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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 

pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

INDUSTRIJSKI LASTNINI - (EU) (ZIL-1) 

- hitri postopek - EPA 1256 - II (nadomestitev gradiva) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-3413-0003 
številka: 391-02/2000-1 
Ljubljana, 15.03.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 15.3.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O INDUSTRIJSKI LASTNINI - (EU), 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o industrijski lastnini 
obravnava po hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe 
države. 

Glavni razlog za sprejem zakona je uskladitev slovenske 
zakonodaje s pravom ES in priprava na vstop v EU. Skladno 
z drugim odstavkom 68. člena Sporazuma o pridružitvi mora 
Republika Slovenija od začetka veljavnosti sporazuma varovati 
pravice intelektualne lastnine na ravni varstva v Skupnosti, 
vključno z učinkovitimi ukrepi za uveljavljanje takih pravic. Ta 
določba zahteva popolno uskladitev slovenske zakonodaje z 
direktivami EU in tudi z mednarodnimi akti, katerih članice so 
tako Slovenija kot EU oziroma njene države članice (predvsem 
Sporazum TRIPs). 

Sedaj veljavni Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 
13/92, 27/93, 34/97 - odločba US, 75/97} ni v celoti usklajen z 
direktivama ES št. 98/71/EC iz leta 1988 o znamkah in št. 89/ 

104/EC iz leta 1998 o modelih in tudi ne omogoča pridobitve 
dodatnega varstvenega certifikata za nekatere izume, kot je 
to omogočeno z uredbama EU št. 1768/92 in EU št. 1610/96. 
Zaradi določbe 68. člena Sporazuma o pridružitvi pa mora 
Republika Slovenija čimprej uskladiti svojo zakonodajo s 
predpisi EU in predvsem uvesti možnost pridobitve dodatnega 
varstvenega certifikata. Republika Slovenija se je k temu izrecno 
zavezala tudi v pogajanjih z EU. Zavezala se je tudi, da bo to 
storila čimprej, najkasneje pa do 1.1.2001. 

Vlada Republike Slovenije s tem gradivom nadomešča predlog 
zakona o industrijski lastnini - hitri postopek, ki ga je poslala z 
dopisom št. 391 -02/2000-1 z dne 20.7.2000. 

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

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- dr. Edo Pirkmajer, državni sekretar v Ministrstvu za 

gospodarstvo, 
- Erik Vrenko, direktor Urada Republike Slovenije za 

intelektualno lastnino, 
- Andrej Piano, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Uradu 

Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 
- Mojca Pečar, svetovalka direktorja Urada Republike Slovenije 

za intelektualno lastnino. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/ 
97- odločba US in 75/97) je začel veljati 4. aprila 1992 ter je bil 
eden izmed prvih tako imenovanih sistemskih zakonov, s katerim 
je Republika Slovenija na novo uredila kompleksno pravno 
področje, ki je bilo do osamosvojitve v zvezni pristojnosti. Vsebina 
in struktura zakona sta sledili do tedaj veljavnemu (že 
dopolnjenemu) zveznemu zakonu z nekaterimi spremembami 
(npr. način podelitve patenta z odloženim vsebinskim 
preizkusom...). 

Ena izmed pomembnejših posledic sprejema tega zakona je 
zavedanje gospodarskih subjektov o pomenu industrijske lastnine 
ter začetek delovanja novega upravnega organa (Urad RS za 
varstvo industrijske lastnine je bil kasneje z dodatnimi pristojnostmi 
na področju avtorskega prava preimenovan v Urad RS za 
intelektualno lastnino). 

Od sprejema zakona do danes se je bistveno povečalo število 
prijav za podelitev oz. registracije pravic industrijske lastnine. V 
letu 1993 je bilo vloženih 1189 prijav znamk, od tega so jih 387 
vložili domači prijavitelji, medtem ko je bilo v letu 1999 vloženih 
1822 prijav, od tega so jih domači prijavitelji vložili 938. Pri patentih 
je bilo v letu 1993 vloženih 317 prijav, od tega so jih domači 
prijavitelji vložili 95. V letu 1999 je bilo vloženih skupaj 289 prijav, 
od tega so jih domači prijavitelji vložili 261 prijav. Število tujih prijav, 
vloženih po nacionalni poti, je bilo 28, vendar je Urad prejel na 
podlagi mednarodnih sporazumov še 110 PCT prijav in 3699 
evropskih patentnih prijav, razširjenih na Slovenijo po Uredbi o 
razširitvi evropskih patentov na Slovenijo za izvajanje sporazuma 
o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju 
na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko 
patentno organizacijo (Uradni list RS, št. 6/94, 90/98, 78/99). Po 
podatkih Urada trenutno velja v RS 3324 patentov, 594 modelov 
in 14008 znamk na podlagi Zakona o industrijski lastnini. Na podlagi 
mednarodnih sporazumov pa še dodatno velja okoli 70000 
mednarodno registriranih znamk in 3435 mednarodno registriranih 
modelov. 

V začetnem obdobju veljavnosti zakona je bil opravljen tudi prenos 
pravic industrijske lastnine z nekdanjega Zveznega zavoda za 
patente v Beogradu, za katere so nosilci zahtevali nadaljevanje 
veljavnosti v Sloveniji (2081 patentov, 4022 znamk in 248 modelov). 

V letih od sprejema zakona do danes se je povečalo število 
zaposlenih na uradu, in sicer od 20 v prvi polovici leta 1992, na 57 
v prvi polovici leta 2000. Kljub na prvi pogled morda visoki številki, 
velja slovenski urad za enega izmed najmanjših v Evropi. 

Ni mogoče zanemariti tudi posledic zakona na področju 
organizacije pravosodnega sistema, saj je z zakonom iz leta 
1992 takratno Temeljno sodišče v Ljubljani postalo pristojno za 
vse spore s področja industrijske lastnine. Ta rešitev je bila kasneje 
vključena tudi v reformo pravosodnega sistema tako, da je sedaj 
Okrožno sodišče v Ljubljani na prvi stopnji, pristojno za vse spore 
glede pravic intelektualne lastnine, razen za spore med delodajalci 
in delojemalci. 

Na takšen razvoj pomena industrijske lastnine za gospodarstvo 
je poleg prehoda v tržno gospodarstvo vplivalo tudi vključevanje 
RS v ekonomske integracije ter novi mednarodni sporazumi. RS 
je po izročitvi deklaracije o nadaljevanju članstva v konvencijah 
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) junija 1992 
v letih 1992-98 pristopila k vsem tistim konvencijam, h katerim 
bivši SFRJ zaradi različnih razlogov ni uspelo (PCT, 

Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita 
mikroorganizmov za postopek patentiranja, Haaški sporazum o 
depozitu industrijskih vzorcev in modelov) ter novim (Protokol k 
Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk). 
Ti pristopi so po eni strani omogočili slovenskim prijaviteljem, da 
lažje zavarujejo svoje pravice industrijske lastnine po svetu, po 
drugi strani pa je to bilo enakopravno omogočeno tujim prijaviteljem. 

Poseben pomen za uveljavljanje pravic industrijske lastnine v 
Sloveniji ima nedvomno sklenitev Sporazuma z Evropsko patentno 
organizacijo o razširitvi Evropskih patentov na Slovenijo. Ta 
sporazum ima daljnosežne posledice, saj je omogočil bistveno 
povečanje števila evropskih prijav (patentov) na Slovenijo in nas 
»de facto« vključil v Evropsko patentno organizacijo. RS je 
povabljena v članstvo v Evropski patentni konvenciji, in sicer po 
1.7.2002. 

S pristopom k Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) je Slovenija 
pristopila tudi k Sporazumu o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (Sporazum TRIPs), kar je pomenilo, da je 
bila slovenska zakonodaja s področja intelektualne lastnine 
(avtorsko pravo, topografije polprevodniških vezij, sodno 
uveljavljanje pravic industrijske lastnine) predmet pregleda članic 
WTO glede skladnosti z zahtevami Sporazuma TRIPs. Slovenija 
ni zahtevala nobenega prehodnega obdobja tako, da je bil ta 
pregled opravljen sočasno in uspešno z ostalimi najbolj razvitimi 
državami (ZDA, Kanada, Japonska, ES). 

V letu 1999 je bil uveljavljen Sporazum o pridružitvi Slovenije EU, 
ki v drugem odstavku 68. člena določa obveznost RS varovanje 
pravic intelektualne lastnine na ravni varstva, ki je podobna ravni 
varstva Evropske Skupnosti vključno z učinkovitimi ukrepi za 
uveljavljanje takih pravic. To predvsem pomeni vključitev določb 
posameznih direktive ES v slovensko zakonodajo ter uporabo 
enake terminologije (npr. namesto besede priznanje uporaba 
besede registracija) . 

Kljub temu, da je zakon uspešno prestal preizkus v Svetovni 
trgovinski organizaciji (WTO) in omogočil sklenitev Sporazuma o 
pridružitvi, je potrebno sprejeti nov zakon. Razlogov za sprejem 
novega zakona je več. Po 8 letih veljavnosti so se nekatere 
zakonske rešitve pokazale kot zastarele, neustrezne (npr. Znaki, 
ki se smejo registrirati kot znamka, Svet Urada) in neurejene 
(npr. izčrpanje pravic). Vključenost v mednarodne sporazume pa 
zahteva vključevanje mednarodne terminologije v nacionalne 
zakone (npr. geografska označba, prisilna licenca, začasne 
odredbe, zavarovanje dokazov...). Zakon je določena vsebinska 
vprašanja postopka prepustil pravilnikom tako, da je Ustavno 
sodišče v svoji odločbi OdlUS IV, 5, 1 (U-l-73/94 z dne 25.5.1995, 
Uradni list RS, št. 37/95) ugotovilo tudi neskladnost pravilnika o 
postopku za priznanje modela z Ustavo in zakonom, saj je ta 
pravilnik vseboval določbe, za katere v zakonu ni bilo podlage 
(legalitetno načelo). V zakonu so bile pomanjkljivo urejene določbe 
o izvajanju mednarodnih sporazumov (npr. ugovor zoper 
mednarodne znamke). 

Cilji in načela zakona 

Cilj predlaganega Zakona o industrijski lastnini je predvsem 
uskladitev z direktivama EU o znamkah in modelih in Sporazumom 
TRIPs. S tem bo dosežena večja učinkovitost varstva pravic 
industrijske lastnine in poenostavitev postopkov za pridobitev 
teh pravic. Konkretneje gre za naslednje cilje: 

V skladu z Direktivo ES (89/104/EC) o pravu znamk se določa 
nova definicija predmeta varstva z znamko, določeni so 
absolutni in relativni razlogi za zavrnitev znamke, določene 
so pravice iz znamke in njihove omejitve in izčrpanje pravic 
znamke. 
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V skladu z Direktivo ES (98/71/EC) o modelu se določa nova 
definicija predmeta varstva z modelom, na novo je določena 
novost modela in njegova individualna narava, pravice iz 
modela, izčrpanje pravic iz modela ter podaljšanje trajanja 
modela od 10 na 25 let. 

V skladu s Sporazumom TRIPs je obstoječa definicija označbe 
porekla blaga nadomeščena z definicijo geografske označbe, 
ki pokriva blago, in ne le proizvode. 

V skladu s Sporazumom TRIPs je mogoče patent podeliti za 
vsa področja tehnike, sprejeta je negativna definicija pravic iz 
patenta (enako velja za modele in znamke). 

V zakon so vključene določbe, s katerimi se urejajo postopki 
Urada pri izvajanju mednarodnih sporazumov in pogodb in 
sicer: Haaški sporazum o mednarodnem depozitu industrijskih 
vzorcev in modelov, Madridski sporazum in Protokol ki 
Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju 
znamk in Pogodba o sodelovanju na področju patentov (PCT). 

Postopki za pridobitev pravice industrijske lastnine se 
poenostavljajo tako, da so pogoji za dodelitev datuma in 
številke prijave nižji, roki za odpravo pomanjkljivosti se 
podaljšujejo s sedanjih dveh mesecev na tri, načelo o 
obveznem zastopanju tujcev se odpravlja za plačevanje 
pristojbin za vzdrževanje in predložitev nekaterih dokumentov, 
določena je obveznost zastopnikov po odpovedi pooblastila, 
ukinitev obveznega vpisa licence, uvedba instituta vrnitve v 
prejšnje stanje z daljšimi roki in instituta nadaljevanja postopka 
po zamudi. 

V zakon so vnešene določbe, s katerimi bodo urejeni postopki 
Urada po vstopu v Evropsko patentno konvencijo in Evropsko 
unijo ter s tem omogočen začetek postopka za ratifikacijo 
Evropske patentne konvencije, 

Poglavje o sodnem varstvu je urejeno v skladu z določbami 
Sporazuma TRIPs. Zaradi posebnosti postopkov pri kršitvah 
pravic industrijske lastnine so uvedene tudi posebne določbe 
o začasnih odredbah in zavarovanju dokazov, pri tem pa 
upoštevane posebnosti pri kršitvah patentov. 

Uveden je nov tip zastopnika za modele in znamke, s čimer 
bo omogočeno ukvarjanje s tem. poklicem tudi osebam z 
univerzitetno izobrazbo humanistične smeri. 

Poleg splošno sprejetih načel, ki so bila upoštevana pri pripravi 
zakona, in ki veljajo v slovenskem in mednarodnem pravu 
industrijske lastnine (nacionalna obravnava, unijska prednostna 
pravica), zakon prav tako zajema: 

ureditev varstva pravic industrijske lastnine v enem zakonu, 

vsebine postopkov so določene v zakonu in ne v pravilnikih, 

usklajenost z mednarodnimi akti, 

priprava RS za vstop v EU. 

Pravna ureditev v pravu Evropske skupnosti 

Pravice industrijske lastnine so v pravu Evropske skupnosti 
omenjene v 30. členu Rimske pogodbe (Amsterdamsko besedilo), 
s katerim je mogoče določiti izjeme od splošno sprejetega načela 
prostega pretoka blaga. Na podlagi konflikta načela prostega 
pretoka blaga in pravic industrijske lastnine se je že v 60 letih 
začela razvijati bogata judikatura sodišča ES. Šele konec 80. let 

je začela ES sprejemati tudi na področju industrijske lastnine (na 
avtorskem pravu šele v začetku 90 let) svoje predpise, in sicer 
direktive in uredbe (pravna podlaga so 94., 95., in 308. člena 
Pogodbe). 

Pravo industrijske lastnine je na ravni EU urejeno z direktivami in 
uredbami, in sicer tako, da se z direktivo določi vsebina 
posamezne pravice industrijske lastnine, ki jo morajo posamezne 
članice vključiti v svojo nacionalno zakonodajo. Medtem ko se z 
uredbo poleg vsebinskih zahtev določajo tudi postopki za 
pridobitev pravic na ravni skupnosti in se ustanavljajo nove 
institucije. Tako je npr. z Direktivo iz leta 1989 določena defincija 
znamke, absolutni in relativni razlogi za zavrnitev znamke, vsebina 
in omejitev pravic iz znamke. Uredba o znamki iz leta 1994 poleg 
enakih vsebinskih zahtev iz direktive določa postopek za 
registracijo znamke z veljavnostjo (unitarno) na ozemlju celotne 
EU. To znamko registrira Urad EU za harmonizacijo notranjega 
trga v Alicanteju - Španija. Enako velja za direktivo o pravnem 
varstvu modelov, Uredbo o modelu ES (v nastajanju). Uredbe o 
dodatnih varstvenih certifikatih pa določajo postopek izdaje tega 
certifikata za določene proizvode, ki uživajo po prenehanju 
patentov, pravice podobne patentom. 

V pripravi je direktiva o uporabnem modelu. 

Na mednarodnem nivoju ES preko svoje Komisije sodeluje pri 
sprejemanju novih mednarodnih pogodb ter kot samostojen 
mednarodni subjekt pristopa takšnim aktom (ES je članica WTO 
pogodbe) ter bo v kratkem pristopila k Protokolu k Madridskemu 
sporazumu o mednarodnem registriranju znamk. 

Ocena finanačnih sredstev potrebnih iz državnega 
proračuna in druge posledice 

Za izvrševanje zakona ne bo potrebno zagotoviti novih dodatnih 
sredstev iz proračuna. 

II. BESEDILO ZAKONA 

ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI 

Prvo poglavje 

TEMELJNA NAČELA 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon določa vrste pravic industrijske lastnine po tem 
zakonu in postopke za podelitev in registracijo teh pravic, sodno 
varstvo pravic in zastopanje strank v postopkih po tem zakonu. 

(2) Pravice industrijske lastnine po tem zakonu so patent, model, 
znamka in geografska označba. 

2. člen 
(enakost tujih in domačih oseb) 

(1) Pravne in fizične osebe, ki so pripadniki tujih držav, uživajo 
glede varstva pravic industrijske lastnine v Republiki Sloveniji 

19. marec 2001 5 poročevalec, št. 21 



enake pravice kot domače pravne ali fizične osebe oziroma domači 
pripadniki v skladu s Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine z dne 15. aprila 1994 (Uradni list RS-MP, št. 
10/95, v nadaljnjem besedilu: Sporazum TRIPs) ali z uporabo 
načela vzajemnosti. 

(2) Obstoj vzajemnosti dokazuje tisti, ki se nanjo sklicuje. 

3. člen 
(prijava za pridobitev pravic industrijske lastnine) 

(1) Ob upoštevanju 17. člena tega zakona se pridobitev 
posamezne pravice industrijske lastnine v Republiki Sloveniji 
zahteva z nacionalno prijavo, vloženo pri Uradu Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: Urad) v 
skladu s tem zakonom. 

(2) Pridobitev pravic industrijske lastnine v Republiki Sloveniji se 
lahko zahteva tudi na podlagi prijav, vloženih v tujini, če je to v 
skladu z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenija. 
Pravni učinek pravic industrijske lastnine, podeljenih ali 
registriranih na podlagi takih prijav, je izenačen s pravicami 
industrijske lastnine, ki so podeljene ali registrirane na podlagi 
nacionalnih prijav, razen če je z mednarodno pogodbo drugače 
določeno. 

(3) Ista oseba ne more pridobiti posamezne pravice industrijske 
lastnine na podlagi nacionalne prijave, če je za pridobitev iste 
pravice prej vložila prijavo po prejšnjem odstavku. 

(4) Pridobitev pravic industrijske lastnine v tujini se lahko zahteva 
tudi na podlagi prijav, vloženih pri Uradu, če je to v skladu z 
mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo. 

4. člen 
(načelo prednosti prve prijave) 

Kadar dva ali več prijaviteljev vloži prijave za pridobitev varstva 
za isti izum, videz izdelka ali znak v Republiki Sloveniji, ima tisti 
prijavitelj, ki ima zgodnejši datum prijave ali prednostne pravice, 
če je ta zahtevana, prednost pred drugim prijaviteljem. 

5. člen 
(Urad) 

(1) Glavne naloge Urada so: 
a) sprejemanje prijav, s katerimi se zahteva pridobitev pravic 
industrijske lastnine; 
b) samostojno in neodvisno vodenje postopkov za podelitev 
patentov ter registracijo modelov, znamk in geografskih označb 
ter podeljevanje patentov in registriranje modelov, znamk in 
geografskih označb; 
c) vodenje registrov pravic industrijske lastnine in drugih registrov, 
ki jih določa ta zakon; 
d) opravljanje informacijskih storitev v zvezi s pravicami 
industrijske lastnine; 
e) zastopanje Republike Slovenije pri tujih In mednarodnih 
organizacijah, ki delujejo na področju industrijske lastnine, na 
podlagi stališč, navodil in pooblastil Vlade Republike Slovenije; 
f) opravljanje drugih zadev iz svoje pristojnosti. 

(2) Urad izdaja svoje uradno glasilo, v katerem objavlja podatke 
o prijavah in pravicah industrijske lastnine. 

(3) Urad vodi samostojno finančno poslovanje in evidentiranje v 
zvezi s pobiranjem in plačevanjem pristojbin po tem zakonu in 
plačilom storitev, opravljenih na podlagi 7. člena tega zakona. 

(4) Urad vodi in za njegovo delo odgovarja direktor Urada, ki ga 
imenuje Vlada Republike Slovenije. 

6. člen 
(odločanje Urada) 

(1) V postopku podelitve ali registracije pravic industrijske lastnine, 
vzdrževanja njihove veljavnosti in postopkih pri vodenju registrov 
pravic in drugih registrov izdaja Urad odločbe, sklepe in druge 
akte na podlagi tega zakona. Če ta zakon nima ustreznih določb, 
se subsidiarno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. 

(2) Postopke v zvezi s prijavami po drugem ali četrtem odstavku 
3. člena tega zakona vodi Urad na podlagi ustreznih mednarodnih 
pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, ter pravil in navodil, ki 
so izdana za izvajanje teh mednarodnih pogodb. Če ustrezna 
mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ter pravila 
in navodila, izdana za izvajanje te mednarodne pogodbe, nimajo 
ustreznih določb, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona. 

7. člen 
(posredovanje informacij) 

(1) Urad je ob upoštevanju 8. člena tega zakona dolžan vsakomur 
omogočiti vpogled v spis v zvezi s prijavo ter dostop do informacij 
o prijavah in podeljenih ali registriranih pravicah. 

(2) Proti plačilu Urad posreduje informacije o stanju tehnike, ki so 
zajete v patentnih dokumentih, in opravlja druge storitve na 
področju informiranja in dokumentacije. 

(3) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, izda 
odredbo o ceniku, s katero se določijo vrste in višina plačil iz 
prejšnjega odstavka. 

8. člen 
(tajnost in vpogled v prijave) 

(1) Spisi v zvezi s patentno prijavo in prijavo modela so do objave 
patentne prijave in prijave modela v uradnem glasilu Urada uradna 
tajnost. 

(2) V spise, ki so uradna tajnost, je mogoče vpogledati le s 
soglasjem prijavitelja. 

(3) Vpogled v spis, ki je uradna tajnost, se brez soglasja prijavitelja 
dovoli tisti osebi, ki dokaže, da jo je v zvezi z njenimi dejanji 
prijavitelj pisno opozoril na svojo prijavo in obseg zahtevanega 
varstva. 

(4) Še pred objavo patentne prijave v uradnem glasilu Urada, 
lahko Urad objavi ali sporoči tretji osebi naslednje podatke: 
a) številko prijave; 
b) datum vložitve prijave in, če je zahtevana prednostna pravica, 
datum, državo oziroma urad In številko prve prijave; 
c) podatke o prijavitelju (priimek, ime in naslov oziroma firmo in 
sedež); 
d) naziv izuma. 

9. člen 
(pristojbine) 

(1) V zvezi s pridobitvijo in vzdrževanjem veljavnosti pravic po 
tem zakonu se plačujejo pristojbine. Pristojbine se plačujejo v 
rokih, določenih s tem zakonom. Višino pristojbin določi Vlada 
Republike Slovenije z uredbo. 
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(2) V postopkih, v katerih se po prejšnjem odstavku plačujejo 
pristojbine, se ne plačujejo takse po zakonu, ki ureja upravne 
takse. 

(3) Če pristojbine v postopku niso pravočasno plačane ali če niso 
plačane v celoti, se šteje, da pristojbina ni plačana in da je vloga 
umaknjena, razen če ta zakon določa drugače. Na zahtevo 
plačnika Urad vrne plačani znesek. 

Drugo poglavje 

PATENT 

1. oddelek 
Patent in patent s skrajšanim trajanjem 

10. člen 
(predmet patentnega varstva) 

(1) Patent se podeli za izum s slehernega področja tehnike, ki je 
nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv. 

(2) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se opredelijo natančnejši 
pogoji za podeljevanje patentov za posamezna področja tehnike 
z določenimi tehničnimi ali tehnološkimi posebnostmi. 

11. člen 
(izjeme iz patentnega varstva) 

(1) Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga 
pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se 
neposredno kot taki ne štejejo za izume po 10. členu tega zakona. 

(2) Patent ne more biti podeljen za: 
a) izum, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo; 
b) izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka 
zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali 
živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem 
na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku. 

12. člen 
(novost izuma) 

(1) Izum je nov, če ni obsežen s stanjem tehnike. 

(2) V stanje tehnike se šteje vse, kar je bilo pred datumom vložitve 
patentne prijave dostopno javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z 
uporabo ali na katerikoli drug način. Učinek prednostne pravice 
je, da se za potrebe tega člena datum prednostne pravice šteje 
kot datum prijave. 

(3) V stanju tehnike je zaobsežena tudi vsebina prijav, ki so bile 
vložene pred datumom iz prejšnjega odstavka in so bile objavljene 
na ta dan ali kasneje, in sicer: 
a) nacionalnih patentnih prijav, kot so bile prvotno vložene pri 
Uradu; 
b) prijav za evropski patent, kot so bile prvotno vložene pri 
Evropskem patentnem uradu (v nadaljnjem besedilu: EPU) na 
podlagi Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. 
oktobra 1973 (v nadaljnjem besedilu: EPK), če se z njimi zahteva 
varstvo v Republiki Sloveniji; 
c) mednarodnih prijav, kot so bile prvotno vložene na podlagi 

Pogodbe o sodelovanju na področju patentov z dne 19. junija 
1970, dopolnjene 2. oktobra 1979 in spremenjene 3. februarja 
1984 (Uradni list RS-MP, št. 19/93, v nadaljnjem besedilu: PCT), ki 
jih je Urad prejel kot izbrani urad v skladu z 39. členom PCT. 

(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena se lahko snov ali zmes, ki je obsežena s stanjem 
tehnike, zavaruje s patentom za izum, ki se nanaša na snov ali 
zmes za uporabo pri postopku zdravljenja po točki b) drugega 
odstavka 11. člena tega zakona, če takšna uporaba ni obsežena 
s stanjem tehnike. 

13. člen 
(neškodljivo razkritje izuma) 

(1) Ob uporabi 12. člena tega zakona se ne upošteva razkritje 
izuma, do katerega je prišlo v roku največ šest mesecev pred 
vložitvijo patentne prijave neposredno ali posredno zaradi: 
a) očitne zlorabe v odnosu do prijavitelja ali njegovega pravnega 
prednika ali 
b) dejstva, da je prijavitelj ali njegov pravni prednik razstavil izum 
na uradni ali uradno priznani mednarodni razstavi iz 62. člena 
tega zakona. 

(2) Določba točke b) prejšnjega odstavka velja le, če prijavitelj v 
prijavi navede, da je bil izum na tak način razstavljen, in predloži 
o tem ustrezno potrdilo v skladu z drugim odstavkom 62. člena 
tega zakona. 

14. člen 
(inventivna raven) 

(1) Šteje se, da je izum na inventivni ravni, če za strokovnjaka 
predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike po drugem 
odstavku 12. člena tega zakona. 

(2) Če so v stanju tehnike zaobseženi tudi dokumenti po tretjem 
odstavku 12. člena tega zakona, se ti dokumenti pri presoji 
inventivne ravni ne upoštevajo. 

(3) Če vloži isti prijavitelj poleg prve patentne prijave, ki še ni bila 
objavljena, še kakšno patentno prijavo, ki se nanaša na isti predmet 
izuma kot prva, se prva patentna prijava ne upošteva pri presoji 
inventivne ravni druge patentne prijave. 

15. člen 
(industrijska uporabljivost) 

Izum je industrijsko uporabljiv, če je predmet izuma tehnično 
izvedljiv in se lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski 
dejavnosti, vključno s kmetijstvom. 

16. člen 
(predmet varstva patenta s skrajšanim trajanjem) 

(1) Razen izuma za postopek, rastlinsko vrsto in živalsko pasmo 
se patent s skrajšanim trajanjem lahko podeli za izum, ki je nov, 
industrijsko uporabljiv in dosežen z ustvarjalnim delom. 

(2) Šteje se da je izum dosežen z ustvarjalnim delom, če izkazuje 
določeno učinkovitost ali praktično prednost pri gospodarski 
uporabi. 

(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na patent, veljajo smiselno 
za patent s skrajšanim trajanjem, razen če ta zakon ne določa 
drugače. 
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17. člen 
(zaupni izumi) 

(1) Izum, ki je pomemben za obrambo ali varnost Republike 
Slovenije, se šteje za zaupnega in se prijavi pri ministrstvu, 
pristojnem za obrambo. 

(2) O pogojih izkoriščanja zaupnega izuma, zlasti o plačilu za 
njegovo izkoriščanje, se neposredno dogovorita izumitelj in 
ministrstvo, pristojno za obrambo. 

(3) Prijava za izum po prvem odstavku tega člena se lahko vloži 
pri Uradu, če ga ministrstvo, pristojno za obrambo, ne želi 
izkoriščati ali če soglaša z vložitvijo patentne prijave. 

18. čien 
(pravice iz patenta) 

(1) Patent zagotavlja imetniku naslednje izključne pravice: 
a) če je predmet patenta proizvod: preprečitev tretjim osebam, ki 
nimajo imetnikove privolitve, da izdelujejo, uporabljajo, ponujajo v 
prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo zadevni proizvod; 
b) če je predmet patenta postopek: preprečitev tretjim osebam, ki 
nimajo imetnikove privolitve, da postopek uporabljajo in ponujajo 
v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo proizvod, ki je 
pridobljen neposredno s tem postopkom. 

(2) Obseg patentnega varstva je določen z vsebino patentnih 
zahtevkov. Za razlago patentnih zahtevkov pa se uporabljajo tudi 
opis in skice. 

19. člen 
(omejitev pravic iz patenta) 

Pravice iz 18. člena tega zakona se ne nanašajo na: 
a) dejanja, storjena zasebno in za negospodarske namene; 
b) raziskave in poizkuse vseh vrst, ki se nanašajo na predmet 
patenta, ne glede na njihov končni namen; 
c) neposredno posamično pripravo zdravila v lekarni v skladu z 
zdravniškim navodilom ali receptom ter dejanja, ki se nanašajo 
na tako pripravljeno zdravilo; 
d) uporabo predmeta patentiranega izuma na ladjah drugih držav, 
v ladijskem trupu, strojih, škripčevju, palubni opremi in raznih 
dodatkih ladijske opreme, kadar te ladje začasno ali slučajno 
priplujejo v vode Republike Slovenije, pod pogojem, da je izum tu 
uporabljen izključno za potrebe ladje; 
e) uporabo patentiranega izuma v konstrukcijah ali delovanju 
zračnih plovil ali kopenskih vozil drugih držav, ali v priborih teh 
plovil oziroma vozil, kadar začasno ali slučajno pridejo na ozemlje 
Republike Slovenije; 
f) dejanja, predvidena v 27. členu Konvencije o mednarodnem 
civilnem letalstvu z dne 7. decembra 1944 (Uradni list FLRJ-MP, 
št. 3/54, 5/54, 9/61, 5/62, 11/63, 49/71, 62/73,15/78, 2/80, Uradni 
list RS-MP, št. 9/92), kadar gre za letalo države, za katero veljajo 
določbe navedenega člena konvencije. 

20. čien 
(pravica poprejšnje uporabe) 

(1) Pravice, ki jih ima imetnik patenta na podlagi 18. člena tega 
zakona, nimajo pravnega učinka zoper osebo, ki je v dobri veri 
uporabljala izum v Republiki Sloveniji pred datumom prijave 
zadevnega patenta ali datumom prednostne pravice, če je ta 
zahtevana, ali se pripravljala za njegovo uporabo, in ki nadaljuje s 
tako uporabo. Taka oseba zadrži pravico uporabljati izum, nima 
pa pravice dajati licence ali drugače razpolagati z izumom. 

(2) Pravica osebe iz prejšnjega odstavka do nadaljevanja uporabe 
izuma se sme prenesti le skupaj z zadevnim podjetjem ali poslovno 
dejavnostjo, v kateri se uporablja izum ali so bile izvedene priprave 
za njegovo uporabo. 

21. člen 
(izčrpanje pravic iz patenta) 

(1) Pravice iz patenta se ne nanašajo na dejanja v Republiki 
Sloveniji v zvezi s proizvodom, na katerega se patent nanaša, 
potem ko je imetnik ta proizvod dal na trg v Republiki Sloveniji ali 
se je to zgodilo z njegovim izrecnim soglasjem, razen če obstajajo 
razlogi, ki bi po pravu Republike Slovenije utemeljevali razširitev 
pravic iz patenta na taka dejanja. 

(2) Izčrpanje pravic iz patenta po prejšnjem odstavku se lahko 
razširi prek ozemlja Republike Slovenije, če je to v skladu z 
mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo. 

22. člen 
(trajanje patenta) 

(1) Ob upoštevanju tretjega odstavka 91. člena in ustreznih določb 
109. člena tega zakona traja patent dvajset let od datuma vložitve 
prijave. 

(2) Neposredno po izteku trajanja patenta se lahko za izum enkrat 
podaljša veljavnost patenta, in sicer za največ pet let, če je 
razglašeno vojno stanje ali podobne izredne razmere - za dobo 
trajanja takšnega stanja oziroma okoliščin. 

(3) Neposredno po izteku trajanja patenta se lahko za izum v 
skladu z uredbo Vlade Republike Slovenije enkrat podeli dodatni 
varstveni certifikat, in sicer za največ pet let, če je predmet patenta 
proizvod ali postopek za proizvodnjo oziroma uporabo proizvoda, 
za katerega je pred pričetkom gospodarskega izkoriščanja 
potrebno izvesti z zakonom predpisani uradni postopek odobritve 
- za dobo trajanja uradnega postopka. 

23. člen 
(trajanje patenta s skrajšanim trajanjem) 

Ob upoštevanju ustreznih določb 109. člena tega zakona traja 
patent s skrajšanim trajanjem deset let od datuma vložitve prijave. 

2. oddelek 
Evropska patentna prijava in evropski patent 

24. člen 
(uporaba prava) 

(1) Za patent, ki ga je v skladu z EPK podelil EPU (v nadaljnjem 
besedilu: evropski patent), in za prijavo, vloženo v skladu z EPK, 
za evropski patent (v nadaljnjem besedilu: evropska patentna 
prijava), s katerima se zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, se 
uporabljajo določbe tega zakona, razen če je z EPK drugače 
določeno. 

(2) V primeru neskladja med določbami EPK in določbami tega 
zakona, se glede evropskih patentnih prijav in evropskih patentov 
uporabljajo določbe EPK. 
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25. člen 
(vložitev evropske patentne prijave) 

(1) Evropska patentna prijava, z izjemo izločenih prijav, se sme 
vložiti pri Uradu v jeziku, ki ga dopuščata prvi in drugi odstavek 
14. člena EPK. 

(2) Pri evropski patentni prijavi za izum, ki lahko vpliva na 
nacionalno varnost v Republiki Sloveniji, se uporablja 17. člen 
tega zakona. 

26. člen 
(veljavnost evropske patentne prijave) 

(1) Evropska patentna prijava, s katero se zahteva varstvo v 
Republiki Sloveniji in kateri je bil dodeljen datum vložitve, je 
enakovredna nacionalni patentni prijavi, ob upoštevanju morebitne 
zahtevane prednostne pravice za evropsko patentno prijavo, ne 
glede na kasnejši izid o njej. 

(2) Objavljena evropska patentna prijava, s katero se zahteva 
varstvo v Republiki Sloveniji, ima varstvo, določeno s četrtim 
odstavkom 122. člena tega zakona, in sicer od dneva, ko je 
prijavitelj obvestil osebo, ki uporablja izum v Republiki Sloveniji, o 
slovenskem prevodu patentnih zahtevkov objavljene evropske 
patentne prijave. 

27. člen 
(veljavnost evropskega patenta) 

(1) Evropski patent, s katerim se zahteva varstvo v Republiki 
Sloveniji, zagotavlja glede na drugi do četrti odstavek tega člena 
od dneva, ko je EPU objavil sklep o njegovi podelitvi, enake pravice 
kot nacionalni patent pri Uradu po 18. členu tega zakona. 

(2) V roku treh mesecev po datumu objave sklepa o podelitvi 
evropskega patenta je imetnik evropskega patenta dolžan dostaviti 
Uradu slovenski prevod patentnih zahtevkov za evropski patent 
in plačati predpisano pristojbino za objavo. 

(3) Če velja zaradi ugovora, vloženega pri EPU, evropski patent 
s spremenjenimi zahtevki, se smiselno uporablja prejšnji odstavek. 

(4) Če vsebujejo zahtevki sklicevalne oznake, navedene v skicah, 
se prevodu, določenem v drugem in tretjem odstavku tega člena 
priložijo tudi skice, s tem da se prevede tudi vsako besedilo v teh 
skicah. 

(5) Urad objavi vsak prevod, ki je pravilno vložen v skladu z 
drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena. 

(6) Če imetnik evropskega patenta ravna po drugem odstavku 
tega člena, izda Urad odločbo o vpisu evropskega patenta v 
register patentov pri Uradu. 

(7) Če prevod, naveden v drugem, tretjem ali četrtem odstavku 
tega člena, ni pravočasno vložen ali če predpisana pristojbina ni 
pravočasno plačana, se evropski patent, s katerim se zahteva 
varstvo v Republiki Sloveniji, šteje za ničnega. 

28. člen 
(verodostojno besedilo evropskih patentnih prijav ali 

evropskih patentov) 

(1) Če prevod iz 26. in 27. člena tega zakona zagotavlja ožje 
varstvo kot v jeziku postopkov, se prevod šteje za verodostojno 
besedilo, razen v primeru postopka ugovora pri EPU. 

(2) Prijavitelj ali imetnik evropskega patenta lahko vsak čas vloži 
popravljeni prevod patentnih zahtevkov. Popravljeni prevod ima 
pravni učinek od dneva, ko ga je Urad objavil oziroma od dneva, 
ko je prijavitelj ali imetnik evropskega patenta o njem obvestil 
osebo, ki uporablja ta izum v Republiki Sloveniji. 

(3) Vsaka oseba, ki izum v dobri veri uporablja ali je izvedla 
učinkovite in resne priprave za uporabo izuma, pri čemer takšna 
uporaba ne bi bila kršitev prijave oziroma patenta v izvirnem 
prevodu, sme tudi potem, ko začne veljati popravljeni prevod, 
brez plačila nadaljevati s takšno uporabo v svojem poslovanju in 
za potrebe tega poslovanja. 

29. člen 
(pristojbine za evropski patent) 

(1) Pristojbine za vzdrževanje evropskega patenta v Republiki 
Sloveniji, se za leta, ki sledijo letu, v katerem je bil objavljen sklep 
o podelitvi evropskega patenta, plačujejo Uradu ob upoštevanju 
109. in 110. člena tega zakona. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek zapade prva pristojbina za 
vzdrževanje evropskega patenta v plačilo dva meseca po objavi 
sklepa o podelitvi evropskega patenta. 

(3) V skladu z 39. členom EPK pripada Evropski patentni 
organizaciji del pristojbin, vplačanih po tem členu. 

0 

30. člen 
(sprememba v nacionalno patentno prijavo) 

(1) Evropska patentna prijava, s katero se zahteva varstvo v 
Republiki Sloveniji, se lahko spremeni v nacionalno patentno 
prijavo, če se šteje evropska patentna prijava za umaknjeno na 
podlagi petega odstavka 77. člena EPK ali ker prevod prijave po 
drugem odstavku 14. člena EPK ni bil vložen pravočasno, kot to 
določa tretji odstavek 90. člena EPK. 

(2) Prijavitelj mora v predpisanem roku plačati predpisano 
pristojbino in vložiti prevod prijave pri Uradu v slovenskem jeziku. 

31. člen 
(hkratno varstvo) 

Če imata evropski patent in nacionalni patent, ki sta podeljena isti 
osebi, isti datum vložitve ali isti datum zahtevane prednostne 
pravice, nacionalni patent ne bo imel pravnega učinka od datuma, 
ko je potekel rok za ugovor na evropski patent in ugovor ni bil 
vložen, ali od datuma končne odločbe o veljavnosti evropskega 
patenta v postopku ugovora, če se nacionalni patent nanaša na 
isti izum kot evropski patent. 

3. oddelek 
Patentna prijava po PCT 

32. člen 
(prijave na podlagi PCT) 

(1) Urad v skladu s PCT opravlja funkcijo prejemnega urada. 

(2) Urad sprejema mednarodne prijave, katerih vložniki so 
državljani Republike Slovenije ali osebe, ki imajo stalno bivališče 
oziroma sedež na ozemlju Republike Slovenije. 
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(3) Mednarodna prijava po PCT se vloži v angleškem, francoskem 
ali nemškem jeziku. Mednarodna prijava po PCT se lahko vloži 
tudi v slovenskem jeziku, če je v roku, predpisanim s pravili ali 
navodili, izdanimi za izvajanje PCT, Uradu predložen prevod te 
prijave v angleški, francoski ali nemški jezik. 

(4) Urad pobira v imenu in za račun Mednarodnega urada 
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino pristojbine v zvezi 
s prijavami po tem členu. 

(5) EPU je pristojna ustanova za mednarodno poizvedbo in 
mednarodni predhodni preizkus mednarodnih prijav po PCT, 
vloženih pri Uradu. 

(6) Imenovanje ali izbira Republike Slovenije v mednarodni prijavi 
po točki (viii) 2. člena PCT se šteje kot zahteva za podelitev 
evropskega patenta, ki velja v Republiki Sloveniji na podlagi 
mednarodne pogodbe, ki obvezuje Republiko Slovenijo. 

Tretje poglavje 

MODEL 

1. oddelek 
Model 

33. člen 
(predmet varstva modela) 

(1) Model se registrira za videz izdelka, ki je nov in ima individualno 
naravo. 

(2) Videz izdelka pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega 
dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture 
oziroma materialov izdelka samega ali ornamentov na njem. 

(3) Izdelek pomeni industrijski ali obrtni izdelek, ki med drugim 
vključuje dele, ki so namenjeni za sestavo kompleksnega izdelka, 
embalažo, modni kroj, opremo knjig, grafične simbole in tipografske 
znake, z izjemo računalniških programov. Kompleksen izdelek 
pomeni izdelek, sestavljen iz več sestavnih delov, ki jih je mogoče 
zamenjati, tako da se izdelek lahko razstavi in ponovno sestavi. 

(4) Če se videz izdelka, nanaša na sestavni del kompleksnega 
izdelka, je nov in ima individualno naravo le: 
a) če sestavni del, potem ko je vključen v kompleksen izdelek, 
ostane viden ob normalni uporabi kompleksnega izdelka, in 
b) če vidne značilnosti sestavnega dela tudi same izpolnjujejo 
pogoja glede novosti in individualne narave. 

(5) Normalna uporaba po točki a) prejšnjega odstavka pomeni 
uporabo pri končnem uporabniku, brez opravil vzdrževanja, 
servisiranja ali popravljanja. 

34. člen 
(novost in individualna narava) 

(1) Videz izdelka je nov, če pred datumom vložitve prijave modela 
ali datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana, javnosti ni 
bil dostopen enak videz izdelka. Videz izdelka se šteje za enakega, 
če se njegove značilnosti razlikujejo le v nepomembnih 
podrobnostih. 

(2) Videz izdelka ima individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga 
naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, 
ki ga naredi kak drug videz izdelka, ki je bil dostopen javnosti 
pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice, 
če je ta zahtevana. 

(3) Pri ocenjevanju individualne narave se upošteva stopnja 
svobode oblikovalca pri razvoju videza izdelka. 

35. člen 
(razkritje videza izdelka) 

(1) Pri uporabi 34. člena tega zakona se šteje, da je bil videz 
izdelka dostopen javnosti, če je bil objavljen v postopku registracije 
oziroma kako drugače ali razstavljen, uporabljen pri trgovanju ali 
drugače razkrit pred datumom vložitve prijave ali datumom 
prednostne pravice, če je ta zahtevana, razen če bi ti dogodki 
lahko neutemeljeno postali znani v normalnem poteku poslovanja 
specializiranim krogom zadevnega področja, ki delujejo v Republiki 
Sloveniji. Videz izdelka ne šteje za dostopnega javnosti zgolj zato, 
ker je bil razkrit tretji osebi pod izrecnimi ali neizrecnimi pogoji 
zaupnosti. 

(2) Pri uporabi 34. člena tega zakona se razkritje ne upošteva, če 
je bil videz izdelka, za katerega se zahteva varstvo z modelom, 
dostopen javnosti v Republiki Sloveniji: 
a) zaradi podatkov, ki jih je dal oblikovalec, njegov pravni naslednik 
ali tretja oseba, ali zaradi dejanja oblikovalca ali njegovega 
pravnega naslednika; in 
b) v obdobju dvanajstih mesecev pred vložitvijo prijave, ali 
datumom prednostne pravice, če je ta zahtevana. 

(3) Prejšnji odstavek se uporablja tudi, če je bil videz izdelka 
dostopen javnosti kot posledica zlorabe v odnosu do oblikovalca 
ali njegovega pravnega naslednika. 

36. člen 
(zavrnitev modela) 

(1) Videz izdelka se ne more registrirati kot model: 
a) če ne ustreza drugemu odstavku 33. člena tega zakona; 
b) če ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali četrtega odstavka 33. 
člena ali 34. ali 35. člena tega zakona; 
c) če mora biti zavrnjen na podlagi 6."" člena Pariške konvencije 
za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, zadnjič 
revidirane 14. julija 1967 (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/74, 7/86, 
Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljnjem besedilu: Pariška 
konvencija), ker ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov; 
d) če vsebuje ali posnema znamenja, embleme ali grbe, ki niso 
obseženi s 6.'" členom Pariške konvencije, vendar imajo poseben 
javni pomen, razen če so pristojni organi zanje izdali dovoljenje 
za registracijo; 
e) če nasprotuje javnemu redu ali morali. 

(2) Model se ne more registrirati za značilnosti izgleda izdelka, ki 
so določene izključno z njegovo tehnično funkcijo. 

(3) Model se ne more registrirati za značilnosti izgleda izdelka, ki 
morajo biti reproducirane v natančni obliki in dimenzijah, zato da 
bi bilo mogoče izdelek, na katerega se videz nanaša, mehansko 
povezati z drugim izdelkom ali ga vanj, okrog njega ali ob njega 
namestiti, tako da lahko vsak izdelek-opravlja svojo funkcijo. » 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko pod pogoji iz 34. člena 
tega zakona kot model registriran videz izdelka, ki omogoča 
večkratno sestavo ali povezavo medsebojno zamenljivih izdelkov 
znotraj modularnega sistema. 
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37. člen 
(pravice iz modela) 

(1) Imetnik modela ima izključno pravico, da ga uporablja in 
prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da ga 
uporabljajo. Omenjena uporaba obsega zlasti izdelovanje, 
ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje ali uporabljanje 
izdelka, na katerega se videz nanaša, ali skladiščenje takega 
izdelka v te namene. 

(2) Obseg varstva vključuje vsak videz izdelka, ki pri seznanjenem 
uporabniku ne ustvari drugačnega celotnega vtisa. Pri ocenjevanju 
obsega varstva se upošteva stopnja svobode oblikovalca pri 
razvoju njegovega videza izdelka. 

(3) Pravice iz prvega odstavka tega člena se ne nanašajo: 
a) smiselno na dejanja, našteta v 19. členu tega zakona, razen 
točke c); 
b) na dejanja reproduciranja za namene citiranja ali učenja, če so 
v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in ne škodijo neupravičeno 
normalnemu izkoriščanju modela in če se navede vir. 

(4) Tretja oseba sme uveljavljati pravico poprejšnje uporabe 
modela. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe 20. člena tega 
zakona. 

38. člen 
(izčrpanje pravic iz modela) 

(1) Pravice iz modela se ne nanašajo na dejanja v zvezi z 
izdelkom, na katerega se nanaša videz, ki je predmet modela, če 
je imetnik modela dal izdelek na trg v Republiki Sloveniji ali je bilo 
to storjeno z njegovim soglasjem. 

(2) Izčrpanje pravic iz modela po prejšnjem odstavku se lahko 
razširi prek ozemlja Republike Slovenije, če je to v skladu z 
mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo. 

39. člen 
(druge oblike varstva modela) 

(1) Določbe tega zakona o modelu ne posegajo v določbe drugih 
zakonov, ki se nanašajo na neregistrirane modele, znamke ali 
druge znake razlikovanja, patente, uporabne modele, oznake, 
civilno odgovornost ali nelojalno konkurenco. 

(2) Model je lahko predmet avtorskopravnega varstva od dneva, 
ko je bil videz izdelka ustvarjen ali določen v katerikoli obliki, če 
izpolnjuje pogoje za pridobitev takega varstva po zakonu, ki ureja 
avtorsko in sorodne pravice. 

40. člen 
(trajanje modela) 

(1) Model traja eno ali več petletnih obdobij od datuma vložitve 
prijave. 

(2) Ob upoštevanju ustreznih določb 109. člena tega zakona 
lahko imetnik modela obnovi model za eno ali več petletnih obdobij, 
vendar največ petindvajset let od datuma vložitve prijave. 

(3) Če se model nanaša na več izdelkov, se lahko obnovi v 
skladu s prejšnjim odstavkom za celotni model ali v zoženem 
obsegu le za nekatere izdelke. 

2. oddelek 
Mednarodni depozit modela 

41. člen 
(zahteve po Haaškem sporazumu) 

(1) Zahteve po Haaškem sporazumu o mednarodnem depozitu 
industrijskih vzorcev in modelov z dne 28. novembra 1960, 
dopolnjenem 14. julija 1967 ter spremenjenem in dopolnjenem 28. 
septembra 1979 (Uradni list RS-MP, št. 20/94, v nadaljnjem 
besedilu: Haaški sporazum) se vložijo v skladu s Haaškim 
sporazumom ter pravili in navodili, izdanimi za njegovo izvajanje, 
neposredno pri Mednarodnem uradu. 

(2) Pri zahtevah po Haaškem sporazumu, s katerimi se zahteva 
varstvo modela v Sloveniji, se v skladu z 8. členom Haaškega 
sporazuma smiselno uporabljajo določbe tega zakona razen 
drugega odstavka 96. člena tega zakona. 

Četrto poglavje 

ZNAMKA 

1. oddelek 
Znamka in kolektivna znamka 

42. člen 
(predmet varstva znamke) 

(1) Kot znamka se sme registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli 
kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev 
enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče 
grafično prikazati, kot so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, 
črke, številke, figurativni elementi, trodimenzionalne podobe, 
vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv 
kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov. 

(2) Pri presoji, ali se znak lahko registrira kot znamka, se 
upoštevajo vse dejanske okoliščine, zlasti trajanje uporabe znaka. 

(3) Narava blaga ali storitev, na katere se nanaša znamka, ne 
sme biti v nobenem primeru ovira za registracijo. 

43. člen 
(absolutni razlogi za zavrnitev znamke) 

(1) Kot znamka se ne more registrirati znak: 
a) ki ga ni mogoče grafično prikazati; 
b) ki je brez slehernega razlikovalnega učinka; 
c) ki lahko v gospodarskem prometu označuje izključno vrsto, 
kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas 
proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge značilnosti blaga 
ali storitev; 
d) ki vsebuje ali sestoji iz geografske označbe, ki označuje vina 
ali žgane pijače, če se prijava znamke nanaša na vina ali žgane 
pijače, ki nimajo takega izvora; 
e) ki sestoji izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v 
jezikovni rabi ali v dobroverni in ustaljeni praksi trgovanja; 
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f) ki sestoji izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga ali je 
nujna za dosego tehničnega učinka ali daje blagu bistveno 
vrednost; 
g) ki nasprotuje javnemu redu ali morali; 
h) ki zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali 
geografskega izvora blaga ali storitev; 
i) ki vsebuje uradne znake ali punce za kontrolo ali jamstvo 
kakovosti blaga ali jih posnema; 
j) za katerega ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov in mora 
biti zavrnjen na podlagi 6."* člena Pariške konvencije; 
k) ki vsebuje ali posnema znamenja, embleme ali grbe, ki niso 
obseženi s 6.ter členom Pariške konvencije, vendar imajo poseben 
javni pomen, razen če so pristojni organi zanje izdali dovoljenje 
za registracijo. 

(2) Za znamke, ki so pridobile razlikovalni učinek z dolgotrajno 
uporabo, se ne uporabljajo točke b), c) in e) prejšnjega odstavka. 

