ali danih 
v promet. 

Razmerje med avtorsko pravico in sorodnimi pravicami 
4. člen 

(1) Z varstvom sorodnih pravic po tem zakonu ostane varstvo 
avtorske pravice neokrnjeno in se ne sme na noben način vanj 
posegati. 

(2) Določbe tega zakona o definicijah materialnih avtorskih 
pravic, o razmerju med avtorsko pravico in lastninsko pravico, 
o vsebinskih omejitvah avtorske pravice, o začetku teka traja- 
nja avtorske pravice in o avtorski pravici v pravnem prometu 
(1. in 2. oddelek 3. poglavja tega zakona) se smiselno uporab- 
ljajo tudi za sorodne pravice. 

Drugo poglavje 
AVTORSKO MATERIALNO PRAVO 

1. Oddelek 
AVTORSKO DELO 

Varovana dela 
5. člen 

(1) Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve 
s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakr- 
šenkoli način izražene, če ni s tem zakonom drugače dol"' 
čeno. 

(2) Za avtorska dela veljajo zlasti: 

1. govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja; 

2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročnik1' 
študije ter računalniški programi; 

3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila; 

4. gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela; 

5. koreografska in pantomimska dela; 

6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobne'" 
fotografiranju: 

7. avdiovizualna dela; 

8. likovna dela. kot npr. slike, grafike in kipi; 

9. arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni obje*1' 
s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture; 

10. dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja. 

11. kartografska dela: 

12. predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnif8 

narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mne- 
nja, plastične predstavitve in druga dela enake narave). 

Sestavine avtorskega dela 
6. člen 

(1) Osnutek, sestavni deli in naslov avtorskega dela, ki so sa^j 
po sebi individualne intelektualne stvaritve, uživajo ena 
varstvo kot samo delo. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek ni dovoljeno jemati za na^J 
avtorskega dela naslova, ki je bil že uporabljen za kaksn 
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av*°rsko delo enake vrste, če bi tak naslov ustvaril ali utegnil 
ustvariti zmedo glede izvora dela. 

Avtorji združenih del 
13. člen 

Predelave avtorskih del 
7. člen 

H) Prevodi, priredbe, aranžmaji, spremembe in druge prede- 
lave prvotnega avtorskega dela ali drugega gradiva, ki so 
'ndiviudalna intelektualna stvaritev, so samostojna avtorska 
dela. 

(2) S predelavo iz prejšnjega odstavka ne smejo biti prizadete 
kavice avtorja prvotnega dela. 

Zbirke 
8. člen 

jj) Zbirke avtorskih del ali drugega gradiva, kot so enciklope- 
dij, antologije, baze podatkov, zbirke dokumentov ipd., ki so 

izbiri, uskladitvi ali razporeditvi vsebine individualne inte- 
®Mualne stvaritve, so samostojna avtorska dela. 

uvrstitvijo prvotnih del v zbirko ne smejo biti prizadete 
P'avice avtorjev teh del; z uvrstitvijo prvotnega gradiva 

zbirko to gradivo ne postane varovano delo. 

Nevarovane stvaritve 
9. člen 

^Avtorskopravno niso varovane: 
2 

ldeie, načela, odkritja; 
uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega 

Področja; 
,p,'ludske književne in umetniške stvaritve. 

Prevodi besedil iz 2. točke prejšnjega odstavka so avtor- 
Kopravno varovani, razen če so objavljeni kot uradna bese- 

oddelek aVTOR 

Fizična oseba 
10. člen 

^v,or je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo. 

Domneva avtorstva 
11. člen 

obixa av,0ria velja tisti, katerega ime, psevdonim ali znak je na čajen način naveden na delu ali pri objavi dela, dokler se 
ne d°kaže nasprotno. 

avtor ni znan po prejšnjem odstavku, se šteje, da je 
®vičen do uveljavljanja avtorskih pravic tisti, ki delo izda. 

(3) p • *a n' naveden, je upravičen tisti, ki je delo objavil. 
Sen 'SnJi odstavek neha veljati, ko se ugotovi avtor. Upravi- 
pr ®° 'z prejšnejga odstavka mora koristi iz avtorskih pravic n®sti na avtorja, če ni s pogodbo drugače določeno. 

Soavtorjl 
12. člen 

dveh61'-6 avt°rsko delo, ki je bilo ustvarjeno v sodelovanju 
već oseb' nedeljiva celota, pripada vsem soavtorjem 6l|iva avtorska pravica na tem delu. 

Sa?»dJ°'anle o uporabi takega dela pripada nerazdelno vsem 
'iti v 'ern' Pri čemer posamezni soavtor tega ne sme prepre- 

nasportju z načelom vestnosti in poštenja. 

Zdp?6'eži Posameznih soavtorjev se določijo v sorazmerju 
sk6 

anskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtor- 
dn,2a,dela' če niso njihova medsebojna razmerja s pogodbo ru9ače določena. 

Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar 
več avtorjev združi svoja dela zaradi skupne uporabe. 

3. oddelek 
AVTORSKA PRAVICA 

1. pododdelek 
SPLOŠNO 

Izvor pravice 
14. člen 

Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve 
dela. 

Vsebina avtorske pravice 
15. člen 

Avtorska pravica je enovita pravica na avtorskem delu, iz 
katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja (moralne 
avtorske pravice), izključna premoženjska upravičenja (mate- 
rialne avtorske pravice) in druga upravičenja avtorja (druge 
pravice avtorja). 

2. pododelek 
MORALNE AVTORSKE PRAVICE 

Vsebina 
16. člen 

Moralne avtorske pravice varujejo avtorja glede njegovih 
duhovnih in osebnih vezi do dela. 

Pravica prve objave 
17. člen 

Avtor ima izključno pravico odločiti, ali, kdaj in kako bo 
nejgovo delo prvič objavljeno. 

Pravica priznanja avtorstva 
18. člen 

(1) Avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na 
svojem delu. 

(2) Avtor lahko določi, ali naj se pri objavi dela navede nje- 
govo avtorstvo in s kakšno oznako. 

Pravica spoštovanja dela 
19. člen 

Avtor ima izključno pravico, da se upre skazitvi in vsakemu 
drugemu posegu v svoje delo ali vsaki uporabi svojega dela, 
če bi ti posegi ali ta uporaba lahko okrnili njegovo osebnost. 

Pravica skesanja 
20. člen 

(1) Avtor ima izključno pravico, da do imetnika materialne 
avtorske pravice slednjo prekliče, če ima za to resne moralne 
razloge in če predhodno imetniku povrne škodo, ki mu s tem 
nastane. 

(2) Z uveljavitvijo pravice skesanja materialna avtorska pra- 
vica imetnika ugasne. 

(3) Avtor mora imetniku povrniti primerno odškodnino. Imet- 
nik mora v treh mesecih od prejema preklica sporočiti avtorju 
obseg svoje škode. Če tega ne stori, učinkuje pravica skesa- 
nja s potekom tega roka. 

(4) Če želi avtor kasneje ponovno prenesti materialne avtor- 
ske pravice na svojem delu, mora v desetih letih po uveljavitvi 
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pravice skesanja ta prenos prednostno in pod prejšnjimi 
pogojo ponuditi prvotnemu imetniku. 

(5) Določbe tega člena ne veljajo za računalniške programe, 
avdiovizualna dela in baze podatkov. 

3. pododdelek 
MATERIALNE AVTORSKE PRAVICE 

Vsebina 
21. člen 

(1) Materialne avtorske pravice varujejo premoženjske inte- 
rese avtorja s tem, da avtor izključno dovoljuje ali prepove- 
duje uporabo svojega dela. 

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, je uporaba avtor- 
skega dela dopustna le, če je avtor v skladu s tem zakonom in 
pod pogoji, ki jih je določil, prenesel ustrezno materialno 
avtorsko pravico. 

Materialne avtorske pravice 
22. člen 

(1) Uporaba dela v telesni obliki obsega zlasti naslednje 
avtorjeve pravice: 

1. pravico reproduciranja (23. člen); 
2. pravico distribuiranja (24. člen); 
3. pravico dajanja v najem (25. člen). 

(2) Uporaba dela v netelesni obliki (javna priobčitev dela) 
obsega zlasti naslednje avtorjeve pravice: 

1. pravico javnega izvajanja (26. člen); 
2. pravico javnega prenašanja (27. člen); 
3. pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami 
(28. člen); 
4. pravico radiodifuznega prikazovanja (29. člen); 
5. pravico radiodifuznega oddajanja (30. člen); 
6. pravico radiodifuzne retransmisije (31. člen); 
7. pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen) 

(3) Uporaba dela v spremenjeni obliki obsega zlasti naslednje 
avtorjeve pravice: 

1. pravico predelave (33. člen); 
2. pravico avdiovizualne priredbe (104. člen). 

Pravica reproduciranja 
23. člen 

(1) Pravica reproduciranja je izključna pravica, da se delo 
fiksira na materialnem nosilcu ali drugem primerku, ne glede 
na vrsto postopka in primerka ali njihovo število. 

(2) Delo se reproducira zlasti v obliki grafičnega razmnoževa- 
nja, tridimenzionalnega razmnoževanja, zgraditve oz. izvedbe 
arhitekturnega objekta, fotografiranja, tonskega ali vizual- 
nega snemanja ter shranitve v elektronski obliki. 

Pravica distribuiranja 
24. člen 

(1) Pravica distribuiranja je izključna pravica, da se izvirnik ali 
primerki dela dajo v promet s prodajo ali drugačno obliko 
prenosa lastninske pravice ali s tem namenom ponudijo jav- 
nosti. 

(2) Pravica distribuiranja obsega tudi izključno pravico, da se 
primerki dela uvozijo v določeno državo zaradi nadaljnjega 
distribuiranja, ne glede na to, če so bili izdelani zakonito ali 
ne. 

Pravica dajanja v najem 
25. člen 

(1) Pravica dajanja v najem je izključno pravica, da se izvirnik 
ali primerki dela dajejo v rabo za določen čas ter za nepo- 
sredno ali posredno gospodarsko korist. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo: 

1. arhitekturnih objektov; 
2. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in indu- 
strijskega oblikovanja; 
3. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve; 
4. zaradi vpogleda na kraju samem; . . 
5. v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izK" 
ljučno za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja. 

Pravica javnega izvajanja 
26. člen 

Pravica javnega izvajanja obsega izključne pravice, da se: 

1. delo s področja književnosti javno recitira z živo izvedb" 
(pravica javnega recitiranja); . - 
2. glasbeno delo priobči javnosti z živo izvedbo (prav 
javnega glasbenega izvajanja); . ^ 
3. delo priobči javnosti z odrsko uprizoritvijo (pravica Ja 

nega uprizarjanja). 

Pravica javnega prenašanja 
27. člen 

Pravica javnega prenašanja je izključna pravica, da se recjta 
cije, izvedbe ali uprizoritve dela prenašajo po zvočm^j 
zaslonu ali podobni napravi zunaj prvotnega prostora 3 

kraja. 

Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogram' 
28. člen 

Pravica javnega predvajanja s fonogrami in videogra^'6 

izključna pravica, da se recitacije, izvedbe ali uprizoritve de ' 
ki so posnete na fonograme ali videograme, priobčijo Ja 

nosti. 

Pravica javnega prikazovanja 
29. člen 

Pravica javnega prikazovanja je izključna pravica, da se s '®|0 
ničnimi sredstvi priobči javnosti avdiovizualno delo ali 0 

s področij fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, ur 
nizma, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja, K 

tografije in predstavitev znanstvene ali tehnične narave. 

Pravica radiodifuznega oddajanja 
30. člen 

(1) Pravica radiodifuznega oddajanja je izključna pravica, 
se delo priobči javnosti s pomočjo radijskih ali televiziji 
programskih signalov, namenjenih javnosti, in sicer brezž'C 
(vključno s satelitom) ali po žici (vključno s kablom ali it"1* 
valovnim sistemom). 

10 
(2) Priobčitev javnosti po satelitu iz prejšnjega odstavkja 
podana, kadar se pod nadzorom in odgovornostjo RTV ors. 
nizacije pošiljajo programski signali, namenjeni javno 
v neprekinjeno komunikacijsko verigo, ki vodi k satelitu 
nazaj na zemljo. 

(3) Če so programski signali kodirani, se šteje, da je priš'0 ' ® 
priobčitve javnosti v smislu prejšnjega odstavka pod P0^ 
jem, da so s strani RTV organizacije ali z njenim soglasi 
javnosti zagotovljena sredstva za dekodiranje. 
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Pravica radiodifuzne retransmisije 
31. člen 

Pravica radiodifuzne retransmisije je izključna pravica, da se 
sočasno, nespremenjeno in neskrajšano priobči javnosti neko 
Radiodifuzno oddajano delo: 
i- če jo vrši druga RTV organizacija od prvotne; ali 
«■ če gre za prenos po kablu ali mikrovalovnem sistemu, pa 

"rirtZa Ve' kot kabelskih priključkov ali je delo prvotno Oddajano iz druge države (kabelska retransmisija). 

Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja 
32. člen 

Pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja je izključna 
pravica, da se priobči javnosti neko radiodifuzno oddajano 

'o PO zvočniku, zaslonu ali podobni napravi. 

Pravica predelave 
33. člen 

diiPravica Pred®lave j® izključna pravica, da se neko prvotno eio prevede, odrsko priredi, glasbeno aranžira, spremeni ali 
ako drugače predela. 

ko Pravica iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi na primere, o se prvotno delo v nespremenjeni obliki vključi ali vgradi 
v "ovo delo. 

(3) Avtor prvotnega dela obdrži izključno pravico do uporabe 
°le9a dela v predelani obliki, če ni s tem zakonom ali 
Pogodbo drugače določeno. 

i'P^oddelek 
RUQE PRAVICE AVTORJA 

Pravica dostopa in izročitve 
34. člen 

dglaVJ?r irTla pravico dostopa k izvirniku ali primerku svojega 
čeva ' 'e v P°ses,i drugega, če je to potrebno zaradi uresni- 
če t ,a Pravice reproduciranja ali pravice predelave dela in 'o ne nasprotuje posestnikovim upravičenim interesom. 

netf^0- 'a^o zahteva od posestnika izročitev izvirnika likov- 
v Rp ali ,'oto9ra'skega dela zaradi njegovega razstavljanja ePubliki Sloveniji, če za to izkaže močnejši interes. 

g^Očitev izvirnika po prejšnjem odstavku se lahko pogo- 
ni« u Polo.ž'<vijo zadostne varščine ali s sklenitvijo zavarova- v višini tržne vrednosti izvirnika. 

nevs)2?r mora poskrbeti za dostop in razstavljanje s čim manj 
Pošk stmi za P°sestn'ka ter na svoie stroške. V primeru 
aio^ ovania izvirnika ali primerka dela odgovarja avtor ne de na krivdo. 

Sledna pravica 
35. člen 

Pren6 '6 'zv'rn'k likovnega dela prodan ali z drugačno obliko 
avt0r°Sa lastninske pravice odplačno odsvojen, ima njegov v 0l Pravico biti o tem obveščen in pravico do nadomestila 

segu 3% 0(j maloprodajne cene. 
(2) ? 
°đs 

a obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena odgovarja 
Oroa je odsvojitev izvršena preko galerista, 
°seh Za,or'a dražbe ali drugega posrednika, odgovarjajo te oe solidarno z odsvojiteljem. 
Mi 
r,ana4°IŽnost obveščanja iz prvega odstavka tega člena se 
jalcu na navedbo odsvojenih izvirnikov, podatke o proda- 
nem "Vma'°Prodajni ceni ter na dopustitev, da avtor v potreb- 
iauo °bsegu vpogleda ustrezne knjige ali drugo evidenco ve*anih oseb. 

nliSJ.eeJna pravica ne more biti predmet odpovedi, razpolaga- la "«ed živimi in izvršbe. 

Pravica javnega posojanja 
36. člen 

(1) Pravica javnega posojanja je pravica do ustreznega nado- 
mestila, kadar se daje izvirnik ali primerek dela v rabo za 
določen čas, brez neposredne ali posredne gospodarske kori- 
sti in če poteka preko javnih zavodov ali zavodov s pravico 
javnosti. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za rabo: 

1. izvirnikov ali primerkov del v javnih knjižnicah; 
2. arhitekturnih objektov; 
3. izvirnikov ali primerkov del uporabne umetnosti in industrij- 
skega oblikovanja; 
4. izvirnikov ali primerkov del zaradi javne priobčitve; 
5. zaradi vpogleda del na kraju samem v zavodu ali za posoja- 
nje med zavodi; 
6. v okviru delovnega razmerja, če je raba namenjena izk- 
ljučno za izpolnjevanje obveznosti iz tega razmerja. 

(3) Javno posojanje izvirnikov ali primerkov računalniških 
programov in baz podatkov je izključna pravica njihovega 
avtorja. 

Pravica do nadomestila 
37. člen 

(1) Avtor ima pravico do primernega nadomestila za tonsko ali 
vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se 
izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena 
tega zakona. 

(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka za tonsko in vizualno 
snemanje se plačuje: 

1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno 
snemanje, in 
2. pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev zvoka ali 
slike. 

(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena za fotokopira- 
nje se plačuje: 

1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje, in 
2. od fotokopij, narejenih za prodajo, in sicer mesečno glede 
na njihovo verjetno število. 

(4) S fotokopiranjem po tem členu so izenačene druge 
podobne tehnike reproduciranja. 

(5) Pravica nadomestila iz prvega odstavka tega člena ne 
more biti predmet odpovedi, razpolaganja med živimi in iz- 
vršbe. 

Zavezanci 
38. člen 

(1) Zavezanci nadomestila iz prejšnjega člena so: proizvajalci 
naprav za tonsko in vizualno snemanje; proizvajalci naprav za 
fotokopiranje; proizvajalci praznih nosilcev zvoka ali slike; ter 
imetniki naprav, ki ponujajo odplačno fotokopiranje. Poleg 
proizvajalcev so solidarno zavezani tudi uvozniki naprav in 
nosilcev, razen če je uvoz namenjen za privatno in nekomerci- 
alno uporabo kot del njihove osebne prtljage. 

(2) Proizvajalci iz prejšnjega odstavka niso zavezanci nado- 
mestila za tiste naprave oz. nosilce, ki jih izvažajo. 

(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena morajo na zah- 
tevo kolektivne organizacije sporočati podatke o vrsti in šte- 
vilu prodanih ali uvoženih naprav in nosilcev iz prejšnjega 
člena ter podatke o prodanih fotokopijah, ki so potrebni za 
izračun dolžnega nadomestila. 

Višina nadomestila 
39. člen 

(1) Zneske nadomestil za privatno in drugo lastno reproduci- 
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ranje, ki pripadajo skupno vsem upravičencem po tem 
zakonu, predpiše Vlada Republike Slovenije. 

(2) Zneski iz prejšnjega odstavka se določijo posebej: za 
vsako napravo za tonsko snemanje in napravo za vizualno 
snemanje; za vsako napravo za snemanje, pri kateri niso 
potrebni fonogrami ali videogrami (v dvakratni višini od obi- 
čajnih); za vsak nosilec zvoka in nosilec slike glede na njun 
možni snemalni čas; za vsako napravo za fotokopiranje glede 
na njen učinek (število kopij na minuto) in glede na možnost 
barvnega fotokopiranja (v dvakratni višini od črnobelega); ter 
za vsako posamezno fotokopijo, narejeno za prodajo. 

(3) Vlada Republike Slovenije občasno usklajuje zneske iz 
tega člena z gibanjem cen na drobno v Republiki Sloveniji. 

Varstvo izvirnika dela 
45. člen 

(1) Če bi moral lastnik izvirnika dela glede na okoliščine 
primera domnevati, da ima avtor upravičen interes za njegovo 
ohranitev, takega izvirnika ne sme uničiti, ne da bi poprei 
avtorju ponudil njegovo vrnitev proti plačilu vrednosti gra- 
diva. 

(2) Če vrnitev ni mogoča, mora lastnik na primeren način 
omogočiti avtorju izdelavo primerka izvirnika. 

(3) Pri arhitekturnem objektu ima avtor samo pravico, da delo 
fotografira in na svoje stroške zahteva izročitev reprodukcij 
načrtov. 

5. pododdelek 
RAZMERJE MED AVTORSKO IN LASTNINSKO PRAVICO 

Splošno 
40. člen 

Avtorska pravica je neodvisna in skladna z lastninsko pravico 
ali drugimi pravicami na stvari, na kateri je avtorsko delo 
vsebovano, če ni z zakonom drugače določeno. 

Ločenost pravnega prometa 
41. člen 

(1) Pravni promet s posamičnimi materialnimi avtorskimi pra- 
vicami ali drugimi pravicami avtorja na delu ne vpliva na 
lastninsko pravico na stvari, na kateri je to delo vsebovano, če 
ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno. 

(2) Pravni promet z lastninsko pravico do stvari, na kateri je 
delo vsebovano, ne vpliva na posamične materialne avtorske 
pravice ali druge pravice avtorja na tem delu, če ni z zakonom 
ali s pogodbo drugače določeno. 

Skupno premoženje zakoncev 
42. člen 

V skupno premoženje zakoncev spadajo samo premoženjske 
koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice. 

Izčrpanje pravice distribuiranja 
43. člen 

(1) S prvo prodajo ali drugačno obliko pridobitve lastninske 
pravice na izvirniku ali primerku dela v Republiki Sloveniji, ki 
se izvrši z izrecnim ali tihim soglasjem avtorja, je pravica 
distribuiranja za ta izvirnik ali primerek in na območju Repu- 
blike Slovenije izčrpana. 

(2) Prejšnji odstavek ne velja za izključno pravico avtorja, da 
dovoli uvoz primerkov dela v določeno državo, razen če ni 
drugače določeno z mednarodno pogodbo. 

(3) Prejšnji odstavek ne velja pri uvozu primerkov, ki so 
namenjeni za privatno in nekomercialno uporabo neke osebe 
kot del njene osebne prtljage. 

Omejitev pravice predelave 
44. člen 

(1) Če namerava lastnik arhitekturnega objekta to delo prede- 
lati, mora predelavo prednostno ponuditi avtorju prvotnega 
dela, če je ta živ in običajno dosegljiv. 

(2) Če avtor neupravičeno odkloni sodelovanje, lahko lastnik 
delo prosto predela. Pri tem mora spoštovati moralne avtor- 
ske pravice avtorja. 

4. oddelek 
VSEBINSKE OMEJITVE AVTORSKE PRAVICE 

Splošno pravilo 
46. člen 

Vsebinske omejitve avtorske pravice so dopustne v primerih, 
ki so določeni v tem oddelku, s tem, da je obseg take uporabe 
avtorskih del omejen glede na namen, ki ga je treba doseči, da 
je v skladu z dobrimi običaji, da ne nasprotuje običajni up 
rabi dela in da ni v nerazumni meri v nasprotju z zakoniti"" 
interesi avtorja. 

1. pododdelek 
ZAKONITE LICENCE 

Pouk, periodika 
47. člen 

(1) Brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice, vendar 
ob plačilu primernega nadomestila, je dopustno: 

1. reproducirati v čitankah in učbenikih, namenjenih za p°^' 
dele avtorskih del ter posamična dela s področij fotogratij ■ 
likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industr j 
skega oblikovanja in kartografije, če gre za že objavljena d 
več avtorjev; 

2. reproducirati v periodičnem tisku aktualne članke iz tak®9® 
tiska, v katerih so obravnavana splošna vprašanja, če av 
tega ni izrecno prepovedal. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajotL,cl1 

za javno priobčitev navedenih del. 

(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov je treba navesti vir|p 

avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu. 

2. pododdelek 
PROSTA UPORABA 

Pravica do obveščenosti 
48. člen 

(1) Zaradi pridobitve informacije javnega značaja je prosto- 

1. pri obveščanju o dnevnih dogodkih reproducirati dela, k'se 

vidijo ali slišijo ob poteku tega dogodka; in 
2. pripraviti in reproducirati povzetke izdanih časopisnih 
podobnih člankov v pregledih tiska; g 
3. reproducirati javne politične govore in javne govore n 
obravnavah pred državnimi, cerkvenimi in podobnimi °{9 a) 
4. uporabiti dnevne novice in vesti, ki imajo naravo tiskovn®9 
poročila. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tud' 
za javno priobčitev navedenih del. 

(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov je treba navesti vir 

avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu. 
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Pouk 
49. člen 

(1) Za namene pouka je prosto: 

potlkVn° 'zva'an'e obiavlienih del v obliki neposrednega 
2 javno izvajanje objavljenih del na brezplačnih šolskih slo- 
esnostih pod pogojem, da izvajalci ne prejmejo plačila; 
sekundarno radiodifuno oddajanje RTV šolskih oddaj. 

j?) V primerih iz prejšnega odstavka je treba navesti vir in 
avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu. 

Privatno in drugo lastno reproduciranje 
50. člen 

(1) Ob upoštevanju 37. člena tega zakona je reproduciranje že 
lavljenega dela prosto, če je izvršeno v največ treh pri- 

• privatno uporabo fizične osebe pod pogojem, da pri- 
erki niso dostopni javnosti, ali 

iznh Jno uRorabo znotraj javnih arhivov, javnih knjižnic ter 
reri *evaln'h 'n znanstvenih ustanov pod pogojem, da so Produkcije izdelane iz lastnega primerka. 

^ePr°duciranje po prejšnjem odstavku ni dovoljeno glede 
ala h h del v obse9u celotne knjige, glede grafičnih izdaj ^ "enih del, glede baz podatkov, glede računalniških pro- 
y amov ter v obliki izvedbe arhitekturnega objekta, če ni s tem 

on°m ali s pogodbo drugače določeno. 

glede na prejšnji odstavek je pod pogoji iz prvega s,avka tega člena prosto: 

J. reproducirati pisano delo v obsegu celotne knjige, če je 
2 p0Va naklada izčrpana že najmanj dve leti; 

^Producirati grafično izdajo glasbenega dela z ročnim 
^opisovanjem. 

Citati 
51. člen 

l^vajar,,6 odlomkov objavljenega dela ali posamičnih 

t®ktu del s P°droči) fotografije, likovne umetnosti, arhi- 
tartrT6, uporal:>ne umetnosti, industrijskega oblikovanja in 
tvo ®ra,'ie ie prosto, če je to potrebno z namenom ponazori- • soočenja ali napotitve. 

avtor ?rimerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in rstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu. 

Nebistvena pritiklina 
52. člen 

$iceVbjav'iena de,a' ki so nebistvena pritiklina glede na 
'eoa 0 namembnost nekega predmeta, so pri izkoriščanju Predmeta v prosti uporabi. 

Proste predelave 
53. člen 

ede'ava objavljenega dela je prosta: 
i ee 

"jena • 2a Privatno ali drugo lastno predelavo, ki ni name- 2. ln ni dostopna javnosti; 
Ustva 9re- 2a Prede|avo v parodijo ali karikaturo, če to ne 
3. jg ali utegne ustvariti zmede glede izvora dela; 
žjk, 9re za predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, ki jo 
4. £„Va namen te uporabe; 
avtor 9re za Predelavo v zvezi z dovoljeno uporabo, pa je n0J

evo nasprotovanje predelavi v nasprotju z načelom vest- ln poštenja. 

Katalogi 
54. člen 

' ' De'a, ki so na javno dostopnih razstavah, dražbah, sejmih 

ali zbirkah, lahko njihov prireditelj prosto reproducira v kata- 
logih, ki jih izda v ta namen. 
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je treba navesti vir in 
avtorsto dela, če je navedeno na uporabljenem delu. 

Dela na splošno dostopnih krajih 
55. člen 

(1) Dela, ki so trajno v parkih, na ulicah, na trgih ali na drugih 
splošno dostopnih krajih, so v prosti uporabi. 

(2) Uporaba iz prejšnjega odstavka se ne sme izvršiti v tridi- 
menzionalni obliki ali za isti namen kot prvotno delo ali vršiti 
za doseganje gospodarske koristi. 

(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena je treba navesti 
vir in avtorstvo dela, če je navedeno na uporabljenem delu. 

Dokazni postopek 
56. člen 

Uporaba dela pred arbitražami ter sodnimi, upravnimi ali 
drugimi državnimi organi v obsegu, ki je potreben zaradi 
izvajanja dokazov, je prosta. 

Preizkus naprav 
57. člen 

Obrati in trgovine, ki proizvajajo ali dajejo v promet fono- 
grame ali videograme, naprave za njihovo reproduciranje ali 
javno priobčitev ter naprave za sprejem oddaj, lahko prosto 
reproducirajo in javno priobčujejo dela v obsegu, ki je potre- 
ben, da se preizkusi njihovo delovanje pri proizvodnji ali pri 
prodaji. 

5. oddelek 
ČASOVNE OMEJITVE AVTORSKE PRAVICE 

Učinek preteka rokov 
58. člen 

S pretekom rokov trajanja avtorske pravice, ki so določeni 
v tem oddelku, avtorsko delo ni več avtorskopravno varovano. 

Splošna določba 
59. člen 

Avtorska pravica traja za avtorjevega življenja in 70 let po 
njegovi smrti, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Soavtorji 
60. člen 

Kadar je delo ustvarilo več avtorjev, se rok trajanja iz prejš- 
njega člena računa od smrti soavtorja, ki je umrl zadnji. 

Anonimna in psevdonimna dela 
61. člen 

(1) Avtorska pravica na anonimnih in psevdonimnih delih traja 
70 let po zakoniti objavi dela. 

(2) Če psevdonim ne dovoljuje nobenega dvoma o tem, kdo je 
avtor, ali če avtor med rokom iz prejšnjega odstavka odkrije 
svojo identiteto, velja rok iz 59. člena tega zakona. 

Avdiovlzualna in kolektivna dela 
62. člen 

Avtorska pravica na avdiovizualnih in kolektivnih delih traja 
70 let po zakoniti objavi dela. 

Poseben rok za določena neobjavljena dela 
63. člen 

Kadar rok po tem zakonu ne teče od smrti avtorja ali avtorjev 
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in delo ni bilo zakonito objavljeno v 70 letih od njegove 
stvaritve, preneha avtorska pravica z zadnje navedenim 
rokom. 

Nadaljevana dela 
64. člen 

nim poslom prenesene nanj, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

2. oddelek 
SPLOŠNI DEL AVTORSKEGA POGODBENEGA PRAVA 

Kadar se po tem zakonu rok trajanja računa po dnevu zako- 
nite objave dela in je delo objavljeno v zvezkih, delih, nadalje- 
vanjih, izdajah ali nanizankah, se rok trajanja računa za vsako 
od teh sestavin posebej. 

Zbirke 
65. člen 

(1) Nebistvene spremembe pri izbiri, uskladitvi ali razporeditvi 
vsebine zbirke ne podaljšajo trajanja avtorske pravice na 
zbirki. 

(2) Nebistvene spremembe iz prejšnjega odstavka so dodatki, 
izbrisi ali predrugačenja pri izbiri ali razporeditvi vsebine 
zbirke, potrebnih za nadaljevanje njenega poslovanja na 
način, kot ga je predvidel njen avtor. 

Pravica skesanja 
66. člen 

Pravica skesanja traja, dokler živi avtor. 

Začetek teka rokov 
67. člen 

Roki iz tega oddelka zakona začnejo teči prvega januarja 
tistega leta, ki sledi letu njihovega začetnega dogodka. 

Tretje poglavje 
AVTORSKA PRAVICA V PRAVNEM PROMETU 

1. Oddelek 
SPLOŠNE DOLOČBE 

Dedovanje avtorske pravice 
68. člen 

Avtorska pravica kot celota, razen pravice skesanja, je pred- 
met dedovanja. 

Neprenosljivost avtorske pravice kot celote 
69. člen 

Avtorska pravica kot celota ni prenosljiva. 

Prenos posamičnih avtorskih pravic 
70. člen 

(1) Avtor ne more prenesti na druge osebe moralnih avtorskih 
pravic. 

(2) Avtor lahko s pogodbo ali drugim pravnim poslom prenese 
na druge osebe posamične materialne avtorske pravice in 
druge pravice avtorja, če ni s tem zakonom drugače dolo- 
čeno. 

Izvršba 
71. člen 

(1) Na avtorsko pravico, na nedokončana dela in na neobjav- 
ljene izvirnike ni mogoče seči s prisilno izvršbo. 

(2) S prisilno izvršbo je mogoče seči samo na premoženjske 
koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice. 

Legitimacija 
72. člen 

Pravice, ki jih ta zakon priznava avtorju, vključno s pravico do 
uveljavljanja sodnega varstva, pripadajo drugemu imetniku 
avtorske pravice v obsegu, v katerem so z zakonom ali prav- 

Obseg prenosa 
73. člen 

Prenos posamičnih materialnih avtorskih pravic ali posamič; 
nih drugih pravic avtorja je lahko vsebinsko, prostorsko a" 
časovno omejen. 

Izključni in neizključni prenos 
74. člen 

(1) Neizključni prenos upravičuje imetnika, da na dogovorjen' 
način uporablja delo poleg avtorja ali drugih imetnikov. 

(2) Izključni prenos upravičuje imetnika, da na dogovorjeni 
način uporablja delo ob izključitvi avtorja in vseh drugih osef- 

(3) Neizključni prenos, ki ga je avtor sklenil pred sklenitvi!0 

izključnega prenosa, učinkuje do imetnika izključnih pravic, 
če ni med avtorjem in imetnikom neizključnih pravic drugac 

dogovorjeno. 

Domneve glede obsega prenosa 
75. člen 

(1) Če ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno, se šteie^ 
da je bil dogovorjen neizključni prenos, da velja samo z 
Republiko Slovenijo in da velja za čas, ki je običajen za 
vrsto del. 

(2) Če ni določeno, katere posamične pravice ali ka^Jj 
obseg določene pravice se prenaša, se šteje, da so prenesen 
tiste pravice in v takem obsegu, kot je bistven za doseg 
namena pogodbe. 

Pravilo ločenih prenosov 
76. člen 

(1) Prenos posamične materialne avtorske pravice ali P°*t 
mične druge pravice avtorja ne vpliva na prenos drugih P 
vic, če ni s tem zakonom ali s pogodbo drugače določeno- 

(2) Pri prenosu pravice reproduciranja dela (23. člen) se . 
prenese tudi pravica do njegove shranitve v elektronski od' 
in pravica do njegovega tonskega ali vizualnega snemanja, 
ni z zakonom ali s pogodbo drugače določeno. 

(3) Pri prenosu pravice distribuiranja primerkov dela (24. 
se ne prenese tudi pravica do njihovega uvoza, če ni z zaK 

nom ali s pogodbo drugače določeno." 

(4) Pri prenosu pravice dajanja v najem (25. člen) fonogram^J 
ali videogramov z avtorskim delom avtor obdrži pravico 
primernega nadomestila za vsakokratno dajanje v najem- 
pravici se avtor ne more odpovedati. 

Domneve o skupnem prenosu 
77. člen 

(1) Pri prenosu pravice reproduciranja dela (23. člen) se 
da je bila prenesena tudi pravica distribuiranja (24. čie

nj 
primerkov tega dela, razen do njihovega uvoza, S® 
s pogodbo drugače določeno. 

(2) Pri prenosu pravice radiodifuznega oddajanja dela 
člen) se šteje, da je bila na RTV organizacijo prenesena 
pravica. 

■ in 1. do posnetkov dela, če jih posname z lastnimi sredstvi » 
lastne oddaje, če jih oddaja le enkrat in če jih najkasneje 
mesec po oddajanju zbriše (efemerni posnetki); in 
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2 do izročitve efemernih posnetkov javnemu arhivu, če imajo 
"redno dokumentarno vrednost. O tem mora RTV organiza- 
cija nemudoma obvestiti avtorja. 

Nadaljnji prenos 
78. člen 

0) Imetnik, na katerega je bila prenesena materialna avtorska 
Pravica ali druga pravica avtorja, ne more brez dovoljenja 
avtorja te pravice prenesti naprej na tretje osebe, če ni 
s pogodbo drugače določeno. 

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če je nadalj- 
nji prenos pravice posledica statusnih sprememb imetnika, 
niegovega stečaja ali redne likvidacije. 

(3) Če je na podlagi zakona ali pogodbe nadaljnji prenos 
dopusten brez dovoljenja avtorja, odgovarjata prejšnji in novi 
"letnik solidarno za avtorjeve zahtevke. 

Ničnost 
79. člen 

Nično je določilo, s katerim avtor prenaša na drugo osebo: 

1' avtorsko pravico kot celoto; 
moralne avtorske pravice; 

^ materialne avtorske pravice na vseh svojih prihodnjih delih; 
materialne avtorske pravice za neznane oblike uporabe sv°iega dela. 

Obličnost 
80. člen 

<1) Pravni posli, s katerimi se prenašajo materialne avtorske 
Pravice ali druge pravice avtorja ali dajejo dovoljenja, morajo 

1,1 v pisni obliki, če ni z zakonom drugače določeno. 

j?) kršitvi prejšnjega odstavka se sporne ali nejasne 0|očbe posla razlagajo v korist avtorja. 

Avtorski honorar in nadomestilo 
81. člen 

dii^e avtorski honorar ali nadomestilo ni bilo določeno, se 
in t ■' po obojnih plačilih za določeno vrsto del, po obsegu ,rajanju uporabe ter glede na druge okoliščine primera. 

?j če se z uporabo avtorskega dela doseže dobiček, ki je 
ie'm v nesorazmeriu z dogovorjenim ali določenim honorar- LV1 ali nadomestilom, lahko avtor zahteva spremembo 

Sodbe tako, da se mu določi pravičnejši delež pri dohodku. 

datiPrav'°' 'z Preišnie9a odstavka se avtor ne more odpove- 

Evidenca dohodka 
82. čien 

Voh"6 'e honorar ali nadomestilo dogovorjeno ali določeno odvisnosti od ustvarjenega dohodka pri uporabi dela, mora 
kat°rabnik dela voditi ustrezne knjige ali drugo evidenco, iz l6re je mogoče ugotoviti, kakšen dohodek je bil ustvarjen. 

^Porabnik dela mora omogočiti avtorju vpogled v evi- 
0 /^o iz prejšnjega odstavka in mu pošiljati ustrezna poročila 

ustvarjenem dohodku, oboje v običajnih rokih in v potreb- 
^ obsegu. 

Preklic materialne avtorske pravice 
83. člen 

£ Ayt°r lahko prekliče materialno avtorsko pravico, če jo 
J n izključni imetnik izvršuje v nezadostni meri ali sploh ne 
Avt *aradi tega avtorjevi upravičeni interesi znatno prizadeti. 
n 

0r Preklica ne more uveljaviti, če vzroki za neizvrševanje ali 
zadostno izvrševanje pretežno izvirajo iz njegove sfere. 

(2) Preklica iz prejšnjega odstavka ni mogoče uveljaviti pred 
potekom dveh let od prenosa materialne avtorske pravice na 
delu. Pri prispevku za dnevni časopis znaša ta rok tri mesece, 
za drug periodični tisk pa eno leto. 

(3) Avtor lahko uveljavi preklic po tem členu samo, če ponudi 
imetniku primeren dodatni rok za zadostno izvrševanje pra- 
vice. 

(4) Z uveljavitvijo preklica materialna avtorska pravica imet- 
nika ugasne. 

(5) Avtor se preklicu po tem členu ne more odpovedati. 

(6) Če to zahteva pravičnost, mora avtor povrniti imetniku 
primerno odškodnino. 

Kolektivne avtorske pogodbe 
84. člen 

Organizacije avtorjev posameznih kategorij avtorskih del in 
uporabniki ali združenja uporabnikov teh del lahko v skladu 
s tem zakonom: 

1. določijo splošne pogoje za uporabo avtorskih del; 
2. sklenejo tarifne sporazume. 