(3) Znaka, ki ne more biti registriran zaradi nasprotovanja 
določbam j) in k) prvega odstavka tega člena, ker vsebuje ime, 
kratico, državni grb, emblem, zastavo ali kakšen drug uradni 
znak Republike Slovenije ali njegov del, ni dovoljeno uporabljati v 
gospodarskem prometu brez soglasja Vlade Ropublike Slovenije. 

44. člen 
(relativni razlogi za zavrnitev znamke) 

(1) Kot znamka se nadalje ne more registrirati znak: 
a) ki je enak prejšnji znamki druge osebe in če so blago ali storitve, 
za katere je registracija zahtevana, enaki blagu ali storitvam, za 
katere je registrirana prejšnja znamka; 
b) ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe in če so 
blago ali storitve, na katere se nanašata znak in znamka, enaki 
ali podobni, zaradi česar obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri 
čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s 
prejšnjo znamko; 
c) ki je enak ali podoben prejšnji znamki druge osebe, ki je 
registrirana za blago ali storitve, ki niso enaki ali podobni blagu ali 
storitvam, za katere je bila registracija zahtevana, če bi uporaba 
takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala 
razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke ali če bi uporaba 
takega znaka nakazovala povezanost med blagom ali storitvami 
in imetnikom prejšnje znamke in bi to utegnilo škodovati interesom 
imetnika prejšnje znamke; 
d) če je enak ali podoben znamki ali neregistriranemu znaku, ki je 
v Republiki Sloveniji znana znamka v smislu člena 6.bis Pariške 
konvencije ali tretjega odstavka 16. člena Sporazuma TRIPs; 
e) če imetnik znamke, registrirane v kakšni državi članici unije, 
ustanovljene na podlagi Pariške konvencije (v nadaljnjem besedilu: 
Pariška unija), ali Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem 
besedilu: WTO), dokaže, da je ta znak brez njegovega pooblastila 
prijavil njegov posrednik ali zastopnik na svoje ime; 
f) če bi njegova uporaba nasprotovala prej pridobljenim pravicam 
do imena, osebnega portreta, označbe za rastlinsko sorto, 
geografske označbe ali drugi pravici industrijske lastnine ali prej 
pridobljeni avtorski pravici, razen če je imetnik prej pridobljene 
pravice izrecno soglašal z registracijo takega znaka. 

(2) Prejšnja znamka po prejšnjem odstavku pomeni: 
a) znamko, ki je bila prijavljena ali registrirana v Republiki Sloveniji 
na podlagi nacionalne prijave pred datumom vložitve prijave 
kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta 
zahtevana; 
b) znamko, za katero je bilo zahtevano varstvo v Republiki Sloveniji 
na podlagi mednarodne prijave pred datumom vložitve prijave 
kasnejše znamke ali datumom prednostne pravice, če je ta 
zahtevana. 

45. člen 
(predmet varstva kolektivne znamke) 

(1) Kot kolektivna znamka se lahko registrira vsak znak, ki ustreza 
zahtevam po 42. členu tega zakona in je primeren za razlikovanje 
blaga ali storitev članov nosilca kolektivne znamke od blaga ali 
storitev drugih podjetij z ozirom na proizvodni ali geografski izvor, 
vrsto, kvaliteto ali kakšne druge značilnosti. 

(2) Prijavitelj oziroma nosilec kolektivne znamke je lahko vsako 
društvo ali združenje pravnih ali fizičnih oseb, vključno z zvezo 
društev ali združenj, ki ima lastnost pravne osebe (v nadaljnjem 
besedilu: društvo), ali pravna oseba javnega prava. 

(3) Člani nosilca lahko v skladu s pravilnikom iz 46. člena tega 
zakona uporabljajo kolektivno znamko. 

(4) Za pridobitev kolektivne znamke se uporabljajo določbe tega 
zakona, razen če ta zakon določa drugače. 

46. člen 
(pravilnik o kolektivni znamki) 

(1) Vložnik prijave za registracijo kolektivne znamke mora skupaj 
s prijavo predložiti pravilnik o kolektivni znamki. 

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vsaj naslednje 
podatke: 
a) naziv in sedež prijavitelja; 
b) dejavnost prijavitelja in podatke o tem, koga uradno oziroma 
statutarno predstavlja ali zastopa; 
c) pogoje za pridobitev članstva; 
d) podatke o krogu upravičencev do uporabe kolektivne znamke; 
e) določbe o pravicah in obveznostih članov v primeru kršitve 
kolektivne znamke. 

(3) Prijavitelj oziroma nosilec kolektivne znamke je dolžan Urad 
nemudoma obvestiti o vsaki spremembi ali dopolnitvi pravilnika. 
Urad preveri, ali sprememba oziroma dopolnitev pravilnika ustreza 
določbam drugega odstavka tega člena. 

(4) Pravilnik je javen in je vpogled vanj dovoljen vsakomur. 

47. člen 
(pravice iz znamke) 

(1) Znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in 
druge izključne pravice po tem zakonu. Imetnik znamke je 
upravičen preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, 
da v gospodarskem prometu uporabljajo: 
a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, 
ki so obseženi z znamko; 
b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali 
podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, 
obseženih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v 
javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in 
znamko; 
c) katerikoli znak, ki je enak ali podoben znamki za blago ali 
storitve, ki niso podobne tistim, ki so obseženi z znamko, če ima 
znamka v Republiki Sloveniji ugled, in če bi uporaba takega znaka 
brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala značaj ali 
ugled znamke. 

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka obsega med drugim prepoved: 
a) opremljanja blaga ali njihove embalaže z znakom; 
b) ponujanja blaga, označenega s tem znakom, njegovega dajanja 
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na trg ali skladiščenja v te namene oziroma ponujanja ali 
oskrbovanja s storitvami pod tem znakom; 
c) uvoza ali izvoza blaga pod tem znakom; 
d) uporabe znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju. 

48. člen 
(omejitev pravic iz znamke) 

Imetnik znamke ne more prepovedati tretjemu v gospodarskem 
prometu, da v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja: 
a) svoje ime ali naslov; 
b) označbe glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, 
geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja 
storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev; 
c) znamko, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali 
storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele; 
d) znak, ki je enak ali podoben znamki, če ga je tretji začel 
uporabljati v dobri veri pred datumom vložitve prijave oziroma 
pred datumom prednostne pravice, če je ta v prijavi zahtevana. 

49. člen 
(omejitev pravic iz kolektivne znamke) 

Nosilec kolektivne znamke, ki označuje tudi geografski izvor 
blaga, mora omogočiti vsaki osebi, katere blago ali storitve izvirajo 
iz navedenega geografskega območja in ki ustrezajo v pravilniku 
navedenim pogojem za uporabo kolektivne znamke, da postane 
član društva, ki je nosilec te znamke. 

50. člen 
(izčrpanje pravic iz znamke) 

(1) Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove njeno uporabo 
v zvezi z blagom, ki gaje imetnik dal na trg v Republiki Sloveniji ali 
se je to zgodilo z njegovim soglasjem. 

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če obstajajo utemeljeni 
razlogi za imetnikovo nasprotovanje nadaljnji komercializaciji blaga, 
zlasti če se je stanje tega blaga spremenilo ali poslabšalo, potem 
ko je bilo dano na trg. 

(3) Izčrpanje pravic iz znamke po prvem odstavku tega člena se 
lahko razširi prek ozemlja Republike Slovenije, če je to v skladu z 
mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo. 

51. člen 
(reprodukcije znamk v slovarjih) 

Če daje reprodukcija znamke v slovarju, enciklopediji ali podobnem 
delu vtis, da gre za generično ime blaga ali storitev, za katere je 
znak registriran, mora založnik dela na zahtevo imetnika znamke 
poskrbeti za to, da je najkasneje v naslednji izdaji publikacije pri 
reprodukciji znamke oznaka, da gre za znamko. 

52. člen 
(trajanje znamke) 

(1) Znamka traja deset let od datuma vložitve prijave. 

(2) Ob upoštevanju ustreznih določb 109. člena tega zakona 
lahko imetnik znamke poljubno mnogokrat obnovi znamko za 
obdobje naslednjih deset let, šteto od datuma vložitve prijave. 

(3) Znamka se lahko obnovi v skladu s prejšnjim odstavkom za 
vse blago ali storitve ali v zoženem obsegu le za nekatero blago 
ali storitve. 

2. oddelek 
Mednarodna registracija znamke 

i 

53. člen 
(vložitev zahteve pri Uradu) 

(1) Urad sprejema zahteve v skladu z Madridskim aranžmajem o 
mednarodnem registriranju znamk z dne 14. aprila 1891, zadnjič 
revidiranim 14. julija 1967 (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74, Uradni 
list RS-MP, št. 9/92, v nadaljnjem besedilu; Madridski aranžma) in 
Protokolom k Madridskemu sporazumu o mednarodnem 
registriranju znamk z dne 27. junija 1997 (Uradni list RS-MP, št. 
21/97, v nadaljnjem besedilu: Madridski Protokol). 

(2) Ob vložitvi zahteve ali v treh mesecih od vročitve poziva 
Urada se plača ustrezna pristojbina. Če pristojbina ni plačana v 
tem roku, se šteje, da je zahteva umaknjena. 

(3) K zahtevi za mednarodno registriranje znamke mora vložnik 
priložiti seznam blaga ali storitev v jeziku, ki je predpisan z 
Madridskim aranžmajem oziroma Madridskim Protokolom in 
predpisi in navodili za njuno izvajanje. 

(4) Če zahteva ni sestavljena v skladu z Madridskim aranžmajem 
oziroma Madridskim Protokolom, predpisi in navodili za njuno 
izvajanje, tem zakonom in podzakonskimi predpisi, Urad pozove 
vložnika, naj jo v treh mesecih od vročitve poziva ustrezno dopolni 
ali popravi. Če vložnik v tem roku ne popravi ali dopolni ustrezno 
svoje zahteve, se šteje, da je zahteva umaknjena. 

(5) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s 
podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino zahtev iz 
prvega odstavka tega člena in postopke v zvezi s temi zahtevami. 

54. člen 
(preizkus mednarodne znamke) 

(1) Pri zahtevah po Madridskem aranžmaju ali Madridskem 
Protokolu, s katerimi se zahteva varstvo znamke v Republiki 
Sloveniji, se v skladu s 5. členom Madridskega aranžmaja oziroma 
5. členom Madridskega Protokola smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona razen 103. člena tega zakona. 

(2) Objava podatkov o mednarodno registrirani znamki v glasilu 
Mednarodnega urada se šteje kot objava prijave znamke v 
Republiki Sloveniji. 

(3) Če se imetnik znamke, ki zahteva varstvo v Republiki Sloveniji 
na podlagi Madridskega aranžmaja ali Madridskega Protokola, 
ne izreče o nameravani zavrnitvi varstva znamke, o kateri je 
obveščen v skladu s 5. členom Madridskega aranžmaja oziroma 
5. členom Madridskega Protokola, Urad v takem primeru ne glede 
na peti odstavek 129. člena tega zakona izjemoma vroči odločbo 
neposredno po pošti imetniku znamke. 
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Peto poglavje 

GEOGRAFSKA OZNAČBA 

55. člen 
(predmet varstva registrirane geografske označbe) 

(1) Geografska označba, ki se sme registrirati, pomeni oznako, 
ki označuje, da blago izvira z določenega ozemlja, območja ali 
kraja na tem ozemlju, če je kakovost, sloves ali kakšna druga 
značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega 
porekla. 

(2) Kot geografska označba se lahko registrira tudi ime, ki je 
postalo po dolgotrajni uporabi v gospodarskem prometu splošno 
znano kot označba, da blago izvira iz določenega kraja ali 
območja. 

(3) Geografska označba, ki se nanaša na blago s posebnim 
zgodovinskim ali kulturnim pomenom, se lahko neposredno 
zavaruje z uredbo Vlade Republike Slovenije. 

(4) Kot geografska označba po tem zakonu se ne more registrirati 
geografska oznaka za kmetijske pridelke oziroma živila ter za 
vina in druge proizvode iz grozdja in vina. 

56. člen 
(razlogi za zavrnitev registracije geografske označbe) 

Geografska označba se ne more registrirati: 
a) če označuje ali nakazuje, da določeno blago izvira z 
geografskega območja, ki ni resnični kraj izvora, na način, ki 
zavaja javnost glede geografskega porekla izvora; 
b) če je sicer dobesedno resnična kar zadeva ozemlje, območje 
ali kraj, iz katerega izvira blago, vendar pa v javnosti ustvarja 
napačen vtis, da blago izvira z drugega geografskega območja; 
c) če je postala po dolgotrajni uporabi v gospodarskem prometu 
splošno znana kot oznaka za določeno vrsto blaga; 
d) če bi njena registracija zaradi ugleda, poznanosti in trajanja 
uporabe znamke lahko zavajala potrošnika glede resnične 
identitete izdelka. 

57. člen 
(varstvo registrirane geografske označbe pred 

splošno uporabo) 

Registrirane geografske označbe se ne morejo spremeniti v 
generična ali splošno znana imena, katerih uporaba v 
gospodarskem prometu bi bila prosta. 

58. člen 
(pravice iz registrirane geografske označbe) 

(1) Registrirana geografska označba je kolektivna pravica in jo 
smejo uporabljati v gospodarskem prometu osebe, ki v skladu s 
specifikacijo iz drugega odstavka 104. člena tega zakona 
proizvajajo in dajejo v promet blago, zavarovano z geografsko 
označbo. 

(2) Neupravičene osebe ne smejo uporabljati registrirane 
geografske označbe. 

(3) Uporaba registrirane geografske označbe je prepovedana, 
če blago ne izvira iz kraja, ki ga označuje določena geografska 
označba, tudi če je označen pravi izvor blaga, če je geografska 
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označba uporabljena v prevodu ali če geografsko označbo 
spremljajo izrazi, kot so »vrsta«, »tip«, »stil«, »imitacija« in 
podobno. 

59. člen 
(omejitev pravic iz registrirane geografske označbe) 

(1) Če je bila znamka, ki je enaka ali podobna registrirani 
geografski označbi, prijavljena ali registrirana v dobri veri ali če je 
bila znamka pridobljena z uporabo v dobri veri, še preden je bila 
geografska označba registrirana, te znamke ni mogoče razveljaviti 
ali prepovedati njene uporabe. 

(2) Registrirana geografska označba ne izključuje pravice 
drugega, da v gospodarskem prometu uporablja svoje ime ali ime 
svojega predhodnika v poslu, razen če je tako ime uporabljeno 
tako, da se zavaja javnost. 

60. člen 
(trajanje registrirane geografske označbe) 

Trajanje registrirane geografske označbe ni omejeno. 

Šesto poglavje 

SPLOŠNA NAČELA ZA POSTOPKE 

PRED URADOM 

61. člen 
(unijska prednostna pravica) 

(1) Kdor pravilno vloži prvo prijavo patenta, modela ali znamke v 
državi članici Pariške unije ali WTO, ima ob vložitvi prijave v 
Republiki Sloveniji prednostno pravico. Rok za uveljavljanje 
prednostne pravice je za patent dvanajst mesecev ter za modele 
in znamke šest mesecev od dneva vložitve prve prijave. 

(2) Oseba, ki zahteva prednostno pravico iz prejšnjega odstavka, 
mora ob vložitvi prijave v Republiki Sloveniji navesti datum 
zahtevane prednostne pravice. V treh mesecih po vložitvi prijave 
morata biti Uradu sporočena številka prve prijave in država 
oziroma urad vložitve prve prijave. Če prijavitelj ne ravna po 
določbah tega odstavka, se šteje, da prednostna pravica ni bila 
zahtevana. 

(3) Na zahtevo Urada ali v primeru spora na zahtevo sodišča 
mora tisti, ki zahteva prednostno pravico, predložiti prepis prve 
prijave, ki ga overi pristojni organ države članice Pariške unije ali 
WTO, v kateri je bila prva prijava vložena. Prepisa prve prijave ni 
mogoče zahtevati pred potekom šestnajstih mesecev od datuma 
vložitve prve prijave. 

(4) Če prepis prve prijave iz prejšnjega odstavka ni v slovenskem 
jeziku in je veljavnost zahtevane prednostne pravice bistvena za 
odločitev, ali je zadevni izum mogoče zavarovati s patentom, 
lahko Urad ali v primeru spora sodišče.zahteva, da tisti, ki zahteva 
prednostno pravico, v treh mesecih od vročitve poziva predloži 
prevod prve prijave v slovenskem jeziku. 

(5) Prijavitelj se lahko sklicuje na večkratno prednostno pravico, 
ki temelji na različnih prejšnjih prijavah, vloženih v eni ali več 
državah. 
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(6) Prijavitelj lahko v patentni prijavi zahteva prednostno pravico 
na podlagi prijave za varstvo uporabnega modela. 

(7) Urad na zahtevo in ob plačilu takse po zakonu, ki ureja upravne 
takse, izda potrdilo o prednostni pravici. Minister, pristojen za 
področje industrijske lastnine, s podzakonskim predpisom 
natančneje določi vsebino potrdila o prednostni pravici in postopek 
izdaje potrdila. 

62. člen 
(razstavna prednostna pravica) 

(1) Oseba, ki na uradni ali uradno priznani mednarodni razstavi 
po Konvenciji o mednarodnih razstavah, podpisani 22. novembra 
1928 in zadnjič revidirani 30. novembra 1972, v Republiki Sloveniji 
ali v drugi državi članici Pariške unije ali WTO razstavi izum, 
videz izdelka ali njegovega dela ali uporabi znak za označevanje 
blaga ali storitev, lahko v treh mesecih od dneva zaprtja razstave 
v svoji prijavi zahteva prednostno pravico od prvega dne 
razstavitve izuma ali videza izdelka ali njegovega dela oziroma 
uporabe znaka. 

(2) Oseba, ki zahteva prednostno pravico iz prejšnjega odstavka 
mora ob vložitvi prijave v Republiki Sloveniji navesti podatke o 
vrsti razstave, kraju, kjer je bila, datumih njenega odprtja in zaprtja 
ter o prvem dnevu razstavitve oziroma uporabe ter predložiti 
pisno potrdilo pristojnega organa države članice Pariške unije ali 
WTO, da gre za uradno ali uradno priznano mednarodno razstavo. 
Če prijavitelj ne ravna po določbah tega odstavka, se šteje, da 
prednostna pravica ni bila zahtevana. 

(3) Z zahtevanjem prednostne pravice po prvem odstavku tega 
člena se rok za uveljavljanje unijske prednostne pravice iz prvega 
odstavka 61. člena tega zakona ne more podaljšati. 

63. člen 
(popravek ali dopolnitev zahteve za priznanje 

prednostne pravice) 

(1) Prijavitelj lahko zahteva popravek ali dopolnitev zahteve za 
priznanje prednostne pravice v patentni prijavi v šestnajstih 
mesecih od datuma zahtevane prednostne pravice ali od 
spremenjenega datuma zahtevane prednostne pravice, če bi 
popravek ali dopolnitev povzročila spremembo v datumu 
zahtevane prednostne pravice, vendar le, če je zahteva vložena 
v štirih mesecih od datuma vložitve patentne prijave. 

(2) Prijavitelj mora hkrati z zahtevo plačati pristojbino, sicer se 
šteje, da je zahteva umaknjena. 

(3) Če je prijavitelj zahteval objavo po drugem odstavku 89. člena 
tega zakona in nato vložil tudi zahtevo iz prvega odstavka tega 
člena, se šteje, da zahteva iz prvega odstavka tega člena ni bila 
vložena, razen če je prijavitelj umaknil zahtevo po drugem 
odstavku 89. člena tega zakona, še pred zaključkom tehničnih 
priprav za objavo prijave. 

(4) Če je zaradi popravka ali dopolnitve zahteve za priznanje 
prednostne pravice spremenjen datum zahtevane prednostne 
pravice, se štejejo roki od spremenjenega datuma zahtevane 
prednostne pravice. 

64. člen 
(vzpostavitev prednostne pravice) 

(1) Če je datum vložitve patentne prijave, pri kateri bi bila lahko 
zahtevana prednostna pravica iz prve prijave, kasnejši od 
zadnjega datuma za uveljavljanje prednostne pravice, vendar ne 

več kot za dva meseca, lahko prijavitelj zahteva vzpostavitev 
prednostne pravice, če kljub skrbnemu ravnanju, ki so ga 
zahtevale okoliščine, ni mogel vložiti prijave v roku iz prvega 
odstavka 61. člena tega zakona. 

(2) Prijavitelj mora vložiti zahtevo za vzpostavitev prednostne 
pravice v dveh mesecih od zadnjega datuma za uveljavljanje 
prednostne pravice in pred zaključkom tehničnih priprav za objavo 
prijave. Hkrati z zahtevo mora plačati tudi pristojbino, sicer se 
šteje, da je zahteva umaknjena. 

65. člen 
(prepoved širitve obsega prijave) 

(1) Vsebina predmeta patentne prijave po datumu vložitve prijave 
ne sme biti razširjena prek vsebine predmeta prvotno sprejete 
prijave. 

(2) V prijavi modela se po datumu vložitve prijave ne sme bistveno 
spremeniti videz izdelka ali njegovega dela ali povečati število 
izdelkov. 

(3) V prijavi znamke se po datumu vložitve prijave ne sme bistveno 
spremeniti znak ali razširiti prvotni seznam blaga ali storitev. 

66. člen 
(podaljšanje rokov) 

(1) Prijavitelj ali imetnik lahko pred iztekom roka po tem zakonu 
zahteva njegovo podaljšanje za največ tri mesece. 

(2) Roki za vložitev tožbe in iz prejšnjega odstavka, prvega 
odstavka 13., drugega odstavka 27. člena, drugega odstavka 
35., prvega odstavka 61., prvega odstavka 62., prvega odstavka 
63, drugega odstavka 64, drugega odstavka 67., drugega 
odstavka 68., tretjega odstavka 80., tretjega odstavka 86., prvega 
odstavka 91., tretjega odstavka 92., drugega in tretjega odstavka 
94., prvega in petega odstavka odstavka 101., 109., 110., prvega 
odstavka 117., drugega odstavka 130. ter drugega odstavka 
137. člena, niso podaljšljivi. 

67. člen 
(nadaljevanje postopka po zamudi) 

(1) Prijavitelj, ki je zamudil rok za izpolnitev obveznosti, zahtevanih 
v postopku za pridobitev pravice, lahko zahteva, da se zamujeni 
rok šteje kot pravočasen in da se odpravijo pravne posledice 
zamude ter da Urad nadaljuje s postopkom pridobitve pravice. 

(2) Zahteva za nadaljevanje postopka se vloži v dveh mesecih 
od dneva, ko je bil prijavitelj seznanjen z zamudo oziroma z njenimi 
pravnimi posledicami. Prijavitelj mora hkrati z zahtevo opraviti 
zamujeno dejanje in plačati pristojbino za nadaljevanje postopka. 
Če v tem roku zamujeno dejanje ni opravljeno ali če pristojbina za 
nadaljevanje postopka ni plačana, se šteje, da zahteva ni bila 
vložena. 

(3) Nadaljevanja postopka ni mogoče zahtevati zaradi zamude 
roka iz prejšnjega odstavka in roka za vložitev ugovora ali tožbe 
ali če je vložena zahteva za vrnitev v prejšnje stanje ali zahteva 
za popravek ali dopolnitev zahteve za priznanje prednostne 
pravice ali zahteva za vzpostavitev prednostne pravice. 

(4) Če je Urad ugodil zahtevi za nadaljevanje postopka, se 
smiselno uporablja šesti oziroma sedmi odstavek 68. člena tega 
zakona. 
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68. člen 
(vrnitev v prejšnje stanje) 

(1) Stranka v postopku pred Uradom sme iz upravičenih razlogov 
zahtevati vrnitev v prejšnje stanje, če kljub skrbnemu ravnanju, 
ki so ga zahtevale okoliščine, ni mogla pravočasno izvršiti 
obveznosti, ki jih je Urad zahteval v skladu s tem zakonom in na 
njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, in se je zaradi 
tega njena prijava ali kakšna druga vloga štela za umaknjeno ali 
je bila zavržena ali zavrnjena oziroma je pravica prenehala veljati. 

(2) Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje se vloži v treh mesecih, 
šteto od dneva, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo, če 
je stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je 
za to zvedela. Hkrati z zahtevo je treba opraviti zamujeno dejanje 
in plačati pristojbino. Če ob vložitvi zahteve zamujeno dejanje ni 
opravljeno ali če pristojbina ni plačana, se šteje, da je zahteva 
umaknjena. 

(3) Urad ne more zavrniti zahteve za vrnitev v prejšnje stanje v 
delu ali v celoti, če ni stranke pred tem pisno seznanil z razlogi za 
zavrnitev zahteve v delu ali v celoti in če je ni pozval, naj se v roku 
treh mesecev od vročitve poziva izreče o raziogih za zavrnitev 
zahteve. 

(4) Po enem letu od dneva zamude se ne more več zahtevati 
vrnitve v prejšnje stanje. 

(5) Vrnitve v prejšnje stanje ni mogoče zahtevati zaradi zamude 
rokov za vložitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje, zahteve 
za nadaljevanje postopka, ugovora ali tožbe, zahteve za 
uveljavljanje prednostne pravice in za predložitev prepisa prve 
prijave, zahteve za popravek ali dopolnitev zahteve za priznanje 
prednostne pravice ali zahteve za vzpostavitev prednostne 
pravice. 

(6) Vsak, ki je v dobri veri uporabljal ali imel učinkovite in resne 
priprave za uporabo izuma ali modela, ki je predmet objavljene 
prijave, v obdobju med izgubo pravice po prvem odstavku tega 
člena in objavo vrnitve v prejšnje stanje pri tej pravici, sme brez 
nadomestila nadaljevati s takšno uporabo v svojem poslu ali za 
njegove potrebe. 

(7) Če je prijavitelj ali imetnik znamke z vrnitvijo v prejšnje stanje 
ponovno vzpostavil svojo pravico do znamke, ne more uveljavljati 
svoje pravice proti komurkoli, ki je v obdobju med izgubo pravice 
po prvem odstavku tega člena in objavo vrnitve v prejšnje stanje 
te pravice v dobri veri dal blago na trg ali opravljal storitve pod 
znakom, ki je enak ali podoben njegovi znamki. 

69. člen 
(umik vloge) 

(1) Stranka v postopku pred Uradom lahko kadarkoli med 
postopkom umakne svojo vlogo. 

(2) Vloga je umaknjena z dnem, ko Urad prejme zahtevo za umik 
vloge. 

(3) Na podlagi zahteve za umik vloge izda Urad sklep o ustavitvi 
postopka. 

(4) Če je prijavitelj umaknil zahtevo za podelitev patenta po 
zaključku tehničnih priprav za objavo te prijave in je bila prijava 
objavljena, se objava prijave ne šteje v stanje tehnike po12. členu 
tega zakona. 

70. člen 
(seznanitev prijavitelja pred zavrnitvijo pravice) 

(1) Urad ne more izdati odločbe o zavrnitvi ali odločbe o delni 
zavrnitvi zahteve za podelitev oziroma registracijo pravice, če ni 
prej pisno seznanil prijavitelja z razlogi, zaradi katerih ne more 
podeliti oziroma registrirati pravice ali je ne more podeliti oziroma 
registrirati v zahtevanem obsegu, in če ni prijavitelja pozval, naj 
se v treh mesecih od vročitve poziva izreče o teh razlogih oziroma 
vloženo zahtevo spremeni ali dopolni. 

(2) Če se prijavitelj pravočasno izreče o razlogih za zavrnitev 
zahteve v delu ali v celoti ali spremeni oziroma dopolni svojo 
zahtevo, Urad pred izdajo odločbe preveri, ali so še podani razlogi 
za zavrnitev ali delno zavrnitev zahteve za podelitev ali registracijo 
pravice. 

71. člen 
(upravni spor) 

Zoper odločbo ali sklep Urada ni pritožbe, možna pa je tožba v 
upravnem sporu, ki se vloži pri Upravnem sodišču Republike 
Slovenije v Ljubljani. V sporu odloča sodišče na sedežu v Ljubljani. 

72. člen 
(postopek v zvezi s tožbami) 

(1) Sodišče nemudoma obvesti Urad o prejemu tožbe po tem 
zakonu in pravnomočni odločbi. Sodišče pošlje Uradu sodbo s 
potrdilom o pravnomočnosti zaradi izvršitve. 

(2) Urad izda odločbo, s katero se sodba izvrši. 

(3) Postopki v zvezi s tožbami po tem zakonu so hitri. Sodišče 
odloča o tožbah po tem zakonu prednostno. 

(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata pri sporih 
zaradi kršitve pravic. 

73. člen 
(izumitelj, oblikovalec) 

(1) V postopku za podelitev patenta se izumitelj, naveden v prijavi, 
šteje za izumitelja, razen če sodišče odloči drugače. 

(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja za oblikovalca 
videza izdelka. 

(3) Urad ne preverja točnosti podatkov o izumitelju ali oblikovalcu. 

74. člen 
(imetnik pravice) 

(1) Patent se podeli oziroma model ali znamka se registrira na 
ime tistega, ki je ob podelitvi ali registraciji naveden kot prijavitelj. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja, če je kot 
prijavitelj navedenih več oseb. Urad ne določa medsebojnih 
razmerij med osebami, ki so navedeni kot prijavitelj. 
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75. člen 
(prenos in licenca pravic) 

(1) Imetnik patenta, modela ali znamke lahko s pogodbo prenaša 
svojo pravico in sklepa licenčne pogodbe. 

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za prijavitelja. 

(3) Kolektivne znamke in geografske označbe ni mogoče prenesti 
in ne moreta biti predmet licenčne pogodbe. 

76. člen 
(čas pridobitve pravic) 

(1) Ob upoštevanju drugega odstavka tega člena se pravice iz 
18., 37., 47. in 58. člena tega zakona pridobijo z dnevom vpisa v 
ustrezen register. 

(2) Ob upoštevanju 122. člena tega zakona ni mogoče uveljavljati 
pravice iz prvega odstavka 18. člena tega zakona v tožbi po 121. 
členu tega zakona zaradi kršitve patenta pred dnevom izdaje 
ugotovitvene odločbe po točki a) ali b) prvega odstavka 93. člena 
tega zakona ali pred dnevom vpisa evropskega patenta v regis- 
ter pri Uradu. 

77. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Podeljene oziroma registrirane pravice prenehajo veljati tudi pred 
predpisanimi roki iz 22., 23., 40. in 52. člena tega zakona: 
a) če se imetnik odpove pravici - naslednji dan, ko Urad prejme 
vlogo o odpovedi; 
b) če niso v skladu s tem zakonom plačane predpisane pristojbine; 
c) na podlagi pravnomočne sodbe sodišča oziroma odločbe Urada 
v primerih, ki so predvideni s tem zakonom - z dnem, ki je določen 
s to sodbo oziroma odločbo. 

78. člen 
(poprava pomot) 

(1) Urad sme po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke vsak čas 
popraviti pomote v imenih, datumih, številkah ter drugih očitnih 
pomotah v aktih Urada, objavah in registrih. 

(2) Poprava pomot v objavah se objavi v uradnem glasilu. 

Sedmo poglavje 

POSTOPEK PRIDOBITVE PRAVIC 

1. oddelek 
Vložitev prijav in formalni preizkus 

79. člen 
(sestavine prijave) 

(1) Prijava mora vsebovati navedbo, iz katere je mogoče razbrati, 
da se zahteva pridobitev določene pravice, in: 
a) za patent - vse sestavine iz prvega odstavka 86. člena tega 
zakona; 
b) za model - vse sestavine iz prvega odstavka 94. člena tega 
zakona; 

c) za znamko - vse sestavine iz prvega odstavka 97. člena tega 
zakona oziroma za kolektivno znamko tudi pravilnik iz 46. člena 
tega zakona. 

(2) Prijava mora vsebovati tudi: 
a) pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku; 
b) besedilo prijave v slovenskem jeziku, če je bila prijava prvotno 
vložena po drugem odstavku 81. člena tega zakona v tujem jeziku; 
c) potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbine. 

(3) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s 
podzakonskimi predpisi natančneje določi vsebino prijav in 
postopek podelitve patenta, registracije modela in registracije 
znamke. 

80. člen 
(oblika in način vložitve prijave) 

(1) Prijava za pridobitev posamezne pravice mora biti po vsebini 
in obliki sestavljena v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, in mora vsebovati vse podatke. Prijava mora 
biti čitljiva in predložena tako, da je mogoče njeno vsebino jasno 
in primerno reproducirati. 

(2) Prijava se lahko vloži v pisni obliki osebno ali po pošti, po 
telefaksu ali drugih elektronskih medijih. Minister, pristojen za 
področje industrijske lastnine, s podzakonskim predpisom 
natančneje določi način vlaganja prijav po drugih elektronskih 
medijih. 

(3) Če prijava, ki je bila vložena po telefaksu ali drugem 
elektronskem mediju, ni čitljiva ali je ni mogoče jasno in primerno 
reproducirati, Urad pozove prijavitelja, naj v treh mesecih od 
vročitve poziva predloži nov izvod iste prijave v pisni obliki. Če 
Urad v tem roku ne prejme zahtevanega izvoda prijave, se šteje, 
da je prijava umaknjena. 

(4) Ob vložitvi prijave ali v treh mesecih od vročitve poziva Urada 
se plača prijavna pristojbina. Če pristojbina ni v celoti pravočasno 
plačana, se šteje, da je prijava umaknjena. 

81. člen 
(jezik prijave) 

(1) Prijava mora biti vložena v slovenskem jeziku, razen če je s 
tem zakonom ali mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko 
Slovenijo drugače določeno. 

(2) Prijava je lahko vložena tudi v kateremkoli tujem jeziku, če 
vsebuje v slovenskem jeziku ali v enem izmed uradnih jezikov 
EPK, Madridskega aranžmaja, Madridskega Protokola ali 
Haaškega sporazuma vsaj navedbo pravice, ki se zahteva, in 
navedbo, ki omogoča stik Urada s prijaviteljem. 

(3) Če je prijava vložena v tujem jeziku, mora prijavitelj v treh 
mesecih od vročitve poziva Uradu predložiti prevod te prijave v 
slovenskem jeziku. Če Urad ne prejme pravočasno prevoda te 
prijave v slovenskem jeziku, se šteje, da je prijava umaknjena. 

(4) Urad vodi postopek na podlagi prijave v slovenskem jeziku. 

82. člen 
(določitev datuma vložitve prijave) 

(1) Urad določi ob upoštevanju drugega odstavka 81. člena tega 
zakona datum vložitve prijave in številko prijave pri vsaki prijavi, 
ki vsebuje vsaj: 
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a) navedbo, iz katere je mogoče razbrati, da se zahteva pridobitev 
določene pravice; 
b) podatke, ki omogočajo Uradu ugotovitev identitete prijavitelja, 
ali vzpostavitev stika z njim; 
c) najnujnejše sestavine prijave za pravico, katere pridobitev se 
zahteva, po drugem odstavku tega člena. 

(2) Najnujnejše sestavine iz točke c) prejšnjega odstavka so: 
a) pri patentni prijavi: del prijave, ki je na prvi pogled videti kot opis 
izuma; 
b) pri prijavi modela: fotografija ali grafični prikaz videza izdelka 
oziroma pri dvodimenzionalnih izdelkih primerek izdelka ali 
njegovega dela, če je zahtevan odlog objave po drugem odstavku 
94. člena tega zakona; 
c) pri prijavi znamke: prikaz znaka in navedba blaga ali storitev, 
za katere se zahteva varstvo, in pravilnik iz 46. člena tega zakona 
pri prijavi kolektivne znamke. 

(3) Kot datum vložitve prijave se šteje datum, ko je Urad ob 
upoštevanju 83. člena tega zakona prejel vse sestavine iz prvega 
odstavka tega člena, razen če ta zakon ali mednarodna pogodba, 
ki obvezuje Republiko Slovenijo, ne določata drugače. Urad izda 
prijavitelju potrdilo o prejemu prijave, na katerem sta navedena 
datum vložitve in številka prijave. 

(4) Če prijava ne vsebuje vseh sestavin iz prvega odstavka tega 
člena in ji ni mogoče določiti številke in datuma vložitve, Urad 
takoj, ko prejme podatke, ki omogočajo vzpostavitev stika s 
prijaviteljem, o tem obvesti prijavitelja in ga pozove, naj v treh 
mesecih od vročitve poziva prijavo dopolni vsaj tako, da bo 
izpolnjevala pogoje iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Če je prijava iz prejšnjega odstavka pravočasno dopolnjena 
tako, da vsebuje vse sestavine iz prvega odstavka tega člena, 
Urad pri prijavi določi številko in datum vložitve prijave z dnem 
prejema vseh sestavin iz prvega odstavka tega člena, in o tem 
izda prijavitelju potrdilo. 

(6) Če prijava iz četrtega odstavka tega člena ni pravočasno ali v 
celoti ustrezno dopolnjena, se šteje, da je umaknjena, o čemer 
Urad obvesti prijavitelja. 

83. člen 
(posebnosti pri določitvi datuma vložitve patentne 

prijave) 

(1) Če je ob določanju datuma vložitve patentne prijave videti, kot 
da v prijavi manjka del opisa izuma ali skica, na katero se prijavitelj 
sklicuje v prijavi, Urad o tem brez odlašanja obvesti prijavitelja, in 
ga pozove, naj v treh mesecih od vročitve poziva prijavo ustrezno 
dopolni. 

(2) Če prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka predloži manjkajoči 
del opisa izuma ali manjkajočo skico, se ta del opisa izuma ali 
skica vključi v prijavo, kot datum vložitve prijave pa se šteje 
datum, ko je Urad prejel ta del opisa izuma ali to skico, ali datum, 
ko je Urad prejel vse sestavine iz prvega odstavka 82. člena tega 
zakona, in sicer tisti, ki je kasnejši. 

(3) Če prijavitelj pri prijavi, v kateri je videti, kot da manjka del 
opisa izuma ali skica, zahteva prednostno pravico po 61. členu 
tega zakona, mora biti manjkajoči del opisa izuma ali skice v 
celoti vsebovan v prvi prijavi. 

(4) Če prijavitelj uveljavlja prednostno pravico po 61. členu tega 
zakona, se za potrebe določitve datuma vložitve patentne prijave 
šteje, da so pri prijavi vložene najnujnejše sestavine iz točke a) 
drugega odstavka 82. člena tega zakona, če prijavitelj ob vložitvi 

prijave v Republiki Sloveniji navede datum, številko in državo 
oziroma urad vložitve prijave, na katero se sklicuje. Prijavitelj 
mora v takem primeru v treh mesecih od vročitve poziva Uradu 
predložiti prepis prve prijave iz tretjega odstavka 61. člena tega 
zakona, razen če je bila prva prijava vložena pri Uradu ali če je 
prva prijava dostopna Uradu po digitalni knjižnici, ki jo Urad 
sprejema za te potrebe. Če prijavitelj tega ne stori, se šteje, da 
prednostna pravica ni bila zahtevana. 

84. člen 
(poziv za predložitev vseh sestavin) 

(1) Če prijava, kateri sta bila določena datum vložitve in številka, 
ne vsebuje vseh sestavin iz 79. člena, Urad pozove prijavitelja, 
naj v treh mesecih od vročitve poziva prijavo ustrezno dopolni in 
odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. 

(2) Če prijava iz prejšnjega odstavka ni pravočasno in v celoti 
ustrezno dopolnjena, se šteje, da je umaknjena, razen v primerih 
iz četrtega odstavka 128. in petega odstavka 129. člena tega 
zakona. 

85. člen 
(formalni preizkus prijave) 

(1) Urad pri prijavi, ki vsebuje vse sestavine iz 79. člena tega 
zakona, preveri, ali so vse sestavine prijave in morebitne priloge 
ali dokazila k prijavi, po vsebini in obliki sestavljene tako, kot je 
določeno s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

(2) Urad pri patentni prijavi poleg tega preveri, ali prijavljeni izum 
ustreza zahtevam iz drugega in četrtega odstavka 87. člena tega 
zakona in ali so plačane vse pristojbine, vključno z morebitnimi 
pristojbinami za vzdrževanje po četrtem odstavku 109. oziroma 
četrtem odstavku 110. člena tega zakona. 

(3) Če Urad pri prijavi znamke ugotovi, da v seznamu blaga ali 
storitev kakšno blago ali storitev ni razvrščeno po mednarodni 
klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni 
klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 
15. junija 1957, revidiranim 14. julija 1967 (Uradni list SFRJ-MP, št. 
51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljnjem besedilu: Nicejska 
klasifikacija), ali da je razvrščeno v napačen razred po Nicejski 
klasifikaciji lahko, če gre za manjše pomanjkljivosti v seznamu 
blaga ali storitev, Urad sam razvrsti blago ali storitev oziroma 
popravi razvrstitev blaga ali storitev po Nicejski klasifikaciji in o 
tem obvesti prijavitelja. Če Urad sam razvrsti ali popravi več kot 
pet razvrstitev blaga ali storitev po Nicejski klasifikaciji, pozove 
prijavitelja, naj v roku enega meseca od vročitve poziva plača 
pristojbino za razvrstitev. Če prijavitelj ne plača pravočasno 
zahtevane pristojbine, se šteje, da je prijava za blago ali storitve, 
ki jih je Urad sam razvrstil ali popravil njihovo razvrstitev po Nicejski 
klasifikaciji, umaknjena. 

(4) Če Urad pri prijavi znamke ugotovi, da je kakšno blago ali 
storitev v seznamu blaga ali storitev navedeno nejasno, ali če 
Urad ne ravna po prejšnjem odstavku, pozove prijavitelja, naj v 
treh mesecih od vročitve poziva odpravi nejasnosti in 
pomanjkljivosti glede razvrstitve blaga ali storitev po Nicejski 
klasifikaciji. Če prijavitelj ne odpravi pravočasno nejasnosti in 
pomanjkljivosti v seznamu blaga ali stQritev, se šteje, da je prijava 
za blago ali storitve, ki jih prijavitelj ni jasno navedel in ni pravilno 
razvrstil po Nicejski klasifikaciji, umaknjena. 

(5) Če Urad ugotovi kakšne pomanjkljivosti v prijavi ali v prilogah 
ali dokazilih k prijavi, pozove prijavitelja, naj v treh mesecih od 
vročitve poziva odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. 
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(6) Če prijavitelj ne odpravi pravočasno vseh ugotovljenih 
pomanjkljivosti, se prijava šteje za umaknjeno, razen v primerih 
iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, četrtega odstavka 
128. in petega odstavka 129. člena tega zakona. 

(7) Če Urad ugotovi, da vse sestavine prijave in morebitne priloge 
in dokazila k prijavi po vsebini in obliki ustrezajo določbam tega 
zakona in predpisom, izdanim na njegovi podlagi, se postopek 
nadaljuje: 
a) pri patentni prijavi - po določbah 88. in nadaljnjih členov tega 
zakona; 
b) pri prijavi modela - po določbi 96. člena tega zakona; 
c) pri prijavi znamke - po določbah 99. in nadaljnjih členov tega 
zakona. 

2. oddelek 
Posebne določbe za patent 

86. člen 
(sestavine patentne prijave) 

(1) Patentna prijava mora imeti naslednje sestavine: 
a) zahtevo za podelitev patenta; 
b) opis izuma; 
c) enega ali več patentnih zahtevkov; 
d) kratko vsebino izuma (povzetek); 
e) skico ali skice izuma, če je to potrebno. 

(2) Najkasneje do izdaje sklepa o objavi prijave lahko prijavitelj 
vloži patentno prijavo, katere predmet je izločen iz prvotne 
patentne prijave (v nadaljnjem besedilu: izločena prijava) in ne 
presega njene vsebine. Šteje se, da je izločena prijava vložena z 
istim datumom kot prvotna prijava. Za izločeno prijavo se lahko 
zahteva ista prednostna pravica kot za prvotno prijavo. 

(3) Patent s skrajšanim trajanjem se zahteva ob vložitvi patentne 
prijave ali v dvanajstih mesecih od datuma njene vložitve. Po 
izteku tega roka zahteve ni mogoče preklicati. 

87. člen 
(vsebina sestavin patentne prijave) 

(1) Zahteva za podelitev patenta mora vsebovati podatke o 
prijavitelju (priimek, ime in naslov oziroma firmo in sedež), naziv 
izuma, ki opredeljuje njegov predmet, ter druge podatke, določene 
s podzakonskim predpisom, ki se nanašajo na prijavo. 

(2) Opis izuma mora vsebovati prikaz problema, podatke o stanju 
tehnike oziroma dosedanjih rešitvah in njihovih pomanjkljivostih, 
ki so prijavitelju znane, ter opis nove rešitve. Izum mora biti v 
opisu predstavljen dovolj jasno in popolno, da ga lahko uporabi 
strokovnjak s področja, na katerega se predmet izuma nanaša. 

(3) Če se izum nanaša na biološki material, določen s 
podzakonskim predpisom, ki ni dostopen javnosti in ga v prijavi ni 
mogoče opisati na način, ki omogoča strokovnjaku s področja, 
na katerega se nanaša predmet izuma, da ga uporabi, se opis 
izuma dopolni s potrdilom o deponiranju biološkega materiala, pri 
katerem izmed mednarodnih depozitarnih organov po 7. členu 
Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju depozita 
mikroorganizmov za postopek patentiranja z dne 28. aprila 1977, 
dopolnjene 26. septembra 1980 (Uradni list RS-MP, št. 21/97). 

(4) V patentnem zahtevku ali zahtevkih mora biti naveden predmet 
zahtevanega varstva. Patentni zahtevki morajo biti jasni in strnjeni 
ter podprti z opisom. 

(5) Povzetek je namenjen le tehničnemu informiranju in ga ni 
mogoče uporabiti v druge namene, zlasti ne za razlago obsega 
zahtevanega varstva. 

(6) Ena patentna prijava lahko vsebuje tudi več izumov, kt-so med 
seboj tako povezani, da pomenijo enotno izumiteljsko zamisel. 

88. člen 
(preizkus pogojev za podelitev patenta) 

(1) Urad pri patentni prijavi preveri: 
a) ali je ob upoštevanju 11. člena tega zakona predmet prijavljenega 
izuma mogoče zavarovati s patentom; 
b) ali prijavljeni izum na prvi pogled ustreza zahtevam iz 12., 14. 
in 15. člena tega zakona. 

(2) Urad pri prijavi za patent s skrajšanim trajanjem preveri: 
a) ali je ob upoštevanju prvega odstavka in točke a) drugega 
odstavka 11. člena tega zakona predmet prijavljenega izuma 
mogoče zavarovati s patentom s skrajšanim trajanjem; 
b) ali prijavljeni izum na prvi pogled ustreza zahtevam iz 12., 15. 
in 16. člena tegr. zakona. 

(3) Če Urad ugotovi, da patentni zahtevki iz patentne prijave 
ustrezajo vsem zahtevam iz prvega odstavka tega člena oziroma 
da patentni zahtevki iz prijave za patent s skrajšanim trajanjem 
ustrezajo vsem zahtevam iz prejšnjega odstavka, sprejme sklep 
o objavi prijave v uradnem glasilu Urada. 

(4) Če Urad ugotovi, da patentni zahtevki iz prijave ne ustrezajo 
vsem zahtevam iz prvega odstavka tega člena oziroma da 
patentni zahtevki iz prijave za patent s skrajšanim trajanjem ne 
ustrezajo vsem zahtevam iz drugega odstavka tega člena, 
zavrne zahtevo za podelitev patenta. 

(5) Če Urad ugotovi, da kakšni patentni zahtevki iz prijave ne 
ustrezajo vsem zahtevam iz prvega oziroma drugega odstavka 
tega člena, zavrne prijavo le v tem delu. 

89. člen 
(objava patentne prijave) 

(1) Urad objavi patentno prijavo po poteku osemnajstih mesecev 
od datuma vložitve prijave ali od datuma prednostne pravice, če 
je ta zahtevana. 

(2) Prijavitelj lahko zahteva, da se prijava objavi pred rokom iz 
prejšnjega odstavka, vendar ne prej kot po poteku treh mesecev 
od datuma vložitve prijave ali od datuma prednostne pravice, če 
je ta zahtevana. 

(3) Urad hkrati z objavo patentne prijave objavi tudi podelitev 
patenta. 

90. člen 
(podelitev patenta) 

(1) Urad izda odločbo o podelitvi patenta in vpiše patent v register 
patentov. Kot datum podelitve patenta se šteje datum objave 
patentne prijave. 

(2) Do izdaje odločbe po 93. členu tega zakona je obseg varstva 
določen z vsebino objavljenih patentnih zahtevkov. 
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91. člen 
(rok za predložitev pisnega dokazila) 

(1) Najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta mora 
imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta Uradu 
predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum ustreza vsem 
zahtevam po 10., 12., 14. in 15. členu tega zakona. 

(2) Imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta mora 
ob predložitvi dokazila iz prejšnjega odstavka ali v treh mesecih 
od vročitve poziva Urada plačati pristojbino za izdajo ugotovitvene 
odločbe. Če pristojbina ni pravočasno plačana, se šteje, da 
dokazilo ni bilo vloženo. 

(3) Če imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta ne 
ravna po prvem odstavku tega člena, preneha patent veljati z 
dnem, ko poteče deseto leto njegove veljavnosti. 

(4) Če imetnik patenta predloži dokazilo iz prvega odstavka tega 
člena zaradi tožbe po 121. členu tega zakona, izda Urad 
prednostno eno od odločb iz 93. člena tega zakona. 

(5) Določbe tega člena ne veljajo za patent s skrajšanim trajanjem. 

(6) Za evropski patent, ki je veljaven v Republiki Sloveniji na 
podlagi evropske patentne prijave, vložene v skladu z drugim 
odstavkom 3. člena tega zakona, so določbe tega ter 92. in 93. 
člena tega zakona neposredno izpolnjene z dnem, ko je EPU 
objavil njegovo podelitev. 

92. člen 
(vrste pisnega dokazila) 

(1) Za dokazilo iz 91. člena tega zakona se šteje slovenski prevod 
enega ali več evropskih patentov, ki jih je podelil EPU za isti izum. 

(2) Če za isti izum ni bila vložena prijava za evropski patent, se 
lahko kot dokazilo iz 91. člena tega zakona predloži slovenski 
prevod patenta za isti izum, ki ga je po popolnem preizkusu podelila 
katerakoli druga ustanova, ki ima po 32. členu PCT status 
mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje, ali drug 
patentni urad, s katerim je bila sklenjena ustrezna pogodba. 

(3) Če postopek podelitve patenta, ki naj bi služil kot dokazilo po 
prvem ali drugem odstavku tega člena, še ni končan, mora 
prijavitelj v roku iz prvega odstavka 91. člena tega zakona o tem 
obvestiti Urad. Na podlagi obvestila Urad prekine postopek. 
Postopek se nadaljuje, če imetnik patenta v treh mesecih od 
dneva podelitve patenta, Uradu predloži dokazilo po tem členu. 
Če dokazilo po tem členu ni predloženo v tem roku, se šteje, da 
je patent prenehal veljati z dnem, ko poteče deseto leto njegove 
veljavnosti. 

(4) Slovenski prevod patenta, ki služi kot dokazilo iz 91. člena 
tega zakona, ne more zagotavljati večjega obsega patentnega 
varstva, kot ga zagotavlja izvirno besedilo prevedenega patenta. 

(5) Če Urad dvomi v pravilnost prevoda, lahko zahteva, da imetnik 
patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta v treh mesecih od 
vročitve poziva predloži overjen slovenski prevod patenta, ki 
služi kot dokazilo iz 91. člena tega zakona. Če overjen slovenski 
prevod ni pravočasno predložen, se šteje, da dokazilo ni bilo 
vloženo. 

(5) Če je dokazilo predloženo na podlagi drugega odstavka tega 
člena, mora imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta 
predložiti seznam in kopije vseh drugih patentov, ki bi lahko šteli 
za dokazilo, vključno s podatki o patentnih prijavah in patentih, ki 
so bili zavrnjeni. Če seznam in kopije dokumentov niso priložene 
k dokazilu, se šteje, da dokazilo ni bilo vloženo. 

(7) Če Urad ugotovi, da je dokazilo na podlagi tega člena 
ponarejeno ali da ni resnično, Urad z odločbo razglasi patent za 
ničnega. 