3. oddelek 
POSEBNI DEL AVTORSKEGA POGODBENEGA PRAVA 

1. pododdelek 
ZALOŽNIŠKA POGODBA 

Pojem 
85. člen 

(1) Z založniško pogodbo se avtor zaveže prenesti na založ- 
nika pravico reproduciranja svojega dela v obliki tiskanja in 
pravico distribuiranja primerkov dela, založnik pa se zaveže, 
da mu bo za to plačal honorar ter delo reproduciral in distri- 
buirat. 

(2) Založniška pogodba glede določenega dela lahko vsebuje 
tudi dogovor o klubski izdaji, žepni knjigi, periodični izdaji 
v nadaljevanjih, prenosu pravice prevajanja itd. 

Pravice zastopnika 
86. člen 

Avtorjev zastopnik sme skleniti založniško pogodbo samo za 
tista dela, ki so izrecno navedena v njegovem pooblastilu. 

Vsebina pogodbe 
87. člen 

(1) Založniška pogodba mora navajati zlasti vrsto prenosa 
pravic, obseg in trajanje prenosa pravic, območje veljavnosti 
pravic, rok za izdajo dela in avtorski honorar. 

(2) Če je honorar dogovorjen v odstotku od maloprodajne 
cene prodanih primerkov dela, mora biti v založniški pogodbi 
določeno njihovo najmanjše število pri prvi izdaji. Ta določba 
ni potrebna, če pogodba določa najmanjši honorar, ki ga je 
dolžan založnik plačati ne glede na število prodanih pri- 
merkov. 

(3) Če je honorar dogovorjen v pavšalnem znesku, mora biti 
v založniški pogodbi določena skupna naklada. Če ta ni 
določena in če ne izhaja iz namena pogodbe, splošnih pogo- 
jev ali običajev kaj drugega, lahko založnik reproducira in 
distribuira največ 500 primerkov dela. 

Domneva izključnosti prenosa 
88. člen 

(1) Dokler velja založniška pogodba, avtor ne more prenesti 
pravice reproduciranja in pravice distribuiranja v istem jeziku 
drugim osebam, če ni s pogodbo drugače določeno. 
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(2) Pravico reproduciranja in distribuiranja časniških člankov 
lahko avtor prenese hkrati več uporabnikom, če ni s pogodbo 
drugače določeno. 

Prednostna pravica založnika 
89. člen 

(1) Založnik, ki je pridobil pravico do izdaje dela v knjižni 
obliki, ima med enakimi ponudniki prednostno pravico do 
izdaje tega dela v elektronski obliki. 

0 
(2) Prednostna pravica založnika po prejšnjem odstavku traja 
tri leta od dogovorjenega roka za izdajo knjižnega dela. Založ- 
nik se mora pisno izjaviti o avtorjevi pisni ponudbi v 30. dneh 
od njenega prejema. 

Izboljšave dela 
90. člen 

Če ni z založniško pogodbo drugače določeno, je založnik 
dolžan za nove izdaje avtorskega dela omogočiti avtorju, da 
dela zboljša ali spremeni; pogoj pa je, da to ne pomeni za 
založnika pretiranih stroškov in ne spreminja narave dela. 

Uničenje dela zaradi višje sile 
91. člen 

(1) Če je delo uničeno zaradi višje sile po izročitvi založniku, 
ima avtor pravico do honorarja, ki bi mu pripadal, če bi bilo 
delo izdano. 

(2) Če je zaradi višje sile uničena celotna pripravljena izdaja, 
preden je bila dana v promet, ima založnik pravico pripraviti 
novo izdajo, avtorju pa pripada honorar samo za uničeno 
izdajo. 

(3) Če je zaradi višje sile uničen del pripravljene izdaje, preden 
je bil dan v promet, ima založnik pravico, da brez plačila 
honorarja razmnoži samo toliko primerkov, kolikor jih je bilo 
uničenih. 

Prenehanje pogodbe 
92. člen 

(1) Založniška pogodba preneha: 
1. če avtor umre pred dokončanjem avtorskega dela; 
2. če je izčrpana naklada vseh dogovorjenih izdaj; 
3. če je potekel rok trajanja pogodbe; 
4. v drugih primerih, določenih s pogodbo ali zakonom. 

(2) Avtor lahko odstopi od založniške pogodbe, če se založnik 
potem, ko je izčrpana ena izdaja, ne loti nove dogovorjene 
izdaje v treh letih od dneva, ko je avtor to zahteval, razen če ni 
s pogodbo drugače določeno. 

(3) Šteje se, da je po prejšnjih odstavkih izdaja izčrpana, če je 
število neprodanih primerkov manjše od 5% celotne izdaje, 
v vsakem primeru pa če je manjše od 100 primerkov. 

(4) Če založnik ne izda dela v dogovorjenem roku, lahko avtor 
odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino, poleg tega pa 
lahko obdrži prejeti honorar oziroma zahteva plačilo dogovor- 
jenega honorarja. 

(5) Če rok za izdajo dela ni določen v pogodbi, je založnik 
dolžan delo izdati v primernem roku, najpozneje pa v enem 
letu od dneva izročitve dela. 

Izjema od obličnostl 
93. člen 

Določbe tega zakona o pisni obliki avtorskih pogodb ne 
veljajo za pogodbo o objavi člankov, risb ali zapiskov v časni- 
kih, revijah in drugem periodičnem tisku. 

Uničenje primerkov 
94. člen 

(1) če namerava založnik v času treh let od dogovorjene 
izdaje dela, če v pogodbi ni določen daljši rok, neprodane 
primerke dela prodati kot papir za predelavo, jih je dolžan 
najprej ponuditi avtorju, da jih odkupi, in sicer po ceni, ki bij" 
dobil, če bi jih prodal kot papir za predelavo. 

(2) Če avtor ne odkupi ponujenih izvodov dela ali jih odkup1 

deloma, lahko založnik preostale izvode dela proda kot pap,r 

za predelavo. 

2. pododdelek 
POGODBA O IZVEDBI 

Pojem 
95. člen 

S pogodbo o izvedbi se avtor zaveže prenesti uporabnik" 
pravico javnega recitiranja, javne izvedbe ali javne uprizorita 
svojega dela, uporabnik pa se zaveže, da bo avtorju za t" 
plačal honorar ter delo recitiral, izvedel ali uprizoril. 

Vsebina pogodbe 
96. člen 

Pogodba o izvedbi mora navajati zlasti vrsto prenosa pravic 
obseg in trajanje prenosa pravic, območje veljavnosti prav"" 
rok za izvedbo dela in avtorski honorar. 

Obveznosti uporabnika 
97. člen 

Uporabnik je dolžan omogočiti avtorju ogled izvedbe de|a' 
poskrbeti za primerne tehnične pogoje izvedbe ter avtojr 
poslati spored, druge tiskane publikacije in javne kritik® 
izvedbe, če ni s pogodbo drugače določeno. 

Odstop od pogodbe 
98. člen 

Če uporabnik ne izvede dela v dogovorjenem roku, 
avtor odstopi od pogodbe in terja odškodnino, poleg tega p® 
lahko obdrži prejeti honorar oziroma zahteva plačilo dogo^0'" 
jenega honorarja. 

3. pododdelek 
POGODBA O NAROČILU AVTORSKEGA DELA 

Naročeno avtorsko delo 
99. člen 

(1) Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ust"3' 
riti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa 5 

zaveže, da mu bo za to plačal honorar. 

(2) Naročnik lahko nadzoruje posel in daje navodila, če s t0lJ 
ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega in umetniške!) 
ustvarjanja. 

(3) Avtor obdrži avtorsko pravico na naročenem delu, raz«j 
pravice distribuiranja, če ni s tem zakonom ali s pogod" 
drugače določeno. 

(4) Za avtorsko pogodbo o naročilu dela se uporabljaj 
določbe o podjemniški pogodbi, če ni s tem zakonom 
gače določeno. 

Kolektivno avtorsko delo 
100. člen 

(1) Kolektivno avtorsko delo je delo, ki je ustvarjeno 
pobudo in v organizaciji fizične ali pravne osebe (naročn^ 
ob sodelovanju velikega števila soavtorjev in se objavi te 

uporablja pod imenom naročnika (npr. enciklopedije, rt0 

niki). 
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(2) Za ustvaritev kolektivnega dela se sklene posebna 
Pogodba, če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, je 
,a Pogodba nična. 

(3) Šteje se, da so materialne avtorske pravice in druge pra- 
*'Ce avtorjev na kolektivnem delu izključno in neomejeno 
Prenesene na naročnika, če ni s pogodbo drugače določeno. 

^-pododdelek 
DELOVNO RAZMERJE 

Avtorsko delo iz delovnega razmerja 
101. člen 

sv *?dar avtorsko delo ustvari delojemalec pri izpolnjevanju 
iz H i Zveznosti a" P° navodilih delodajalca (avtorsko delo oelovnega razmerja), se šteje, da so materialne avtorske 
Pravice in druge pravice avtorja na tem delu izključno prene- 

ne na delodajalca za deset let od dokončanja dela, če ni 
Pogodbo drugače določeno. 

(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka pripadejo pravice 
I JPreišnjega odstavka delojemalcu, s tem da delodajalec 

"Ko zahteva njihov ponovni izključni prenos proti plačilu 
Primernega nadomestila. 

glede 

Posebne pravice 
102. člen 

na določbe prejšnjega člena 

skn HdrŽ' .de!°iema'ec izključno pravico, da uporablja avtor- 
2 c 12 delovnega razmerja v okviru svojih zbranih del; 
avt 'e' da so materialne avtorske pravice in druge pravice 
ng 

r,a. na bazi podatkov in kolektivnem delu izključno in omejeno prenesene na delodajalca, če ni s pogodbo dru- 
98ce določeno. 

■fcSBK&e« 

^•oddelek 
"DlOVIZUALNA DELA 

O AVTORSKIH DELIH 

Pojem 
103. člen 

iii^i!°V'Zua'na c'e'a P° ,em zakonu so kinematografski, televi- '• risani filmi, kratki glasbeni videofilmi, reklamni in doku- 
ita rn.' '''mi ter dru9a avdiovizualna dela, izražena v obliki Poredja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede vrsto nosilca, na katerem so vsebovana. 

Pravica avdlovizualne priredbe 
104. člen 

J'P'avica avdiovizuaine priredbe je izključna pravica, da se 
o'no delo predela ali vključi v avdiovizualno delo. 

® sklenitvijo pogodbe o avdiovizualni priredbi se šteje, da 
film L°r P^olr^fla dela izključno in neomejeno prenesel na 
ion Producenta pravico predelave in vključitve prvot- 
Pra^ v avdiovizualno delo, svoje materialne avtorske 
njen'06 'n dru9e Pravice avtorja na tem avdiovizualnem delu, 
fotn°Vem Prev°du, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na 
dela j?"iah' nastalih v zvezi s produkcijo avdiovizualnega a> ce ni s pogodbo drugače določeno. 

d!!, 'l!6 9lede na določbe prejšnjega odstavka obdrži avtor hotnega dela: 

^ključno pravico do nadaljnje predelave avdiovizualnega 
2 a v kakšno drugo umetniško obliko; 
nea 'Učno Pfavico do nove avdiovizuaine priredbe prvot- 
Pon dela' vendar po preteku desetih let od sklenitve 
3 J01"!6 '2 prejšnjega odstavka; 

Pravico do primernega nadomestila od filmskega produ- 

centa za vsakokratno dajanje v najem videogramov avdiovizu- 
alnega dela. 

(4) Avtor prvotnega dela se ne more odpovedati pravicam iz 
prejšnjega odstavka. 

Soavtorji avdiovizualnega dela 
105. člen 

(1) Za soavtorje avdiovizualnega dela veljajo: 

1. avtor priredbe, 
2. pisec scenarija, 
3. glavni snemalec, 
4. glavni režiser. 

(2) Pri avdiovizualnem delu, v katerem je animacija bistveni 
element, velja za soavtorja takega dela tudi glavni animator. 

(3) Pri avdiovizualnem delu, v katerem je glasba bistveni 
element, velja za soavtorja takega dela tudi njen skladatelj, če 
je glasba pisana posebej za to delo. Če pretežni del glasbe 
spremlja besedilo, velja za soavtorja avdiovizualnega dela 
tudi pisec besedila. 

Avtorji prispevkov k avdiovizualnem delu 
106. člen 

Animator in skladatelj glasbe, ki ne veljata za soavtorja avdi- 
ovizualnega dela po prejšnjem členu, scenograf, kostumo- 
graf, slikar mask in montažer imajo avtorske pravice na svojih 
prispevkih k avdiovizualnem delu (avtorji prispevkov). 

Pogodba o filmski produkciji 
107. člen 

(1) Razmerja filmskega producenta do soavtorjev avdiovizual- 
nega dela in avtorjev prispevkov ter razmerja med samimi 
avtorji se urejajo s pogodbo o filmski produkciji, ki se v skladu 
s tem zakonom sklene v pisni obliki. 

(2) S sklenitivjo pogodbe o filmski produkciji se šteje, da so 
soavtorji izključno in neomejeno prenesli na filmskega produ- 
centa vse svoje materialne avtorske pravice in druge pravice 
avtorja na avdiovizualnem delu, njegovem prevodu, njegovih 
avdiovizualnih predelavah ali pri tem delu nastalih fotografi- 
jah, če ni s pogodbo drugače določeno. 

(3) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se šteje, da so 
avtorji prispevkov izključno in neomejeno prenesli na film- 
skega producenta pravico do uporabe svojih prispevkov za 
dokončanje avdiovizualnega dela. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov obdržijo: 

1. soavtorji izključno pravico do nadaljnje predelave avdiovi- 
zualnega dela v kakšno drugo umetniško obliko; 
2. avtorji prispevkov pravico, da svoje prispevke k avdiovizual- 
nem delu posebej uporabljajo, če niso s tem prizadete pravice 
filmskega producenta; 
3. soavtorji pravico do primernega nadomestila od filmskega 
producenta za vsakokratno dajanje v najem videogramov 
avdiovizualnega dela. 

(5) Soavtorji in avtorji prispevkov se ne morejo odpovedati 
pravicam iz prejšnjega odstavka. 

Avtorski honorar 
108. člen 

(1) Soavtorjem avdiovizualnega dela pripada avtorski honorar 
ločeno za vsako preneseno materialno avtorsko pravico ali 
drugo pravico avtorja. 

(2) Filmski producent mora najmanj enkrat letno pošiljati 
soavtorjem avdiovizualnega dela poročilo o ustvarjenem 
dohodku, in sicer ločeno za vsako dovoljeno vrsto uporabe 
dela. 
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Dokončanje avdiovizualnega dela 
109. člen 

(1) Avdiovizualno delo se šteje za dokončano, ko je v skladu 
s sporazumom med glavnim režiserjem in filmskim producen- 
tom končana prva standardna kopija dela, ki je predmet 
pogodbe. 

(2) Matrica kopije iz prejšnjega odstavka se ne sme uničiti. 

(3) Spremembe kopije avdiovizualnega dela iz prvega 
odstavka tega člena so možne le po predhodnem soglasju 
glavnega režiserja in filmskega producenta. 

(4) Če kateri od soavtorjev ali avtorjev prispevkov noče kon- 
čati svojega prispevka k avdiovizualnemu delu ali če zaradi 
višje sile tega ne more storiti, se ne more upreti, da že dani 
prispevek ne bi bil uporabljen za njegovo dokončanje. Tak 
avtor uživa za že dani prispevek ustrezne avtorske pravice. 

Odstop od pogodbe 
110. člen 

(1) Če filmski producent ne konča avdiovizualnega dela 
v petih letih od sklenitve pogodbe o filmski produkciji ali če 
ne distribuira končanega avdiovizualnega dela v enem letu od 
njegovega dokončanja, lahko soavtorji odstopijo od 
pogodbe, razen če je bil dogovorjen kakšen drug rok. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka soavtorji in avtorji pri- 
spevkov obdržijo pravico do plačila honorarja. 

2. oddelek 
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI 

Pojem 
111. člen 

(1) Računalniški programi po tem zakonu so programi v vsaki 
izrazni obliki, vključno s pripravljalnim gradivom za njihovo 
izdelavo. 

(2) Ideje in načela, ki so osnova nekemu elementu računalni- 
škega programa, vključno s tistimi, ki so osnova njegovim 
vmesnikom, ne uživajo varstva. 

(3) Računalniški programi uživajo varstvo, če so individualna 
dela v tem smislu, da pomenijo lastno intelektualno stvaritev 
njihovega avtorja. 

Delovno razmerje in avtorska pogodba 
112. člen 

Kadar računalniški program ustvari delojemalec pri izpolnje- 
vanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca, ali ga 
ustvari avtor po avtorski pogodbi o naročilu, se šteje, da so 
materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem 
programu izključno in neomejeno prenesene na delodajalca 
ali naročnika, če ni s pogodbo drugače določeno. 

Pravice avtorja 
113. člen 

(1) Če ni v 114. in 115. členu tega zakona drugače določeno, 
ima avtor računalniškega programa zlasti izključno pravico 
do: 

1. reproduciranja sestavnih delov ali celotnega računalni- 
škega programa, ne glede na to ali je začasno ali trajno ter 
s katerim sredstvom in v kateri obliki. Če je za nalaganje, 
prikazovanje, izvajanje, prenašanje ali shranjevanje računal- 
niškega programa potrebno njegovo reproduciranje, je za ta 
ravnanja potrebno dovoljenje avtorja; 

2. prevoda, prilagoditve, priredbe ali kakšne drugačne prede- 
lave računalniškega programa ter reproduciranja rezultatov 

teh predelav, vendar brez poseganja v pravice tistega, ki le 

predelave opravil; 

3. distribuiranja izvirnika računalniškega programa ali njego- 

vih primerkov v katerikoli obliki, vključno z njegovim daja- 
njem v najem. 

(2) Avtor lahko prenese pravice iz prejšnjega odstavka na 
tretje osebe tudi z licenčno pogodbo. 

Vsebinske omejitve avtorjevih pravic 
114. člen 

(1) Če ni v pogodbi drugače določeno, lahko zakoniti pridobi" 
telj računalniškega programa izvrši dejanja iz 1. in 2. točke 
prejšnjega člena, vključno z odpravo napak, brez dovoljenj3 

avtorja, če je to potrebno zaradi uporabe računalniškega 
programa v skladu z njegovim namenom. 

(2) Upravičeni uporabnik programa lahko brez dovoljeni2 

avtorja reproducira največ dva varnostna primerka program*' 
če je to potrebno zaradi njegove uporabe. 

(3) Upravičeni uporabnik primerka računalniškega program* 
lahko brez dovoljenja avtorja opazuje, proučuje ali testi'« 
delovanje programa zato, da dožene ideje in načela, ki s_ i 
osnova kateremukoli elementu programa, če to stori pri nJ®j ' 
govem nalaganju, prikazovanju, izvajanju, prenašanju al 

shranjevanju, do katerih je upravičen. 

(4) Za računalniške programe ne veljajo določbe tega zakon® 
o pravici skesanja (20. člen) ter o privatnem ali drugem laS' 
nem reproduciranju (37. do 39. člen in 50. člen). Računali 
ških programov ni mogoče javno posojati (36. člen), & 
s pogodbo z avtorjem drugače določeno. 

(5) Pogodbena določila, ki so v nasprotju z drugim in tretji111 

odstavkom tega člena, so nična. 

Dekompiliranje 
115. člen 

(1) Za reproduciranje kode ali prevod kodne oblike računa"1' 
škega programa v smislu 1. in 2. točke 113. člena tega zakon 
ni potrebno dovoljenje avtorja, če je to nujno potrebno z 

pridobitev informacij, potrebnih za doseganje interopera^ 
nosti neodvisno ustvarjenega računalniškega progea"1 

z drugimi programi ali s strojno opremo, če so izpolnj« 
naslednji pogoji; 

1. da ta dejanja izvrši pridobitelj licence ali drugi upravič0111 

uporabnik ali v njihovem imenu za to pooblaščena oseba: 

2. da informacije, potrebne za doseganje interoperabiln05'^ 
niso bile predhodno brez nadaljnjega dostopne osebah 
prejšnje točke; in 

3. da so ta dejanja omejena zgolj na tiste dele prvotnef* 
programa, ki so potrebni za doseganje interoperabilnosti- 

(2) Prepovedano je, da bi se informacije, pridobljene z up" 
rabo prejšnjega odstavka: 

1. uporabile za drug namen kot za doseganje interoperabiin"" 
sti neodvisno ustvarjenega računalniškega programa; 

2. odstopile tretjim osebam, razen kadar bi bilo to potrebno * 
doseganje interoperabilnosti neodvisno ustvarjenega ra 

nalniškega programa; ali 

3. uporabile za razvijanje, proizvodnjo ali trženje drug0-j* 
računalniškega programa, ki je v svojem izrazu bistven 
podoben, ali uporabile za katerokoli drugo dejanje, s kat0f 

se krši avtorska pravica. 

(3) Določb tega člena ni mogoče razlagati v smeri, po kater'^ 
ga bilo dopustno uporabiti na način, ki bi v nerazumni r" 
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Prizadel avtorjeve zakonite interese ali bi bil v nasprotju 
1 n°rmalno uporabo računalniškega programa. 

M) Pogodbena določila, ki so v nasprotju s tem členom, so 
nična. 

Posebno varstvo 
116. člen 

|a kršitev avtorske pravice na računalniškem programu se 
s'ejeta tudi naslednji dejanji osebe: 

.j vsako distribuiranje primerka računalniškega programa, za 
r®l|er®9a ve ali bi lahko domnevala, da je nedovoljeni prime- 

J) 
Posest primerka računalniškega programa za gospodarske 

amene, za katerega ve ali bi lahko domnevala, da je nedovo- 
l'en' primerek. 

Uporaba drugih pravnih ureditev 
117. člen 

^oločbe tega pododdelka ne posegajo na veljavnost drugih 
javnih ureditev o računalniških programih, kot npr. predpi- 
sov o patentu, blagovni znamki, varstvu konkurence, poslovni ainosti, varstvu polvodnikov in pogodbenih obveznostih. 

Poglavje 
SORODNE pravice 

1-oddelek 
SAVICE izvajalcev 

Pojem 
118. člen 

oi I2vaia,ci so igralci, pevci, glasbeniki, plesalci in druge sebe, ki z igranjem, petjem, plesom, recitiranjem ali kako 
u9ače umetniško izvajajo avtorska ali folklorna dela. 

®) Za izvajalce po prejšnjem odstavku se štejejo tudi režiserji 
OhiiTSklh Predstav' dirigenti orkestrov, vodje pevskih zborov, DI|kovalci tona ter varietejski in cirkuški umetniki. 

Zastopnik skupine izvajalcev 
119. člen 

Orl'ZVa'a,c'' sodelujejo pri izvedbi v skupini, kot npr. člani 
qa^ ra' zbora' plesnega ali igralskega ansambla ali dru- 
sviv skuP'ne. so dolžni pooblastili enega izmed članov kot 
v®d'bo3 zas,opnika za dajanje dovoljenj, potrebnih za iz- 

jj Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in je veljavno, če je 
sairib*en° s°9|as'e večine vseh izvajalcev, ki so člani an- 

ij^ločbe prejšnjih dveh odstavkov ne veljajo za dirigente, 
ls,e in režiserje dramskih predstav. 

Moralne pravice izvajalcev 
120. člen 

'ng 'zključna pravica izvajalcev, da se pri objavi izvedbe Veđe njihovo ime ali kakšna druga njihova oznaka, pripada: 

2 Pf! Uvedbah individualnih izvajalcev - tem izvajalcem; 
j; Pn izvedbah skupin izvajalcev - skupini kot celoti, umetni- 

lrT1 vodjem in solistom. 

vsaIr2Va'a,ci imai° izključno pravico, da se uprejo skazitvi in 
ihK u drugemu posegu v njihovo izvedbo ali vsaki uporabi [Jove izvedbe, če bi ta poseg ali ta uporaba lahko okrnila 

°vo osebnost. 

Materialne pravice izvajalcev 
121. člen 

Izvajalci imajo izključno pravico: 

1. radiodifuznega oddajanja in druge oblike javne priobčitve 
svoje izvedbe, razen če je izvedba sama po sebi radiodifuzna 
ali če gre za oddajanje posnetka; 
2. snemanja svoje žive izvedbe; 
3. reproduciranja posnetkov svoje izvedbe na fonograme in 
videograme; 
4. distribuiranja fonogramov in videogramov s svojo izvedbo; 
5. dajanja v najem fonogramov in videogramov s svojo iz- 
vedbo. 

Pravica do nadomestila pri javni priobčitvi fonograma 
122. člen 

Izvajalec ima pravico do deleža na nadomestilu, ki ga prejme 
proizvajalec fonograma za javno priobčitev fonograma z nje- 
govo izvedbo. 

Pravica do nadomestila 
123. člen 

Izvajalec ima pravico do nadomestila za privatno ali drugo 
lastno reproduciranje po drugem odstavku 37. členu tega 
zakona. 

Domneva prenosa 
124. člen 

(1) S sklenitvijo pogodbe o filmski produkciji se šteje, da je 
izvajalec izključno in neomejeno prenesel na filmskega pro- 
ducenta vse svoje materialne pravice na izvedbi, če ni 
s pogodbo drugače določeno. 

(2) Za vsako materialno pravico, ki je bila prenesena po 
prejšnjem odstavku, ima izvajalec pravico do primernega 
nadomestila od filmskega producenta. 

(3) Izvajalec se ne more odpovedati pravici iz prejšnjega 
odstavka. 

Dokončanje avdlovizualnega dela 
125. člen 

Če kateri od izvajalcev noče končati svojega prispevka k avdi- 
ovizualnemu delu ali če zaradi višje sile tega ne more storiti, 
se ne more upreti, da že dani prispevek ne bi bil uporabljen za 
njegovo dokončanje. Tak izvajalec uživa za že dani prispevek 
ustrezne pravice. 

Izvedba iz delovnega razmerja 
126. člen 

Razmerja glede izvedb, ki jih delojemalec ustvari pri izpolnje- 
vanju svojih delovnih obveznosti ali po navodilih delodajalca 
(izvedba iz delovnega razmerja), ureja kolektivna ali druga 
pogodba. 

Trajanje pravic 
127. člen 

Pravice izvajalca trajajo 50 let od datuma izvedbe, če je bil 
v tem času posnetek izvedbe zakonito izdan ali zakonito 
priobčen javnosti, trajajo pravice izvajalca 50 let od tiste prve 
izdaje ali tiste prve priobčitve, ki se je pripetila najprej. 

2. oddelek 
PRAVICE PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV 

Proizvajalec fonogramov 
128. člen 

Proizvajalec fonogramov je fizična ali pravna oseba, ki prva 
posname zvoke neke izvedbe ali druge zvoke. 
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Pravice proizvajalca fonogramov 
129. člen 

Proizvajalec fonogramov ima izključno pravico: 

1. reproduciranja svojih fonogramov; 
2. predelave svojih fonogramov; 
3. distribuiranja svojih fonogramov; 
4. dajanja v najem svojih fonogramov. 

Pravica do nadomestila pri javni priobčltvi fonograma 
130. člen 

(1) Če se fonogram, ki je bil izdan za komercialne namene, ali 
njegov posnetek uporabi za radiodifuzno oddajanja ali 
kakšno drugo obliko javne priobčitve, je dolžan uporabnik 
vsakokrat plačati proizvajalcu fonogramov enkratno primerno 
nadomestilo. 

(2) Polovico nadomestila iz prejšnjega odstavka mora proizva- 
jalec fonogramov izplačati izvajalcem, katerih izvedbe so pos- 
nete na uporabljenem fonogramu, če niso s pogodbo med 
njimi določeni drugačni deleži. 

Pravica do nadomestila 
131. člen 

Proizvajalec fonogramov ima pravico do nadomestila za pri- 
vatno ali drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku 37. 
člena tega zakona. 

Trajanje pravic 
132. člen 

Pravice proizvajalca fonogramov trajajo 50 let, odkar je bil 
narejen posnetek. Če je bil v tem času fonogram zakonito 
izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice proizva- 
jalca fonogramov 50 let od tiste prve izdaje ali tiste prve 
priobčitve, ki se je pripetila najprej. 

3. oddelek 
PRAVICE FILMSKIH PRODUCENTOV 

Filmski producent 
133. člen 

Filmski producent je fizična ali pravna oseba, ki v svojem 
imenu in za svoj ali tuj račun organizira in vodi ustvarjanje 
avdiovizualnega dela ali zaporedja gibljivih slik ter je odgo- 
vorna za njegovo dokončanje. 

Pravice filmskega producenta 
134. člen 

Filmski producent ima izključno pravico: 

1. reproduciranja svojih videogramov; 
2. distribuiranja svojih videogramov; 
3. dajanja v najem svojih videogramov; 
4. javnega prikazovanja svojih videogramov. 

Pravica do nadomestila 
135. člen 

Filmski producent ima pravico do nadomestila za privatno ali 
drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku 37. člena 
tega zakona. 

Trajanje pravic 
136. člen 

Pravice filmskega producenta trajajo 50 let, odkar je bil nare- 
jen posnetek. Če je bil v tem času videogram zakonito izdan 
ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice filmskega pro- 
ducenta 50 let od tiste prve izdaje ali tiste prve priobčitve, ki 
se je pripetila najprej. 

4. oddelek 
PRAVICE RTV ORGANIZACIJ 

Pravice RTV organizacije 
137. člen 

RTV organizacija ima izključno pravico: 

1. radiodifuzne retransmisije svojih oddaj; 
2. sekundarnega radiodifuznega oddajanja svojih oddaj, č®s 

izvaja na krajih, ki so dostopni javnosti proti plačilu vstop 
nine; 
3. snemanja svojih oddaj; 
4. reproduciranja posnetkov svojih oddaj; 
5. distribuiranja posnetkov svojih oddaj. 

Trajanje pravic 
138. člen 

Pravice RTV organizacij trajajo 50 let od prvega radiodi'"2 

nega oddajanja. 

5. oddelek 
PRAVICE ZALOŽNIKOV 

Pravica do nadomestila 
139. člen 

(1) Založniki imajo pravico do nadomestila za privatno jjj 
drugo lastno reproduciranje po tretjem odstavku 37. i|e 

tega zakona. 

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka traja 50 let od zako"'te 
izdaje dela. 

Neobjavljena prosta dela 
140. člen 

(1) Oseba, ki prvič zakonito izda še neobjavljeno delo. 
katerem so avtoske pravice že potekle, uživa varstvo, "'j, 
enako materialnim avtorskim pravicam in drugim pravio 
avtorja po tem zakonu. 

(2) Pravice iz prejšnjega odstavka trajajo 25 let od prve 
nite izdaje dela. 

Kritične ali znanstvene izdaje prostih del 
141. člen 

(1) Oseba, ki pripravi izdajo dela, na katerem so avto^ 
pravice že potekle in je rezultat znanstvene dejavnosti t«' ^ 
bistveno razlikuje od znanih izdaj tega dela, uživa varstvo, 
je enako materialnim avtorskim pravicam in drugim prav,c 

avtorja po tem zakonu. 

(2) Pravice iz prejšnjega odstavka trajajo 30 let od prve ^ 
nite izdaje dela. 

Šesto poglavje 
UVELJAVLJANJE PRAVIC 

1. oddelek 
SPLOŠNE DOLOČBE 

Avtor in zastopnik 
142. člen 

li P" Avtor lahko uveljavlja svoje avtorske pravice osebno al 

zastopniku. 

Individualno In kolektivno uveljavljanje 
143. člen 

)" Avtorske pravice se uveljavljajo posamično (individual^t 
je za vsako posamezno avtorsko delo posebej; ali skup1 k 
(kolektivno), to je za več avtorskih del več avtorjev hkrati, 
zakon tako določa. 
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Vsebina uveljavljanja po zastopniku 
144. člen 

(1) Uveljavljanje avtorskih pravic po zastopniku obsega: 
'• zastopanje avtorjev pri njihovih pravnih poslih in razmerjih 
2 "Porabniki oziroma naročniki njihovih del, vključno s pobi- 
janjem avtorskih honorarjev ali drugih nadomestil; 

zastopanje avtorjev v postopkih pred sodišči in drugimi 
organi zaradi varstva njihovih avtorskih pravic. 
(2) Kadar avtor uveljavlja svoje pravice pred sodišči ali dru- 
gimi organi po zastopniku, ki je domača pravna oseba, je tak 
zastopnik upravičen do plačila za svoje delo in do povračila 
stroškov v zvezi z opravljenim delom od nasprotne stranke po 
svoji tarifi, če pooblaščeni delavec zastopnik izpolnjuje 
naslednje pogoje: da je državljan Republike Slovenije; da ima 
v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naziv diplomirani 
Pravnik ali v republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridob- 
itno diplomo pravne fakultete; da je opravil pravniški državni 
'*Pit; da ima pet let praktičnih izkušenj kot diplomirani prav- 
nik; da aktiv no obvlada slovenski jezik. Zastopniško tarifo 
sprejema zastopnik ali združenje zastopnikov v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje. 

Sorodne pravice 
145. člen 

Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na avtorsko pravico, se 
smiselno uporabljajo za sorodne pravice. 

oddelek 
KOLEKTIVNO uveljavljanje 

Vsebina kolektivnega uveljavljana 
146. člen 

kolektivno uveljavljanje avtorskih pravice obsega: 
• Prenos neizključnih pravic za uporabo avtorskih del; 
Pobiranje in izterjavo avtorskih honorarjev in nadomestil od 

"Porabe avtorskih del; 
• delitev zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil med 

avtorje; 
4- uveljavljanje varstva avtorskih pravic pred sodišči in dru- 
9'nii organi. 

Primeri kolektivnega uveljavljanja 
147. člen 

'1) Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic je dopustno samo 
|lede že objavljenih avtorskih del in v naslednjih primerih: 

■ Javna priobčitev neodrskih glasbenih del in pisanih del 
Področja književnosti (male pravice); 

■ odplačna odsvojitev izvirnikov likovnih del (sledna pravica); 
■ lavno posojanje izvirnikov ali primerkov avtorskih del, razen 

4
acunalniških programov in baz podatkov; 

up^Produciranje avtorskih del za privatno ali drugo lastno 

?a Selska retransmisija avtorskih del, razen pri lastnih odda- 
Dr P organizacij, ne glede na to, ali gre za njihove lastne ali so bile pravice prenesene na njih od drugih imetni- 

® reproduciranje glasbenih in književnih del na fonograme in 
^aeograme (mehanične pravice); 

dajanje v najem fonogramov in videogramov; 

PoukPr0dUC'ran'e avtorsk't1 del v ći,ankah in učbenikih za 
^.Ponatis aktualnih člankov v dnevnem in periodičnem tisku; 

u. reproduciranje likovnih del, fotografij, načrtov in skic 
onevnem in periodičnem tisku; 

Sl ■ Ponatis odlomkov ali krajših pisanih del s področja lepo- 
1 ovja v dnevnem in periodičnem tisku; 
f reproduciranje in javna priobčitev del v okviru propagand- 

1 n sporočil, ki trajajo do 60 sekund; 
• reproduciranje del na splošno dostopnih krajih z name- 

(27 doseganja gospodarske koristi. 
J.' Pravice iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka se lahko 

eliavljajo samo kolektivno. 

Kolektivne organizacije 
148. člen 

(1) S kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic se lahko 
ukvarjajo samo organizacije avtorjev, ki se ustanovijo za ta 
namen in imajo za to dovoljenje Urada Republike Slovenije za 
intelektualno lastnino (Urad). 
(2) Organizacije avtorjev za kolektivno uveljavljanje avtorskih 
pravic iz prejšnjega odstavka (kolektivne organizacije) poslu- 
jejo z neprofitnim namenom in se smejo ukvarjati samo 
s kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic. 

(3) Kolektivne organizacije upravljajo člani v skladu z njiho- 
vimi statuti. 

(4) Kolektivna organizacija lahko administrativno-tehnične 
posle v zvezi s kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic 
s pogodbo zaupa drugi kolektivni organizaciji ali gospodarski 
družbi. 

Pogoji za dovoljenje 
149. člen 

(1) Urad izda dovoljenje kolektivni organizaciji, če so izpol- 
njeni naslednji pogoji: 

1. da ima sedež v Republiki Sloveniji; 
2. da je odprta vsem imetnikom pravic; 
3. da je njen statut v skladu s tem zakonom; 
4. da zagotavlja učinkovito in gospodarno uveljavljanje pra- 
vic na območju celotne države. 

(2) Pri ugotavljanju pogojev za učinkovito uveljavljanje avtor- 
skih pravic iz 4. točke prejšnjega odstavka Urad upošteva 
zlasti: število avtorjev, ki so sklenili pogodbo s kolektivno 
organizacijo, obseg uporabe avtorskih del oz. število možnih 
uporabnikov, način in sredstva, s katerimi namerava kolek- 
tivna organizacija doseči svoje cilje ter sposobnost uveljavlja- 
nja pravic v tujini. 

Statut 
150. člen 

Statut kolektivne organizacije mora vsebovati zlasti: 

1. ime, ki ne sme biti identično ali zamenljivo z imenom 
druge kolektivne organzacije; 

2. cilje in namene ter vrste pravic, ki jih uveljavljajo; 
3. pogoje za pridobitev in prenehanje članstva, pri čemer 

število njenih članov ne more biti manjše od deset; 
4. kategorije imetnikov avtorskih pravic (avtorji prvotnega 

dela, avtorji priredbe, avtorji prevoda itd., dediči, založniki, 
delodajalci) ter vrste članstva (redni, pridruženi, občasni, 
častni, zunanji itd.), od česar je odvisno sodelovanje pri 
upravljanju kolektivne organizacije; 

5. pravice članov in sistem glasovanja po vrstah članstva; 
6. dolžnosti članov in disciplinske določbe; 
7. vodstvene in predstavniške organe ter njihove pristojno- 

sti, določbe o sklicevanju, konstituiranju in delu organov; 
8. postopke za vlitev in razrešitev funkcionarjev; 
9. temeljna načela za razdeljevanje zbranih avtorskih hono- 

rarjev med upravičenced; 
10. sistem nadzorstva nad finančnim in materialnim poslova- 
njem; 
11. način delitve sredstev v primeru prenehanja organizacije. 

Dovoljenje Urada 
151. člen 

(1) Urad izda dovoljenje kolektivni organizaciji na podlagi 
javnega razpisa, ki se objavi v uradnem glasilu Republike 
Slovenije. 

(2) Za kolektivno uveljavljanje določenih pravic iz 148. člena 
tega zakona na isti vrsti avtorskih del se praviloma izda 
dovoljenje samo eni kolektivni organizaciji. 
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(3) Urad izda dovoljenje z upravno odločbo, zoper katero je 
dopustna pritožba. O pritožbi odloči Vlada Republike Slove- 
nije. 

(4) Dokončna odločba iz prejšnjega odstavka se objavi 
v uradnem glasilu Republike Slovenije. 

Preklic dovoljenja 
152. člen 

(1) Urad prekliče izdano dovoljenje, če nastopijo okoliščine, 
ki bi bile razlog za zavrnitev izdaje dovoljenja, ali če kolek- 
tivna organizacija huje ali večkrat krši določbe tega zakona. 

(2) V tem primeru Urad kolektivno organizacijo najprej pisno 
opozori in ji določi rok najmanj 30 dni za odpravo ugotovlje- 
nih kršitev. 

(3) Preklic dovoljenja začne veljati 30. dan po objavi 
dokončne odločbe v uradnem glasilu Republike Slovenije. 

(3) Pravice iz 1. do 5. točke prvega odstavka 147. člena tega 
zakona lahko pristojna kolektivna organizacija uveljavlja tudi 
brez pogodbe z avtorjem. 

Aktivna legitimacija 
157. člen 

Kolektivna organizacija vodi postopke za uveljavljanje avtor- 
skih pravic pred sodišči in drugimi organi v svojem ime""' 
vendar mora o tako uveljavljenih pravicah položiti avtorju 
račun. 