(8) Če imetnik patenta ali imetnik izključne pravice iz patenta 
nima dokazila po prvem ali drugem odstavku tega člena, lahko ob 
plačilu posebne pristojbine od Urada zahteva, da ta od katerekoli 
ustanove ali urada, navedenega v drugem odstavku tega člena, 
pridobi ustrezne podatke ali mnenje kot podlago za izdajo ene od 
odločb po 93. členu tega zakona. 

93. člen 
(izdaja ugotovitvene odločbe) 

(1) Urad na podlagi predloženega dokazila in drugih dokumentov 
po 92. členu tega zakona izda: 
a) ugotovitveno odločbo, da izum ustreza zahtevam iz 10., 12., 
14. in 15. člena tega zakona in da tem zahtevam v celoti ustrezajo 
patentni zahtevki podeljenega patenta; ali 
b) ugotovitveno odločbo, da izum le deloma ustreza zahtevam iz 
10., 12., 14. in 15. člena tega zakona, zaradi česar se ustrezno 
spremenijo patentni zahtevki podeljenega patenta; ali 
c) ugotovitveno odločbo, da izum ob datumu vložitve patentne 
prijave ni ustrezal zahtevam iz 10., 12., 14. in 15. člena tega 
zakona, zaradi česar se patent razglasi za ničnega. 

(2) Urad ne more izdati odločbe po točki b) ali c) iz prejšnjega 
odstavka, če ni prej pisno seznanil imetnika patenta o predvidenih 
spremembah patentnih zahtevkov ali ničnosti patenta in če ni 
imetnika patenta pozval, naj se v treh mesecih od vročitve poziva 
o tem izreče oziroma ustrezno spremeni ali dopolni patentne 
zahtevke. Če se imetnik patenta pravočasno izreče oziroma 
spremeni ali dopolni patentne zahtevke, Urad pred izdajo odločbe 
po točki b) ali c) iz prvega odstavka tega člena preveri, ali so še 
podani razlogi za njeno izdajo. Če se imetnik patenta ne izreče 
pravočasno, se šteje, da soglaša z mnenjem Urada. 

(3) Patentni zahtevki, spremenjeni z odločbo iz točke b) prvega 
odstavka tega člena ne morejo zagotavljati večjega obsega 
varstva, kot ga zagotavljajo patentni zahtevki patenta, podeljenega 
z odločbo po 90. členu tega zakona. 

(4) Če Urad na podlagi predloženih dokazil po prvem odstavku 
92. člena tega zakona ugotovi, da podeljeni patent ne ustreza 
zahtevi iz šestega odstavka 87. člena tega zakona, razdeli prvotni 
patent na več patentov, ki obdržijo datum vložitve prijave in da- 
tum morebitne zahtevane prednostne pravice prvotnega patenta. 

3. oddelek 
Posebne določbe za model 

94. člen 
(sestavine prijave modela) 

(1) Prijava modela mora imeti naslednje sestavine: 
a) zahtevo za registracijo modela; 
b) fotografijo ali grafični prikaz videza izdelka ali njegovega dela 
oziroma izdelkov, če se prijava nanaša na več izdelkov, v številu 
izvodov, predpisanim s podzakonskim predpisom. 

(2) V prijavi lahko prijavitelj zahteva, da se glavni podatki iz prijave 
ne objavijo pred iztekom dvanajstih mesecev od datuma vložitve 
prijave oziroma datuma prednosti, če je ta zahtevana. Če se 
prijava nanaša na več izdelkov, ni mogoče zahtevati odloga objave 
le za nekatere izdelke. 
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(3) Če se prijava nanaša na dvodimenzionalni izdelek, vključno s 
tekstilnim vzorcem ali hologramom, ali njegov del in je zahtevan 
odlog objave po prejšnjem odstavku, se lahko ob vložitvi prijave 
namesto fotografije ali grafičnega prikaza videza izdelka ali 
njegovega dela priloži primerek tega izdelka ali njegovega dela. 
Fotografijo ali grafični prikaz tega izdelka v številu izvodov, 
predpisanim s podzakonskim predpisom, mora prijavitelj predložiti 
najkasneje dva meseca pred iztekom roka zahtevanega odloga 
objave po prejšnjem odstavku, sicer se šteje, da je prijava 
umaknjena. 

95. člen 
(vsebina sestavin prijave modela) 

(1) Zahteva za registracijo modela mora vsebovati podatke o 
prijavitelju (priimek, ime in naslov oziroma firmo in sedež), navedbo 
izdelka, na katerega se predmet prijave nanaša, razvrstitev po 
mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Locarnskim aranžmajem o 
ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in 
modele z dne 8. oktobra 1968 (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, 
Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljnjem besedilu: Locarnska 
klasifikacija), ter druge podatke, določene s podzakonskim 
predpisom, ki se nanašajo na prijavo. 

(2) Ena prijava modela se lahko nanaša na več izdelkov, če so 
razvrščeni v isti razred Locarnske klasifikacije. 

(3) Iz fotografije ali grafičnega prikaza videza izdelka ali njegovega 
dela mora biti razvidno, v čem je novost in individualni značaj 
videza izdelka, za katerega se zahteva varstvo. 

96. člen 
(preizkus pogojev za registracijo modela) 

(1) Urad pri prijavi modela preveri, ali je ob upoštevanju določb 
36. člena tega zakona, razen točke b), prijavljeni videz izdelka 
mogoče registrirati kot model. 

(2) Če Urad ugotovi, da prijavljeni videz izdelka ustreza zahtevam 
iz prejšnjega odstavka, izda odločbo o registraciji modela, vpiše 
model v register in objavi registracijo modela. 

(3) Če Urad ugotovi, da prijavljeni videz izdelka ne ustreza 
zahtevam iz prvega odstavka tega člena, prijavo modela v delu 
ali v celoti zavrne. 

4. oddelek 
Posebne določbe za znamko 

97. člen 
(sestavine prijave znamke) 

(1) Prijava znamke mora imeti naslednje sestavine: 
a) zahtevo za registracijo znamke; 
b) seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo; 
c) prikaz znaka v številu izvodov, predpisanim s podzakonskim 
predpisom. 

(2) Prijava kolektivne znamke mora poleg sestavin iz prejšnjega 
odstavka vsebovati tudi pravilnik iz 46. člena tega zakona. 

(3) Za vsak znak se vloži posebna prijava. Prijavitelj sme z eno 
prijavo zahtevati registracijo znamke za več vrst blaga ali storitev. 
Prijavitelj lahko z več prijavami zahteva tudi registracijo več 
različnih ali podobnih znamk za isto vrsto blaga ali storitev. 

(4) Na zahtevo prijavitelja se lahko prijava znamke za blago ali 
storitve, ki so razvrščeni v dva ali več razredov po Nicejski 
klasifikaciji, med postopkom registracije, vključno z upravnim 
sporom, razdeli v več prijav. Vsaka prijava obdrži datum vložitve 
prvotne prijave in datum prednostne pravice, če je ta zahtevana. 

98. člen 
(vsebina sestavin prijave znamke) 

(1) Zahteva za registracijo znamke mora vsebovati podatke o 
prijavitelju (priimek, ime in naslov oziroma firmo in sedež), navedbo 
barv, če se prijava nanaša na znak v barvah, navedbo, če se 
prijava nanaša na tridimenzionalni znak, navedbo, če je prijava 
za kolektivno znamko, teV druge podatke, določene s 
podzakonskim predpisom, ki se nanašajo na prijavo. 

(2) Blago in storitve, navedeni v seznamu blaga ali storjtev, morajo 
biti razvrščeni po Nicejski klasifikaciji. 

99. člen 
(preizkus prijave na absolutne pogoje za zavrnitev 

znamke) 

(1) Urad pred objavo prijave znamke preveri, ali je ob upoštevanju 
42. in 43. člena tega zakona prijavljeni znak mogoče registrirati 
kot znamko. Pri prijavi kolektivne znamke Urad dodatno preveri, 
ali prijava ustreza zahtevam iz 45. in 46. člena tega zakona. 

(2) Če Urad ugotovi, da prijavljeni znak ustreza zahtevam iz 
prejšnjega odstavka, objavi prijavo znamke. 

(3) Če Urad ugotovi, da prijavljeni znak ne ustreza zahtevam iz 
prvega odstavka tega člena, prijavo znamke v delu ali v celoti 
zavrne. 

100. člen 
(nasprotujoče mnenje tretjih) 

(1) Po objavi prijave znamke lahko vsakdo Uradu sporoči svoje 
mnenje, da prijavljenega znaka ob upoštevanju 42. in 43. člena 
tega zakona ni mogoče registrirati kot znamko, in navede razloge. 

(2) Oseba, ki predloži takšno mnenje Uradu, ni stranka v 
postopku pred Uradom. 

(3) Urad obvesti prijavitelja znamke o mnenju tretjih iz prvega 
odstavka tega člena. Prijavitelj lahko Uradu odgovori in navede 
svoje razloge glede prejetega mnenja tretjih. 

101. člen 
(ugovor zoper registracijo znamke) 

(1) V treh mesecih od dneva objave prijave znamke lahko imetnik 
prejšnje znamke pri Uradu vloži pisni ugovor zoper registracijo 
znamke. 

(2) Ugovor lahko temelji le na razlogih iz 44. člena tega zakona in 
mora vsebovati ustrezne dokaze. 

(3) Ugovor po prvem odstavku tega člena lahko vloži tudi imetnik 
znamke, ki je registrirana v kakšni državi članici Pariške unije ali 
WTO in ki jo je v Republiki Sloveniji prijavil njegov posrednik ali 
zastopnik brez njegovega soglasja. 

(4) Če je podlaga za ugovor točka f) prvega odstavka 44. člena 
tega zakona, lahko ugovor po tem členu vloži tudi imetnik prej 
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pridobljene pravice iz točke f) prvega odstavka 44. člena tega 
zakona. 

(5) Hkrati z vložitvijo ugovora ali najkasneje v treh mesecih od 
vročitve poziva Urada se plača pristojbina za ugovor in predloži 
pooblastilo za zastopanje, če je ugovor vložen po zastopniku. 

(6) Če vložnik umakne ugovor, umika kasneje ne more preklicati. 

(7) Če ugovor ne izpolnjuje pogojev iz tega člena, se šteje, da ni 
bil vložen. 

102. člen 
(preizkus prijave po ugovoru) 

(1) Urad obvesti prijavitelja znamke o vloženem ugovoru. 
Prijavitelj se lahko v treh mesecih po prejemu obvestila izreče o 
razlogih iz ugovora. 

(2) Na podlagi ugovora in morebitnega mnenja prijavitelja iz 
prejšnjega odstavka Urad preveri utemeljenost navedb v ugovoru. 

(3) Če Urad v preizkusu navedb iz ugovora ugotovi, da ugovor ni 
utemeljen in da je znamko mogoče registrirati za prijavljeno blago 
ali storitve, se ugovor zavrne. 

(4) Če Urad v preizkusu navedb iz ugovora ugotovi, da je ugovor 
utemeljen in da znamke ni mogoče registrirati za vse ali le za 
nekatero blago ali storitve, za katere je znak prijavljen, se prijava 
znamke v celoti ali delno zavrne. 

103. člen 
(registracija znamke) 

(1) Če ugovor zoper registracijo znamke ni bil vložen ali če je bil 
zavrnjen ali se je štelo, da ni bil vložen, Urad pozove prijavitelja, 
naj v treh mesecih od vročitve poziva plača pristojbino za 
registracijo znamke. Ta pristojbina vključuje pristojbino za trajanje 
znamke za prvih deset let. 

(2) Po plačilu pristojbine iz prejšnjega odstavka Urad izda odločbo 
o registraciji znamke, vpiše znamko v register in objavi registracijo 
znamke. 

(3) Če prijavitelj ne plača pravočasno pristojbine iz prvega 
odstavka tega člena, se šteje, da je prijava umaknjena. 

5. oddelek 
Posebne določbe za geografsko označbo 

104. člen 
(registracija geografske označbe) 

(1) Zahtevo za registracijo geografske označbe lahko vložijo 
združenja pravnih ali fizičnih oseb, zbornice, občine, širše lokalne 
skupnosti ali državni organi. 

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora biti priložena specifikacija, 
ki vsebuje predvsem: 
a) oznako, ki naj se registrira kot geografska označba; 
b) navedbo blaga, na katerega se predlagana geografska označba 
nanaša; 
c) opis blaga, vključno s surovinami in glavnimi fizikalnimi, 
kemičnimi, mikrobiološkimi, organoleptičnimi ali drugimi 
značilnostmi blaga; 
d) navedbo kraja oziroma območja, vključno z mejami; 

e) opis metode za pridobitev blaga, vključno z avtentičnimi in 
nespremenjenimi krajevnimi načini, če je to potrebno; 
f) opis povezave med blagom in krajem oziroma območjem; 
g) podrobne podatke o organih nadzora; 
h) podrobne podatke o označevanju blaga. 

(3) Če zahteva ustreza določbam iz tega ter 55. in 56. člena tega 
zakona, Urad izda odločbo o registraciji geografske označbe, 
geografsko označbo vpiše v register in objavi registracijo 
geografske označbe. 

(4) Določba tega člena se ne uporablja za geografske označbe, 
ki so zavarovane na podlagi tretjega odstavka 55. člena tega 
zakona. 

Osmo poglavje 

REGISTRI IN VZDRŽEVANJE PRAVIC 

105. člen 
(registri) 

(1) Urad vodi registre patentov, modelov, znamk in geografskih 
označb ter registre prijav za navedene pravice. Registri so javni, 
razen če ta zakon določa drugače. 

(2) Za datum vpisa pravice v register se šteje datum podelitve 
patenta oziroma datum izdaje odločbe o registraciji modela, 
znamke ali geografske označbe. 

(3) Urad na zahtevo vložnika in ob plačilu takse po zakonu, ki 
ureja upravne takse, izdaja potrdila iz registrov. 

(4) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s 
podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino registrov, 
vsebino zahtev za vpis spremembe v register, postopek vpisa 
spremembe v register, vsebino potrdil iz registra in postopek 
izdaje potrdil iz registra. 

106. člen 
(vsebina registrov) 

(1) V register patentov se vpišejo predvsem naslednji podatki: 
registrska številka, datum vložitve in številka prijave, zahtevana 
prednostna pravica, datum objave, datum vpisa v register, številka 
in datum izdaje ugotovitvene odločbe po 93. členu tega zakona, 
podatki o imetniku (priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), 
vrsta patenta, podatki o izumitelju (priimek, ime in naslov), naziv 
izuma, podatki o vzdrževanju patenta, datum prenehanja patenta. 

(2) V register modelov se vpišejo predvsem naslednji podatki: 
registrska številka, datum vložitve prijave, zahtevana prednostna 
pravica, datum objave, datum vpisa v register, podatki o imetniku 
(priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), podatki o 
oblikovalcu (primek, ime in naslov), če oblikovalec to želi, navedba 
izdelka, število izdelkov, razvrstitev po Locarnski klasifikaciji, 
podatki o obnovitvi modela, datum prenehanja modela. 

(3) V register znamk se vpišejo predvsem naslednji podatki: 
registrska številka, datum vložitve prijave, zahtevana prednostna 
pravica, datum objave prijave in registracije znamke, podatki o 
nasprotujočem mnenju tretjih, podatki o ugovoru in vložniku 
ugovora, datum vpisa v register, podatki o imetniku oziroma nosilcu 
(priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež), videz znamke, 
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seznam blaga oziroma storitev in razvrstitev blaga oziroma storitev 
po Nicejski klasifikaciji, podatki o mednarodni registraciji, podatki 
o obnovitvi znamke, podatki o razveljavitvi znamke, datum 
prenehanja znamke. 

(4) V register geografskih označb se vpišejo predvsem naslednji 
podatki: registrska številka, datum vložitve zahteve, datum objave, 
datum vpisa v register, geografska označba, vrsta blaga in kraj, 
na katerega se oznaka nanaša. 

(5) Po uradni dolžnosti se v registre iz prvega odstavka 105. 
člena tega zakona vpišejo podatki o sodnih sporih, o katerih je 
Urad obveščen, in pravnomočnih sodbah. 

(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za registre prijav. 

107. člen 
(vpis sprememb v register) 

(1) Na zahtevo vložnika se v register iz prvega odstavka 105. 
člena tega zakona vpišejo vse kasnejše spremembe, ki se 
nanašajo na pravico ali imetnika pravice. Ta odstavek se smiselno 
uporablja za prijave in prijavitelje. 

(2) Prenos pravice ali licenca se na zahtevo ene od pogodbenih 
strank vpiše v ustrezni register. 

(3) Tisti, ki je bil pred vpisom spremembe v registru vpisan kot 
imetnik pravice, lahko ob predložitvi ustreznih dokazov s tožbo v 
upravnem sporu pri Upravnem sodišču Republike Slovenije v 
Ljubljani, kot izključno krajevno pristojnem sodišču, izpodbija vsako 
spremembo v registru, ki je bila v register neupravičeno vpisana 
brez njegovega soglasja. 

108. člen 
(postopek za vpis sprememb) 

(1) Ena zahteva za vpis spremembe se lahko nanaša na več 
sprememb v registru. Ena sama zahteva zadošča tudi, kadar se 
sprememba ali spremembe nanašajo na več kot eno prijavo 
oziroma pravico iste osebe, če so sprememba ali spremembe 
enake za vse zadevne prijave in pravice in če so v zahtevi 
navedene številke vseh zadevnih prijav in pravic. 

(2) Za vpis vsake spremembe v register pri vsaki prijavi ali pravici 
se plača pristojbina ob vložitvi zahteve ali najkasneje v treh 
mesecih od vročitve poziva Urada. Če pristojbina ni pravočasno 
plačana, se šteje, da je zahteva umaknjena. 

(3) Če vloži zahtevo za vpis spremembe tisti, ki je v registru 
vpisan kot imetnik pravice, Urad nemudoma izda odločbo o vpisu 
spremembe v register in vpiše spremembo v register. 

(4) Če vloži zahtevo za vpis spremembe kdo, ki v registru ni 
vpisan kot imetnik pravice, mora skupaj z zahtevo ali v treh 
mesecih od vročitve poziva Urada predložiti soglasje imetnika 
pravice za vpis zahtevane spremembe v register ali po svoji izbiri 
kakšno drugo dokumentacijo, iz katere je razvidna pravna podlaga 
za vpis spremembe, če Urad dvomi v resničnost navedb v zahtevi 
za vpis spremembe ali če je predložena dokumentacija v tujem 

jeziku, lahko zahteva, da vložnik zahteve v treh mesecih od 
vročitve poziva predloži dodatno dokumentacijo oziroma slovenski 
prevod predložene dokumentacije. 

(5) Če vložnik ne predloži pravočasno dodatne dokumentacije ali 
njenega prevoda iz prejšnjega odstavka, se zahteva za vpis 
spremembe šteje za umaknjeno. 

(6) Urad odloči o vpisu spremembe z odločbo. 

109. člen 
(pristojbine za vzdrževanje) 

(1) Za vzdrževanje pravic se plačujejo pristojbine, ki zapadejo v 
plačilo, šteto od datuma vložitve prijave: 
a) za patent: vsako leto za naslednje leto veljavnosti; 
b) za model: vsakih pet let za naslednjih pet let veljavnosti; 
c) za znamko: vsakih deset let za naslednjih deset let veljavnosti. 

(2) Pristojbine po prejšnjem odstavku se plačajo v enem letu pred 
datumom zapadlosti. 

(3) Pristojbina za patentno prijavo vključuje pristojbino za 
vzdrževanje patenta za prva tri leta njegovega trajanja. Pristojbina 
za prijavo modela vključuje pristojbino za vzdrževanje modela za 
prvih pet let njegovega trajanja. 

(4) Če traja postopek podelitve patenta več kot tri leta od datuma 
vložitve prijave oziroma postopek registracije modela več kot pet 
let od datuma vložitve prijave, se za patentno prijavo oziroma 
prijavo modela smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega 
odstavka tega člena. 

110. člen 
(plačilo pristojbin za vzdrževanje v naknadnem roku) 

(1) Če pristojbina za vzdrževanje pravice ni plačana v skladu z 
določbami 109. člena tega zakona do vključno datuma zapadlosti, 
jo je še mogoče plačati v naknadnem roku šestih mesecev, šteto 
od datuma zapadlosti pristojbine, ob dodatnem plačilu zamudne 
pristojbine. Zamudna pristojbina znaša 50% celotnega zneska 
predpisane pristojbine, ki ni bila pravočasno plačana. 

(2) Urad opozori imetnika pravice, da pristojbina za vzdrževanje 
iz prvega odstavka 109. člena tega zakona ni bila pravočasno 
plačana, o možnosti plačila po prejšnjem odstavku in o posledicah 
neplačila teh pristojbin. 

(3) Če pristojbine za vzdrževanje pravic niso plačane do datuma 
zapadlosti ali tudi po opozorilu Urada niso plačane v roku iz prvega 
odstavka tega člena, vključno z zamudno pristojbino, pravica 
preneha veljati naslednji dan po datumu zapadlosti iz prvega 
odstavka 109. člena tega zakona. 

(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata v 
primerih iz četrtega odstavka 109. člena tega zakona. Če v takih 
primerih pristojbina za vzdrževanje, vključno z zamudno 
pristojbino, tudi v naknadnem roku ni plačana, se šteje, da je 
prijava umaknjena. 
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Deveto poglavje 

SODNO VARSTVO IN UVELJAVLJANJE 

PRAVIC 

1. oddelek 
Sodno varstvo 

1. pododdelek 
Ničnost pravic 

111. člen 
(tožba za ugotovitev ničnosti) 

Vsaka zainteresirana oseba lahko pri pristojnem sodišču vloži 
tožbo za ugotovitev ničnosti patenta, patenta s skrajšanim 
trajanjem, modela ali znamke. 

112. člen 
(tožba za ugotovitev ničnosti patenta) 

(1) Tožba za ugotovitev ničnosti patenta se lahko vloži, če je 
podan eden izmed naslednjih razlogov: 
a) da izum ob datumu vložitve prijave ni izpolnjeval vseh zahtev 
iz 10., 11., 12., 14. in 15. člena tega zakona oziroma pri patentu s 
skrajšanim trajanjem zahtev iz 16. člena tega zakona; 
b) da izum v opisu ni predstavljen dovolj jasno in popolno, da bi ga 
lahko uporabil strokovnjak s področja, na katerega se' izum 
nanaša; 
c) če je vsebina varstva razširjena prek vsebine prve prejete 
prijave ali če je bil patent na podlagi izločene prijave podeljen prek 
obsega prvotne prijave. 

(2) Tožba za ugotovitev ničnosti patenta se lahko vloži tudi po 
izdaji ugotovitvene odločbe po točki a) ali b) prvega odstavka 93. 
člena tega zakona ali po prenehanju veljavnosti patenta. 

(3) Če je tožba za ugotovitev ničnosti evropskega patenta, ki je v 
Sloveniji veljaven na podlagi mednarodne pogodbe in zoper 
katerega je bil pri EPU vložen ugovor, vložena v teku ugovornega 
postopka pri EPU, sodišče prekine postopek do končne odločitve 
EPU v ugovornem postopku. 

113. člen 
(tožba za ugotovitev ničnosti modela) 

Tožba za ugotovitev ničnosti modela se lahko vloži, če je ob 
upoštevanju datuma vložitve prijave podan eden izmed naslednjih 
razlogov: 
a) daje bil model registriran v nasprotju s 36. členom tega zakona; 
b) da prijavitelj ali imetnik modela ni bil upravičen do varstva 
modela. 

114. člen 
(tožba za ugotovitev ničnosti znamke) 

(1) Tožba za ugotovitev ničnosti znamke se lahko vloži, če je bila 
ob upoštevanju datuma vložitve prijave znamka registrirana v 
nasprotju z 42. ali 43. členom tega zakona. 

(2) Tožba za ugotovitev ničnosti kolektivne znamke se lahko 
vloži, če je bila ob upoštevanju datuma vložitve prijave kolektivna 

znamka registrirana v nasprotju z 42., 43., 45. ali 46. členom tega 
zakona. 

(3) Če je bil razlog za tožbo iz prejšnjega odstavka registracija 
kolektivne znamke v nasprotju s 46. členom tega zakona, sodišče 
tožbo zavrže, če nosilec kolektivne znamke do izdaje sodne 
odločbe ustrezno popravi ali spremeni pravilnik iz 46. člena tega 
zakona. 

2. pododdelek 
Izpodbijanje pravice 

115. člen 
(izpodbijanje pravice do patenta oziroma modela) 

(1) Izumitelj, njegov dedič ali drug pravni naslednik lahko s tožbo 
pri pristojnem sodišču ves čas, dokler traja patent, zahteva, da 
se ga razglasi za imetnika patenta, če je bil patent podeljen na ime 
nekoga, ki ni izumitelj, njegov dedič ali drug pravni naslednik. 

(2) Oblikovalec videza izdelka, njegov dedič ali drug pravni 
naslednik lahko s tožbo pri pristojnem sodišču ves čas, dokler 
traja model, zahteva, da se ga razglasi za imetnika pravice, če je 
bil model registriran na ime nekoga, ki ni oblikovalec, njegov dedič 
ali drug pravni naslednik. 

(3) Tožbo iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko vloži 
tudi oseba, ki ji pripadajo pravice iz patenta oziroma modela, če je 
patent podeljen ali model registriran na ime izumitelja oziroma 
oblikovalca ali druge osebe, ki ji je izumitelj oziroma oblikovalec 
neupravičeno omogočil, da je patent podeljen ali model registriran 
izdan na njeno ime. 

116. člen 
(izpodbijanje pravice do znamke) 

(1) Pravne ali fizične osebe lahko s tožbo zahtevajo od pristojnega 
sodišča, da ugotovi, da je znak, ki ga uporabljajo v gospodarskem 
prometu za označevanje svojega blaga ali storitev, enak ali 
podoben znamki, ki jo uporablja kdo drug za zaznamovanje 
svojega blaga oziroma storitev iste ali podobne vrste, in da je bil 
ta znak splošno znan kot oznaka za blago ali storitve fizične ali 
pravne osebe, še preden je toženec prijavil znamko, kot tudi da 
sodišče s svojo odločbo razglasi tožnika za imetnika znamke. 

(2) Izpodbijanju po prejšnjem odstavku sodišče ne ugodi, če 
toženec, ki je imetnik znamke, dokaže, da je še pred vložitvijo 
prijave uporabljal sporni znak za isto ali podobno vrsto blaga ali 
storitev prav toliko časa ali še dlje kot tožnik. 

(3) Tožba iz prvega odstavka tega člena ni mogoča po preteku 
petih let od datuma vpisa znamke v register. 

117. člen 
(vpis novega imetnika v register) 

(1) V treh mesecih od vročitve pravnomočne sodbe, s katero je 
bilo ugodeno tožbenemu zahtevku iz 115. ali 116. člena tega 
zakona, lahko tožnik zahteva, da se' ga vpiše v register kot 
imetnika patenta, modela oziroma znamke in da se mu o tem izda 
ustrezna potrdilo. 

(2) Če tisti, čigar tožbenemu zahtevku je ugodeno, ne vloži v 
roku iz prejšnjega odstavka zahteve, da se ga vpiše v register 
kot imetnika pravice, se pravica po uradni dolžnosti izbriše iz 
registra. 
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(3) Pravice, ki jih kdo drug pridobi od tistega, ki je bil pred sodbo 
iz prvega odstavka tega člena vpisan kot imetnik pravice, veljajo 
tudi nasproti novemu imetniku pravic, če so bile vpisane v ustrezni 
register ali pravilno prijavljene za vpis pred vložitvijo tožbe. 

3. pododdelek 
Priznanje pravice izumitelja ali oblikovalca do 

navedbe 

118. člen 
(tožba izumitelja ali oblikovalca za navedbo) 

(1) Izumitelj ali oblikovalec lahko s tožbo pri pristojnem sodišču 
zahteva: 
a) da je naveden v prijavi in vseh dokumentih; 
b) da se pravnomočna sodba javno objavi na toženčeve stroške. 

(2) Tožba iz prejšnjega odstavka se lahko vloži ves čas trajanja 
veljavnosti patenta ali modela. 

4. pododdelek 
Izbris in razveljavitev znamke 

119. člen 
(tožba za izbris znamke iz registra) 

(1) Tožba za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka 
se lahko vloži pri pristojnem sodišču, če je podan eden izmed 
naslednjih razlogov: 
a) da prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri; 
b) da je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave 
registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona razen v primerih 
iz 139. člena tega zakona; 
c) če je zaradi dejanj ali dopustitve imetnika postala znamka 
običajno ime v trgovini za blago ali storitve, za katere je 
registrirana; 
d) če imetnik znamke ali kdo drug z njegovim soglasjem uporablja 
znamko za blago ali storitve, za katere je registrirana, tako da 
zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega 
izvora tega blaga ali storitev. 

(2) Tožba za izbris kolektivne znamke iz registra in prepoved 
uporabe znaka se lahko poleg razlogov iz prejšnjega odstavka 
vloži tudi, če je podan eden ali več izmed naslednjih razlogov: 
a) če je nosilec kolektivne znamke prenehal obstajati; 
b) če se kolektivna znamka uporablja v nasprotju s pravilnikom iz 
46. člena tega zakona; 
c) če je pravilnik o kolektivni znamki po registraciji kolektivne 
znamke spremenjen tako, da nasprotuje 46. členu tega zakona. 

(3) Če je razlog za tožbo iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena točka c), d) ali e) prvega odstavka 44. člena tega zakona, 
lahko tožnik namesto izbrisa znamke iz registra zahteva prenos 
znamke na svoje ime. 

(4) V primeru iz točke c) drugega odstavka tega člena se smiselno 
uporablja tretji odstavek 114. člena tega zakona. 

(5) Tožba iz točke b) prvega odstavka tega člena ni dopustna po 
preteku petih let od datuma vpisa pravice v register, razen če 
prijavitelj znamke ni prijavil v dobri veri. 

(6) Znamka se izbriše iz registra znamk z dnem pravnomočnosti 
sodbe. 

120. člen 
(tožba za razveljavitev znamke zaradi neuporabe) 

(1) Zainteresirana oseba lahko s tožbo pri pristojnem sodišču 
zahteva razveljavitev znamke, če imetnik brez upravičenega 
razloga neprekinjeno več kot pet let od datuma vpisa znamke v 
register oziroma od dneva, ko je bila zadnjič resno in dejansko 
uporabljena v Republiki Sloveniji, ne uporablja znamke za 
označevanje blaga ali storitev, za katere je znamka registrirana. 

(2) Razveljavitve znamke ni mogoče zahtevati, če je imetnik začel 
ali ponovno začel resno in dejansko uporabljati znamko v obdobju 
med iztekom neprekinjenega petletnega obdobja iz prvega 
odstavka tega člena in vložitvijo tožbe za razveljavitev znamke. 
Na to okoliščino se ne more sklicevati tisti imetnik znamke, ki je 
začel znamko uporabljati ali jo ponovno uporabljati v roku treh 
mesecev pred vložitvijo tožbe, šteto najprej od izteka roka iz 
prvega odstavka tega člena, če je začel s pripravami na uporabo 
znamke ali njeno ponovno uporabo šele, ko se je zavedal, da mu 
grozi vložitev tožbe za razveljavitev njegove znamke. 

(3) V postopku razveljavitve znamke imetnik dokazuje uporabo 
znamke. 

(4) Šteje se, da imetnik uporablja znamko, če se ta uporablja z 
njegovim soglasjem ali če jo uporablja druga oseba, ki je za to 
pooblaščena. 

(5) Pri kolektivni znamki se šteje, da jo nosilec uporablja, če 
kolektivno znamko uporablja vsaj ena oseba, ki ima pravico do 
njene uporabe. 

(6)Kot uporaba znamke se šteje tudi: 
a) uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila 
registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega 
značaja znamke; 
b) namestitev znamke na blago ali njegovo embalažo v Republiki 
Sloveniji izključno za potrebe izvoza. 

(7) Znamka se razveljavi za tisto blago ali storitve, za katere se 
ugotovi, da znamka ni bila uporabljena na območju Republike 
Slovenije, in sicer z dnem pravnomočnosti sodbe. 

2. oddelek 
Uveljavljanje pravic 

121. člen 
(tožba zaradi kršitve pravic) 

(1) Zoper osebo, ki brez soglasja imetnika pravice posega v 
njegove pravice iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona, lahko 
imetnik pravice s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva: 
a) da se kršitelju prepovejo bodoča kršitvena dejanja; 
b) da se kršitelju naloži odstraniti predmete kršitve iz trgovskih 
tokov oziroma, če kršitve ni mogoče odpraviti drugače, da se 
predmete kršitve uniči; 
c) da se kršitelju naloži odstraniti sredstva kršitve, ki se izključno 
ali skoraj izključno uporabljajo oziroma so namenjena za 
proizvodnjo predmetov kršitve, oziroma, če kršitve ni mogoče 
odpraviti drugače, da se sredstva kršitve uniči; 
d) da se sodba objavi na stroške kršitelja v javnih glasilih v obsegu 
in na način, ki ga določi sodišče. 

(2) Kršitelj je odgovoren za povzročeno škodo po splošnih pravilih 
o povrnitvi škode, razen če ta zakon določa drugače. 
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(3) Zaradi kršenja, ki ga z zahtevki iz prvega odstavka tega 
člena ni več mogoče preprečiti, lahko imetnik pravice zahteva: 
a) povrnitev dobička, ki ga je izgubil zaradi kršitve, ali 
b) povrnitev dobička, ki ga je s kršitvijo dosegel kršitelj, ter 
c) povrnitev dejanske škode, povzročene s kršitvijo. 

(4) Izgubljeni dobiček mora biti odmerjen najmanj v znesku, ki 
ustreza licenčnini, ki bi jo imetnik pravice pridobil, če bi kršitvi 
ustrezno izkoriščanje predmeta pravice odplačno prepustil komu 
tretjemu. 

(5) V postopku s tožbo na povrnitev izgubljenega dobička se 
domneva: 
a) da bi donose, ki jih je s kršitvijo pridobil kršitelj, pridobil imetnik 
pravice; 
b) da so celotni donosi od produktov, pri katerih izdelavi ali 
spravljanju v promet je prišlo do kršitve pravice, posledica kršitve 
pravice industrijske lastnine. 

(6) Imetnik pravice lahko zahteva, da sodišče kršitelju naloži 
predložitev podatkov o obsegu in donosih kršitve. Če kršitelj brez 
utemeljenega razloga odkloni predložitev teh podatkov, če je 
predložitev nepopolna ali če so podatki predloženi tako, da jih ni 
mogoče preveriti, lahko imetnik pravice: 
a) zahteva prisilno izvršitev naloga sodišča, ali 
b) predlaga sodišču, da obseg in donose kršitve določi po prostem 
preudarku na podlagi dejstev, ki so mu znana. 

(7) Tožba zaradi kršitve pravic se lahko vloži v treh letih od 
dneva, ko je tožnik zvedel za kršitev in storilca. Zahtevki v denarni 
obliki, se lahko uveljavljajo za kršitve, storjene v petih letih pred 
vložitvijo tožbe. Zahteva iz prejšnjega odstavka rok pretrga. 

(8) Smiselno se za imetnika pravice iz prvega odstavka tega 
člena štejejo tudi imetnik izključne licence, upravičenec do uporabe 
kolektivne znamke in upravičenec do geografske označbe. 

122. člen 
(dodatne določbe zaradi kršitve patenta) 

(1) Če je predmet kršitve patent, s katerim je zavarovan postopek 
za izdelavo nove snovi, se šteje, da je vsaka snov enake sestave 
ali enaka in izdelana po zavarovanem postopku, dokler se ne 
dokaže nasprotno. Dokazno breme nosi toženec oziroma 
domnevni kršitelj, pri čemer je treba upoštevati njegov zakoniti 
interes za varovanje poslovne tajnosti. 

(2) Če se tožba po 121. členu tega zakona nanaša na kršitev 
patenta ali objavljene evropske patentne prijave, s katero se 
zahteva varstvo v Republiki Sloveniji, sodišče prekine postopek, 
dokler Urad ne izda ugotovitvene odločbe po točki a) ali b) prvega 
odstavka 93. člena tega zakona oziroma do dneva vpisa 
evropskega patenta v register patentov pri Uradu. 

(3) Če je predmet kršitve patent, za katerega še ni bila izdana 
ugotovitvena odločba po točki a) ali b) prvega odstavka 93. člena 
tega zakona, sodišče določi za čas uporabe izuma od podelitve 
patenta do izdaje ugotovitvene odločbe kršitelju plačilo odškodnine, 
znižane glede na okoliščine. 

(4) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za objavljeno patentno 
prijavo, vloženo v tujini po drugem odstavku 3. člena tega zakona, 
za čas uporabe izuma od objave te prijave do podelitve patenta 
oziroma do dneva, ko je EPU objavil sklep o podelitvi evropskega 
patenta, če je bil evropski patent vpisan v register pri Uradu. 

123. člen 
(začasne odredbe) 

(1) Sodišče izda začasno odredbo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
a) da je predlagatelj imetnik pravice iz 18., 37., 47. ali 58. člena 
tega zakona, 
b) da imetnik pravice izkaže za verjetno dejansko ali grozečo 
kršitev pravice, 
c) da nasprotna stranka z izdajo začasne odredbe, če bi se 
tekom postopka izkazala za neutemeljeno, ne bi trpela hujših 
neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe 
nastale predlagatelju; 
d) da je imetnik pravice predlagal izdajo začasne odredbe v treh 
mesecih od takrat, ko je izvedel za domnevno kršitev. 

(2) Sodišče lahko z začasno odredbo zlasti: 
a) prepove grozeče kršitve ali nadaljevanje že začetih kršitev; 
b) prepreči dostop blaga na trg; 
c) za čas pravde zaseže, izključi iz prometa in shrani predmete 
kršitve ter sredstva, ki se pretežno uporabljajo za izdelavo ali 
izvedbo predmeta, s katerim se krši kakšna pravica potem zakonu. 

(3) Če je iz predloga za izdajo začasne odredbe obstoj zahtevkov 
iz prvega odstavka 121. člena tega zakona izkazan z veliko 
verjetnostjo, lahko sodišče izda začasno odredbo brez zaslišanja 
nasprotne stranke in ne glede na pogoje iz točke c) prvega 
odstavka tega člena. 

(4) V postopku za izdajo začasne odredbe se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, razen če je s tem 
zakonom drugače določeno. Postopek je nujen. 

124. člen 
(zavarovanje dokazov) 

(1) Sodišče lahko na predlog vložnika, ki izkaže za verjetno, da je 
kršena njegova pravica iz 18., 37., 47. ali 58. člena tega zakona in 
da obstaja utemeljena bojazen, da bodo uničeni dokazi o tej kršitvi 
ali da jih kasneje ne bo mogoče izvesti, izvede predlagane dokaze 
tudi brez poprejšnjega obvestila in zaslišanja nasprotne stranke. 

(2) Sklep, s katerim je bilo ugodeno predlogu za zavarovanje 
dokazov, se skupaj s predlogom vroči nasprotni stranki ob samem 
izvajanju dokazov, če to ni mogoče, pa takoj, ko je mogoče. Zoper 
ta sklep ni pritožbe. 

(3) V postopku zavarovanja dokazov se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja pravdni postopek, razen če je s tem zakonom 
drugače določeno. Postopek je nujen. 

Deseto poglavje 

PRISILNA LICENCA 

125. člen 
(prisilna licenca) 

(1) Sodišče lahko odloči, da se tudi brez soglasja imetnika patenta 
dovoli tretji osebi ali Vladi Republike Slovenije izkoriščanje izuma: 
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a) če to zahteva javni interes, zlasti v zvezi z državno varnostjo, 
prehrano, zdravstvom ali razvojem drugih pomembnih delov 
državnega gospodarstva, ali 
b) če sodišče ugotovi, da imetnik patenta ali imetnik licence 
zlorablja pravice iz patenta, zlasti tako da izkorišča izum tako, da 
v nasprotju z veljavnimi predpisi omejuje konkurenco. 

(2) Sodišče podeli prisilno licenco po prejšnjem odstavku ob 
upoštevanju dejanskih okoliščin in po zaslišanju imetnika patenta. 

(3) Prisilna licenca po prvem odstavku tega člena se podeli, če 
vložnik zahteve za pridobitev prisilne licence dokaže, da si je 
prizadeval skleniti licenčno pogodbo z imetnikom patenta pod 
razumnimi poslovnimi pogoji in da ta prizadevanja v razumnem 
obdobju niso bila uspešna. 

(4) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če je razglašeno vojno 
stanje ali izredne razmere, pod pogojem, da sodišče v takem 
primeru seznani imetnika patenta s svojo odločbo, kolikor je to 
mogoče hitro. 

126. člen 
(pogoji za podelitev prisilne licence) 

(1) Prisilna licenca po 125. členu tega zakona se podeli, pod 
naslednjimi pogoji: 
a) da sta obseg in trajanje licence omejena glede na njen namen; 
b) da ni izključna; 
c) da ni prenosljiva, z izjemo prenosa dela poslovne dejavnosti 
prejemnika prisilne licence, na katero se predmet prisilne licence 
nanaša; 
d) da je namenjena pretežno oskrbovanju trga Republike Slovenije. 

(2) Če kakšnega patenta (v nadaljnjem besedilu: drugi patent) ni 
mogoče izkoriščati, ne da bi se poseglo v neki drug patent (v 
nadaljnjem besedilu: prvi patent), morajo biti za podelitev prisilne 
licence takšnega patenta poleg pogojev iz 125. člena tega zakona 
in prejšnjega odstavka izpolnjeni še naslednji dodatni pogoji: 
a) izum, ki je predmet drugega patenta, vsebuje tehnični napredek 
znatnega gospodarskega pomena glede na izum, ki je predmet 
prvega patenta; 
b) imetnik prvega patenta je pod razumnimi pogoji upravičen do 
obratne licence za uporabo izuma, ki je predmet drugega patenta; 
c) dovoljena uporaba v zvezi s prvim patentom ni prenosljiva 
brez sočasnega prenosa drugega patenta. 

(3) Sodišče odloči, da prisilna licenca preneha veljati, če prenehajo 
okoliščine, zaradi katerih je bila podeljena, in če je verjetno, da se 
te okoliščine ne bodo ponovile. 

127. člen 
(nadomestilo za prisilno licenco) 

(1) Imetnik patenta, ki je predmet prisilne licence, je upravičen do 
obveznega nadomestila. 

(2) Višina nadomestila se določi glede na okoliščine posameznega 
primera ob upoštevanju ekonomske vrednosti prisilne licence. 

Enajsto poglavje 

ZASTOPANJE 

128. člen 
(zastopanje pred Uradom) 

(1) Za zastopanje pred Uradom se lahko pooblasti le zastopnika, 
ki je vpisan v ustrezni register zastopnikov pri Uradu. Zastopnika 
imenuje pooblastitelj s pisnim pooblastilom. 

(2) Pooblastitelj lahko pooblasti enega ali več zastopnikov za vsa 
ali le za določena dejanja v postopku pred Uradom. Če pooblasti 
več zastopnikov in pri tem ne navede, kateremu zastopniku naj 
Urad vroča pisanja, vroča Urad vse dopise zastopniku, ki je 
naveden prvi. 

(3) Pooblastitelj lahko z enim pooblastilom pooblasti zastopnika 
za zastopanje pri vseh njegovih prijavah, pravicah ali vlogah, 
vloženih pri Uradu (v nadaljnjem besedilu: generalno pooblastilo 
zastopniku). Če je generalno pooblastilo zastopniku deponirano 
pri Uradu, se ob vložitvi vloge Uradu navede številka deponiranega 
generalnega pooblastila in predloži njegova kopija. 

(4) Pooblastilo se predloži ob vložitvi vloge ali v treh mesecih od 
vročitve poziva Urada. Če pooblastilo ni pravočasno predloženo, 
se šteje, da zastopnik ni bil imenovan in da njegova dejanja niso 
bila opravljena. Vlogo, ki jo je vložil domnevni zastopnik, Urad s 
sklepom zavrže. Sklep o zavrženju se vroči domnevnemu 
zastopniku. 

129. člen 
(zastopanje tujih oseb) 

(1) Tuje pravne in fizične osebe, ki nimajo prebivališča ali 
dejanskega in resnega industrijskega ali gospodarskega podjetja 
v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: tuja oseba), morajo 
uveljavljati pravice iz tega zakona v postopkih pred Uradom po 
zastopniku, razen če je drugače določeno z mednarodno 
pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko tuja oseba ob upoštevanju 
tretjega odstavka tega člena brez zastopnika vloži prijavo in 
opravlja dejanja v zvezi z določitvijo datuma vložitve prijave, plača 
takso ali pristojbino v postopku pred Uradom, vloži prepis prve 
prijave za uveljavljanje prednostne pravice po 61. členu tega 
zakona in sprejema pisanja Urada v zvezi s temi postopki. 

(3) Če tuja oseba v primerih iz prejšnjega odstavka nima 
zastopnika v postopku pred Uradom, mora Uradu sporočiti naslov 
za obveščanje, ki mora biti na območju Republike Slovenije. Šteje 
se, da je Urad v primerih iz prejšnjega odstavka pravilno obvestil 
tujo osebo, če ji je poslal pisanje na naslov za obveščanje. 

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kdorkoli plača 
pristojbine za vzdrževanje pravice. 
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(5) Če tuja oseba v nasprotju s tem členom v postopku pred 
Uradom ne imenuje zastopnika ali ne sporoči naslova za 
obveščanje, ki je na območju Republike Slovenije, jo Urad 
izjemoma neposredno po pošti pozove, naj v treh mesecih od 
vročitve poziva imenuje zastopnika in predloži pooblastilo 
zastopniku oziroma v skladu s tretjim odstavkom tega člena 
sporoči naslov za obveščanje, če tuja oseba pravočasno ne 
imenuje zastopnika in ne predloži pooblastila, oziroma ne sporoči 
pravočasno naslova za obveščanje v skladu s tretjim odstavkom 
tega člena, Urad s sklepom zavrže vlogo, razen če ta zakon 
določa drugače. Vročitev sklepa se opravi po oglasni deski Urada. 

130. člen 
(preklic in odpoved pooblastila) 

(1) Pooblastitelj lahko kadarkoli prekliče pooblastilo, zastopnik pa 
ga lahko kadarkoli odpove. 

(2) Preklic oziroma odpoved pooblastila se sporoči Uradu in 
učinkuje od dneva, ko ga Urad prejme. Po odpovedi pooblastila je 
zastopnik dolžan še tri mesece opravljati dejanja za pooblastitelja, 
razen če ima pooblastitelj še kakšnega zastopnika. 

(3) Če tuja oseba zaradi odpovedi ali preklica pooblastila nima 
več zastopnika, se smiselno uporablja peti odstavek 129. člena 
tega zakona. 

131. člen 
(zastopnik) 

(1) V postopkih pred Uradom lahko stranke zastopajo patentni 
zastopniki in zastopniki za modele in znamke. Patentni zastopniki 
zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, 
vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s katero koli pravico po 
tem zakonu. Zastopniki za modele in znamke lahko zastopajo 
stranke le v tistih postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, 
vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in 
geografskimi označbami. 

(2) Patentni zastopnik je lahko: 
a) oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji in univerzitetno 
izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri, ki je opravila strokovni 
izpit za patentnega zastopnika pri Uradu; 
b) odvetnik ali odvetniška družba, ki zaposluje osebo, ki izpolnjuje 
pogoje iz prejšnje točke, ali ima z njo sklenjeno pogodbo; 
c) pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje 
vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz točke a) tega odstavka. 

(3) Zastopnik za modele in znamke je lahko: 
a) oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji in univerzitetno 
izobrazbo, ki je opravila strokovni izpit za zastopnika za modele 
in znamke pri Uradu; 
b) odvetnik ali odvetniška družba; 
c) pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje 
vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz točke a) tega odstavka. 

132. člen 
(vpis zastopnikov v register) 

(1) Urad vodi register patentnih zastopnikov in register 
zastopnikov za modele in znamke. 

(2) Za vpis v ustrezni register zastopnikov se plača taksa po 
zakonu, ki ureja upravne takse. Po plačilu takse Urad z odločbo 
odloči o vpisu v register. 

(3) Patentni zastopnik lahko zahteva izbris iz registra patentnih 
zastopnikov in vpis v register zastopnikov za modele in znamke. 

Zastopnik za modele in znamke lahko zahteva izbris iz registra 
zastopnikov za modele in znamke in vpis v register patentnih 
zastopnikov, le če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 131. 
člena tega zakona. 

(4) Zastopnik se izbriše iz registra: 
a) če vloži zahtevo za izbris; 
b) če se mu s pravnomočno sodbo prepove ukvarjanje z 
zastopanjem. 

(5) V register patentnih zastopnikov in register zastopnikov za 
modele in znamke se vpišejo predvsem naslednji podatki: 
registrska številka zastopnika, podatki o zastopniku (priimek, 
ime in naslov oziroma firma in sedež), datum vpisa v register, 
podatke o osebah, ki izpolnjujejo pogoje iz točke a) drugega 
odstavka oziroma točke a) tretjega odstavka 131. člena tega 
zakona in so zaposlene pri zastopniku oziroma imajo z njim 
sklenjeno pogodbo (priimek, ime, naslov in izobrazba). 

(6) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s 
podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino zahteve za 
vpis zastopnikov v register, postopek vpisa v register, vrsto 
podatkov, ki se vpišejo v register, in postopek vpisa sprememb v 
register zastopnikov. 

133. člen 
(strokovni izpit) 

(1) Strokovni izpit iz drugega ali tretjega odstavka 131. člena tega 
zakona se opravlja pri Uradu. Pred opravljanjem strokovnega 
izpita se plača taksa po zakonu, ki ureja upravne takse. 

(2) Urad vodi seznam oseb z opravljenim strokovnim izpitom. 

(3) Minister, pristojen za področje industrijske lastnine, s 
podzakonskim predpisom natančneje določi način opravljanja 
strokovnega izpita iz drugega in tretjega odstavka 131. člena 
tega zakona. 

Dvanajsto poglavje 

KAZENSKE DOLOČBE 

134. člen 
(prekršek) 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 10,000.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek pravna oseba: 
a) ki brez soglasja Vlade Republike Slovenije v gospodarskem 
prometu uporablja znake iz tretjega odstavka 43. člena tega 
zakona; 
b) ki Uradu predloži ponarejeno ali neresnično dokazilo po 92. 
členu tega zakona ali ki s ponarejenim ali neresničnim obvestilom 
zahteva prekinitev postopka po tretjem odstavku 92. člena tega 
zakona; 
c) ki zastopa tretjo osebo v postopku pred Uradom, ne da bi bila 
vpisana v register iz 132. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
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Trinajsto poglavje 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

135. člen 
(uporaba snovi kot zdravilo) 

(1) Uporaba snovi kot zdravila za ljudi in živali ne pomeni kršitve 
patenta za izum te snovi, če je bila patentna prijava za ta izum 
vložena do vključno 31. decembra 1992 oziroma je bila za takšno 
prijavo zahtevana prednostna pravica do vključno 31. decembra 
1992. 

(2) Z uporabo snovi kot zdravila po prejšnjem odstavku je mišljena 
izdelava in njena predelava v zdravilo po postopku, ki ni predmet 
zadevnega patentnega varstva ter dajanje te snovi oziroma 
zdravila v promet. 

(3) Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji velja za 
zdravilo ali snov po prvem odstavku tega člena drugi odstavek 
21. člena tega zakona samo, če je pridobljeno soglasje imetnika 
patenta, s katerim je zavarovano to zdravilo ali snov. 

136. člen 
(obravnava prijav in veljavnost pravic) 

(1) Postopek priznanja ali podelitve pravice industrijske lastnine v 
zvezi s prijavo, vloženo pred uveljavitvijo tega zakona, se 
nadaljuje po določbah tega zakona, razen če ta zakon določa 
drugače. 

(2) Pravice industrijske lastnine, veljavne na dan uveljavitve tega 
zakona, veljajo naprej po določbah tega zakona, razen če ta 
zakon določa drugače. 

137. člen 
(patentne prijave in patenti) 

(1) Pri patentnih prijavah, vloženih pred uveljavitvijo tega zakona, 
in pri patentih, podeljenih pred uveljavitvijo tega zakona, se še 
naprej uporabljajo določbe 10., 77., 78. in 112. člena Zakona o 
industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92,27/93,34/97 - odločba 
US, 75/97, v nadaljnjem besedilu: Zakon o industrijski lastnini). 

(2) Določbi drugega in tretjega odstavka 22. člena tega zakona 
se uporabljata za patente, ki so bili prijavljeni po 1. januarju 1993. 

(3) Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se tretji 
odstavek 22. člena tega zakona izvaja v skladu s predpisi 
Evropske unije. 

(4) Za patente, ki so bili prijavljeni po 1.1.1993 in za katere je 
potekel rok iz 7. člena Uredbe EU št. 1768/92 z dne 18.6.1992 ali 
7. člena Uredbe EU št. 1610/96 z dne 23.6.1996, je mogoče v 
šestih mesecih od dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski 
uniji zahtevati dodatni varstveni certifikat. 

(5) Določbe 24. do vključno 31. člena tega zakona se začnejo 
uporabljati z dnem uveljavitve EPK v Republiki Sloveniji. 

(6) Določba petega odstavka 32. člena tega zakona ne velja za 
prijave na podlagi PCT, ki so bile vložene do dneva uveljavitve 
tega zakona. 

138. člen 
(prijave modela oziroma vzorca in modeli oziroma 

vzorci) 

(1) Pri prijavah modela oziroma vzorca, ki so bile objavljene pred 
uveljavitvijo tega zakona in pri katerih je bil vložen ugovor zoper 
izdajo odločbe o priznanju modela oziroma vzorca, se še naprej 
uporablja 58. člena Zakona o industrijski lastnini. 

(2) Če je bila prijava modela oziroma vzorca objavljena pred 
uveljavitvijo tega zakona, pa zoper izdajo odločbe o priznanju 
modela oziroma vzorca ni bil vložen ugovor po 58. členu Zakona 
o industrijski lastnini, izda Urad odločbo o registraciji modela, 
vpiše model v register in objavi registracijo modela. 

(3) Modeli oziroma vzorci, veljavni na dan uveljavitve tega zakona, 
se obravnavajo kot modeli po tem zakonu. 

139. člen 
(ugovor na podlagi znamke pri Uradu za 

harmonizacijo notranjega trga za znamke in modele 
Evropske unije) 

(1) Do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se kot prejšnja 
znamka po prvem odstavku 44. člena tega zakona šteje tudi 
znamka, ki je bila prijavljena ali registrirana pri Uradu za 
harmonizacijo notranjega trga za znamke in modele Evropske 
unije pred datumom vložitve prijave kasnejše znamke v Republiki 
Sloveniji. 

(2) Imetnik prejšnje znamke po prejšnjem odstavku lahko vloži 
ugovor po 101. členu tega zakona, če v roku za ugovor vloži tudi 
pravilno prijavo za pridobitev varstva svoje znamke v Republiki 
Sloveniji. 

(3) Če imetnik prejšnje znamke po prvem odstavku tega člena ob 
vložitvi ugovora po 101. členu tega zakona ne vloži pravočasno 
tudi pravilne prijave za pridobitev varstva svoje znamke v 
Republiki Sloveniji, se šteje, da ugovor ni bil vložen. 

140. člen 
(označbe porekla blaga) 

Označbe porekla blaga, veljavne na dan uveljavitve tega zakona, 
se obravnavajo kot geografske označbe po tem zakonu, razen 
če drug zakon drugače določa. 

141. člen 
(strokovni izpiti in zastopniki) 

(1) Strokovni izpiti, opravljeni ali priznani do dneva uveljavitve 
tega zakona, so izenačeni s strokovnim izpitom za patentne 
zastopnike in strokovnim izpitom za zastopnike za modele in 
znamke. 

(2) Urad po uradni dolžnosti vpiše v register patentnih zastopnikov 
vse zastopnike, ki so bili na dan uveljavitve tega zakona vpisani 
v register zastopnikov pri Uradu. 

142. člen 
(podzakonski predpisi) 

(1) Podzakonski predpisi po tem zakonu in odredba o ceniku iz 
tretjega odstavka 7. člena tega zakona se izdajo v šestih mesecih 
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po uveljavitvi tega zakona, razen predpisa iz drugega odstavka 
80. člena tega zakona, ki se izda, ko so pri Uradu vzpostavljene 
ustrezne tehnične možnosti. 

(2) Do izdaje novih predpisov se smiselno uporabljajo predpisi, 
izdani na podlagi Zakona o industrijski lastnini: 
a) Pravilnik o postopku za podelitev patenta (Uradni list RS, št. 
49/93); 
b) Pravilnik o postopku za priznanje modela oziroma vzorca 
(Uradni Hst RS, št. 49/93); 
c) Pravilnik o postopku za priznanje znamke (Uradni list RS, št. 
49/93); 
d) Pravilnik o postopku za mednarodno registracijo znamke 
(Uradni list RS, št. 15/93); 
e) Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v 
register zastopnikov (Uradni list RS, št. 20/92); 
f) Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno 
lastnino za pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine (Uradni 
list RS, št. 14/95); 
g) Uredba o cenah informacijskih in drugih storitev Urada 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 
57/96). 

143. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati: 
a) Zakon o industrijski lastnini; 
b) Pravilnik o prenosu pravic industrijske lastnine vloženih pri 
Zveznem zavodu za patente, na Urad Republike Slovenije za 
varstvo industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 49/93). 

(2) Ne glede na točko a) prejšnjega odstavka se ob upoštevanju 
prvega odstavka 137. in prvega odstavka 138. člena tega zakona 
še naprej uporabljajo določbe 10., 58., 77., 78. in 112. člena Zakona 
o industrijski lastnini. 

144. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. Obrazložitev 

Prvo poglavje - TEMELJNA NAČELA 

1. člen 

S tem členom je določena vsebina zakona, kot so vrste pravic 
industrijske lastnine, postopek za podelitev in registracijo teh pravic 
in sodno varstvo. S tem zakonom niso urejene vse pravice 
industrijske lastnine, saj so nekatere določene z drugimi zakoni, 
in sicer: firma z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 30/93, 29/94, 45/1/94, 20/98, 32/98, 84/98) in pa nelojalna 
konkurenca z Zakonom o varstvu konkurence (Uradni list RS, 
št. 18/93). 

2. člen 

Enakost domačih in tujih oseb je povzeta po 2. členu Pariške 
konvencije za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, 
št. 5/74, 7/86 RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju PK) in 3. členu 
Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine 
(Uradni list RS-MP, št. 10/95, v nadaljevanju Sporazum TRIPs). 
To pomeni, da uživajo tuje osebe glede varstva pravic enake 
pravice kot domače pravne in fizične osebe. Edina dopustna 
izjema je obveznost tujcev, da jih v postopku pred Uradom RS za 
intelektualno lastnino (v nadaljevanju Urad) zastopa zastopnik 
vpisan v register zastopnikov. Na novo pa je tujcem omogočeno, 
da plačujejo pristojbine za vzdrževanje pravic industrijske lastnine 
brez zastopnika. 

3. člen 

Posamezna pravica industrijske lastnine se v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju RS) pridobi na dva načina, in sicer prek Urada z 

izdajo odločbe in vpisom v ustrezni register oziroma preko 
mednarodnih konvencij (Madridski aranžma o mednarodnem 
registriranju tovarniških in trgovskih žigov (Uradni list SFRJ-MP, 
št. 2/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljevanju MA), Haaški 
sporazum o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in 
modelov (Uradni list RS-MP, št. 20/94, v nadaljevanju HS), Uredba 
o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju patentov med 
Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo 
(Uradni list RS-MP, št. 15/93, 11/2000)...). Pravni učinek pravic, 
pridobljenih na podlagi mednarodnih pogodb je izenačen s pravnimi 
učinki iz nacionalnih prijav, v kolikor ni s temi pogodbami drugače 
določeno. Izključeno je t.i. dvojno varstvo, saj posamezne pravice 
industrijske lastnine ni mogoče pridobiti na podlagi nacionalne 
prijave, če je bila za isto pravico že vložena prijava v tujini. 

4. člen 

V skladu s 4. členom PK je določena vsebina načela prednosti, po 
katerem ima prijavitelj z zgodnejšim datumom prijave ali 
prednostne pravice, prednost pred drugim prijaviteljem. 

5. člen 

Obveznost ustanovitve Urada je določena s prvim odstavkom 
12. člena PK. Določene so njegove glavne naloge, kot so 
sprejemanje prijav in zastopanje RS pri tujih in mednarodnih 
organizacijah (npr. Svetovna organizacija ia intelektualno lastnino 
(v nadaljevanju WIPO), Svetovna trgovinska organizacija (v 
nadaljevanju WTO), Evropska patentna organizacija (v 
nadaljevanju EPO)). Ena izmed dolžnosti oziroma nalog uradov 
za industrijsko lastnino je tudi obveščanje javnosti o patentih, 
modelih, znamkah in vzorcih z izdajo periodičnega glasila, kot to' 
določa drugi odstavek 12. člena PK. Zato Urad izdaja svoje uradno 
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glasilo, v katerem se objavljajo podatki o prijavah in pravicah 
industrijske lastnine (Bilten za industrijsko lastnino - BIL). Urad 
vodi in za njegovo delo odgovarja direkor Urada, ki imenuje Vlada 
RS. Urad vodi samostojno finančno poslovanje in evidentiranje v 
zvezi z pobiranjem in plačevanjem pristojbin po tem zakonu in 
plačilo storitev za posredovanje informacij. 

6. člen 

S tem členom so za razliko od sedaj veljavnega zakona natančneje 
opredeljeni postopki, ki jih vodi Urad, ter akti, ki jih v teh postopkih 
Urad izdaja. Urad vodi tri vrste postopkov, in sicer postopek 
podelitve patenta ali registracije znamke, modela in geografske 
označbe, vzdrževanje veljavnosti in vodenje registrov. Beseda 
priznanje, ki se po sedaj veljavnem zakonu uporablja za pridobitev 
modela, znamke in geografske označbe blaga, se nadomesti z 
besedo registracija. Izrecno je tudi določeno, da se določbe 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/ 
99, v nadaljevanju ZUP) uporabljajo subsidiarno, če zakon nima 
ustreznih določb. 

V drugem odstavku je določeno, da se v primeru vložitve prijav 
na podlagi mednarodnih pogodb v tujini ali pri Uradu neposredno 
uporabljajo mednarodne pogodbe ter pravila za njihovo izvajanje. 

7. člen 

Dostop do informacij je omogočen vsakomur, razen tistih 
informacij, ki se pred objavo štejejo za uradno tajnost. Ob plačilu 
Urad posreduje informacije o stanju tehnike in opravlja druge 
storitve s področja informiranja in dokumentacije. Vrste in višina 
plačil se določi s cenikom, ki ga izda minister, pristojen za področje 
industrijske lastnine. 

8. člen 

Za razliko od sedaj veljavnega zakona prijave znamk niso več 
tajne. Uradna tajnost so le spisi v zvezi s prijavami patentov in 
prijav modelov do objave. Vpogled v te spise je mogoč le s 
soglasjem prijavitelja. Brez soglasja je vpogled izjemno omogočen 
le v primerih kršitvah osebi, ki je prijavitelja opozorila na svojo 
prijavo in obseg varstva. Po vzoru petega odstavka 128. člena 
Evropske patentne konvencije (v nadaljevanju EPK) se lahko 
pred objavo patentne prijave določeni podatki, kot so številka 
prijave, datum vložitve prijave, podatki o prijavitelju in naziv izuma 
objavijo ali sporočijo tretji osebi. 

9. člen 

V postopkih pred Uradom se plačujejo pristojbine v zvezi s 
pridobitvijo in vzdrževanjem pravic v rokih, določenih z zakonom. 
Vlada RS določi višino pristojbin s uredbo. V postopkih, kjer se 
plačujejo pristojbine, se ne plačujejo takse po zakonu, ki ureja 
upravne takse. Če pristojbine niso plačane, se šteje, da je vloga 
umaknjena. Na zahtevo plačnika Urad vrne plačani znesek. 

Drugo poglavje - PATENTI 

S tem poglavjem so vsebinske določbe sedaj veljavnega zakona 
združene v eno poglavje, ki določa: pogoje za podelitev patenta, 
pravice iz patenta, izčrpanje, trajanje patenta ter določbe o patentih 
s skrajšanim trajanjem. 

10. člen 

S tem členom so določeni pogoji za podelitev patenta: kaj se ne 
šteje za izum ter v katerih primerih se patent ne more podeliti. S 
tem členom so uvedene nekatere novosti, in sicer v prvem 
odstavku je določeno, da se patent podeli s slehernega področja 
tehnike, kot to določa prvi odstavek 27. člena Sporazuma TRIPs. 
S članstvom v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) gre v prihodnje 
pričakovati različne direktive, s katerimi bo urejeno podeljevanje 
patentov za posamezna področja tehnike. To pomeni, da bi za 
vsako novo direktivo morali dopolnjevati zakon, zato je v zakon 
vključeno pooblastilo, da se takšno področje uredi z uredbo. Tako 
bo npr. s podzakonskim aktom urejeno patentiranje biotehnoloških 
izumov. 

11. člen 

S tem členom je določeno, kaj se ne šteje za izum; npr. odkritja, 
znanstvene teorije... Z zakonom so izpuščeni računalniški 
programi, ki se po novem tudi lahko varujejo s patentom ob pogoju 
izpolnjevanja novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti. 
Določba o izumih, za katere se patent ne more podeliti, iz sedanjega 
12. člena, je ostala skoraj nespremenjena ter sledi točki a) 53. 
člena EPK. 

12. člen 

V tem členu je določeno, kdaj je izum nov, kdaj je izum obsežen s 
stanjem tehnike ter kaj je obseženo s stanjem tehnike. Določena 
je tudi izjema, in sicer se sme, ne glede na stanje tehnike s 
patentom zavarovati tudi znana zmes ali snov, če gre za uporabo 
pri kirurškem ali diagnostičnem postopku. 

Stanje tehnike je natančneje opredeljeno kot dosedaj, in sicer so 
vključene tudi nacionalne patentne prijave kot tudi patentne prijave 
vložene na podlagi mednarodnih sporazumov kot sta EPK in 
Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP, 
št. 19/93, v nadaljevanju PCT). 

Za vključitev evropskih patentnih prijav v stanje tehnike ni potrebno 
članstvo v tej konvenciji, ampak je le stvar odločitve posameznega 
patentnega urada, katere dokumente bo upošteval pri ugotavljanju 
novosti. 

Določbe tega člena so povzete po 54. členu EPK. 

13. člen 

Neškodljivo razkritje izuma pomeni, da v zakonsko določenih 
primerih razkritje izuma ne more škodovati novosti kot pogoju za 
podelitev patenta. Čas, v katerem je možno uveljavljati neškodljivo 
razkritje izuma, je zmanjšan, in sicer z 12 mesecev na 6 mesecev. 
Razlog je v tem, da je veljavni zakon o industrijski lastnini povzel 
ta člen po Pogodbi o vsebinskem poenotenju patentnega prava, 
ki pa kasneje ni bila sprejeta oziroma se je ugotovilo, da večina 
držav te določbe ni vključila v svoje patentne zakone. Zato ni 
nobene potrebe, da bi bila Slovenija bolj liberalna, kot je to potrebno. 
Določeni sta dve obliki razkritja, ki ne vplivata na novost, in sicer 
a) očitna zloraba b) razstava izuma na mednarodni razstavi v 
skladu s Konvencijo o mednarodnih razstavah. Vsebina tega člena 
je povzeta po prvem odstavku 55. člena EPK. 

Določbe sedaj veljavnega 10. člena se bodo še naprej uporabljale 
pri prijavah in patentih vloženih oziroma podeljenih pred uveljavitvijo 
novega zakona. 
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14. člen 21. člen 

Besede »dosežen z ustvarjalnim delom na ravni izumiteljstva« 
so nadomeščene z izrazom »inventivna raven«. Hkrati sta v 
novem drugem in tretjem odstavku določena primera glede 
dokumentov, ki se upoštevajo pri presoji inventivne ravni (tretji 
odstavek 12. člena) ter je izključena možnost, da bi prva prijava 
vplivala na presojo inventivne ravni druge patentne prijave istega 
izumitelja. Prijava pa se nanaša na isti predmet izuma ter prva 
prijava še ni bila objavljena. 

15. člen 

Definicija industrijske uporabljivosti je spremenjena tako, da je 
izum industrijsko uporabljiv in se lahko proizvede ali uporabi v 
katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom. V tem 
novem členu so v primerjavi s prejšnjim črtane besede »ali druge 
dejavnosti« ter nadomeščene z besedami »vključno s 
kmetijstvom«. Ta člen je povzet po 57. členu EPK. 

16. člen 

Dikcija tega člena, s katerim se določa patent s skrajšanim 
trajanjem, je povzeta po sedaj veljavnem 76. členu. Na novo je 
definirano ustvarjalno delo. 

17. člen 

Določbe o zaupnih izumih so bistveno poenostavljene. Prijava, 
pomembna za varnost in obrambo države, se vloži pri ministrstvu, 
pristojnem za obrambo, o pogojih za izkoriščanje se izumitelj 
dogovori z ministrstvom, če ga ministrstvo ne želi izkoriščati ali 
pa soglaša z vložitvijo prijave, se ta prijava vloži pri Uradu. 

18. člen 

Uveden je nov koncept pravic iz patenta po vzoru 28. člena 
Sporazuma TRIPs, in sicer namesto pozitivnih pravic nosilca 
patenta, kot je na primer pravica izkoriščanja, je uvedena tako 
imenovana negativna koncepcija iz patentov, se pravi izključna 
pravica imetnika prepovedati tretjim osebam, da brez njegovega 
soglasja izdelujejo, uporabljajo zadevni proizvod. V drugem 
odstavku tega člena je tudi določeno, da je obseg patentnega 
varstva določen z vsebino patentnih zahtevkov, za razlago 
patentnih zahtevkov pa se uporabljajo tudi opis in skice. 

19. člen 

Vsebina omejitev pravic iz patenta je skoraj identična sedaj 
veljavnemu drugemu odstavku 32. člena (edini spremembi sta 
črtanje besede »unije« v točki d) in navedba datuma sklenitve 
Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu. Posebej velja 
omeniti, da je Panel Sporazuma TRIPs ugotovil, da določbe o 
omejitvi patentov glede raziskav in poizkusov niso v nasprotju s 
TRIPs. 

20. člen 

Besedilo glede pravice poprejšnje uporabe je bistveno 
spremenjeno ter je omejeno le na patente. Besedilo je povzeto po 
12. členu nemškega zakona o patentih. 

Na novo je uvedeno nacionalno izčrpanje pravic iz patenta. To 
pomeni (zelo poenostavljeno), da so potem, ko je proizvod bil dan 
na trg RS s strani imetnika patenta oziroma z njegovim soglasjem, 
njegove pravice izčrpane. S tem smo uvedli tako imenovano 
nacionalno izčrpanje. To izčrpanje se bo lahko nadomestilo npr. z 
regionalnim (evropskim) ali svetovnim, če bo Slovenija pristopila 
k ustrezni mednarodni pogodbi (trenutno ga ni). 

22. člen 

Vsebina določb o trajanju patenta ostaja bolj ali manj 
nespremenjena. Patent traja 20 let od datuma vložitve prijave. 
Upoštevati velja tudi izjeme, in sicer da preneha veljati po 10 letih, 
če ni predloženo pisno dokazilo, oziroma prej, če ni plačana 
pristojbina za vzdrževanje. 

Trajanje patenta se lahko podaljša še za 5 let v primeru vojnega 
stanja ali izrednih razmer ter v primeru, ko je potrebno pred 
začetkom gospodarskega izkoriščanja izvesti uradni postopek 
odobritve, s podelitvijo dodatnega varstvenega certifikata npr. za 
farmacevtske proizvode. Podaljšanje je, kot doslej, možno le za 
patente, prijavljene po 1. januarju 1993. 

23. člen 

Patent s skrajšanim trajanjem traja (kot dosedaj) še naprej 10 let. 

24 ■ 31. člen 

Določbe tega oddelka določajo postopek v zvezi z evropskimi 
patenti. Za evropske patentne prijave in evropske patente, s 
katerimi se zahteva varstvo v RS, se bodo uporabljale določbe 
tega zakona, razen če ni z EPK drugače določeno. Urad bo 
sprejemal evropske patentne prijave v angleščini, francoščini, 
nemščini in slovenščini. Izločene patentne prijave se ne vlagajo 
pri Uradu. Evropska patentna prijava, s katero se zahteva varstvo 
v RS, in dodeljenim datumom vložitve je enakovredna nacionalni 
patentni prijavi ter ima varstvo v skladu s četrtim odstavkom 122. 
člena tega zakona. Po podelitvi evropskega patenta za Slovenijo 
mora imetnik v roku 3 mesecev predložiti prevod zahtevkov in 
plačati predpisano pristojbino za objavo. V nasprotnem primeru 
se šteje, da je evropski patent ničen. Kot verodostojno besedilo 
evropskega patenta v Sloveniji se šteje besedilo v jeziku, v katerem 
je bil voden postopek pri Evropskem patentnem uradu (v 
nadaljevanju EPU). Skladno s 141. členom EPK se pristojbine za 
vzdrževanje evropskih patentov plačujejo Uradu za leta, ki sledijo 
letu, v katerem je bil objavljen sklep o podelitvi evropskega patenta. 
Prva pristojbina zapade v plačilo v 2 mesecih po objavi sklepa o 
podelitvi. Določene so tudi pravice iz poprejšne prijave in hkratno 
varstvo. Določbe tega oddelka bodo uveljavljene z dnem pristopa 
k EPK ter bolj ali manj identično z vsebino sedaj veljavne Uredbe 
o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo za izvajanje sporazuma 
o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju 
na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko 
patentno organizacijo (Uradni list RS, št. 6/94, 90/98,78 /99 ■ 
obvezna razlaga) ter je povzeto po modelnih določbah za nove 
članice Evropske patentne konvencije. 
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32. člen 38. člen 

Vsebina tega člena je prenesena iz sedaj veljavnega Zakona o 
ratifikaciji PCT (Uradni list RS-MP, št. 19/93) ter ureja postopek v 
zvezi z mednarodnimi PCT prijavami slovenskih prijaviteljev. 
Novost je pri jezikih, v katerih se takšna prijava lahko vloži, saj so 
angleščini dodani še nemščina in francoščina (uradni jeziki EPK) 
ter slovenščina. Določeno je tudi, da se za namene prijav vloženih 
pri Uradu, pristojbine pobirajo v imenu in za račun Mednarodnega 
urada Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO). 

Bistveno spremembo dosedanjega sistema pa predstavlja šesti 
odstavek, s katerim se zapira t.i. nacionalna pot. To pomeni, da se 
bo vsako imenovanje Slovenije v mednarodni PCT prijavi štelo za 
zahtevo za podelitev evropskega patenta. 

Tretje poglavje - MODELI 

S tem poglavjem se za razliko od sedaj veljavnega zakona v 
enem poglavju določajo pogoji za registracijo modela, pravice iz 
modela, izčrpanje ter trajanje. V to poglavje je vključena Direktiva 
EU o modelih (Directive 98/71/EC on legal protection of designs 
O. J.L 289/98). Dosedanji izraz model oziroma vzorec je 
nadomeščen z izrazom model, ki vključuje tako 
dvodimenzionalnost kot tridimenzionalnost. 

33. člen 

V ta člen so povzete določbe 1. člena in drugega, tretjega in 
četrtega odstavka 3. člena direktive. Pogoj za registracijo modela 
videza izdelka sta novost in individualni značaj. Določeno je, kaj 
je to videz izdelka, kaj je izdelek in normalna uporaba. 

34. člen 

V ta člen so povzete določbe 4. in 6. člena direktive, in sicer je 
določeno, kaj je novost videza izdelka in kdaj ima videz izdelka 
individualno naravo. 

35. člen 

V ta člen je povzet 6. člen direktive. S tem členom se določa, kdaj 
je izdelek razkrit ter katera dejanja se ne štejejo za razkritje 
videza izdelka. 

36. člen 

V ta člen je zajet 7. 8. in 11. člen direktive. Videz izdelka se ne 
more registrati kot model, če niso izpolnjeni pogoji kot so: videz 
izdelka sploh ni videz, ni nov, je bil že razkrit, nasprotuje javnemu 
redu in morali, vsebuje ali posnema embleme in grbe varovane 
po členu 6ter PK. Poleg teh razlogov se model tudi ne more 
registrirati za značilnosti izgleda izdelka, ki so določene izključno 
z njegovo tehnično funkcijo. 

37. člen 

V ta člen je zajet 8., 12. in 13. člen direktive. Podobno kot za patent 
je prevzeta negativna koncepcija izključnih pravic iz modela. Se 
pravi, da ima imetnik modela izključno pravico, da ga uporablja in 
prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da ga 
uporabljajo. Za pravice iz modela z izjemami veljajo smiselno 
omejitve pravic in pravica predhodne uporabe kot za patent. 

Ta člen je povzet po 15. členu direktive. Pravice iz modela so 
izčrpane (se ne nanašajo) na dejanja v zvezi z izdelkom, na 
katerega se nanaša videz, ki je predmet modela, če je imetnik 
modela dal izdelek na trg v RS ali je bilo to storjeno z njegovim 
soglasjem. Regionalno (evropsko) izčrpanje bo nastalo z dnevom 
pristopa k EU. 

39. člen 

V ta člen sta povzeta 16. in 17. člen direktive. Določbe tega zakona 
ne posegajo v druge pravice industrijske lastnine in druge predpise 
ter omogočajo t.i. dvojno varstvo modelom tudi na podlagi 
avtorskega prava. 

40. člen 

Ta člen je povzet po 10. členu direktive. Rok trajanja modela se s 
sedanjih 10 let povečuje na 25 let. Veljavnost modela, ki se nanaša 
na več izdelkov se med trajanjem lahko zoži le na nekatere 
izdelke. 

41. člen 

To je nova določba, ki povsem jasno določa, da se zahteve za 
registracijo modelov skladno s Haaškim sporazumom vlagajo pri 
Mednarodnem uradu VVIPO ter da Urad ne vodi registra teh 
modelov. 

Četrto poglavje - ZNAMKA 

S tem poglavjem se za razliko od sedaj veljavnega zakona v 
enem poglavju določajo pogoji za registracijo znamke, pravice iz 
znamke, izčrpanje, ter trajanje. V to poglavje je vključena predvsem 
Direktiva o poenotenju prava znamk (First Council Directive 89/ 
104 to approximate the laws of the member countries relating to 
t rade marks O J L 40/89), Uredba o znamki skupnosti (Council 
Regulation 40/94 on the Community trade mark (OJL 11/94), 
Sporazum TRIPs in Zakon o znamkah ZRN iz leta 1994. Uveden 
je oddelek, s katerim se določa postopek pri Uradu v zvezi z 
mednarodno registracijo znamk MA in Protokola k Madridskemu 
sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS- 
MP, št. 21/97, v nadaljevanju M P). 

42. člen 

S tem členom je uvedena nova, modernejša definicija znakov, ki 
se lahko registrirajo kot znamka in sicer; kakršenkoli znak ali 
kakršnakoli kombinacije znakov, ki omogoča razlikovanje blaga 
ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in 
ga je mogoče grafično prikazati. Primeri znakov, primernih za 
registracijo, so navedeni le primeroma in ne kot zaključena lista. 
To pomeni, da bo možno registrirati kot znamko tudi zvočni zapis, 
ki ga je možno grafično prikazati, seveda ob izpolnjevanju ostalih 
pogojev. Vsebina tega člena je povzeta po prvem in četrtem 
odstavku 15. člena Sporazuma TRIPs. 

43. člen 

Sedaj veljavni 19. člen, ki določa razloge, zaradi katerih se znak 
ne more zavarovati kot znamka, bo z novim zakonom razdeljen 
v dva člena, s katerima bodo jasno razmejeni absolutni in relativni 
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razlogi za zavrnitev Ta razmejitev je pomembna tudi z vidika 
postopka za registracijo. Absolutni razlogi za zavrnitev se 
preverjajo po uradni dolžnosti medtem ko relativni le na podlagi 
ugovora. 

S tem členom je natančno določeno, kateri so absolutni razlogi za 
zavrnitev registracije znamke. Vsebina tega člena je povzeta po 
3. členu direktive in 7. členu uredbe. 

Med absolutne razloge je vključen razlog, po katerem je potrebno 
po uradni dolžnosti zavrniti prijavo znamke za vina in žgane pijače, 
če vsebuje geografske označbe, ki nimajo takšnega izvora, kot 
to zahteva tretji odstavek 22. člena Sporazuma TRIPs. 

44. člen 

Relativni razlogi za zavrnitev znamke so znaki, ki so enaki ali 
podobni s prej veljavnim znakom druge osebe, enakost ali 
podobnost z nedvomno znano znamko... Podana je tudi definicija, 
kdaj se šteje, da je znamka zavajajoče podobna kakšni drugi 
znamki. Natančno je določeno, katere so prejšnje znamke. 

45., 46. člen 

V teh členih se uveljavlja člen 7bis PK o kolektivnih znamkah. S 
predlaganim 46. členom se bo natančneje kot sedaj določila 
vsebina pravilnika o načinu uporabe kolektivne znamke. Kot 
novost je uvedena obveznost prijavitelja oziroma nosilca, da 
obvešča o vsakršni spremembi ali dopolnitvi pravilnika. Povedati 
velja, da že sedaj veljavni zakon omogoča varovanje geografskih 
označb na podlagi kolektivnih blagovni znamk, zato so te določbe 
le natančneje urejene. 

47. člen 

Vsebina tega člena je povzeta po 5. členu direktive. Imetnik 
znamke ima izključne pravice, s katerimi je upravičen preprečiti 
tretjim osebam uporabo znaka v gospodarskem prometu brez 
njegovega soglasja. Podobno kot za patent in model je uvedena 
t.i. negativna koncepcija pravic iz znamke. 

48. člen 

Vsebina tega člena je povzeta po 6. členu direktive. Imetnik 
znamke ne more prepovedati v gospodarskem prometu uporabe 
tretjemu, ki v skladu z dobrimi poslovnimi običaji uporablja svoje 
ime in ali naslov, označbo glede vrste, kakovosti, količine... 

49. člen 

Kolektivna znamka ne sme označevati izključno geografskega 
izvora (točka c) 43. člena), lahko pa poleg nekega znaka označuje 
tudi geografski izvor. V takem primeru velja poleg omejitev po 48. 
členu zakona še dodatna omejitev - nosilec kolektivne znamke 
mora omogočiti vsaki osebi, katere blago ali storitve izvirajo iz 
navedenega geografskega območja in ki ustrezajo v pravilniku 
navedenim pogojem za uporabo kolektivne znamke, da postane 
član društva, ki je nosilec te znamke. 

50. člen 

Izčrpanje pravic je povzeto po 5. členu direktive o pravu znamk 
EU. 

51. člen 

Z uvedbo določbe o reprodukciji znamk v slovarjih ali 
encikopedijah bo imel imetnik znamke možnost, da v primerih 
objave znamke v smislu generičnega imena temu nasprotuje in 
zahteva od založnika, da v naslednjih publikacijah to odpravi. Npr. 
kot znamka COLT za pištole in ne KOLT za vrsto pištole z bobnom. 
Ta določba je povzeta po 10. členu uredbe o znamki EU iz leta 
1993. 

52. člen 

Trajanje znamke je nespremenjeno, in sicer 10 let od vložitve 
prijave z možnostjo poljubne obnove. Znamka se obnovi v celoti 
ali v zoženem obsegu za nekatero blago ali storitve. 

53. člen 

Zakon dosedaj ni vseboval določb, s katerimi bi urejal postopek 
za izvajanje M A in M P, temveč so bile le delno urejene s Pravilnikom 
o postopku za mednarodno registracijo znamke (Uradni list RS, 
15/93). S tem členom je določen postopek Urada pri sprejemanju 
prijav za mednarodno registracijo znamk, kot je plačilo pristojbin, 
vsebina zahteve za mednarodno registriranje ter posledice v 
primerih, ko vloga ni sestavljena v skladu s predpisi. Vsebina 
zahteve in natančnejši postopki v zvezi s zahtevami določi s 
podzakonskim predpisom minister pristojen za področje 
industrijske lastnine. 

54. člen 

V tem členu je določeno, da se določbe tega zakona glede 
preizkusa pred objavo in ugovora smiselno uporabljajo tudi za 
mednarodne znamke. Objava podatkov o mednarodno registrirani 
znamki v glasilu Mednarodnega urada WIPO se šteje za objavo 
znamke v RS. V primeru zavrnitve znamke sme Urad odločbo o 
zavrnitvi neposredno po pošti vročiti imetniku znamke. 

Peto poglavje - GEOGRAFSKA OZNAČBA 

S poglavjem se za razliko od sedaj veljavnega zakona v enem 
poglavju določajo pogoji za registracijo geografske označbe, 
pravice iz geografske označbe ter trajanje. Definicija geografske 
označbe je povzeta po Sporazumu TRIPs ter se nanaša na blago 
in ne na proizvode. To poglavje se nanaša le na registrirane 
geografske označbe ter dopušča še drugačne načine varstva, 
kot so na podlagi nelojalne konkurence ali kolektivnih znamk 
(več o tem Intellectual Property Reading Material, WIPO 1998). 

55. člen 

Označba porekla blaga se bo nadomestila z novo geografsko 
označbo blaga, katere definicija je povzeta iz prvega odstavka 
22. člena TRIPs Sporazuma. Novost predstavlja možnost za Vlado 
RS, da lahko v primeru, ko se geografska označba nanaša na 
državno, zgodovinsko ali kulturno dediščino RS, takšno označbo 
zavaruje s svojo uredbo brez uporabe postopka, predpisanega s 
tem zakonom. Po tem zakonu se ne more registrirati geografska 
oznaka za kmetijske pridelke in živila ter za vina in druge proizvode 
iz grozdja in vina. 
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56. člen 

Določeni so razlogi, zaradi katerih se geografska označba blaga 
ne more registrirati, kot so: neresnični kraj izvora, izvor je resničen, 
vendar se ustvarja napačen vtis, da blago izvira iz drugega kraja, 
geografska označba je po dolgotrajni uporabi postala splošno 
znana za določeno vrsto blaga ter bi njena registracija zaradi 
ugleda, poznanosti in uporabe znamke lahko zavajala potrošnika 
glede resnične identitete izdelka. 

57. člen 

Smiselno je ohranjeno sedaj veljavno besedilo, po katerem se 
geografske označbe blaga ne morejo spremeniti v generična ali 
splošno znana imena. 

58. člen 

Geografska označba je kolektivna pravica, ki jo sme uporabljati 
vsak, ki i/ skladu s specifikacijo proizvaja in daje blago v promet 
z zavarovano geografsko označbo. 

59. člen 

Omejitev pravic iz geografske označbe blaga določa odnos med 
geografskimi označbami blaga in znamkami v primerih, ko je 
znamka enaka ali podobna geografski označbi blaga. 

60. člen 

Trajanje geografskih označb ni omejeno. 

Šesto poglavje - SPLOŠNA NAČELA ZA POSTOPKE 
PRED URADOM 

V tem poglavju se določa vsebina splošnih načel za postopke 
pred Uradom, kot so unijska prednostna pravica, sejemska 
prednostna pravica, prepoved širitve obsega prijave, vrnitev v 
prejšnje stanje in nadaljevanje postopka po zamudi. 

61. člen 

Novi 61. člen povzema vsebino dosedanjega 48. člena, pri tem pa 
so uvedene določene novosti. Prednostno pravico je mogoče 
uveljavljati poleg prijav, vloženih v članicah PK, tudi v članicah 
WTO. Bistvena novost je v tem, da prepis prve prijave ni več 
obvezen. Prijavitelj, ki se sklicuje na prednostno pravico, mora ob 
vložitvi navesti datum zahtevane prednostne pravice ter v treh 
mesecih še sporočiti številko in državo prve prijave (sedaj mora 
te podatke navesti že ob vložitvi prijave). Če prijavitelj teh podatkov 
ne predloži, se šteje, da prednostna pravica ni bila zahtevana. 
Prepis se mora predložiti le na zahtevo Urada ali v primeru spora 
na sodišču. Minister pristojen za področje industrijske lastnine s 
podzakonskim predpisom natačneje določi postopek izdaje 
potrdila. 

62. člen 

Novi 62. člen za razliko od sedaj veljavnega 47. člena natančno 
določa, da se prednostna pravica lahko zahteva le na podlagi 
razstave organizirane skladno s Konvencijo o mednarodnih 
razstavah iz leta 1928 in revidirani leta 1972. Če prijavitelj ne 
predloži pisnega potrdila pristojnega organa, se šteje, da 
prednostna pravica ni bila zahtevana. Za razliko od sedaj 

veljavnega člena se ne določa, kateri organ je pristojen za izdajajo 
teh potrdil, saj se bo -ta pristojni organ« določil šele v primeru 
organizacije takšne razstave (gre za t.i. EXPO razstave). 

63. člen 

S tem členom je uvedena možnost za patentne prijavitelje, da 
zahtevajo popravek ali dopolnitev zahteve za priznanje prednostne 
pravice v predpisanih rokih. Vsebina člena je povzeta po Pogodbi 
o pravu patentov (v nadaljevanju PLT), in sicer prvi odstavek 13. 
člena ter prvi in tretji odstavek Pravila 14. 

64. člen 

S tem členom je omogočeno patentnim prijaviteljem vzpostavitev 
prednostne pravice če kljub skrbnemu ravnanju ni mogel vložiti 
prijave v roku 12 mesecev iz prvega odstavka 61. člena. Vsebina 
člena je povzeta po PLT, in sicer drugi odstavek 13. člena ter 
četrti in peti odstavek Pravila 14. 

65. člen 

Določeno je, da se po vložitvi prijava ne sme širiti, in sicer je za 
vsako vrsto pravic industrijske lastnine določena oblika prepovedi. 
Patent se ne sme širiti preko vsebine predmeta prvotno sprejete 
prijave. Pri modelu se ne sme spreminjati videza izdelka ali 
povečati število izdelkov, pri znamki pa videza ali obsega seznama 
blaga in storitev. 

66. člen 

S tem členom je enotno določeno, da se roki za odpravo 
pomanjkljivosti lahko podaljšajo za največ tri mesece. Hkrati pa je 
določeno, kateri roki se ne morejo podaljšati (npr. neškodljivo 
razkritje izuma, predložitev prevoda evropskih patentnih 
zahtevkov, razkritje videza izdelka, uveljavljanje unijske 
prednostne pravice.... 

67. člen 

Po vzoru 121. člena EPK je uveden institut nadaljevanja postopka 
po zamudi, in sicer v roku 2 mesecev od dneva, ko je bil prijavitelj 
seznanjen z zamudo oziroma njenimi pravnimi posledicami. 
Razlika je v tem, da je za stranko ta institut mnogo bolj ugoden, 
ker ji ni potrebno dokazovati razlogov za nadaljevanje postopka. 
Zato pa je ta rok tudi krajši, in sicer le 2 meseca. 

68. člen 

V zakon je uveden institut vrnitve v prejšnje stanje, povzet po 
122. členu EPK. Razlogi so v tem, da določbe glede vrnitve v 
prejšnje stanje iz ZUP-a v celoti ne ustrezajo specifičnostim 
postopka za podelitev ali registracijo pravic industrijske lastnine. 
Tako so roki za vložitev predloga (subjektivni rok) 3 mesece in 
(objektivni) 1 leto. Urad ne more zavrniti zahteve za vrnitev v 
prejšnje stanje v delu ali celoti, če ni stranke pred tem pisno 
seznanil z razlogi za svojo odločitev (četrti odstavek). V izogib 
vedno spornemu vprašanju, kdaj se lahko zahteva vrnitev v 
prejšnje stanje, je v petem odstavku tega člena nedvomno 
določeno, da vrnitve v prejšnje stanje ni pri uveljavljanju prednostne 
pravice, pri vložitvi zahteve za vzpostavitev prednostne pravice, 
zahteve za popravek ali dopolnitev zahteve za priznanje 
prednostne pravice, pri vložitvi ugovora ali tožbe, zahteve za 
nadaljevanje postopka in pri vložitvi zahteve za vrnitev v prejšnje 
stanje. 
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Šesti in sedmi odstavek pa določata razmerje, ki nastane kot 
posledica vrnitve v prejšnje stanje za osebe, ki so po tem obdobju 
v dobri veri uporabljali izum ali model ali znamko. 

69. člen 

S tem členom je določeno, da lahko stranka med postopkom 
kadarkoli umakne svojo vlogo ter Urad o tem izda sklep. V 
primerih, ko je bila zahteva za umik vložena po zaključku tehničnih 
prijav za objavo patentne prijave (objave ni več mogoče ustaviti), 
se objava takšne prijave ne šteje v stanje tehnike. 

70. člen 

Vsebina tega člena je bolj ali manj identična z vsebino sedaj 
veljavnega 62. člena in nalaga obveznost Uradu, da pred morebitno 
zavrnitvijo pozove prijavitelja in mu da možnost, da se o tem 
izjasni. Ta rok bo po novem tri mesece, je pa podaljšljiv. 

71. člen 

Zoper odločbe in sklepe Urada ni pritožbe, možen pa je upravni 
spor. V sporu odloča sodišče na sedežu v Ljubljani. 

72. člen 

S tem členom se določajo postopki v zvezi s tožbami in dolžnost 
Urada pri izvrševanju sodb sodišč. Gre za izvrševanje tistih sodb 
sodišča, ki se nanašajo na pravice, ki so predmet vpisa v registra 
pri Uradu (npr. vpis ničnosti pravice v register, izbris znamke..). 
Sodišče odloča o tožbah po tem zakonu prednostno. 

73. člen 

Urad v postopku ne preverja, ali je izumitelj patenta oziroma 
oblikovalec modela res izumitelj oziroma oblikovalec. Sprejeto je 
načelo, da se šteje za izumitelja oziroma oblikovalca tisti, ki je 
naveden v prijavi, razen če sodišče ne določi drugače. 

74. člen 

Z novim zakonom bo opuščen izraz nosilec za »lastnika patenta, 
modela oziroma znamke« tako, da bo nadomeščen z besedo 
imetnik. S tem pa se bo ta zakon tudi poenotil z Zakonom o 
avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95), ki prav 
tako uporablja izraz imetnik. 

75. člen 

Imetnik oziroma prijavitelj patenta, modela ali znamke lahko s 
pogodbo prenaša svojo pravico in sklepa licenčne pogodbe. 
Kolektivne znamke in geografske označbe ni mogoče prenesti in 
ne moreta biti predmet licenčne pogodbe. 

76. člen 

Vse pravice se pridobijo z dnevom vpisa v usrezen register. 
Omejitev velja za pravice iz patenta, ki jih ni mogoče uveljavljati v 
tožbi zaradi kršitve pravice pred izdajo ugotovitvene odločbe 
oziroma pred dnevom podelitve evropskega patenta v Sloveniji. 

77. člen 

Vsebina novega 77. člena o prenehanju veljavnosti pravic je delno 
spremenjena v primerjavi s sedaj veljavnim 40. členom: Črtana je 
le nesmiselna 4. točka, po kateri naj bi pravice prenehale s smrtjo 
ali prenehanjem pravne osebe. 

78. člen 

V praksi so se določbe ZUP-a izkazale kot nepopolne, zato bo po 
novem možno poprave izvajati neposredno na podlagi tega 
zakona. Pomote v postopku so pogoste predvsem pri izdaji listin 
tako, da je poleg sklepov in odločb potrebno še popraviti listine 
oziroma izdati nove listine. Vse te poprave pa je potrebno še 
objaviti v uradnem glasilu Urada. Takšna rešitev pa je uveljavljena 
tudi pri drugih patentnih uradih na primer pri EPU (pravilo 88 in 
89). 

Sedmo poglavje - POSTOPEK PRIDOBITVE PRAVIC 

79. člen 

S tem členom je določeno, da mora vsaka prijava vsebovati 
navedbo, iz katere je razbrati, da se zahteva pridobitev določene 
pravice. Za vsako vrsto pravice industrijske lastnine so zahtevane 
sestavine določene posebej, vendar mora vsaka prijava vsebovati 
tudi pooblastilo zastopniku, besedilo v slovenskem jeziku ter 
potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbine. Minister 
pristojen za področje industrijske lastnine s podzakonskim 
predpisom natančneje določi vsebino prijav in postopek za 
podelitev patenta, registracije modela in registracije znamke. 

80. člen 

S tem členom je nedvomno določeno, da se prijava vloži v pisni 
obliki ter mora biti sestavljena in predložena v obliki in vsebini v 
skladu z zakonom in podzakonskimi akti. Posebej je določeno, da 
se ob prijavi oziroma najkasneje v treh mesecih od vročitve poziva 
Urada plačajo prijavne pristojbine. 

Prijavo je možno vložiti tudi po faksu ali elektronskih medijih, ki jih 
določi Urad. Če prijave, vložene na tak način, ni mogoče 
reproducirati ali razbrati njene vsebine, se o tem nemudoma obvesti 
prijavitelja. 

Minister pristojen za področje industrijske lastnine s podzakonskim 
predpisom natančneje določi način vlaganja po drugih elektronskih 
medijih. 

81. člen 

Prijave se vlagajo v slovenskem jeziku. Vložitev prijave v tujem 
jeziku je bila možna do sedaj, saj je bila določena s pravilnikom o 
postopku za podelitev patenta, postopku za priznanje modela in 
znamke. Takšna prijava mora vsebovati v slovenskem jeziku ali 
v uradnih jezikih navedenih konvencij (angleščina, nemščina, 
francoščina) navedbo pravice, kise zahteva, in navedbo, ki določa 
stik s prijaviteljem. V teh primerih je potrebno v treh mesecih od 
vročitve poziva Urada priložiti še slovenski prevod te prijave. Če 
v tem roku prevoda ni, se šteje, da je prijava umaknjena. 
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82. člen 

Določitev datuma vložitve prijave je zasnovan na novo, in sicer 
po vzoru Pogodbe o pravu znamk (v nadaljevanju TLT), ki je v 
postopku ratifikacije, in PLT ter sledi novejšemu trendu, po katerem 
se bistveno omilijo pogoji za določitev datuma in številke prijave. 
Datum in številko prijave bo tako lahko dobila vsaka prijava, ki bo 
vsebovala navedbo, iz katere je mogoče razbrati da se zahteva 
pridobitev določene pravice, ki vsebuje podatke, ki omogočajo 
Uradu ugotovitev identitete prijavitelja in najnujnejše sestavine 
prijave za pravico, katere pridobitev se zahteva. Če prijava teh 
zahtev ne vsebuje, se prijavitelja pozove za dopolnitev prijave. 
Če je prijava pravočasno dopolnjena, se prijavi določi datum 
vložitve in številko z dnem prejema vseh sestavin, v nasprotnem 
se šteje, da je prijava umaknjena. 

83. člen 

V tem členu so določene posebnosti pri patentni prijavi. Tako je 
določena obveznost Urada, da obvesti prijavitelja o tem, da je 
videti, kot da v prijavi manjka del opisa izuma ali skice. Šele 
kasneje, z odgovorom prijavitelja, pa se ugotovi, ali v prijavi res 
manjka del opisa izuma ali skica ali ne. Glede na to se doioči tudi 
datum prijave. Če prijavitelj takšno prijavo dopolni z manjkajočim 
delom opisa izuma ali skico, se kot datum prijave šteje datum 
prejema vseh sestavin. Vsebina člena je prevzeta po sedmem 
odstavku 6. člena PLT. 

84. člen 

V primerih, ko prijava z datumom in številko ne vsebuje vseh 
sestavin, se prijavitelja pozove za dopolnitev v roku treh mesecev. 
Če v tem roku prijava ni dopolnjena, se prijava šteje za umaknjeno, 
razen v primerih iz četrtega odstavka 128. člena in petega 
odstavka 129. člena. 

85. člen 

Vsebina formalnega preizkusa prijave se nanaša na ugotovitev, 
ali so predložene vse sestavine prijave in morebitne priloge, in ali 
so le te sestavljene po vsebini in obliki v skladu z zakoni in 
podzakonskimi predpisi. 

V formalni preizkus je vključen tudi preizkus razvrstitve blaga in 
storitev po mednarodni, klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim 
aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi 
registracije znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list 
RS-MP, št. 9/92). Urad lahko sam razvrsti ali popravi razvrstitev 
blaga in storitev. Če Urad razvrsti oziroma popravi več kot 5 
razvrstitev blaga ali storitev, mora o tem obvestiti prijavitelja in ga 
pozvati za plačilo pristojbine za razvrstitev. Če pristojbina ni 
plačana, se šteje, da je prijava za popravljeno ali razvrščeno 
blago in storitve umaknjena. Podoben postopek je tudi v primeru, 
da je blago ali storitev v seznamu blaga navedena nejasno. 

Po ugotovitvi, da vse sestavine prijave in priloge po vsebini in 
obliki ustrezajo določbam zakona, se postopek nadaljuje po 
postopku, določenem za vsako vrsto pravice industrijske lastnine 
posebej. 

86. člen 

S tem členom so natančno določene sestavine patentne prijave. 
Vsebina prvega odstavka je povzeta po 78. členu EPK. V drugem 
odstavku je omogočena izločitev iz prvotne prijave. Ta določba je 
prenešena iz sedaj veljavnega 40. člena Pravilnika o postopku za 

podelitev patenta (Uradni list RS, št. 49/93) ob tem, da je tudi 
določen rok, do kdaj se to lahko naredi. 

87. člen 

Vsebina tega člena natančneje določa vsebino posameznih 
sestavin patentnih prijav. Vsebina je povzeta po 82., 83., 84. in 85. 
členu EPK. 

88. člen 

Najpomebnejše dejanje v postopku za podelitev patenta je 
preizkus vsebine prijave. Patentna prijava se preizkusi, ali izum 
ne nasprotuje izjemam iz patentnega varstva (11. člen) in ali na 
prvi pogled ustreza novosti, inventivni ravni in industrijski 
uporabljivosti. Če prijava teh pogojev ne izpolnjuje, se prijava 
zavrne. Preizkus pred podelitvijo patenta s skrajšanim trajanjem 
vključuje tudi preizkus, ali gre za postopek, rastlinsko vrsto ali 
živalsko pasmo (16. člen). 

Če patentni zahtevki iz prijave ustrezajo vseh zahtevam, se 
sprejme sklep o objavi v uradnem glasilu Urada. Če patentni 
zahtevki iz prijave le delno izpolnjujejo zakonske pogoje, se v tem 
delu prijava zavrne. 

89. člen 

Patentna prijava se objavi po osemnajstih mesecih od dneva 
vložitve prijave ali od datuma prednostne pravice (če je ta 
zahtevana). 

Patentna prijava se lahko objavi tudi pred rokom, vendar ne prej 
kot 3 mesece od datuma vložitve prijave ali od datuma prednostne 
pravice. Hkrati z objavo patentne prijave se objavitev tudi podelitev 
patenta. 

90. člen 

Po objavi patentne prijave se izda odločba o podelitvi in vpiše 
patent v register patentov. Do izdaje ugotovitvene odločbe je obseg 
varstva določen z vsebino objavljenih patentnih zahtevkov. 

91. člen 

S tem členom je določen rok, do katerega mora imetnik patenta 
ali imetnik izključne pravice iz patenta predložiti dokazilo o tem da 
patentirani izum ustreza vsem zakonskim zahtevam iz 10., 12., 
14., in 15. člena zakona. Rok devetih let ostaja nespremenjen. Kot 
novost je uvedena zahteva, da se v roku treh mesecev od 
predložitve dokazila plačajo tudi pristojbine za izdajo odločbe. Če 
pristojbine niso plačane, se šteje, da dokazilo ni bilo vloženo ter 
patent preneha veljati ko poteče deseto leto njegove veljavnosti. 
Pri evropskem patentu, veljavnem v RS pa se šteje, da so določbe 
92. člena (pisno dokazilo) in 93. člena (izdaja ugotovitvene 
odločbe) izpolnjene z dnem objave njegove podelitve pri EPU. 