Dolžnost uveljavljanja pravic 
158. člen 

Kolektivna organizacija ne sme odkloniti uveljavljanja avlo' 
skih pravic s področja svoje dejavnosti, če to zahteva av,0.r:»e 
je državljan Republike Slovenije, ali ima stalno prebivali»c 

v Republiki Sloveniji. 

Splošne tarife in tarifni sporazumi 
153. člen 

(1) Kolektivna organizacija sprejme splošne tarife za uporabo 
avtorskih del. 

(2) Kolektivna organizacija predloži splošne tarife v odobritev 
Uradu. Odobrene splošne tarife se objavijo v uradnem glasilu 
Republike Slovenije. 

(3) S tarifnimi sporazumi med kolektivno organizacijo in upo- 
rabniki ali združenji uporabnikov se lahko določijo posebne 
tarife. 

Pravila o delitvi 
154. člen 

Dolžnost obveščanja in sklepanja pogodb 
159. člen 

(1) Kolektivna organizacija je dolžna na zahtevo vsakogar ^ 
podatke, ali uveljavlja določene pravice na avtorskem delu 
pod katerimi pogoji. 

(2) Na zahtevo uporabnika ali združenja uporabnikov je kol«* 
tivna organizacija dolžna po svojih običajnih pogojih sklep® 
pogodbe o prenosu neizključnih pravic, ki jih uveljavlja. 

(3) Če stranke ne dosežejo sporazuma o višini honorarja,se 

šteje, da je ustrezna pravica prenesena, če tisti, ki jo zahtev ^ 
položi na račun kolektivne organizacije ali pri sodišču w 
znesek, kot ga zaračunava kolektivna organizacija po sV0' 
splošni tarifi. 

(1) Kolektivna organizacija sprejme pravilnik o delitvi zbranih 
avtorskih honorarjev in nadomestil, ki mora biti v skladu 
s temeljnimi načeli tega zakona in statuta ter mora izključiti 
vsako arbitrarnost. 

(2) Delitev mora upoštevati načelo spodbujanja in podpiranja 
kulturnoumetniških stvaritev, ki so pomembne za razvoj kul- 
ture. 

(3) Za kritje stroškov kolektivne organizacije se lahko nameni 
največ 30% zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil. 

Poseben primer delitve 
155. člen 

(1) Nadomestilo, zbrano na podlagi drugega odstavka 37. 
člena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu 40%, izvajalcem 
v obsegu 30% ter proizvajalcem fonogramov oz. filmskim 
producentom v obsegu 30%. 

(2) Nadomestilo, zbrano na podlagi tretjega odstavka 37. 
člena tega zakona, se deli avtorjem v obsegu 50% ter založni- 
kom v obsegu 50%. 

Uveljavljanje pravic 
156. člen 

(1) Kolektivna organizacija lahko uveljavlja avtorske pravice 
na podlagi pogodbe z avtorjem. Ta vsebuje zlasti: avtorjev 
nalog in pooblastilo za uveljavljanje njegovih pravic, vrsto del 
in pravic, ki jih uveljavlja za avtorja ter trajanje pogodbe, ki ne 
sme presegati pet let. Po preteku tega roka se pogodba lahko 
podaljšuje za pet let. 

(2) Dokler je kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic po 
zakonu ali nalogu avtorja preneseno na kolektivno organiza- 
cijo, avtor ne more osebno uveljavljati teh pravic. 

Dolžnost uporabnikov do obveščanja 
160. člen 

(1) Prireditelji kulturnoumetniških in zabavnih prireditev ,e' 
drugi uporabniki avtorskih del so v primerih, ko je to potreb" 
po tem zakonu, dolžni predhodno pridobiti pravice za ja^ 
priobčitev avtorskih del, v petnajstih dneh po priobčitvi P 
poslati pristojni kolektivni organizaciji sporede vseh opo'^ 
Ijenih del. 

(2) Na zahtevo avtorja ali kolektivne organizacije Pris,0j.o 
organ za notranje zadeve prepove prireditev oziroma up<"?,, 
avtorskega dela, če prireditelj ni predhodno pridobil pravic 
prejšnjega odstavka. 

(3) RTV organizacije so dolžne enkrat mesečno dosta^jj 
pristojni kolektivni organizaciji sporede oddajanih avtorsK 
del. 

(4) Uporabniki avtorskih del, ki na podlagi tega zakona ta de'jj 
uporabljajo brez posebnega prenosa ustrezne pravice. 
dolžni enkrat mesečno dostavljati pristojni kolektivni organ 

zaciji podatke o tovrstni uporabi del. 

(5) Lastnik izvirnikov likovnih del, organizator dražbe ali drtl| 
posrednik je dolžan dostaviti pristojni kolektivni organiza^ 
podatke o odsvojenih izvirnikih, prodajalcu in maloprodal. 
ceni odsvojenih izvirnikov v 30 dneh po opravljeni odsvoji|v 

Pogoj za opravljanje dejavnosti 
161. člen 

Kadar je opravljanje določene dejavnosti vezano na Pr'£",?j 
tev pravic iz 1. do 5. točke prvega odstavka 147. člena 
zakona, pristojni organ ne izda dovoljenja za opravljaj 
dejavnosti, če izvajalec dejavnosti nima sklenjene pogod 

z ustrezno kolektivno organizacijo. 
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Nadzor članov 
162. člen 

I1) Vsak član zahteva, da v roku, določenem v statutu, dobi na 
nHK9'ed letno ,inančno poročilo in poročilo nadzornega odbora koletkivne organizacije. 

(2) Najmanj deset rednih članov kolektivne organizacije lahko 
Zahteva, da eden ali več neodvisnih izvedencev pregleda 
Poslovanje organizacije. 

Nadzor Urada 
163. člen 

<1> Izvajanje kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic 
skladu s tem zakonom nadzoruje Urad. 

(2) Urad lahko zahteva informacije ali podatke od kolektivne 
[panizacije, inšpekcijski pregled in nadzor finančnega 

Poslovanja ter določi svojega predstavnika, ki se udeležuje sej 
'9anov kolektivne organizacije s pravico do besede, vendar 
®z pravice glasovanja. 

jjj) Kolektivne organizacije morajo obveščati Urad o imenova- 
li in razrešitvi svojih funkcionarjev, o sklenjenih pogodbah 
združenji uporabnikov in o sklenjenih pogodbah s tujimi 

rganizacijami enake dejavnosti, o spremembah splošnih 
,arif ali statutov ipd. 

Ur h 5prernembam statutov mora dati poprejšnje soglasje faa. Ce Urad v dveh mesecih od izročitve pravilno sestav- 
ine zahteve ne izda soglasja, se šteje, da je bilo soglasje 

VabU0 Poglavje varstvo pravic 

Uddelek 
plošne določbe 

Upravičenci 
164. člen 

neciiSti' fi'9ar Pravice i2 te9a zakona so bile kršene (upraviče- 
Pov !ahko zahteva zoper kršilca (kršilec) varstvo pravic in 

lev škode po pravilih o povzročitvi škode, če ni s tem K°nom drugače določeno. 

dgl/nal<0 varstvo lahko zahteva upravičenec, kadar grozi 
lanska nevarnost, da bodo kršene pravice po tem zakonu. 

Solidarnost upravičencev in kršilcev 
165. člen 

li*«!« je več upravičencev neke pravice iz tega zakona, Ko vsak izmed njih zahteva varstvo celotne pravice. 

gL^ar je več kršilcev neke pravice iz tega zakona, je vsak ed njih zavezan za celotno kršitev. 

Poseben primer kršitve pravic 
166. člen 

*ako S6, da 'e neka oseba kršila izključne pravice po tem naJ?nu' kadar proizvede, uvozi, poseduje v gospodarske mene, distribuira, da v njem ali v drugačno rabo 

iwakršpakoli sredstva, katerih edini ali pretežni nameri je 
Vićeno odstraniti ali obiti tehnično napravo ali računal- 

om. ,Pro9ram, ki se uporablja kot zakonita zaščita pred neu- av|čen0 uporabo; 

da^akoli sredstva, ki lahko omogočijo ali pripomorejo, 
alj !aynost, ki za to ni upravičena, sprejema kodirane radijske 

eievizijske programske signale. 

2. oddelek 
SODNO VARSTVO 

Zahtevki 
167. člen 

(1) Ob kršitvi izključnih pravic iz tega zakona lahko upraviče- 
nec zahteva: 

1. da se kršilcu prepovedo priprave za kršitve, samo kršenje in 
bodoče kršitve (prepovedna ali opustitvena tožba); 
2. da kršilec odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo (odstrani- 
tvena tožba); 
3. da se uničijo ali predrugačijo protipravni primerki in emba- 
laža dela, izvedbe ali drugih predmetov varstva po tem za- 
konu; 
4. da se uničijo ali predrugačijo matrice, negativi, plošče, 
kalupi ali druga sredstva, s katerimi je bila storjena kršitev; 
5. da se uničijo ali predrugačijo naprave, ki so edinole ali 
pretežno namenjene za kršitev pravic po tem zakonu in so 
v lasti kršilca; 
6. da se sodba objavi na stroške kršilca v javnih glasilih 
v obsegu in na način, ki ga določi sodišče. 

(2) Določbe 2. in 3. točke prejšnjega odstavka ne veljajo za 
arhitekturne objekte, razen če je uničenje ali predrugačenje 
objekta glede na okoliščine primera opravičljivo. 

(3) Namesto zahtevkov iz 3. ali 4. točke prvega odstavka tega 
člena lahko upravičenec zahteva, da mu kršilec ali lastnik 
prepusti primerke ali sredstva iz teh točk za plačilo proizvod- 
nih stroškov. 

Civilna kazen 
168. člen 

(1) Če je bila materialna avtorska pravica ali druga pravica 
avtorja iz tega zakona kršena namerno ali iz hude malomarno- 
sti, lahko upravičenec zahteva povrnitev dogovorjenega ali 
običajnega honorarja ali nadomestila za tovrstno uporabo, 
povečanega do 200%, ne glede na to ali je zaradi kršitve 
pretrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne. 

(2) Pri odločanju o zahtevku za plačilo civilne kazni in odmeri 
njene višine sodišče upošteva vse okoliščine primera, zlasti 
pa stopnjo krivde kršilca, velikost dogovorjenega ali običaj- 
nega honorarja ali nadomestila ter preventivni namen civilne 
kazni. 

(3) Če je premoženjska škoda večja od civilne kazni, ima 
upravičenec pravico zahtevati razliko do popolne odškod- 
nine. 

Denarno zadoščenje za nepremoženjsko škodo 
169. člen 

Neodvisno od povračila premoženjske škode, pa tudi če pre- 
moženjske škode ni, lahko sodišče prisodi avtorju ali izvajalcu 
pravično denarno odškodnino za pretrpljene duševne bole- 
čine zaradi kršitve njegovih moralnih pravic, če spozna, da 
okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in njihovo traja- 
nje, to opravičujejo. 

Začasne odredbe 
170. člen 

(1) Če upravičenec izkaže za verjetno, da je njihova izklju- 
čena pravica iz tega zakona kršena, lahko sodišče na njegov 
predlog izda začasno odredbo v zavarovanje nedenarnih zah- 
tevkov po tem zakonu, zlasti pa: 

1. da se zasežejo, izključijo iz prometa in shranijo primerki, 
sredstva, naprave in z njimi povezane listine; 
2. da se prepovejo grozeče kršitve ali nadaljevanje že začetih 
kršitev; 
3. da se izvršijo drugi podobni ukrepi. 

poročevalec, št. 8 39 



(2) Če obstaja utemeljena bojazen, da zavarovanja iz prejš- 
njega odstavka kasneje ne bo mogoče izvesti, lahko sodišče 
izda in izvrši odredbe iz prejšnjega odstavka brez poprejš- 
njega obvestila in zaslišanja nasprotnika. 

(3) Postopek z začasnimi odredbami je nujen. 

(4) Za postopek za izdajo začasne odredbe se uporabljajo 
določbe zakona o izvršilnem postopku, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

Zavarovanje dokazov 
171. člen 

(1) Če upravičenec izkaže za verjetno, da je njegova izključna 
pravica iz tega zakona kršena in da obstaja utemeljena boja- 
zen, da bodo dokazi o tej kršitvi uničeni ali jih kasneje ne bo 
mogoče izvesti, lahko sodišče na njegov predlog izvede te 
dokaze brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotnika. 

(2) Izvedba dokazov po prejšnjem odstavku lahko obsega 
ogled (prostorov, poslovne dokumentacije, inventarja, baz 
podatkov, računalniških pomnilnih enot ali drugih stvari itd.), 
pregled in izročitev listin, zaslišanje prič, določitev in zasliša- 
nje izvedencev. 

(3) Sklep, s katerim je bilo ugodeno predlogu za zavarovanje 
dokazov, se skupaj s predlogom vroči nasprotniku ob samem 
izvajanju dokazov, če to ni mogoče, pa takoj, ko je mogoče. 
Zoper ta sklep ni pritožbe. 

(4) Postopek za zavarovanje dokazov je nujen. 

(5) Za postopek za zavarovanje dokazov se uporabljajo 
določbe zakona o pravdnem postopku, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

3. oddelek 
UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARSTVA 

Dolžnost obveščanja 
172. člen 

(1) Upravičenec lahko zahteva od oseb, ki imajo kakršnokoli 
zvezo s kršitvijo pravic po tem zakonu (proizvajalec, tiskar, 
uvoznik, dobavitelj ali posestnik primerkov ali sredstev, 
s katerimi je bila kršena pravica), da mu nemudoma sporoči 
podatke in predloži listine v zvezi s kršitvijo. 

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja, če so izpol- 
njeni pogoji, pri katerih lahko priča v pravdnem postopku 
odreče pričanje ali odgovor na posamezna vprašanja. 

(3) Če osebe iz prvega odstavka tega člena ne sporočijo 
podatkov ali predložijo listin, s katerimi razpolagajo, odgovar- 
jajo odškodninsko za škodo, ki nastane zaradi take opustitve. 

Carinski ukrepi 
173. člen 

(1) Če upravičenec izkaže za verjetno, da bi bila z uvozom 
določenega blaga v državo njegova izključna pravica iz tega 
zakona kršena, lahko cariski organi na njegov predlog odre- 
dijo: 

1. da lahko upravičenec ali njegov zastopnik pregleda to 
blago; 
2. da se to blago zaseže, izključi iz prometa in shrani. 

(2) V predlogu iz prejšnjega odstavka mora upravičenec 
predložiti carinskim organom podroben opis blaga, zadovo- 
ljive dokaze o svojih izključnih pravicah in njihovi verjetni 
kršitvi. Na zahtevo carinskih organov mora upravičenec zalo- 
žiti varščino za morebitno škodo, ki bi nastala s temi ukrepi. 

(3) Carinski organi morajo o sprejetih ukrepih nemudoma 
obvestiti uvoznika in prejemnika blaga. Carinski organi preKH; 
čejo sprejete ukrepe, če upravičenec v sedmih dneh ne vloz 
tožbe ali ne začne drugega postopka v opravičilo sprejet"1 

ukrepov. 
Register 
174. člen 

(1) Zaradi zavarovanja dokazov ali iz drugih razlogov latiW 
imetniki pravic iz tega zakona vpišejo ali shranijo izvirnike a" 
primerke svojih del, fonograme, videograme ali predme'® 
kake druge svoje pravice v register zavarovanih del pri P"' 
stojni organizaciji. 

(2) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da ustrezn® 
pravice na registriranih delih obstajajo in da pripadajo tisti 
osebi, ki je v registru označena kot njen imetnik. 

(3) Register iz prvega odstavka tega člena je za določen'' 
vrsto del eden za vso državo, javen in ga vodi organizacija 
jo za to pooblasti Urad. 

(4) Če nastane dvom, ali gre za avtorsko delo, daje mneM® 
organizacija iz prejšnjega odstavka. 

(5) Določbe tega člena nimajo vpliva na nastanek in varstvo 
pravic po tem zakonu. 

Znaki o pridržanih izključnih pravicah 
175. člen 

(1) Izključni imetniki avtorskih pravic iz tega zakona la^jj 
opremijo izvirnik ali primerke svojega dela z znakom © Pre 

svojim imenom ali firmo in letom prve objave. 

(2) Izključni imetniki pravic na fonogramih iz tega zako1^ 
lahko opremijo izvirnik ali primerke svojega izdanega '°n ,j 
grama ali njihove ovitke z znakom ® pred svojim imenoma 

firmo in letom prve izdaje. 

(3) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da obstajaj" 
izključne pravice na delih oz. fonogramih, ki so opremil® 
z znaki iz tega člena in da pripadajo tisti osebi, ki je ob te 
znaku navedena. 

(4) Določbe tega člena nimajo vpliva na nastanek in varstv° 
pravic po tem zakonu. 

Osmo poglavje 
RAZMERJA S TUJIMI ELEMENTI 

Splo&no 
176. člen 

(1) Varstvo po tem zakonu uživajo avtorji in imetniki sorodni 
pravic, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo s 

sedež v Republiki Sloveniji. 

(2) Tuje fizične ali pravne osebe (tujci) uživajo enako var^j 
kot osebe iz prejšnjega odstavka, če tako določa mednaro 
pogodba ali ta zakon ali če je podana dejanska vzajemno 

(3) Ne glede na določbe tega poglavja uživajo tujci varstvo P 
tem zakonu: 

1. glede moralnih pravic - v vsakem primeru; . (r1o 
2. glede sledne pravice in pravice do nadomestila za Priv®5|<e 
ali drugo lastno reproduciranje - pod pogojem dejan 
vzajemnosti. 

(4) Vzajemnost mora dokazati tisti, ki se nanjo sklicuje. 

Avtorji 
177. člen 

(1) Varstvo po tem zakonu uživajo avtorji: 
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J- ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji; 
2- glede tistih del, ki so v Republiki Sloveniji izdana prvič ali 
Pa v 30 dneh od dneva, ko so bila izdana v kakšni drugi državi ; 
3- glede avdiovizualnih del, katerih producent ima svoj sedež 
ali prebivališče v Republiki Sloveniji; 
4 glede arhitekturnih in likovnih del, ki so kot nepremičnina 
ali njen trdni sestavni del na ozemlju Republike Slovenije. 

(2) Če je avtorsko delo ustvarilo več avtorjev, uživajo varstvo 
Po tem zakonu vsi, če vsaj en od njih izpolnjuje enega od 
Pogojev iz prejšnjega odstavka. 

Izvajalci 
178. člen 

0) Varstvo po tem zakonu uživajo izvajalci: 

1' j*' imajo prebivališče v Republiki Sloveniji; 
'•katerih izvedbe potekajo na ozemlju Republike Slovenije; 
J. katerih izvedbe so posnete na fonograme, ki uživajo varstvo 
Po tem zakonu; 

katerih izvedbe so zajete, ne da bi bile posnete na fono- 
grame, v oddajah RTV organizacij, ki uživajo varstvo po tem 
zakonu. 

(2) Če sodeluje pri izvedbi več izvajalcev, uživajo varstvo po 
zakonu vsi, če je vsaj en od njih državljan Republike 

6|ovenije ali ima prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Proizvajalci fonogramov, filmski producenti in založniki 
179. člen 

jI) Varstvo po tem zakonu uživajo proizvajalci fonogramov in 
'"Uski producenti, katerih fonogram ali videogram je bil prvič 
Posnet v Republiki Sloveniji. 

J2) Varstvo po tem zakonu uživajo tudi založniki glede svojih 
sorodnih pravic, če je njihova izdaja v Republiki Sloveniji 
'*aana prvič ali v 30 dneh od dneva, ko je bila izdana v kakšni 

rugi državi. 

RTV organizacije 
180. člen 

Varstvo po tem zakonu uživajo RTV organizacije, ki prenašajo Svoje oddaje po oddajnikih, ki so na ozemlju Republike Slove- 

Primerjava rokov trajanja 
181. člen 

tuje imetnike sorodnih pravic, ki uživajo varstvo po tem 
zakonu, veljajo roki trajanja teh pravic iz tega zakona, s tem, 
°a potečejo najkasneje na dan, ko poteče varstvo v državi, 
katere državljani so ali kjer imajo sedež, in da ne morejo biti 
Qaljši od rokov po tem zakonu. 

Priobčitev javnosti po satelitu 
182. člen 

'J) Varstv0 po tem zakonu uživajo avtorji in imetniki sorodnih 
Pravic, katerih delo ali predmet sorodnih pravic so pribočeni 
lavnosti po satelitu, če se v Republiki Sloveniji vnesejo pod 
[Jađzorom in odgovornostjo RTV organizacije ustrezni pro- 
gramski signali v neprekinjeno komunikacijsko verigo, ki vodi 
K satelitu in nazaj na zemljo. 

j2) Varstvo po tem zakonu velja tudi, če ni izpolnjen pogoj iz 
Prejšnjega odstavka, pa 

]■ ie v Republiki Sloveniji usmerjevalna postaja, iz katere se 
Ponašajo programski signali, ali lrna RTV organizacija, ki je naročila priobčitev javnosti po 
satelitu, svoj sedež v Republiki Sloveniji. 

Apatridi in begunci 
183. člen 

(1) Avtorji in imetniki sorodnih pravic, ki nimajo državljanstva 
ali ga ni mogoče ugotoviti, uživajo enako varstvo po tem 
zakonu kot državljani Republike Slovenije, če imajo v njej 
svoje prebivališče. 

(2) Če nimajo prebivališča ali ga ni mogoče ugotoviti, uživajo 
v Republiki Sloveniji enako varstvo kot državljani Republike 
Slovenije, če imajo v njej svoje bivališče. 

(3) Če nimajo v Republiki Sloveniji niti prebivališča niti biva- 
lišča, uživajo v Republiki Sloveniji enako varstvo kot držav- 
ljani države, v kateri imajo svoje prebivališče oz. bivališče. 

(4) Določbe tega člena veljajo tudi za avtorje in imetnike 
sorodnih pravic, ki imajo po mednarodnih pogodbah ali pred- 
pisih Republike Slovenije status begunca. 

Deveto poglavje 
KAZENSKE DOLOČBE 

184. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ki 

1. brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice od 
avtorja v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, 
reproducira, distribuira, da v njem, javno izvede, javno pre- 
nese, javno predvaja, javno prikaže, radiodifuzno oddaja, 
radiodifuzno retransmitira, sekundarno radiodifuzno oddaja, 
predela ali avdiovizualno priredi delo oz. primerek dela (21. in 
22. člen); 
2. brez prenosa ustrezne izključne pravice od izvajalca, proiz- 
vajalca fonogramov ali filmskega producenta v primerih, ko je 
tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira 
ali da v najem posnetek izvedbe oz. fonogram ali videogram 
(121., 129. in 134. člen); 
3. brez prenosa ustrezne izključne pravice od RTV organiza- 
cije v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu, 
reproducira ali distribuira posnetek oddaje (137. člen); 
4. proizvede, uvozi, poseduje za gospodarske namene, distri- 
buira, da v najem ali drugačno rabo kakršnakoli sredstva, 
katerih edini ali pretežni namen je neupravičeno odstraniti ali 
obiti tehnično napravo ali računalniški program ki se uporab- 
lja kot zakonita zaščita pred neupravičeno uporabo (1. točka 
166. člena); 
5. proizvede, uvozi, poseduje za gospodarske namene, distri- 
buira, da v najem ali drugačno rabo kakršnakoli sredstva, ki 
lahko omogočijo ali pripomorejo, da javnost, ki za to ni 
upravičena, sprejema kodirane radijske ali televizijske pro- 
gramske signale (2. točka 166. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Primerki avtorskega dela iz 1. točke, posnetki izvedbe ter 
fonogrami in videogrami iz 2. točke, posnetki oddaj iz 3. točke 
ter sredstva iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena se 
vzamejo. 

185. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
če 

1. pristojni kolektivni organizaciji na njeno zahtevo ne pošlje 
v roku podatkov o vrsti in številu prodanih ali uvoženih naprav 
za tonsko in vizualno snemanje, naprav za fotokopiranje, 
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praznih nosilcev zvoka ali slike ter podatkov o prodanih 
fotokopijah, ki so potrebni za izračun dolžnega nadomestila 
(tretji odstavek 38. člena); 
2. pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku sporedov 
uporabljenih del (prvi, tretji in četrti odstavek 160. člena); 
3. pristojni kolektivni organizaciji ne pošlje v roku podatkov 
o odsvojenih izvirnikih, o prodajalcu in maloprodajni ceni 
izvirnikov likovnih del (peti odstavek 160. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

186. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, navedenih v 1. 
do 5. točki prvega odstavka 184. člena, opravlja tržna inšpek- 
cija. 

(2) Kadar pooblaščena oseba tržne inšpekcije pri opravljanju 
nadzora utemeljeno sumi, da je storjen prkršek, začasno 
zaseže predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekr- 
šek, ali so nastali s prekrškom. 

(3) Pooblaščena oseba tržne inšpekcije preda predmete, ki jih 
začasno zaseže, takoj s predlogom za uvedbo postopka o pre- 
kršku pristojnemu organu za postopek o prekrških. 

Deseto poglavje 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

187. člen 

(1) Določbe tega zakona o nadomestilu za privatno ali drugo 
lastno reproduciranje (37. do 39. člen) se začnejo uporabljati 
po dveh letih od uveljavitve tega zakona. 

(2) Vlada izda predpis iz prvega odstavka 39. člena tega 
zakona najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega za- 
kona. 

188. člen 

Določbe tega zakona o nadomestilu za javno priobčitev fono- 
grama (122. in 130. člen) se začnejo uporabljati po dveh letih 
od uveljavitve tega zakona. 

189. člen 

(1) Organizacije avtorjev, ki so pred uveljavitvijo tega zakona 
kolektivno uveljavljale avtorske pravice po 91. in 93. členu 
zakona o avtorski pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78, 24/86, 21/ 
90), lahko nadaljujejo z delom brez dovoljenja Urada, dokler 
Urad ne izda dovoljenja za kolektivno uveljavljanje istih pravic 
kolektivni organizaciji, ki izpolnjuje pogoje iz tega zakona. 

(2) Tarife, ki so jih sprejele organizacije avtorjev pred uveljavi- 
tvijo tega zakona na podlagi 91. a člena zakona o avtorski 

pravici, se uporabljajo do uveljavitve splošnih ali posebnih 
tarif na podlagi 153. člena tega zakona. 

(3) Če se v enem letu od uveljavitve tega zakona ne ustanovijo 
ustrezne kolektivne organizacije, lahko Urad izda začasno 
dovoljenje za kolektivno uveljavljanje določenih pravic pravni 
osebi, ki ne izpolnjuje pogojev iz 149. člena tega zakona, 
v katerem določi rok in pogoje za začasno kolektivno uveljav- 
ljanje pravic. 

| 
190. člen 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za pogodbe ali dejanja 
uporabe, ki so bile sklenjene ali izvršene pred njegovo uvelja- 
vitvijo, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

191. člen 

Določbe tega zakona o računalniških programih in bazah 
podatkov se uporabljajo tudi za računalniške programe m 
baze podatkov, ki so bili ustvarjeni pred dnem njegove uveli®' 
vitve, če se s tem ne posega v pogodbe in pravice, ki so bil® 
sklenjene ali pridobljene do tega dne. 

192. člen 
ki Za pogodbe uporabi del in predmetov sorodnih Pravic;he 

bodo veljale ob uveljavitvi tega zakona, se njegove določbe 
o priobčitvi javnosti po satelitu uporabljajo šele od 1.1.200" 
dalje, če bodo takrat še veljale. 

193. člen 

(1) Ta zakon velja za vsa avtorska dela in izvedbe izvajalcev. W 
so ob njegovi uveljavitvi uživala varstvo na podlagi zakona 
o avtorski pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78, 24/86, 21/90)- 

(2) Ta zakon velja za fonograme proizvajalcev fonogramov. 
glede katerih ob njegovi uveljavitvi še ni preteklo 20 let, od*a 
so bili prvič posneti. 

(3) Ta zakon velja za videograme, za RTV oddaje in za izdaj® 
založnikov kot predmete sorodnih pravic, ki so bili P^' 
posneti oz. prvič radiodifuzno oddajane oz. prvič zakoni'0 

izdane po njegovi uveljavitvi. / 
4 / 

194. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabi)?' 
zakon o avtorski pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78, 24/86, 2 
90). 

(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati Sarr>ou* 
pravni sporazum o pravicah, obveznostih in odgovornosti 
založniških organizacij in avtorjev pri sklepanju pogoo0 

(Uradni list SRS 7/88). 

195. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis,u 

Republike Slovenije. 
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Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji dne 21. 2. 1995 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o avtorski in sorod- 
nih pravicah in ga sprejel skupaj s 15 amandmaji k določenim 
Menom. Predlagatelju je naložil, da pripravi za tretjo obrav- 
navo celovito besedilo predloga zakona, pri čemer naj upo- 
števa: 

sprejete amandmaje, in 
pravilno uporabo slovenščine v besedilu predloga zakona 

ter opustitev rabe tujk, razen če je slednje potrebno zaradi 
Pravil stroke. 

Predlagatelj je pri dopolnitvi besedila za drugo obravnavo 
* celoti upošteval stališča in sklepe Državnega zbora. 
* novem celovitem besedilu so upoštevani vsi amandmaji, ki 
Ijh je sprejel Državni zbor, in sicer k členom 4/2, 5/2 tč. 4, 36/2 
,c 1111,116/1 (sedaj člen 115), 122 (sedaj člen 121), 125/1 m 2 (sedaj člen 124), 138 tč. 2 (sedaj člen 137), 145/2 (sedaj člen 
144>, 149/4 (sedaj člen 148). 151 tč. 11 (sedaj člen 150), 185 

(sedaj člen 184), 186 (sedaj člen 185) 187 (sedaj člen 186) in 
191. 
Predlagatelj je ponovno pregledal in popravil besedilo pred- 
loga zakona z vidika pravilne uporabe slovenščine, posebej 
pa tudi preučil potrebnost uporabe tujk. Pri slednjem pa je bil 
predlagatelj delno omejen z naslednjimi okoliščinami: a) Slo- 
venijo zavezujejo mednarodne konvencije, ki so že uradno 
prevedene in objavljene in v katerih je ustaljena terminologija: 
b) predlog zakona se nanaša na zelo strokovno področje, 
v katerem je tudi domača stroka že izoblikovala svoje usta- 
ljene izraze; c) predlog zakona je predpis z izrazito mednarod- 
nim pomenom, kjer so se določeni pojmi že povsem ustalili. 
- Kljub temu je predlagatelj skušal v največji možni meri 
upoštevati omejeno stališče Državnega zbora in je v besedilu 
črtal več tujk: npr. besede hardver, emitiranje, minimalno, 
reprodukcija itd. 
Predlagatelj je v novo besedilo predloga zakona vnesel tudi 
redakcijske in terminološke popravke ter izboljšave. 
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Predlog zakona o MERILIH IN POSTOPKU ZA DAJANJE POROŠTEV 

REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 745 - TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 130. seji dne 2. marca 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O MERILIH IN POSTOPKU ZA 
DAJANJE POROŠTEV REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 28. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
24/1-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 

Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o poravna- 
vanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARL minister za finance, 
- Božo JAŠOVIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Mitja VIDMAR, svetovalec ministra za finance. 

Predlog zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije 

1. člen 

Ta zakon določa merila in postopek ter natančnejše pogoje za 
dajanje poroštev Republike Slovenije, o katerih lahko pod 
pogoji in do višine, določene z zakonom za posamezno prora- 
čunsko leto, odloča Vlada Republike Slovenije (v nadaljeva- 
nju: poroštva). 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) 
odloča o dajanju poroštev za obveznosti z dospelostjo do 
enega leta, ki so z zastavno ali drugo pravico ustrezno zavaro- 
vane. Poroštvene obveznosti Republike Slovenije iz izdanih 
poroštev so po višini omejene na največ 80% tistega dela 
obveznosti, ki jih upnik ni mogel izterjati na noben drug 
zakonit način. 

2. člen 

O dajanju poroštev Vlada odloča po predlogih ministrstev in 
pooblaščenih organizacij iz drugega odstavka 12. člena tega 
zakona (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji). Predloge za 
dajanje poroštev predlagatelji oblikujejo na podlagi pred- 
hodno izvedenega javnega razpisa. 

Pooblaščene organizacije vlagajo predloge za dajanje poro- 
štev pri ministrstvih, ki jih določi Vlada. 

3. člen 

Predlagatelji pripravijo najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi 
zakona za posamezno proračunsko leto iz prvega odstavka 1. 
člena tega zakona besedilo javnega razpisa za pridobitev 
poroštev in ga predložijo Vladi v potrditev. 
Javni razpis iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati 
zlasti: 
- razloge za razpis, 
- obvezne pogoje poslov, iz katerih izvirajo obveznosti, za 
katere so dajejo poroštva, 
- obseg in druge pogoje poroštvene obveznosti države, 
- naziv predlagatelja in naslov, na katerega se pošljejo pri- 
jave 
- rok prijave, 
- seznam listin in dokazil, ki morajo biti priložene prijavi, 
- določitev pooblaščene organizacije iz drugega odstavka 5. 
člena tega zakona, 
- višino provizije, ki se zaračuna dolžniku za poroštvo in 
- merila, ki bodo upoštevana pri izbiri prijav na javni razpis. 

Pogoji javnega razpisa morajo biti določeni tako, da zagotav- 
ljajo upoštevanje naslednjih meril za dajanje poroštev: 
- razmerje delitve tveganja iz tretje alinee prvega odstavka 6. 
člena tega zakona se določi glede na ugodnost pogodbenih 
pogojev za dolžnika in dolžnikove bonitete: 

- poroštva se ne morejo dajati za obveznosti dolžnikov, & 
katerih imajo banke terjatve, ki se v skladu z zadnjo veljavr! 
razvrstitvijo bilančnih in zunajbilančnih postavk razvrščal 
v skupini D ali E; 
- poroštva se ne morejo dajati za obveznosti dolž*1'*0.' 
s katerimi se nadomestijo že obstoječe neplačane dosp®' 
obveznosti do istih upnikov; 
- poroštva se dajejo v prvi vrsti za obveznosti oseb, ki s sw 
jim poslovanjem prispevajo k splošnemu napredku, okoljema * 
stvenim izboljšavam in povečevanju izvoza kvalitetnih . 
kov in storitev na zahtevne trge, kar lahko izkažejo zla? 
s posredovanjem certifikata o skladnosti sistema zagotavlja 
nja kakovosti s standardom ISO 9000 ali drugimi ustrezni"' 
certifikati o kvaliteti proizvodnje za posebne namene, za te"' 
nološko zahtevnejše celote (nuklearni, ekološki, vesoljs*' 
ladijski programi ipd.) ter za obveznosti iz kreditnih in drufl' 
pogodb, ki so dolžnika ugodne, tako da pogoji za dolžnika n 
odstopajo bistveno od najugodnejših pogojev za tovrstn 
posle v Republiki Sloveniji. 

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija i" 
v dnevnem časopisju. 

4. člen 

Za izdana poroštva po tem zakonu država zaračunava Pr0^_ 
zijo v višini 0,5% letno od dela glavnice, zavarovanega s p° 
štvom, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije. 

Postopek za plačilo provizije predpiše minister, pristoje0 z8 

finance. 

5. člen 

Predlagatelji ob predlogu, da se da poroštvo, podajo 
poročilo o načinu upoštevanja meril in kriterijev iz 3. ci® 
tega zakona ter oceno skladnosti predloga s proračuna 
zagotovljenimi sredstvi. 

Če je predlagatelj ministrstvo, mora pred izbiro prijav na ja^J 
razpis pridobiti mnenje pooblaščene organizacije o boni 
udeležencev razpisa in o kvaliteti ponujenih zavarovanj- 

Ministrstvo je dolžno predlogu vladi, da se da poroštvo pri'° 
žiti mnenje iz prvega odstavka tega člena. 

Če pooblaščena organizacija na podlagi listin in doWjj||j 
priloženih prijavi na razpis, ne more zanesljivo ugotoviti b° 
tete udeleženca razpisa ali kvalitete ponujenega zavarovani; 
lahko od udeleženca razpisa zahteva dodatna dokazila o ni 
govi boniteti in o kvaliteti ponujenih zavarovanj. 
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6. člen 

V poroštveni pogodbi mora biti določeno, da je: 

~ trajanje poroštvene obveznosti časovno omejeno in da je 
upnik za ohranitev poroštvene obveznosti dolžan obvestiti 
Poroka, da glavni dolžnik dospele obveznosti ni izpolnil pred 
potekom roka iz prvega odstavka 7. člena; 

- poroštvena obveznost subsidiarna; upnik lahko uveljavlja 
svojo terjatev do poroka šele potem, ko je izkoristil vse druge 
zakonite možnosti za njeno poplačilo; 

- poroštvena obveznost omejena po višini. 

Poroštvene pogodbe sklepa oseba, ki jo določi vlada s skle- 
pom, da se da poroštvo. Če vlada za to ne določi druge osebe, 
sklepa poroštvene pogodbe minister, pristojen za finance. 

Najkasneje ob sklenitvi poroštvene pogodbe je predlagatelj 
dolžan dostaviti ministrstvu, pristojnemu za finance izvod 
celotne dokumentacije, ki se nanaša na isti posel. 

7. člen 

2a ohranitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije je 
upnik dolžan najkasneje v 5 delovnih dneh po dospelosti 
obveznosti, za katero je bilo dano poroštvo, obvestiti ministr- 
stvo, pristojno za finance, da glavni dolžnik svoje obveznosti 

izpolnil. 

če ministrstvo, pristojno za finance pred potekom roka veljav- 
nosti poroštva ne prejme upnikovega pisnega obvestila, da 
dolžnik svoje dospele obveznosti ni izpolnil (v nadaljevanju; 
obvestilo), poroštvena obveznost s potekom tega roka 
u9asne. 

Obvestilu morajo biti priložene listine, iz katerih sta razvidna 
nastanek in dospelost dolžnikove obveznosti in listine, ki 
dokazujejo, da dolžnik ni izpolnil svoje obveznosti, čeprav ga ,e upnik k temu pozval. 

Listine iz prejšnjega odstavka predpiše vlada na predlog mini- 
strstva, pristojnega za finance. 

8. člen 

če ministrstvo, pristojno za finance na podlagi listin, prilože- nih obvestilu ne more z gotovostjo ugotoviti izpolnjevanja 
Pogojev iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona, pozove 
"Pnika, da pravočasno obvestilo v roku treh dni dopolni 
* dodatnimi dokazili. 

če dejstva, na katera se obvestilo nanaša prenehajo, mora 
Pnik o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za 

"lance. 
9. člen 

SjP*" lahko uveljavlja pravico do plačila poroštvene obvezno- 
uaa 'e z obves,ilom iz 7. člena tega zakona preprečil 
Priini ltev P°ro,<ove obveznosti in če je iz dokumentacije, 
no«' ■ 2a^1,ev'<u razvidno, da je izkoristil vse zakonite mož- 
P°Pl' č3 '-2,er'avo c'°'9a °d dolžnika, pa se kljub temu ni uspel 

Zahtevku za plačilo poroštvene obveznosti morajo biti prilo- 
ženi dokazi o zavarovanjih, ki jih je upnik pridobil za svojo 
terjatev, pravnomočne sodne odločbe, ki dokazujejo neu- 
spešnost izterjave in izračun zahtevanega zneska. 

10. člen 

Upnik naslovi zahtevek iz prvega odstavka 9. člena tega 
zakona na ministrstvo, pristojno za finance. 

Ministrstvo, pristojno za finance odloči o zahtevku v petih 
delovnih dneh od prejema in prizna zahtevek, če na podlagi 
priložene dokumentacije ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 
prvega odstavka 9. člena tega zakona. 

Če ministrstvo, pristojno za finance ugotovi, da je izračun 
zahtevanega zneska nepravilen, prizna manjši znesek. 

11. člen 

Ministrstvo, pristojno za finance po preizkusu zahtevka plača 
upniku priznani znesek in poskrbi za izterjavo regresne terja- 
tve od dolžnika. 