92. člen 

Za dokazilo iz 91. člena tega zakona se v prvi vrsti šteje slovenski 
prevod evropskega patenta, ki ga je EPU podelil za isti izum. Če 
za isti izum ni bila vložena prijava za evropski patent, se šteje za 
dokazilo tudi patent, ki ga je po popolnem preizkusu podelila 
katerakoli druga ustanova s statusom mednarodne ustanove za 
predhodno preizkušanje po 32. členu PCT- ja ali urad, s katerim je 

19. marec 2001 37 poročevalec, št. 21 



sklenjena ustrezna mednarodna pogodba. Slovenski prevod ne 
zagotavlja večjega obsega patentnega varstva, kot ga zagotavlja 
izvirnik prevedenega patenta. Če Urad dvomi v pravilnost 
prevoda, lahko zahteva da imetnik ali imetnik izključne pravice 
predloži overejen slovenski prevod. Če imetnik ne predloži 
evropskega patenta, mora predložiti tudi seznam in kopije vseh 
drugih patentov, ki bi lahko šteli za dokazilo, vključno s podatki o 
patentnih prijavah ali patentih, ki so bili zavrnjeni. 

93. člen 

Vsebina tega člena je bolj ali manj podobna sedaj veljavnemu 73. 
členu. Se pravi, z ugotovitveno odločbo Urad ugotovi, da izum 
ustreza vsem zahtevam zakona, da delno ustreza oziroma izum 
ob datumu vložitve prijave ni ustrezal ter razglasi patent za 
ničnega. Pred izdajo odločbe, s katero se spremenijo patentni 
zahtevki oziroma se patent razglasi za ničnega, se imetnika 
patenta pozove, da ustrezno spremeni ali dopolni patentne 
zahtevke. Če se imetnik patenta v tem roku ne izreče, se šteje, 
da soglaša z mnenjem Urada. V primeru, da se ugotovi 
neizpolnjevanje enotne izumiteljske zamisli, se prvotni patent 
razdeli na več patentov, ki obdržijo datum vložitve prijave in da- 
tum morebitne zahtevane prednostne pravice prvotnega patenta. 

94. člen 

Določene so sestavine prijave modela, ki se po sedaj veljavnem 
zakonu razlikuje v tem, da se opušča opis modela. V skladu s 
sodobnimi trendi se omogoča prijavitelju modela, da lahko odloži 
objavo glavnih podatkov iz prijave. Prijavitelji imajo možnost v 
primerih, ko se model nanaša na tekstilni vzorec ali hologram, v 
prijavi predložiti vzorec tega izdelka, fotografijo ali grafični prikaz 
pa predložijo kasneje. 

95. člen 

Vsebina tega člena povzema bolj ali manj vsebino dosedanjega 
drugega odstavka 44. in drugega odstavka 53.člena ter povsem 
jasno določa obvezno razvrstitev izdelka v mednarodno 
klasifikacijo, določeno z Locarnskim aranžmajem o ustanovitvi 
mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce (Uradni list SFRJ- 
MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92). Iz fotografije ali grafičnega 
prikaza videza izdelka morata biti razvidna novost in individualni 
značaj izdelka. 

96. člen 

Vsebina preizkusa za registracijo modela vključuje preizkus, ali 
gre za videz, ali gre za zavrnitev po členu 6ter PK, ter za 
nasprotovanje javnemu redu in morali. Če se prijava ne zavrne, 
se izda odločba o registraciji modela, model se vpiše v register in 
se objavi registracija modela. 

97. člen 

Določbe, ki so urejale sestavine prijave znamke, so bile nepopolne 
ter so del sestavin določale s Pravilnikom o postopku za priznanje 
znamke (Uradni list RS, št. 49/93). S tem novim členom je določeno, 
da mora prijava znamke vsebovati zahtevo, seznam blaga ali 
storitev ter prikaz znaka. Zahteve, ki veljajo za prijavo znamke 
veljajo tudi za prijavo kolektivne znamke. Z eno prijavo se lahko 
zahteva registracija znamke za več vrst blaga in storitev. Kot 
posebna novost pa je uvedena možnost, da se prijava med 
postopkom registracije razdeli v več prijav. S tem pa vsaka prijava 
obdrži datum vložitve prvotne prijave in datum prednostne pravice, 
če je ta zahtevana. 

98. člen 

Z zakonom je natančno določno, kaj mora vsebovati zahteva za 
registracijo, kot tudi zahteva, da se blago in storitve, navedene v 
seznamu blaga in storitev razvrstijo po Nicejski klasifikaciji. 

99. člen 

Vsebina tega člena odpravlja dosedanje nejasnosti pri preizkusu 
prijave znamke pred objavo. Urad preveri prijavo znamke, ali je ta 
lahko predmet varstva z znamko (42. člen) ter ali obstajajo 
absolutni razlogi za zavrnitev (43. člen). Pri prijavi kolektivne 
znamke je potrebno še ugotoviti ali prijava izpolnjuje zahteve 
glede predmeta varstva s kolektivno znamko (45.člen) ter ali je 
pravilnik pripravljen v skladu z zahtevami iz 46. člena. Če prijavljeni 
znak ne izpolnjuje pogojev, se prijava zavrne, v nasprotnem 
primeru se prijavljeni znak objavi. 

100. člen 

Po objavi prijave lahko vsakdo sporoči Uradu mnenje, da objavljena 
prijava ne izpolnjuje zahtevanih pogojev iz 42. in 43. člena. S tem 
mnenjem Urad obvesti prijavitelja, ki lahko odgovori na navedbe. 
Oseba, ki je sporočila svoje mnenje ni stranka v postopku. Vsebina 
tega člena je povzeta po 41. členu uredbe o znamki EU. 

101. člen 

Z novim 101. členom bo popolnoma spremenjen postopek ugovora 
zoper registracijo znamke. Bistvena novost je v tem, da ugovor v 
roku treh mesecev lahko vloži le imetnik prejšnje znamke in sicer 
iz relativnih razlogov. Ugovor lahko vloži tudi imetnik znamke, ki 
je registrirana v državi članici PK ali WTO ter je bila v RS vložena 
s strani njegovega posrednika ali zastopnika brez soglasja (6 
septies člen PK). Za vložitev ugovora se plača pristojbina. Če 
ugovor ne izpolnjuje pogojev iz tega člena, se šteje, da ni bil 
vložen. 

Institut ugovora, ki ga poznajo vse evropske zakonodaje se 
nanaša le na relativne razloge. Uradi ne morejo in ne smejo 
ponovno preverjati absolutnih razlogov za zavrnitev prijave 
znamke. 

102. člen 

Po prejemu ugovora Urad obvesti prijavitelja o vloženem ugovoru. 
Prijavitelj se lahko v roku treh mesecih izreče o ugovoru. Urad 
preveri navedbe v ugovoru ter v primeru, da je ugovor utemeljen, 
prijavo zavrne v celoti ali le delno. Neutemeljen ugovor se zavrne. 

103. člen 

Če ugovor ni bil vložen oziroma je bil zavržen ali zavrnjen, se 
pozove prijavitelja za plačilo pristojbin za registracijo znamke. Ta 
pristojbina vključuje pristojbino za veljavnost znamke za prvih 
deset let. Po plačilu pristojbine se imetniku izda odločba o registraciji 
znamke, vpiše znamko v register in objavi registracijo znamke. 

104. člen 

Postopek za registracijo geografske označbe je bistveno 
poenostavljen,, saj ne bo več potrebno strokovno mnenje 
Gospodarske zbornice. Le to bo nadomeščeno s specifikacijo, 
za katere pripravo je odgovoren vložnik zahteve za registracijo. 
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Vložnik zahteve za registracijo so lahko združenja pravnih in 
fizičnih oseb, zbornice, občine, širše lokalne skupnosti ali državni 
organi. Vsebina prijave za geografsko označbo je povzeta po 
drugem odstavku 4. člena uredbe EU o geografskih označbah 
(Council Reguiation 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of 
geographical indications and designations of origin for agricul- 
tural products and foodstuffs (1992) O.J.L208/1). Pri navedbi 
»podrobni podatki o organih nadzora« pa so mišljeni splošni 
podatki o organih nadzora in ne o osebah organov nadzora. 
Zahteva, ki izpolnjuje pogoje za registracijo, se vpiše v register 
geografskih označb. Določbe tega člena se ne uporabljajo za 
geografske označbe, zavarovane s posebno uredbo Vlade RS. 

Osmo poglavje 
- REGISTRI IN VZDRŽEVANJE PRAVIC 

S tem novim poglavjem se določbe o registrih in vzdrževanju, ki 
so bile dosedaj pomanjkljivo urejene, določajo na novo. 

105. člen 

V tem členu so navedeni vsi registri, ki jih vodi Urad, in ki so javni, 
razen če ta zakon ne določa drugače. Za datum vpisa pravic v 
register se šteje datum podelitve oziroma registracije pravice 
industrijske lastnine. Na zahtevo vložnika se izdajajo potrdila o 
veljavnosti pravice. Minister pristojen za področje industrijske 
lastnine s podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino 
registrov in postopke v zvezi z njimi. 

106. člen 

V tem členu so določene vrste podatkov, ki se vpisujejo v 
posamezni register. 

107. člen 

V tem členu je določeno, da se na zahtevo vložnika vpisujejo 
spremembe, kise nanašajo na pravico ali imetnika pravice. Novost 
je v tem, da se prenos pravice ali licence vpisuje na zahtevo ene 
od pogodbenih strank in ne več kot obveznost, kot je veljalo 
doslej. Vsaka sprememba v registru, ki je bila vpisana 
neupravičeno brez soglasja imetnika, se lahko izpodbija. 

108. člen 

Z eno zahtevo za vpis sprememb se lahko zahteva več 
sprememb. Za vpis vsake spremembe se plača pristojbina, če le 
ta ni plačana se šteje, da je bila zahteva za vpis umaknjena. V 
primeru, ko Urad dvomi v resničnost navedb ali če je 
dokumentacija v tujem jeziku, sme zahtevati predložitev popolne 
dokumentacije oziroma prevod v slovenskem jeziku. 

109. člen 

V tem členu se prenaša vsebina uredbe o pristojbinah Urada v ta 
zakon, in sicer se določa, kdaj pristojbine zapadejo v plačilo za 
vsako pravico posebej. Te pristojbine se lahko plačajo v roku 
enega leta pred datumom zapadlosti. Pristojbina za patentno prijavo 
vključuje pristojbino za vzdrževanje patenta za prva tri leta, 
medtem ko prijavna pristojbina za model vključuje pristojbino za 
vzdrževanje modela za prvih pet let. 

110. člen 

V tem členu se natančneje določa postopek v zvezi s plačilom 
zamudne pristojbine. 

Deveto poglavje - SODNO VARSTVO IN 
UVELJAVLJANJE PRAVIC 

V to poglavje sta združeni dosedanji poglavji ničnost pravic in 
razveljavitev znamke ter sodno varstvo. Vsebina določb, ki se 
nanaša na sodno varstvo je napisano na novo ter sledi 
Sporazumu TRIPs v členih 41-do 51. 

111. člen 

S tem členom je določeno, da lahko vsaka zainteresirana oseba 
vložiti pri pristojnem sodišču tožbo za ugotovitev ničnosti patenta, 
patenta s skrajšanim trajanjem, modela ali znamke. 

112. člen 

Z novim 112. členom so v primerjavi s sedaj veljavnim drugim 
odstavkom 87. člena natančno določeni razlogi, zaradi katerih je 
možno vložiti tožbo za ugotovitev ničnosti patenta. Po vzoru (c) 
odstavka 100. člena EPK je uveden še dodatni razlog, in sicer če 
je vsebina varstva razširjena prek vsebine prve prejete prijave ali 
če je bil patent na podlagi izločene prijave podeljen preko obsega 
prvotne patentne prijave. 

113. člen 

Tožba za ugotvitev ničnosti modela se vloži, če je bil model 
registriran v nasprotju s 36. členom zakona ali če prijavitelj oziroma 
imetnik ni upravičen do varstva modela. 

114. člen 

Razlogi za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti znamke so 
natančno navedeni ter se razlikujejo glede na to, ali gre za ničnost 
znamke ali za ničnost kolektivne znamke. V primeru ko imetnik 
kolektivne znamke po vložitvi tožbe ustrezno popravi ali dopolni 
pravilnik, se tožba lahko zavrže. 

115. člen 

Vsebina tega pododdelka je v primerjavi s sedaj veljavnim 
zakonom prenesena neposredno za pododdelek o ničnosti, 
medtem ko je ta pododdelek sedaj za sodnim varstvom. 

Vsebina člena je povzeta po sedaj veljavnem 99. členu in 
redakcijsko spremenjena (namesto besed »avtor vzorca ali 
modela« je beseda »oblikovalec«), 

116. člen 

Izpodbijanje pravice do znamke je zelo pogost primer sodnih 
sporov, v primerih ko se registrira znamka za tuj znak.Vsebina 
člena je povzeta po sedaj veljavnem 100. členu. Izpodbijanje 
pravice do znamke je omejeno na pravne in fizične osebe, ki v 
gospodarskem prometu uporabljajo znak za označevanje svojega 
blaga in storitev. 
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117. člen 122. člen 

Vsebina tega člena je delno povzeta po sedanjemu 101. in 102. 
členu. Po izdaji pravnomočne sodbe, s katero je bilo ugodeno 
zahtevku za izpodbijanje pravice, se lahko zahteva ustrezen 
prepis pravice na novega imetnika v ustreznem registru Urada. 
Če ta zahteva ni vložena, se pravica izbriše iz registra po uradni 
dolžnosti. Pravice, ki jih je kdo pridobil od prejšnjega imetnika 
pred vložitvijo tožbe, ostajajo nespremenjene. 

118. člen 

V ta člen je vključena vsebina dosedanjih 103., 104. in 105. členov. 
Poimenovanje členov je spremenjeno, saj gre za priznanje pravice 
izumitelja ali oblikovalca do navedbe v uradnih dokumentih in ne 
avtorstva. 

119. člen 

Dosedaj veljavni zakon ni določal možnosti, da se iz registra 
izbriše znamke in prepove njena uporaba, in sicer v 5 letih od 
vpisa pravice v register. Vsebina člena je povzeta po 10. in 12. 
členu direktive. Znamka se izbriše iz registra z dnem 
pravnomočnosti sodbe sodišča. 

120. člen 

Razveljavitev znamke zaradi neuporabe je urejena po vzoru 12. 
člena direktive. Novost je v tem, da se ukinja dvostopenjski 
postopek pred Uradom in sodiščem. Po novem se razveljavitev 
zahteva z vložitvijo tožbe pri pristojnem sodišču. Določeni so tudi 
razlogi, zaradi katerih nosilec znamke upravičeno znamke ni 
mogel uporabljati ter primeri uporabe znamke. Znamka se 
razveljavi z dnem pravnomočnosti sodbe sodišča. 

121. člen 

Ta člen v primerjavi s sedaj veljavnim 93. členom natančneje 
določa, kaj lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva imetnik 
pravice oziroma upravičena oseba (imetnik izključne licence, 
upravičenec do uporabe kolektivne znamke, upravičenec do 
geografske označbe) zoper tistega, ki krši njegove pravice iz 
patenta, modela, znamke ali geografske označbe. Kršitelj 
odgovarja za povzročeno škodo po splošnih pravilih o povrnitvi 
škode, razen če je s tem zakonom drugače določeno. 

Izgubljeni dobiček mora biti odmerjen najmanj v znesku, ki ustreza 
licenčnini, ki bi jo imetnik pravice pridobil, če bi kršitvi ustrezno 
izkoriščanje enake ali istovrstne dobrine odplačno prepustil komu 
tretjemu. 

Sodišče lahko tudi kršitelju naloži, naj predloži podatke o obsegu 
in donosih kršitve. Če kršitelj brez utemeljenega razloga odkloni 
predložitev teh podatkov ali če ne predloži vseh ali pa jih predloženi 
tako, da jih ni mogoče preveriti, je mogoče zahtevati prisilno 
izvršitev naloga sodišča. Imetnik pravice pa lahko namesto tega 
predlaga sodišču, da določi obseg in donose kršitve po prostem 
preudarku na podlagi dejstev, ki so mu znana. 

Tožba za kršitev pravic industrijske lastnine se lahko vloži v treh 
letih od dneva, ko je tožnik zvedel za kršitev in storilca. Zahtevki 
v denarni obliki, se lahko uveljavljajo za kršitve, storjene v petih 
letih pred vložitvijo tožbe. 

Ta člen vsebuje posebne določbe za spore v zvezi s kršitvijo 
patenta. V sporih zaradi kršitve pravic iz patenta, s katerim je 
zavarovan postopek za izdelavo nove snovi, je obrnjeno dokazno 
breme. Kršitelj - toženec mora dokazati, da njegova snov, s katero 
naj bi se kršilo pravice iz patenta, ni izdelana po postopku, ki je 
zavarovan s patentom, ki je predmet spora. 

V drugem odstavku je določeno, da sodišče prekine postopek, 
kadar se tožba nanaša na kršitve pravic iz patenta (za katerega 
še ni bila izdana ugotovitvena odločba po 93. členu) ali iz objavljene 
evropske patentne prijave, in sicer dokler Urad ne izda 
ugotovitvene odločbe po 93. členu oziroma dokler Urad ne vpiše 
evropskega patenta v register patentov pri Uradu. Sodišče bo 
tako vedno odločalo o kršitvi pravice na podlagi preverjenega 
slovenskega patenta - tistega, pri katerem je bila izdana 
ugotovitvena odločba po 93. členu, ali tistega, ki je enak 
evropskemu patentu. S tem je onemogočeno, da bi sodišče 
odločalo o kršitvi pravic takega patenta, pri katerem ni preverjeno, 
ali zavarovani izum res izpolnjuje vse pogoje za podelitev patenta 
iz 10., 12., 14. in 15. člena. 

Za čas neupravičene uporabe izuma v obdobju od podelitve 
(slovenskega) patenta do izdaje ugotovitvene odločbe oziroma 
od objave patentne prijave, vložene v tujini, do podelitve patenta 
ali dneva, ko je Evropski patentni urad objavil sklep o podelitvi 
evropskega patenta, določi sodišče plačilo odškodnine, ki je 
znižano glede na okoliščine primera. 

123. člen 

Skladno z določbami 50. člena Sporazuma TRIPs so v zakonu 
določene nekatere posebnosti pri začasnih odredbah v zvezi s 
pravicami industrijske lastnine, podobno kot je to določeno v 
Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 
9/01 v nadaljevanju ZASP). V postopku za izdajo začasne odredbe 
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, 
razen če ta zakon določa drugače. 

Zakon določa le tiste posebnosti, ki jih sedaj veljavni Zakon o 
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) ne določa. 
Natančno določa pogoje, pod katerimi lahko sodišče izda začasno 
odredbo: predlagatelj mora biti imetnik pravice iz 18., 37., 47. ali 
58. člena (verjetnost pri tem ne zadošča); predlagatelj mora 
izkazati za verjetno dejansko ali grozečo kršitev pravice; nasprotni 
stranki z izdajo začasne odredbe, če bi se kasneje izkazala za 
neutemeljeno, ne smejo nastati hujše neugodne posledice, kot bi 
nastale predlagatelju brez izdaje začasne odredbe; in predlagatelj 
mora predlagati izdajo začasne odredbe v treh mesecih, odkar je 
zvedel za domnevno kršitev. Tretji pogoj je pomemben predvsem 
v sporih zaradi kršitve patenta, pri katerih bo moralo sodišče še 
posebej pazljivo oceniti možnost nastanka hujših neugodnih 
posledice ene in druge strani. Prav zaradi tega pogoja, so začasne 
odredbe v sporih zaradi kršitve patenta zelo redke. 

Ukrepi, kijih lahko z začasno odredbo določi sodišče, so navedeni 
primeroma. 

Prav tako je potrebno zaradi izrecne določbe drugega odstavka 
50. člena Sporazuma TRIPs v zakonu omogočiti, da lahko sodišče 
izda začasno odredbo tudi brez zaslišanja nasprotne stranke in 
ne glede na pogoje iz drugega odstavka 272. člena Zakona o 
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98). 
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124. člen Enajsto poglavje - ZASTOPANJE 

Podobno kot pri začasnih odredbah zakon v skladu s 50. členom 
Sporazuma TRIPs določa posebnosti pri zavarovanju dokazov v 
zvezi s kršitvami pravic industrijske lastnine. V postopku 
zavarovanja dokazov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
pravdni postopek, razen če ta zakon določa drugače. Določbe 
tega člena sledijo določbi 171. člena ZASP o zavarovanju dokazov, 
kar zagotavlja enako obravnavo pri vseh pravicah intelektualne 
lastnine. 

Zakon določa le tiste posebnosti, ki niso določene v Zakonu o 
pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99). V skladu z drugim 
odstavkom 50. člena Sporazuma TRIPs zakon omogoča sodišču, 
da na predlog vložnika izvede predlagane dokaze tudi brez 
poprejšnjega obvestila ali zaslišanja nasprotne stranke, če vložnik 
izkaže za verjetno, da je kršena njegova pravica iz 18., 37., 47. ali 
58. člena zakona in da obstaja utemeljena bojazen, da bodo uničeni 
dokazi o tej kršitvi oziroma da jih kasneje ne bo mogoče izvesti. 

Drugi odstavek določa, da mora sodišče vročiti nasprotni stranki 
predlog in sklep, s katerim je bilo ugodeno predlogu za zavarovanje 
dokazov, in sicer ob samem izvajanju dokazov, oziroma takoj, ko 
je mogoče. Zoper sklep, s katerim je bilo ugodeno predlogu za 
zavarovanje dokazov, ni pritožbe. Ta določba bo omogočila hitrejše 
in učinkovitejše zbiranje dokazov o kršitvi pravice, hkrati pa bo 
zavarovala tudi nasprotno stranko, saj bo morala biti ta vselej 
obveščena o predlogu in sklepu oziroma o izvedenih dokazih. 

Deseto poglavje - PRISILNA LICENCA 

Določbe o prisilni licenci so povzete po 31. členu TRIPs 
Sporazuma. 

125. člen 

S tem členom je določeno, da se tudi brez soglasja imetnika 
patenta dovoli tretji osebi ali Vladi RS izkoriščanje izuma, če to 
zahteva javni interes ali če imetnik patenta zlorablja pravice iz 
patenta. Pri podelitvi takšne licence mora sodišče upoštevati 
dejanske okoliščine in zaslišati imetnika patenta. Prisilna licenca 
se lahko podeli tudi v primeru, če si je vložnik zahteve prizadeval 
skleniti licenčno pogodbo pod razumnimi pogoji ter ta prizadevanja 
v razumnem obdobju niso bila upoštevana. 

126. člen 

V tem členu so določeni pogoji, pod katerimi se podeli prisilna 
licenca. Obseg in trajanje licence sta omejena glede na njen namen. 
Licenca ni izključna in ni prenosljiva ter je namenjena pretežno 
oskrbovanju trga Republike Slovenije. Določeni so tudi pogoji, ko 
je potrebno za izkoriščanje prvega patenta izkoriščati tudi nek 
drugi patent. Sodišče odloči, da prisilna licenca preneha veljati, če 
prenehajo okoliščine, zaradi katerih je bila podeljena, in če je 
verjetno, da se te okoliščine ne bodo ponovile. 

127. člen 

Vsebina tega člena je povzeta po sedaj veljavnem 117. členu. 
Uvedena je le določba, po kateri sodišče določi višino nadomestila 
glede na okoliščine posameznega primera ob upoštevanju 
ekonomske vrednosti prisilne licence. 

128. člen 

S tem členom je določeno, da se lahko pooblasti le zastopnika, ki 
je vpisan v register zastopnikov pri Uradu. Zastopnik se imenuje 
s pisnim pooblastilom. Zastopnik je pooblaščen za opravljanje 
vseh ali za določena dejanja v postopku pred Uradom. Uvedena 
je tudi možnost zastopanja pooblastitelja v vseh zadevah pri Uradu 
ob pogoju, da je deponirano generalno pooblastilo, pooblastitelj 
pa se v vseh vlogah na to pooblastilo sklicuje. V primerih, da 
pooblastilo ni predloženo ob vložitvi vloge ali v treh mesecih od 
vročitve poziva, se šteje, da zastopnik ni bil imenovan in da 
njegova dejanja niso bila opravljena. 

129. člen 

V skladu s PK načelo nacionalne obravnave ne velja za 
administrativne postopke, zato morajo biti tujci v postopkih pred 
Uradom zastopani preko domačih zastopnikov. Tako zastopanje 
velja za vsa dejanja z izjemo vložitev prijav, dejanj v zvezi z 
določitvijo datuma vložitve prijave plačil pristojbin in taks. V primerih 
dovoljenih izjem mora tujec v postopku pred Uradom navesti 
naslov za obveščanje, ki mora biti na območju RS. Če tujec ne 
imenuje zastopnika in ne predloži pooblastila ali če ne sporoči 
naslova za obveščanje (v RS), se sprejme sklep o zavrženju 
vloge, ki se opravi po oglasni deski Urada. 

130. člen 

Določena so pravila, kako ravnati v primeru preklica in odpovedi 
pooblastila. Z odpovedjo pooblastila mora zastopnik še največ tri 
mesece opravljati dejanje za prijavitelja aH za imetnika, ki mu je 
dal pooblastilo razen, če je bil medtem imenovan novi zastopnik. 
Tuji prijavitelj ali imetnik pravice pa je dolžan v roku treh mesecev 
pooblastiti novega zastopnika pred Uradom. 

131. člen 

S tem členom je določeno, da v postopku za pridobitev pravic po 
tem zakonu pred Uradom stranke zastopajo zastopniki, ki so 
patentni zastopniki oziroma zastopniki za modele in znamke. 
Določeni so pogoji za patentnega zastopnika ter za zastopnike 
za modele in znamke. Bistvene razlike med njima so v tem, da 
mora imeti patentni zastopnik univerzitetno izobrazbo tehnične 
ali naravoslovne smeri ter lahko zastopa v postopkih za vse 
pravice industrijske lastnine, medtem ko sme zastopnik za modele 
in znamke zastopati prijavitelja le v postopkih za registracijo 
modela, znamke in geografske označbe. Razlika v primerjavi s 
sedanjo ureditvijo je v tem, da mora imeti oseba, ki ima z 
odvetnikom ali odvetniško družbo sklenjeno pogodbo, poleg enakih 
kvalifikacij glede izobrazbe, tako kot patentni zastopnik tudi 
strokovni izpit. Odvetniki, ki ne želijo biti tudi patentni zastopniki, 
se lahko vpišejo brez posebnih dodatnih pogojev v register za 
zastopnike modelov in znamk. 

132. člen 

Vsebina vpisa zastopnikov v register je bolj ali manj 
nespremenjena. Sprememba je le v tem, da so določbe vključene 
v zakon ter je uvedena možnost izbrisa iz registra zastopnikov. 
Določena je vsebina registra, minister pristojen za področje 
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industrijske lastnine pa s podzakonskim predpisom natančneje 
določi vsebino zahteve za vpis zastopnikov v register. 

133. člen 

Določba o strokovnem izpitu doslej ni bila natančno določena v 
zakonu, zato se s tem členom ta pomanjkljivost odpravlja. Minis- 
ter pristojen za področje industrijske lastnine s podzakonskim 
predpisom natančneje določi način opravljanja strokovnega izpita. 

Dvanajsto poglavje - KAZENSKE DOLOČBE 

134. člen 

Vsebina tega člena je delno povzeta po sedaj veljavnem 120. 
členu ter je z njim redakcijsko usklajena. 

Trinajsto poglavje • PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

135. člen 

Vsebina prvega in drugega odstavka tega člena, ki določa, kdaj 
se ne šteje uporaba snovi kot zdravilo za ljudi za kršitev patenta, 
je nespremenjena. Novost je le tretji odstavek, ki določa izčrpanje 
pravic iz patenta po pristopu RS v EU samo, če je bilo pridobljeno 
soglasje imetnika patenta, s katerim je zavarovano to zdravilo ali 
snov. 

136., 137. in 138. člen 

Sprejeto je splošno načelo, da se prijave vložene pred uveljavitvijo 
tega zakona, obravnavajo po določbah tega zakona, če ni drugače 
določeno. Vse pravice industrijske lastnine, veljavne na dan 
uveljavitve tega zakona, veljajo še naprej po določbah novega 
zakona, če le ta ne določa drugače. Posebej je določeno, da se 
določbi drugega in tretjega odstavka 22. člena uporabljata za 
patente, ki so bili prijavljeni po 1. januarju 1993. 

Glede na pristop k EU je uvedena možnost za nosilce patentov, 
prijavljenih po 1.1.1993, da zahtevajo v skladu z evropsko uredbo 
dodatni varstveni certifikat, ne glede na to, da so zamudili 
predpisani šest mesečni rok. Po pristopu v EU se bo dodatni 
varstveni certifikat podeljeval v skladu z ustreznimi predpisi EU. 
Členi 24 do 31 tega zakona se bodo uporabljali šele s pristopom 
k EPK. 

Za obravnavo patentnih prijav se še naprej uporabljajo nekatere 
določbe zakona, kot so na primer dopolnilna prijava, javno 
ponujena licenca. 

Pri prijavah modelov, pri katerih je bil vložen ugovor za objave 
pred uveljavitvijo zakona, se bo postopek ugovora končal po prej 
veljavnih predpisih. Vsi modeli oziroma vzorci veljavni na dan 
uveljavitve novega zakona se obravnavajo kot modeli po tem 
zakonu. 

139. člen 

S tem členom je uvedena možnost za nosilce znamk EU, da v 
rokih predpisanih s tem zakonom, vlagajo ugovore zoper kasnejše 
nacionalne znamke v Sloveniji, ob pogoju, da v tem roku vložijo 
tudi ustrezno nacionalno prijavo. S to določbo se želi minimizirati 
možne spore med nacionalnimi znamkami in znamkami EU ob 
pristopu Slovenije k EU. 

140. člen 

Glede na to, da se z novim zakonom izraz označbe porekla 
blaga nadomešča z izrazom geografske označbe, se vse v reg- 
ister vpisane označbe porekla blaga na dan uveljavitve tega 
zakona obravnavajo kot geografske označbe, razen če drug 
zakon drugače določa. 

141. člen 

Vsi opravljeni strokovni izpiti do dneva vložitve tega zakona so 
izenačeni s strokovnimi izpiti, opravljenimi po določbah novega 
zakona. Vsi zastopniki, vpisani v register zastopnikov, se po uradni 
dolžnosti z dnem uveljavitve tega zakona vpišejo v register 
patentnih zastopnikov. 

142. člen 

Ta člen vsebuje splošno določbo, da se v roku šestih mesecev 
od uveljavitve tega zakona sprejmejo podzakonski predpisi za 
njegovo izvajanje. Ta rok pa ne velja za predpis o elektronskem 
vlaganju prijav. Vsi sedaj veljavni predpisi se do izdaje novih še 
smiselno uporabljajo ter so navedeni. 

143. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o industrijski 
lastnini. Navedeni so tudi členi starega zakona, ki se izjemoma 
uporabljajo še naprej. 

144. člen 

Zaradi potrebnih priprav za prehod na novi zakon (računalniška 
podpora, priprava vzorcev odločb in sklepov...) je za uveljavitev 
potreben daljši rok, in sicer šest mesecev po objavi v Uradnem 
listu. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o industrijski lastnini (ZIL) - hitri postopek 
EVA št. 2000-3413-002 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

- 68. člen, 
- Priloga X, 
- Skupna izjava o 68. členu. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče obveznosti 
Izpolnjene: 

V celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

- Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Coun- 
cil of 13 October 1998 on the legal protection of designs (98/71/ 
EC, O.J. L 289/28) 

- First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the 
laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EC, 
O.J. L 40/1) 

V celoti usklajeno. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES Neto) 

/ 

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

6) Ali le predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Da, v angleščino. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov: 

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) - Ženeva, 
Evropska patentna organizacija (EPO) - Munchen, 
Max Planck institut - Munchen, 
Evropsko združenje farmacevtskih industrij in združenj (EFPIA) 
- Bruselj, 
Društvo za industrijsko lastnino - Ljubljana. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Rok za uskladitev: 1.1.2001 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Mojca Pečar 
svetovalka direktorja 
Urad RS za intelektualno 
lastnino 

Podpis predstojnika 
organa: 

dr.Tea Petrin 
ministrica za 

gospodarstvo 
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Predlog zakona o 

KNJIŽNIČARSTVU - (EU) - (ZKnj-1) 

- druga obravnava - EPA 1141 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-3511-0002 
Številka: 631-01/99-2 
Ljubljana, 15.03.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 15.3.2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU - (EU), 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 2. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 1.2.2001 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

- Andreja Rihter, ministrica za kulturo, 
- Ciril Baškovič, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo, 
- Vesna Čopič, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

kulturo, 
- Jelka Gazvoda, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za kulturo, 
- Zoran Pistotnik, državni podsekretar v Ministrstvu za kulturo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Zakon ureja knjižnično dejavnost, tako da določa 

dejavnost, ustanovitev, financiranje in nadzor knjižnic, ki se 
financirajo iz javnih sredstev ter knjižničnega informacijskega 
servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem 
bibliografskem sistemu, 

- nacionalni vzajemni bibliografski sistem in pogoje za vključitev 
v ta sistem, 

naloge nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost. 

Pojem knjižnična dejavnost iz prvega odstavka vključuje tudi 
sodobne informacijske sestavine te dejavnosti. 

2. člen 
(knjižnična dejavnost kot javna služba) 

Knjižnična dejavnost iz tega zakona je javna služba, ki zajema: 

zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega 
gradiva, 

- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih 
publikacij, 

- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih 
informacijskih virov, 

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov 
in storitev, 
sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju 
informacij 
pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 
informacijsko opismenjevanje, 

- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 
drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 

Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega 
servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem 
bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju: 

- pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema, 
- dostopnosti elektronskih virov informacij v tem sistemu. 

Dejavnost iz tega člena izvajajo javni zavodi, na podlagi koncesije 
pa tudi druge pravne osebe in posamezniki. Njen obseg se določi 
s programom dela in finančnim načrtom oziroma s koncesijsko 
pogodbo. 
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3. člen 
(knjižnično gradivo) 

Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski 
ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih zbirajo in javnosti 
posredujejo knjižnice ter so namenjeni za potrebe kulture, 
izobraževanja, raziskovanja in informiranja. 

Knjižnično gradivo so tudi rokopisi in drugo neobjavljeno gradivo 
(tipkopisi, elektronski zapisi in podobno), namenjeno potrebam iz 
prejšnjega odstavka. 

V dvomu, ali gre za knjižnično gradivo, odloča pristojni minister iz 
53. člena. 

4. člen 
(nacionalni vzajemni bibliografski sistem) 

Nacionalni vzajemni bibliografski sistem sestavljajo knjižnice, ki 
izpolnjujejo pogoje iz tega zakona za vključitev v ta sistem, 
nacionalna knjižnica in organizacija, ki izvaja dejavnost 
knjižničnega informacijska servisa za izmenjavo podatkov v tem 
sistemu (v nadaljevanju: knjižnični informacijski servis). 

5. člen 
(kulturni spomenik) 

Knjižnično gradivo, ki ima lastnosti kulturnega spomenika v skladu 
z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, je kulturni 
spomenik po zakonu brez posebnega postopka razglasitve. 

Ne glede na prvi odstavek se s tem zakonom razglasi za kulturni 
spomenik naslednje knjižnično gradivo: 

kodeksi, listine in drugo rokopisno gradivo ter knjižno, 
kartografsko, notno ipd. gradivo, nastalo pred 1800; 
arhivski izvodi vseh publikacij, ki imajo značaj Slovenike ali 
pa so kot taki določeni s predpisi o obveznem izvodu. 

Knjižnica, ki hrani knjižnično gradivo iz prejšnjih dveh odstavkov, 
vodi seznam enot tega gradiva, ki je del registra dediščine iz 
zakona, ki ureja varstvo kulturne dediščine. 

Minister, pristojen za kulturo, lahko izjemoma dovoli izvoz ali 
izmenjavo knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, po 
predhodnem mnenju nacionalne knjižnice. 

II. KNJIŽNICE 

Po prevladujočem krogu uporabnikov so knjižnice: 
- splošne 
- šolske 
- visokošolske 
- specialne 
- nacionalna. 

8. člen 
(pravice uporabnikov) 

Vlada Republike Slovenije določi z uredbo osnovne storitve 
uporabnikov, pri čemer opredeli tiste, ki ne povzročajo knjižnicam 
dodatnih stroškov, kot brezplačne ter okvirno obratovalni čas 
knjižnic in način njihovega poslovanja. 

9. člen 
(zveze knjižnic) 

Knjižnice se lahko povezujejo v zveze, ki so koordinativna telesa 
in predstavljajo ter zastopajo interese, ki so povezani z njihovim 
razvojem. 

10. člen 
(razvid knjižnic) 

Nacionalna knjižnica vodi razvid knjižnic, v katerega vpisuje 
knjižnice na osnovi odločbe iz 34. člena tega zakona. 

11. člen 
(strokovna priporočila) 

Razvoj knjižnic usmerjajo strokovna priporočila, ki jih sprejme 
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. 

12. člen 
(izločanje knjižničnega gradiva) 

Knjižnica izloča knjižnično gradivo v skladu s strokovnimi navodili, 
ki jih sprejme nacionalna knjižnica. 

13. člen 
(ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika) 

Knjižnica ugotavlja, katero knjižnično gradivo iz 5. člena tega 
zakona je kulturni spomenik, v skladu s strokovnimi navodili, ki jih 
sprejme nacionalna knjižnica. 

6. člen 
(namen knjižnic) 

Knjižnica v skladu s strokovnimi načeli organizira zbirko 
knjižničnega gradiva in virov informacij z namenom zagotavljati 
posameznikom in skupinam dostopnost in uporabo: 

lastnega gradiva in z njim povezanih informacij, 
medknjižnične izposoje, 
zunanjih dostopnih informacijskih virov. 

7. člen 
(vrste knjižnic) 

Knjižnica je pravna oseba ali njen del, ki izvaja knjižnično 
dejavnost. 

14. člen 
(donacije knjižničnega gradiva) 

Knjižnica prevzema donacije knjižničnega gradiva, ki je 
pomembno po merilih knjižnične stroke. 

15. člen 
(zbiranje podatkov) 

Knjižnice imajo za potrebe svojega dela in za zavarovanje gradiva 
pravico, da v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov 
zbirajo in obdelujejo naslednje osebne podatke svojih uporabnikov: 
ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega 
bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola. 
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Podatki kot so ime in priimek ter naslov stalnega in začasnega 
bivališča se zbrišejo eno leto po izpolnitvi namena zaradi katerega 
so bili zbrani. 

1. Splošne knjižnice 

16. člen 
(splošne knjižnice) 

Splošne knjižnice so pravne osebe, ki izvajajo knjižnično dejavnost 
za prebivalstvo v svojem okolju, tudi za skupine prebivalcev s 
posebnimi potrebami. 

Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tudi: 

sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, 
zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko 
gradivo, 
zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so 
splošno dostopna na elektronskih medijih, 
organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in 
odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, 
organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in 
odrasle s posebnimi potrebami, 

- organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo 
dejavnostjo. 

Splošne knjižnice so vključene v nacionalni vzajemni bibliografski 
sistem. 

Splošne knjižnice lahko opravljajo tudi gospodarsko dejavnost, 
če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične 
dejavnosti kot javne službe. 

Splošna knjižnica lahko prenese posamezne naloge iz druge 
alineje na osrednjo območno knjižnico ali v soglasju z njo na 
drugo knjižnico s tega območja. 

17. člen 
(pravna oseba) 

Splošna knjižnica je samostojna pravna oseba (v nadaljevanju 
samostojna knjižnica), če izvaja knjižnično dejavnost za okvirno 
10.000 in več prebivalcev. Knjižnica, ki izvaja to dejavnost za 
območje z manjšim številom prebivalcev, je enota samostojne 
knjižnice. 

Knjižnica iz prejšnjega odstavka lahko izjemoma izvaja druge 
kulturne dejavnosti v okviru posebnih organizacijskih enot. 

18. člen 
(dolžnost občin) 

Vsaka občina mora zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje 
občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z 
drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s 
pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. 

Če ustanovi več občin skupaj splošno knjižnico, določijo 
medsebojne pravice in obveznosti v aktu o ustanovitvi. 

Če se posamezna občina, ki ne izpolnjuje pogojev za ustanovitev 
samostojne knjižnice, ne more dogovoriti z drugo občino o 
soustanoviteljstvu oziroma pogodbenem izvajanju knjižnične 
dejavnosti za svoje občane, prevzame izvajanje te dejavnosti 

osrednja območna knjižnica s pogodbo. Če ima občina na svojem 
območju že izposojevališče, postane to enota osrednje območne 
knjižnice. 

Če občina ne zagotovi knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, 
stori to država na njen račun. 

19. člen 
(posebni pogoji za sodno registriranje splošne 

knjižnice) 

Splošne knjižnice se lahko registrirajo za izvajanje knjižnične 
dejavnosti na podlagi odločbe o izpolnjevanju pogojev iz pravilnika 
iz 34. člena tega zakona. 

Splošna knjižnica mora pogoje iz prejšnjega odstavka trajno 
izpolnjevati, kar mora po uradni dolžnosti nadzorovati ministrstvo, 
pristojno za kulturo. 

20. člen 
(izpolnjevanje pogojev) 

Pogoji iz pravilnika iz 34. člena tega zakona, ki veljajo za splošne 
knjižnice, se določijo na osnovi povprečno doseženih pogojev v 
splošnih knjižnicah v zadnjem koledarskem letu pred njegovim 
sprejemom in se vsaka tri leta usklajujejo glede na v tem času 
doseženo novo povprečje. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, za vsaka tri leta za vsako splošno 
knjižnico ugotavlja izpolnjenost pogojev oziroma določi rok za 
njihovo izpolnitev. 

Če splošna knjižnica ne izpolnjuje pogojev, se ji z odločbo naloži, 
da pripravi najkasneje v treh mesecih načrt, ki določa, kako bo v 
danem roku dosegla izpolnitev pogojev, in ga predloži v soglasje 
svojemu ustanovitelju oziroma soustanoviteljem ali pogodbenim 
partnerjem. Če ti najkasneje v roku enega meseca ne odgovorijo, 
se šteje da je soglasje dano. 

21. člen 
(merjenje delovanja splošnih knjižnic) 

Minister, pristojen za kulturo, sprejme pravilnik o merilih, po katerih 
so dolžne splošne knjižnice meriti svoje delovanje. 

22. člen 
(navodila za domoznansko gradivo) 

Splošne knjižnice upoštevajo za strokovno obdelavo in hranjenje 
nacionalno pomembnega domoznanskega gradiva navodila 
nacionalne knjižnice. 

23. člen 
(splošne knjižnice na narodnostno mešanih območjih) 

Splošne knjižnice na narodnostno mešanih območjih, zagotavljajo 
tudi knjižnično dejavnost, namenjeno pripadnikom italijanske in 
madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti. Te knjižnice 
omogočajo pripadnikom teh skupnosti možnost komuniciranja v 
njihovem jeziku. 

Splošne knjižnice pripravijo program dejavnosti iz prejšnjega 
odstavka v soglasju s predstavniki narodnih skupnosti. 
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24. člen 
(splošne knjižnice na obmejnih območjih) 

Splošne knjižnice, ki pokrivajo obmejna območja, zagotavljajo 
dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako 
da jim omogočajo izposojo, v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami 
Slovencev v zamejstvu za njihove potrebe izvajajo nakup gradiv 
v Sloveniji ter pomagajo pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v 
sosednjih državah. 

Splošne knjižnice pripravijo program dejavnosti iz prejšnjega 
odstavka v sodelovanju z nacionalno knjižnico. 

25. člen 
(osrednja območna knjižnica) 

Splošna knjižnica, ki na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim 
za kulturo, v soglasju s svojim ustanoviteljem opravlja za širše 
območje posebne naloge, je osrednja območna splošna knjižnica. 

Njene posebne naloge so: 

zagotavljati povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva 
in informacij, 
nuditi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja, 
koordinirati zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega 
gradiva za svoje območje, 
usmerjati izločeno knjižnično gradivo s svojega območja. 

2. Šolske in visokošolske knjižnice 

26. člen 
(šolske knjižnice) 

Šolske knjižnice podpirajo izobraževalni proces, tako da izvajajo 
knjižnično dejavnost predvsem za učence, vajence, dijake in 
študente višjih strokovnih šol ter za strokovne delavce teh šol. 

27. člen 
(visokošolske in univerzitetne knjižnice) 

Visokošolske knjižnice podpirajo študijski in raziskovalni proces 
tako da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za študente, 
visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce. 

Univerzitetne knjižnice so glavne visokošolske knjižnice univerz. 

Univerzitetne knjižnice opravljajo v okviru javne službe iz 2. člena 
in nalog visokošolskih knjižnic še naslednje naloge: 

koordinirajo knjižnično dejavnost na univerzah, 
koordinirajo nabavo in ponudbo knjižničnega gradiva v okviru 
univerz, 

- organizirajo in usklajujejo delovanje sistema medknjižnične 
izposoje, 
koordinirajo deponiranje in izločanje gradiva na univerzah, 
koordinirajo izdelavo bibliografije visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev svoje 
univerze, 
pridobivajo in obdelujejo obvezne izvode gradiv, ki nastajajo 
in se objavljajo v okviru univerze, vključno z diplomskimi, 
magistrskimi in doktorskimi nalogami, 
usklajujejo pripravo in izvedbo programov izobraževanja 
uporabnikov na univerzah, 

nudijo strokovno pomoč delavcem v knjižnični dejavnosti v 
okviru univerz. 

28. člen 
(povezovanje visokošolskih knjižnic v nacionalni 

vzajemni bibliografski sistem) 

Visokošolske knjižnice članic univerz se povezujejo v nacionalni 
vzajemni bibliografski sistem koordinirano preko univerz. 

3. Specialne knjižnice 

29. člen 
(specialne knjižnice) 

Specialne knjižnice izvajajo knjižnično dejavnost na posameznih 
znanstvenih ali strokovnih področjih. 

Specialne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tudi 
zagotavljajo specializirane informacije na posameznih 
znanstvenih, strokovnih in problemsko orientiranih področjih 
ali v organizacijah, katerih del so, 
predvsem vsebinsko obdelujejo knjižnična gradiva in interne 
dokumente organizacij, katerih del so, 
gradijo specializirane knjižnične in podatkovne zbirke, 
vrednotijo in posredujejo specializirane informacije, 
usposabljajo uporabnike za iskanje specializiranih informacij. 

Kot specialne knjižnice se obravnavajo tudi specializirani 
informacijski centri. 

30. člen 
(osrednji specializirani informacijski centri) 

Pristojni minister določi osrednje specializirane informacijske cen- 
tre, ki na posameznem znanstvenem, strokovnem ali problemsko 
orientiranem področju koordinirajo vsebinsko obdelavo 
dokumentov in usklajeno gradnjo specializiranih podatkovnih zbirk. 

4. Nacionalna knjižnica 

31. člen 
(nacionalna knjižnica) 

Nacionalna knjižnica je osrednja državna knjižnica. Nacionalna 
knjižnica je javni zavod. 

Nacionalna knjižnica izvaja v okviru knjižnične javne službe poleg 
dejavnosti iz 2. člena še naslednje naloge: 

zbira, obdeluje, hrani in posreduje temeljno nacionalno zbirko 
vsega knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku, o Sloveniji 
in Slovencih, slovenskih avtorjev, slovenskih založb, 
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, 
romske skupnosti in drugih manjšinskih skupnosti v Sloveniji 
(Slovenika) ter temeljne tuje literature; 
skrbi za dostopnost gradiva iz prejšnje alineje v tujini in še 
posebej Slovencem, ki živijo zunaj Republike Slovenije; 

- kot nacionalni bibliografski center zagotavlja uporabnikom 
doma in v tujini dostopnost do informacij o knjižničnem gradivu, 
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tako da vključuje podatke o založniški produkciji slovenike v 
bibliografske zbirke ter izdeluje in objavlja tekočo in 
retrospektivno slovensko nacionalno bibliografijo; 
opravlja naloge državnega referalnega centra; 

- opremlja publikacije z osnovnim kataložnim opisom (CIP); 
opravlja naloge nacionalnega centra za ISSN, nacionalne 
agencije za ISBN in ISMN ter v sodelovanju z ustreznimi 
mednarodnimi institucijami dodeljuje druge oznake 
mednarodne bibliografske kontrole in identifikacije avtorskih 
pravic tiskanim in elektronskim publikacijam; 
vodi in izvaja program varovanja knjižničnega gradiva, ki je 
kulturna dediščina, ter organizira in izvaja zaščito in 
restavriranje knjižničnega gradiva; 
izvaja raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem 
delovnem področju; 
zbira, obdeluje in posreduje statistične in druge podatke o 
delovanju knjižnic; 
organizira in izvaja strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje knjižničnih delavcev; 
organizira in usklajuje delovanje sistema medknjižnične 
izposoje; 

- vodi razvid knjižnic; 
- opravlja naloge centra za razvoj knjižnic; 
- organizira in usmerja izločanje gradiva in deponiranje 

nacionalno pomembnega knjižničnega gradiva; 
izdaja predhodno mnenje za izvoz nacionalno pomembnega 
knjižničnega gradiva; 
izdaja predhodno mnenje o izpolnjevanju pogojev iz pravilnika 
iz 34. člena tega zakona, 

- pripravlja strokovne podlage za sprejem splošnih pravnih 
predpisov in strokovnih priporočil s področja knjižničarstva 
sodeluje z mnenji v upravnih postopkih s področja svojega 
dela; 

- koordinira pripravo triletnih načrtov za razvoj splošnih knjižnic 
iz 34. člena; 
sprejema navodila za strokovno obdelavo in hranjenje 
nacionalno pomembnega domoznanskega gradiva; 
sprejema navodila za izločanje knjižničnega gradiva; 
sistematično zbira informacije o ponudbi publikacij slovenske 
produkcije in o tem obvešča knjižnice; 
opravlja naloge za nacionalni vzajemni bibliografski sistem; 
opravlja druge naloge, opredeljene v ustanovitvenem aktu. 

32. člen 
(organ upravljanja nacionalne knjižnice) 

Organ upravljanja nacionalne knjižnice ima 9 članov, ki jih imenuje 
in razrešuje Vlada Republike Slovenije. Od tega imenuje: 

tri na predlog za knjižnice pristojnih ministrstev, 
tri na predlog uporabnikov, 
enega na predlog knjižničnega informacijskega servisa, 

- enega na predlog strokovnih bibliotekarskih združenj, 
- enega na predlog zaposlenih. 

Mandat članov organa upravljanja nacionalne knjižnice traja štiri 
leta. Podrobnejše določbe o nalogah, sestavi in delovanju organa 
upravljanja določi ustanovitveni akt nacionalne knjižnice. 

33. člen 
(ustanovitelj nacionalne knjižnice) 

Nacionalno knjižnico ustanovi država, ustanoviteljske pravice pa 
uresničuje Vlada Republike Slovenije. 

III. KNJIŽNIČNA JAVNA SLUŽBA 

1. Pogoji za izvajanje knjižnične javne službe 

34. člen 
(pravilnik) 

Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti: 

ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega 
gradiva, 
ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, 
ustrezen prostor in opremo, 
ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti. 

Minister, pristojen za kulturo, sprejme, v soglasju s pristojnima 
ministroma iz 53. člena, pravilnik, s katerim podrobneje določi 
pogoje iz prejšnjega odstavka za posamezne vrste knjižnic. 

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja pristojno 
ministrstvo z odločbo. 

Pravilnik iz drugega odstavka tega člena določi, na podlagi 
strokovnih priporočil iz 11. člena tega zakona, vsaka tri leta tudi 
normative za načrtovanje razvoja splošnih, šolskih in 
visokošolskih knjižnic v naslednjem triletnem obdobju. Na njihovi 
osnovi pripravi knjižnica v soglasju s svojim ustanoviteljem triletni 
razvojni načrt. 