Ministrstvo, pristojno za finance vodi evidenco oseb, za 
katere je izpolnilo poroštveno obveznost. 

12. člen 

Pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem dela pooblašče- 
nih organizacij se podrobneje določijo s pogodbami, ki jih po 
predhodnem soglasju vlade sklene minister, pristojen za fi- 
nance. 

Pooblaščene organizacije so: 

- Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije d.d., 
Ljubljana, 
- Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d., Ljubljana, 
- Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, 
- Tehnološko razvojni sklad in 
- Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic 

Pooblaščene organizacije so dolžne pri izvrševanju nalog iz 
tega zakona ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in 
imajo pravico do plačila za opravljeno delo, ki pa ne sme 
presegati višine iz 4. člena tega zakona. 

Vlada lahko pooblasti za izvrševanje nalog pooblaščene orga- 
nizacije iz 5. člena tudi druge za to usposobljene osebe, ki jih 
izbere na podlagi javnega razpisa. Za ureditev njihovih pravic 
in obveznosti v zvezi s temi nalogami se smiselno uporabljajo 
določbe prvega in tretjega odstavka tega člena. 

Do sklenitve pogodb iz prvega odstavka tega člena opravlja 
naloge pooblaščene organizacije iz prvega odstavka 5. člena 
tega zakona, ministrstvo, pristojno za finance. 

13. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

zalaVni Zbor 'e na 28 sejidne24. 01. 1995 obravnaval predlog 
spr°

n^ 0 Poroštvih Republike Slovenije - druga obravnava in 

„ arr>andma k 1. členu, 
_ nov, i.a člen (sedaj 2. člen), 
_ arr>andmaje k 2. členu in 2. člen (sedaj 3. člen), 
_ amandma k 3. členu (sedaj 4. člen), 
_ amandma k 4. členu in 4. člen (sedaj 5. člen), 

arr>andma k 5. členu (sedaj 6. člen), 

- amandma k 6. členu (sedaj 7. člen) in 
- amandma k 11. členu (sedaj 12. člen), 

ostale člene pa je sprejel v nespremenjeni obliki. 

Predlagatelj je v besedilo zakonskega predloga za tretjo 
obravnavo vključi vse navedene amandmaje, obenem pa je 
opravil tudi potrebno preštevilčenje besedila iz druge obrav- 
nave. 
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Predlog zakona o KOLEKTIVNIH POGODBAH - EPA 603 - DRUGA 

OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 130. seji dne 2. marca 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KOLEKTIVNIH POGODBAH, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 22. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 29/6—1994 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o kolektiv- 
nih pogodbah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovale: 

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Lidija APOHAL, svetovalka Vlade Republike Slovenije,: 
- Žala BITENC-RAKOVEC, svetovalka Vlade Republike 
Slovenije. 

Predlog zakona o kolektivnih pogodbah 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

Ta zakon ureja stranke, vsebino, postopek sklenitve kolek- 
tivne pogodbe, njeno obliko, veljavnost in prenehanje, mirno 
reševanje kolektivnih sporov ter evidenco in objavo kolektiv- 
nih pogodb. 

II. STRANKI KOLEKTIVNE POGODBE 

2. člen 

Kolektivne pogodbe sklepajo sindikati in njihove zveze ozi- 
roma konfederacije (v nadaljnjem besedilu: njihova združe- 
nja) kot stranka na strani delojemalca ter posamezni deloda- 
jalci in njihova združenja kot stranka na strani delodajalca. 

Združenja sindikatov oziroma delodajalcev lahko sklepajo 
kolektivne pogodbe v skladu s svojim statutom. 

3. člen 

Vlada Republike Slovenije ali od nje pooblaščeno ministrstvo 
oziroma drug z zakonom pooblaščen organ kot stranka na 
strani delodajalca sklepa kolektivne pogodbe, ki se sklepajo 
za območje Republike Slovenije za zaposlene v državnih 
organih, skupaj z združenji delodajalcev pa za zaposlene 
v dejavnostih, v katerih se del dejavnosti opravlja kot javna 
služba. 

III. VSEBINA KOLEKTIVNE POGODBE 

4. člen 

Kolektivna pogodba v obligacijskem delu ureja pravice in 
obveznosti strank, ki so jo sklenile, in način mirnega reševa- 
nja kolektivnih sporov. 

Kolektivna pogodba lahko v normativnem delu vsebuje 
določbe, s katerimi se urejajo vsebina, sklenitev in prenehanje 
delovnih razmerij, plače in druge osebne prejemke, varstvo 
pri delu, zagotavljanje pogojev za delovanje sindikata pri 
delodajalcu ali druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz 
razmerij med delodajalci in delojemalci. 

5. člen 

Kolektivna pogodba lahko vsebuje le določbe, ki so za zapo- 

slene ugodnejše od določb, vsebovanih v zakonih in podza- 

konskih predpisih. 

Za zaposlene v policiji, oboroženih silah in drugih državnih 
organih ter v javnih službah ni mogoče s kolektivno pogodbo 
določati pravic in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so dolO' 
čene s posebnim zakonom. 

6. člen 

S kolektivno pogodbo, sklenjeno na nižji ravni dejavnosti aH 
za posameznega delodajalca, se lahko podrobneje, ugodneje 
ali na drugačen način določijo pravice in obveznosti, dole 
Čene s kolektivno pogodbo, sklenjeno na višji ravni, ni Pa 

mogoče teh pravic kakorkoli omejiti. 

Za kolektivno pogodbo, sklenjeno na najvišji ravni, se šteje 
kolektivna pogodba, sklenjena za več področij dejavnosti, za 
ugotavljanje ravni dejavnosti drugih kolektivnih pogodb pase 

uporablja standardna klasifikacija dejavnosti. 

Ne glede na določbo prvega odstavka se lahko s kolektivn0 

pogodbo za zaposlene v državnih organih ali javnih služba"' 
sklenjeno za posameznega delodajalca, določijo pravice in 

obveznosti ugodneje od ureditve v kolektivni pogodbi, skle- 
njeni z Vlado Republike Slovenije ali od nje pooblaščenih 
ministrstvom le, če to ne pomeni večje obveznosti za financi- 
ranje iz javnih sredstev. 

7. člen 

Kolektivna pogodba se lahko uporablja neposredno. 

IV. SKLENITEV IN OBLIKA KOLEKTIVNE POGODBE 

8. člen 

Postopek za sklenitev kolektivne pogodbe se začne na pisn' 
predlog sindikatov oziroma njihovih združenj ali posamezni" 
delodajalcev oziroma njihovih združenj. 

Kadar se kolektivna pogodba za posamezno ali več področij 
dejavnosti sklepa za območje Republike Slovenije, se posto* j 
pek začne na pisni predlog reprezentativnih sindikatov oz'* 
roma njihovih združenj ali reprezentativnih združenj deloda- 

jalcev. 

Stranka, ki predlaga sklenitev, v predlogu iz prejšnjega 
odstavka opredeli vsebino predlagane kolektivne pogodbe- 
Druga stranka mora pisni odgovor poslati najkasneje v rok" 
30 dni od dneva, ko je prejela predlog. 
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Kadar nastopa kot stranka več sindikatov ali njihovih združenj 
oziroma več delodajalcev ali njihovih združenj, določi stranka za Pogajanja pogajalsko skupino, podpisnik pogodbe pa je 
vsak od njih. 

^Ssbe, ki v imenu podpisnikov, ki so pravne osebe, podpišejo 
kolektivno pogodbo, morajo imeti za podpis pisno pooblastilo 

skladu s statutom podpisnika. 

^ Pogajanja med strankama niso bila uspešna, lahko katera- 
0" stranka sproži postopek za mirno rešitev kolektivnega 
Pora v skladu z 19. členom tega zakona. 

9. člen 

Sindikati ali delodajalci oziroma njihova združenja lahko 
soglasjem strank pristopijo k že sklenjeni kolektivni pogodbi 
s tem postanejo njeni podpisniki. 

rtif/1'Pris,0P iz prejšnjega odstavka se objavi na način, ki je 
očen v 31. členu tega zakona. 

10. člen 

kolektivna pogodba se sklene v pisni obliki. 

V VELJAVNOST KOLEKTIVNE POGODBE 

11. člen 

Kolektivna pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen 

kolektivna pogodba začne veljati petnajsti dan po objavi, če 
)6) ni drugače dogovorjeno. 

12. člen 

osehk,'Vna po9°dba obvezuje podpisnike ter pravne in fizične WDe. ki jih zastopajo podpisniki. 

kato^ so.mecl podpisniki kolektivne pogodbe združenja sindi- 
dolo^ al' zdruienia delodajalcev, se v kolektivni pogodbi c'. za katere člane združenja velja. 

13. člen 

?a?ja'ec' k' 9a obvezuje kolektivna pogodba, mora upo- 
sind k n'ena določila in zagotavljati zaposlenim, ki so člani 
tian 0V' Podpisnikov kolektivne pogodbe, vse pravice naj- I v obsegu, kot jih določa kolektivna pogodba. 

tavij^3'60, ki 9a obvezuje kolektivna pogodba, mora zago- ni'?}! zaposlenim, ki niso člani sindikatov, podpisnikov 
liteu ne P°9odbe, pravice, ki se nanašajo na vsebino, skle- pe^ ln Prenehanje delovnih razmerij, plače in druge osebne 
kol!.™*6 <er varstvo pri delu najmanj v obsegu, kot jih določa 

Ktivna pogodba. 

14. člen 

8ft
vna Pogodba za posamezno ali več področij dejavno- 

?aPo*i ena za obrnoč'e Republike Slovenije, velja za vse 
đeiav in vse delodajalce na področju oziroma področjih - S0-?°s.i (v nadaljnjem besedilu: splošna veljavnost), če: 
nja H |°'ektivno pogodbo podpisala reprezentativna združe- 
sienih oda'alcev' Pri katerih je zaposlenih najmanj 50% zapo- - je , na Področju oziroma področjih dejavnosti in 
sindik*olektivn° pogodbo podpisala večina reprezentativnih 
Podre*- v katere je včlanjenih najmanj 50% zaposlenih na °C|u oziroma področjih dejavnosti. 

Splošno veljavnost kolektivne pogodbe ugotovi minister, pri- 
stojen za delo, s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije. 

15. člen 

Splošna veljavnost preneha s prenehanjem veljavnosti kolek- 
tivne pogodbe ali z njeno spremembo ali dopolnitvijo. 

Zoper kolektivno pogodbo, za katero je bila ugotovljena 
splošna veljavnost, se lahko pred ustavnim sodiščem sproži 
spor glede njene skladnosti z ustavo, zakoni in ratificiranimi 
mednarodnimi pogodbami . 

VI. PRENEHANJE KOLEKTIVNE POGODBE 

16. člen 

Kolektivna pogodba preneha veljati s potekom časa, za kate- 
rega je sklenjena, s sporazumom obeh strank o prenehanju 
veljavnosti ali z odpovedjo. 

17. člen 

Primere in pogoje za odpoved kolektivne pogodbe in odpo- 
vedni rok določita stranki s kolektivno pogodbo. 

18. člen 

Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se do sklenitve 
nove, vendar najdalj 6 mesecev, še naprej uporabljajo 
določbe normativnega dela, s katerimi se ureja vsebina, skle- 
nitev in prenehanje delovnih razmerij, plače in druge osebne 
prejemke ter varstvo pri delu. 

VII. MIRNO REŠEVANJE KOLEKTIVNIH SPOROV 

19. člen 

Kolektivni spor, ki je posledica različnih interesov strank (v 
nadaljnjem besedilu: interesni spor) obstaja, kadar se stranki 
ne sporazumeta o sklenitvi, dopolnitvi ali spremembi kolek- 
tivne pogodbe. 

Postopek za reševanje interesnega spora se prične, če ena od 
strank, v roku, ki ne sme biti krajši od 6 tednov in ne daljši od 
3 mesecev, od dneva, ko je bila dan predlog za sklenitev, 
dopolnitev ali spremembo kolektivne pogodbe, pisno izjavi, 
da so bila pogajanja neuspešna. 

Vsaka stranka lahko sama ali s soglasjem druge stranke 
predlaga, da v interesnem sporu posreduje strokovnjak, ki ga 
imenuje minister, pristojen za delo. Če je posredovanje pred- 
lagala ena stranka, minister, pristojen za delo, najprej pridobi 
soglasje druge stranke za reševanje interesnega spora s po- 
sredovanjem. 

Če ne obstaja soglasje obeh strank za reševanje interesnega 
spora s posredovanjem ali če tudi po posredovanju ne pride 
do njegove rešitve, se lahko stranki sporazumeta o reševanju 
interesnega spora z arbitražo. Odločitev arbitraže je za stranki 
obvezna. 

Če se stranki strinjata z reševanjem interesnega spora 
s posredovanjem ali z arbitražo, sta se v času trajanja 
postopka dolžni odpovedati vsaki obliki pritiska za izpolnitev 
svojih zahtev iz pogajanj. 

20. člen 

Kolektivni spor o pravicah (v nadaljnjem besedilu: spor o pra- 
vicah) obstaja, kadar se stranki ne strinjata z načinom izvaja- 
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nja določil veljavne kolektivne pogodbe ali ena od strank 
ugotavlja njeno kršitev. 

Postopek za reševanje spora o pravicah se prične s pisnim 
predlogom za pogajanje, ki ga stranka, ki meni, da se kolek- 
tivna pogodba krši oziroma nepravilno izvaja, pošlje drugi 
stranki skupaj z obrazložitvijo. 

Će spora o pravicah ni mogoče rešiti s pogajanji, lahko vsaka 
stranka sama ali s soglasjem druge stranke predlaga, da 
v sporu posreduje strokovnjak, ki ga imenuje minister, pristo- 
jen za delo. Če je posredovanje predlagala ena stranka, mini- 
ster, pristojen za delo, najprej pridobi soglasje druge stranke 
za reševanje spora o pravicah s posredovanjem. 

Če ne obstaja soglasje obeh strank za reševanje spora o pravi- 
cah s posredovanjem ali če tudi po posredovanju ne pride do 
njegove rešitve, posreduje stranka, ki je pričela postopek, 
spor v reševanje arbitraži. 

Arbitražna odločba se šteje za izvršilni naslov. Arbitražno 
odločbo lahko vsaka stranka izpodbija s predlogom na 
sodišču, pristojnem za delovne spore. 

Če je bil spor o pravicah rešen s pogajanji, posredovanjem ali 
arbitražo, se hkrati z rešitvijo spora določi tudi rok, v katerem 
je stranka dplžna izpolniti odločitev. 

21. člen 

Minister, pristojen za delo, določi s soglasjem reprezentativ- 
nih sindikatov in reprezentativnih združenj delodajacev listo 
strokovnjakov, s katere se imenujejo strokovnjaki za posredo- 
vanje v posameznem primeru. 

22. člen 

Stranka predlaga ministru, pristojnemu za delo, posredovanje 
s pisnim predlogom, ki mora vsebovati tudi opis spornih 
vprašanj. 

23. člen 

Arbitraža je sestavljena iz enakega števila članov, ki jih ime- 
nuje vsaka stranka, in predsednika, ki ga sporazumno imenu- 
jeta obe stranki. 

S kolektivno pogodbo se lahko stranki dogovorita za ustano- 
vitev stalne arbitraže, število članov arbitraže in postopek 
pred arbitražo. Če je ustanovljena stalna arbitraža, stranki 
imenujeta listo arbitrov, ki sodelujejo v posameznih arbitra- 
žah. Vsakokrat, ko se sproži arbitražni postopek, imenujeta 
stranki svoje arbitre s te liste. 

Minister, pristojen za delo, s soglasjem reprezentativnih sindi- 
katov in reprezentativnih združenj delodajalcev, določi listo 
arbitrov, s katere se imenujejo arbitri v primerih, ko je arbi- 
traža obvezna, pa ni ustanovljena stalna arbitraža. 

24. člen 

Stranka predlaga uvedbo arbitražnega postopka skupaj 
z imenovanjem arbitrov s pisnim predlogom , ki ga posreduje 
drugi pogodbeni stranki. Ta lahko poda odgovor na predlog 
in imenuje svoje arbitre v roku 8 dni od prejema predloga. 

Če v postopku reševanja spora o pravicah pogodbena stranka 
v roku iz prejšnjega odstavka ne poda odgovora ali ne ime- 
nuje svojih arbitrov, ima stranka, ki je predlagala uvedbo 
postopka, pravico zahtevati pri sodišču za delovne spore 
imenovanje arbitrov po postopku, ki ga določa zakon o delov- 
nih in socialnih sodiščih. Tako pravico ima stranka tudi v pri- 
meru, če se stranki ne moreta sporazumeti o imenovanju 
predsednika arbitraže. 

Sodišče imenuje arbitre oziroma predsednika arbitraže z liste 
iz tretjega odstavka prejšnjega člena. 

25. člen 

Če gre za spore glede kolektivnih pogodb, ki so ali bodo 
sklenjene za območje Republike Slovenije, ministrstvo. Prl| 
stojno za delo, zagotavlja arbitražam tehnično in administra- 
tivno pomoč ter nosi stroške postopka. 

26. člen 

V postopku pred arbitražo se smiselno uporabljajo doloC^f 
zakona o delovnih in socialnih sodiščih, ki veljajo za ko|e 

tivne delovne spore, če se stranki ne dogovorita drugače- 

27. člen 

Vsakdo, ki ima pravni interes, lahko začne pred sodišč®1"1 

pristojnim za delovne spore, postopek: 

- o sporu o veljavnosti kolektivne pogodbe, ^ 
- o sporu o skladnosti kolektivne pogodbe z drugo k°le 

tivno pogodbo, s katero mora biti skladna, jP \ 
- o sporu o skladnosti kolektivne pogodbe z zakonom 
drugimi predpisi, razen v primerih, v katerih je možno spr°z 

spor pred ustavnim sodiščem, jg 
- o drugem kolektivnem sporom, za katerega je v skia 
z zakonom pristojno sodišče za delovne spore. 

Odločba sodišča je obvezna za pogodbeni stranki in vsak0 

gar, na katerega se kolektivna pogodba nanaša. 

VIII. EVIDENCA IN OBJAVA KOLEKTIVNE POGODBE 

28. člen 

Kolektivne pogodbe se vpisujejo v evidenco koleKtivn||] 
pogodb. V evidenco se vpiše naziv, podpisnike, datum s*'®, 
tve, začetek in prenehanje veljavnosti, spremembe in d°P/?!na 
tve, pristop k že sklenjeni kolektivni pogodbi ter morebu 
ugotovitev splošne veljavnosti kolektivne pogodbe. 

Evidenco kolektivnih pogodb, sklenjenih za območje Ftof* 
blike Slovenije, vodi ministrstvo , pristojno za delo. Evidefl 
kolektivnih pogodb, sklenjenih za posameznega delodajai ' 
vodi upravna enota, pristojna za območje, na katere"1 

sedež delodajalca. 

29. člen 

Stranki kolektivne pogodbe morata za evidenco pristojne^ 
upravnemu organu najkasneje v 30 dneh po sklenitvi P0 ^ 
original sklenjene kolektivne pogodbe ali njenih sPrern® oV 
oziroma dopolnitev in toliko kopij, kolikor je podpis" 
kolektivne pogodbe. 

S kolektivno pogodbo se določi stranka, ki je dolžna dosta^ 
pogodbo v evidenco, če se stranki nista sporazumeli, d°s 

pogodbo tista stranka, ki je prva napisana na pogodbi- 

30. člen 

Pristojni organ izda pogodbenim strankam potrdilo o vpisU 

v evidenco. 

31. člen 

Stranki se v kolektivni pogodbi dogovorita o načinu nj®ne 

objave. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morata 
kolektivno pogodbo, sklenjeno za območje Republike Slo 
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J)1'®1 skupaj s potrdilom o vpisu v evidenco objaviti v Uradnem 
ls,u Republike Slovenije. 

32. člen 

?6|l0?a'a'ec mora omogočiti zaposlenim, da se seznanijo 
kolektivno pogodbo, sklenjeno za posameznega deloda- 

r» ' ^ la namen mora biti kolektivna pogodba vedno na Polago na dostopnem mestu. 

'*■ nadzor 

33. člen 

Nadzor nad izvajanjem kolektivnih pogodb opravlja organ, 
Pr|stojen za inšpekcijo dela. 

34. člen 

j^a Republike Slovenije lahko v soglasju s podpisniki 
li? pogodbe določi, da pri opravljanju nadzora sode- '®'Agencijaza plačilni promet, nadziranje in informiranje in p edPiše metodologijo, na podlagi katere se opravlja nadzor. 

kazenske določbe 

35. člen 

doP°H
s'en' lahko kot upniki predlagajo stečajni postopek, če »dajalec tri mesece zaporedoma ne izplačuje s kolektivno 

Sodbo dogovorjene višine plač. 

36. člen 

Prek"/™0 kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
sto družba ali druga pravna oseba in posameznik, ki 
*a k Prekr^ek v zve2i s samostojnim opravljanjem dejavnosti, 
o ros-tere9a ve'ia kolektivna pogodba, če ne izpolni odločitve ®«itvi spora o pravicah (šesti odstavek 20. člena). 

vornnam° kazn'i° najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje odgo- 
°d$tavkS0'3a ^ravne osebe' ki s,or' Prekršek iz prejšnjega 

37. člen 

Prekri® k??ni)°. najmanj 800.000 tolarjev se kaznuje za 
stori dru*ba ali druga pravna oseba in posameznik, ki 
katJ Pr®kršek v zvezi s samostojnim opravljanje dejavnosti, za rega velja kolektivna pogodba, če: 

niKa°tarneznemu zaP°slenemu. ki je član sindikata, podpis- a kolektivne pogodbe, ne zagotavlja vseh pravic najmanj 

v obsegu, kot jih določa kolektivna pogodba (prvi odstavek 
13. člena); 
- posameznemu zaposlenemu, ki ni član sindikata, podpis- 
nika kolektivne pogodbe, ne zagotavlja pravic, ki se nanašajo 
na vsebino, sklenitev in prenehanje delovnih razmerij, plače 
in druge osebne prejemke ter varstvo pri delu najmanj 
v obsegu, kot jih določa kolektivna pogodba (drugi odstavek 
13. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

38. člen 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal združevanje in reprezenta- 
tivnost delodajalcev, se za reprezentativna združenja deloda- 
jalcev štejejo Gospodarska zbornica Slovenije in njena 
panožna združenja, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje 
delodajalcev Slovenije in organizacije delodajalcev, ki jih za 
sklepanje kolektivnih pogodb pooblašča zakon oziroma so ob 
uveljavitvi tega zakona podpisniki veljavnih kolektivnih 
pogodb, sklenjenih za območje Republike Slovenije. 

39. člen 

Dokler ni z zakonom določen način kolektivnega sodelovanja 
delavcev pri upravljanju v zavodih, lahko določbe o pravicah 
do soupravljanja v zavodih vsebuje kolektivna pogodba. 

40. člen 

Ne glede na določbo 14. člena in prvega odstavka 15. člena 
tega zakona se do uveljavitve novega zakona o delovnih 
razmerjih uporabljata kot splošno veljavni kolektivna 
pogodba za gospodarstvo in kolektivna pogodba za negospo- 
darstvo, sklenjeni za območje Republike Slovenije. 

Če kolektivni pogodbi iz prejšnjega odstavka prenehata 
veljati, se kot splošno veljavni uporabljata kolektivni pogodbi, 
ki sta veljali nazadnje. 

41. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 
112. do 119. člena XI. poglavja zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list Republike Slovenije št. 14/90, 5/91 in 71/93). 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati 
določbe 85. do 87. člena VI. poglavja zakona o temeljnih 
pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ št. 60/89). 

42. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

I 
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Državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji dne 29.6.1994 
v prvi obravnavi sprejel predlog zakona o kolektivnih pogod- 
bah kot primerno osnovo za pripravo besedila predloga 
zakona za drugo obravnavo. Hkrati je v svojih stališčih in 
sklepih zavezal predlagatelja, da prouči oziroma upošteva 
pripombe iz prve obravnave predloga zakona v Državnem 
zboru, poleg tega pa pridobi in upošteva mnenja in stališča 
Ekonomsko - socialnega sveta ter mnenja in stališča različ- 
nih zainteresiranih predlagateljev. 

Prav tako je naložil Vladi Republike Slovenije, da prične 
postopek ratifikacije Konvencije št. 154 Mednarodne organi- 
zacije dela o spodbujanju kolektivnega pogajanja in priporo- 
čila št. 163 k tej konvenciji. 

II. 

Vlada Republike Slovenije je proučila pripombe in predloge 
Državnega zbora Republike Slovenije in večino ustrezno upo- 
števala v besedilu predloga zakona za drugo obravnavo. 
Posebej je v skladu s sklepom Državnega zbora proučila 
možne posledice spremembe koncepta v prostovoljno sklepa- 
nje kolektivnih pogodb glede na dosedanjo ureditev v delov- 
nopravni zakonodaji. Prav tako je proučila, ali je načelo pro- 
stovoljnosti in svobode sklepanja kolektivnih pogodb združ- 
ljivo z določbami, po katerih naj kolektivna pogodba velja za 
vse zaposlene in ne samo za člane sindikata, ki je sklenil 
kolektivno pogodbo. 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je načelo svobode in 
prostovoljnosti eno temeljnih načel Mednarodne organizacije 
dela na področju urejanja kolektivnih pogajanj. To načelo 
vsebuje tako Konvencija št. 98 o uporabi načel o pravicah 
organiziranja in kolektivnega dogovarjanja iz I. 1949 kot tudi 
Konvencija št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja iz I. 
1981. Zato je bilo nujno novo zakonsko ureditev področja 
kolektivnih pogodb zasnovati v skladu s temi principi. Hkrati 
pa se je predlagatelj zavedal, da mora biti bodoča zakonska 
ureditev tega področja skladna s celoto delovnopravnih pred- 
pisov. Zato je pri pripravi tega zakona upošteval izhodišča, na 
katerih bo temeljil novi zakon o delovnih razmerjih. Skladno 
s temi izhodišči bo nova delovnopravna zakonodaja bolj celo- 
vito kot dosedanja urejala vsem zagotovljene pravice in 
obveznosti iz delovnih razmerij in ne bo več odkazovala na 
obvezno, dopolnilno urejanje v kolektivnih pogodbah. S takim 
konceptom delovnopravne zakonodaje je združljiv koncept 
svobode in prostovoljnosti pri sklepanju kolektivnih pogodb. 
Ker gre pri novem zakonu o delovnih razmerjih za obsežen in 
zelo zahteven zakonski projekt, le-ta ne bo mogel biti sprejet 
v roku, ki je predviden za sprejem zakona o kolektivnih 
pogodbah. V obdobju med uveljavitvijo enega in drugega 
zakona bi dejansko lahko prišlo do položaja, ko delavcem ne 
bi bile zagotovljene pravice na podlagi kolektivne pogodbe, 
prav tako pa tudi ne na podlagi zakona, saj bi še vedno 
veljavni zakon o delovnih razmerjih odkazoval na urejanje teh 
pravic v kolektivnih pogodbah. Zato predlog zakona o kolek- 
tivnih pogodbah predvideva prehodno rešitev, po kateri se 
v obdobju do uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih 
kolektivna pogodba za gospodarstvo in kolektivna pogodba 
za negospodarstvo uporabljata kot splošno veljavni. Ti dve 
pogodbi urejata vprašanja, za katera delovnopravna zakono- 
daja predvideva urejanje s kolektivno pogodbo. Predlagana 
zakonska določba je oblikovana v tem smislu, da se kot 
spošno veljavna uporablja vsakokrat veljavna kolektivna 
pogodba, torej tudi nova kolektivna pogodba, ki bi bila spre- 
jeta po uveljavitvi tega zakona ali spremembe in dopolnitve 
kolektivne pogodbe. V predlogu za drugo obravnavo pa je 
glede na opozorila sindikatov še dodatno dopolnjena v tem 
smislu, da ureja tudi morebitni položaj, do katerega bi prišlo 
v primeru, da bi ti dve pogodbi iz kakršnega koli razloga 
prenehali veljati (ali zaradi poteka časa veljavnosti in neskle- 
nitve novih ali zaradi odpovedi). Določa namreč splošno 
veljavnost obeh zadnje veljavnih kolektivnih pogodb. Na pod- 
lagi zakonske razglasitve splošne veljavnosti teh dveh kolek- 

tivnih pogodb bodo v njih določene pravice zagotovljen 
vsem zaposlenim v Republiki Sloveniji. Na ta način tudi v ten< 
vmesnem obdobju ne bo prišlo do pravne praznine in P° 
mnenju predlagatelja tudi ne do zmanjšanja pravne varnost 
oziroma zmanjšanega obsega zagotovljenih pravic zaposl8" 
nih. Poleg zakonske razglasitve splošne veljavnosti obe 
navedenih pogodb (za gospodarstvo in za negospodarstvo! 
bo glede na predvidene pogoje za ugotovitev splošne ve'lf 
nosti kolektivnih pogodb v skladu z zakonom namreč moii° 
ugotoviti splošno veljavnost tudi za večino kolektivni" 
pogodb dejavnosti, saj po opravljenem preverjanju seo»l 
veljavne pogodbe dejavnosti izpolnjujejo predvidene pogofl- 

Hkrati predlagatelj ocenjuje, da določba o veljavnosti kole*, 
tivne kolektivne pogodbe tudi za zaposlene, ki niso cM 
sindikatov, ni v nikakršni koliziji z načelom svobode in proste<■ 
voljnosto sklepanja kolektivnih pogodb. Ta določba s 

namreč nanaša le na delodajalca, ki ga obvezuje kolektivfl» 
pogodba, torej na delodajalca, ki je prostovoljno in svobod<J 
sklenil kolektivno pogodbo ali se vključil v združenje deloo* 
jalcev, ki je kolektivno pogodbo sklenilo tudi v njegove"' 
imenu. Določba torej v ničemer ne posega v avto normi 
delodajalca pri sklepanju pogodbe, ga niti ne omejuje niti" 
ne nalaga obveznosti, ki jih ne bi želel sprejeti. Prav tako » 
posega v svobodo druge stranke, sindikatov, saj jih prav taK 
z ničemer ne omejuje v pogajanjih. Tudi konvencija Meon" 
rodne organizacije dela št. 98, ki uveljavlja načela svobodei 
prostovoljnosti sklepanja kolektivnih pogodb, hkrati v svopjj 
1. členu izrecno opredeljuje žaščito pred kakršnimi*0, 
ukrepi, ki bi pravice zaposlenih povezovali s članstvom oz 
roma nečlanstvom v sindikatih. Tudi iz tega razloga J 
v zakonu o kolektivnih pogodbah primerno in potrebno ov 
Ijaviti rešitev, da mora delodajalec zagotavljati pravice 
delovnih razmerij vsem zaposlenim, ne glede na članstv 
v sindikatih. 

Predlagatelj je posebej proučil tudi stališče, da mora 
kolektivna pogodba institut, s katerim se urejajo pravice' 
obveznosti delodajalcev in delojemalcev ne glede na to, 3 

gre za gospodarske ali negospodarske dejavnosti, in se s <e 

stališčem v celoti strinja. Hkrati ugotavlja, da predlog zakon 
o kolektivnih pogodbah v nobeni določbi ne uvaja razlitne9 
urejanja tega instituta v gospodarskih in negospodarsK' 
dejavnostih, saj tovrstnih pojmov opredeljevanja dejavnos 
sploh ne uporablja. Določa pa nekatere posebnosti sklepčni 
kolektivnih pogodb za zaposlene v policiji, oboroženih sila 
in drugih državnih organih ter v javnih službah, pri čemer P° 
slednje spadajo tako gospodarske kot negospodarske javn. 
službe. Takšna ureditev je v skladu z mednarodnimi konvec 
jami in je, kot je razvidno iz primerjalnega pregleda, ki 9a • 
predlagatelj predložil ob prvi obravnavi predloga zakOJJ* 
uveljavljena tudi v nekaterih drugih evropskih državah. K° 
vencija Mednarodne organizacije dela št. 98 namreč v sv°l6 

5. členu določa, da se lahko obseg jamstev, ki so ste 
zagotovljena po tej konveciji, določi za oborožene s'*e M 
policijo z nacionalno zakonodajo oziroma predpisi. 
določbo vsebuje v 1. členu tudi Konvencija Mednarodne orQ 
nizacije dela št. 154, ki v istem členu tudi določa, da se lan" 
za javne službe določijo posebni pogoji za uporabo te ko 
vencije z državno zakonodajo oziroma predpisi ali z državn 
prakso. 

V zvezi vprašanjem, ali je izraz »javne službe« dovolj natf!e 
čen, da ne bo dopuščal različnih razlag o tem, na kate 
zaposlene se nanaša, predlagatelj meni, da je opredeli 
primerna, saj zakoni, ki urejajo posamezna področja, do' 
čajo, katera dejavnost se opravlja kot javna služba. Hkrati P. 
predlagatelj ocenjuje, da je primerneje uporabiti ,un*vi, 
onalno kot organizacijsko načelo, saj bi v nasprotnem drža 
prevzela vlogo delodajalca tudi za tisti del dejavnosti iavn

n0 
zavodov in javnih podjetij, ki jih ti ne opravljajo kot iaoS 
služ bo ampak v celoti na podlagi tržnih načel. V zvezi s te"] P 
je v predlog zakona zaradi večje jasnosti vključeno dolot]1' 
da zi ta del dejavnosti država ne opravlja vloge delodajalk ' 
zato v teh dejavnostih nastopa kot stranka na strani deloo 
jala skupaj z združenji delodajalcev. 
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Predlagatelj je ponovno proučil tudi določbe o mirnem reše- 
vanju kolektivnih interesnih sporov in ugotavlja, da v primeru 
teh sporov ni možno predvideti niti obvezne arbitraže niti 
^Sevanja spora pred sodiščem, prav tako pa tudi ne kakršne- 
koli druge rešitve, ki bi nadomestila voljo strank, da skleneta, 
dopolnita ali spremenita kolektivno pogodbo. Vsaka tovrstna 
rešitev bi bila namreč v nasprotju z načelom svobode in 
Prostovoljnosti pri sklepanju kolektivnih pogodb in bi pome- 
™a prisilo ene ali obeh strank v obveznosti, ki jih ne želita ali 
ne Moreta uresničevati. Zato predlog zakona predvideva le 
možnost, da stranki prostovoljno pristaneta na rešitev spora s Posredovanjem ali z arbitražo. V primeru, ko do soglasja 
0 tem ne pride, pa preostanejo le druge oblike pritiska za 
Menitev pogodbe (n.pr. stavka), kar pa ni predmet obravna- 
vanega zakona. 

III. 

Upoštevaje stališča in sklepe Državnega zbora Republike Slo- 
enije ter v skladu z njimi tudi stališča drugih zanteresiranih 

Predlagateljev so v besedilo predloga zakona za drugo obrav- 
vo vključene naslednje spremembe in dopolnitve: 

'■ y 4. členu je natančneje definirana vsebina normativnega 
eia kolektivne pogodbe. Upoštevano je besedilo, ki je bilo 

3'ede tega vprašanja izglasovano v Državnem zboru. V njem 

sir'Zrecno določeno, da kolektivna vsebuje tudi določbe, katerimi se ureja plače in druge osebne prejemke ter varstvo 
Pri delu. S tem je upoštevana tudi pripomba Zveze svobodnih 
'ndikatov Slovenije in Neodvisnosti - Konfederacije novih 

nat atov sloven'ie- da je treba vsebino kolektivne pogodbe atančneje opredeliti oziroma da je lahko pojem -vsebine, 
"lenitev in prenehanje delovnih rezmerij« preozek oziroma 

ln?c?no razumljen. Skladno s tem so dopolnjeni tudi 13., 18. 36. člen (prej 12., 17. in 34. člen). S tem je upoštevana tudi 
P ipomba Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Držav- 
na zbora, da je treba opis prekrškov natančneje uskladiti 
besedilom materialnih določb. 

®®sed/7o 2. odstavka 4. člena pa tako kot v predlogu za prvo 
°r;jvnavo določa naštete vsebine kolektivne pogodbe kot 

črt r ne kot obvezne. V nasprotnem primeru bi, če bi torej 
veri ^esedico »lahko«, morali delodajalci in delojemalci ano v vsaki kolektivni pogodbi urejati celoten sklop vpra- 

r>l, ki izhajajo iz njihovih medsebojnih odnosov. Izbira vpra- 
nl, ki so predmet kolektivnega pogajanja, torej ne bi bila več 
6Puščena avtonomiji strank. 

^a^ladu s Pr'Pombo Sekretariata za zakonodajo in pravne oeve Državnega zbora, ki opozarja, da tako Ustava 

jjj®Publike Slovenije kot tudi zakon o sodelovanju delavcev pri 
prljanju predvidevata, da se le-to ureja z zakonom, in 

ea/ogom Koordinacije sindikatov negospodarstva in uprave 
s m " zadni' odstavek 4. člena. Vsebina tega odstavka pa je 
takSelno uvr^ena v prehodne določbe. S tem je do ustrezne konske ureditve kolektivnega sodelovanja delavcev pri 
obdVl'an'u v 2av°dih dana možnost, da se le v prehodnem oobju te pravice urejajo s kolektivno pogodbo. 

h? členu je upoštevaje razpravo v Državnem svetu Repu- 
urert- Stoveniie v drugem odstavku jasneje določeno, da se ditev nanaša le na primere, ko so določene pravice in 
a*°*n°sti zaposlenih v policiji, oboroženih silah in drugih 
lak*"1'*1 or9anih ter v javnih službah urejene s posebnim °nom (torej ne z zakonom o delovnih razmerjih). 

^skladu z razpravo v Državnem svetu Republike Slovenije 
Pon 6' ^lenu jasneje definirane ravni sklepanja kolektivnih 
"Dnb in s'cer tak0, da naj bi se za ugotavljanje ravni 
m^iala standardna klasikacije dejavnosti. Na ta način bo 
"ed 0 z uP°rabo standardne klasifikacije dejavnosti vedno v°umno ugotoviti, ali gre za višjo ali nižjo raven. 
4 i/ 

Ji™adu s predlogi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in 
v iak'Snosti ~ Konfederacije novih sindikatov Slovenije je 
koiJl°n dodana določba o neposredni uporabnosti določb 9ktivne pogodbe. 

5. V skladu z razpravo v Državnem svetu Republike Slovenije 
je v 12. členu (prej 11. členu) natančneje opredeljeno, koga 
obvezuje kolektivna pogodba. 

6. V 13. členu (prej 12. členu) je v skladu s sklepi Državnega 
zbora črtana varianta, po kateri delodajalcu ne bi bilo treba 
zagotavljati pravic iz kolektivne pogodbe zaposlenim, ki niso 
člani sindikatov podpisnikov kolektivne pogodbe. 

7. V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je bil ponovno proučen institut splošne veljavnosti 
kolektivne pogodbe ter določba 14. člena (prej 13. člena) 
usklajena s 87. členom Ustave Republike Slovenije. V skladu 
s predlagano določbo naj bi kolektivna pogodba pridobila 
lastnost splošne veljavnosti neposredno na podlagi zakona, 
kadar bi bili izpolnjeni z zakonom določeni pogoji. Hkrati pa 
so nekoliko spremenjeni pogoji za splošno veljavnost. 

8. V 18. členu (prej 17. členu) je črtan 2. odstavek, ki je 
določal, da lahko delodajalec in delojemalec v šestmesečnem 
obdobju podaljšane veljavnosti kolektivne pogodbe skleneta 
pogodbo o zaposlitvi, ki je za delojemalca manj ugodna od 
kolektivne pogodbe. 

9. V 20. členu (prej 19. člen) je v četrtem odstavku črtana 
besedica lahko, prav tako pa je črtan šesti odstavek prejš- 
njega 19. člena. Sprememba je bila potrebna zaradi uskladitve 
z zakonom o delovnih in socialnih sodiščih, ki določa, da je 
v primerih, ko je arbitraža določena z zakonom, dovoljen le 
preizkus zakonitosti arbitražne odločbe. 