35. člen 
(bibliotekarski izpit) 

Strokovni delavci knjižnic, ki izvajajo javno službo, morajo imeti 
predpisano vrsto in stopnjo izobrazbe ter opravljen bibliotekarski 
izpit. 

Področno pristojni minister predpiše podrobnejše določbe o vrsti 
in stopnji izobrazbe. 

Minister, pristojen za kulturo, v soglasju s pristojnima ministroma 
iz 53. člena, s pravilnikom določi podrobnejše določbe o 
bibliotekarskem izpitu. Določila pravilnika morajo upoštevati 
bibliotekarska znanja, verificirana v že opravljenih strokovnih izpitih 
na drugih področjih. 

Strokovni delavci pridobivajo strokovne nazive v skladu s 
pravilnikom, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo, v soglasju 
s pristojnima ministroma iz 53. člena. Določila pravilnika morajo 
smiselno upoštevati strokovne nazive, ki veljajo na drugih 
področjih. 

2. Nacionalni bibliografski sistem 

36. člen 
(skupne strokovne osnove) 

Skupne strokovne osnove za delovanje nacionalnega 
vzajemnega bibliografskega sistema so: 

standardizirana in vzajemna obdelava knjižničnega gradiva 
in enotno vodenje katalogov, 
ustrezna usposobljenost strokovnih delavcev za vzajemno 
katalogizacijo, 
računalniška in komunikacijska povezanost knjižnic. 
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37. člen 
(vključitev v nacionalni vzajemni bibliografski sistem) 

V nacionalni vzajemni bibliografski sistem se lahko vključijo vse 
knjižnice, ki se obvežejo, da bodo upoštevale skupne strokovne 
osnove za delovanje v tem sistemu in s knjižničnim informacijskim 
servisom sklenejo pogodbo o načinu sodelovanja v sistemu in 
uporabi njegovih servisov. Financiranje se ureja v skladu z 47. 
členom. 

V nacionalni vzajemni bibliografski sistem se lahko vključijo tudi 
knjižnice znotraj skupnega slovenskega kulturnega prostora s 
sedežem zunaj Slovenije. 

Da je knjižnica vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem 
se šteje, ko je njen lokalni katalog uporabnikom dostopen preko 
tega sistema. 

38. člen 
(dovoljenje za vzajemno katalogizacijo) 

Strokovni delavci knjižnic, ki so vključene v nacionalni vzajemni 
bibliografski sistem, lahko sodelujejo v procssu vzajemne 
katalogizacije in kreirajo bibliografske zapise za vzajemno bazo 
podatkov, če imajo dovoljenje za vzajemno katalogizacijo, ki ga 
skupaj izdata nacionalna knjižnica in knjižnični informacijski servis. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda, če ima kandidat 
opravljen bibliotekarski izpit in opravljeno dodatno usposabljanje 
s področja vzajemne katalogizacije, s preizkusom znanja. 

Vsebino, pogoje in način izdaje dovoljenja iz prvega odstavka 
določi s pravilnikom minister, pristojen za znanost, v soglasju s 
pristojnima ministroma iz 53. člena. 

39. člen 
(knjižnični informacijski servis) 

Naloge knjižničnega informacijskega servisa v nacionalnem 
bibliografskem sistemu so: 

koordinacija razvoja in delovanja vzajemnega bibliografskega 
sistema in njegovih servisov, s svojega delovnega področja, 
koordinacija razvoja in uporabe standardov računalniške 
podpore za potrebe vzajemnega bibliografskega sistema in 
njegovih servisov, 
razvoj in vzdrževanje programske opreme za potrebe 
vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov, 
ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za 
sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v sodelovanju z 
nacionalno knjižnico, 
načrtovanje in vzdrževanje skupnih računalniških in 
komunikacijskih zmogljivosti za delovanje sistema, 

• organizacija ponudbe podatkovnih zbirk na elektronskih 
nosilcih z neposrednim dostopom v dogovoru z njihovimi 
proizvajalci, 
organizacija strokovnega izobraževanja in svetovanja na 
področju dejavnosti, ki jih opravlja za nacionalni vzajemni 
bibliografski sistem, 
raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem delovnem 
področju, 

- priprava strokovnih podlag s svojega delovnega področja za 
delo Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost. 

40. člen 
(ustanovitelj knjižničnega informacijskega servisa) 

Če knjižnični informacijski servis ustanovi država, uresničuje 

ustanoviteljske pravice Vlada Republike Slovenije. 

41. člen 
(organ upravljanja knjižničnega informacijskega 

servisa) 

Knjižnični informacijski servis, ki je javni zavod, ima organ 
upravljanja, ki je sestavljen iz 9 članov, ki jih imenuje in razrešuje 
Vlada Republike Slovenije. 

Od tega imenuje: 
- tri na predlog za knjižnice pristojnih ministrstev, 

enega na predlog univerz, 
enega na predlog nacionalne knjižnice, 
enega na predlog splošnih knjižnic, 
enega na predlog šolskih knjižnic, 
enega na predlog specialnih knjižnic in 
enega na predlog zaposlenih. 

Mandat članov organa upravljanja knjižničnega informacijskega 
servisa traja štiri leta. 

Če javni zavod opravlja tudi druge dejavnosti kot javno službo, se 
število članov poveča skladno z obsegom teh dejavnosti in vrsto 
uporabnikov. 

Podrobnejše določbe o nalogah, sestavi in delovanju organa 
upravljanja določi ustanovitveni akt javnega zavoda, ki izvaja 
naloge knjižničnega informacijskega servisa. 

42. člen 
(naloge nacionalne knjižnice v nacionalnem 

vzajemnem bibliografskem sistemu) 

Naloge nacionalne knjižnice v nacionalnem vzajemnem 
bibliografskem sistemu so: 

koordinacija priprave strokovnih osnov za nacionalni vzajemni 
bibliografski sistem s svojega delovnega področja 
razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga v sodelovanju 
s knjižničnim informacijskim servisom 
organizacija strokovnega izobraževanja in svetovanja na 
področju dejavnosti, ki jih opravlja za nacionalni vzajemni 
bibliografski sistem, 
ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za 
sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v sodelovanju s 
knjižničnim informacijskim servisom 
skrb za kontrolo kvalitete in za redakcijo bibliografskih zapisov 
v vzajemnem katalogu 
priprava strokovnih podlag s svojega delovnega področja za 
delo nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost. 

3. Nacionalni svet za knjižnično dejavnost 

43. člen 
(Nacionalni svet za knjižnično dejavnost) 

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju knjižnične 
dejavnosti ustanovi Vlada Republike Slovenije Nacionalni svet za 
knjižnično dejavnost kot strokovno-posvetovalno telo. 

Predsednik in člani sveta so priznani strokovnjaki s področja 
knjižnične dejavnosti, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije za 
dobo petih let in so lahko ponovno imenovani. 

Za posamezna področja svojega delovanja lahko svet oblikuje 
komisije, ekspertne skupine in druga delovna telesa. 
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Organizacija in način delovanja sveta se uredita v poslovniku, ki 
ga sprejme svet z večino glasov. 

Administrativna in tehnična dela za svet opravlja ministrstvo, 
pristojno za kulturo. 

44. člen 
(sestava Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost) 

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost ima 10 članov. Vlada 
Republike Slovenije imenuje: 

- tri na predlog za knjižnice pristojnih ministrstev; 
enega na predlog nacionalne knjižnice, 

- enega na predlog univerz, 
- enega na predlog knjižničnega informacijskega servisa, 

enega na predlog strokovnih združenj dokumentalistov in 
informatikov, 
enega na predlog visokošolskih organizacij za bibliotekarstvo, 

- enega na predlog strokovnih bibliotekarskih združenj 
- enega na predlog zveze splošnih knjižnic. 

Podrobnejše določbe o nalogah, sestavi in delovanju sveta določi 
sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost. 

45. člen 
(naloge Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost) 

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost opravlja zlasti naslednje 
naloge: 

- sprejema področna strokovna priporočila, 
daje predhodno mnenje k vsem predpisom, ki se nanašajo 
na knjižnično dejavnost, 

- obravnava strokovne osnove knjižnične dejavnosti, 
obravnava strokovne osnove za delovanje nacionalnega 
vzajemnega bibliografskega sistema, spremlja delovanje tega 
sistema in usklajuje njegov razvoj, 
daje mnenje k predlogu razvojnih načrtov in letnega programa 
dela ter finančnega načrta nacionalne knjižnice in knjižničnega 
informacijskega servisa, 
obravnava letna poročila o delovanju nacionalne knjižnice in 
knjižničnega informacijskega servisa ter s svojim mnenjem 
seznanja Vlado Republike Slovenije ter pristojna ministrstva, 
daje pobude in predloge s področja svojega dela. 

IV. JAVNO FINANCIRANJE 

46. člen 
(viri financiranja) 

Knjižnice, ki so samostojni javni zavodi, in knjižnični informacijski 
servis, pridobivajo sredstva za delo iz javnih sredstev, prispevkov 
uporabnikov, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov 
pod pogoji, določenimi v aktih o ustanovitvi. 

Sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe knjižnic in 
knjižničnega informacijskega servisa pokrivajo stroške za plače, 
za materialne stroške za delo, za nakup knjižničnega gradiva, ter 
za nakup in vzdrževanje prostorov ter opreme. 

47. člen 
(financiranje javne službe iz javnih sredstev) 

Knjižnica, ki je javni zavod, pridobi javna sredstva za izvajanje 
javne službe od ustanovitelja in drugih pogodbenih partnerjev s 
pogodbo na osnovi programa dela in finančnega načrta, ki sta v 
skladu s pravilnikom iz 34. člena tega zakona in h katerima so dali 
ustanovitelj oziroma soustanovitelji in pogodbeni partnerji soglasje. 

Knjižnice, ki so del javno financiranih organizacij, pridobivajo 
sredstva na osnovi pravilnika iz 34. člena tega zakona na način, 
ki velja za te organizacije. 

Nacionalna knjižnica in knjižnični informacijski servis pridobita 
javna sredstva od ustanovitelja s pogodbo na osnovi njunih 
programov dela in finančnih načrtov, h katerim da soglasje Vlada 
RS. V programu se določijo vrste in obseg storitev, ki se financirajo 
v okviru javne službe. 

Knjižnica ali knjižnični informacijski servis, ki ni javni zavod, pridobi 
javna sredstva za izvajanje javne službe od države ali občine na 
podlagi koncesijske pogodbe. 

Posamezni projekti se financirajo na podlagi javnih razpisov. 

48. člen 
(deleži občin pri sofinanciranju splošnih knjižnic) 

Če več občin soustanovi splošno knjižnico ali posamezna občina 
sklene pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti na svojem 
območju s splošno knjižnico v drugi občini, se finančna obveznost 
za skupne stroške razdeli na te občine premosorazmerno s 
številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične 
dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije 
vsaka občina sama. 

Skupni stroški iz prejšnjega odstavka obsegajo predvsem 
materialne stroške in stroške dela, povezane z izborom, nabavo 
in obdelavo knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke in 
bibliobusa ter z delovanjem skupnih služb. 

V dvomu, ali določeni stroški sodijo med skupne stroške, odloči 
minister, pristojen za kulturo. 

49. člen 
(neizpolnjevanje obveznosti občine) 

Če minister, pristojen za kulturo, ugotovi, da občine ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti do splošne knjižnice iz 47. in 48. člena tega 
zakona, mora najkasneje v roku treh mesecev po ugotovitvi podati 
ministrstvu, pristojnem za javne finance, pobudo, naj se sredstva 
zagotovijo na račun občine, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, in 
sicer v obsegu obveznosti, ki se izračunajo na podlagi tega 
zakona. 

50. člen 
(sredstva države pri sofinanciranju knjižnic) 

Za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti prispeva 
država proračunska sredstva za: 

- nabavo tujega knjižničnega gradiva v nacionalni, 
visokošolskih in specialnih knjižnicah na podlagi kriterijev, ki 
jih določi za posamezno področje pristojni minister, 
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dodatne naloge osrednjih območnih knjižnic iz 25. člena tega 
zakona na temelju pogodbe med ministrstvom, pristojnim za 
kulturo, in temi knjižnicami, 
programe iz 23. in 24. člena tega zakona na temelju pogodb 
med ministrstvom, pristojnim za kulturo, in temi knjižnicami, 
in delno za letni nakup knjižničnega gradiva in računalniške 
opreme splošnih knjižnic. 

Sredstva iz zadnje alineje prejšnjega odstavka se izplačajo pod 
pogojem, da se redno zagotavljajo tudi ostala sredstva v skladu 
s prvim odstavkom 47. člena tega zakona. 

51. člen 
(odplačna uporaba) 

Knjižnice, ki ne izvajajo javne službe iz 2. člena tega zakona, 
lahko uporabljajo storitve in proizvode knjižničnega 
informacijskega servisa proti plačilu. 

V. NADZOR 

52. člen 
(vsebina nadzora) 

Država zagotavlja nadzor nad delovanjem knjižnične javne službe 
in nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema prek 
upravnega in z njim povezanega strokovnega nadzora. 

53. člen 
(pristojnost za nadzor) 

Področno pristojna ministrstva so: 

za nacionalno knjižnico, splošne knjižnice ter specialne 
knjižnice s področja kulture ministrstvo, pristojno za kulturo, 
za šolske in visokošolske oziroma univerzitetne knjižnice ter 
specialne knjižnice na področju šolstva in športa ministrstvo, 
pristojno za šolstvo in šport, 
za druge specialne knjižnice ter knjižnični informacijski servis 
ministrstvo, pristojno za znanost. 

Področno pristojna ministrstva iz prvega odstavka se lahko 
dogovorijo o skupnem organiziranju nadzora ali njegovih 
posamičnih nalog pri enem od njih. 

VI. NADZOR NAD SPLOŠNIMI 

KNJIŽNICAMI 

54. člen 
(za nadzor pooblaščen delavec ministrstva) 

Za nadzor pooblaščen delavec pristojnega ministrstva je lahko 
tisti, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo in deset let delovnih 
izkušenj na področju knjižničarstva in je strokovnjak za knjižnice. 

Redni nadzor se opravi na podlagi letnega programa dela, ki ga 
določi za nadzor pooblaščen delavec ministrstva v soglasju s 
pristojnim ministrom. 

Redni mora biti opravljen najmanj vsako tretje leto. 

Izredni nadzor se opravi na podlagi predloga ustanovitelja knjižnice 
ali države kot sofinancerja. Uporabnik knjižnice lahko da pobudo 
za uvedbo nadzora. 

Ponovni nadzor se izvede po preteku roka, določenega za odpravo 
kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog. 

Redni nadzor se napove, izredni in ponovni nadzor se lahko 
opravi nenapovedano. Za nadzor pooblaščen delavec ministrstva 
se ob prihodu najavi direktorju knjižnice ali tistemu, ki ga 
nadomešča. 

Za nadzor pooblaščen delavec ministrstva je dolžan predlagatelja 
oziroma pobudnika obvestiti o dejanjih, ki jih je opravil v zvezi s 
predlogom oziroma pobudo in o izvršenih ukrepih. 

56. člen 
(poročilo) 

Za nadzor pooblaščen delavec ministrstva mora najmanj enkrat 
letno pripraviti poročilo,ki mora vsebovati: 

- podatke o opravljenih nadzorih po posameznih knjižnicah, 
- podatke o ugotovljenih kršitvah in izrečenih ukrepih ter 

njihovem uresničevanju, 
- splošno oceno stanja z vidika spoštovanja zakonitosti in 

pravice dostopa državljanov do informacij. 

57. člen 
(predmet nadzora) 

Nadzor se nanaša na zagotavljanje in izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe v skladu s tem zakonom in obsega 
nadzor nad 

organiziranjem knjižnične dejavnosti kot javne službe na 
osnovi 18. člena tega zakona, 
izpolnjevanjem pravilnika iz 34. člena tega zakona, 
spoštovanjem normativov pri načrtovanju razvoja javnih 
knjižnic iz 34. člena tega zakona, 
izvajanjem uredbe iz 8. člena tega zakona, 

- rezultati merjenja učinkov delovanja javnih knjižnic, 
- izločanjem knjižničnega gradiva. 

Pri osrednjih območnih javnih knjižnicah se nadzor nanaša tudi 
na izvajanje posebnih nalog iz 25. člena tega zakona, pri javnih 
knjižnicah z narodnostno mešanega oziroma obmejnega območja 
pa tudi na izpolnjevanje posebnih nalog iz 23.oziroma 24. člena. 

58. člen 
(odločba) 

Če za nadzor pooblaščen delavec ministrstva ugotovi v okviru 
nadzora po prejšnjem členu kršitve 

predlaga pristojnemu ministru, da izda o tem odločbo in odredi 
ukrepe in rok za njihovo odpravo, 55. člen 

(vrste nadzora) 

Nadzor se opravlja kot redni, izredni in ponovni nadzor. 
predlaga pristojnemu ministru nadomestno izpolnitev iz 
zadnjega odstavka 18. in 49. člena tega zakona. 
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59. člen 
(zapisnik) 

O opravljenem nadzoru se sestavi zapisnik. 

Zapisnik se vroči vodstvu knjižnice in njenemu ustanovitelju 
oziroma ustanoviteljem in pogodbenim partnerjem. 

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

60. člen 
(NUK) 

Naloge in pristojnosti nacionalne knjižnice opravlja Narodna in 
univerzitetna knjižnica v Ljubljani, ki mora uskladiti svoje akte s 
tem zakonom v roku šestih mesecev po sprejemu zakona. 

61. člen 
(prevzem nalog univerzitetne knjižnice Univerze v 

Ljubljani) 

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani opravlja tudi naloge 
univerzitetne knjižnice za Univerzo v Ljubljani, ki imenuje v organ 
upravljanja nacionalne knjižnice dva od treh predstavnikov 
uporabnikov iz 32. člena tega zakona, razen če Univerza v Ljubljani 
odloči drugače. 

Način opravljanja nalog iz prejšnjega odstavka uredita Univerza 
v Ljubljani in Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani s 
pogodbo. 

62. člen 
(rok za sprejem akta o ustanovitvi Nacionalnega 

sveta za knjižnično dejavnost) 

Akt o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost 

sprejme Vlada Republike Slovenije najkasneje tri mesece po 
uveljavitvi zakona. 

63. člen 
(rok za sprejem podzakonskih predpisov in navodil) 

Izvršilni predpisi in strokovna navodila iz tega zakona morajo biti 
sprejeti najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

64. člen 
(rok za uskladitev s tem zakonom) 

Ustanovitelji in knjižnice morajo uskladiti organizacijo in delovanje 
knjižnic s tem zakonom najkasneje v enem letu po uveljavitvi 
tega zakona. 

65. člen 
(začetek financiranja po tem zakonu) 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na financiranje knjižnic,se 
začnejo uporabljati s 1.1.2002. 

66. člen 
(razveljavitev dosedanjega zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o 
knjižničarstvu (Ur. I. SRS, št. 27/82). 

67. člen 

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

19. marec 2001 53 poročevalec, št. 21 



OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 2.seji, dne 1.2.2001 opravil 
prvo obravnavo predloga Zakona o knjižničarstvu in ga sprejel 
kot primerno podlago za pripravo predloga za drugo obravnavo. 
Predlagatelju je naložil naj pri tem upošteva stališča in dodatne 
sklepe državnega zbora iz prve obravnave. 

Predlagatelj je v skladu s 1. sklep Državnega zbora črtal variantni 
naslov zakona in ohranil za drugo branje samo osnovni predlog, 
to je Zakon o knjižničarstvu. S tem je sprejel tezo, da knjižničarstvo 
samo po sebi vsebuje tudi informacijsko komponento in da zaradi 
tega, ker postaja le-ta vedno pomembnejša, ni utemeljeno 
uveljaviti novega termina, ampak je primerneje že takoj v 1. členu 
v okviru uvodne določbe izrecno izpostaviti, da knjižnična 
dejavnost vključuje tudi informacijsko komponento. V skladu z 
naslovom zakona je bilo potrebno iz izrazov knjižnično 
informacijska dejavnost in knjižnično informacijsko gradivo 
posledično črtati tudi besedo »informacijski«, tako da predlog 
zakona za drugo obravnavo govori samo o knjižnični dejavnosti 
in knjižničnem gradivu. 

Predlagatelj je sprejel pripombo sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve Državnega zbora RS, da bi bilo potrebno jasneje 
določiti, katere od nalog in storitev so javna služba. S tem 
namenom 2. člen določa, katere naloge knjižnične dejavnosti in 
dejavnosti knjižničnega informacijskega servisa sodijo v javno 
službo ter kdo jo lahko izvaja in kako se določi njen obseg. Nato 
pa sta spremenjena tudi 6. in 8. člen tako, da je iz prvega jasneje 
razviden namen knjižnic, drugi pa z vidika knjižnične dejavnosti 
kot javne službe prepušča že v prvi obravnavi predvideni uredbi 
ne le da določi osnovne brezplačne storitve, ampak tudi druge 
pravice uporabnikov v zvezi z obratovalnim časom in načinom 
poslovanja knjižnic. S tem je režim javne službe v zakonu in 
njegovih podzakonskih predpisih bistveno podrobneje pokrit. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora 
RS je predlagal, da bi bilo potrebno podrobneje določiti način 
podeljevanja koncesij. Predlagatelj ugotavlja, da knjižnična 
dejavnost sega na različna področja (splošno knjižničarstvo, 
šolsko knjižničarstvo, specialno knjižničarstvo) in mora 
podrobnosti v zvezi s koncesijami urejati vsakokratna področna 
zakonodaja. Tako bo, na primer, lahko koncesije za splošno 
knjižničarstvo podrobneje uredil zakon o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture. Zato ta zakon samo predvidi možnost 
za njihovo podeljevanje s tem, da je sam postopek, dokler ni 
posebnih področnih določb, urejen v Zakonu o zavodih. 

Predlagatelj upošteva 4. sklep Državnega zbora, po katerem naj 
se preuči rešitve, po katerih bi se knjižničarski stroki prepustilo 
ugotavljanje, katero knjižnično gradivo ima lastnosti kulturnega 
spomenika z novim 5. členom. V skladu s tem nov je nadomeščen 
pojem kulturna dediščina tudi v predzadnji alineji 2. člena s pojmom 
kulturni spomenik. Hkrati novi 13. člen predvideva navodila NUK- 
a, ki bodo zagotovila enotnost kriterijev pri opredeljevanju 
spomeniških lastnosti knjižničnega gradiva in omogočila strokovni 
nadzor nad izpolnjevanjem te naloge v knjižnicah. 

Na osnovi pripombe sekretariata, da mora zakon ne le najaviti 
podrobnejše ureditve vpisa v razvid knjižnic, ampak tudi določiti 
pogoje in postopek za vpis, je predlagatelj ugotovil, da je vpis 
samo posledica izdaje odločbe o izpolnjevanju pogojev za 
delovanje in temu ustrezno spremenil sedanji 10. člen. 

Predlagatelj je upošteval odločitev DZ, da se splošnoizobraževalne 
knjižnice preimenujejo v splošne knjižnice. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je predlagal, da se 
pred vrstami knjižnic določi vse različne možne izvajalce, saj naj 
bi bile knjižnice samo eden izmed njih. Predlagatelj ugotavlja, da 
predlog zakona deli različne izvajalce po statusu samo na javne 
zavode in druge pravne osebe, ker podrobnejše naštevanje ni 
potrebno, saj ureja posamezne vrste pravnih oseb posebna 
statusna zakonodaja (Zakon o ustanovah, Zakon o društvih...). 
Strinja pa se, da oblike organiziranosti (pravna oseba ali njen del) 
ne kaže mešati z namenom knjižnice in zato to organizacijsko 
določbo prestavlja v uvodni člen v II.poglavju (6. člen). 

V skladu s stališčem Komisije za družbene dejavnosti Sveta RS 
je črtana določba v 9. členu, da zveze knjižnic ne morejo biti 
pravne osebe. Inkorporacijo določajo drugi predpisi in ni 
utemeljeno, da v tako statusno vprašanje posega materialni 
področni predpis. 

Mnenja sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora RS, da v tretji alinei 15. čiena ni pojasnjeno, za kakšna 
gradiva javnih oblasti gre, predlagatelj ne upošteva. V tem primeru 
namreč ne gre za določanja vrste gradiv javnih oblasti, ampak 
gre za zagotavljanje dostopnosti do tistih gradiv javnih oblasti, v 
knjižnicah, ki so tudi sicer javno dostopna. Zato vrst gradiva 
javnih oblasti ni potrebno naštevati. 

Opozorilo sekretariata, da naj se predvidi možnost izvajanja 
gospodarske dejavnosti v povezavi z izvajanjem namena, zaradi 
katerega je knjižnica ustanovljena, je upoštevano tako, da je sedaj 
v 15. členu dodano, da je dovoljena samo tista gospodarska 
dejavnost, ki je namenjena opravljanju knjižnične dejavnosti kot 
javne službe. 

Sekretariat je tudi opozoril, da je potrebno v primeru sklicevanja 
na veljavnost različnih zakonov, natančno povedati, katere zadeve 
ureja kateri zakon. Predlagatelj je ugotovil, da glede razmejitve 
med tem zakonom in področnimi zakoni zadošča splošno pravno 
načelo, da posebni zakon razveljavi splošnega in je zato odstavek, 
ki je določal, da se uporablja za splošne knjižnice zakonodaja s 
področja kulture in ta zakon, za drugo obravnavo opustil. Ker je 
predlog zakona za prvo obravnavo na ta način urejal veljavnost 
področnih predpisov za vse vrste knjižnic, je bilo potrebno to 
pripombo upoštevati tudi v primeru šolskih, visokošolskih in 
specialnih knjižnic. 

Predlagatelj z drugim odstavkom 17. člena upošteva 3.dodatni 
sklep Državnega zbora, s katerim se predlaga, da naj se omogoči 
delovanje več izključno kulturnih dejavnosti v okviru ene pravne 
osebe, v tem primeru knjižnice. 

19. člen se zaradi jasnosti razdeli na dva samostojna čiena. V 
prvem se zapišejo samo posebni pogoji za registriranje knjižnice, 
ki morajo biti trajno izpolnjeni, kar nadzira pristojno ministrstvo po 
uradni dolžnosti. Ostalo se uredi v naslednjem členu, novem 20. 
členu, s katerim se predlagatelj odziva na 11. stališče Državnega 
zbora k 18. členu za prvo obravnavo, da naj se oceni možnost, 
da bi minister za kulturo izdal navodilo o pogojih in možnostih 
uresničevanja člena. Novi člen predvideva jasen postopek za 
preverjanje izpolnjevanja pogojev, ki jih morajo izpolnjevati splošne 
knjižnice, in nalaga odgovornost za to knjižnicam, predvsem pa 
njihovim ustanoviteljem. Člen vključuje tudi realistične roke za 
izvedbo posameznih faz oziroma opravil, kar pomeni približevanje 
stališčem Državnega sveta. Člen prav tako določi, da se sredstva 
za izpolnjevanje pogojev opredelijo z načrtom za doseganje 
pogojev oziroma povprečij, tudi v primeru, ko jih zaradi 
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neizpolnjevanja obveznosti ustanovitelje na račun ustanovitelja 
zagotovi država. 

Predlagatelj je proučil pripombo sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve Državnega zbora, naj se na pojem osrednje 
območne knjižnice (25. člen) naveže tudi natančnejša opredelitev 
ustanovitelja. Predlagatelj meni, da je sedanja rešitev, ki ne izhaja 
iz posebne vrste knjižnice in posebnega ustanovitelja, ampak le 
iz dodatnih nalog splošne knjižnice, ki jo ustanovi ena ali več 
občin in je samo po svojih kapacitetah osrednja, primernejša. Ob 
morebitnem izoblikovanju pokrajin, pa bi bilo seveda možno rešitev 
razviti tudi v to smer. Če bi se odločili, da bi začasno pokrajine 
nadomestila država, bi v klasično decentraliziranem knjižničarstvu 
začeli uvajati močno centralizacijo, zato se za plačilo in nadzor 
dodatnih funkcij osrednjih knjižnic raje uvaja pogodben odnos z 
državo. 

Predlagatelj sledi pripombi Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve Državnega zbora, da univerzitetne knjižnice glede na 
koncept zakona niso posebna vrsta knjižnic in jih zato ureja za 
drugo obravnavo skupaj z visokošolskimi knjižnicami v 27. členu. 

Predlagatelj je na opozorilo sekretariata, da bi bilo potrebno v 
primeru prenosa nalog nacionalne knjižnice na druge knjižnice 
natančno določiti že s samim zakonom vrste teh nalog in razloge 
za njihov prenos, ugotovil, da ne gre za prenos nalog od nacionalne 
na drugo knjižnico (konkretno Univerzitetno knjižnico Maribor), 
ampak samo za dogovor nacionalne knjižnice s to knjižnico, da 
določene naloge izvaja zanjo. Ker je to lahko predmet 
pogodbenega dogovora in ni zakonska materija, je sporni 
odstavek za drugo obravnavo črtan (31. člen). 

Predlagatelj je v členih 32. In 41. upošteval tudi pripombo 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, 
da je potrebno poleg imenovanja povedati tudi, kdo je pristojen za 
razreševanje ter določiti trajanje mandata. 

Predlagatelj daje k 5. stališču Državnega zbora, ki pravi, naj se 
prouči določbe o ustanoviteljstvu Narodne in univerzitetne 
knjižnice ter razmerje med nacionalno in univerzitetnimi, naslednja 
pojasnila: drugi odstavek 37. člena zakona o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture (Ur. list RS, št. 75/94) navaja, 
da se nacionalke na področju kulture ustanavljajo z zakonom. V 
primeru Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana predlagatelj 
meni, da je predlagana rešitev primerna in skladna s prej navedenim 
zakonom in življenjskostjo rešitev - predlog tega zakona namreč 
določa status, naloge, organ upravljanja in javno financiranje 
Narodne in univerzitetne knjižnice, operativno izpeljavo pa prepusti 
aktom Vlade RS. S tem se, po mnenju predlagatelja, daje NUK 
zadosti velika pravna varnost, ki jo zakon zagotavlja bolje od 
izvršilnih aktov, hkrati pa se NUK obravnava v sklopu sistemskega 
zakona o področju, ki mu pomeni osrednjo institucijo in v primeru 
določenih funkcij tudi vrhovno strokovno institucijo. Predlog zakona 
ureja možnosti, da NUK opravlja tudi delo univerzitetne knjižnice 
za Univerzo v Ljubljani, in sicer na podlagi avtonomne pogodbeno 
izpeljane odločitve obeh institucij. Predlagatelj podpira njuno 
tovrstno sodelovanje, že iz razlogov racionalnosti. Predlog zakona 
načeloma dopušča podobno ureditev tudi med univerzama in 
drugimi knjižnicami, ki niso sestavni del univerz. 

Predlagatelj z dodatnim, četrtim odstavkom 34. člena upošteva 
napotek 8. stališča Državnega zbora, naj se določi normative, v 
tem primeru razvojne normative, tudi za druge vrste knjižnic. 
Zato se je besedilo premaknilo iz prejšnjega 20. člena, ki je veljal 
samo za splošne knjižnice, na to mesto. Hkrati pa predlagatelj 
meni, da je smiselno določiti razvojne normative z izvršilnim 
predpisom, s sodelovanjem stvarno pristojnih ministrstev za 
različne vrste knjižnic, kajti neposredno zakonsko besedilo je 
zaradi razvojnih ozirov pretogo. Predlagatelj tudi meni, da zaradi 
posebnosti skoraj vsake specialne knjižnice zanje ni smiselno 

predvideti pravilniškega urejanja razvojnih normativov, ampak 
naj to ostane domena ustanovitelja oziroma strokovne institucije, 
katere del je taka knjižnica. Predlagatelj je proučil stališče 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, 
ki pravi, da naj se materijo normativov za načrtovanje razvoja 
knjižnic, prej v 20. členu, dodatno pretehta v odnosu na nacionalni 
kulturni program in 8. člen zakona o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture, in meni, da normativi ne izhajajo 
neposredno iz omenjenega 8. člena, vendar pa bodo prispevali 
tudi k težnji tega člena. Pri pripravi predloga nacionalnega 
kulturnega programa za obravnavo v državnem zboru bo 
predlagatelj poskusil upoštevati napotke sekretariata za 
zakonodajo. 

Predlagatelj meni, da opozorilo sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve Državnega zbora, da sedanja dikcija tega člena 
daje preveliko diskrecijo ministru za opredeljevanje vrste in višine 
izobrazbe za delo v knjižničarstvu (35. člen), ne vzdrži, kajti ta 
diskrecija je omejena s stroko, kajti odločanje o primernosti vrste 
in višine izobrazbe v knjižnicah je odvisno od strokovnih stališč in 
usmeritev NUK-a in informacijskega servisa, predvsem pa je 
vezano na strokovna priporočila in predhodna mnenja 
Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost. 

Predlagatelj je sledil pomislekom sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve v zvezi z izdajo licence za vzajemno katalogizacijo. 
Strožji pojem licence je nadomeščen s pojmom dovoljenja, ki ga 
dobi vsak, ki izpolnjuje z zakonom in iz njega izvirajočim izvršilnim 
predpisom določene pogoje. Izvršilni predpis se naslanja na 
določnejši novi drugi odstavek 36. člena, s tem pa se bistveno 
zmanjša diskrecija ministra, zlasti še ob upoštevanju dejstva, da 
mora pri izdaji predpisa upoštevati predhodno strokovno mnenje 
Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost. 

Predlagatelj upošteva pripombe sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve, da mora biti iz samega besedila zakona razvidno, 
da je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (43. člen) strokovno 
posvetovalno telo Vlade RS in da se ustanovi s sklepom (44. 
člen). 

V zvezi z določbami o financiranju predlagatelj glede na stališča 
DZ pojasnjuje 

da so, skladno z določili 16. člena tega zakona, viri sredstev 
javne službe tako javni kot tudi drugi viri, 

da je upošteval pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve Državnega zbora RS tako, se javno financiranje 
izrecno veže samo na javno službo, hkrati pa z upoštevanjem 
4. in 11. stališča Državnega zbora dodaja programe dela in 
finančne načrte knjižnic kot merilo obveznosti ustanoviteljev, 

da dodana natančnejša opredelitev skupnih stroškov olajšuje 
izračunavanje obveznosti lokalnih skupnosti v primerih, ko 
skupaj zagotavljajo knjižnično dejavnost za svoje občane, s 
čimer bo postalo tudi bolj razvidno, koliko katera tudi izpolnjuje 
svoje obveznosti. 

Predlagatelj, v skladu z opozorilom sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve Državnega zbora, omenja financiranje nacionalne 
knjižnice in knjižničnega informacijskega servisa samo v 47. členu. 

Predlagatelj z novim 49. členom upošteva 4. in 11. stališče 
Državnega zbora RS. Predlagatelj meni, da se sama izpeljava 
finančnega dela posega izvede na podlagi zakonodaje in 
instrumentov, ki urejajo javno financiranje občin. 

Predlagatelj meni, da se s spremenjeno dikcijo 52. člena razjasni, 
da se zagotavlja javna služba prek upravnega In z njim 
povezanega strokovnega nadzora in pojasnjuje, da ne gre za 
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dve vrsti nadzora, temveč za eno vrsto, ki obsega tudi strokovni 
nadzor, kolikor je ta povezan z izpolnjevanjem režima javne službe. 
S tem se upoštevajo pripombe sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve Državnega zbora RS, tudi v tem, da naj se ne 
navaja drugih vrst nadzora, ki veljajo za vse javne subjekte po 
drugi zakonodaji, recimo nadzor nad namenskostjo porabe javnih 
sredstev in nadzor, ki ga izvaja Računsko sodišče. 

Predlagatelj je preučil pripombo sekretariata, da je potrebno 
razmisliti tudi o kazenskih določbah in z njimi povezani inšpekciji 
in ponovno ugotavlja, da predlog zakona ureja knjižnice kot javno 
službo in da je zato utemeljeno, da izpelje nadzor v okviru režima 
javne službe in ne prek kazenskih določb, saj bi v tem primeru 
država prek inšpektorja kaznovala samo sebe. Sredstva za plačilo 
denarne kazni bi morali namreč zagotoviti iz javnih sredstev, če 
ne bi hoteli kazni prenesti na uporabnike. Vsekakor bi šla kazen 
na račun sredstev, ki so namenjena poslanstvu. O spornosti 
takega kaznovanja priča tudi dejstvo, da je dosedanji zakon sicer 
imel kazenske določbe in inšpekcijski nadzor, vendar od leta 
1982 ni bil uveden postopek. Zato je primerneje razviti sistem 
upravnega in z njim povezanega strokovnega nadzora nad 

izvajanjem javne službe v okviru pristojnosti, ki jih ima država v 
odnosu do te službe. 

Predlagatelj predlaga spremembo 62. člena na podlagi 5. stališča 
Državnega zbora RS, hkrati pa dodatno upošteva avtonomijo 
univerze, saj ureja z zakonom vprašanje izvajanja funkcije za 
Univerzo v Ljubljani v NUK samo v primeru, če univerza ne bo 
uredila zadeve drugače. 

V skladu s 7. stal iščem novi 65. člen določa, da se začne 
financiranje po novem s 1.1.2002. 

Predlog zakona za drugo obravnavo je tudi redakcijsko popravljen: 
23. člen (črtanje besede »tudi«, ker že beseda »možnost« 
označuje opcijsko uporabo jetika narodnostne skupnosti), 39. 
člen (uskladitev s 42. členom), črtanje nekdanjega 54. člena zaradi 
ponavljanja,prenos vsebine med členi zaradi večje preglednosti 
(iz 37. člena v četrto alineo 3. člena) in 65. člen, kjer se za 
zavezance za uskladitev z zakonom doda poleg knjižnic tudi 
ustanovitelje, ker so ti tudi sicer pristojni za sprejem 
ustanovitvenega akta. 

< 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.1 Naslov predloga akta: 

ZAKON O KNJIŽNIČARSTVU. 

2.) Skladnost predloga akta z določbami »»Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

Predpis se ne harmonizira. 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

4.1 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zaoral navedenimi pravnimi viri ES (leto): 

5.) Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

6.) Ali )e predlog akta preveden in v kateri iezlk? 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza....): 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev: 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Andreja Rihter, l.r. 
Ministrica 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES ? 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Miran Zupan, l.r. 
Državni podsekretar 
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Predlog zakona o 

JAVNIH ZBIRANJIH - (EU) - (ZJZ) 

- prva obravnava - EPA 149 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-1711-0017 
Številka: 227-02/2001-1 
Ljubljana, 15.03.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 15.3.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH ZBIRANJIH - (EU), 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- Vinko Poličnik, državni podsekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj je ena temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin in se uvršča med politične pravice, 
ki jih zagotavljajo vse demokratične družbe. Njen izreden pomen 
je tudi v tem, da omogoča udejanjanje nekaterih drugih temeljnih 
pravic in svoboščin, kot so svoboda izražanja misli, govora, 
javnega nastopanja, izpovedovanja vere in drugih opredelitev 
posameznikov, kakor tudi različnih družbenih skupin. V Republiki 
Sloveniji jo kot takšno opredeljuje ustava v 42. členu, pri čemer 
tudi določa, da je omejevanje te pravice dopustno le z zakonom, 
če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred 
širjenjem nalezljivih bolezni. Uresničevanje pravice do mirnega 
zbiranja in javnega zborovanja zagotavljajo tudi mednarodnopravni 
akti, kot je Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Mednarodni 
pakt o državljanskih in političnih pravicah in Evropska konvencija 
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pravica je 
tudi predmet varovanja otrokovih pravic, kot jih določa Konvencija 
o otrokovih pravicah. 

Uresničevanje te pravice ureja Zakon o javnih shodih in javnih 
prireditvah iz leta 1973, ki je bil, razen valoriziranih kazni, 
spremenjen le z določbo 32. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakonov, ki določajo pooblastila in naloge 
družbenopolitičnih organizacij iz leta 1990, s katero je bil črtan 
drugi odstavek 1. člena zakona. Z razveljavitvijo določbe, ki je 
določala, da občani v okviru Socialistične zveze delovnega 
ljudstva zagotavljajo pogoje za uresničevanje ustavne pravice 
do javnega zbiranja, je bila izključena zakonska možnost 
omejevanja te pravice na podlagi politične presoje in iz političnih 
razlogov. 

Zakon ureja tako pogoje za organiziranje javnih shodov, kot oblike 
izražanja stališč in mnenj o vprašanjih družbenopolitične narave, 
kot tudi za organiziranje drugih oblik javnega zbiranja, ki 
predstavljajo javne prireditve. Za določena zbiranja, ki imajo sicer 
značaj javnega shoda ali javne prireditve, izključuje uporabo 
njegovih določil, ker jih urejajo drugi predpisi oziroma, ker glede 
na njihov značaj, družbeno normiranje ni potrebno. Zakon vsebuje 
tudi prepovedi, ki temeljijo na določbah Ustave Socialistične 
Republike Slovenije. Javne shode in javne prireditve pretežno 
veže na poprejšnjo priglasitev pristojnemu organu za notranje 

zadeve oziroma na dovoljenje, kadar se organizira javni shod na 
cesti, kadar javni shod ali javno prireditev organizira tujec ali 
kadar se na javni prireditvi uporablja odprt ogenj oziroma predmeti 
ali naprave, ki lahko ogrozijo življenje, zdravje ali premoženje ljudi. 
Opredeljuje tudi pogoje za prepoved javnega shoda ali javne 
prireditve oziroma za preklic že izdanega dovoljenja za javno 
prireditev, kadar so ogrožene vrednote, varovane s prejšnjo 
ustavo, kadar to zahteva za zdravstvo pristojen upravni organ 
oziroma kadar pristojni organ ugotovi, da organizator prireditve ni 
izvršil ukrepov, določenih v dovoljenju. Prav tako zakon opredeljuje 
odgovornost sklicatelja javnega shoda oziroma organizatorja javne 
prireditve za red na shodu oziroma prireditvi, ter pristojnosti policije. 
Določena je dolžnost policije, da omogoča neovirano uveljavljanje 
te pravice, na določenih množičnih shodih in prireditvah pa je 
dolžna skrbeti za varnost ljudi in premoženja ter vzdrževanje 
javnega reda in miru po uradni dolžnosti. Dano ji je tudi pooblastilo, 
da lahko razpusti javni shod ali javno prireditev. 

Poleg navedenega zakona področje javnih zbiranj urejajo tudi 
drugi predpisi. Zakon o varnosti cestnega prometa ureja pogoje 
organiziranja športnih in drugih prireditev na cestah, Zakon o 
pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji ureja 
opravljanje verskih obredov kot posebnih oblik zbiranja ljudi, Zakon 
o volilni kampanji pa določa pogoje izvajanja predvolilnih shodov. 
Posamezne določbe o pogojih organiziranja prireditev vsebujejo 
še Zakon o športu, Zakon o varstvu pred utopitvami ter Zakon o 
veterinarstvu. 

V celotni državi so različni organizatorji v obdobju po letu 1990 
letno v povprečju letno organizirali med 12 000 in 13 000 javnih 
prireditev, ki se organizirajo po določbah Zakona o javnih shodih 
in javnih prireditvah, pri čemer so jih 80% pristojnemu organu 
zgolj priglasili, za 20% od celotnega števila prireditev pa so si 
morali pridobiti poprejšnje dovoljenje. Pri organiziranju javnih 
shodov je v tem obdobju, po začetni veliki dejavnosti (v letu 1993 
je bilo npr. 140 javnih shodov), opazen postopen upad števila 
organiziranih javnih shodov (v letu 1999 je bilo javnih shodov le 
26). Pri tem so pristojni organi restriktivno upoštevali določbe o 
prepovedi javnih shodov oziroma javnih prireditev. Od leta 1992 
do konca leta 1999 je bilo prepovedanih 18 javnih shodov ter 52 
javnih prireditev (Tabela 1). Nasprotno pa je v porastu število 
kršitev zakona, vendar število, glede na veliko število javnih 
prireditev, ni zaskrbljujoče in ne kaže na zlorabljanje te pravice 
(Tabela 2). 

Tabela 1: 

leto 
priglašenih 

javnih 
prireditev 

izdanih 
dovoljenj za 

javne prireditve 

prepovedanih 
javnih 

prireditev 

priglašenih oz. 
dovoljenih 

javnih shodov 

prepovedanih 
javnih shodov 

1992 10033 1020 6 337 0 
1993 10622 1343 12 140 2 
1994 10030 1838 4 194 4 
1995 10953 1766 8 56 2 
1996 9386 2322 1 94 7 
1997 11100 2583 0 45 0 
1998 9864 2890 0 55 1 
1999 9154 3603 21 26 2 
2000 7850 3814 24 70 2 

skupaj 88992 21179 76 1017 20 
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Tabela 2: 

leto število kršitev ZJSP 

1991 144 

1992 282 

1993 272 

1994 362 

1995 331 

1996 334 

1997 398 

1998 269 

skupaj 3195 

Izkušnje pri delu na tem področju kažejo, da zakon navedeno 
področje ureja dovolj splošno, zato je bila njegova uporaba mogoča 
tudi po splošni demokratizaciji v družbi in nastanku ter uveljavitvi 
številnih novih političnih in drugih pravnih subjektov (npr. 
gospodarskih družb), ki so se pojavili kot organizatorji javnih 
prireditev ali kot tisti, ki so preko javnih shodov izražali mnenje, 
podporo ali nestrinjanje z določenimi vprašanji politične ali splošno 
družbene narave. 

V letih od uveljavitve zakona, zlasti pa v zadnjih desetih letih, pa 
so se bistveno spremenile pojavne oblike udejstvovanja 
posameznikov in pravnih subjektov na tem področju, ki jih zakon, 
sprejet leta 1973, ni mogel predvideti. Sčasoma so se pričele 
organizirati povsem neklasične vrste javnih prireditev ter do tedaj 
nepoznani načini množičnega izražanja političnih stališč. Pojavili 
so se (ter tudi uveljavili) spontani nastopi pouličnih umetnikov, ki 
ne sodijo v zakonsko ureditev, na javnih prireditvah pa so 
organizatorji pričeli uporabljati predmete in naprave, za katere je 
nujno potrebno (pogosto pa težko) opredeliti pogoje za njihovo 
varno uporabo oziroma tehnično brezhibnost (npr. skoki z elastiko, 
prireditve na vodi zabavnega značaja, prireditve z elementi 
ekstremnih športov ipd.); ljudje pa so pričeli javno izražati mnenje 
na načine, ki jih ni mogoče uvrstiti med običajne načine izražanja 
(sežig simbolnih predmetov, zbiranje podpisov, samoplakatiranje, 
protestiranje z gladovanjem ipd.). Prav tako so se v tem obdobju 
spremenile tudi klasične vrste javnih prireditev, predvsem zaradi 
porasta števila obiskovalcev (organiziranje velikih koncertov), 
časa trajanja (prireditve, ki trajajo 54 ur in več), povečalo se je 
število prireditev mednarodnega značaja (mednarodne športne 
prireditve) ter na njih, kakor tudi na drugih športnih prireditvah, 
tudi možnost neredov in nasilja med gledalci. Prav tako je poraslo 
število prireditev, organiziranih s pridobitnim namenom, kot 
organizatorji pa se pojavljajo najrazličnejši subjekti, tako fizične 
osebe kot tudi samostojni podjetniki in pravne osebe. 

Zakon temelji na določbah Ustave Socialistične Republike 
Slovenije, zato v določbi 5. člena varuje vrednote, ki jih je 
opredeljevala navedena ustava. Prav tako zakon v določbah, ki 
opredeljujejo pooblastila policije, izhaja iz izhodišč tedaj veljavnega 
Zakona o notranjih zadevah iz leta 1972, ki je na podlagi določb 
ustave varstvo neodvisnosti in nedotakljivosti države, 
samoupravnih in drugih človekovih pravic in svoboščin ter drugih 
v ustavi določenih vrednot, štel med pravice in dolžnosti ljudi in 
občanov, organe za notranje zadeve pa vključeval v sistem 
družbene samozaščite. 

Zaradi povečanega nasilja na športnih prireditvah, zlasti na 
nogometnih tekmah, so države, članice Sveta Evrope leta 1985 
podpisale Evropsko konvencijo o nasilju in nedostojnem vedenju 
gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah, 
ki jo je ratificirala Jugoslavija leta 1990, leta 1992 pa tudi Republika 
Slovenija. S tem se je država zavezala, da bo v okviru ustave in 
pravnega reda, po potrebi pa tudi s sprejetjem ustreznih zakonov, 
izvajala ukrepe za preprečevanje in zatiranje nasilja in 
nedostojnega vedenja gledalcev. 

Iz navedenih razlogov je potrebno nekatere rešitve starega zakona 
nadomestiti z novimi, bolj ustreznimi, kot jih predlagatelj predlaga 
v predlogu zakona. 

2. Mednarodnopravni prikaz 

Predlog zakona je predlagatelj zasnoval tako, da ustreza potrebam 
po urejanju področja javnih zbiranj, pri čemer je upošteval 
spremenjene pogoje in okoliščine organiziranja javnih shodov in 
javnih prireditev ter zahtevo ustave po čim manjšem poseganju v 
uveljavljanje te pravice. 

Predlog je usklajen tudi z mednarodnimi akti ter primerljiv z 
normativno ureditvijo tega področja v drugih evropskih državah, 
zlasti članicah Evropske unije. 
Avstrija ureja organiziranje javnih shodov z zveznim zakonom o 
zborovanjih iz leta 1953, pravna ureditev javnih prireditev pa je v 
pristojnosti posameznih dežel.V skladu z zveznim zakonom je 
organizator dolžan javno zborovanje pisno priglasiti najpozneje 
24 ur pred nameravanim zborovanjem pristojnemu organu, ki je 
bodisi zvezni policijski organ bodisi deželni organ ali pa tudi okrajni 
upravni organ v krajih, kjer ni zveznega policijskega organa 
oziroma ni sedeža deželnega glavarja. Za prirejanje zborovanj na 
prostem si mora organizator pridobiti predhodno dovoljenje. Za 
priglašeno zborovanje mora pristojni organ na zahtevo 
organizatorja izdati potrdilo; v primeru, da zavrne izdajo dovoljenja, 
pa odločitev pisno obrazložiti. Med zasedanjem državnega zbora, 
zbora zveznih dežel, skupnega zveznega zbora ali deželnega 
zbora ni dovoljeno organizirati zborovanj oa prostem v območju 
300 metrov od njihovega sedeža. Prav tako mora pristojni organ 
prepovedati zborovanja, ki se organizirajo z namenom kršitve 
kazenskega zakona ali ogrožanja javnega dobra, na vsako 
zborovanje pa lahko pošlje enega ali več svojih predstavnikov. 
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Za upoštevanje zakonov ter spoštovanje javnega reda morajo 
najprej poskrbeti vodje in reditelji, ki morajo v primeru nezakonitosti 
zbor razpustiti. Takšno pristojnost ima tudi pristojni organ, v primeru 
nepokorščine pa je možna tudi uporaba prisilnih sredstev. Če 
posamezno dejanje ni kaznivo, se kršitve zakona kaznujejo z 
zaporno kaznijo (do šestih tednov) ali z denarno kaznijo. 

Dunajski (deželni) zakon o prireditvah ureja organiziranje 
gledaliških predstav, razstav, nastopov in zabav, ki se štejejo za 
javne, če so splošno dostopne oziroma če se jih udeleži več kot 
20 oseb, ne velja pa za družinska slavja oziroma druge zabave, 
ki se organizirajo v zasebnih prostorih (stanovanjih). Prav tako 
se zakon ne uporablja za predvajanje filmov in diapozitivov, politična 
zborovanja, prireditve verskega značaja, predavanja, tečaje, 
razstave, ki se organizirajo zaradi znanstvenih, izobraževalnih 
oziroma vzgojnih namenov, razstave umetniških ali znanstvenih 
zbirk in objektov, prireditve, za katere velja posebna ureditev, 
dejavnost državnega gledališča ter množične prireditve in 
slovesnosti, ki jih ob državnih praznikih in drugih pomembnih 
dogodkih organizirajo organizacije javnega prava (sprejemi in 
druge reprezentativne prireditve). 