10. Določena je možnost posebnega načina spremljanja izva- 
janja kolektivnih pogodb, ki bi ga opravljala Agencija za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje. Ta način bi se 
uporabil v primerih, ko bi Vlada Republike Slovenije skupaj 
s podpisniki kolektivnih pogodb ugotovila potrebo po tašnem 
nadzoru in z metodologijo tudi predpisala, glede katerih delov 
kolektivnih pogodb se opravlja nadziranje. Agencija bi pri 
opravljanju nadziranja poslovala po določilih Zakona o Agen- 
ciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki določa 
postopek nadziranja in pristojnosti pooblaščenih oseb agen- 
cije. 

11. V skladu s sklepom Državnega zbora je poleg denarnif 
kazni za neizvajanje kolektivnih pogodb predvidena tudi mož 
nost uvedbe stečajnega postopka v primeru, ko delodajale 
tri mesece ne izplačuje s klektivno pogodbo dogovorjei 
višine plač. 

12. Kazni za neizvajanje kolektivne pogodbe so bistveno f> 
večane. 

13. Upoštevaje opozorilo Sekretariata za zakonodaje in 
pravne zadeve Državnega zbora, da gre za preseganje mate- 
rije obravnavanega zakona, je črtano besedilo, po katerem naj 
bi se v obdobju do uveljavitve zakona, ki bo urejal združevanje 
in reprezentativnost delodajalcev, za ustanavljanje in registra- 
cijo združenj delodajalcev smiselno uporabljal zakon o dru- 
štvih. 

14. V skladu s sklepom, da naj predlagatelj prouči možne 
posledice spremembe koncepta v prostovoljno sklepanje 
kolektivnih pogodb, je natačneje oblikovana določba 40. 
člena (prej 36. člen), v besedilo člena pa je dodan še nov drugi 
odstavek, ki ureja primer morebitnega prenehanja veljavnosti 
kolektivne pogodbe za gospodarstvo ali kolektivne pogodbe 
za negospodarstvo. 

15. V besedilo so vključeni nekateri redakcijski popravki . Med 
drugim je izraz »panoga« nadomeščen z izrazom - dejav- 
nost«, saj nova standardna klasifikacija dejavnosti pojma 
»panoga« več ne pozna, zaradi česar je bilo potrebno redak- 
cijsko preoblikovati več členov. Nekateri redakcijski po pravki 
pa so posledica uskladitve s terminologijo zakona o de lovnih 
in socialnih sodiščih. 
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IV. 

V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije je 
bil zakon predložen v obravnavo Ekonomsko socialnemu 
svetu, ki je o njem razpravljal na več sejah. Predlagatelj je na 
osnovi razprave in stališč predstavnikov delodajalcev in sindi- 
katov v Ekonomsko socialnem svetu pripravil nekatere 
amandmaje k predlogu zakona za drugo obravnavo. Popolna 
uskladitev stališč vseh partnerjev v svetu pa ni bila dosežena. 
Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev 
Slovenije predlog zakona podpirata in k njegovim določbam 
nimata pripomb. Prav tako nadaljnjemu postopku spejemanja 
ni nasprotovala Obrtna zbornica Slovenije, ki pa je imela 

nekatere pripombe k posameznim določbam. Na strani sindi- 
katov pa je prevladalo večinsko mnenje, da je treba zakon 
o kolektivnih pogodbah sprejeti hkrati z novim zakonom 
o delovnih razmerjih. Stališče Ekonomsko socialnega sveta je 
priloženo predlogu zakona za drugo obravnavo. 

V. 

V skladu s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije je 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve že sprožilo ; 
predhodne postopke za pripravo na ratifikacijo Konvecije j 
Mednarodne organizacije dela št. 154 o spodbujanju kolektiv- 
nih pogajanj in Priporočila št. 163 k tej Konveciji. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

1. AMANDMA 

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi: 

»3.a člen 

Za reprezentativne sindikate in njihova združenja po tem 
zakonu se štejejo sindikati ter zveze ali konfederacije sindika- 
tov, ki so pridobili reprezentativnost v skladu z zakonom. 

Za reprezentativna združenja delodajalcev za območje države 
po tem zakonu se štejejo združenja delodajalcev, v katere se 
združujejo delodajalci in njihova združenja v različnih dejav-' 
nostih, ki zaposlujejo najmanj 10 % zaposlenih v posamezni 
dejavnosti. 

Za reprezentativna združenja delodajalcev za dejavnost po 
tem zakonu se štejejo združenja delodajalcev za posamezno 
dejavnost, ki zaposlujejo najmanj 15 % zaposlenih v tej dejav- 
nosti. 

Odločbo o reprezentativnosti združenja delodajalcev izda na 
podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev iz drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena minister, pristojen za delo.« 

)brazložitev: 
'lada Republike Slovenije je podprla stališče delodajalcev 
Ekonomsko socialnem svetu, da je vprašanje reprezentativ- 

l sti delodajalcev bistveno pri ugotovljanju strank kolektiv- 
n i pogodb in izvajanju nekaterih določb zakona o kolektiv- 
ni pogodbah (n.pr. ugotovitvi splošne veljavnosti kolektivne 
pciodbe). Zato predlaga, da se vprašanje reprezentativnosti 
del dajalcev, ki za razliko od reprezentativnosti sindikatov ni 
posebej zakonsko urejeno, za potrebe izvajanja zakona 
o kolektivnih pogodbah uredi v tem zakonu. 

2. AMANDMA k 6. členu 

Za 3. odstavkom se doda nov 4. odstavek, ki se glasi:»S 
kolektivno pogodbo, sklenjeno na višji ravni dejavnosti.se 
njeni podpisniki lahko dogovorijo, da s kolektivnimi pogod- 
bami, sklenjenimi na nižjih ravneh, posameznih pravic in 
obveznosti ne bodo uredili drugače.« 

Obrazložitev: 
Po mnenju predstavnikov delodajalcev v Ekonomsko social- 
nem svetu predlagana določba 6. člena o hierarhiji kolektiv- 
nih pogodb ne omogoča, da bi kolektivna pogodba na višji 
ravni o'oločila, da v kolektivni pogodbi na nižji ravni ni 
mogočo posameznih pravic in obveznosti določati drugače, 
kot so d oločene v kolektivni pogodbi na višji ravni. Zato vlada 
predlaga amandma k 6. členu. 

t 
3. AMANDMA k 8. členu 

i 
6. odstavfc-ek 8. člena se črta. 

Obrazložitev: 
. Določba tega odstavka ni potrebna, ker ima v primeru, da ena 
od strank ne soglaša s sklenitvijo, dopolnitvijo ali spremembo 
kolektivne pogodbe, druga stranka možnost, da poskusa 
doseči rešitev interesnega spora v skladu z določbo 19. člena 
in posebna napotilna norma za uporabo tega člena ni 
potrebna. 

4. AMANDMA k 13. členu 

13. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Delodajalec, ki ga obvezuje kolektivna pogodba, mora up0' 
števati njena določila in zagotavljati zaposlenim pravice naj- 
manj v obsegu, kot jih določa kolektivna pogodba.« 

Obrazložitev: 
Ekonomsko socialni svet je ob obravnavi predloga zakon 
o kolektivnih pogodbah predlagal, da naj zakon ne bi vpel]®' 
val različne veljavnosti kolektivnih pogodb za člane 1 

nečlane sindikatov. Delodajalec, ki ga obvezuje kolektivn 
pogodba, naj bi torej pravice iz kolektivne pogodbe zagota*' 
Ijal vsem zaposlenim. 

5. AMANDMA k 19. členu 

V prvem odstavku 19. člena se besedilo: »o sklenitvi, dopo'"! 
tvi, ali spremembi kolektivne pogodbe « nadomesti z tieS i\ 
lom: »o posameznih vprašanjih glede sklenitve, dopolnitve a 
spremembe kolektivne pogodbe«. 

V četrtem odstavku se črta zadnji stavek in se doda besedj)°0 
»V takem primeru stranki ob podpisu kolektivne P°9od^0 
določita posamezna sporna vprašanja in se dogovorita da o 
glede njih veljala odločitev arbitraže. Arbitražna odločba s 
objavi skupaj s kolektivno pogodbo«. 

Obrazložitev: 
Po dodatnem proučevanju s strokovnjaki delovnega prava 
bilo ugotovljeno, da arbitraža ne more nadomestiti voU 
strank za sklenitev, spremembo ali dopolnitev Kolektiva 
pogodbe, zato je posredovanje in arbitriranje mogoče sam 
glede posameznih spornih vprašanj, ki jih stranki pri sklePje 
nju kolektivne pogodbe izločita in se dogovorita, da bo gle° 
njih veljala odločitev arbitraže. 

6. AMANDMA k 27. členu: 

27. člen se črta. 

Obrazložitev: 
Po dosedanji določbi 27. člena predloga zakona lahko sPr° 
postopek pred navedenim sodiščem vsak, ki ima pravni in1 

res. Taka določba omogoča izpodbijanje veljavnosti k°le
sj 

tivne pogodbe in njene skladnosti z zakoni, drugimi predp" . 
in kolektivnimi pogodbami tudi v individualnih sporih in ■ 
lahko povzročila veliko število tovrstnih sporov ter po oc® 
sodišča za delovne spore zato ne bi bila smotrna. 
o delovnih in socialnih sodiščih, ki je bil uveljavljen po Pred 

žitvi predloga zakona o kolektivnih pogodbah v prvo obrf 
navo že sedaj omogoča odločanje v delovnih sporih v naveo 
nih zadevah, pri čemer pa nimajo pristojnosti sprožiti sp° 
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nffi t62"' inšPekc'jski organi. Zato predlagatelj predlaga črta- le tega člena, hkrati pa namesto njega z amandmajem za nov 
j a ćlen določa pristojnost inšpekcije dela, da sproža nave- Qene spore. 
7• AMANDMA k 28. členu 

»Euvi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
del rt"00 ko,ek<ivnih pogodb, sklenjenih za posameznega 
kat° ' vodi upravna enota, pristojna za območje, na 
Dn i® sedež delodajalca. Evidenco drugih kolektivnih 

godb vodi ministrstvo, pristojno za delo.« 

Obrazložitev: 
J^dma vsebinsko ne pomeni drugačne ureditve, kot jo je 
am Predla9a,e,i doseči ob prvi obravnavi predloga zakona, 
me? Z us,rezneiSo formulacijo le preprečuje, da za posa- do Pogodbo ne bi bilo jasno, kdo jo evidentira. 

8' AMANDMA k 33. členu 
^a33. členom se doda nov, 33.a člen, ki se glasi: 

»33a člen 

^Psktor za delo lahko začne pred sodiščem, pristojnim za 
"ovne spore, postopek: 

sporu o veljavnosti kolektivne pogodbe, 
tivn.

Sporu 0 skladnosti kolektivne pogodbe z drugo kolek- 
.. Pogodbo, s katero mora biti skladna, 
druaiSP°ru 0 skladnosti kolektivne pogodbe z zakonom in 
SDnr I?1 PredP'si. razen v primerih, v katerih je možno sprožiti 
"" o k T us,avnim sodiščem, 
Pri<st^° vnem sporu, za katerega je v skladu z zakonom °)no sodišče za delovne spore«. 

JJ^'ožitev; 
njrn

a"dma i® povezan z amandmajem k 27. členu. S predlože- 
na jnj

nt*rnaiem za nov 33.a člen se določa aktivna legitima- 
Pristoi ■ 8ktor'a za de'° za zače,ek postopka pred sodiščem, ra2Dr'

nirn 2a delovne spore. S tem želi predlagatelj slediti 
naj se m ob obravnavi predloga zakona v Državnem zboru, za°stri nacftor nad izvajanjem kolektivnih pogodb. 

9- AMANDMA k 35. členu 
e'en se črta. 

J^ožltev: 
v sk^ar]0 te9a člena ie bilo v predlog zakona vključeno 
svetio us skleP°m Državnega zbora. Ekonomsko socialni 
ni pri-.0 obravnavi tega predloga menil, da tovrstna sankcija 
določh rna Pole9 ,e9a predlagatelj ugotavlja, da posebna 
vanem 0 mo^nost' uvedbe stečajnega postopka v obravna- 
Precju zakor"J ni potrebna, saj so lahko delavci kot upniki 
silni rJ?a,e,'i stečajnega postopka že na podlagi zakona o pri- 

POravnavi, stečaju in likvidaciji. 

10- AMANDMA k 37. členu 

»2 denatavek 37- ,ćlena se spremeni, tako da se glasi: 
^ekršekn0 kazn'i° najmanj 800.000 tolarjev se kaznuje za st°r| Droi, /Užba ali dru9a Pravna oseba in posameznik, ki 
2a katero v 2vez' s samostojnim opravljanjem dejavnosti, 
slenemii 3 Vel'a kolek,'vna pogodba, če posameznemu zapo- k°lektiw ne za90tavlja pravic najmanj v obsegu, kot jih določa na Pogodba (13. člen)«. 

Obrazložitev: 
Glede na spremenjeno določilo 13. člena je treba temu prila- 
goditi tudi besedilo kazenske določbe. 

11. AMANDMA k 38. členu 

38. člen se spremeni tako, da se besedilo člena glasi: 

»38. člen 

Ne glede na določbo 3.a člena tega zakona se do izteka 
veljavnosti kolektivnih pogodb, ki so v veljavi na dan uveljavi- 
tve tega zakona, kot reprezentativna združenja delodajalcev 
po tem zakonu štejejo tudi tiste organizacije delodajalcev, ki 
so ob uveljavitvi tega zakona podpisniki veljavnih kolektivnih 
pogodb, sklenjenih za območje Republike Slovenije.« 

Obrazložitev: 
Ker je predlagan amandma, s katerim se za potrebe izvajanja 
zakona o kolektivnih pogodbah z novim 3.a členom ureja 
reprezentativnost delodajalcev, ni več potrebna prehodna 
določba, ki bi to vprašanje urejala za čas do uveljavitve 
posebnega zakona o reprezentativnosti delodajalcev. Da pa 
ne bi prišlo do sporov o veljavnosti sklenjenih kolektivnih 
pogodb neposredno v obdobju po uveljavitvi zakona o kolek- 
tivnih pogodbah, vlada z amandmajem predlaga, da se ne 
glede na kriterije, določene v 3.a členu, in izdajo odločb 
štejejo za reprezentativne vse organizacije delodajalcev, ki 
bodo na dan uveljavitve tega zakona podpisniki kolektivnih 
pogodb, sklenjenih za območje Republike Slovenije. Ta 
reprezentativnost naj bi veljala v obdobju do izteka veljavnosti 
teh kolektivnih pogodb. Namen tega amandmaja je zagotoviti 
nemoteno izvajanje sklenjenih kolektivnih pogodb. 

12. AMNADMA 

Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi: 

38.a člen 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal združevanje delodajalcev, 
se lahko združenja delodajalcev ustanovijo v skladu z določ- 
bami zakona o gospodarskih družbah, ki urejajo ustanavljanje 
gospodarskih interesnih združenj. 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal združevanje delodajalcev, 
se lahko združenja delodajalcev ustanovijo tudi v skladu 
z določbami zakona, ki ureja združevanje v društva, če ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

Ustanovitelji združenja delodajalcev iz prejšnjega odstavka so 
fizične in pravne osebe, ki zaposlujejo delavce. 

Združenja delodajalcev iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se vpišejo v evidenco, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za 
delo. Združenja delodajalcev iz drugega odstavka tega člena 
pridobijo lastnost pravne osebe s pravnomočnostjo odločbe 
o vpisu v evidenco. 

Način vodenja evidence iz prejšnjega odstavka predpiše mini- 
ster, pristojen za delo.« 

Obrazložitev: 
Ob obravnavi zakona o kolektivnih pogodbah na Ekonomsko 
socialnem svetu je bilo ugotovljeno, da bi bilo v zakonu 
v prehodnih določbah nujno urediti tudi združevanje deloda- 
jalcev. Vlada je v ta namen že v besedilu za prvo obravnavo 
predlagala prehodno določbo, ki pa jo z navedenim amand- 
majem le konkretizira. V 38.a členu je dana začasna pravna 
podlaga za ustanavljanje in evidentiranje novih združenj, saj 
se ustanovitelji glede na pravno neurejenost tega področja pri 
ustanavljanju in registraciji srečujejo s številnimi problemi. 
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Predlog zakona o ZDRAVILIH - EPA 752 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 130. seji dne 2. marca 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVILIH, 
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 25. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 8/11-1994 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o zdravilih. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Sovenije in na podlagi 176. in 268 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, 
- dr. Janez ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za 
zdravstvo, 
- Dušan HROBAT, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za zdravstvo. 

P red I og zakona o zdravilih 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1-člen 

Ta zakon določa zdravila in medicinske pripomočke za 
humano uporabo, pogoje za njihovo izdelavo in dajanje v pro- 
met ter pogoje in ukrepe za zagotavljanje njihove kakovosti, 
učinkovitosti in neškodljivosti. 

Ta zakon se uporablja tudi za promet z mamili, psihotropnimi 
snovmi in osnovnimi kemikalijami za njihovo izdelavo, kolikor 
poseben zakon ne določa drugače. 

2. člen 

Zdravila po tem zakonu so izdelki, za katere je po postopku, ki 
ga predpisuje ta zakon, ugotovljeno, da jih je v določenih 
količinah in na določen način dovoljeno uporabljati na ljudeh, 
da bi se odkrile, preprečile, zatrle in zdravile bolezni oziroma 
dosegli drugi medicinsko upravičeni cilji. 

Zdravila po prejšnjem odstavku so: 

1. farmacevtski izdelki; 

2. zdravilne učinkovine določene kemične sestave, mešanice 
zdravilnih učinkovin ter zdravilna zelišča in zdravilne učinko- 
vine rastlinskega in živalskega izvora, iz katerih se pripravljajo 
zdravila; 

3. izdelki, ki jih izdelujejo lekarne in verificirani galenski 
laboratoriji iz zdravilnih učinkovin na recept ali brez njega (v 
nadaljnjem besedilu: magistralni pripravki in galenski iz- 
delki); 

4. kri in krvne sestavine. 

3. člen 

Farmacevtski izdelki iz prejšnjega člena so: 

- izdelki določene kakovostne in količinske sestave iz zdra- 
vilnih učinkovin iz 2. točke drugega odstavka 2. člena tega 
zakona, ki so izdelani industrijsko ali laboratorijsko, v promet 
pa se dajejo v obliki in pakiranju, v kakršne jih je dal izdelo- 
valec; 

- cepiva, serumi, specifični imunoglobulini in alergeni; 

- krvni izdelki, 

- izdelki za diagnostiko in zdravljenje, ki vsebujejo radioak- 
tivne snovi (radiofarmacevtski .izdelki); 

- dietetični izdelki s terapevtsko indikacijo; 

- protistrupi (antidoti); 

- kontrastna in druga diagnostična sredstva, ki se vnašal0 

v človeški organizem. 

4. člen 

Posamezni pojmi iz 2. in 3. člena tega zakona imajo tal® 
pomen: 

- magistralni pripravek je v lekarni pripravljen izdelek 
zdravilnih učinkovin iz 2. točke drugega odstavka 2. £len 

tega zakona, opremljen in namenjen za določenega bolni*3, 

- galenski izdelki so izdelani v verificiranih galenskih lab°r
k

a
e 

torijih v manjših količinah iz zdravilnih učinkovin iz 2. točk 
drugega odstavka 2. člena tega zakona in so v obliki P0'' 
delka namenjeni nadaljnji predelavi ali dodelavi ali v manp 
serijah pakirani in namenjeni posameznemu bolniku; 

- kri in krvne sestavine so pripravki iz krvi, odvzete posafl"6* 
nemu krvodajalcu, pripravljeni s fizikalnimi rtietodami v zav 
dih, ki opravljajo transfuzijsko dejavnost; 

- cepiva so biološki izdelki, ki so sposobni izzvati akti^ 
specifično imunost in zaščito po parenteralni ali perorai 
uporabi, z dolgotrajno zaščito; 

- serumi in specifični ter nespecifični imunoglobulini 5° 
biološki izdelki, ki vsebujejo protitelesa proti določenim 
som, bakterijam, bakterijskim toksinom in toksinom 
živali ter so pripravljeni iz zbrane plazme, pridobljene 0 

omejenega števila krvodajalcev, ki so preboleli doloce" 
bolezen ali pa so bili proti njej imunizirani; 

- krvni izdelki so zdravila, izdelana iz krvi s farmacevtski^£ 
kemičnimi metodami v organizaciji, specializirani za to de|a 
nost. 

5. člen 

Medicinski pripomočki so instrumenti, aparati, sredstvi 
materiali in drugi izdelki za humano uporabo, ki na človes* 
organizem ne delujejo na podlagi farmakoloških, kemičnl 

imunoloških ali metaboličnih lastnosti in so namenjeni za: 

- diagnosticiranje, preventivo ali olajšanje bolezni, poškod" 
in bolezenskih težav; 

- preiskovanje, nadomeščanje ali modificiranje anatomski11 

In fizioloških funkcij; 

- nadzor rojstev. 

Določbe tega zakona o preizkušanju zdravil, dovoljenju za 
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Promet, izdelavi, prometu, obveščanju in nadzorstvu se smi- 
selno uporabljajo tudi za medicinske pripomočke, kolikor ta 
zakon ne določa drugače. 

6. člen 

Zdravila in medicinski pripomočki se po svojih lastnostih in 
načinu izdajanja končnim uporabnikom uvrstijo v eno od 

'h skupin, ki obsegajo: 

Skupina A: 

Pravila, ki se izdajajo v lekarnah na recept. 

Skupina B: 

Zdravila, ki se izdajajo v lekarnah tudi brez recepta. 

Skupina C: 

Zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializira- 
ri trgovinah, so večinoma naravnega izvora, njihova kako- 

°s'. uporabnost in neškodljivost pa preverjene. 

Skupina D: 

^®dicinske pripomočke, ki se po svoji funkciji: 

rj-bljajo izključno pri opravljanju zdravstvene dejav- 

Q .'zdaiaj° na recept oziroma naročilnico ali brez recepta lroma naročilnice v lekarnah; 

Prodajajo v prosti prodaji ali v specializiranih trgovinah. 

cenejšo opredelitev in način razvrščanja zdravil in medi- 
piSo RriPomoekov v skupine iz prejšnjega odstavka pred- ° minister, pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: 

6.a člen 

^jnister določi seznam zdravil, ki so potrebna za izvajanje 
avstvenega varstva v skladu z medicinsko doktrino. 

7. člen 

pravila in medicinske pripomočke lahko izdeluje in daje 

Poa0rnet vsal<a pravna in fizična oseba, ki poleg splošnih 
Pos°heV' ^'^enih s posebnimi predpisi, izpolnjuje tudi e°ne pogoje, določene s tem zakonom. 

Prh"16 in f'z'čne osebe, ki izdelujejo zdravila ali medicinske vj^^očke ali opravljajo promet z njimi, morajo pri vpisu 
iavn re9ister oziroma pri priglasitvi organu, pristojnem za 
Poon P^odke, predložiti dokaze o tem, da izpolnjujejo y°|e, določene s tem zakonom. 

8. člen 
£dr 
,6*

vila in medicinski pripomočki so lahko v prometu pod 
"e Pogoji: 

Ponf S° '3'le ni'hova sestava, neškodljivost in učinkovitost M ei preizkušene na način, določen s tem zakonom, 

d0f®Je bilo izdano dovoljenje za promet po postopku, ki ga 
°Ca ta zakon; 

3, 
iakono vsaka ser''a predhodno nadzirana skladno s tem 

9. člen 
^draviu .. ,a' ki so v pravnem prometu v Republiki Sloveniji, 

morajo biti izdelana po metodah in zahtevah evropske farma- 
kopeje in v skladu z nacionalnim dodatkom k evropski farma- 
kopeji, ki ga predpiše minister. 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka so zdravila lahko 
izdelana tudi po metodah in zahtevah drugih farmakopej, če 
evropska farmakopeja in nacionalni dodatek teh metod in 
zahtev ne določata. 

Zdravila, ki se izdelujejo za prodajo na tujih trgih, so lahko 
izdelana tudi po metodah in zahtevah drugih farmakopej 
oziroma po drugih predpisih. 

2. PREIZKUŠANJE ZDRAVIL ' 

10. člen 

Preden je zdravilo dano v promet, mora biti laboratorijsko, 
farmakološko-toksikološko in klinično preizkušeno. 

Laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično lahko 
preizkušajo zdravila fizične in pravne osebe (v nadaljnjem 
besedilu: preizkuševalci zdravil), ki izpolnjujejo pogoje, dolo- 
čene s tem zakonom. 

Minister z odločbo ugotovi izpolnjevanje pogojev iz prejš- 
njega odstavka. 

11. člen 

Preizkuševalci zdravil, ki laboratorijsko preizkušajo zdravila, 
morajo izpolnjevati tele pogoje: 

1. da imajo zaposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo in 
ustrezno specializacijo iz preizkušanja zdravil; 

2. da imajo ustrezne prostore, naprave, opremo in dokumen- 
tacijo za fizikalna, kemična, mikrobiološka preizkušanja 
zdravil; 

3. da opravljajo svojo dejavnost v skladu z načeli dobre 
laboratorijske prakse. 

12. člen 

Preizkuševalci zdravil, ki farmakološko-toksikološko preizku- 
šajo zdravila, morajo izpolnjevati pogoje: 

1. da imajo zaposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo in 
specializacijo iz farmakologije ali ustrezne veje medicine; 

2. da imajo ustrezne prostore, naprave, opremo in dokumen- 
tacijo za farmakološko-toksikološko in potrebna ali zahtevana 
preizkušanja; 

3. da opravljajo svojo dejavnost v skladu z načeli dobre 
laboratorijske prakse. 

13. člen 

Preizkuševalci zdravil, ki klinično preizkušajo zdravila, morajo 
izpolnjevati tele pogoje: 

1. da imajo zaposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo 
medicinske smeri in specializacijo iz klinične farmakologije 
ali iz ustrezne veje medicine; 

2. da imajo ustrezne prostore, naprave, opremo in dokumen- 
tacijo za biokemična in druga potrebna ali zahtevana preizku- 
šanja; 

3. da opravljajo svojo dejavnost v skladu z načeli dobre 
klinične in laboratorijske prakse. 

14. člen 

Minister predpiše natačnejše pogoje, ki jih morajo izpolnje- 
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vati prizkuševalci zdravil, ter postopek in način njihove verifi- 
kacije in preverjanja. 

15. člen 

Laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično se pre- 
izkušajo zdravila na predlog pravne ali fizične osebe, ki ga 
namerava dati v promet (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). 

Laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično se 
lahko preizkušajo zdravila tudi na predlog ministrstva, pristoj- 
nega za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

• 16. člen 

Predlog za laboratorijsko in farmakološko-toksikološko preiz- 
kušanje zdravila vloži predlagatelj pri preizkuševalcu zdravil, 
predlog za klinično preizkušanje pa pri ministrstvu. 

Predlog za preizkušanje zdravila mora vsebovati podatke 
o vrsti in namenu zdravila ter načrt preizkušanja. 

Minister mora odločiti o soglasju h kliničnem preizkušanju 
zdravil v 60 dneh po vložitvi predloga, sicer se šteje, da je 
soglasje dano. 

17. člen 

Preden začne preizkuševalec zdravil laboratorijsko, farmako- 
loško-toksikološko oziroma klinično preizkušati zdravilo, 
sprejme izvedbeni načrt za preizkušanje in določi osebe, pod 
katerih nadzorstvom bo zdravilo preizkušano. 

18. člen 

Z laboratorijskim preizkušanjem zdravila se ugotovijo predpi- 
sana kakovost, čistoča, stabilnost, sterilnost ter druge 
kemične in fizikalne oziroma biološke lastnosti, pomembne 
za presojo kakovosti. 

Laboratorijsko se preizkušajo zdravila po metodah in standar- 
dih evropske farmakopeje. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zdravila lahko 
laboratorijsko preizkušajo tudi po metodah drugih farmako- 
pej ali po posebnih metodah za preizkušanje, če to zahteva 
predlagatelj in s tem soglaša Zavod za farmacijo in za preizku- 
šanje zdravil. 

19. člen 

Preizkuševalec zdravil, ki je laboratorijsko preizkušal zdravilo, 
izda izvid o preizkušanju, ki poleg opisa metode preizkušanja 
vsebuje tele podatke: 

1. kakovostno sestavo zdravila; 

2. količinski izvid sestavin zdravila; 

3. ugotovitve preizkušanj na sterilnost in apirogenost zdravila, 
če je potrebna; 

4. rok uporabnosti zdravila; 

5. oceno stične ovojnine. 

Na podlagi izvida o preizkušanju iz prejšnjega odstavka obli- 
kuje strokovna komisija preizkuševalca zdravil poročilo in 
oceno o kakovosti zdravila. 

20. člen 

Preizkuševalci zdravil, ki laboratorijsko preizkušajo zdravila, 
morajo hraniti najmanj dvojno količino vzorca, potrebno za 
laboratorijsko preverjanje kakovosti vsakega zdravila, ki ga 
preizkušajo, zaradi poznejšega nadzora in določitve roka 
uporabnosti. 

Vzorci iz prejšnjega odstavka se hranijo pet let oziroma do 
poteka roka uporabnosti zdravila. 

21. člen 

S farmakološko-toksikološkim preizkušanjam zdravila se 
ugotovijo njegove farmakodinamične, farmakokinetične |p 
toksikološke lastnosti, ki so bile ugotovljene na laboratorij- 
skih živalih. 

Zdravila se farmakološko-toksikološko preizkušajo v skladu 
z zahtevami sodobne farmakologije in toksikologije. 

22. člen 

Preizkuševalec zdravil, ki je farmakološko-toksikološko preiz- 
kušal zdravilo, izda izvid o preizkušanju, ki vsebuje podatke 
o toksičnosti, mutagenosti, kancerogenosti, teratogenosti' 
biološki uporabnosti in farmakokinetiki. 

Na podlagi izvida o preizkušanju iz prejšnjega odstavka izda 
strokovna komisija preizkuševalca zdravil poročilo in ocen° 
kakovosti zdravila. 

23. člen 

S kliničnim preizkušanjem zdravila se ugotovi njegovo učin- 
kovanje na človeški organizem ter razmerje med njegovih 
koristnimi in škodljivimi učinki (neškodljivost oziroma var- 
nost). 

Zdravila se klinično preizkušajo v skladu z zahtevami dobre 
klinične prakse. 

24. člen 

Zdravila se lahko začnejo klinično preizkušati po pridobil®"' 
pozitivni oceni o laboratorijskem in farmakološko-toksikoi"* 
škem preizkušanju zdravila. 

25. člen 

Preden začne zdravilo klinično preizkušati, mora preizkušava 
lec zdravil pridobiti pisno privolitev vsake osebe, na kateri s 
bo preizkušal učinek zdravil, ter pisne dokaze, da so bije f 
osebe prej obveščene o namenu preizkušanja in o morebiti 
tveganjih za njihovo zdravje, ter o tem obvestiti ministrstvo- 

26. člen 

Zdravilo, ki vsebuje eno ali več novih zdravilnih učinkovin, & 
katere ni dokazov, da so bile uporabljene na človeškem orga" 
nizmu, sme preizkuševalec zdravil klinično preizkušati sam0 

na podlagi predhodnega dovoljenja mjnistra. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme dati, če se ugotovi 

1. da je priložena vsa potrebna dokumentacija o zdravi'11 

glede njegove sestave in glede opisa njegovih fizikaln|n' 
kemičnih, bioloških in drugih lastnosti, ter dokumentac') 
o vseh že opravljenih študijah na ljudeh ter poročila o škodi)1' 
vih učinkih zdravil; 

2. da so laboratorijska in farmakološko-toksikološka preizk"* 
šanja v skladu s sodobnimi dognanji pri preizkušanju zdrav'1, 

3. da je komisija za medicinskoetična vprašanja pri minis"" 
stvu o tem izdala pozitivno mnenje; 

4. da je pristojna komisija za zdravila o tem izdala pozitiv"0 

mnenje; 

5. da je strokovna komisija preizkuševalca zdravil, ki bo kli' 
nično preizkušal zdravilo, sprejela načrt preizkušanja in dolo- 
čila osebe, pod katerih nadzorstvom bo zdravilo preizkušeno- 

Minister mora odločiti o dovoljenju iz prvega odstavka tega 
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'lena najkasneje v 90 dneh po vložitvi predloga, sicer se šteje, 
a J' soglasje dano. 

27. člen 

izL!rtkuševalec zdravil, ki je klinično preizkusil zdravilo, izda 0 Preizkušanju, ki vsebuje tele naslednje podatke: 

rih^k'0 a'' ozna'<a prostovoljcev oziroma bolnikov, na kate- le bilo zdravilo preizkušano, z navedbo diagnoze ter staro- 
stl in telesne teže; 

^ količino in način dajanja zdravila 
3 
vkP0ročil° 0 vrst'' st0Pni' in pogostnosti vseh zapletov, JUčno s poročilom o neželenih učinkih zdravila; 

J- učinek zdravila z opisom določenih meril in metod za nl6govo preizkušanje; 

Pregled rezultatov, dobljenih z uporabo primer- 
ja zdravila ali indiferentnega sredstva; 

i5«ine llste prostovoljcev oziroma bolnikov, na katerih je 
k0-No preizkušeno, in prostovoljcev oziroma bolnikov iz 

s,atistično analizo dobljenih rezultatov; 

^ru9e Podatke, pomembne za oceno zdravila. 

*®nli * pre'zkušanju iz prejšnjega odstavka mora biti prilo- ačrt, po katerem je bilo zdravilo klinično preizkušano. 

28. člen 

il^anem kliničnem preizkušanju strokovna komisija pre- 
pr6j l®valca zdravil, ki je zdravilo preizkušal, presodi rezultate 
nieao in da mnenie 0 učinkovitosti zdravila, zlasti ie i°

ve Prednosti ali pomanjkljivosti v primerjavi z zdravili, ki 
a'° dovoljenje za promet. 

29. člen 

ii'čne*6 'at)ora1°rijskega, farmakološko-toksikološkega in kli- đrUa 
9a Preizkušanja zdravila plača predlagatelj, v primeru iz aega odstavka 15. člena tega zakona pa ministrstvo. 

30. člen 
Mini 
skena*0« P°drobneje predpiše način in postopek laboratorij 
njj^'r^^kološko-toksikološkega in kliničnega preizkuša 

Dovoljenja 

toksikološkega in kliničnega preizkuša- 

ZA PROMET Z ZDRAVILI 

31. člen 
2di 
nninTŠtra S8 'ahk° da'° V promet le na podla9' dovoljenja 7 predlog imena; 
Ne 
niet' 9'ede na določila prejšnjega odstavka dovoljenje za pro- 

bavili ni potrebno: 

*a Magistralne pripravke; 

Poni 9a'enske izdelke, ki so izdelani za izdajo v lekarnah in u*nicah istega zavoda; 

*a zdravila, ki se bodo klinično preizkušala; 

Sne Posarnično zdravljenje kot nadaljevanje zdravljenja iz 

®CH0g 
32. člen 

za promet z zdravilom se vloži pri ministrstvu. 

Obrazec predloga in natančnejši postopek izdajanja dovolje- 
nja za promet z zdravili predpiše minister. 

33. člen 

Predlog za promet z zdravilom lahko vloži izdelovalec zdravil, 
ki je za to dejavnost registriran (v nadaljnjem besedilu: predla- 
gatelj). 

34. člen 

Predlog za promet z zdravilom lahko vloži tudi podružnica 
tujega predlagatelja ali pravna oseba, ki ima sedež v Republiki 
Sloveniji in ima sklenjeno pogodbo o zastopanju s tujim 
izdelovalcem zdravil. 

Predlogu iz prejšnjega odstavka je treba priložiti izpisek iz 
sodnega registra oziroma overjena določila pogodbe o zasto- 
panju, ki opredeljuje odškodninsko odgovornost tujega pred- 
lagatelja. 

Če pogodba o zastopanju tujega izdelovalca zdravil ne vse- 
buje določil o odškodninski odgovornosti tujega izdelovalca 
zdravil, ki sicer velja v državi, kjer ima sedež, ali če je njegova 
odgovornost s to pogodbo kakor koli zmanjšana ali izključena 
ali odgovornost ni ustrezno zavarovana, se predlog za promet 
z zdravilom zavrže. 

Šteje se, da je odgovornost zastopnika tujega izdelovalca 
ustrezno zavarovana, če je sklenil zavarovalno pogodbo za 
škodo, za katero je odgovoren po obligacijskih predpisih, pri 
čemer znaša najmanjša zavarovalna vsota 2.000.000 ECU. 

35. člen 

Predlog za promet z zdravili iz skupin A in B mora vsebovati: 

1. ime oziroma firmo in sedež predlagatelja in izdelovalca 
zdravil; 

2. poročilo in oceno laboratorijskega preizkušanja s prilože- 
nimi oziroma opisanimi preizkusnimi metodami v skladu 
z zahtevami dobre laboratorijske prakse; 

3. poročilo in oceno farmakološko-toksikološkega preizkuša- 
nja skupaj s preizkusnimi metodami v skladu z zahtevami 
dobre farmakološke-toksikološke prakse; 

4. poročilo in oceno kliničnih in farmakokinetičnih preizku- 
šanj v skladu z zahtevami dobre klinične prakse; 

5. klinično-toksikološko mnenje pooblaščenega zavoda 
o stranskih učinkih in predoziranju ter podrobna navodila 
v primeru zastrupitve; 

6. neodvisno izvedensko mnenje priznanih strokovnjakov 
o laboratorijskem, farmakološko-toksikološkem in kliničnem 
preizkušanju; 

8. besedilo navodila za uporabo zdravila, ki bo priloženo 
zdravilu, in osnutek tiskane ovojnine; 

9. povzetek glavnih značilnosti zdravila; 

10. potrdilo pristojnega državnega organa (certifikat), ki 
dokazuje, da je zdravilo v prometu v državi izdelovalca in da je 
izdelano po načelih dobre proizvodne prakse; 

11. dokaz, da so zdravilne učinkovine in pomožne snovi, ki 
sestavljajo zdravilo, izdelane v skladu z dobro proizvodno 
prakso; 

12. podatke za ravnanje z zdravilom po izteku roka njegove 
uporabnosti v skladu s predpisi o varovanju okolja; 

13. predlog razvrstitve v skupino iz 6. člena tega zakona. 
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Minister določi seznam strokovnjakov, ki dajejo neodvisna 
izvedenska mnenja iz 6. točke prejšnjega odstavka. 

Za neodvisno izvedensko mnenje po 6. točki prvega odstavka 
tega člena se ne šteje mnenje strokovnjaka, ki je sodeloval pri 
laboratorijskem, farmakološko-toksikološkem ali kliničnem 
preizkušanju zdravila. 

V neodvisnem izvedenskem mnenju iz 6. točke prvega 
odstavka tega člena mora biti posebej navedena kakršnakoli 
poslovna ali druga povezanost strokovnjaka s predlagateljem 
ali s člani komisije za zdravila. 

Za zdravila, katerih učinki in stranski učinki so dobro znani in 
razvidni iz literature, se lahko namesto poročil in ocen pod 
točkama 3 in 4 prvega odstavka tega člena predloži znan- 
stvena dokumentacija iz priznane strokovne literature. 

36. člen 

Predlog za promet z zdravili iz skupine C mora vsebovati 
najmanj podatke iz 1., 2., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 
prejšnjega člena. 

37. člen 

Predlog za promet z zdravili iz skupine D mora vsebovati 
podatke, ki dokazujejo njihovo kakovost, uporabnost in ne- 
škodljivost. 