Prireditve, za katere velja navedeni zakon, je potrebno bodisi 
prijaviti bodisi zanje pridobiti dovoljenje (koncesijo), za določene 
pa prijava oziroma koncesija ni potrebna. Med te sodijo tudi poulični 
umetniški nastopi, če se brezplačno izvajajo na javnih krajih. 
Takšnim prireditvam je mogoče določiti dodatne ukrepe za 
zagotovitev varnosti in javnega reda ali pa jih tudi prepovedati. 
Magistrat lahko določi javne kraje, na katerih se lahko izvajajo 
poulični nastopi umetnikov. 

S prijavo ali pridobitvijo koncesije si organizator lahko pridobi 
pravico do organiziranja prireditev za omejeno oziroma neomejeno 
časovno obdobje. Praviloma je mogoče s prijavo oziroma 
koncesijo pridobiti pravico do organiziranja prireditev le za določeno 
stalno prireditveno mesto. 

Zakon izrecno določa prireditve, ki jih je organizator dolžan prijaviti 
magistratu. Prijava mora biti pisna in jo mora organizator vložiti 
najmanj teden dni pred dnevom prireditve. Če se organizira 
prireditev, na kateri bo predvideno prisotnih manj kot 100 
udeležencev in je prireditveno mesto primerno, je mogoče 
prireditev prijaviti najpozneje en dan pred dnevom prireditve. O 
pravilno vloženi prijavi izda magistrat potrdilo. Če je bila vložena 
nedovoljena prijava ali ima vloga formalne pomanjkljivosti, 
magistrat izda odločbo, s katero ugotovi, da prijava ni bila 
dovoljena. Magistrat lahko tudi za pravilno prijavljene prireditve 
določi še dodatne zahteve, če je to potrebno iz varnostno- 
policijskih oziroma varnostno-veterinarskih razlogov, zaradi 
varstva mladine, zagotovitve varnosti obratovanja, preprečevanja 
vplivov na okolje. Če se tudi z dodatnimi ukrepi ne da zavarovati 
zgoraj navedenih interesov, se prireditev prepove. 

Posebno dovoljenje pristojnega organa (koncesija) pa je z zakonom 
predvideno za gledališča, varieteje (kabarete), cirkuse, razstave 
živali, ljudske plesne zabave, zabavne igralne avtomate in 
avtomate na kovance, poslovanje fijakarskih podjetij in podjetij za 
izposojo vozil s konjsko vprego. 

Z odločbo magistrata se odredi ustavitev prireditve in ukrepe za 
ustavitev, če se ta izvaja brez prijave oziroma pridobitve koncesije, 
kadar je ta potrebna, na prireditvenem kraju, ki ni primeren, oziroma 
če se izvaja prireditev, ki je prepovedana ali ni dovoljena. 

Z zakonom so urejeni tudi določeni varnostni ukrepi, kot npr. 
naloge "razsvetljevalne" službe, izvajanje prve pomoči in 
zdravniške službe, nadzor prireditev in prireditvenih mest, 
določitev začetka in trajanja posameznih prireditev, način 
oglaševanja prireditev, dolžnosti organizatorjev in vodij prireditev. 

Za kršitve določb zakona so alternativno predpisane denarne 
kazni in kazen zapora do največ treh mesecev. 

Posebnost avstrijske zakonodaje na tem področju je tudi v tem, 
da pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prireditveni prostori, obširno 
ureja s posebnim zakonom ( npr. Dunajski zakon o prireditvenih 
mestih ). 

V Nemčiji ureja javne shode in javne prireditve Zakon o 
zborovanjih in shodih iz leta 1953. Zakon pojma zborovanja ne 
definira, loči pa javna zborovanja v zaprtih prostorih in javna 
zborovanja in shode na prostem. Pravica do zbiranja je dana 
vsakomur, zakon pa pozna osebne omejitve (zborovanja ali shoda 
ne sme organizirati ali se ga udeležiti, kdor je izgubil pravico do 
svobode zborovanja, kdor želi na zborovanju ali shodu spodbujati 
cilje stranke, ki je razglašena za protiustavno, kakor tudi stranka 
oziroma združenje, ki sta prepovedana). Če je pri organizatorju 
podan kakšen od naštetih razlogov, je mogoče zborovanje 
prepovedati, prepovedati pa ga je mogoče tudi, če organizator 
dovoli dostop osebam, ki so oborožene ali nosijo druge 
prepovedane predmete, če se ugotovijo dejstva, na podlagi katerih 
je mogoče sklepati, da organizator namerava izpeljati nasilen 
potek zborovanja ali da bo zastopal stališča ali dovoljeval izjave, 
ki predstavljajo prekršek ali kaznivo dejanje. Javno zborovanje 
ali shod na prostem je mogoče prepovedati tudi, če je glede na 
okoliščine mogoče sklepati, da bosta neposredno ogrožena javna 
varnost in red. Javna zborovanja na prostem ali shodi so znotraj 
zemljišča (ograjenega ali označenega vplivnega območja) 
zakonodajnih organov zveze ali dežel ter zveznega ustavnega 
sodišča prepovedani. Označeno vplivno območje zveznih 
zakonodajnih organov ter zveznega ustavnega sodišča se določi 
z zveznim zakonom, označeno vplivno območje deželnih 
zakonodajnih organov pa z deželnim zakonom. 

Javno zborovanje mora imeti vodjo, ki je običajno organizator, ta 
pa lahko za vodenje zadolži drugo osebo. Vodja izvaja hišni red, 
določi potek zborovanja, skrbi za red na zborovanju, lahko ga 
prekine ali zaključi. Za pomoč pri vzdrževanju reda na zborovanju 
lahko vodja najame primerno število neprofesionalnih redarjev. 
Redarji ne smejo nositi orožja ali drugih predmetov, ki so primerni 
ali namenjeni za poškodovanje oseb ali premoženja, morajo biti 
polnoletni in razpoznavni po belih trakovih na rokavih z napisom 
"rftdar". Policija lahko število redarjev primerno omeji, na 
zborovanje pa lahko pošlje določeno število policistov. Udeležence 
javnega zborovanja ali v povezavi z njim sme tudi slikovno in 
tonsko posneti, če obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da 
ogrožajo javno varnost in red, posnetke pa uporabiti le za kazenski 
pregon oziroma odkrivanje storilcev kaznivega dejanja, 
povezanega z javnimi zborovanji. Policija lahko razpusti javno 
zborovanje le na podlagi v zakonu navedenih razlogov. 

Javne shode in zborovanja, organizirana na prostem, mora 
organizator najkasneje 48 ur pred objavo, prijaviti pristojnemu 
organu, ki shod oziroma zborovanje prepove ali pod določenimi 
pogoji dovoli. Zborovanje, ki je prepovedano, mora policija 
razpustiti, če zborovanje ni prijavljeno, pa te zakonske obveznosti 
ni. Hujše kršitve tega zakona predstavljajo kaznivo dejanje, ki se 
kaznuje z zaporno kaznijo (tudi do treh let) ali z denarno kaznijo, 
za prekrške po tem zakonu pa so predpisane denarne kazni. 

Določbe tega zakona pa ne veljajo za bogoslužne obrede na 
prostem, cerkvene procesije, božje poti, navadne pogrebne shode, 
poročne shode in tradicionalne ljudske prireditve. 

Kot v Avstriji tudi v Nemčiji organiziranje javnih prireditev ureja 
deželna zakonodaja. Poleg posebnega zakona, organiziranje 
javnih prireditev na javnih cestah ureja tudi zakonodaja s področja 
cestnega prava. Pri tem prireditev na cesti predstavlja posebno 
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rabo cestnega zemljišča, ki je dopustna le na podlagi posebnega 
dovoljenja. Bavarska javne prireditve ureja s posebnim zakonom 
o izvajanju zakona o zborovanjih in shodih. Javne zabavne 
prireditve je potrebno pisno priglasiti pristojnemu organu najpozneje 
en teden pred prireditvijo. Dovoljenje si je za takšne prireditve 
potrebno pridobiti, v primerih, če priglasitev ni bila podana v 
predpisanem roku, če gre za motociklistične športne prireditve 
ali če število obiskovalcev presega število 1000, objekt, kjer se 
prireditev organizira, pa ni namenjen za tovrstne prireditve. Na 
podlagi zakona lahko občine za zbiranje večjega števila ljudi na 
cesti in za zabavne prireditve izdajo tudi svoja navodila za 
preprečevanje nevarnosti ali preprečevanje ogrožanja javnega 
reda in miru. Za izvedbo prireditve morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, 
ki jih določajo drugi predpisi, tako s področja varstva pred 
požarom, ki določajo obveznosti gasilcev za zagotavljanje 
varnostne straže, predpisi, ki urejajo prirejanje loterij, predpisi, ki 
veljajo za praznike, gostinsko dejavnost itd. S posebno deželno 
odredbo o postavitvi prireditvenega kraja in poteku dejavnosti na 
njem, pa določajo pogoje, kijih mora izpolnjevati prireditveni prostor 
oziroma jih mora zagotoviti organizator prireditve. 

Madžarski Zakon o pravici do zbiranja in zborovanja iz leta 1989 
ureja le organiziranje mirnih zborovanj, sprevodov, demonstracij 
in drugih javnih shodov, na katerih imajo udeleženci pravico izražati 
svoje skupno izoblikovano mnenje in z njim seznaniti 
zainteresirane. Zakon prepoveduje zbiranje z namenom priprave 
kaznivega dejanja oziroma napeljevanja k storitvi kaznivega 
dejanja ter žalitve pravic in svoboščin drugih oseb. Določbe zakona 
se ne uporabljajo za predvolilna zborovanja, verske obrede in 
druga verska opravila, ki se opravljajo v ta namen določenih 
prostorih, za kulturne in športne prireditve ter prireditve ob 
družinskih praznikih. Organiziranje športnih prireditev Madžarska 
ureja s posebnim Zakonom o športnih prireditvah iz leta 1996 
oziroma z Odredbo vlade o športnih prireditvah in varnosti 
obiskovalcev iz leta 2000, medtem ko organiziranja drugih 
prireditev zakonsko ne ureja, karže ugotavljajo kot pomanjkljivost. 

V skladu z Zakonom o pravici do zbiranja in zborovanja mora 
organizator zborovanje pisno priglasiti najmanj 3 dni pred 
predvidenim začetkom zborovanja krajevno pristojni policijski 
upravi. Pristojni organ lahko v roku 48 ur od prejema priglasitve 
prepove organiziranje shoda na določenem kraju ali v določenem 
času, če bi njegova izvedba resno ogrožala delovanje 
predstavniških organov ali sodišč oziroma nesorazmerno ovirala 
cestni promet. Sklep o prepovedi mora pristojni organ v pisni 
obliki posredovati organizatorju v 24 urah. Zoper sklep ni mogoče 
vložiti pritožbe, pač pa lahko organizator v roku 3 dni od vročitve 
sklepa zaprosi za sodno revizijo sklepa, o katerem je sodišče 
dolžno odločiti v roku 3 dni od prejema. Sodišče lahko sklep 
policijske uprave razveljavi ali pa zavrne prošnjo za revizijo, zoper 
njegovo odločitev pa ni možna pritožba. Ce je sodišče razveljavilo 
sklep policijske uprave po času, ki ga je organizator v priglasitvi 
navedel kot čas izvedbe shoda, mora organizator o spremembi 
časa obvestiti pristojno policijsko upravo 24 ur pred začetkom 
shoda. 

Za vzdrževanje reda na shodu je odgovoren organizator, na 
njegovo prošnjo pa lahko to nalogo prevzame policija ali drugi 
pristojni organi. Organizator je dolžan shod prekiniti oziroma ga 
razpustiti, če sta ogrožena njegov potek in varnost, reda pa 
drugače ni mogoče vzpostaviti. Udeleženci zborovanja ne smejo 
biti oboroženi in morajo zaključiti shod ter zapustiti prizorišče v 
času, ki je bil naveden v priglasitvi. 

Policijska uprava lahko shod tudi prekine, če se na njem izvajajo 
dejavnosti, ki jih zakon prepoveduje, če so udeleženci oboroženi, 
če shod, ki bi ga moral organizator priglasiti, ni bil priglašen oziroma 
se je izvedel kljub prepovedi. 

S prej navedeno odredbo pa Madžarska ureja organiziranje 
športnih prireditev, ki se pod določenimi pogoji organizirajo na 
javnem območju ali na javnem kraju, zlasti pa uredba velja za vsa 
profesionalna in mednarodna tekmovanja v nogometu, rokometu, 
košarki, vaterpolu, hokeju na ledu, avtomobilistična in 
motociklistična tekmovanja, tekmovanja v prvi ligi, pokalna 
tekmovanja in tekmovanja nacionalnih reprezentantov, na katerih 
so lahko prisotni tudi gledalci. Odredba o športnih prireditvah in 
varnosti obiskovalcev v veliki meri upošteva določbe Evropske 
konvencije o nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev na športnih 
prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah, zato zasluži podrobnejši 
prikaz. 

Organizator športnih prireditev so lahko le športne organizacije 
ali druge organizacije v sodelovanju z navedenimi organizacijami. 
Organizator je odgovoren za vzdrževanje reda in varno izvedbo 
tekmovanja v skladu z določbami uredbe in pravili v posameznih 
športnih panogah ter mora poskrbeti za osebno varnost in varnost 
premoženja udeležencev. Za izvedbo posameznih nalog pa lahko 
organizator najame izvajalce. Če je predvideno število gledalcev 
3000 ali več oziroma če za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi, je 
organizator dolžan zagotoviti policijski nadzor prireditve in plačati 
poseben prispevek, ki se določi s pogodbo. 

Organizatorje dolžan o prireditvi pisno obvestiti krajevno pristojno 
policijsko postajo oziroma glavno policijsko postajo v Budimpešti 
(če se prireditev organizira v prestolnici) najmanj 10 delovnih dni 
pred začetkom športne prireditve. Obvestilo mora vsebovati poleg 
podatkov o kraju, času, trajanju in poteku prireditve še podatke o 
zastopniku organizatorja in pooblaščenih izvajalcih, naziv 
organizacije, ki je zadolžena za varovanje oseb in premoženja in 
podatke o njenem predstavniku, predvideno število obiskovalcev 
prireditve, predvidene ukrepe za organiziran prevoz gledalcev 
na prireditev oziroma pričakovan način potovanja in predvideno 
prometno pot, načrt ukrepov za zavarovanje prireditve, pravila 
pri vstopanju in izstopanju s prireditvenega prostora, namestitev 
gledalcev in možne spremembe, navedbo števila izvajalcev, 
pooblaščenih in njihove oznake in opis tehnične opreme za 
zagotavljanje varnosti in način njene uporabe. Gledalci se lahko 
udeležijo prireditve, če imajo veljavno vstopnico, niso očitno pod 
vplivom alkohola ali mamil, nimajo pri sebi alkohola, mamil oziroma 
predmetov, s katerimi bi se lahko ogrožala izvedba prireditve, 
osebna ali premoženjska varnost udeležencev, nimajo pri sebi 
napisa, letaka ali transparenta, ki bi vzbujal sovraštvo, nimajo pri 
sebi orožja ali nevarnega orodja. Organizator oziroma njegov 
pooblaščeni izvajalec je dolžan prepovedati vstop na prireditev 
gledalcu, ki ne izpolnjuje katerega izmed navedenih pogojev, 
oziroma opozoriti osebo, ki s svojim vedenjem ogroža nemoten 
potek prireditve, osebno in premoženjsko varnost drugih oseb, 
spodbuja rasno ali drugo nestrpnost, da s takšnim vedenjem 
preneha. Če oseba ne izpolnjuje pogojev oziroma kljub opozorilu 
ne preneha z neprimernim vedenjem, jo je izvajalec dolžan odstraniti 
s prireditvenega prostora. Gledalci so dolžni po zaključku 
prireditve oziroma če pride do ogrožanja osebne in premoženjske 
varnosti prireditveni prostor zapustiti. Pooblastila za uporabo 
prisilnih sredstev in preiskavo oseb in prtljage so v odredbi dana 
le pristojnemu organu policije oziroma v posebnem predpisu 
določeni in za to pooblaščeni organizaciji. Organizator je dolžan 
poskrbeti za ukrepe za ločitev navijaških skupin in pri tem 
sodelovati s panožno športno zvezo in policijo. V primeru ogrožanja 
varnosti življenja in premoženja, ko reda ni mogoče drugače 
vzpostaviti, je organizator dolžan izvajanje prireditve prekiniti ali 
odložiti. Če kljub zgoraj navedenim ukrepom reda ni mogoče 
ponovno vzpostaviti, sme oseba, ki vodi športno dejavnost (vodja 
tekme), športno prireditev zaključiti. 

Pravico do mirnega zbiranja in javnega protesta in demonstracij v 
hrvaški zakonodaji ureja Zakon o javnih zbiranjih iz leta 1992. 
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Zakon definira javno zbiranje kot zbiranje, ki poteka na odprtem 
ali v zaprtem prostoru zaradi uresničevanja zabavnih, kulturnih, 
verskih, humanitarnih, socialnih, športnih in podobnih interesov 
oseb, ter proteste, demonstracije, sprevode in druga podobna 
javna zbiranja, z namenom javnega izražanja misli in političnih 
interesov. Organizator mora javna zbiranja prijaviti pristojnemu 
organu najkasneje 48 ur pred začetkom. Pristojni organ po tem 
zakonu je (z določenimi izjemami) policijska uprava, na območju 
katere je organizirano javno zbiranje. Kadar je javno zbiranje 
organizirano na cesti, je organizator dolžan priložiti tudi dovoljenje, 
izdano v skladu s predpisi o varnosti v cestnem prometu. 

Pristojni organ lahko z odločbo prepove prijavljeno zbiranje na 
določenem kraju, na določen dan ali čas, če bi bil zaradi tega 
ogrožen javni red in mir. Odločba o prepovedi mora biti izdana v 
roku 24 ur od prejema prijave. 

Organizator mora določiti vodjo javnega zbiranja, ki organizira 
roditeljsko službo. Pred začetkom javnega zbiranja mora seznaniti 
pristojni organ, kako je to službo organiziral. Če varovanje, ki ga 
je vodja javnega zbiranja predvidel, ni ustrezno, pristojni organ 
naloži vodji dodatne ukrepe za varnost, ki jih je vodja dolžan 
upoštevati, sicer organ javno zbiranje prepove. Reditelj mora biti 
polnoletna oseba, na rokavu mora imeti na vidnem mestu oznako 
z napisom "reditelj". Reditelj med opravljanjem roditeljske dolžnosti 
ne sme nositi orožja, niti oblačil ali del oblačil, oznak ali drugih 
simbolov, s katerimi vzbuja nasilje, rasno ali versko sovraštvo. 
Organizator in vodja javnega zbiranja sta odgovorna za 
organizacijo rediteljske službe, vzdrževanje reda in mira na javnem 
zbiranju ter za vodenje javnega zbiranja. Vodja javnega zbiranja 
je dolžan odstraniti udeleženca javnega zbiranja, ki med potekom 
moti javni red in mir, ter prekiniti javno zbiranje, če oceni, da se bo 
z nasiljem nadaljevalo in tako ogrožalo varnost ljudi in premoženja. 
Vodja lahko v soglasju z uradno osebo pristojnega organa, javno 
zbiranje nadaljuje, ko je vzpostavljen javni red in mir. Na zahtevo 
uradne osebe je vodja dolžan javno zbiranje razpustiti, če nastopijo 
razlogi, zaradi katerih se lahko javno zbiranje prepove. Če se 
vodja ne ravna v skladu z zahtevo pooblaščene uradne osebe, 
ta javno zbiranje prekine. Pristojni organ prepove javno zbiranje 
in zahteva, da se udeleženci razidejo, če javno zbiranje ni 
prijavljeno ali ne poteka v skladu s prijavo. 

Tuja fizična ali pravna oseba lahko organizira javno zbiranje samo 
po predhodnem dovoljenju. Nihče ne sme na javnem zbiranju 
nositi orožja ali drugih predmetov, ki so primerni ali namenjeni za 
poškodovanje oseb ali premoženja. Prav tako je prepovedano 
navedene predmete nositi s seboj na poti na javno zbiranje. 

Javno zbiranje se prepove, če ga organizira oseba, ki ima 
prepoved javnega nastopanja, če ga organizira politična 
organizacija ali društvo, ki je prepovedano, ali če so podane 
okoliščine, iz katerih izhaja, da bo ogrožena ustavna ureditev, da 
se bodo izvrševala kazniva dejanja, kršil javni red, žalila javna 
morala, ter da bo ogrožena varnost ljudi in premoženja ali na 
zahtevo Ministrstva za zdravstvo, zaradi zaščite zdravja 
prebivalstva. Odločbo o prepovedi izda pristojna policijska uprava, 
organizatorju jo mora poslati najkasneje 24 ur pred začetkom 
javnega zbiranja, če je bilo javno zbiranje prijavljeno v skladu z 
zakonom. Pritožba zoper odločbo ne odloži njene izvršitve. 

Navedeni zakon se ne uporablja za verske obrede, ki potekajo v 
prostorih ali prostoru, ki služi verskim namenom, in verske 
obrede, ki se na zahtevo vernika opravljajo v zvezi z družinskimi 
ali drugimi podobnimi verskimi obredi in običaji, tradicionalne 
ljudske prireditve, običajne pogrebne svečanosti, za sestanke in 
seminarje in druga podobna zbiranja v zaprtem prostoru in na 
katere nima vsak dostopa, za zbiranja v prostorih, ki niso odprta 
za javnost, če se na njih obravnavajo vprašanja sindikalne 
organiziranosti, oziroma vprašanja zaščite gospodarskih in 

socialnih interesov članov sindikalnih organizacij, športna in 
kulturno-zabavna zbiranja, ki jih organizira organizator v okviru 
svoje redne dejavnosti, v zaprtih, za to namenjenih prostorih, 
tradicionalna zbiranja, sestanki, tribune, okrogle mize, ali zbori 
članov registriranih političnih strank, ki potekajo v zaprtem 
prostoru. 

Organi lokalne samouprave lahko določijo kraj, na katerem se 
lahko izvaja vsako javno zbiranje. 

Zakon kršitve opredeljuje kot prekrške, za katere so predvidene 
denarne kazni. 

Ustava Republike Italije zagotavlja državljanom pravico do 
miroljubnega in neoboroženega zbiranja. O zborovanjih na javnih 
krajih je potrebno predhodno obvestiti pristojne oblasti, ki 
zborovanje lahko prepovejo le v primeru, da obstajajo utemeljeni 
razlogi javne varnosti. Organiziranje javnih zborovanj pa je urejeno 
s kraljevim dekretom iz leta 1931 in kraljevim dekretom iz leta 
1940. V skladu z določbami obeh dekretov mora organizator 
javnega zborovanja najmanj tri dni pred zborovanjem obvestiti 
kvestorja. Če tega ne stori ali če obstajajo razlogi javne varnosti, 
morale ali zdravja, kvestor zborovanje pisno prepove oziroma 
določi drug kraj oziroma čas zborovanja. Če naj bi shod potekal 
na javnem kraju, je potrebno obvestilu priložiti tudi prošnjo za 
soglasje za njegovo uporabo. Na zborovanjih je prepovedano 
nositi zastave in druge znake, ki simbolizirajo prevratništvo, odpor 
in žalitev države in njenih organov. Prav tako ni dovoljeno na 
shode prinašati orožja. Če organizator ni obvestil kvestorja o 
predvidenem shodu, ga o tem nemudoma obvestijo lokalni organi 
javne varnosti. Če je nujno, lokalni organi javne varnosti na lastno 
odgovornost poskrbijo za preprečitev shoda ali nadzorujejo njegov 
potek, o čemer obvestijo kvestorja, ki odredi nadaljnje ukrepe. 
Organi javne varnosti, ki prisostvujejo zborovanju, ga lahko 
razpustijo, če je to v interesu javne varnosti ali je če so bila na 
zborovanju storjena kazniva dejanja. Pripadniki javne varnosti 
pozovejo udeležence, naj se razidejo. Če se udeleženci kljub 
ukazu ne razidejo in če se upirajo in nasprotujejo izvršitvi ukaza, 
pripadniki javne varnosti odredijo, da se udeleženci razženejo s 
silo. Za najhujše kršitve določb dekretov se kršilci kaznujejo z 
zaporom (največ leto dni) ali z denarno kaznijo. 

Pravico do mirnega zbiranja, kot eno temeljnih javnih svoboščin v 
Franciji, štejejo med temelje demokracije, zato zakonsko urejanje 
tega področja sega že v leto 1881, ko je parlament sprejel za tisti 
čas zelo liberalen zakon, ki pa so ga zaradi nasilnega shoda in 
poskusa vstaje in zasedbe parlamenta skrajne desnice leta 1934 
z vladnim odlokom iz leta 1935 in s spremembo zakona iz leta 
1995 dopolnili z določenimi omejitvami te pravice. 

Z zakonom o svobodi zborovanja iz leta 1881 je opredeljena 
svoboda javnega zbiranja. Za javno zborovanje ni potrebno 
predhodno dovoljenje, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa navedeni 
zakon. V zakonu je izrecno opredeljen pojem volilnega zborovanja, 
katerega cilj je izbira in izpraševanje kandidatov za javne funkcije. 
Zborovanj ni mogoče organizirati na javnih poteh in ne more trajati 
dlje kot do enajste ure zvečer. Izjemoma je mogoče trajanje shoda 
podaljšati, če se organizira v krajih, v katerih so javne ustanove, 
vendar le do ure, ko se te zapirajo. 

Zborovanje mora imeti vodstvo, ki šteje najmanj tri osebe in je 
zadolženo, da vzdržuje red, preprečuje kršenje zakonov, skrbi 
za ohranitev značaja zborovanja, ki izhaja iz prijave, prepove 
govore, ki so v nasprotju z javnim redom in pravili lepega vedenja 
ali spodbujajo k nasilju oziroma izvrševanju kaznivih dejanj. 
Policijski prefekt lahko v Parizu pooblasti upravnega ali sodnega 
uslužbenca, da sodeluje na zborovanjih, v departmajih pa to lahko 
stori prefekt, podprefekt ali župan. Predstavnik oblasti ima pravico 
razgnati množico le v primeru, če ga za to zaprosi vodstvo oziroma 
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če pride na zborovanju do nesoglasij in nasilja. Kršenje določb 
zakona se kaznuje s sankcijami, ki jih izreka policija, storilci pa so 
za storjene zločine in druga kazniva dejanja odgovorni v skladu s 
kazensko zakonodajo. 

V skladu z določbami vladnega odloka iz leta 1935 je potrebno 
vsak sprevod, mimohod in zbiranje oseb kot tudi vsako prireditev 
na javni poti prej prijaviti. Prijavo se vloži na mestnem svetu občine 
ali na mestnih svetih občin, na območju katerih naj bi prireditev 
potekala vsaj 3 delovne dni in največ 14 dni pred dnevom prireditve. 
Če se prireditev organizira v Parizu oziroma v občinah departmaja 
reke Sene, se prijava vloži na policijski prefekturi. V mestih se 
prijava vloži pri prefektu ali podprefektu, kjer je državna policija. 
V prijavi je potrebno navesti imena, priimke in stalna prebivališča 
organizatorjev, namen prireditve, kraj, dan in uro, ko se bodo 
zbrale povabljene skupine in na njej prisostvovale ter načrtovano 
pot, če je ta znana. Prijavo podpišejo trije organizatorji, ki imajo 
stalno prebivališče v departmaju, v katerem se vlaga prijava. 
Organ, ki prejme prijavo, mora takoj izdati potrdilo o njenem 
prejemu. Če je glede na okoliščine mogoče sklepati, da bi utegnilo 
priti do hujših kršitev javnega reda, lahko pristojni organ, ko prejme 
prijavo oziroma če ta ni bila dana, ko zve za prireditev, za čas 24 
ur pred prireditvijo pa do takrat, ko se udeleženci razidejo, prepove 
neupravičeno nošenje in prevažanje predmetov, ki jih je mogoče 
uporabiti kot orožje. Prepoved velja za območje, kjer se organizira 
prireditev in njegovo neposredno okolico ter dostop do nje. Če 
organ, ki ima policijska pooblastila, oceni, da je načrtovana 
prireditev takšne narave, da bi lahko ogrožala javni red, jo prepove 
z odlokom in o tem takoj obvesti podpisnike prijave. Župan v 24 
urah posreduje prijavo prefektu. Prijavi priloži tudi kopijo odloka, 
če je prireditev prepovedal. Prefekt lahko odlok sprejme ali pa ga 
razveljavi. 

Švedska ureja pogoje organiziranja javnih zborovanj in javnih 
prireditev v zakonu o redu iz leta 1993. Zakon specifično 
opredeljuje pojem javnih zborovanj, saj mednje šteje poleg 
demonstracij in zborovanj zaradi izmenjave mnenj in informiranja 
javnosti tudi zborovanja z namenom izobraževanja, širjenja 
verskih prepričanj pa tudi gledališke, filmske predstave in koncerte 
ter druga zbiranja, povezana z umetniškim delom. Med javne 
prireditve pa štejejo športna tekmovanja in igre, zabaviščne parke, 
praznične povorke in druge prireditve, ki ne sodijo med javna 
zborovanja. 

Če javno zborovanje ali javna prireditev poteka na javnem kraju, 
si je organizator dolžan pridobiti dovoljenje. Prav tako je potrebno 
dovoljenje za plesne prireditve, zabaviščne parke in prireditve v 
njih, trge, tekmovanja v moto športu ali profesionalni rokoborbi. 
Prošnja mora v tem primeru prispeti na policijski pristojni urad, 
najkasneje en teden pred zborovanjem ali prireditvijo. Če pri 
navedenih prireditvah ni ogrožena varnost prometa in javni red, 
se lahko organizatorja s sklepom, v katerem se določijo posebni 
pogoji, oprosti dolžnosti pridobitve dovoljena. Zborovanja in 
prireditve, za katera ni potrebno dovoljenje, je potrebno prijaviti. 
Organizator je dolžan zborovanje prijaviti (pisno ali ustno) na 
policijskem uradu najpozneje pet dni pred zborovanjem oziroma 
prireditvijo. Prijaviti pa ni potrebno kulturnih prireditev (gledaliških 
in filmskih predstav, koncertov in podobno), če je glede na število 
udeležencev, kraj in čas prireditve zagotovljeno, da ne bo prišlo 
do ogrožanja varnosti in do motenj v prometu. Policija lahko 
organizatorja za zborovanja in prireditve določene vrste oprosti 
tudi dolžnosti prijave, če ne obstoja nevarnost ogrožanja javne 
varnosti ali motenj v prometu. Tudi v tem primeru v sklepu določi 
posebne pogoje. 

Pri presoji prošnje oziroma prijave policijska uprava preverja, ali 
za zborovanje oziroma prireditev ni potrebno kakšno drugo 
dovoljenje okrajnega urada. V postopku za izdajo dovoljenja 
policijski urad lahko od organizatorja zahteva natančne podatke 

o zborovanju oziroma prireditvi, lahko pa tudi sam poskrbi za 
strokovno analizo. Dovoljenje za zborovanje se lahko zavrne le, 
če je to nujno zaradi reda in varnosti na zborovanjih, če zborovanje 
predstavlja nevarnost za okolico ali ogroža promet ali če bi prišlo 
za razširitve epidemije, za javno prireditev pa, če ni odobritve 
prostora. Zakon prepoveduje pornografske prireditve, vlada pa 
lahko prepove prireditve na določenem območju zaradi vojne, 
vojne nevarnosti ali nevarnosti epidemije. 

Za red na zborovanju ali prireditvi je odgovoren organizator, 
policijski urad pa mu lahko postavi pogoj, da zaposli reditelje, 
vendar le na koncertih in javnih zborovanjih. Pri tem se 
organizatorju ne sme povzročati nepotrebnih stroškov oziroma 
drugače oteževati izvedbe prireditve. Reditelje obravnava poseben 
zakon. Na prireditvah ni dovoljeno točiti alkoholnih pijač, razen z 
dovoljenjem policijskega urada, prav tako se lahko le z dovoljenjem 
policije uporabljajo pirotehnični izdelki. 

Policija lahko zborovanje prekliče ali razpusti, če se organizator 
ne ravna skladno z določenimi pogoji in v primerih, če pride do 
kršenja reda in to predstavlja nevarnost za okolico in na splošno 
moti promet, prireditev pa v primerih, ko je kršen zakon in pride 
do nereda, ogrožanja okolice ali motenja prometa. Umetniške 
predstave in javne prireditve je mogoče razpustiti tudi, če je okolica 
neposredno ogrožena s hrupom, pa to ni bilo dovoljeno, če se ne 
izvajajo v določenem času ali organizator ni zagotovil rediteljev. 
Zborovanje ali prireditev pa se lahko tudi vnaprej prepove, če je 
na prejšnjem zborovanju podobne vrste prišlo do težjih motenj 
reda ali ogrožanja varnosti ali motenj v prometu, za umetniške 
predstave pa je razlog za prepoved lahko tudi poprejšnja kršitev 
reda s hrupom ali poprejšnja kršitev izdane odločbe. Prepoved je 
dopustna le, če blažji ukrepi niso zadovoljivi. 

Organizator, ki prireditev organizira s pridobitnim namenom, mora 
policiji kriti stroške za vzdrževanje reda, v posebnih primerih je 
takšna dolžnost določena tudi za organizatorja javnega 
zborovanja. Če organizator, ki zborovanje organizira iz pridobitnih 
namenov, ali organizator prireditve ni podal prijave ali pa ni zaprosil 
za dovoljenje oziroma te obveznosti ni izpolnil v predpisanem 
času, tako da bi mu bilo mogoče pravočasno vročiti sklep policijske 
uprave, mora policiji pokriti stroške vzdrževanja reda. Pri tem je 
višina stroškov odvisna od organizatorjeve brezbrižnosti in 
nepazljivosti. 

Za kršitelje zakon predpisuje denarno ali zaporno kazen do šestih 
mesecev. Vendar pa organizator ne odgovarja za prekršek, če 
zborovanja ali prireditve ni prijavil, ali ob prijavi ni dal pravih 
podatkov, če je bilo neupoštevanje zakona opravičljivo in ni 
povzročilo neprijetnosti. 

3. Cilji in načela zakona 

Ker zakon obravnava uresničevanje z ustavo zajamčene temeljne 
pravice in svoboščine, je osnovni cilj zakonske ureditve tega 
področja le preprečevanje takšnega uveljavljanja te pravice, ki 
ogroža varnost države ali javno varnost ali varstvo pred širjenjem 
nalezljivih bolezni, pri opredeljevanju pogojev za izvedbo javnih 
shodov in javnih prireditev pa zagotavljanje večje odgovornosti 
organizatorja ter varovanje življenja in zdravja ljudi, varovanje 
premoženja, javnega prometa in naravnega ter bivalnega okolja. 
Ureditev tega področja zahteva zato rešitve, ki ne predstavljajo 
nepotrebnih ovir tako tistim, ki se pojavljajo v vlogi organizatorjev, 
kakor tistim, ki se zaradi uresničevanja svojih interesov zgolj 
(aktivno ali pasivno) udeležujejo javnih shodov ali javnih prireditev. 

V uresničevanju teh ciljev je zato potrebno zakonsko opredeliti 
pogoje le za javna zbiranja, torej tista organizirana zbiranja, pri 
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katerih je dopustna udeležba načeloma vsakomur, in ki zahtevajo, 
zaradi varovanja drugih, z ustavo zajamčenih vrednost, določeno 
stopnjo nadzora države. Zaradi navedenega zakonske ureditve 
ne zahtevajo običajna zbiranja, kjer je krog udeležencev omejen 
in potekajo na tradicionalni način (družinska slavja, žalne 
slovesnosti ipd.) ali po določenih formalnih pravilih (kongresi in 
drugo zborno delo pravnih oseb) ali pa do njih pride spontano, 
zaradi trenutnega, zanimivega dogodka (spontani ulični nastopi). 
Krog takšnih javnih zbiranj predlog zakona razširja . 

Pri opredeljevanju pogojev zakon tudi upošteva načelo, da mora 
intenzivnost vmešavanja države v uveljavljanje te pravice biti 
sorazmerna s stopnjo ogrožanja drugih varovanih vrednot, ki jo 
povzroča ali bi jo lahko uveljavljanje pravice povzročalo. Zaradi 
navedenega zakon določene javne prireditve veže zgolj na 
dolžnost izpolnjevanja določenih splošnih pogojev za njihovo 
izvedbo, ki zagotavljajo varnost udeležencev ali pa varujejo pravice 
tretjih. Za pretežni del javnih zbiranj zakon določa le, da organizator 
pristojni državni organ seznani z nameravanim zbiranjem in le za 
tiste oblike zbiranj, ki lahko predstavljajo povečano nevarnost za 
udeležence ali skupnost in njene varovane vrednote, zahteva 
poprejšnje dovoljenje državnega organa. 

Pri določanju postopkov predlog zakona upošteva, da je odziv na 
dogajanja v družbi treba zagotoviti kar najhitreje, zato so vsi 
postopki po tem zakonu opredeljeni kot nujni, kar je razvidno iz 
kratkih rokov, predpisanih za njihovo izvedbo. Pri tem je pomemben 
cilj tudi poenostavitev postopkov, kar predlog zakona upošteva 
tako pri določitvi pristojnih organov (za prijavo shoda ali prireditve 
predvideva pristojnost policijskih postaj) kot tudi pri precejšnji 
izenačitvi pogojev za organiziranje shodov oziroma prireditev. 
Seveda je pri tem treba poudariti, da je za shode, ki udejanjajo 
politični značaj pravice do mirnega zbiranja, potrebno vendarle 
določati le najnujnejše pogoje in omejitve. Pri določitvi rokov in 
postopkov pa predlagatelj tudi ni mogel mimo vidika varnosti, 
zato jih je opredelil tako, da je v izvedenih postopkih mogoče 
ugotoviti, ali je organizator dejansko poskrbel za potrebne ukrepe 
za varno izvedbo shoda oziroma prireditve. 

Država mora zagotoviti varovanje pravnega in javnega reda tudi 
pri izvrševanju pravice do javnega zbiranja, zato zakon na eni 
strani določa, da policija občasno nadzira izvajanje shodov in 
prireditev, na drugi strani pa tudi zagotavlja, da tisti, ki to svojo 
ustavno pravico izvršujejo, pri tem niso ovirani. Pri tem zakon ne 
postavlja ovir za neorganizirana zbiranja ljudi, ki predstavljajo 
spontan odziv na določene dogodke ali stanja v družbi 
(neorganizirani shodi), če ta ne posegajo v druge varovane 
vrednote. 

Zakon dopušča možnost, da se posebne oblike zbiranj, ki 
zahtevajo posebno zakonsko ureditev, urejajo tudi z drugimi 
predpisi, pri čemer pa ureja vsa splošna vprašanja za vse vrste 
zbiranj enotno, če posebni zakon določenega vprašanja ne ureja. 
Zaradi navedenega je Zakon o javnih zbiranjih splošni zakon. 

4. Finančne in druge posledice 

Sprejem tega zakona ne bo povzročil novih izdatkov za državni 
proračun. Prenos pristojnosti za sprejem prijav shodov in 
prireditev z upravnih enot na policijo, bo imel za posledico določeno 
zmanjšanje obsega dela v upravnih enotah, ter povečanje obsega 
dela policije. Ker pa se na policijo prenaša zgolj prijava shodov in 
prireditev, ki se poda na predpisanem obrazcu in bo poenostavljena 
tudi izdaja potrdila o prejemu prijave, vlada ocenjuje, da s tem ne 
bo ovirano izvrševanje drugih nalog policije. Policiji bo na ta način 
omogočeno lažje izvajanje nalog, ki jih ima na podlagi tega zakona 
in Zakona o policiji. Za organizatorje javnih shodov oziroma javnih 
prireditev pa zakon prinaša določene poenostavitve postopkov 

na eni strani, na drugi strani pa tudi bolj poudarja njihovo 
odgovornost. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

S tem zakonom se ureja način uresničevanja ustavne pravice do 
mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in javnih 
prireditvah. 

2. člen 
(pravica do zbiranja in zborovanja) 

Vsakdo ima pravico organizirati javne shode in javne prireditve in 
se jih udeleževati. 

Nikomur ni dopustno preprečevati udeležbe na javnem shodu ali 
javni prireditvi, razen v primerih, ki jih določa ta zakon. 

3. člen 
(pravica tujcev do zbiranja in zborovanja) 

Tuja pravna oseba oziroma tujec sme organizirati javni shod samo 
z dovoljenjem. 

Ne glede na določbe tega zakona je dovoljenje potrebno tudi za 
organiziranje javne prireditve, če jo organizira tuja pravna oseba 
oziroma tujec, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča 
ali začasnega prebivališča več kot eno leto. 

4. člen 
(pomen izrazov) 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
pomen: 

1) javni shod (v nadaljnjem besedilu: shod) je vsako organizirano 
zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih 
javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, 
kjer je dostop dovoljen vsakomur; 

2) javna prireditev (v nadaljnjem besedilu: prireditev) je vsako 
organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, 
zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je 
udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena 
vsakomur; 

3) organiziran shod oziroma prireditev je shod oziroma prireditev, 
pri kateri organizator razglaša (javno oglašuje) oziroma poziva k 
udeležbi z javno objavo oziroma z vabili, posredovanimi tistim, ki 
naj se shoda oziroma prireditve udeležijo; 

4) neorganiziran shod je nenačrtovano zbiranje ljudi brez 
organizatorja zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega 
ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je 
dostop dovoljen vsakomur; 

5) spontan ulični nastop je neorganiziran in brezplačen nastop 
pouličnih umetnikov ali artistov; 
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6) organizator shoda oziroma prireditve (v nadaljnjem besedilu: 
organizator) je fizična ali pravna oseba, za račun katere se izvede 
shod oziroma prireditev, in vsak, ki se javno razglaša za 
organizatorja ali kot organizator nastopa pred državnim organom; 

7) vodja shoda oziroma prireditve (v nadaljnjem besedilu: vodja) 
je oseba, ki vodi shod oziroma prireditev; 

8) reditelj na shodu oziroma prireditvi (v nadaljnjem besedilu: 
reditelj) je oseba, ki jo organizator določi, da skrbi za red na 
shodu oziroma prireditvi; 

9) vodja rediteljev je reditelj, ki vodi in organizira delo rediteljev; 

10) rediteljska služba je zadostno število rediteljev z vodjo 
rediteljev; 

11) udeleženec shoda oziroma prireditve (v nadaljnjem besedilu: 
udeleženec) je oseba, ki se udeležuje shoda oziroma prireditve; 

12) prireditveni prostor je prostor, potreben za izvedbo shoda 
oziroma prireditve, na katerem vzdržuje red organizator; 

13) v čas trajanja shoda oziroma prireditve se šteje čas od 
začetka zbiranja udeležencev do njihovega razhoda; 

14) nevarni predmeti so predmeti, s katerimi se lahko prizadenejo 
hude telesne poškodbe ali hudo okvari zdravje. 

5. člen 
(izključitev uporabe zakona) 

Ta zakon se ne uporablja za: 

1) javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, v kolikor jih 
ti predpisi urejajo drugače; 

2) verske obrede v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni 
za opravljanje verske dejavnosti in javnih prostorih, ki sestavljajo 
celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za 
opravljanje verske dejavnosti; 

3) svečanosti ob rojstvu in poroki, pogrebne sprevode in druge 
žalne slovesnosti, jubileje, družinske praznike ipd.; 

4) kongrese, občne zbore in druge zbore, ki predstavljajo način 
dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, 
sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja 
v gospodarskih družbah in drugih organizacijah ali so zborno 
delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih 
prostorih; 

5) zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca ali občinskega 
svetnika (srečanja z volivci), če potekajo v zaprtih prostorih; 

6) spontane ulične nastope. 

6. člen 
(omejitve) 

Prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve z namenom, 
da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k 
izvrševanju kaznivih dejanj ali z namenom povzročanja nasilja, 
motenja javnega reda oziroma oviranja javnega prometa. 

Prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve na prostem 
v neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, 
če bi shod oziroma prireditev lahko ovirala varovanje teh objektov. 

Pristojni organ prepove shod oziroma prireditev tudi v primerih, 
ko organizator ni izkazal zadostnih ukrepov za zagotovitev reda, 
varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti 
premoženja, varnosti javnega prometa, varstva okolja, 
brezhibnosti naprav ali varne uporabe predmetov, zaradi katerih 
je lahko ogroženo življenje, zdravje ali premoženje ljudi, če je 
uporaba prireditvenega prostora z odločbo državnega organa 
prepovedana ali če minister, pristojen za zdravstvo, v mejah z 
zakonom določenih pooblastil, prepove zbiranje ljudi na določenih 
javnih mestih. 

7. člen 
(prijava) 

Prijave shodov oziroma prireditev po tem zakonu sprejema 
policijska postaja, na območju katere se organizira shod oziroma 
prireditev (v nadaljnjem besedilu: pristojna policijska postaja). 

8. člen 
(dovoljenje) 

Za odločanje po tem zakonu na prvi stopnji je pristojna upravna 
enota, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev 
(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 

Na drugi stopnji odloča ministrstvo, pristojno za upravo. 

II. ORGANIZIRANJE SHODOV IN 
PRIREDITEV 

9. člen 
(splošni ukrepi) 

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
okolje, določi način uporabe zvočnih in drugih naprav, ki na shodih 
oziroma prireditvah povzročajo hrup tako, da ne povzročajo 
čezmernega obremenjevanja okolja. 

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
šport, določi splošne ukrepe, ki jih morajo lastniki oziroma 
upravljavci športnih objektov in organizatorji športnih prireditev v 
teh objektih izvajati za zagotovitev reda, varnosti udeležencev in 
drugih oseb ter premoženja na prireditvah. 

10. člen 
(splošne dolžnosti organizatorja) 

Organizator mora shod oziroma prireditev organizirati tako, da 
bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje 
udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo 
ogrožan javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje. 

Organizator mora določiti vodjo. Vodja je lahko oseba, ki je stara 
najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične lastnosti za opravljanje 
nalog vodje. 

Glede na značaj shoda oziroma prireditve in pričakovano število 
udeležencev mora organizator za zagotavljanje reda na 
prireditvenem prostoru zagotoviti rediteljsko službo. 

Če se na shodu oziroma prireditvi opravljajo dejavnosti, ki jih 
urejajo drugi predpisi, morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, ki jih za 
opravljanje dejavnosti določajo ti predpisi. 
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11. člen 
(dolžnost prijave) 

Organizator shoda mora shod prijaviti najmanj 3 dni pred dnevom 
shoda, prireditev pa najmanj 5 dni pred dnevom prireditve. 

Če organizator v določenem časovnem razdobju, ki ne sme biti 
daljše od 6 mesecev, na istem kraju organizira istovrstne 
prireditve, katere je po tem zakonu potrebno prijaviti, lahko prijavo 
poda za vse prireditve v tem obdobju hkrati. 

12. člen 
(prireditve, za katere ni potrebna prijava) 

Če ta zakon ne določa drugače, ni potrebno prijaviti prireditev, ki 
jih organizirajo: 

1) gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki v 
okviru opravljanja svoje registrirane dejavnosti v svojih poslovnih 
prostorih; 

2) državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, 
verske skupnosti, društva ter druge organizacije v zvezi z 
opravljanjem svoje dejavnosti, določene s predpisom, statutom 
ali pravili, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za 
opravljanje te dejavnosti; 

3) študenti, dijaki, učenci, v mejah hišnega reda v šolskih prostorih. 

Organizator prireditve iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžan 
zagotoviti vse ukrepe za vzdrževanje reda na prireditvi, kot jih 
določajo določbe druge in tretje alinee 1. odstavka 25. in 27. člena 
tega zakona. 

Če organizator iz 1. točke prvega odstavka tega člena organizira 
zabavne prireditve, mora zagotoviti varovanje prireditve tudi v 
skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, v kolikor niso v 
nasprotju z določbami tega zakona. 

13. člen 
(shodi in prireditve, za katere je potrebno dovoljenje) 

Ne glede na določbo 11. in 12. člena tega zakona je dovoljenje 
potrebno za shod na cesti in za naslednje prireditve: 

1) mednarodne športne prireditve in tekmovanja v kolektivnih 
športih društev v prvi državni ligi; 

2) prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti 
ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje 
ljudi oziroma premoženje; 

3) prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev. 

Dovoljenje za prireditve iz 2. točke prejšnjega odstavka ni potrebno, 
če je organizator gospodarska družba ali samostojni podjetnik 
posameznik, ki v okviru opravljanja svoje registrirane dejavnosti 
obratuje z napravami za zabavo v svojih poslovnih prostorih. 

Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti pri pristojnem 
organu najmanj 7 dni pred dnevom shoda oziroma prireditve. 

14. člen 
(vloga) 

V prijavi shoda oziroma prireditve in v vlogi, s katero se zaprosi 
za dovoljenje, je potrebno navesti: 

- podatke o organizatorju shoda oziroma prireditve (osebno ime, 
EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če mu EMŠO ni določen, 
državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, oziroma 
firmo, sedež, matično številko in osebno ime zastopnika), 
- kraj, čas in trajanje shoda oziroma prireditve, program shoda 
oziroma prireditve in predvideno število udeležencev, 
- osebne podatke vodje ter vodje rediteljev (osebno ime, EMŠO 
oziroma datum rojstva in spol, če mu EMŠO ni določen, 
državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča), če 
rediteljsko službo opravlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo 
varovanja ljudi in premoženja, pa tudi njegove podatke (firma, 
sedež, matična številka, osebno ime odgovorne osebe), 
-osebne podatke pooblaščenca organizatorja za vročitve na 
sedežu pristojnega organa (osebno ime, naslov stalnega ali 
začasnega prebivališča) ter način obveščanja, 
- način varovanja shoda oziroma prireditve z navedbo števila 
rediteljev ter ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in 
zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, da ne 
bo ogrožan javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno 
okolje. 

Prijavi mora organizator priložiti soglasje lastnika oziroma 
upravljavca zemljišča oziroma prostora, na katerem se organizira 
shod oziroma prireditev; če se na shodu oziroma prireditvi z 
zvočnimi ali drugimi napravami povzroča čezmeren hrup, pa tudi 
dovoljenje pristojnega organa. 

Vlogi, s katero se zaprosi za dovoljenje, je poleg dokazil iz 
prejšnjega odstavka tega člena potrebno predložiti tudi dokazila 
o tehnični brezhibnosti naprav oziroma o varni uporabi predmetov, 
če se na shodu oziroma prireditvi uporabljajo naprave ali predmeti, 
zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma 
premoženje; če je zaradi shoda potrebno prepovedati ali omejiti 
javni promet, pa tudi dovoljenje pristojnega organa. 

Za prijavo shoda oziroma prireditve se ne plača upravna taksa. 

15. člen 
(sprejem prijave) 

Pristojna policijska postaja potrdi sprejem prijave shoda oziroma 
prireditve. Za sprejem in potrditev sprejema prijave se ne 
uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. 

Če je za prijavljeni shod oziroma prireditev potrebno dovoljenje, 
policijska postaja prijavo nemudoma pošlje pristojnemu organu 
ter o tem obvesti organizatorja. 

Pristojni organ prijavo obravnava kot vlogo za dovoljenje iz 14. 
člena tega zakona. Šteje se, da je vloga pravočasna, če jo je 
pristojna policijska postaja prejela v roku, določenem v 13. členu 
tega zakona. 

16. člen 
(postopek za izdajo dovoljenja) 

Pristojni organ izda dovoljenje za shod oziroma prireditev, če je 
organizator v postopku izkazal, da je predvidel zadostne ukrepe 
za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in 
drugih oseb, varnosti premoženja ter da shod oziroma prireditev 
ne bo ogrožala javnega prometa in predstavljala nedopustne 
obremenitve okolja. 

V dovoljenju lahko pristojni organ organizatorju naloži dodatne 
ukrepe za večjo varnost ljudi in premoženja ter za vzdrževanje 
reda. 
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O izdanem dovoljenju pristojni organ nemudoma obvesti pristojno 
policijsko postajo. 