Dovoljenje se izda, če je pristojna komisija za zdravila ugo" y 
vila: 

1. da so predlogu za promet z zdravilom priloženi vsi poj*® k 
oziroma dokumentacija, ki jo za posamezno skupino zfl p 
določa ta zakon; 

2. da so vsi izvidi preizkuševalcev zdravil, ki so zdrajj p 
laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično P n 
kušali, ter izvedenska mnenja pozitivni; n 

3. da je zdravilo glede sestave racionalno, oziroma 
ugotovljena upravičenost njegove sestave, če gre za zdra 
ki vsebuje več zdravilnih učinkovin; 

4. da navodilo za uporabo zdravila, ki je priloženo vsak 
pakiranju zdravila, vsebuje vse predpisane podatke; 

5. da ugotovljeno delovanje zdravila ustreza zahl®fpo 
sodobne medicine in da ob določenem načinu uporabe' . 
kontraindikacijah in stranskih pojavih opravičuje Pr 

z zdravilom; 

6. da predlagano ime zdravila ne cilja na indikacije in izjjl 
čuje pomote pri njegovem predpisovanju, izdajanju >n 

rabi. 

7. da je zdravilo v primerjavi z obstoječim zdravljenjem ! 
vredno oziroma ima prednosti in ustreza drugim P° rez> * 
sodobnega in smotrnega zdravstvenega varstva, če 9 \ 
zdravilo enake sestave. 

38. člen 

Predlog za promet z zdravilnimi učinkovinami mora poleg 
podatkov iz prvega odstavka 35. člena tega zakona, razen 
podatkov o kliničnem preizkušanju in navodila za uporabo, 
vsebovati tudi podatke o načinu pridobivanja, potrjevanju 
strukture in posebnih lastnostih. 

39. člen 

Mnenja iz 5. in 6. točke prvega odstavka 35. člena tega zakona 
ne smejo biti starejša od dveh let., 

40. člen 

Predloge za promet in z zdravili obravnavajo komisije za 
zdravila, ki jih za posamezne skupine zdravil imenuje minister 
izmed farmakoloških, medicinskih, farmacevtskih in drugih 
strokovnjakov. 

V 
Predlog za promet z zdravilom, ki ne opredeljuje skupine 
zdravil, v katero naj se razvrsti, obravnava komisija za zdravila 
skupine A. 

Način dela komisij za zdravila podrobneje določi minister. 

41. člen 

Komisije za zdravila so strokovno neodvisne in samostojne 
v okviru svojega področja delovanja. 

Sklepi komisij za zdravila so javni. O svojem delu komisije 
obveščajo strokovno javnost v strokovni periodiki, s soglas- 
jem ministra pa lahko svoja stališča in sklepe objavijo tudi 
v javnih občilih. 

42. člen 

Dovoljenje za promet z zdravilom izda z odločbo minister na 
podlagi mnenja pristojne komisije za zdravila. 

43. člen 
• Ar u9'f Ob epidemijah nalezljivih bolezni, večjih naravnih in " njj 

nesrečah oziroma vojni lahko minister na podlagi m zJ 
pristojne komisije za zdravila izjemoma izda dovolj®'^ 
promet z določeno količino zdravila, še preden so ugo'°. 
pogoji za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka p'eis 

člena. 

44. člen 

Na predlog klinike oziroma inštituta lahko v nujnih 
posamičnega zdravljenja minister izjemoma dovoli uvoz(0(1j 
vil, ki nimajo dovoljenja za promet po določbah tega za 

Minister podrobneje določi način in postopek uvoza iz Pre' 
njega člena. 

45. člen 
C |0t Ot1 

Dovoljenje za promet z zdravilom se izda praviloma za a 
vročitve odločbe. 

Odločba določa razvrstitev zdravila v skladu s 6. členom^ 
zakona, kvalitativno sestavo zdravila in količinsko 
zdravilnih učinkovin, farmacevtsko obliko, pakiranj©- -oje 
izdajanja in klasifikacijo zdravila ter druge podatke in P V ^ 
ki jih predlaga pristojna komisija za zdravila. Sestav 
odločbe je tudi navodilo za uporabo zdravila. 

46. člen 
ii o<! 

Odločbo o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za promet z zdra^ ^ 
je treba izdati v 120 dneh po sprejemu popolne vlog6 

člena tega zakona. 
Pravil0"1 

Odločba o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za promet z zot 
je dokončna v upravnem postopku. 

47. člen 

Dovoljenje za promet z zdravilom neha veljati: 

1. z iztekom roka, za katerega je bilo izdano, 
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p 
f: na zahtevo izdelovalca zdravila oziroma imetnika dovo- 
'lenja, 

J- z odločbo ministra za zdravstvo, če na predlog pristojne 
TOinisije za zdravila ugotovi, da zdravilo ne izpolnjuje več 
Pogojev iz 42. člena tega zakona. 

Zdravilo, ki je že izdelano ali uvoženo, je lahko v prometu tudi 
P° izteku roka, za katerega je bilo izdano dovoljenje za pro- 
navtr zdrav"°m, do izteka roka uporabnosti zdravila, vendar aJolje še dve leti po izteku prvotnega roka. 

48. člen 

predlog za dovoljenja za promet z zdravilom se lahko vloži 90 
ni Pred potekom roka, za katerega je bilo dovoljenje izdano. 

j^edlogu za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom se 

točk i-° rev'd'rano besedilo navodila o uporabi zdravila iz 8. b|..r Prvega odstavka 35. člena tega zakona, poročilo poo- 
»Sčenega zavoda o stranskih učinkih, poročilo in ocena 

tni?ra,orijskega preizkušanja in dopolnjeno mnenje iz 6. točke r 

komisije za zdravila pa tudi drugi podatki in doku- 
ntacija iz 35. člena tega zakoni 1 tega zakona. 

49. člen 
Stroške 
vilom 

postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z zdra- 
vli"m in njegovim podaljšanjem plača predlagatelj. Njihovo n° določi minister 

50. člen 
te . 
itiet l2delovalec zdravil oziroma imetnik dovoljenja za pro- 
s ' z zdravilom odloči, da bo prenehal z izdelavo oziroma 
r'jeQ0rnetorn 2 določen'm zdravilom še pred iztekom roka ^ 9ovega dovoljenja za promet, mora o tem najpozneje šest 

cev pred nameravanim dejanjem obvestiti ministrstvo. 

51. člen 

j^u.mentacija, ki je priložena predlogu za promet z zdravi- 
• le last predlagatelja in se šteje za poslovno skrivnost. 

S^stvo lahko iz dokumentacije iz prejšnjega odstavka 
p6vt ,me Podatke, potrebne za register zdravil, farmakotera- 
jOra

S^ Priročnik o zdravilih in register stranskih učinkov 

52. člen 

1ovoi Zdravi' i® seznam zdravil, za katera je bilo izdano 
ki if? j® za promet v Republiki Sloveniji, in je javna listina, 
IfonjVodi ministrstvo. s,er zdravil vsebuje tele podatke: 

j 'rrie zdravila, 
y(i.rnednarodno nezaščiteno ime in sestavo po zdravilnih 
3n°vinah, 
4 P„r?d|agatelja za promet z zdravili, 
5' '^elovalca, 
6 ,Pls delovanja po klasifikaciji zdravil, 
? 'ar,macevtsko obliko, 

{K?* 
'a izdajanja, 
1l n j)al<0 za mamilo oziroma trigonik, 
1 i i, n "Porabe, 

'evtlko in datum odločbe. 

53. člen 

PoieQ 
0,erapevtski priročnik pripravi ministrstvo in vsebuje 

Ud poda,kov iz registra zdravil še tele podatke iz navodila tega
POrabo zdravila in mnenja iz 5., 6. in 9. točke 35. člena 

1. indikacije, 
2. kontraindikacije, 
3. stranske učinke, 
4. doziranje, 
5. opozorila, 
6. previdnostne ukrepe, 
7. interakcije. 

54. člen 

Register stranskih učinkov zdravil vodi javni zavod, pooblaš- 
čen za spremljanje stranskih učinkov zdravil in vsebuje 
podatke iz 1. do 7. točke prejšnjega člena. 

55. člen 

Seznam zdravil, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet 
z zdravili, in seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje 
razveljavljeno oziroma je poteklo, ministrstvo objavi v Urad- 
nem listu Republike Slovenije. 

4. IZDELAVA ZDRAVIL 

56. člen 

Pravne in fizične osebe lahko začnejo izdelovati zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: izdelovalci zdravil), ko minister 
z odločbo ugotovi, da izpolnjujejo tele pogoje: 

1. da imajo glede na obseg in zahtevnost izdelave zdravil 
stalno zaposleno ustrezno število strokovnjakov z visoko stro- 
kovno izobrazbo in ustrezno specializacijo, ki nadzorujejo 
izdelavo, spravljanje, hrambo in prodajo zdravil (diplomirane 
inženirje farmacije, kemije, kemijske tehnologije, doktorje 
medicine, stomatologije, veterinarske medicine idr.); 

2. da imajo stalno zaposlene strokovnjake z visoko strokovno 
izobrazbo in ustrezno specializacijo iz preizkušanja zdravil, 
z dovoljenjem katerih smejo posamezne serije v promet; 

3. da imajo ustrezne naprave in opremo za izdelavo, preizku- 
šanje in nadzor zdravil ter prostore za izdelavo, spravljanje in 
izdajanje zdravil; 

4. da je izdelava organizirana v skladu z načeli dobrih praks; 

5. da imajo določene osebe, odgovorne za vodenje izdelave, 
nadzora in prodaje. 

57. člen 

Natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati izdelovalec zdra- 
vil, ter postopek njihove verifikacije in preverjanja predpiše 
minister. 

Zdravstveni zavodi, ki predelujejo kri in krvne izdelke ter 
pravne in fizične osebe, ki izdelujejo zdravila iz 2., 3. in 4. 
alinee 3. člena tega zakona, morajo poleg pogojev iz prejš- 
nejga člena izpolnjevati tudi pogoje, določene s posebnimi 
predpisi. 

58. člen 

Dovoljenje za izdelavo zdravil se izda za posamezno farma- 
cevtsko obliko in za vsako lokacijo oziroma vsako poslovno 
enoto posebej. 

Prvo dovoljenje za izdelavo zdravil je treba izdati najkasneje 
v 60 dneh po vložitvi zahteve s popolno dokumentacijo, vsa 
nadaljnja dovoljenja pa v 30 dneh. 

59. člen 

Lekarne, ki izdelujejo magistralne pripravke, morajo izpolnje- 
vati tele pogoje: 

1. da imajo stalno zaposlenega strokovnjaka z visoko izo- 
brazbo farmacevtske smeri, pod čigar nadzorom se izdelu- 
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jejo, spravljajo, hranijo in izdajajo zdravila in preizkušajo 
zdravilne učinovine; 

2. imajo ustrezno opremo, naprave, dokumentacijo in pro- 
store za izdelavo, nadzor, spravljanje in izdajanje zdravil 
v skladu s posebnimi predpisi; 

3. da je delo organizirano v skladu z načeli dobre lekarniške in 
laboratorijske prakse; 

4. da izpolnjuje pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti 
v skladu s posebnimi predpisi. 

60. člen 

Lekarne in laboratoriji, ki izdelujejo galenske pripravke in jih 
dajejo v promet, morajo izpolnjevati tele pogoje; 

1. da imajo stalno zaposlenega strokovnjaka z visoko izo- 
brazbo farmacevtske smeri z ustrezno specializacijo iz obliko- 
vanja zdravil in ustrezno specializacijo iz preizkušanja zdravil, 
pod čigar nadzorom izdelujejo, hranijo, preizkušajo in zago- 
tavljajo kakovost; 

2. da imajo ustrezno opremo, naprave, dokumetnacijo in 
prostore za izdelavo, nadzor in spravljanje izdelkov v skladu 
s posebnimi predpisi; 

3. da je delo organizirano v skladu z načeli dobre proizvodne 
in laboratorijske prakse; 

4. da izpolnjuje pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti 
v skladu s posebnimi predpisi. 

5. PROMET Z ZDRAVILI 

61. člen 

Promet z zdravili obsega posredovanje zdravil od izdelovalca 
do končnega uporabnika in obsega trgovino na debelo, trgo- 
vino na drobno in izdajanje zdravil. 

Promet z zdravili se lahko opravlja na podlagi dovoljenja 
ministra. 

Pravna in fizična oseba, ki se želi registrirati oziroma prijaviti 
za promet z zdravili, hkrati pa tudi za izdelavo zdravil, mora 
priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev, določenih s tem 
zakonom, za vsako posamezno dejavnost. 

61.a člen 

Uvoz rizičnih zdravil - serumov in cepiv, krvnih izdelkov in 
radiofarmacevtskih izdelkov je dovoljen le s soglasjem mini- 
stra. 

62. člen 

Promet z zdravili na debelo lahko opravljajo pravne in fizične 
osebe, če izpolnjujejo tele pogoje: 

1. imeti morajo obsegu dejavnosti primerno stalno zaposlene 
strokovnjake z visoko izobrazbo farmacevtske smeri in drugih 
smeri z ustreznimi izkušnjami; 

2. da imajo določeno odgovorno osebo za sprejem in izdajo 
zdravil ter pregled dokumentacije, ki mora imeti visoko izo- 
brazbo farmacevtske smeri in končno specializacijo iz preiz- 
kušanja zdravil; 

3. razpolagati morajo z ustreznimi prostori in namembno 
opremo; 

4. voditi morajo ustrezno dokumentacijo na način, ki omo- 
goča organom nadzora odpoklic zdravila in nadzorovanje 
reklamacij; 

5. delo morajo organizirati v skladu z načeli dobre skladi#« 
in transportne ter laboratorijske prakse. 

Natančnejše pogoje za opravljanje prometa z zdravili 
debelo ter postopek njihove verifikacije in preverjanja P" 
piše minister. 

63. člen 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili 
debelo, morajo voditi seznam vrst in količin zdravil, K'' 
dajejo v promet ali uvažajo za preizkušanje. 

Seznam zdravil iz prejšnjega odstavka vsebuje tele poda"18 

1. ime zdravila in firmo izdelovalca; 

2. jakost in pakiranje zdravila; 

3. količino zdravila; 

4. številko odločbe, s katero je bil dovoljen promet z zdfjjj 
lom, oziroma številko odločbe, s katero je bil dovoljen u 
zdravila za preizkušanje; 

5. firmo kupca zdravila; 

6. izjavo oziroma potrdilo izdelovalca, da je bilo izde'an 

v skladu z načeli dobre proizvodne prakse; 

7. številko serije zdravila in rok uporabe zdravila. 

64. člen 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravi 
debelo, smejo prodajati zdravila le pravnim in 'izi^nll?n0 i) 
bam, ki imajo dovoljenje za promet z zdravili na drotu1 

v obsegu, ki ga določa to dovoljenje. 

65. člen 

Pogoje, ki jih morajo za promet z zdravili izpolnjevati lek?"1 

določa zakon o lekarniški dejavnosti (Ur. list RS, št. 

Način predpisovanja in izdajanja zdravil predpiše minis'6' 

66. člen 

Vsako zdravilo, ki se daje v promet, mora biti označe"® ^ 
zunanji ovojnini, oziroma na stični ovojnini, če zunani 
s temi podatki v slovenskem jeziku; 

1. ime zdravila, kadar je zdravilo v več farmacevtskih 
ali so zdravilne učinkovine različnih jakosti, mora bitif» 
cevtska oblika ali jakost vključena v ime zdravila; 

2. navedba zdravilnih učinkovin, poimenovanih z me f 
nim nezaščitenim imenom v latinski verziji in izraženih K j 
tativno na enoto odmerka po načinu uporabe, s kolic|n 

maso učinkovine; 

3. farmacevtska oblika s sestavo pakiranja v 
v volumnu ali s številom odmerkov zdravila; 

niZ^ 4. navedba pomožnih snovi; če se zdravilo v orgajj „a 
vnese parenteralno, je treba navesti vse sestavine, c $ 
ovojnini ni prostora, so lahko navedene v navodilu za up0 

zdravila; 

škip 
5. način uporabe; 

6. opozorilo, naj se zdravilo hrani zunaj dosega otf0, 

rok; 

7. datum izteka roka uporabnosti zdravila (mesec in 'et0'' 
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®- izdelovalčeva številka serije zdravila; 
9- razmere hranjenja zdravila (temperatura, svetloba, vlaga); 

firmo in sedeža izdelovalca zdravila; 
11- režim izdajanja zdravila; 

MA,
i„?2naka previdnostnih ukrepov pri zdravilih z močnim u4|nkom (trigoniki); 

13- druge oznake v skladu s posebnimi predpisi. 

niooS^ s,ičnih ovojninah posameznih zdravil, na katrih ni 
treha navest' vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, je 
niJ^sti najmanj podatke iz 1., 7., 8. in 10. točke prejš- n,e9a odstavka. 

67. člen 

"astkk' °.2dravilu iz prejšnjega člena tega zakona morajo biti 
izbrisatj nat'snieni čitljivo in tako, da jih ni mogoče 

°2clravilu, navedeni na zunanji ovojnini in v navodilu, 
deni JPhi v slovenskem jeziku, dodatno pa so lahko nave- 'uai v prevodu v enem ali več tujih jezikih. 

68. člen 

uPorahPak'rano zdravilo mora 'meti priloženo navodilo za 
zakona' ra2en če so vsi podatki iz 66. in 69. člena tega 
*dravite navedeni na zunanji ovojnini ali na stični ovojnini 

69. člen 

"irnizli'0^3 uporabo mora biti sestavljeno v skladu s temelj- 
fedu- <*llnostmi zdravila in vsebuje podatke v temle vrstnem 

"I Vefi8 Z{Jrav"a' kadar je zdravilo v več farmacevtskih oblikah 
°blika J.akos,ih zdravilne učinkovine, se mora farmacevtska al1 lakost vključiti v ime zdravila; 

niti iaCk
a
0

C
v
evtsko ot)liko s sestavo zdravila in sestavo zdravil- 

Opi^^koterapevtsko skupino ali način delovanja zdravila, 
na način, ki je razumljiv uporabnikom zdravila; 

terapevtske indikacije; 
5' k°ntraindikacije; 
g 

žđravjjif s,ranskih učinkov, ki se lahko pojavijo pri uporabi 
v,akem P°d Priporočenimi pogoji in po potrebi postopek m primeru; 

8Pl°šne napotke za pravilno uporabo zdravila; 
g 

del0
P^ebna opozorila (previdnostni ukrepi, medsebojno nie zdravil predoziranje, zastrupitve, trigoniki); 
razmere hranjenja zdravila; 

10. j 
6 (firmo) in naslov izdelovalca; 

11. n 
navetwdba' da je datum izteka roka uporabnosti zdravila en na ovojnini. 
^a n 
Ođločiert'°9 Pris,°jne komisije za zdravila lahko minister 
?8io v n 3 Se n0katere terapevtske indikacije zdravila ne nave- 
'ahkn *?avod''u za uporabo, če bi širjenje takšnih informacij K°dilo uporabnikom. 

70. člen 

Vse spremembe, ki se nanašajo na ovojnino ali na navodilo za 
uporabo zdravila, je treba predložiti ministrstvu. 

Če v ministrstvo v 30 dneh po prejemu predloženih sprememb 
pisno ne nasprotuje spremembam, se šteje, da so odobrene. 

71. člen 

Prepovedano je dajati v promet izdelke in jim pripisovati 
zdravilni učinek, če se po tem zakonu ne štejejo za zdravila. 

Prepovedano je dajati v promet zdravilo, ki mu je potekel rok 
uporabe ali če je bila ugotovljena oporečnost njegove predpi- 
sane kakovosti. I 

72. člen 

Pravne in fizične osebe, ki v okviru svoje dejavnosti kakorkoli 
dobivajo v posest zdravila, namenjena prometu (prevoz, 
pošta, carina idr.), morajo poskrbeti za njihovo spravljanje in 
hrambo in prevoz, kot je predpisano v pogojih naročnika 
storitve, da ne bi prišlo do spremembe njihove predpisane 
kakovosti ali do zlorabe. 

73. člen 

Minister določi zdravstveni zavod za spremljanje klinično 
pomembnih stranskih učinkov pri uporabi zdravila in podrob- 
neje uredi postopek prijavljanja stranskih učinkov zdravila. 

Zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka spremlja klinično 
pomembne stranske učinke zdravil, vodi register stranskih 
učinkov in izvaja informativno svetovalno dejavnost v skladu 
s programom, ki ga sprejme v soglasju z ministrom. 

74. člen 

Vsaka pravna in fizična oseba, ki pri svojem delu ugotovi 
klinično pomembne stranske učinke zdravil ali sum nanje, 
mora o tem takoj obvestiti zavod iz prejšnjega člena, v pri- 
meru smrti ali neposredne življenjske nevarnosti pa tudi mini- 
strstvo. 

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo o vseh 
reklamacijah zaradi kakovosti zdravil obvestiti izdelovalca 
oziroma pravno ali fizično osebo, ki opravlja promet z zdravili 
ter Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil. 

6. OBLIKOVANJE CEN 

75. člen 

Pravne in fizične osebe, ki izdelujejo zdravila in medicinske 
pripomočke ali opravljajo promet z njimi, oblikujejo njihove 
cene na podlagi meril za oblikovanje cen. 

Merila za oblikovanje cen in način obveščanja o cenah zdravil 
in medicinskih pripomočkov določi minister. 

76. člen 

Določbe prejšnjega člena ne veljajo za zdravila iz skupine C in 
medicinske pripomočke iz skupine D, ki so namenjeni prosti 
prodaji. 

7. OBVEŠČANJE O ZDRAVILIH 

77. člen 

Izdelovalci zdravil ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo 
promet z njimi, lahko z lastnostmi zdravil seznanjajo zaintere- 
sirano javnost v strokovnih knjigah, revijah in drugih strokov- 
nih publikacijah, kakor tudi z neposrednim obveščanjem. 
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Prepovedano je oglaševanje zdravil iz skupin A in B ter medi- 
cinskih pripomočkov iz skupine D, ki se uporabljajo pri oprav- 
ljanju zdravstvene dejavnosti ali izdajajo le na recept, ter 
objavljanje informacij o njihovem delovanju v javnih občilih. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko minister na 
podlagi mnenja pristojne komisije za zdravila dovoli oglaševa- 
nje zdravil iz skupine B. 

78. člen 

Minister podrobneje predpiše pogoje oglaševanja zdravil in 
medicinskih pripomočkov, kakor tudi izobrazbene in druge 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki se ukvarjajo 
z neposrednim obveščanjem o zdravilih. 

79. člen 

Minister lahko izjemoma, če je to v splošnem interesu zaradi 
preprečevanja epidemij in ob podobnih izrednih dogodkih, 
dovoli oziroma odbori obveščanje o uporabi določenih zdravil 
v javnih občilih. 

80. člen 

Prepovedano je brezplačno deliti vzorce zdravil za oglaševa- 
nje oziroma obveščanje o njihovem delovanju. 

81. člen 

Prepovedana je samopostrežna prodaja zdravil. 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko minister 
dovoli samopostrežno prodajo medicinskih pripomočkov, če 
pristojna komisija za zdravila ugotovi, da obstajajo strokovno 
utemeljeni razlogi za njihovo približanje uporabnikom. 

8. NADZORSTVO 

82. člen 

Za zagotovitev ustrezne kakovosti zdravil se organizirajo in 
izvajajo tele vrste nadzora: 

1. notranji nadzor, ki ga opravljajo pravne in fizične osebe, ki 
zdravila izdelujejo ali dajejo v promet v skladu s svojim sploš- 
nim aktom; 

2. strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga opravlja Zavod za 
farmacijo in za preizkušanje zdravil; 

3. upravni nadzor, ki ga opravlja ministrstvo. 

83. člen 

Pravna in fizična oseba, ki izdeluje ali daje v promet zdravila, 
z notranjim nadzorom zagotavlja nadzor predpisane kakovo- 
sti vsake serije izdelanega oziroma uvoženega zdravila, pre- 
den je dano v promet. 

84. člen 

Notranji in strokovni nadzor s svetovanjem se opravljata 
v skladu z načeli dobre proizvodne in laboratorijske prakse. 

85. člen 

Strokovni nadzor s svetovanjem opravlja Zavod za farmacijo 
in za preizkušanje zdravil, ki ga ustanovi Vlada Republike 
Slovenije kot javni zavod. 

Strokovni nadzor s svetovanjem obsega zlasti tele naloge: 

1. redni nadzor kakovosti vseh zdravil tako, da se v petih letih 
vsaj enkrat preveri vsako zdravilo v prometu; 

2. izredni nadzor kakovosti zdravil na zahtevo pristojne 
inšpekcije ali na zahtevo ministrstva; 

3. posebni nadzor kakovosti rizičnih zdravil (serumov in cev 
specifičnih imunogolobulinov, krvnih izdelkov, radiotar 
cevtskih izdelkov); 

4. nadzor kakovosti vsake prve serije zdravil v prometu, 

5. nadzor pogojev, opreme za izdelavo, osebja in dokupe"1' 
cije, ki zagotavlja kakovost zdravil; 

Strokovni nadzor s svetovanjem opravlja Zavod za far"13';, 
in za preizkušanje zdravil v skladu s programom, 
sprejme v soglasju z ministrom. 

ki t. 

farmami0'' 

si«11! 

86. člen 

Poleg nalog iz prejšnjega člena opravlja Zavod za 
za preizkušanje zdravil tudi tele naloge: 

1. laboratorijsko preizkušanje zdravilnih učinkovin za 
dardizacijo kakovosti; 

2. laboratorijsko preizkušanje farmacevtskih izdelkov za P 
dobitev dovoljenja za promet z zdravilom; 

3. izdajanje potrdil o izpolnjevanju pogojev za izdelavo zd^ 
v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizam 
mednarodni promet z zdravili; 

4. izdajanje atestov (analiznih izvidov) o ustrezni kak°v 

zdravil v mednarodnem prometu; 

Naloge iz 3. in 4. alinee prejšnjega odstavka opravlja 
farmacijo in za preizkušanje zdravil kot javno pooblas' 

87. člen 
bii 

O strokovnem nadzoru iz 85. člena tega zakona 
najkasneje v 15 dneh po pregledu sestavljen ugot"v•> 
zapisnik s predlogi ukrepov in rokom za odpravo rrior®| ^ 
pomanjkljivosti. Zapisnik se pošlje pravni ali fizični ose°1 

je bil pregled opravljen, in ministrstvu. 

88. člen 
y0(ji i 

Zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil mora 
dokumetnacijo o opravljenih preizkušanjih zdravil, kivS 

tele podatke: 

izd®'" 1. ime zdravila, oznako serije in firmo oziroma ime «■ 
valca: 

2. firmo oziroma ime vložnika zahteve za preizkušanje, 

3. izvid o opravljenih preizkušanjih; 

4. številko, pod katero je vpisana dokumentacija o p'e'1 

nju zdravila. 

Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti 
organom, pooblaščenim za nadzor nad prometom z za 

89. člen 
# 

Upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih P> -o 
sov o zdravilih opravlja ministrstvo, inšpekcijsko nadz° 
pa zdravstveni inšpektorat. 

zd< 
90. člen 

Ministrstvo organizira inšpekcijski nadzor izdelave 
v skladu z zahtevami Konvencije o farmacevtskih 
(PIC) in tako da zagotavlja medsebojno priznavanje odi 'J 
ugotovitev pristojnih inšepkcijskih organov na p°dla9' j|<r 
narodnih sporazumov, h katerim je pristopila Republi* 
venija. 

'0<!' 
Organizacija inšpekcijskega nadzorstva iz prejšn) 
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^stavka obsega tudi ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
Pravljanje prometa z zdravili in za preizkušanje zdravil. 

91. člen 

^.".nadzoru ima zdravstveni inšpektorat v mejah svojih pri- 
dnosti pravico in dolžnost: 

1 odrediti pravni oziroma fizični osebi, da uskaldi svoje 

onHi Van'e s P°9°i'- določenimi s tem zakonom in na njegovi ^ dlagi izdanimi predpisi, v roku, ki ne sme biti krajši od 15 
In ne daljši od šestih mesecev po prejemu odločbe, tero je bil odrejen ta ukrep; 

2 
.Prepovedati pravni oziroma fizični osebi promet z zdravili, 
zak 0 zarad' neizpolnjevanja pogojev, določenih s tem «°norn in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, nastane 

»amost za življenje ali zdravje ljudi; 
g 
javiti promet z zdravilom oziroma serijo zdravila, ki ne 
nl '

eza Pogojem, določenim s tem zakonom in predpisi, izda- 1 na njegovi podlagi; 

da se zdravilo vzame iz prometa v primerih, ki jih ota zakon (odpoklic zdravila); 

Lediti uničenje oporečnega zdravila, če bi ugotovljena 
ećnost lahko škodljivo delovala na zdravje; 

g 
na°n r8diti.đru9e ukrepe, potrebne za izvajanje tega zakona in jegovi podlagi izdanih predpisov. 
UR. 
Zdra^6 'Z Pre)šniega odstavka odredi v upravnem postopku 
Drii »ltveni inšpektor z odločbo, zoper katero se lahko vloži M "°*ba na ministrstvo. 

r''ožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

92. člen 

v L ^Ornanikljivosti iz prejšnjega člena niso odpravljene 
ali pisanem roku, minister odvzame dovoljenje za izdelavo 3 Promet z zdravilom. 

93. člen 

ždra??r lahko z odločbo začasno vzame iz prometa določeno 
lom i ali odvzame že izdano dovoljenje za promet z zdravi- 
^ ugotovi; 

škodijoZc'ravil0 P" uporabi pod priporočenimi pogoji zdravju 

*drai! ,zdravi'o pri uporabi pod priporočenimi pogoji nima av"nega učinka, 

đ6Lu2dravilo po kakovostni ali količinski sestavi ne ustreza 
branim vrednostim. 

94. člen 

šolanju ukrepov iz 91. in 93. člena tega zakona morajo 
cami °Va,i or9ani za notranje zadeve v skladu s svojimi pravi- i(i dolžnostmi. 

95. člen 

2ai(o ln fizične osebe, katerih delo je pod nadzorom po tem 
naoj u' morajo omogočiti pristojnim organom opravljanje 
w'a 'n jim dati brezplačno na razpolago zadostno število 
raznfMV zdravil za analizo ter potrebne podatke, s katerimi 'agajo. 

96. člen 
S,roške r. ■ ,a t 

preizkušanja in umika oporečnega zdravila iz pro- er stroške uničenja zdravila plača pravna oziroma 

fizična oseba, ki je izdelala ali uvozila oporečno zdravilo, 
oziroma je bilo po njeni krivdi zdravilo umaknjeno iz prometa 
ali uničeno.. 

97. čine 

Stroške strokovnega nadzora s svetovanjem po 1., 2., 3. in 4., 
točki drugega odstavka 85. člena; laboratorijskega preizkuša- 
nja po 1., in 2. točki ter izdaje potrdil iz 3. in 4. točke prvega 
odstavka 86. člena tega zakona plača pravna oziroma fizična 
oseba, ki izdeluje zdravila ali jih daje v promet. 

Metodologijo za oblikovanje cen iz prejšnjega odstavka pred- 
piše minister. 

9. KAZENSKE DOLOČBE 

98. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna ali fizična oseba: 

1. če laboratorijsko preizkuša zdravilo, pa ne izpolnjuje 
pogoje iz 11. člena tega zakona; 

2. če farmakološko-toksikološko preizkuša zdravilo, pa ne 
izpolnjuje pogojev iz 12. člena tega zakona; 

3. če klinično preizkuša zdravilo, pa ne izpolnjuje pogojev iz 
13. člena tega zakona; 

4. če ne sprejme načrta za preizkušanje zdravila in ne določi 
oseb, pod katerih nadzorstvom bo zdravilo preizkušeno (17. 
člen); 

5. če ravna v nasprotju s 50. členom tega zakona. 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba. 

99. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna ali fizična oseba: 

1. če ravna v nasprotju z 20. členom tega zakona; 

2. če začne klinično preizkušati zdravilo v nasprotju s prvim 
odstavkom 24. člena tega zakona; 

3. če klinično preizkuša zdravilo v nasprotju s 25. členom 
tega zakona; 

4. če klinično preizkuša zdravila v nasportju s prvim odstav- 
kom 26. člena tega zakona; 

5. če da zdravilo v promet v nasprotju z 31. členom tega 
zakona; 

6. če začne izdelovati zdravila v nasprotju s 56., 59. ali 60. 
členom tega zakona: 

7. če opravlja promet z zdravili brez dovoljenja (drugi odsta- 
vek 61. člena); 

8. če opravlja promet z zdravili na debelo v nasprotju z 62. 
členom tega zakona; 

9. če ne vodi seznamov zdravil v skladu s 63. členom tega 
zakona; 

10. če prodaja zdravila na debelo v nasportju s 64. členom 
tega zakona; 

11. če ne označi zdravila, ki se da v promet, v skladu s 66. 
členom tega zakona; 

12. če ne natiska ali natisne čitljivo podatkov o zdravilu (prvi 
odstavek 67. člena); 
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13. če ne natiska ali natisne podatkov o zdravilu v sloven- 
skem jeziku (drugi odstavek 67. člena); 

14. če navodilo za uporabo zdravila ni sestavljeno v skladu 
z 69. členom tega zakona; 

15. če ravna v nasprotju z 70. členom tega zakona; 

16. če daje v promet izdelke, ki se jim pripisuje zdravilni 
učinek, po tem zakonu pa se ne štejejo za zdravila (prvi 
odstavek 71. člena); 

17. če daje v promet zdravila v nasprotju z drugim odstavkom 
71. člena tega zakona; 

18. če pri svojem delu ugotovi klinično pomembne stranske 
učinke zdravil ali sum nanje, pa o tem ne obvesti pooblašče- 
nega zavoda v primeru smrti in neposredne življenjske nevar- 
nosti pa tudi ministrstvo (prvi odstavek 74. člena); 

19. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 74. člena tega 
zakona; 

20. če oblikuje cene zdravil ali medicinskih pripomočkov 
v nasprotju s 75. členom tega zakona. 

21. če oglašuje zdravila ali medicinske pripomočke 
v nasprotju z drugim odstavkom 77. člena tega zakona; 

22. če brezplačno deli vzorce zdravil za oglaševanje oziroma 
obveščajo o njihovem delovanju (80. člen); 

23. če samopostrežno prodaja zdravila (prvi odstavek 81. 
člena); 

24. če opravlja notranji nadzor v nasprotju s 83. členom tega 
zakona; 

25. če ravna v nasprotju s 95. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba. 

Za prekršek iz 6., 7., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 22. in 23. točke 
prvega odstavka tega člena se poleg denarne kazni izreče tudi 
varstveni ukrep obveznega odvzema zdravil ali medicinskih 
pripomočkov, ki so predmet prekrška. 

100. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za prekršek 
Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil, če ne vodi 
dokumentacije v skladu z 88. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba zavoda. 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

101. člen 

Izdelovalci zdravil in medicinskih pripomočkov ter pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili in medicinskimi 
pripomočki na dan uveljavitve tega zakona, morajo uskladiti 
svojo organiziranost in delovanje s tem zakonom v šestih 
mesecih po njegovi uveljavitvi. 

102. člen 

Izdelovalci zdravil morajo ovojnino zdravil in navodilo za 
njihovo uporabo uskladiti z določbami tega zakona najkas- 
neje v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

103. člen 

Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil se organizira 

v skladu s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi 
zakona. 

104. člen 

Ministrstvo v enem letu po uveljavitvi tega zakona opffj 
verifikacijo pogojev vseh obstoječih izdelovalcev zdravil 
pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo promet z zdravili- 

105. člen 

Minister določi zavod za spremljanje stranskih učinkov v 
v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona. 

:dra" 

Minister določi fizične in pravne osebe, ki opravljajo 
rijsko, farmakološko-toksikološko in klinično preizkus« 
zdravil, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

106. člen 

Minister imenuje komisije iz 40. člena tega zakona v 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

107. člen 
i en®"1 

Minister sprejme izvršilne predpise po tem zakonu v 1 

letu po njegovi uveljavitvi. 

Ministrstvo vzpostavi register zdravil po tem zakonu na)P°z 

neje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

108. člen 

Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena se ^ 
rabljajo tile izvršilni predpisi, kolikor niso v nasprotju s 
zakonom: 

avilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izp0'0^! 
lizacije združenega dela, ki dajejo zdravila v Prorn,Ljpi 

- Pravilnik i 
organizacije zaruzenega oeia, ki aajejo zaravna v 
preizušajo in kontrolirajo zdravila, ki se uporabljajo v meo 
(Ur. list SFRJ, št. 55/88), 

- Pravilnik o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil (Ur ,iS 

SFRJ, št. 57/87), 

- Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil (Ur. list SFR^ * 
2/89), 

- Pravilnik o posebnih pogojih za promet pomožnih zdra' 
nih sredstev (Ur. list SFRJ, št. 73/87), 

- Navodilo o metodi za laboratorijsko preizkušanje zdravi1 

bi smela v prodajo (Ur. list SFRJ, št. 34/89), 

i# 

- Pravilnik o dajanju človeške krvi, njenih sestavin in 
tov v promet (Ur. list SFRJ, št. 35/h89), 

- Odredba o zdravilih, ki so pod posebno kontrolo, P'e 

gredo v promet (Ur. list SFFU, št. 22/88), 

- Odločba o enotni klasifikaciji zdravil (Ur. list SFRJ. St- 
73/85, 54/90), 

- Odločba o določitvi jugoslovanske farmakopeje IV (Llr' 
SFRJ, št. 30/84). 

lis' 

109. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha 
Zakon o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št 
razen v delu, ki ureja zdravila za uporabo v veterini. 

110. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne^ 
Republike Slovenije. 

bli?f 

list" 
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OBRAZLOŽITEV 

obraVn' Zb°r Republike Slovenije je na 25. seji dne 8. 11. 1994 
stavi"3*31 predlo9 zakona o zdravilih in ugotovil, da pred- 
dm!!a us,rezno podlago za pripravo predloga zakona za 
iil d ot}ravnavo- Pri tem je Vlado Republike Slovenije zadol- ji ^ a upošteva mnenja in stališča iz razprave v Državnem 
iadp t6r mnenie sekretariata za zakonodajo in pravne 

i sPremembka,ere ^redlo^e Pa nai Prou^''n PnPravi ustrezne 

i ^®f!a9a'e'y je proučil vse pripombe in predloge Državnega 
drua ,6r nie9ov'h teles, pri pripravi predloga zakona za 
tetm° °^ravnav° pa je upošteval tudi večino predlogov stro- 

' besJrti Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljnjem • n/eon SZO), ki so predlog zakona proučili zlasti z vidika 
mu*i usl<laienosti s priporočili SZO in direktivami Evrop- 
jih ig0'- Predlagatelj je upošteval tudi večino predlogov, ki 
mjnjja '2bolišanje zakonskega besedila oblikovala komisija 
kov l tva za zdravstvo, sestavljena iz priznanih stro'kovnja- Področja preizkušanja zdravil, izdelave zdravil in pro- ma z njimi. 

zbora 1 ,e uP°š,eval mnenje Sekretariata Državnega 
Predi 23 zak°n°dajo in pravne zadeve in v celotnem besedilu i i2r°^a ^kona izraz »minister za zdravstvo« nadomestil 
ianim°m "m'n'ster- pristojen za zdravstvo« oziroma s skraj- p0JP 'zrazom -minister«. Predlagatelj pa ne soglaša s pri- 
"sklari ° Pre.vel'kem številu podzakonskih aktov, saj se tudi 
Praks J Pr'Por°čili SZO in direktivami Evropske unije dobre 
S?o ,e določajo s podzakonskimi akti. Mnenje strokovnjakov 
ea(0 j® //o ce'°. da je zakon preveč podroben. Predlagatelj je 
akti i°novno proučil vsebine, ki naj bi jih urejali podzakonski 
dolini da s ,em' akt' rte bodo urejene pravice in 
de/a ' Posameznih subjektov, temveč v glavnem le način 
tahtev teVan' standardi in postopki ter druge strokovne ■ ki ne morejo biti predmet zakonskega urejanja. 
P'edian^t i ■ 
4eli (iJf lJ6 delno upošteval predlog, naj natančneje opre- 
<3oka?i C''° zdravilnih sredstev, s tem da je črtal pogoj težke oe,s '1'vosti njihove učinkovitosti, medtem ko bo natanč- 
zktom°rFdelitev ,e vrste zdravil določena s podzakonskim 
Poudg Glede postopka njihove izdelave in izdaje pa je treba 

da bo enak za vsa zdravila, uvrščena v posamezno skup! 'no iz 6. člena predloga zakona. 

določ7™'l le v celoti upošteval predlog, da se natančneje 
Postopek kliničnega preizkušanja zdravil in dopolnil 

ijern 
n Predloga zakona tako, da bo s kliničnim preizkuša- 

Uiinkiaotovlieno tudi razmerje med koristnimi in škodljivimi 
Posameznega zdravila. 

v s^lgSatelj vsebinsko upošteval predlog, naj minister 
listo s sm0micami SZO določi minimalno (esencialno) 
Sčq pravit, ki so potrebna zdravstvenemu varstvu. Smernice Wnenju predlagatelja niso ustrezen »zakonski mini- 
Irngjo n

salso prilagojene zdravstvenemu varstvu v državah, ki 
Ven u %{ecei riižji nivo zdravstvenega varstva, kot je zagotov- ■ v Sloveniji - ■ ■   

»m bo mi 
i mlj13 za zagotovitev zdravstvenega varstva IClr>sko doktrino, pri čemer bo na ta seznam lahko 

kateremhenii'' Zato>e Predlagatelj oblikoval nov 6. a člen, po 
totrBh rninister za zdravstvo določil seznam zdravil, ki so 

v skladu 
* — »winifiw| f • vviiivi k/v i >u tu iiv4.iinin iai ir\\s 

(il o///, ' nekatera neregistrirana zdravila ter s tem omogo- 
<«ernefonjUVOZ in uPorabo v primerih, ki bodo medicinsko 

^r&di 
$ka nf®afe'v ie proučil utemeljenost predloga, da bi izveden- 
Pripra

n?nia v postopkih izdaje dovoljenj za promet z zdravili 
tudi tla!'le domači strokovnjaki. Takšen predlog je podprla 
misija za pripravo zakona o zdravilih, ki jo je imenoval 
"8"ie ^ *a zdravstvo. Predlagatelj pa meni, da takšno omeje- 
flai/fj ločeno z zakonom, ne bi bilo ustrezno, saj bi na ta 
o/aff aWomatičo izključili vse tuje svetovno priznane strokov- 
firien orat' Pa lahko celo zmanjšali objektivnost izvedenskih 
dopot Predlagatelj pa je določila 35. člena predloga zakona 
0$, Sklarlnn c nn/n a! in on tnfika cklonnv in skladno s prvo alineo točke 3. sklepov in stališč 

. ~'a zbora' z določbo, da bo listo strokovnjakov, ki 
'zvedenska mnenja o preizkušanju zdravil, določil mini- 

ster, pristojen za zdravstvo, pri čemer bo glede na njihove 
strokovne reference na listo lahko uvrstil tako domače, kot 
tudi tuje strokovnjake, pri slednjih bodo prišli v poštev zlasti 
strokovnjaki evropske komisije za zdravila. Da bi bila zagotov- 
ljena objektivnost izvedenskih mnenj, so v skladu s predlo- 
gom strokovnjakov SZO določbe 35. člena predloga zakona 
dopolnjene tudi z določbo, da mora biti v vsakem izveden- 
skem mnenju posebej navedena kakršnakoli poslovna ali 
druga povezanst strokovnjaka z izdelovalcem zdravila, pred- 
lagateljem dovoljenja za promet z zdravilom ali s člani komi- 
sije za zdravila. 

Predlagatelj je ponovno proučil ustreznost razširitve možno- 
sti registracije zdravil z drugimi »nosilci« in ugotovil, da 
predlagane rešitve ustrezajo in jih ni treba spreminjati. Tuji 
izdelovalec zdravila bo moral v skladu z zakonom o gospodar- 
skih družbah (Ur. list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) v Sloveniji 
imeti svojega zastopnika ali podružnico, sicer pa ne bo mogel 
opravljati prometa z zdravili, niti ne bo mogel zahtevati dovo- 
ljenja za promet z zdravili. 

Določbe 9. člena predloga zakona o obvezni uporabi evrop- 
ske farmakopeje so v skladu s predlogom Državnega zbora 
razširjene v tem smislu, da je uporaba evropske farmakopeje, 
skupaj z nacionalnim dodatkom, pravilo, vedar pa se lahko 
uporabljajo tudi metode in zahteve drugih farmakopej, če 
evropska farmakopeja in nacionalni dodatek teh metod in 
zahtev ne določata. Brezpogojno pa se tuje farmakopeje in 
druge zahteve pri izdelavi zdravil lahko uporabijo pri izdelavi 
zdravil za prodajo na tujih trgih, ki postavljajo takšne zahteve. 

Določbe o odškodninski odgovornosti tujih izdelovalcev zdra- 
vil (34. člen) je predlagatelj dopolnil s stališčem Državnega 
zbora, tako da bodo njihovi zastopniki ob registraciji zdravila 
predložili le tisti del pogodbe o zastopanju, ki opredeljuje 
odškodninsko odgovornost principala, ne pa celotne 
pogodbe, ki je vendarle poslovna skrivnost. Da pa bi se 
izognili morebitnim sporom oziroma različnim tolmačenjem 
določil o zavarovanju odškodninske odgovornosti, je predla- 
gatelj te določbe doplnil tudi z minimalnim zneskom, za 
katerega mora biti odgovornost zavarovana, saj se sicer šteje, 
da niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za promet 
z zdravili. 

Predlagatelj je upošteval mnenje Državnega zbora in spreme- 
nil besedilo 39. člena predloga zakona v tem, da je časovno 
omejil na starost dveh let le klinično-toksikološko mnenje 
pooblaščenega zavoda o stranskih učinkih in o predoziranju 
ter neodvisna izvedenska mnenja priznanih strokovnjakov 
o laboratorijskem, farmakološko-toksikološkem in kliničnem 
preizkušanju. 

Vsa druga mnenja, ki so bila določena kot obvezna sestavina 
predloga za promet z zdravilom je predlagatelj opredelil kot 
poročila in ocene, ki jih ni treba časovno omejevati, saj bodo 
strokovno preverjeni v postopku izdaje dovoljenja za promet, 
še prej pa v neodvisnih izvedenskih mnenjih. 

Skladno s stališčem Državnega zbora je predlagatelj ponovno 
proučil zahtevo 62. člena predloga zakona, da morajo trgovci 
na debelo imeti stalno zaposlene specialiste za preizkušanje 
zdravil in besedilo navedenega člena dopolnil z novim 62. 
a členom, po katerem bodo morali imeti trgovci na debelo 
z zdravili iz skupin C in D zaposlene strokovnjake, z drugačno 
smerjo ali stopnjo izobrazbe, ki jo bo glede na njihovo dejav- 
nost določil minister s podzakonskim aktom. Dopolnjena pa 
je tudi zahteva, da imajo trgovci na debelo določeno odgo- 
vorno osebo za sprejem in izdajo zdravil ter pregled odku- 
mentacije, saj zlasti odpoklica zdravil ne more opraviti kdor- 
koli, ki nima ustrezne strokovne izobrazbe. Predlagatelj oce- 
njuje, da nalog in odgovornosti v zvezi s sprejemom in izdajo, 
zlasti pa z morebitnim odpoklicem zdravil, ne more opravljati 
oseba, ki je le v pogodbenem razmerju s trgovcem, saj hono- 
rarni (zlasti popoldanski) sodelavci ne morejo zagotoviti stal- 
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nega nadzora, ki obsega tudi potrebo po takojšnjem reagira- 
nju. Spremenjena pa je tudi zahteva iz 3. točke prvega 
odstavka 62. člena predloga zakona, ki od trgovcev z zdravili 
na debelo ne zahteva več, da imajo svoje laboratorije, temveč 
se bodo lahko pogodbeno povezali z ustreznimi laboratoriji. 

Predlagatelj je ponovno proučil smiselnost 64. člena predloga 
zakona glede »dvojne kontrole« med trgovci z zdravili in 
ugotovil, da je takšna določba potrebna, saj se trgovci na 
debelo ne smejo izogniti svoji odgovornosti in zdravil proda- 
jati komurkoli, prav tako pa tudi ne vseh zdravil (na primer 
radiofarmacevtskih izdelkov, krvnih izdelkov in podobno) 
kateremukoli trgovcu na drobno, saj vsi ne bodo imeli dovo- 
ljenja za vse vrste zdravil, pa tudi ne za neomejen obseg 
prodaje. 

Zahteve glede natisa podatkov na ovojnini (66. člen) je predla- 
gatelj v skladu z zahtevo Državnega zbora ponovno proučil in 
ugotovil, da so zahteve v skladu z zahtevami direktive Evrop- 
ske unije št. 65/65, zato je besedilo 62. člena nespremenjeno. 

Določbe 75. člena o oblikovanju cen zdravil je predlagatelj še 
enkrat proučil zlasti v zvezi s pripombami, da predstavlja 
trgovinsko oviro, kar naj bi bilo v nasprotju s sporazumom 
GATT. Predlagatelj ocenjuje, da navedena določba ne pred- 
stavlja ovire, temveč le sistemsko ureja področje oblikovanja 
cen zdravil, ki je zelo pomembno tudi s stališča omejevanja 
oziroma nadzora nad porabo javnih sredstev. Predlagatelj je 
delno spremenil določbe o oblikovanju cen zdravil v tem 
smislu, da bo merila za oblikovanje cen določil minister za 
zdravstvo, medtem ko bo sama kontrola cen določena z zako- 
nom o cenah oziroma drugim predpisom, ki bo sistemsko 
urejal kontrolo cen. Predlagatelj ocenjuje, da predlagani 
način oblikovanja cen ne bo povzročil pomanjkanja zdravil 
v državi. 

Predlagatelj je na predlog Državnega zbora ponovno proučil 
določbo 98. člena predloga zakona in ugotovil, da je v skladu 
s pravnim redom in s temeljnimi cilji zakona, ki naj bi uvedel 
ustrezen sistem nadzora nad vsemi fazami izdelave zdravila in 
nad njegovim prometom. Če določena dejanja ne bodo 
ustrezno sankcionirana, bo nadzor praktično brezpredmeten, 
saj odločbe organov, pristojnih za nadzor, ne morejo temeljiti 
zgolj na moralni ali deklarativni odgovornosti pravnih in fizič- 
nih oseb. 

Za zdravila, izdelana v tujini, bo veljal popolnoma enak posto- 
pek, kot za zdravila, izdelana v Sloveniji, zato je predlagatelj 
upošteval predlog Državnega zbora in črtal drugi odstavek 24. 
člena predloga zakona. 

Predlagatelj poudarja, da bo veljal enak postopek za izdajo 
dovoljenja za promet z zdravili za katerokoli zdravilo, zato ni 
sprejel predloga, naj bi zakon predvidel različne postopke, 
glede na to, ali so zdravila izdelana iz znanih ali novih učinko- 
vin in v poznanih ali novih recepturah. 

Komisija za zdravila bo na enak način oziroma enako obrav- 
navala vsa zdravila iz posamezne skupine, postopek pa bo 
sicer enak za vse, vendar vsebinsko prilagojen posamezni 
vrsti zdravil. 

Predlog Državnega zbora, naj se količinsko in časovno omeji 
uvoz neregistriranih zdravil in omeji čas, ko je zdravilo po 
poteku registracije še v prometu, je v zakonu že delno konzu- 
miran. Uvoz neregistriranih zdravil je že po 44. členu predloga 
zakona količinsko omejen le na nujne primere posamičnega 
zdravljenja, po 43. členu pa je količina omejena s potrebami 
izrednih razmer (epidemije nalezljivih bolezni, večje naravne 
in druge nesreče), ki pa jih količinsko vnaprej ni mogoče 
predvideti. Uvoza neregistriranih zdravil pa tudi časovno ni 
mogoče omejiti z morebitnim rokom, saj so potrebe nujnega 
posamičnega zdravljenja nepredvidljive, čas izrednih razmer 

pa je že sam po sebi omejen na čas, ko te razmere trsj* 
Predlagatelj pa je ustrezno dopolnil tretji odstavek 47. ti* 
predloga zakona, tako da bo zdravilo po poteku dovoljenii 
promet lahko v prometu najdlje še dve leti po izteku doM'r 
nja za promet, tudi če rok njegove uporabnosti še ne 
potekel. Na ta način bodo izdelovalci zdravil prisiljeni Pri 

časno obnoviti dovoljenje za promet z zdravili in se teW>u. 
bodo mogli izogniti z izdelavo večje zaloge zdravil še P 
potekom dovoljenja. 

Predlagatelj ni upošteval predloga Državnega zbora, da bj* 
v drugi alinei 3. člena predloga zakona posebej opredelil' 
citostatiki, saj bi v tem primeru morali določilo razširiti 
z nekaterimi drugimi vrstami zdravil, kar pa ne bi Pr'sP. ^ 
k natančnosti zakonskega besedila, ki je tudi uskm' 
z direktivo EC št. 65/65. 

Predlog Državnega zbora, naj zakon posebej opredeli # 
vilna sredstva, ni v skladu s temeljnim izhodiščem zakon* . 
kot zdravila opredeljuje tudi tako imenovane medicinske^ 
pomočke in zdravilna sredstva; njihovo razlikovanje in raZ ^ 
čanje v posamezne skupine iz 6. člena predloga zakona f 
podrobneje določil podzakonski predpis. Prav tako P ^ 
sprejemljiv predlog, da bi zdravila iz skupine B izdajM^ 
v drogerijah oziroma specializiranih prodajalnah, ne 
to, da se zdravila iz te skupine izdajajo brez recepta. 

Predlog Državnega zbora, da se določbe o uvozu neregi'-sjj^J 
nih zdravil dopolnijo v smislu naknadne izdaje dovoljen ^ 
predlagatelj vsebinsko upošteval in ustrezno spremeni . 
člen predloga zakona v smislu poenostavitve postopka, 
tem, ko bo način odobravanja takšnega uvoza podrt0 

določil minister. 

Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga, da se doda n° ^ 
člen, po katerem bi se register zdravil izdajal vsa 

Register zdravil po predlogu zakona namreč ni PUj,0 
kakršna je poznana v sedanji praksi, temveč bo javna H' J 
ki se bo sproti spreminjala in dopolnjevala, vpogled vani 
bo imel vsakdo. V obliki vsakoletne publikacije pa bo tj- 
farmakoterapevtski priročnik, katerega vsebino doloC« 
člen predloga zakona. 

TA Predlagatelj je upošteval tudi predlog, da se v 74-.nMi 
predloga zakona določi obveznost obveščanja le o 
pomembnih stranskih učinkih, zato je ta člen ustrezno o 
njen, redakcijsko pa sta v tem smislu popravljena tudi 6, ^ 
prvega odstavka 69. člena in 18. točka 99. člena (ka?e 

določba). 

Ob pripravi predloga zakona za drugo obravnavo je Pre' 
tel j ugotovil tudi nekatere napake oziroma nejasnostivZ ' 
skem besedilu, zato je redakcijsko, ne da bi posegal v P' 
gane vsebinske rešitve, popravil oziroma spremenil nasie 

določila: 

- v prvem odstavku 1. člena je na predlog strokovnjakov 
črtal besedi »oziroma uporabnosti«, saj je uporabnost1 

že s pojmom učinkovitosti; ^ 
- v prvem odstavku 2. člena so črtane besede »po znf.nLjl, t 
poti«, saj takšen postopek ni značilen za vse vrste zora 
jih določa zakon; §jf 
- v peti alinei 4. člena so na predlog strokovnjakov 
dodani tudi nespecifični imunoglobulini; ^ 
- na predlog strokovnjakov SZO je črtana zadnja a ^ 
prvega odstavka 5. člena, saj sredstva za razkuževanje 

dajo med predmete splošne rabe, ne pa med zdravila: ^ 
- v 6. členu so pri zdravilih skupine C črtane besede »uc 

vitost je težko dokazljiva« 
- v 1. točki 12. člena je črtana beseda »klinična«; 
- v 1. točki 13. člena je bila izpuščena zahtevana 
strokovne izobrazbe. 
- v 11. točki 52. člena je napačni izraz »osnovno pak"' 
nadomeščen s pravilnim izrazom »način uporabe«. 

sii 
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Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

JMANOMaj, VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU 
'AKONA o zdravilih 
1-)k 16. členu 

5,y ,r®tj®m odstavku 16. člena se črta besedilo: »sicer se 
I6, da je soglasje dano.« 

Obrazložitev: 
3 predlog komisije za pripravo zakona o zdravilih in v skladu 

uči,
neniem strokovnjakov SZO je predlagatelj ponovno pro- 

bj „• P°trebn°st oziroma utemeljenost zakonske domneve, ki 
nju '<rer ministrstvo za zdravstvo prisilila k aktivnemu reševa- 
lahk ■ 6| ven<^ar Pa i® ocenil, da je glede na vse posledice, ki 
zdrav' l2^aia'° 'z kliničnega preizkušanja zdravil (zlasti na 
zahto6 ''udi' na katerih se bodo preizkušala), primerneje vati izrecno soglasje ministra. 

26. členu 

- V,' ,0"<i drugega odstavka se črtata besedi »na ljudeh«, 
štBi« j odstavku 26. člena se črta besedilo: »sicer se "> da je soglasje dano.« 

°br«ložitev: 
siavk^3 odstavka ni bila v skladu z napovednim 

. ni*„ ■ ki določa postopek za primere, ko zdravila sploh še 
Ina ljudeh 
^ 16 *i raz'ogov, ki so navedeni v obrazložitvi amandmaja 
*ako nu' i® primerneje, da za klinično preizkušanje zdravil on zahteva izrecno soglasje ministra za zdravstvo. 

3) k 28. členu: 
se besedilo: »zlasti njegove prednosti ali pomanjkljivo- 

Pnmerjavi z zdravili, ki že imajo dovoljenje za promet.« 

p^z'ožitev: 
5,rokova,el' so9'aša s Pripombami strokovnjakov SZO, da je bila kom'siia preizkuševalca zdravil nima pristojnosti, ki 
takjno oćena z navedenim besedilom, še zlasti zato, ker za °ceno tudi nima ustreznih podatkov. 

M k 31. členu 
^0 v g|aSi<?ru9®ro odstavku 31. člena se doda nova 3. alinea, ki se 

bCr'in krvne sestavine 
®danja tretja in četrta alinea postaneta četrta in peta. 

P^'ožitev: 
SZq j^an' amandma je v skladu s predlogom strokovnjakov 
5 Pred ^)rec'stav|ia uskladitev s 4. členom predloga zakona ter 
toviti n'h ^vr°Pske unije. Predlagatelj pa želi še naprej zago- 
Pfeđiao nad uvozom krvi in krvnih sestavin, zato tudi 

9a ustrezen amandam k 61. členu zakona. 

SOk«1.členu 

idravn3 se nov drugi odstavek, ki se glasi: Člani komisije za 
Pove2a

a jne smejo biti finančno, poslovno ali kako drugače 
fcii Opra T s Predlagatelji ali s pravnimi ali s fizičnimi osebami, 
v*buiai a'° Promet z zdravili, če bi takšna povezanost lahko - dosegi c'vorn v njihovo neodvisnost. 

danji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

&o»,ev: 

2aZdraV-!' 'e 1reba kar največjo objektivnost članov komisije 
đ°Pust 2at0 Predlagani amandma izrecno določa, da niso drug6 nikakršne poslovne, strokovne, sorodstvene ali 
sije odi °*Vezave' k' bi lahko vzbudile dvom, da so člani komi- 

°cili oziroma pripravili predlog odločitve pristransko. 

6.) k 42. členu: 

- 7. točka drugega odstavka 42. člena se črta 

Obrazložitev: 
Predpisi Evropske unije ne zahtevajo učinkovitosti zdravil, 
temveč le njihovo kakovost in varnost, pri medicinskih pripo- 
močkih pa tudi uporabnost. Zato je predlagano črtanje 7. 
točke, ki bi sicer predstavljala neupravičen razlog za zavrnitev 
dovoljenja za promet z zdravilom. 

7.) k 46. členu: 

- doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
V izjemnih primerih se rok iz prejšnjega odstavka lahko 
podaljša do 90 dni, o čemer mora ministrstvo obvestiti predla- 
gatelja še pred iztekom prvotnega roka. 
- dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma predstavlja uskladitev s predpisi Evrop- 
ske unije, ki v izjemnih primerih, če komisija za zdravila ne 
zmore opraviti vseh zahtevanih opravil v 120 dnevnem roku, 
omogočajo podaljšanje tega roka še do 90 dni, pri čemer pa 
mora biti predlagatelj o podaljšanju roka pravočasno ob- 
veščen. 

8.) k 53. členu: 

- besedilo se spremeni, tako, da se glasi: 
Farmakoterapevtski priročnik pripravi ministrstvo za zdrav- 
stvo in vsebuje polg podatkov iz registra zdravil še podatke iz 
navodila za uporabo zdravila, mnenja iz 5. in 6. točke prvega 
odstavka 35. člena tega zakona ter povzetek glavnih značilno- 
sti zdravila. 

Obrazložitev: 
Sprememba je redakcijske narave in povezuje podatke, ki 
bodo objavljeni v farmakoterapevtrskem priročniku s podatki, 
ki bodo zbrani v dokumentaciji, ki se zahteva za izdajo dovo- 
ljenja za promet z zdravili. Na ta način bodo v farmakotera- 
pevtskem priročniku dejansko zbrani vsi podatki, ki so 
potrebni zdravnikom za predpisovanje zdravil. 

9.) k 54. členu 

- črta se besedilo »in vsebuje podatke iz 1. do 7. točke 
prejšnjega člena«. 

Obrazložitev: 
Besedilo, ki se je nanašalo na določbe 53. člena, je treba 
spremeniti, če se sprejme predlagani amandma k 53. členu. 

10.) k 61. členu: 

- doda se nov 61. a člen, ki se glasi: 
Uvoz zdravil, ki imajo dovoljenje za promet je prost. 
Uvoz serumov, cepiv, izdelkov iz krvi, radiofarmacevtskih 
izdelkov ter zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, je mogoč 
le na podlagi dovoljenja ministra. 

Obrazložitev: 
V nasprotju s sedanjo ureditvijo predlagani amandma vzpo- 
stavlja režim prostega uvoza za vsa registrirana zdravila, 
režim soglasij oziroma posebnih dovoljenj pa naj bi še naprej 
veljal za rizična zdravila ter za vsa neregistrirana zdravila, ki 
se bodo uvažala v skladu s tem zakonom. 

11.) k 62. členu: 

- doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
Ne glede na določila 1. in 2. točke prejšnjega odstavka lahko 
minister predpiše drugačno stopnjo ali smer izobrazbe zapo- 
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slenih pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo promet na 
debelo z zdravili iz skupin C in D. 
- sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Obrazložitev: 
Za promet na debelo z zdravili iz skupine C, zlasti pa za velik 
del medicinskih pripomočkov (skupine D) ni treba določati 
strokovne izobrazbe farmacevtske smeri, saj njihov promet ne 
zahteva nikakršnega preizkušanja oziroma znanj s področja 
farmacije, temveč z drugih področij, ki pa jih določba 62. 
člena sicer ne bi ustrezno uredila. 

12.) k 65. členu: 

a) v prvem odstavku se črta besedilo »zakon o lekarniški 
dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92) in nadomesti z besedama 
»poseben zakon«. 
b) doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati specializirane trgovine za 
promet z zdravili skupine C predpiše minister v soglasju 
z ministrom, pristojnim za trgovino. 
- sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandma pod a) je redakcijskega značaja, ker bo zakon 
o lekarniški dejavnosti še v tem letu spremenjen v okviru 
sprememb zdravstvene zakonodaje. Predlagani nov drugi 
odstavek pa daje ministru za zdravstvo zakonsko podlago, da 
določi pogoje za prodajo zdravil iz skupine C, ki bodo vseka- 
kor manj strogi in drugačni od pogojev, ki že veljajo za 
lekarne. 

13.) k 66. členu: 

- v 10. točki prvega odstavka se za besedo »zdravila« doda 
besedilo: »in imetnika dovoljenja za promet z zdravilom«. 

Obrazložitev: 
V skladu s predpisi Evropske unije je treba na ovojnini ozna- 
čiti poleg izdelovalca zdravila tudi imetnika dovoljenja za 
promet z zdravilom (»nosilca registracije«), saj je to lahko 
druga pravna ali fizična oseba. Zato bosta morala biti na 
ovojnini označena tudi firma in sedež zastopnika tujega izde- 
lovalca zdravil. 

14.) k 67. členu: 

- v prvem odstavku se za besedama »prejšnjega člena« doda 
besedilo »in iz 69. člena«. 

Obrazložitev: 
Zahtevo po čitljivo natiskanih ali natisnjenih podatkih je treba 
razširiti tudi na podatke, ki bodo v navodilu za uporabo 
zdravila, saj bo le na ta način potrošnik zdravil ustrezno 
zavarovan. 

15.) k 69. členu: 

a) v napovednem stavku prvega odstavka se črtajo besede »v 
temle vrstnem redu«. 
b) v 2. točki prvega odstavka se črta besedilo: »in sestavo 
zdravilnih učinkovin«. 

c) v 6. točki prvega odstavka se za besedo »opis« doda be> ___ 
»klinično pomembnih«. , n 
č) v 8. točki prvega odstavka se za besedo »zdravil« <"ir 
besedilo »uporaba med nosečnostjo in dojenjem«. 
d) v 10. točki prvega odstavka se na koncu doda besedil" 
imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijskega značaja in izboljšuje predla^ 
besedilo, pri tem pa opušča nepotrebno zahtevo po 
zakonskem določanju vrstnega reda zahtevanih pod3' 
v navodilu za uporabo zdravila. 

16.) k 77. členu: 

- v tretjem odstavku se za besedami: »iz skupine B' 
besedi »in D«. 

ioi 

Obrazložitev: , 
Ni razloga, da bi bilo tudi oglaševanje medicinskih PriP°|0tf 
kov, ki spadajo v skupino D, prepovedano v celoti, za' ^ 
minister za zdravstvo imel zakonsko podlago, da bo na PjJj; 
lagi predloga komisije za zdravila dovolil tudi °g'a ' 
nekaterih medicinskih pripomočkov, ki bi bilo v skladu £ 
gim odstavkom tega člena sicer prepovedano. > 

V 
si 

17.) k 85. členu: 

- v 3. točki drugega odstavka se za besedo »kakovosti« 
besedi »vsake serije«. 

Obrazložitev: A 
Amandma konkretizira pristojnost Zavoda za farmaci)0 J 
preizkušanje zdravil za strokovni nadzor kakovosti ,$ 
serije rizičnih zdravil, saj mora za ta zdravila veljati POjz0r*' 
strožji režim (za druga zdravila je določen obvezen na° 
vsake prve serije). 

18.) k 90. členu 
strs^ - prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

organizira inšpekcijski nadzor izdelave zdravil v skladu2 

narodnimi pogodbami, h katerim je pristopila Republik \ 
venija, in tako da zagotavlja medsebojno priznavanje 0 v 
in ugotovitev pristojnih inšpekcijskih organov. t 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske 
področju inšpekcijskega nau^uia ao vbu '"^v p\C 
pogodb, zato ni primerno izpostavljati le konvencije P' 

narave in upošteva, ~m 
nadzora še več ~"Wnar -da 5» med nar® 

it 

19.) k 91. členu: 

- črta se 4. točka prvega odstavka ^ 
- sedanja 5. in 6. točka postaneta 4. in 5. točka P 
odstavka 

Obrazložitev: $ t 
Besedilo 4. točke je bilo nepotrebno, saj so pristojnosti1 ^ 
stvenega inšpektorja za odpoklic zdravila že zajete v 0 

točkah tega člena. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

Slovenije in vlado slovaške republike o sodelovanju na 

TOROČJU ZDRAVSTVA - EPA 1011 

H^C'?-,Republike Slovenije je na 92. seji dne 30/6-1994 določila besedilo: 

MPnRwDL0GA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA ".LADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVA- 

2DRAV!TVA
BUKE ° S0DEL0VANJU NA PODROČJU 

Pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
o 'ovnjka Državnega zbora Republike Slovenije In dru- 

odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- doc. dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, 
- prim. dr. Dunje PIŠKUR-KOSMAČ, državna sekretarka 
v Ministrstvu za zdravstvo. 

X  
a1' ~ 

^ s og zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
s^aške republike o sodelovanju na področju zdravstva  

1. člen 

V|ađo <5? se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
stva _ '°vaške republike o sodelovanju na področju zdrav- 

' Podpisan v Bratislavi 11. novembra 1993. 

2. člen 

'r' 9lasi*Um se v 'zvirniku v slovenskem in angleškem jeziku 

e) druge oblike sodelovanja, o katerih se dogovorita. 

3. člen 

Za učinkovit boj proti nalezljivim boleznim si bodo pristojni 
organi in ustanove obeh držav pogodbenic izmenjavali 
podatke o epidemioloških razmerah in izkušnje o preprečeva- 
nju, diagnosticiranju in zdravljenju teh bolezni. 

4. člen 

SPORAZUM 
Slnw»AUU REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO kUVASKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA 

PODROČJU ZDRAVSTVA 
^đa R v nada|i epublike Slovenije in Vlada Slovaške republike, 
"a bj 0|?van,u »državi pogodbenici«, sta se v prizadevanju, 
10goyOri|

rep''' Prijateljske stike in sodelovanje v zdravstvu, 

l.člen ta, 
v2ajerj1Pf>9?dbenici bosta razvijali sodelovanje in podpirali 
^(j^i o izmenjavo izkušenj pri vprašanjih zdravstva in 
"»Tlu j^K1znanosti. To sodelovanje bo prispevalo k traj- 

! "lav. °'išanju zdravstvenega stanja državljanov obeh 

2. člen 
avi 

jrla) 
Pogodbenici boste podpirali: 

i !<!ravstviavo izkušenj pri vprašanjih organizacije in vodenja 
•le jn Posebno kurativnega zdravstva in preventive, higi- 
i a*evan h™0'09^6, iavne9a zdravstva, zdravstvenega izo- 

in ^|a !n uporabe nove medicinske opreme, instrumen- 

ti '2"iei 

Nos 

niavo specialistov za namen študija in posvetovanj; 

^ravsh/
S„recino sodelovanje med zdravstvenimi ustanovami in w l| | | j 1 I ^ m mm mm ~ 2  —   * * — "   I   I   I * a. .. 

I") 
organizacijami obeh držav; 

r"ereni
av° Podatkov v zvezi z mednarodnimi simpoziji, 

:arhi in delavnicami in s sodelovanjem njunih speci- p 1 teh dejavnostih in 

®6d11 
^nar'°

sP°razuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Službi za 
"opravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

Državi pogodbenici bosta sodelovali pri razvijanju zdravstve- 
nih storitev, tako da 

a) na željo ene od držav pogodbenic druga država pogodbe- 
nica pošlje svoje strokovnjake z namenom usposobiti zdrav- 
stveno osebje ali pa bo omogočila zdravstvenemu osebju 
usposabljanje v svojih ustanovah in 

b) ena od držav pogodbenic na željo druge države pogodbe- 
nice pošlje svoje specialiste v drugo državo na podlagi poseb- 
nih sporazumov. 

5. člen 

Vsaka država pogodbenica bo omogočila storitve za bolne 
državljane druge države pogodbenice. Zdravljenje v njenih 
zdravstvenih institucijah se opravi pod pogoji, navedenimi v 6. 
členu in dogovorjenimi v načrtih sodelovanja v skladu s 7. 
členom tega sporazuma. 

Vsaka država pogodbenica bo zagotovila potrebno in nujno 
zdravstveno oskrbo državljanom druge države pogodbenice 
med njihovim začasnim bivanjem na svojem ozemlju ob 
nenadni bolezni ali življenjski nevarnosti. 

6. člen 

Državi pogodbenici bosta poravnali stroške, nastale zaradi 
izvajanja tega sporazuma, v skladu s temi načeli: 

a) o poravnavi stroškov v zvezi z izmenjavo specialistov za 
študij ali sodelovanje na simpozijih, konferencah in delavni- 
cah se dogovori o konkretnih načrtih sodelovanja, dogovorje- 
nih v skladu s 7. členom tega sporazuma; 

b) stroške v zvezi s pošiljanjem in bivanjem zdravnikov in 
drugega zdravstvenega osebja na ozemlju druge države 
pogodbenice poravna tista država pogodbenica, na željo 
katere so bile osebe poslane; 
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c) stroške v zvezi z zdravljenjem na bolnikovo lastno željo 
poravna državljan, na čigar željo je bilo opravljeno zdrav- 
ljenje; 

d) stroške v zvezi z zdravljenjem in potrebno ter nujno oskrbo 
v skladu s 5. členom poravna nosilec zdravstvenega zavarova- 
nja vsake države pogodbenice za svoje državljane. 

7. člen 

Ta sporazum za državi pogodbenici izvajata Ministrstvo za 
zdravstvo Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravstvo 
Slovaške republike. 

Za izvajanje tega sporazuma podpišeta državi pogodbenici 
načrte sodelovanja, v katerih bodo med drugim navedeni tudi 
finančni in organizacijski pogoji izvajanja tega sporazuma. 

8. člen 

Ta sporazum bo odobren v skladu z nadaljnjimi predpisi držav 
pogodbenic in začne veljati z dnem izmenjave obvestil držav 
pogodbenic o izpolnjenih ustavnih pogojih in končanih 
postopkih, potrebnih za njegovo uveljavitev. 

Ta sporazum velja za nedoločen čas, če ga nobena od drt>| 
pogodbenic ne odpove v šestmesečnem odpovednem fn. 

Ta sporazum je sestavljen v Bratislavi 11. novembra 1^r 
v dveh izvodih, vsak v slovenskem oziroma v slovaškem ieZI 

in angleškem jeziku kot istovetnih besedilih, pri čem«' 
angleško besedilo odločilno za razlago tega sporazuma v P 
meru različne razlage slovenskega in slovaškega besedil* 

Za Vlado 
Republike Slovenije 
dr. Božidar Voljč l.r. 

Za VI# 
Slovaške repu"1" 

dr. Viliem Sobortf' 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zdravstvo. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem1' 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške 
republike o sodelovanju na področju zdravstva sta v Bratislavi 
11. novembra 1993 podpisala doc. dr. Božidar Voljč, minister 
za zdravstvo Republike Slovenije in dr. Viliem Sobona, mini- 
ster za zdravstvo Slovaške republike. 

Sporazum vsebuje: 

- izmenjavo izkušenj pri vprašanjih zdravstva in medicinskih 
znanosti; 

- izmenjavo izkušenj pri vprašanjih organizacije in vodenja 
zdravstva; kurative in preventive, higiene in epidemiologije, 
javnega zdravstva, zdravstvenega izobraževanja, uporabe 
nove medicinske opreme, instrumentov in zdravil; 

- izmenjavo specialistov za namen študija in posvetovanj kar 
bo določeno v posebnih sporazumih; 

V 

Tlpod P 

- sodelovanje med zdravstvenimi ustanovami in zdra^ fj 
nimi organizacijami; 
- izmenjavo podatkov v zvezi z mednarodnimi simi 
konferencami in delavnicami; 

- podatke o epidemioloških razmerah in izkušnje o prep^ S 
vanju, diagnosticiranju in zdravljenju teh bolezni; v 

- zdravljenje in zdravstvene storitve za bolne drža^K C 
drugo države; nujno zdravstveno oskrbo državljanom j 
države med začasnim bivanjem na njenem ozem¥ 
nenadni bolezni ali življenjski nevarnosti 

rži 
Državi pogodbenici bosta poravnali stroške, nastalo J 
izvajanja tega sporazuma v skladu z načeli navedenimi v 
razumu in v načrtu sodelovanja. 

Ta sporazum ne bo imel posledic na notranjo zakonodaj0- 
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predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GOSPODARSKEM 

SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

^PUBLIKE BOLGARIJE - EPA 1018 

list 

y'®da Republike Slovenije je na 103. seji 29. septembra 
1994 določila besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
o gospodarskem sodelovanju med VLADO REPU- 
BLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
3- člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 

le in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
^devah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

j?redlog zakona o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado 

H^Publike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije  

1. člen 

VladrTo0 se Sporazum o gospodarskem sodelovanju med J Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije, pod- 
iff 20. aprila 1994 v Sofiji. 

2. člen 
Spori 
v«ua*Um se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu 

J ženskem jeziku glasi: 
jc p0MBA: 8|ed( 8p0razuma v angleškem jeziku 

* _ SPORAZUM 
r O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE BOLGARIJE 

hacJaT ^ePut>like Slovenije in Vlada Republike Bolgarije (v 
'levanju pogodbenici) 

sta c 
0|(r v želji, da bi razvili dvostranske trgovinske odnose in 

P"1 dolgoročno gospodarsko sodelovanje, 

z razvojem obeh držav in v želji, da bi utrjevali 
"ino koristne in trajne odnose med državama, 

'kladu s svetovnimi gospodarskimi procesi in prakso ter norm svetovnimi gospoc ami mednarodnega trga 

o temle: đ°9ovorili 

1. člen 
rf®dse^9n'°i bosta dejavno prispevali k nadaljnjemu razvoju 
Ijcinl ,'n'h gospodarskih odnosov v skladu s svojo veljavno 

a'n° zakonodajo. 

2. člen 

^jim? enici b°sta druga drugi priznali status države z naj- 
drUge 

1 u9odnostmi za izdelke, ki izhajajo z ozemlja ene ali 
"09odb°9Odbenice a" se lzvaža'° na ozeml)e ene aH druge Penice, za: 

»,&• in dajatve vseh vrst za uvoz ali izvoz ali v zvezi a' vključno z načinom njihovega odmerjanja, 

b) način plačila za uvoz in izvoz in mednarodni prenos takih 
plačil, 

c) pravila in formalnosti pri uvozu in izvozu, kot so carinjeje, 
tranzit, skladišča in pretovarjanje, 

d) davke in druge notranje pristojbine kakršne koli vrste, ki 
neposredno ali posredno veljajo za uvožene izdelke, 
e) zakone, predpise in potrebe, ki vplivajo na mednarodno 
prodajo, ponujhanje v prodajo, nakup, prevoz, distribucijo in 
uporabo. 

2. Določila 1. odstavka ne veljajo za tiste ugodnosti, oprostitve 
in privilegije, ki jih Republika Slovenija in Republika Bolgarija 
priznavata ali bosta morda priznali: 

a) sosednjim državam z namenom, da se olajša maloobmejni 
promet, 

b) drugi državi po sporazumu, ki pomeni carinsko unijo ali 
prostotrgovinsko področje ali vodi v njuno oblikovanje, 

c) državam v razvoju na podlagi mednarodnih sporazumov. 

3. člen 

Gospodarski odnosi med pogodbenicama se bodo razvijali 
v skladu z določili tega sporazuma in zakonodajo vsake dr- 
žave. 

4. člen 

Pri razvoju gospodarskega sodelovanja bosta pogodbenici 
podpirali izmenjavo informacij, še zlasti o njuni zakonodaji in 
programih na gospodarskem področju, kot tudi izmenjavo 
drugih vzajemno koristnih informacij. 

5. člen 

1. Vsa plačila med pogodbenicama in njunimi gospodarskimi 
subjekti se opravljajo v prosto konvertibilnih valutah v skladu 
z devizno zakonodajo, veljavno v eni in drugi državi, kot tudi 
z mednarodno bančno prakso. 

2. V posebnih primerih se lahko pogodbenici in njuni gospo- 
darski subjekti dogovorijo o drugačnem načinu plačila, kot ga 
določa 1. odstavek, če ni v nasprotju z njuno nacionalno 
zakonodajo. 

poročevalec, št. 8 71 



3. V skladu s svojo zakonodajo in z določili tega sporazuma 
lahko pogodbenici uporabljata različne oblike gospodarskih 
povezav, kot so vezani posli, kooperacija itd. 

6. člen 

V skladu s svojo zakonodajo bosta pogodbenici lajšali brezca- 
rinski uvoz vzorcev in izdelkov, potrebnih za organizacijo 
trgovinskih sejmov, razstav in seminarjev, čeprav samo v pri- 
meru, ko le-ti niso namenjeni za nadaljnjo prodajo. 

7. člen 

1. Ustanovila se bo mešana komisija predstavnikov ustreznih 
vladnih teles in gospodarstva obeh držav, ki bo: 

a) skrbela za uresničevanje tega sporazuma, 
b) proučevala možnosti in pripravljala predloge za širjenje 
gospodarskega sodelovanja, 
c) si bo prizadevala odpraviti ovire pri dvostranski trgovini, 
d) zagotavljala izmenjavo informacij o spremembah predpi- 
sov v vsaki državi, 
e) iskala možnosti za premagovanje morebitnih težav, ki bi 
lahko nastale pri dvostranskem sodelovanju. 

2. Mešana komisija se bo sestajala enkrat letno izmenično 
v Republiki Sloveniji in Republiki Bolgariji. 

8. člen 

Dopolnila ali dodatki k temu sporazumu se sprejmejo samo 
s pisnim pristankom obeh pogodbenic. Pogodbenica bo 
odgovorila na predlog druge pogodbenice za dopolnila ali 
dodatke k sporazumu v 60 dneh po prejemu predloga. 

9. člen 

1. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Ena ali d^S 
pogodbenica ga lahko pisno odpove po diplomatski P" 
s trimesečnim odpovednim rokom. 

2. Prenehanje tega sporazuma ne bo vplivalo na izpolnjeval 
pogodb, sklenjenih med njegovo veljavnostjo, razen ce 
pogodbenici drugače ne dogovorita. 

10. člen 
J 

Ta sporazum začne veljati na dan po izmenjavi pisnih n. 
s katerima pogodbenici druga drugo obvestita o 'zP°'or» 
zahtev njune nacionalne zakonodaje za uveljavitev sp 
zuma. 

V SOFIJI dne 20. aprila 1994, v dveh izvirnikih v ang 
jeziku. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Davorin Kračun I. r. 

ZAVLAf! 
REPUBLIKE BOLGAR 

Valentin S. Karabaševl 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonoi 
odnose in razvoj. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

ms*1 

lis® 

P 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o gospodarskem sodelovanju med Vlado Repu- 
blike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije sta dne 20. aprila 
1994 v Sofiji podpisala dr. Davorin Kračun, minister za eko- 
nomske odnose in razvoj, ter g. Valentin S. Karabašev, bolgar- 
ski minister za trgovino. Veljati začne z dnem izmenjave 
obvestil o njegovi odobritvi po notranjih predpisih pogodbe- 
nic in je sklenjen za nedoločen čas. Velja, dokler ga ena od 
držav ne odpove. 

S sporazumom se zagotavlja podlaga za normalno gospodar- 
sko sodelovanje med Republiko Slovenijo in R Bolgarijo in 
ustvarjajo se stabilne razmere za vzpostavitev trajnih, oboje- 
stransko koristnih gospodarskih stikov med subjekti obeh 
držav, dodatno pa bi se spodbudili njuni medsebojni gospo- 
darski stiki. Sporazum bo tudi podlaga za poslovno sodelova- 
nje med subjekti obeh držav, ki bo potekalo po običajnih 
pogojih mednarodne trgovine. 

Skladno s sporazumom bosta pogodbenici druga drugo 
obravnavali kot državo z največjimi ugodnostmi za izdelke, ki 
izvirajo z njunega območja, in sicer glede carine in drugih 
dajatev, ki se plačujejo pri uvozu, izvozu in tranzitu. Ta dolo- 
čila pa se ne nanašajo na ugodnosti, ki jih državi Driznavata 

sosednjim državam v maloobmejni trgovini in država 
bodo sodelovale z Republiko Slovenijo in R Bolgarijo v P' 
trgovinski coni ali carinski uniji. Vsa plačila med pog°d~°j 
cama in med gospodarskimi subjekti pogodbenic se J 
opravljala v konvertibilni valuti, razen če se pogodbeni& 
dogovorita drugače in je to v obojestranskem interesu. SP° 
zum predvideva tudi izmenjavo informacij, zlasti o njuni & } 
nodaji in programih z gospodarskega področja. Dr^a\.d 
bosta tudi omogočali brezcarinski uvoz vzorcev in razsti> < 
eksponatov za sejme, ki niso namenjeni nadaljnji Pr0°* 
Sporazum predvideva tudi ustanovitev mešane kon]% 
sestavljene iz predstavnikov vlad in gospodarstva obeh 0n 

Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. 

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Sk>j 
nije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunffl 
zadevah. 

Ratifikacija ne narekuje sprememb sedanjih ali izdaje n°[ 

predpisov. 

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna proračunska srt 
za delo slovenskega dela mešane meddržavne komisije. P1 

videne v 7. členu sporazuma. 
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PrecUog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO 

!wVENIJ0 IN KRALJEVINO DANSKO O RAZVOJU GOSPODARSKEGA, 
JWSTR|JSKEGA IN TEHNIČNEGA SODELOVANJA - EPA 1019 

Vlada Republike Slovenije je na 126. seji 2. februarja 1995 
določila besedilo: 

- predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
wtD REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO DANSKO 
L. A

V0JU GOSPODARSKEGA, INDUSTRIJSKEGA IN 
'^NIČNEGA SODELOVANJA, 

Iri 
o«-3?] 9a pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi o. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
?adevahdrU9S9a ods,avka 63, člena zakona o zunanjih 

V'ada Republike Slovenije ie na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

is» 
zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino 

—o razvoju gospodarskega, industrijskega in tehničnega sodelovanja 

Nfici, 
1. člen 

^aisko Se Sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino 
"e9a sriH* ,razv°iu gospodarskega, industrijskega in tehnič- oeiovanja, podpisan 8. novembra 1994 v Ljubljani. 

sPo 
2. člen 

5j^um se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku 

SPORAZUM 
O RAZVOJU GOSPODARSKEGA, 

SnrJNDUSTRIJSKEGA ,N TEHNIČNEGA 
"DELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN KRALJEVINO DANSKO 

nada|.-epublike sloveni)e in Vlada Kraljevine Danske, 'injem besedilu pogodbenici, sta se 

9ospori''' bi PrisPeva,i k razvoju in krepitvi medsebojnih sku °ar*kih odnosov, ki temeljijo na enakih pravicah in 
h Prednostih, 

IoVJ'1; da bi popolnoma izkoristili nove možnosti za nadalj- ePitev medsebojnega sodelovanja, 
. ob i nih'Z Plavanju v njuni skupni medsebojni trgovini ustrez- 

"e°narodnih obveznosti; 
Sp°razumeli o: 

t.člen 

^ii^enici bosta razvijali in spodbujali gospodarsko, indu- 
Vatii o 'n ,ehnično sodelovanje med zainteresiranimi ustano- 
flje (j' r9anizacijami in podjetji v obeh državah. To sodelova- 
li >n 'Sevalo različna gospodarska področja, prav tako anstvena in tehnološka, kot so: 

5*^rori sporwum® v danskem jeziku je na vpogled v Službi za v«ni|e pravne zadev8 Ministrstva za zunanje zadeve Republike 

- sodelovanje pri projektih, ki so v obojestranskem interesu, 
vključno s kapitalskimi vlaganji, licencami in know-howom 
med slovenskimi in danskimi podjetji in ustanovami v obeh 
državah in na trgih tretjih držav, 
- študij in obiski zaradi uresničevanja skupnih projektov, 
- tečaji in konference za strokovnjake, 
- izmenjava strokovnjakov in pripravnikov, 
- izmenjava tehnične dokumentacije in informacij, 
- organizacija sejmov, specializiranih razstav in reklamnih 
akcij, 
- druge skupne koristne oblike sodelovanja. 

2. člen 

Pogodbenici bosta podpirali in omogočali trgovino po uve- 
ljavljenih komercialnih pogojih, spremljali gospodarske raz- 
mere v obeh državah in si prizadevali za odstranitev morebit- 
nih ovir, ki bi nastale pri uresničevanju sporazuma. Pogodbe- 
nici bosta pospeševali stike in izmenjavo informacij med 
podjetji, organizacijami in pooblaščenimi ustanovami, ki se 
ukvarjajo s trgovino in gospodarskim sodelovanjem, še zlasti 
kar zadeva zakone in predpise ter gospodarske in politične 
ukrepe. 

3. člen 

Pogodbenici si bosta dejavno pomagali pri določanju podro- 
čij in projektov, ki so posebej pomembni za razvoj obeh 
pogodbenic. Pri uresničevanju takih projektov morajo biti 
upoštevane izkušnje pogodbenic. 

Pogodbenici si bosta prizadevali določiti projekte, ki bi jih 
lahko financirali v okviru obstoječih in prihodnjih dvostran- 
skih in večstranskih programov tehničnega in finančnega 
sodelovanja. 

4. člen 

Ob upoštevanju ekonomske strukture obeh držav bi lahko 
posebno obetavna področja gospodarskega sodelovanja 
našli v industrijski proizvodnji, kmetijstvu, ribištvu, proizvod- 
nji hrane, gozdarstvu, energetiki, infrastrukturi, prometu in 
logistiki, komunikacijah, informatiki, zdravstvu, gradbeništvu, 
svetovanju, storitvah, turizmu, razvoju javnega sektorja, finan- 
cah, strokovnem in poklicnem usposabljanju osebja in var- 
stvu okolja. 

i 
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Pogodbenici lahko opredelita še druga področja skupnega 
zanimanja. 

Pogodbenici se bosta srečevali, kot bo potrebno za izvajanje 
tega sporazuma. 

5. člen 

Ta sporazum začne veljati potem, ko pogodbenici obvestita 
druga drugo, da so izpolnjeni vsi pogoji za uveljavitev spora- 
zuma, kot to zahteva njuna veljavna zakonodaja. 

Sporazum je sklenjen za eno leto in se samodejno podaljša 
vsako leto. 

Sporazum se lahko odpove ob koncu vsakega takega obdobja 
s pisnim obvestilom katere od pogodbenic. Taka odpoved 
začne veljati šest mesecev po prejemu takega obvestila. 

Obvestilo o odpovedi sporazuma ne bo vplivalo na izpolnitev 
pogodb in sporazumov, sklenjenih v skladu z določili tega 
sporazuma. 

Z uveljavitvijo sporazuma preneha veljati v odnosih med 
Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko jugoslovansko-dan- 

ski sporazum o gospodarskem, industrijskem in tehnifi"el3 
sodelovanju, sklenjen 20. maja 1981. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 8. 11. 1994 v dveh izvirnikih, vsa 
v slovenskem, danskem in angleškem jeziku, pri čemer sov» 
tri verzije enako verodostojne. Ob morebitnem sporu zars 

razlage besedil treh verzij je odločilno angleško besedilO' 

ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Dr. Davorin Kračun l.r. 

za vlad; 
KRALJEVINE DANS" 

Ote Koch I' 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonom5*^ 
odnose in razvoj 

4. člen 
AI 
Si 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem11 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Kratka vsebina sporazuma Vlade Republike Slovenije, Odbora Državnega zbora Rep 

Sporazum omogoča zagotovitev podlage za normalno gospo- 
darsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Kraljevino 
Dansko ter ustvarjanje stabilnih razmer za vzpostavitev traj- 
nih, obojestransko koristnih gospodarskih stikov med sub- 
jekti obeh držav ter dodatno spodbujanje njunih medsebojnih 
gospodarskih stikov. Sporazum bo tudi podlaga za poslovno 
sodelovanje med subjekti iz obeh držav, ki bo potekalo po 
običajnih pogojih mednarodne trgovine. 

Sporazum predvideva vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelo- 
vanja na ekonomskem industrijskem in tehničnem področju 
med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko. Pogodbenici 
naj bi sodelovali pri projektih skupnega interesa, vključno na 
področju kapitalskih investicij, licenc in know-howa, pri izme- 
njavi strokovnjakov in študentov s posameznih področij, 
izmenjavi tehnične dokumentacije in informacij ter pri organi- 
zaciji sejmov, specializiranih razstav in promocijskih akcij. 
Pogodbenici si bosta prizadevali za pospeševanje medse- 
bojne trgovine ter za odstranjevanje morebitnih ovir, ki bi pri 
tem nastale. 

Sporazum predvideva izmenjavo informacij, zlasti o njuni 
zakonodaji in programih z gospodarskega poročja. V spora- 
zumu je predvideno, da naj bi si pogodbenici aktivno poma- 
gali pri določanju in izvajanju projektov, ki so pomembni za 
obe pogodbenici ter navaja področja, ki bi lahko bila še 
posebno perspektivna za nadaljnje sodelovanje. 

Sporazum predvideva tudi, da naj bi se pogodbenici srečevali 
tako pogosto, kot je potrebno za nemoteno izvajanje spora- 
zuma. Delegacija bo v razgovorih izhaiala iz stališč in sklepov 

blike Slovenije za mednarodne odnose in iz Sporazuma- 

Sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih, vsak v siovens^ Idil 
danskem in angleškem jeziku, podpisan je bil v Ljubijo ■ 
novembra 1994, podpisala pa sta ga: s slovenske sW' n; 
Davorin Kračun, minister za ekonomske odnose in razvoj' ^ 
Jorgen Bojer, danski veleposlanik na Dunaju, pristo/s^ 
Slovenijo; vsak na podlagi pooblastila Vlade svoje drža*8 

II. Ratifikacija sporazuma In njegov vpliv na domačo 
zakonodajo 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena jjj 
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike 
nije. 

t 

t 
b<$ ii Pri obravnavi predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 

pri delu teles Vlade Republike Slovenije sodelovala """Lf 5 

za ekonomske odnose in razvoj ter mag. Vojka RaV 

državna sekretarka za ekonomske odnose s tujino. 
reK>' Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spi 

niti veljavnih predpisov. 

III. Ocena potrebnih finančnih sredstev za Izpolnitev 
sporazuma in način njihove zagotovitve 

Jcfll 
Za izvajanje sporazuma bo treba zagotoviti finančna sr0"g$ 
za pokritje stroškov za delo slovenske delegacije (s °e) 
potovanj, dnevnice), ki bo sodelovala pri pogovorih, P0' u 
nih za nemoteno izvajanja sporazuma. Predlagamo, da * 
sredstva zagotovijo iz proračunskih sredstev Vlade RepvD 

Slovenije - Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. 

f 
d 
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in« 3 
Igslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije - EPA 1008 

Veliki 
na 2 senat Računskega sodišča Republike Slovenije je 

Poslovnik Račun- 
 ,  „j ga pošilja v soglasje aP°dlagi 4. člena Zakona o Računskem sodišču (Uradni 

sei'. dne 16. februarja 1995, sprejel ega sodišča Republike Slovenije, ki ga 
na.podlagi 4. člen " 
Jlst RS, št. 48/95). 
d?'i rez poslovnika Računsko sodišče ne more (legalno) 
sei Prosim°. da se gradivo uvrsti na prvo prihodnjo jo Državnega zbora Republike Slovenije. 

Kot predstavnika Računskega sodišča bosta na sejah 
Državnega zbora in delovnih teles sodelovala: 

- dr. Vojko Anton Antončič, predsednik Računskega so- 
dišča, 
- Nevenka Črešnar-Pergar, generalna sekretarka Račun- 
skega sodišča. 

Hm DQd>?9' 4- člena Zakona o Računskem sodišču (Uradni 
na *=.ii' 48/94) je Računsko sodišče Republike Slovenije 5ell dne 16. 2.1995 sprejelo 

!?!l°vnik 
^nskeg. sodišča republike 

SpLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

sod^AS,ciyn'k ureia organizacijo in način dela Računskega a Republike Slovenije. 

2. člen 

^ dife sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem bese- 

'<* 
iS 

unKe sodišče) ima okrogel pečat z grbom Repu- lovenije, okoli katerega je napis Republika Slovenija, 
aCunsko sodišče, Ljubljana 

3. člen 
adni jezik Računskega sodišča je slovenščina. 

iivi i'tan stranka v postopku nadzora sedež v občini, v kateri 
iejlku Ja"'ka narodna skupnost, in če posluje v italijanskem 
{i|o o n 0 Račur|sko sodišče na njeno zahtevo izda poro- Postopku nadzora v slovenščini in italijanščini. 

fj 'Tla Jarska 
anka v postopku sedež v občini, v kateri živi mad- 

!J '5tlko 2a'odna skupnost, in če posluje v madžarskem jeziku, 
Posto l, sod'šče na njeno zahtevo izda poročilo P*u nadzora v slovenščini in madžarščini. 

4. člen 

^dne1*0 sodišče mora pri svojem delu varovati državne, 
vanih ' P°s|ovne, industrijske in vojaške skrivnosti nadzoro- in Pravnih oseb. 

Računskega sodišča s posebnim aktom določi, 
'kriv,, Poda<ki Rsičunskega sodišča predstavljajo uradno 
ljih0v,„ • 2 istim aktom določi tudi ukrepe ali postopek za 0 ^varovanje. 

5. člen 

**iteora de,u in u90tovitvah, do katerih pride z izvajanjem 
°seb d ?ad poslovanjem posameznih pravnih in drugih 
a°'°ia t sodišče obvešča javnost na način, ki ga Poslovnik. 

6. člen 

sodišče sodeluje s podobnimi ustanovami v drugih ,n deluje v ustreznih mednarodnih organizacijah. 

Nski 
7. člen 

standardi, ki jih uporablja Računsko sodišče, 

morajo biti v skladu s standardi mednarodne organizacije 
INTOSAI. 

2. ORGANIZACIJA RAČUNSKEGA SODlSČA 

8. člen 

Računsko sodišče organizira svoje delo tako, da oblikuje 
ustrezno število revizijskih sektorjev in sektor skupnih služb. 

Revizijski sektorji izvajajo nadzor nad poslovanjem pravnih in 
drugih oseb iz 19. člena Zakona o Računskem sodišču. Revi- 
zijski sektorji so določeni po funkcionalnem načelu. Vsak 
revizijski sektor pokriva določeno kategorijo pravnih in dru- 
gih oseb, ki jih lahko nadzira Računsko sodišče. 

Sektor skupnih služb opravlja podporno funkcijo, ki vključuje 
pravni, upravni, kadrovski, računovodski, informacijski in 
administrativno-tehnični servis. 

9. člen 

Računsko sodišče ima veliki senat. Sestavljajo ga vsi člani 
Računskega sodišča. Veliki senat: 

1. sprejme poslovnik, 
2. določi revizijske sektorje, 
3. določi, kateri član Računskega sodišča vodi delo posa- 

meznega revizijskega sektorja, 
4. sprejme letni program dela Računskega sodišča, (v nada- 

ljevanju; letni program), 
5. spremlja izvajanje letnega programa, 
6. sprejme letno poročilo o delu Računskega sodišča, 
7. na predlog predsednika Računskega sodišča sprejme 

letni finančni načrt Računskega sodišča, 
8. sprejme zaključni račun Računskega sodišča, 
9. sprejme revizijske standarde, 

10. odloči o vložitvi zahteve za uvedbo postopka za oceno 
ustavnosti in zakonitosti zakona ali predpisa, 

11. daje predhodno soglasje k aktu o notranji organizaciji in 
sistematizaciji delovnih mest v Računskem sodišču, 

12. na predlog predsednika Računskega sodišča imenuje in 
razrešuje generalnega sekretarja Računskega sodišča, 

13. na predlog predsednika Računskega sodišča imenuje in 
razrešuje višje upravne delavce Računskega sodišča, 

14. sprejme programe za izobraževanje revizorjev, 
15. odloča o drugih zadevah, ki so v njegovi pristojnosti. 

Sestavni del letnega programa je nadzorni program. 

Veliki senat obravnava posamezne zadeve in sprejema odloči- 
tve na sejah. Odločitve sprejema z javnim glasovanjem. Pred- 
log, ki je dan na glasovanje, je sprejet, če zanj glasuje večina 
vseh članov Računskega sodišča. 

Sejo velikega senata sklicuje in vodi predsednik Računskega 
sodišča. Veliki senat zaseda vsaj enkrat na mesec. 

10. člen 

Predsednik Računskega sodišča: 

1. vodi poslovanje in organizira delo Računskega sodišča, 
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2. zastopa in predstavlja Računsko sodišče, 
3. koordinira delo revizijskih sektorjev, 
4. predlaga velikemu senatu sprejem letnega nadzornega 

programa in letnega programa, 
5. velikemu senatu predlaga v sprejem letno poročilo o delu 

Računskega sodišča in ga predloži Državnemu zboru, 
6. sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delov- 

nih mest na Računskem sodišču po predhodnem soglas- 
ju velikega senata, 

7. izdaja druge splošne in posamične akte, ki urejajo poslo- 
vanje Računskega sodišča, 

8. odloča o porabi sredstev v skladu z letnim finančnim 
načrtom, 

9. po sprejemu na velikem senatu izda revizijske standarde, 
10. izdaja druga pravila, ki se uporabljajo pri izvajanju nad- 

zora nad poslovanjem pravnih in drugih oseb, 
11. predlaga velikemu senatu imenovanje in razrešitev gene- 

ralnega sekretarja Računskega sodišča, 
12. izdaja odločbe o imenovanju višjih upravnih delavcev, 
13. izdaja sklepe o razvrstitvi višjih upravnih delavcev v pla- 

čilne razrede, 
14. izdaja odločbe o plačah generalnega sekretarja in višjih 

upravnih delavcev, 
15. imenuje neodvisne strokovnjake in izvedence, 
16. izdaja mnenja in stališča, ki se nanašajo na področje dela 

Računskega sodišča, 
17. izdaja obvezna navodila, 
18. odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu ali po tem 

poslovniku v njegovi pristojnosti. 

Predsednik Računskega sodišča lahko del svojih pristojnosti 
prenese na člana ali delavca Računskega sodišča. O tem izda 
poseben sklep. 

11. člen 

Če je predsednik Računskega sodišča odsoten ali zadržan, ga 
nadomešča namestnik predsednika Računskega sodišča. 

Namestnik predsednika Računskega sodišča ima pravico do 
dodatka k plači člana Računskega sodišča. 

12. člen 

Revizijski sektor izvaja nadzor nad poslovanjem pravnih in 
drugih oseb v skladu z letnim nadzornim programom. Delo 
revizijskega sektorja vodi in organizira član Računskega so- 
dišča. 

Za vsak revizijski sektor se v aktu o sistemizaciji delovnih 
mest določijo delovna mesta za revizorje in za druge delavce. 

Revizor ima status višjega upravnega delavca in je lahko 
imenovan v enega od naslednjih nazivov: 

1. revizijski asistent, 
2. revizijski sodelavec, 
3. višji revizijski sodelavec, 
4. revizijski svetnik. 

Za revizijskega asistenta je lahko imenovan, kdor ima visoko- 
šolsko izobrazbo in ustrezno število točk, s katerimi se merijo 
revizijski sodežki. 

Za revizijskega sodelavca je lahko imenovan, kdor ima visoko- 
šolsko izobrazbo, certifikat za državnega revizorja in ustrezno 
število točk, s katerimi se merijo revizijski dosežki. 

Za višjega revizijskega sodelavca je lahko imenovan kdor ima 
visoko izobrazbo, certifikat za pooblaščenega državnega revi- 
zorja in ustrezno število točk, s katerimi se merijo revizijski 
dosežki. 

Za revizijskega svetnika je lahko imenovan, kdor ima magiste- 
rij ali doktorat znanosti in ustrezno število točk, s katerimi se 
merijo revizijski dosežki. 

Točkovanje revizijskih dosežkov in število točk, ki je potrebno 

za imenovanje v posamezni naziv, se določi s posebn' 
aktom, ki ga izda predsednik Računskega sodišča. 

Predsednik Računskega sodišča izda pravilnik o opravlja" 
izpitov za pridobitev certifikatov za naziv državnega reviz"^a 
in pooblaščenega državnega revizorja. 

Revizijski sektor lahko za izvajanje posameznih nadzor 
opravil angažira zunanje sodelavce in organizacije. 

V primeru odsotnosti člana Računskega sodišča ^|an.^ 
določi, kdo namesto njega izdaja akte, ki so v njegovi PriS |;a 
nosti. 

ure 

13. člen 

Računsko sodišče ima generalnega sekretarja, ki je imeno" 
za dobo štirih let. 

i«'!? 

Za generalnega sekretarja Računskega sodišča je lahko 
novan državljan Republike Slovenije, ki ima najmanj v" 
šolsko izobrazbo pravne smeri, pravosodni izpit in je vi 
let delal v državni upravi. 

in* 
vi»C 

Generalni sekretar Računskega sodišča: 
anOTi 1. pomaga predsedniku Računskega sodišča pri orga 

nju poslovanja Računskega sodišča, 
2. vodi in organizira delo v sektorju skupnih služb °iC 1. 
skega sodišča, 
3. skrbi za pravno izpeljavo sklepov, ki se nanašajo na P° j2. 
vanje Računskega sodišča, ..jHi 
4. izdaja odločbe o zaposlitvi upravnih in strokovno-te'inlc 13 
delavcev, Jpr 
5. izdaja sklepe o razvrstitvi upravnih delavcev in stroKo 
tehničnih delavcev v plačilne razrede. '&( 

Hiš# Za svoje delo je odgovoren predsedniku Računskega soo> *c 

Za pravico do plače, drugih osebnih prejemkov in PovrffjJjt ® 
smiselno uporabljajo določbe 71. in 79. člena Zakona o 
nem sodišču. 

14. člen 

Pravice, ki jih ima po zakonu glede delovnih razmerij 
stojnik, opravlja generalni sekretar Računskega sodišč^, 
stojnosti, ki jih ima Vlada Republike Slovenije, pa velik' s® 
Računskega sodišča. 

3. POSTOPEK NADZORA 

15. člen 
II 
* 

Računsko sodišče opravlja nadzor nad poslovanjem 
in drugih oseb na podlagi letnega nadzornega 
Letni nadzorni program sestavljajo redni in občasni na° ^ 
V njem se določijo pravne in druge osebe, pri kater'ne^? 
izveden nadzor, vrsta, obseg in čas izvedbe posarne* R 
nadzora. ? 

0 'i 
Redni nadzori so nadzori pri pravnih osebah, ki jih p 
četrti odstavek 21. člena Zakona o Računskem sod'J, 
Občasni nadzori so vsi drugi nadzori pri pravnih ali dL|ji l 
osebah, ki se določijo v skladu s sedmim odstavkom 21 ■0 f 
Zakona o Računskem sodišču. 

Računsko sodišče opravlja dve vrsti nadzora: revidiranj® ( 
inšpiciranje. 0 

Po obsegu je nadzor celovit ali selektiven. 

Pri določanju letnega programa Računsko sodišče od'®; f 
tudi o morebitnih zahtevah po uvedbi nadzora, ki ji"1 . 
Državni zbor, Vlada, pristojna ministrstva ali organi loK 

samouprave. 
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sW 16. člen 

>edShnn'k.!1ačunske9a sodišča izda obvezna navodila za in "Jdo nadzora nad poslovanjem pravne ali druge osebe. 
i ^ 

nreiaPraSan'a' ki se nanašai° na postopek nadzora in jih ne .ne Zakon o Računskem sodišču ne ta poslovnik, se 
tosto k* uporab'iai° določbe Zakona o splošnem upravnem 

17. člen 
15# k 0 

j0ra'3rav'jan'e določenih strokovnih opravil v postopku nad- 
S!mi„?redsecln''< Računskega sodišča imenuje neodvisne °vnjake in izvedence. 

'^dišfi°dvisne9a strokovnjaka in izvedenca Računskega iern lahko imenovan priznan strokovnjak na posamez- 

:,°vSo sodišče vodi imenik imenovanih neodvisnih stro- 
in izvedencev. 

18. člen 

s°di§ć V primerih' ki i'h določa 30. člen Zakon o Računskem 
"dločat'' ^'an ^^unskega sodišča ne more sodelovati ali a" v postopku nadzora še v naslednjih primerih: 

ijioj*Postopal V 'etu pred uvedbo postopka zaposlen pri stranki 
J? v letu pred uvedbo postopka član organa vodenja 

3.6e je°r? Pr' stranki v postopku. 
v letu pred uvedbo postopka od stranke v postopku 

^ kako plačilo. 

d^erf 'Z Prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za poo- 1 kovni=2e ?elavce Računskega sodišča ter za neodvisne stro- l«Ke in izvedence. 

"i'ka t!*! P°°t>laščenega delavca ali neodvisnega strokov- 
Ra{Un°, 'oča član Računskega sodišča. O izločitvi člana 
0 i;|0* ®9a sodišča odloča predsednik Računskega sodišča, 
senat Predsednika Računskega sodišča odloča veliki 

^ 19. člen 

^dišča39' letne9a nadzornega programa član Računskega 
oseba 'Zda sk,eP 0 izvedbi nadzora. V sklepu se določijo ■ vrsta, obseg in čas izvedbe nadzora. 

katero se nanaša sklep o izvedbi nadzora, lahko na 
;sklepa 1° sodišče vloži ugovor v osmih dneh po prejemu 
Ssdnjk p u9ovoru odloči tričlanski senat, ki ga imenuje pred- 

ir ^ Dro nske9a sodišča. Odločiti mora v roku osmih dni , "'eiemu ugovora. 

20. člen 

,v Postopku posameznega nadzora opravlja delavec 
soctišća na podlagi pooblastila, ki ga izda član 

*v»c) 9a sodišča (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni de- 

deianj v postopku nadzora se mora pooblaš- '6. {u'avec ravnati po ustreznih navodilih iz prvega odstavka 
,er P° navodilih in usmeritvah pristojnega člana "SKega sodišča. 

Ra* 
Se . Unsk° sodišče za izvedbo nadzora angažira poblaš- 
0 ft""auhl2''ske ^e' 'ma ni'b°vo poročilo status protokola "~~>m nadzoru. 

21. člen 

^Dstor' kni'9°vodskih listin in drugih dokumentov, pregled °v. objektov in naprav, kakor tudi druga preverjanja 

pri stranki v postopku je treba opraviti tako, da se ugotovijo 
vsa dejstva in zberejo vsi dokazi, ki so pomembni za odloča- 
nje v postopku nadzora. 

Dejanja je treba opraviti tako, da sta delovni proces in poslo- 
vanje stranke v postopku čimmanj motena. Predstavnik 
stranke v postopku je lahko ves čas prisoten. t 

O opravljenem pregledu se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vse 
osebe, navzoče pri pregledu. 

Listine, ki so bile izdane v tujem jeziku, je dolžna stranka 
v postopku Računskemu sodišču predložiti v overjenem pre- 
vodu v slovenski jezik. 

22. člen 

Če je v postopku nadzora potrebno strokovno znanje, ki ga 
pooblaščeni delavec nima, se postopek opravi s sodelova- 
njem izvedenca, ki ga določi pristojni član Računskega 
sodišča. Izbere ga izmed neodvisnih strokovnjakov in izve- 
dencev, ki so vpisani v imenik na Računskem sodišču. O tem 
sprejme poseben sklep, ki se vroči stranki v postopku. 

Stranka v postopku lahko vloži ugovor zoper izbiro izvedenca 
in predlaga drugega izvedenca izmed neodvisnih strokovnja- 
kov in izvedencev, ki so vpisani v imenik na Računskem 
sodišču. Ugovor mora biti vložen v osmih dneh po prejemu 
sklepa iz prvega odstavka. O ugovoru odloči tričlanski senat, 
ki ga imenuje predsednik Računskega sodišča. Odločiti mora 
v roku osmih dni po prejmu ugovora. 

23. člen 

Nalog za odpravo dejanj po 26. členu Zakona o Računskem 
sodišču in druge odločitve v postopku nadzora pristojni član 
Računskega sodišča izreka v sklepom. Sklep mora biti obra- 
zložen in mora vsebovati pravni pouk. 

O ugovoru zoper odločitev iz prvega odstavka odloči tričlan- 
ski senat, ki ga imenuje predsednik Računskega sodišča. 
Odločiti mora v roku osmih dni po prejemu ugovora. 

Če so v postopku nadzora ugotovljene hujše nepravilnosti, 
škode ali zlorabe, lahko sprejme tričlanski senat sklep, da 
Računsko sodišče predlaga razrešitev dolžnosti odgovorne 
osebe in računovodje v skladu s 33. členom Zakona o Račun- 
skem sodišču. 

Odgovorna oseba ali računovodja lahko v osmih dneh vložita 
ugovor na petčlanski senat, ki mora odločiti v petnajstih dneh. 

24. člen 

Ko pooblaščeni delavec izvrši vsa dejanja, ki jih nalagajo 
obvezna navodila iz prvega odstavka 16. člena in navodila iz 
drugega odstavka 20. člena, sestavi protokol o opravljenem 
nadzoru. 

Na podlagi protokola iz prvega odstavka izda član Račun- 
skega sodišča predhodno poročilo. 

Predhodno poročilo mora vsebovati ugotovitve, mnenje 
o poslovanju stranke v postopku in priporočila stranki v po- 
stopku. 

Predhodno poročilo se vroči stranki v postopku, ki se lahko 
v roku petnajst dni o njem pisno opredeli in izrazi svoje 
pripombe, če se z ugotovitvami ne strinja. 

Če stranka v postopku ne vloži pisnih pripomb, pristojni član 
Računskega sodišča ugotovi, da je predhodno poročilo do- 
končno. 

Prepozno vložene pripombe ali pripombe, ki jih je vložila 
neupravičena oseba, s sklepom zavrže pristojni član Račun- 
skega sodišča. 
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Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dopusten ugovor. 
O ugovoru odloči tričlanski senat, ki ga imenuje predsednik 
Računskega sodišča. Odločiti mora v roku osmih dni po 
prejemu ugovora. 

25. člen 

Če stranka v postopku pravočasno vloži pripombe na pred- 
hodno poročilo, se začne postopek na prvi stopnji. 
V postopku na prvi stopnji odloča tričlanski senat. 

Tričanski senat imenuje predsednik Računskega sodišča 
s sklepom, s katerim določi predsednika, poročevalca in 
člana. Poročevalec je član Računskega sodišča, ki je izdal 
predhodno poročilo. Vsaj en član senata mora biti pooblaš- 
čeni revizor. 

Senat odloča z večino glasov vseh članov. 

26. člen 

Senat na prvi stopnji najprej presodi, ali je v predhodnem 
poročilu dejansko stanje pravilno in popolno ugotovljeno in 
ali je materialno pravo pravilno uporabljeno. 

Če je v predhodnem poročilu dejansko stanje nepravilno ali 
nepopolno ugotovljeno ali če je bil materialni predpis 
napačno uporabljen, senat presodi, če so sporne oziroma 
manjkajoče ugotovitve bistvene za oblikovanje mnenja 
o poslovanju stranke v postopku. Da je neka ugotovitev 
bistvena za oblikovanje mnenja o poslovanju stranke 
v postopku, se šteje tedaj, ko velja: če se ugotovitve ne 
upošteva, je mnenje drugačno, kot če se jo upošteva. 

Če je dejansko stanje nepravilno ali nepopolno ugotovljeno, 
sporne ali manjkajoče ugotovitve pa so bistvene za oblikova- 
nje mnenja, senat s sklepom zahteva dopolnitev predhodnega 
poročila. V takem primeru se v nadaljevanju postopka dopol- 
nitve štejejo za sestavni del predhodnega poročila. 

Če je dejansko stanje pravilno in popolno ugotovljeno in je 
bilo materialno pravo pravilno uporabljeno, senat presodi, če 
je mnenje v predhodnem poročilu ustrezno. . 

Če je v predhodnem poročilu dejansko stanje nepravilno ali 
nepopolno ugotovljeno, vendar sporne ali manjkajoče ugoto- 
vitve niso bistvene za oblikovanje mnenja, senat presodi, če je 
mnenje v predhodnem poročilu ustrezno. 

Če senat presodi, da je v predhodnem poročilu mnenje 
o poslovanju stranke v postopku ustrezno, potrdi mnenje iz 
predhodnega poročila in izda poročilo o postopku na prvi 
stopnji. 

Če senat presodi, da v predhodnem poročilu mnenje o poslo- 
vanju stranke v postopku ni ustrezno, oblikuje novo mnenje in 
izda poročilo o postopku na prvi stopnji. 

V poročilu o postopku na prvi stopnji je treba odgovoriti na 
pripombe in navedbe stranke v postopku. 

27. člen 
Poročilo o postopku na prvi stopnji se vroči stranki v postopku, ki 
lahko v roku tridesetih dni vloži ugovor. Če ga ne vloži, postane 
poročilo o postopku na prvi stopnji dokončno. 

28. člen 

Če stranka v postopku vloži ugovor zoper poročilo 

o postopku na prvi stopnji, se začne postopek na dru- 
stopnji. V postopku na drugi stopnji odloča petčlanski sena 
Imenuje ga predsednik Računskega sodišča s sklep 
v katerem določi, kateri član je poročevalec, vsaj en C|a 

senata mora biti pooblaščeni revizor. Senatu predsedu! 
predsednik Računskega sodišča, v primeru njegove izlocn* 
pa namestnik predsednika Računskega sodišča. 

Senat na drugi stopnji najprej preizkusi, ali je bil ugovor zopj 
poročilo o postopku na prvi stopnji vložen v zakonitem rt* 
Prepozen ugovor s sklepom zavrže. Zoper sklep o zavrženi^ 
dopusten ugovor na senat, ki je sklep izdal. O ugovoru od0 

isti senat. Če ugotovi, da je ugovor pravočasen, nadai) 
postopek na drugi stopnji. 

Petčlanski senat odloča z večino glasov vseh članov. 

29. člen 

Za postopek na drugi stopnji se smiselno uporabljajo dolo'6® 
tega poslovnika, ki urejajo postopek na prvi stopnji. 

Če je bilo poročilo na drugi stopnji dopolnjeno, se te dopdJJ 
tve vročijo stranki v postopku, ki se lahko o dopoln" 
opredeli v roku osmih dni. 

30. člen 

Dokončno poročilo se pošlje Državnemu zboru, predse1^ 
Vlade in pristojnemu ministrstvu ali pristojnemu orflj ( 
lokalne skupnosti, v primeru iz šestega odstavka 21- ya 
Zakona o Računskem sodišču pa tudi organu, ki je zal« 
izvedbo nadzora. 

4. JAVNOST DELA 

31. člen 

O svojem delu in ugotovitvah, do katerih pride z izvajaj 
nadzora nad poslovanjem pravnih in drugih oseb, Ra'»n

nij 
sodišče obvešča javnost prek sredstev javnega obvešča 
tiskovnih konferenc ali na kakšen drug primeren način. 

Računsko sodišče seznani javnost o posameznem posfP" 
nadzora šele, ko je poročilo dokončno. 

Pri obveščanju javnosti je treba spoštovati določbe o taji"5 

podatkov. 

O delu Računskega sodišča javnost obvešča preds0^nje 
Računskega sodišča ali član Računskega sodišča, venda 
za področje dela, za katerega je odgovoren. 

5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

32. člen 

V letu 1995 je lahko začasno imenovan v naziv revizorja 
kdor nima certifikata za državnega revizorja, vendar naj ve 
eno leto. 

V letu 1995 je lahko začasno imenovan za višjega revizijs^. 
sodelavca tudi kdor nima certifikata za pooblaščenega °'1 

nega revizorja, vendar največ za eno leto. 

33. člen 

Ta poslovnik začne veljati, ko da nanj soglasje Državni 
Republike Slovenije. 
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