17. člen 
(skupno dovoljenje) 

Dovoljenje za javno prireditev se lahko izda za več istovrstnih 
prireditev za čas, ki ga določi pristojni organ. Ta čas ne more biti 
daljši od 6 mesecev. 

18. člen 
(preklic dovoljenja) 

Pristojni organ prekliče izdano dovoljenje, če organizator shoda 
oziroma prireditve ne izvrši ukrepov, določenih v dovoljenju, ali 
če po izdaji odločbe nastopi razlog, zaradi katerega shod oziroma 
prireditev ne bi smela biti dovoljena. 

19. člen 
(predlog za prepoved) 

Kadar pristojna policijska postaja oceni, da je prijavljeni shod 
oziroma prireditev organizirana z namenom iz prvega odstavka, 
oziroma obstajajo razlogi iz drugega in tretjega odstavka 6. člena 
tega zakona, pristojnemu organu nemudoma predlaga, da shod 
oziroma prireditev prepove ter o tem obvesti organizatorja. 

20. člen 
(prepoved) 

Pristojni organ shod oziroma prireditev prepove, če utemeljeno 
pričakuje, da je organizirana z namenom, določenim v prvem 
odstavku ter v primerih iz drugega in tretjega odstavka 6. člena 
tega zakona. 

Če bi bilo potrebno shod prepovedati iz razlogov motenja javnega 
reda oziroma ogrožanja javnega prometa, ker čas ali kraj, določena 
za shod, nista primerna, pristojni organ pred izdajo odločbe 
organizatorja pozove, da določi drug čas ali kraj shoda. Če 
organizator določi drug primeren kraj ali čas shoda, pristojni or- 
gan postopek za prepoved shoda ustavi oziroma izda dovoljenje. 

21. člen 
(roki za odločitev) 

Pristojni organ mora organizatorju vročiti odločbo o prepovedi 
shoda oziroma prireditve brez odlašanja, najkasneje pa 2 dni 
pred dnevom shoda oziroma prireditve. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja, če je organizator shod 
oziroma prireditev prijavil kasneje kot 5 dni pred dnevom shoda 
oziroma prireditve. V tem primeru mora pristojni organ odločbo o 
prepovedi vročiti do pričetka shoda oziroma prireditve, oziroma 
lahko v istem roku odloči tudi ustno. 

Če pristojni organ organizatorju odločbe iz prvega odstavka ne 
vroči oziroma ustno ne izreče v predpisanem roku, se šteje, da je 
shod oziroma prireditev dovoljena. 

Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 24 ur od vročitve 
odločbe. Pritožba nima odložilnega učinka. 

O pritožbi zoper odločbo odloči ministrstvo, pristojno za upravo, 
v roku 3 dni po dejanskem prejemu pritožbe. V rok se ne štejejo 
dnevi, ko organ ne dela. 

Če pritožbeni organ izdano odločbo odpravi po času, določenem 
za izvedbo shoda ali prireditve, lahko organizator pristojno 
policijsko postajo oziroma pristojni organ v roku 3 dni po prejemu 
odločbe obvesti o spremembi časa shoda oziroma prireditve. Če 
to stori, se shod oziroma prireditev lahko izvede. 

III. ZAGOTAVLJANJE REDA NA SHODU 
OZIROMA NA PRIREDITVI 

t 
22. člen 

(odgovornost vodje) 

Za pravilen potek shoda oziroma prireditve ter za red je odgovoren 
vodja. 

Vodja skrbi, da poteka shod oziroma prireditev v skladu z 
napovedanim programom in da se izvajajo vsi ukrepi, navedeni v 
prijavi oziroma v izdanem dovoljenju. 

Vodja je dolžan sodelovati s policijo in upoštevati morebitne 
predlagane ukrepe policije za zagotovitev reda na shodu oziroma 
prireditvi. 

Vodja ima pravico shod oziroma prireditev prekiniti, nadaljevati ali 
zaključiti in tudi pravico odločiti, da se prekinjeni shod oziroma 
prireditev nadaljuje, če je bil vzpostavljen red. Vodja ima pravico 
izključiti udeležence, ki motijo red. Izrekanje ukrepov mora biti v 
slovenskem jeziku. 

Kdor je izključen, se mora takoj odstraniti. 

23. člen 
(prepovedana ravnanja) 

Prepovedano je motiti ali ovirati potek shoda oziroma prireditve. 

Nihče se ne sme udeležiti shoda oziroma prireditve, ki je 
prepovedana. 

Udeleženci na shod oziroma prireditev ne smejo prinašati orožja, 
eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov 
oziroma snovi ter motiti reda na shodu oziroma prireditvi. 

24. člen 
(reditelj) 

Reditelj je lahko le državljan Republike Slovenije, ki je star najmanj 
18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje 
nalog reditelja glede na značaj shoda oziroma prireditve. 

Reditelj mora biti s posebnim telovnikom ali trakom ali kako drugače 
na obleki vidno označen z napisom "reditelj". 

Reditelj ne sme biti oborožen ali uporabljati drugih prisilnih sredstev. 

25. člen 
(naloge reditelja) 

Reditelj predvsem: 
- skrbi za red na shodu oziroma prireditvi, 
- prepreči dostop osebi, ki bi želela na shod oziroma prireditev 
prinesti predmete oziroma snovi iz tretjega odstavka 23. člena 
tega zakona, 
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- prepreči dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in je 
pričakovati, da bo v takšnem stanju kršila red. 

O svojem posredovanju in ukrepih mora reditelj obveščati vodjo 
rediteljev, ta pa vodjo. 

26. člen 
(zaprosilo za pomoč policije) 

Kadar reditelji na shodu oziroma prireditvi ne morejo zagotoviti 
reda in je pri kršitvi udeleženo večje število oseb ali kadar je 
ogrožen javni red, mora vodja zaprositi za pomoč policijo. 

27. člen 
(prekinitev shoda oziroma prireditve) 

Vodja mora takoj prekiniti shod oziroma prireditev, če pride na 
shodu oziroma prireditvi do izvrševanja kaznivih dejanj oziroma 
do pozivanja h kaznivim dejanjem, ali če pride do nasilja oziroma 
do splošnega nereda, ki ga rediteljska služba ne more odpraviti in 
je huje kršen javni red ali ogrožena varnost ljudi ali premoženja 
oziroma varnost javnega prometa. 

V primerih iz prejšnjega odstavka mora vodja takoj obvestiti policijo. 

IV. PRISTOJNOSTI POLICIJE NA 

SHODIH IN PRIREDITVAH 

28. člen 
(dolžnost policije) 

Če je shod oziroma prireditev organizirana v skladu z določbami 
tega zakona, je policija dolžna zagotoviti, da shod oziroma 
prireditev ne bo motena ali ovirana. 

Policija občasno nadzira potek shodov in prireditev. 

29. člen 
(vzdrževanje javnega reda) 

Policija po uradni dolžnosti vzdržuje javni red ob sprevodih in 
demonstracijah, velikih mednarodnih športnih prireditvah ter ob 
neorganiziranih shodih. 

30. člen 
(pomoč policije) 

Če policija glede na naravo shoda oziroma prireditve ali glede na 
okoliščine, v katerih poteka shod oziroma prireditev ugotovi, da 
bi lahko prišlo do ravnanj iz 26. oziroma 27. člena tega zakona in 
obstaja možnost, da bodo potrebni njeni ukrepi, določi potrebno 
število policistov za pomoč pri vzdrževanju reda na shodu oziroma 
prireditvi. V takšnem primeru se vodja policistov sporazume z 
vodjo o načinu sodelovanja. 

Organizator shoda oziroma prireditve je v primerih iz prejšnjega 
odstavka dolžan sodelovati s policijo tudi pri načrtovanju ukrepov 
za vzdrževanje reda na shodu oziroma prireditvi. 

31. člen 
(neprijavljeni shodi oziroma prireditve in shodi 

oziroma prireditve, organizirane brez dovoljenja) 

Če organizator shoda oziroma prireditve ni prijavil, ali si zanjo ni 
pridobil dovoljenja, pa je dovoljenje potrebno, policija določi 
potrebno število policistov, ki spremljajo potek shoda oziroma 
prireditve. 

Vodja je dolžan za vzdrževanje reda upoštevati navodila in ukrepe 
policije. 

32. člen 
(neorganizirani shodi) 

Če policija na kraju samem ugotovi, da je prišlo do 
neorganiziranega shoda, opozori udeležence, da shod ni 
organiziran po določbah tega zakona in da so dolžni upoštevati 
navodila in ukrepe policije. 

V kolikor na shodu pride do ravnanj, zaradi katerih je potrebno 
shod razpustiti, ga policija razpusti. 

33. člen 
(razpustitev shoda oziroma prireditve) 

Če je shod oziroma prireditev z odločbo pristojnega organa 
prepovedana, policija zahteva, da vodja udeležence pozove, naj 
se mirno razidejo. 

Policija zahteva, da vodja shod oziroma prireditev razpusti tudi, 
če je prišlo do: 
- uresničevanja namenov, ki so po določbi prvega in drugega 
odstavka 6. člena tega zakona prepovedani, 
- bistvenega odstopanja od določenega programa oziroma kraja, 
časa ali trajanja shoda oziroma prireditve in je zaradi tega moten 
javni red. 

Če organizator prireditve ni prijavil oziroma si zanjo ni pridobil 
dovoljenja iz 13. člena oziroma drugega odstavka 14. člena tega 
zakona, kadar je dovoljenje potrebno, policija zahteva od vodje, 
da prireditev razpusti tudi v primeru, če moti ljudi v naravnem ali 
bivalnem okolju. 

če vodja ne upošteva zahteve policije, shod oziroma prireditev 
razpusti policija. 

34. člen 
(dolžnost zapustitve prireditvenega prostora) 

Udeleženci shoda oziroma prireditve ali neorganiziranega shoda, 
ki je bil razpuščen, se morajo mirno raziti. 

Če se udeleženci ne razidejo, jih policija razžene. 

35. člen 
(stroški policije) 

Kadar je v primerih, določenih v 30. in 31. členu tega zakona na 
prireditvi oziroma v zvezi s prireditvijo potrebno sodelovanje policije, 
je organizator dolžan povrniti vse stroške, ki so v zvezi s tem 
nastali. 
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V. NADZOR NAD IZVAJANJEM 

ZAKONA 

36. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja policija, nad 
izvrševanjem ukrepov, določenih v drugem odstavku 16. člena 
tega zakona, pa tudi pristojni organ. Nad izvajanjem predpisov, ki 
jih na podlagi 9. člena tega zakona izda Vlada Republike Slovenije, 
izvajajo nadzor inšpektorji, pristojni za varstvo okolja oziroma 
inšpektorji, pristojni za šport. 

Organizator je dolžan uradnim osebam pristojnega organa 
omogočiti dostop na shod oziroma na prireditev. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

37. člen 

Z denarno kaznijo od 100 000 do 150 000 tolarjev ali z zaporom 
do 30 dni se kaznuje za prekršek: 

1) organizator, ki izvede shod oziroma prireditev z namenom, da 
bi se na njej izvrševala dejanja, ki so s tem zakonom prepovedana 
(prvi odstavek 6. člena); 

2) organizator, ki izvede shod oziroma prireditev, ki je bila z odločbo 
pristojnega organa prepovedana (20. člen); 

3) vodja shoda oziroma prireditve, ki na zahtevo policije ne razpusti 
shoda oziroma prireditve (33. člen). 

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator 
pravna oseba z denarno kaznijo od 1 000 000 do 5 000 000 
tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 
100 000 do 500 000 tolarjev. 

Če je prekrške iz prvega odstavka tega člena storil posameznik 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z 
denarno kaznijo od 500 000 do 2 500 000 tolarjev. 

38. člen 

Z denarno kaznijo od 50 000 do 100 000 tolarjev ali z zaporom do 
10 dni se kaznuje za prekršek: 

1) organizator, ki izvede shod oziroma prireditev v nasprotju z 
določbo drugega odstavka 6. člena tega zakona; 

2) organizator, ki ne določi vodje ali rediteljske službe ali za vodjo 
določi osebo, ki je stara manj kot 18 let ali nima ustreznih 
psihofizičnih lastnosti za opravljanje nalog vodje (10. člen); 

3) organizator, ki ne zagotovi ukrepov določenih v drugem in 
tretjem odstavku 12. člena; 

4) organizator, ki izvede shod oziroma prireditev, ne da bi jo 
poprej prijavil (11. člen) oziroma si za izvedbo pridobil dovoljenje 
(13. člen); 

5) organizator, ki ne zagotovi ukrepov, ki jih je navedel v prijavi, 
oziroma so mu bili določeni v dovoljenju (5. alinea prvega odstavka 
14. člena in drugi odstavek 16. člena); 

6) vodja, ki izvede shod oziroma prireditev v nasprotju z 
napovedanim programom shoda oziroma prireditve, ali ne poskrbi, 
da se izvajajo vsi ukrepi, navedeni v prijavi ali izdanem dovoljenju 
oziroma ukrepi, ki jih predlaga policija (drugi in tretji odstavek 22. 
člena); 

7) kdor moti shod oziroma moti ali ovira prireditev (prvi odstavek 
23. člena), 

8) organizator, ki kot reditelje uporablja osebe, ki ne izpolnjujejo 
pogojev po določbah tega zakona ali ki so oborožene oziroma 
uporabljajo druga prisilna sredstva (prvi in tretji odstavek 24. člena); 

9) vodja, ki v primerih iz 26. člena tega zakona ne zaprosi za 
pomoč policije; 

10) vodja, ki ne prekine shoda oziroma prireditve v primerih iz 27. 
člena tega zakona, oziroma o prekinitvi ne obvesti policije. 

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator 
pravna oseba z denarno kaznijo od 100 000 do 1 000 000 tolarjev, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 50 000 
do 100 000 tolarjev. 

Če je prekrške iz prvega odstavka tega člena storil posameznik 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z 
denarno kaznijo od 70 000 do 500 000 tolarjev. 

39. člen 

Z denarno kaznijo od 25 000 do 50 000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek: 

1) organizator, ki krši rok' iz prvega odstavka 11. člena tega 
zakona, ali prijave shoda oziroma prireditve ne poda v skladu z 
določbo 14. člena tega zakona; 

2) organizator, ki ne zagotovi izrekanja ukrepov v slovenskem 
jeziku (četrti odstavek 22. člena); 

3) organizator, ki kot reditelje uporablja osebe, ki niso predpisano 
označene (drugi odstavek 24. člena); 

4) kdor poziva udeležence shoda oziroma prireditve, ki je 
razpuščena, naj se ne razidejo (prvi odstavek 34. člena). 

Za prekrške iz 1.,2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se 
kaznuje organizator pravna oseba z denarno kaznijo od 50 000 
do 150 000 tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno 
kaznijo 25 000 tolarjev. 

Če je prekršek iz prejšnjega odstavka storil posameznik v zvezi 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno 
kaznijo od 30 000 do 70 000 tolarjev. 

40. člen 

Z denarno kaznijo 25 000 tolarjev se kaznuje za prekršek: 

1) kdor se udeleži shoda oziroma prireditve, za katero ve, da je 
prepovedana (drugi odstavek 23. člena); 

2) kdor ima na shodu oziroma prireditvi pri sebi predmete ali 
snovi, ki jih na shod oziroma prireditev ni dovoljeno prinašati, ali 
kdor se s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, upira vodji ali reditelju, 
ko ta izvaja s tem zakonom predpisane ukrepe, ali udeleženec 
shoda oziroma prireditve, ki kljub opozorilu vodje ali reditelja moti 
red (tretji odstavek 23. člena); 
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3) kdor kljub zahtevi vodje oziroma policije ne zapusti 
prireditvenega prostora (peti odstavek 22. člena in prvi odstavek 
34. člena). 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

41. člen 
(podzakonski akti) 

Vlada Republike Slovenije izda predpise iz 9. člena tega zakona v 
1 mesecu po uveljavitvi tega zakona. 

Minister, pristojen za upravo, v roku iz prejšnjega odstavka tega 
člena, predpiše obrazec prijave oziroma vloge za dovoljenje iz 
prvega odstavka 14. člena tega zakona, način prijave shoda 
oziroma prireditve ter obrazec pooblastila uradne osebe 
pristojnega organa iz prvega odstavka 36. člena tega zakona. 

42. člen 
(pristojnost lokalne skupnosti) 

Lokalna skupnost lahko s svojim predpisom določi območja, na 
katerih so dopustni spontani ulični nastopi iz 6. točke 5. člena tega 
zakona in čas v katerem se lahko izvajajo, ter dopustnost in 
način uporabe naprav za ojačanje zvoka. 

43. člen 
(razveljavitve) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o javnih 
shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73 in 42/86), 
prvi, tretji in četrti odstavek 12. člena in 13. člen Zakona o pravnem 
položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni 
list SRS št. 15/76, 42/86 in RS, št. 22/91) in 18. člen Uredbe o 
hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.45/95 
in 66/96). 

Za priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za shod oziroma 
prireditev, oziroma za uporabo zvočnih in drugih naprav, ki 
povzročajo hrup na shodih oziroma prireditvah, podane do 
uveljavitve tega zakona, se uporabljajo določbe Zakona o javnih 
shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73 in 42/86) 
oziroma 18. člen Uredbe o hrupu v naravne in bivalnem okolju 
(Uradni list RS, št.45/95 in 66/96). 

Za vloge za izdajo dovoljenja za verski obred zunaj prostorov, 
določenih za opravljanje verskih obredov, vložene do uveljavitve 
tega zakona, se uporabljajo določbe Zakona o pravnem položaju 
verskih skupnosti v Socialistični Republiki Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 15/76 in 42/86 in Uradni list RS, št. 22/91). 

44. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

I. Splošne določbe 

V splošnih določbah Zakon o javnih zbiranjih opredeljuje pravico 
do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj na javnih shodih in 
javnih prireditvah. Opredeljeni so pomeni tudi drugih izrazov, ki se 
uporabljajo v tem zakonu, posebej je urejena pravica tujcev do 
zbiranja in zborovanja, opredeljene tiste vrste zbiranj, za katere 
zakon ne velja, ter razlogi za prepoved javnega shoda oziroma 
javne prireditve. Določen je organ, pristojen za sprejem prijave, 
ter organ za izdajo dovoljenja za javni shod oziroma javno 
prireditev. V tem delu zakon obravnava tudi uporabo zvočnih in 
drugih naprav, ki povzročajo hrup na javnem shodu ali javni 
prireditvi. 

Pravica do svobodnega zbiranja pomeni, da ima vsakdo pravico 
organizirati javni shod oziroma javno prireditev ter se shoda ali 
prireditve tudi udeležiti. V kontekst te pravice sodi načelo 
prostovoljnosti, kar pomeni, da nikogar ni mogoče siliti, da se 
udeleži javnega shoda aH javne prireditve oziroma mu prav tako 
udeležbe ni mogoče preprečiti. Zakon od tega načela dopušča 
odstopanje le v toliko, kolikor za posamezno prireditev organizator 
določi posebne pogoje, ki jih mora udeleženec izpolnjevati oziroma 
te omejitve opredeljuje v svojih določbah. Predlog zakona o javnih 
zbiranjih opredeljuje javno zbiranje kot javni shod oziroma kot 
javno prireditev. Razlika med obema oblikama zbiranja je v namenu. 

Javni shod je po tem zakonu opredeljen kot vsako organizirano 
zbiranje oseb na prostem ali v zaprtem prostoru zaradi izražanja 
mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena, kjer 
je dostop dovoljen vsakomur. Javna prireditev pa je opredeljena 
kot vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, 
športne, zabavne izobraževalne ali druge dejavnosti, tako da je 
udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena 
vsakomur. 

Poleg definicije, kdaj se šteje, da je javni shod organiziran, zakon 
prinaša tudi opredelitev neorganiziranega javnega shoda, kar je 
novost. Za neorganiziran shod je značilno, da nastane spontano, 
v določenem trenutku in brez načrtovanja. To seveda ne izključuje 
obstoja pobudnikov, vendar pa ti pobudniki niso šteti kot 
organizatorji ali vodje, kot jih opredeljuje ta zakon. 

Čeprav velja, da ima vsakdo pravico, da mirno zboruje in država 
uresničevanje te pravice praviloma ne sme ovirati oziroma 
omejevati, pa Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin v drugem odstavku 11. člena navaja, da je 
izvrševanje te pravice mogoče omejiti samo z zakonom, če je to 
nujno v demokratični družbi zaradi državne ali javne varnosti, za 
preprečitev neredov ali zločinov, za zaščito zdravja ali morale ali 
za zavarovanje pravic in svoboščin drugih ljudi. Enake omejitve 
te pravice določa tudi naša ustava v 42. členu. Predlog zakona 
omogoča javno zbiranje tako slovenskim državljanom kot tudi 
tujcem. V smislu navedenih določb konvencije in ustave pa 
"politično" zbiranje tujcev omejuje, in sicer zaradi varnosti države 
in javnega reda s tem, da si mora tujec oziroma tuja pravna 
oseba za organiziranje javnega shoda, predhodno pridobiti 
dovoljenje. Prav tako si mora za organiziranje javnih prireditev 
pridobiti poprejšnje dovoljenje tuja pravna oseba, tujec pa le, če v 
Republiki Sloveniji nima stalnega oziroma začasnega prebivališča 
več kot eno leto. 

Predlog zakona opredeljuje določena zbiranja, ki se ne štejejo za 
javni shod oz. javno prireditev. Takšno določbo ima tudi sedaj 
veljavni zakon. Vendar pa predlog zakona takšno opredelitev 

razširja še na zbiranje, ki predstavlja zborno delo političnih strank, 
sindikatov in verskih skupnosti ter zbiranja v zvezi z opravljanjem 
funkcije poslanca ali občinskega svetnika (srečanje z volivci) v 
zaprtih prostorih in na spontane ulične nastope. 

Razlogi, zaradi katerih se lahko javni shod in javna prireditev 
prepove, so primerljivi z razlogi, navedenimi v predpisih držav 
Evropske unije. Novost je tudi določba, da je prepovedano 
organizirati javne shode oziroma javne prireditve na prostem v 
neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, 
če bi zbiranje ljudi lahko oviralo njihovo varovanje. Takšen ukrep 
zahteva varovanje navedenih objektov. 

Javne shode in javne prireditve bo treba tudi po novem zakonu 
bodisi prijaviti bodisi za nje pridobiti dovoljenje. Predlog zakona 
razvršča javne shode in javne prireditve v različne kategorije 
glede na stopnjo možnega ogrožanja dmgih varovanih vrednot, 
do katerega lahko pride zaradi zbiranja ljudi. Od tega pa je odvisno, 
kakšne morajo biti obveznosti organizatorja. Večino javnih shodov 
oziroma javnih prireditev je po predlogu zakona organizator dolžan 
zgolj prijaviti, le za določene javne shode in javne prireditve pa si 
je dolžan pridobiti dovoljenje. 

Prijavo bo treba podati na policijski postaji, na območju katere se 
organizira javni shod oziroma javna prireditev, kar je ena od 
bistvenih novosti zakona. Predlagatelj se je odločil to pristojnost 
prenesti na policijo, ker prijava javnega shoda ali javne prireditve 
po novem zakonu predstavlja le "seznanitev države" z dejstvom, 
da bo v določenem kraju ob določenem času prišlo do zbiranja 
ljudi. Seznanitev je potrebna, saj mora država s svojimi instmmenti 
zagotoviti neovirano izvrševanje pravice do zbiranja, istočasno 
pa tudi preprečiti prepovedana ravnanja oziroma kršitve drugih 
pravic. Te naloge pa predlog zakona nalaga policiji. Ker sta 
organizacija in delo policije bolj približana neposrednemu okolju 
kot organizacija upravnih enot, po predlagateljevem mnenju tak 
prenos pristojnosti pomeni tudi določeno olajšanje izvrševanja 
obveznosti organizatorjev. To pomeni, da bo organizator pri pristojni 
policijski postaji lahko podal prijavo katerikoli dan v tednu ob 
katerikoli uri dneva. Za izdajo dovoljenj za javne shode oziroma 
javne prireditve pa zakon ohranja na prvi stopnji pristojnost 
upravne enote, na območju katere se organizira javni shod oz. 
javna prireditev, na drugi stopnji pa pristojnost ministrstva, 
pristojnega za upravo. 

II. Organiziranje shodov in prireditev 

Ker je organiziranje javnih zbiranj, kot je bilo že poudarjeno, 
svobodno, država načeloma ne posega v organizacijo in izvedbo 
shodov in prireditev. Vendar pa se zaradi shoda oziroma prireditve 
na določenem kraju v določenem času zbere večje število ljudi, 
kar ima lahko za posledico ogrožanje nekaterih temeljnih vrednot, 
ki jih je v demokratični družbi prav tako potrebno zavarovati. Zato 
organizator, ki z organiziranjem shoda oziroma prireditve povzroči 
takšno objektivno nevarnost, prevzema odgovornost in je dolžan 
z določenimi ukrepi poskrbeti za zagotovitev varnosti udeležencev 
in varovanje drugih vrednot, glede na naravo shoda oziroma 
prireditve. Zakon določa splošne pogoje, ki jih mora izpolniti 
organizator, če želi organizirati javni shod bziroma javno prireditev, 
in sicer določiti vodjo, zagotoviti rediteljsko službo z vodjo rediteljev 
ter po potrebi zagotoviti tudi druge ukrepe za varovanje shoda 
oziroma prireditve, določiti program, shod ali prireditev prijaviti 
oziroma si pridobiti dovoljenje pristojnega organa ter izpolniti tudi 
druge ukrepe, ki jih pristojni organ določi v izdanem dovoljenju. 
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Vendar pa je za nekatere športne prireditve mogoče trditi, da so 
to prireditve s povečano nevarnostjo, zato je zanje potrebno določiti 
posebne ukrepe za zagotovitev varnosti življenja in zdravja 
udeležencev, varovanje premoženja in vzdrževanje javnega reda. 
Takšna obveznost izhaja tudi iz določb Evropske konvencije o 
nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev na športnih prireditvah, 
zlasti na nogometnih tekmah, ki jo je Slovenija kot podpisnica 
dolžna izvajati. Zato je predlagatelj v zakonu predvidel izdajo 
podzakonskega akta, ki bo določil splošne ukrepe, ki jih bodo 
morali izvajati lastniki oziroma upravljavci športnih objektov, kot 
tudi organizatorji športnih prireditev v teh objektih, za zagotovitev 
reda, varnosti udeležencev in drugih oseb ter premoženja na 
prireditvi. 

Varstvo pred hrupom na shodih in prireditvah ureja Uredba o 
hrupu v naravnem in življenjskem okolju, katere pa, že ob sedanji 
pravni ureditvi področja javnih zbiranj, ni mogoče izvajati skladno 
z njenim namenom. Odločitev o dopustnosti in načinu uporabe 
teh naprav uredba namreč veže na postopek in na izdane upravne 
odločbe v postopku za javno prireditev ali javni shod. Kot je bilo v 
uvodu k zakonu že navedeno, se v 80% vseh organiziranih shodov 
oziroma prireditev upravni postopek ne izvede in upravna odločba 
ne izda, zato je odločitev upravnega organa o tem vprašanju 
temeljila le na določbah uredbe, kar pa ni zadostna podlaga za 
odločanje o pravicah in obveznostih. Odločanje o vprašanju s 
področja varstva okolja je uredba prenesla v pristojnost organov 
za notranje zadeve, kar ni smotrno in glede na delitev pristojnosti 
tudi ne dopustno. Uredba tudi ni zagotovila učinkovitega 
nadzorstva nad izvrševanjem te določbe, kršitve izdane odločbe 
pa ni opredelila kot prekršek. Iz navedenih razlogov se 
problematika javnih shodov in javnih prireditev najpogosteje izraža 
kot neučinkovito varovanje pred hrupom, ki ga le-te povzročajo. 
Zaradi navedenega predlog zakona predvideva, da to področje 
uredi Vlada Republike s posebnim predpisom tako, da določi način 
uporabe zvočnih in drugih naprav na način, da ob upoštevanju 
določb uredbe na shodih in prireditvah ne bi prihajalo do 
čezmernega hrupa, določi prekrške za neupoštevanje predpisa, 
izdana individualna dovoljenja, kadar so ta potrebna, (kadar načina 
uporabe naprav ni mogoče splošno predpisati) pa določi kot trajna 
dovoljenja za posamezne prireditvene prostore, izdana na 
zahtevo lastnika ali upravljalca prostora. Na ta način bo po mnenju 
predlagatelja zagotovljena boljša rešitev tega vprašanja, ki bo 
organizatorjem tudi olajšala delo z organizacijo, saj je potreba po 
zbiranju potrebnih dovoljenj in soglasij z vidika organizatorja 
največja ovira pri uresničevanju pravice do zbiranja. 

Glede na to, da je narava posameznih shodov oziroma prireditev 
različna, v vseh primerih ne bo zadoščalo, da organizator shod 
oziroma prireditev le prijavi oziroma si pridobi dovoljenje za njeno 
izvedbo. Na shodu oziroma prireditvi se namreč pogosto izvajajo 
tudi dejavnosti, ki so urejene z drugimi predpisi, te pa je dolžan 
organizator izvajati pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi (igre na 
srečo, ognjemeti, strežba hrane in pijače), kar je v zakonu posebej 
poudarjeno. 

Za razliko od veljavnega zakona, ki omogoča le izdajo enega 
dovoljenja za več istovrstnih prireditev v daljšem časovnem 
obdobju, predlog novega zakona daje tudi možnost, da organizator 
z eno vlogo prijavi več istovrstnih prireditev, ki jih bo na istem 
kraju organiziral v določenem časovnem obdobju, kar nedvomno 
pomeni poenostavitev. 

Predlog zakona razširja krog prireditev, ki jih organizatorju ni 
treba prijaviti tudi na določene športne prireditve in prireditve 
zabavnega značaja, vendar pa kot novost določa, da so 
organizatorji takšnih prireditev kljub temu dolžni zagotoviti 
določene nujne ukrepe za zagotovitev reda. Za varovanje 
zabavnih prireditev ( diskotek, nočnih klubov ipd.), kadar jih 
organizirajo gospodarske družbe ali samostojni podjetniki 

posamezniki v okviru svoje gospodarske dejavnosti, pa zakon 
predvideva tudi obvezno varovanje po določbah predpisov, ki 
urejajo zasebno varovanje, v kolikor določbe teh predpisov, niso 
v nasprotju s tem zakonom. 

Zaradi večje stopnje rizičnosti nekaterih shodov oziroma prireditev 
je organizator dolžan vnaprej zagotoviti določene ukrepe za večjo 
varnost ljudi in premoženja ter si pridobiti dokazila o varnem 
obratovanju naprav ali varni uporabi predmetov, ki jih bo uporabljal, 
in druga potrebna dokazila. Pristojni organ pa je dolžan v postopku 
ugotoviti, ali je organizator res poskrbel, da bo shod ali prireditev 
potekala nemoteno in ne bo ogrožala temeljnih vrednot, ki so 
zagotovljene z ustavo. Zato si je organizator za takšne shode 
oziroma prireditve dolžan pridobiti dovoljenje pristojnega organa. 
Vendar pa je pri shodih predlagatelj upošteval tudi dejstvo, da 
tovrstna zbiranja predstavljajo najosnovnejši način izražanja 
stališč in mnenj o vprašanjih javnega ali skupnega pomena in 
uveljavljanje pravice do soodločanja v javnih zadevah, zato je na 
dovoljenje vezal zgolj shode, ki se organizirajo na cestah. Ker v 
praksi ugotavljamo, da je eden od elementov povečane nevarnosti 
sama narava prireditve, pa tudi večje število udeležencev, je 
predlagatelj v predlogu zakona posebej opredelil obveznost 
pridobitve dovoljenja za nekatere športne prireditve ter določil, da 
je dovoljenje potrebno tudi za prireditve, na katerih bo pričakovano 
število udeležencev večje kot 3000. 

Ob upoštevanju politične narave pravice do izvedbe javnega shoda 
za prijavo shoda predlog zakona določa 3 dnevni rok, za prijavo 
prireditve pa 5 dnevni rok. Ker je pred izdajo dovoljenja potrebno 
izvesti upravni postopek, eventualno potrebno odločbo o 
prepovedi pa izdati najkasneje dva dni pred dnevom shoda 
oziroma prireditve, predlog zakona za podajo vloge za izdajo 
dovoljenja določa 7 dnevni rok. 

Predlog zakona v celoti sledi določbi 42. člena ustave, ki dopušča 
omejevanje ustavne pravice do mirnega zbiranja le v primerih 
ogrožanja temeljnih vrednot, kot so varnost države, javna varnost 
in preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Zato lahko pristojni 
organ javni shod ali javno prireditev prepove le v primeru, če 
utemeljeno pričakuje, da je organizirana z namenom, ki ga zakon 
izrecno prepoveduje, oziroma če organizator ni predvidel 
zadostnih ukrepov za varnost in bi zato lahko bilo ogroženo 
življenje, zdravje in premoženje ljudi ali varnost prometa oziroma 
če pristojni minister za zdravstvo v skladu z Zakonom o nalezljivih 
boleznih zaradi nevarnosti epidemije prepove zbiranje na 
določenih krajih. 

Novost, glede na določbe veljavnega zakona, je tudi določba, da 
je policijska postaja dolžna predlagati pristojnemu organu, da shod 
oziroma prireditev prepove, če ob prijavi oceni, da je shod oziroma 
prireditev organizirana z namenom, ki ni dopusten oziroma da 
organizator ni v zadostni meri poskrbel za varnost udeležencev 
ali da je shod oziroma prireditev organizirana na območju, ki ovira 
varovanje objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih. 

Ker bi bilo v določenih primerih organiziranje javnega shoda 
dopustno, če ne bi bil organiziran na kraju oziroma v času, ki z 
vidika varstva javnega reda in zagotavljanja varnosti javnega 
prometa ni primeren, je pristojni organ dolžan, namesto da bi 
shod prepovedal, pozvati organizatorja, da določi drug kraj 
oziroma drug čas shoda. V primeru, da bo organizator določil 
primeren kraj oziroma čas shoda, bo shod lahko izvedel v skladu 
z vloženo prijavo oziroma na podlagi dovoljenja pristojnega organa. 
S takšno ureditvijo, ki je novost glede na veljavni zakon, je 
predlagatelj želel zagotoviti, da bo s posegi države pravica do 
mirnega zbiranja omejena v najmanjši možni meri in zgolj iz 
razlogov, ki so v demokratični družbi nujni zaradi varovanja drugih 
temeljnih vrednot. 
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Zaradi varovanja interesov organizatorja je predlagatelj zakona 
določil, da mora pristojni organ odločbo o prepovedi shoda oziroma 
prireditve vročiti najkasneje 2 dni pred dnevom shoda oziroma 
prireditve. Če je organizator prijavo shoda ali prireditve podal 
kasneje kot 5 dni pred dnevom shoda ali prireditve, pa mora 
pristojni organ pisno odločbo vročiti do pričetka shoda oziroma 
prireditve oziroma lahko o prepovedi v istem roku odloči tudi 
ustno, kar je novost glede na določbe veljavnega zakona. 

V skladu z Zakonom o javnih shodih in javnih prireditvah ter 
določbami Zakona o splošnem upravnem postopku je zoper 
odločbo o prepovedi oziroma zavrnitvi izdaje dovoljenja za javni 
shod oziroma javno prireditev možna pritožba, ki pa nima odložilne 
moči. Organizator jo lahko vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe, 
drugostopni organ pa mora o pritožbi odločiti, brž ko je mogoče, 
najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je prejel pritožbo. 
Takšna ureditev organizatorju ne zagotavlja ustreznega pravnega 
varstva, saj je tudi v primeru, da drugostopni organ pritožbi ugodi, 
njegova odločitev prepozna, ker organizator predvidenega shoda 
oziroma prireditve pogosto ne more več izvesti. Ker je pravica do 
mirnega zbiranja ena temeljnih ustavnih pravic in svoboščin, je 
predlagatelj v predlogu zakona postopek v zvezi s pritožbo uredil 
tako, da bo lahko drugostopenjski organ odločil o pritožbi tudi 
pred predvidenim dnevom shoda oziroma prireditve, če bo 
organizator javno zbiranje prijavil oziroma zaprosil za izdajo 
dovoljenja ter vložil pritožbo v zakonskem roku. Če pa bo 
drugostopni organ izdano odločbo o prepovedi shoda oziroma 
prireditve odpravil po času, določenem za izvedbo, je v predlogu 
zakona organizatorju dana možnost, da shod oziroma prireditev 
organizira, če v roku treh dni po prejemu odločbe o pritožbi, 
obvesti pristojno policijsko postajo oziroma pristojni organ o novem 
času shoda oziroma prireditve. Organizacija shoda oziroma 
prireditve je v takšnem primeru morda še možna oziroma za 
organizatorja in udeležence še smiselna. 

III. Zagotavljanje reda na prireditvi 

Pri opredeljevanju zakonskih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni ob 
izvajanju javnih prireditev oziroma javnih shodov, je predlagatelj 
izhajal iz izhodišča, da red na prireditvi oziroma shodu zagotavlja 
tisti, na katerega poziv je prišlo do zbiranja ljudi, to je organizator. 
Pri tem mora zakon določiti takšne ukrepe, da se lahko udeleženci 
udeležijo shoda ali prireditve brez nevarnosti za svoje življenje, 
zdravje ali premoženje, ter da zbiranje ljudi ne bo predstavljalo 
ogrožanja javnega reda, varnosti prometa ali nedopustnega 
posega v prostor. Ker mora izvajanje ukrepov izhajati iz enotnega 
vodstva, je za pravilen potek shoda ali prireditve ter za red 
odgovoren vodja, to je od organizatorja določena oseba, ki 
neposredno vodi shod oziroma prireditev. Vodja mora imeti vsa 
pooblastila, ki zagotavljajo, da bo shod oziroma prireditev potekala 
v skladu z napovedanim programom ter da bo zagotovljen red, 
pri čemer pa mora imeti interes varnosti prednost pred vsemi 
drugimi interesi. Zaradi navedenega ima vodja pravico in dolžnost 
v primeru ogrožanja varovanih vrednot shod ali prireditev prekiniti 
oziroma tudi predčasno zaključiti, pri tem pa tudi sodelovati s 
policijo, ki na podlagi določb zakona izvaja nadzor nad izvajanjem 
shodov in prireditev. Iz istih razlogov zakon predvideva še druge, 
nujne omejitve pravice do svobodnega zbiranja, kot je izključitev 
udeleženca, ki moti red ali preprečitev udeležbe tistim, ki bi na 
prireditev ali shod želeli prinesti predmete, ki so prepovedani ali bi 
se želeli udeležiti shoda ali prireditve vidno pod vplivom alkohola 
in je mogoče pričakovati, da bi v takšnem stanju kršili red. V teh 
določbah zakon ne prinaša večjih novosti. 

Red na shodu oziroma prireditvi neposredno zagotavljajo reditelji, 
ki skupaj z vodjem rediteljev tvorijo rediteljsko službo. Zakon 
prinaša podrobnejše določbe o tem, kdo je lahko reditelj, ter določa 
naloge reditelja, kar pa je novost. Ker reditelj neposredno izvaja 

ukrepe za vzdrževanje reda, zakon predpisuje, da te naloge 
lahko opravlja le polnoleten državljan Republike Slovenije in ima 
glede na značaj shoda ali prireditve ustrezne psihofizične 
sposobnosti. Naloge rediteljske službe po določbah predloga 
zakona lahko izvaja tudi gospodarska družba ali podjetnik 
posameznik, ki se ukvarja z dejavnostjo zasebnega varovanja 
po določbah Zakona o zasebnem varovanju in o obveznem 
organiziranju službe varovanja. Po uveljavitvi navedenega zakona 
se je varovanje prireditev z angažiranjem družb in posameznikov, 
ki varovanje oseb in premoženja opravljajo kot gospodarsko 
dejavnost, že uveljavilo, zlasti se te možnosti poslužujejo 
organizatorji večjih prireditev. Ker profesionalizacija rediteljske 
službe zagotavlja bistveno večjo garancijo za varno in zakonito 
izvajanje določb navedenega zakona, je v predlogu zakona ta 
možnost upoštevana. Seveda pa se lahko na shodu oziroma 
prireditvi izvajajo le tisti ukrepi varovanja, ki niso v nasprotju z 
določbami tega zakona. 

IV. Pristojnosti policije na shodih in prireditvah 

Pristojnosti policije opredeljuje predlog zakona z dveh vidikov. 

Policija mora po uradni dolžnosti skrbeti, da se lahko pravica do 
mirnega zbiranja tudi dejansko uveljavlja in da shod oziroma 
prireditev, organizirana v skladu z določbami tega zakona, ne bo 
ovirana ali motena. To pomeni, da je policija dolžna udeležence 
zavarovati pred morebitnimi napadi nasprotno mislečih 
posameznikov ali skupin ali pred nasilništvom. Prav tako je po 
uradni dolžnosti dolžna skrbeti za javni red pri tistih oblikah javnih 
zbiranj, ki že zaradi same narave ali števila udeležencev 
predstavljajo povečano nevarnost za javni red. Kot takšne je 
predlagatelj opredelil sprevode in demonstracije ter velike 
mednarodne športne prireditve kakor tudi neorganizirane javne 
shode, do katerih pride spontano, brez določenega organizatorja, 
če s takšnim zbiranjem niso ogrožene druge s tem zakonom 
varovane vrednote. Prav tako policija po uradni dolžnosti spremlja 
tudi javno prireditev ali javni shod, ki ga organizator ni prijavil 
oziroma si zanj ni pridobil dovoljenja, pa bi bilo to potrebno. 

Policija pa izvajanje določb zakona tudi nadzoruje. Pri tem zakon 
opredeljuje njene pristojnosti, ki so v tem, da organizatorju za 
določene prireditve predlaga potrebne ukrepe za vzdrževanje 
reda že pri načrtovanju, kakor tudi izvajanju teh ukrepov. Kadar 
na samem shodu ali prireditvi ugotovi, da je potrebno njeno 
sodelovanje pri vzdrževanju reda, določi potrebno število policistov 
za pomoč pri vzdrževanju reda. Policija pa ima tudi pooblastilo, da 
v določenih primerih zahteva razpustitev shoda ali prireditve 
oziroma shod ali prireditev tudi razpusti. 

Pri izvajanju pristojnosti policije predlog zakona nalaga obveznost 
organizatorju, da s policijo sodeluje. 

V. Nadzor nad izvajanjem zakona 

Za nadzorstvo nad izvajanjem zakona predlog zakona določa 
pristojnost tako policije kot tudi pristojnega organa, to je upravne 
enote. Za izvajanje nalog nadzorstva policije zakon vsebuje 
posebne določbe, opredeljene v poglavju o pristojnostih policije, 
poleg tega pa je določba tudi podlaga pristojnosti policije za podajo 
predloga sodniku za prekrške. Nadzorstvena funkcija organa, 
pristojnega za odločanje po določbah tega zakona, je glede na 
dosedanjo ureditev novost. Zaradi navedenega zakon določa 
obveznost organizatorja, da uradnim osebam pristojnega organa 
omogoči dostop na shod oziroma prireditev. Sedanji zakon o javnih 
shodih in javnih prireditvah uradnim osebam ne omogoča 
udeležbe na javni prireditvi ali shodu, kadar je dostop omejen s 
pogoji organizatorja (npr. plačilo vstopnine). Zaradi navedenega 
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lahko upravni organ poda predlog sodniku za prekrške zgolj na 
podlagi podatkov, ki jih zbere policija. Prav tako pri obravnavi vlog 
določenega organizatorja ni mogoče upoštevati ugotovitev, do 
katerih bi bilo mogoče priti ob izvedbi podobne prireditve istega ali 
drugega organizatorja. Upoštevanje teh ugotovitev pri določanju 
potrebnih ukrepov pa bi lahko bistveno prispevalo k zagotovitvi 
večje varnosti na shodih oziroma prireditvah. 

Za nadzorstvo nad izvajanjem predpisov, ki jih izda vlada na 
podlagi določbe 9. člena zakona pa zakon določa pristojnost 
inšpekcij, pristojnih za posamezno področje. 

VI. Kazenske določbe 

Pri določevanju kazni je predlagatelj upošteval, da lahko določene 
kršitve tega zakona predstavljajo hujše ogrožanje državne ali 
javne varnosti, zato je za najhujše oblike predpisal, po 
predlagateljevem mnenju, dovolj visoko denarno kazen, 
alternativno pa tudi zaporno kazen. Zakon lahko krši tako 
organizator, ki je fizična ali pravna oseba kot tudi posameznik, ki 
samostojno opravlja gospodarsko dejavnost, kakor tudi vodja 
prireditve ali udeleženec. Kršitelj je lahko tudi udeleženec shoda 
oziroma prireditve pa tudi oseba, ki ni udeleženec, pa ovira ali 
moti druge v izvrševanju ustavne pravice do javnega zbiranja. 

VII. Prehodne in končne določbe 

Predlog zakona določa, da je organizator prireditve dolžan stroške 
policije, kadar ta na shodu ali prireditvi vzdržuje red ali ureja 
promet, ali je potrebno njeno sodelovanje v zvezi s prireditvijo, 
povrniti državi. Takšno določbo vsebuje tudi sedanji zakon, vendar 
predvideva dolžnost organizatorja do povrnitve stroškov le v 
primeru, ko policisti na zahtevo organizatorja opravljajo rediteljsko 
službo. Takšna ureditev več ne ustreza nalogam in pooblastilom 
policije, saj izhaja, kot je bilo že povedano, iz vloge policije, kot jo 
je ta imela v sistemu družbene samozaščite, na podlagi ustave iz 
leta 1973. Naloge reditelja niso združljive z nalogami policije, zaradi 
navedenega lahko policija vzpostavlja red na shodu ali prireditvi 
le, če je ta huje kršen ali če sama oceni, da je lahko ogrožen javni 

red ali oviran promet in bodo potrebni njeni ukrepi. Organizator pa 
ni dolžan povrniti tistih stroškov policije, ki so ji nastali zaradi 
ukrepov in dejanj, potrebnih za zagotovitev neoviranega zbiranja. 

V prehodnih in končnih določbah zakon uvaja obrazec prijave 
oziroma vloge za dovolitev shoda oziroma prireditve. Uporaba 
obrazca omogoča organizatorjem, da kljub morebitni neukosti 
podajo vlogo skladno z zahtevami zakona. Obrazec bo v 
prihodnosti omogočal tudi uporabo elektronskega medija. 
Obrazec prijave oziroma vloge ter način prijave shoda oziroma 
prireditve predpiše minister, pristojen za upravo, v roku 6 mesecev 
od uveljavitve zakona. V enakem roku mora Vlada Republike 
Slovenije tudi izdati podzakonska akta iz 9. člena zakona. 

Zakon lokalnim skupnostim daje pravno podlago, da z lokalnim 
predpisom urejajo izvajanje spontanih uličnih nastopov s tem, da 
lahko določijo območja, na katerih so ti nastopi dopustni, jih 
časovno omejijo ter odločijo tudi o tem, ali so pri teh nastopih 
dopustne naprave za ojačanje zvoka in če so dopustne, na 
kakšen način. Takšna določba je v skladu z določbami Zakona o 
varstvu okolja, ki določa pristojnosti lokalne skupnosti na področju 
varstva okolja kakor tudi z določbami Zakona o lokalni samoupravi. 

Na koncu pa je treba opozoriti tudi na novost, ki jo prinaša zakon 
glede izvajanja verskih obredov zunaj prostorov, določenih za 
opravljanje verskih obredov, kot jih opredeljuje Zakon o pravnem 
položaju verskih skupnosti v Socialistični Republiki Sloveniji. 
Predlagatelj zakona namreč ni našel utemeljenega razloga, da bi 
se tovrstna zbiranja urejala drugače, kot je določeno za druga 
javna zbiranja, zaradi navedenega se s predlogom zakona 
razveljavljajo določbe 12. in 13. člena zakona. To pomeni, da bo 
po novem zakonu potrebno tovrstne verske obrede, ki bodo imeli 
značaj javne prireditve po kritehjih tega zakona, bodisi prijaviti 
pristojni policijski postaji (razen v primerih iz 12. člena) ali pa si 
zanje pridobiti dovoljenje, če je to dovoljenje po določbah tega 
zakona potrebno. S tem pa so za tovrstne verske obrede ter 
druge verske dejavnosti določeni bistveno lažji pogoji 
organiziranja, kot jih določa zakon, ki ureja pravni položaj verskih 
skupnosti. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.) Naslov predloga akta: 

Zakon o javnih zbiranjih ( EVA: 1998-1711-0017) 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

2.) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

45. člen, priloga IX a, točka 4 - preiskovalne in varnostne storitve 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
Izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES fletol 

/ 

5.) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

DA 

6.) Ali je predlog akta preveden In v kateri Iezlk? 

NE 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, štev.: 7/94) 

Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev 
na športnih prireditvah zlasti na nogometnih tekmah (Ur. list RS 
Mednarodne pogodbe št. 7/93) 

b) Ali 

/ 

je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjgkpv (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza ...) 

/ 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Vinko Poličnlk 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

dr. Rado Bohinc 
MINISTER 
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Predlog 

STRATEŠKIH CILJEV RAZVOJA TRGA 

DELA DO LETA 2006, POLITIKE 

ZAPOSLOVANJA IN PROGRAMOV ZA 

NJENO URESNIČEVANJE - (EU) 

- druga obravnava - EPA 1001 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 100-02/98-4 
Ljubljana, 15.03.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 15.3.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA STRATEŠKIH CILJEV RAZVOJA TRGA DELA 
DO LETA 2006, POLITIKE ZAPOSLOVANJA IN 
PROGRAMOV ZA NJENO URESNIČEVANJE - (EU), 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 19. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 17.3.2000 
ter 166., 168. in 187. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu strateških ciljev razvoja trga dela do leta 

2006, politike zaposlovanja in programov za njeno 
uresničevanje - druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je 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: 

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Staša Baloh Plahutnik, državna sekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG STRATEŠKIH CILJEV RAZVOJA TRGA DELA DO 

LETA 2006, POLITIKA ZAPOSLOVANJA IN PROGRAMI ZA 

NJENO URESNIČEVANJE 

♦ 

- Druga obravnava - 

Ljubljana 15.03.2001 
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1. Uvod ' 

Predlog strategije zaposlovanja temelji na Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 10M1, 17/92, 12/93, 73/93, 2-3/94, 38/94, 8(V97, 
69/98), Pregledu trga dela, državnem programu Republike Slovenije za prevzem pravnega reda 
EU, na predlogu strategije gospodarskega razvoja Republike Slovenije in Skupni oceni 
srednjeročnih prioritetnih nalog na področju zaposlovanja, ki ga je Slovenija julija 2000 
podpisala z Evropsko komisijo. 

Vztrajno visoka brezposelnost v Evropi v devetdesetih letih je pnpeljala do uvrstitve 
zagotavljanja visoke ravni zaposlenosti med pomembnejše družbeno-ekonomske cilje Evropske 
unije (v nadaljevanju EU). Z Amsterdamsko pogodbo je »spodbujanje zaposlovanja postalo 
stvar skupne skrbi in koordinacije«. Cilj - visoka raven zaposlenosti - pa naj bi bil upoštevan pri 
oblikovanju in uresničevanju vseh politik in aktivnosti EU. V skladu z Amsterdamsko pogodbo 
so vse članice dolžne pripraviti dolgoročne strategije zaposlovanja, letne akcijske načrte za 
zmanjševanje brezposelnosti in letne preglede dogajanj na trgu dela. V letu 1997 so bile prvič 
oblikovane skupne usmeritve politike zaposlovanja v EU, ki določajo štiri osnovne stebre te 
politike: I. Povečevanje zaposljivosti prebivalstva, II. Pospeševanje podjetništva in podjetniške 
miselnosti, III. Pospeševanje in spodbujanje prilagodljivosti posameznikov in podjetij in IV. 
Izenačevanje možnosti zaposlovanja moških, žensk in prizadetih skupin. Na Lisbonskem vrhu 
konec marca 2000 se je s strateškim ciljem - postati najbolj konkurečna na znanju temelječa 
ekonomija na svetu - pomen strategije zaposlovanja in vlaganj v ljudi samo še dodatno potrdil. 

EU se je odločila za celosten pristop k reševanju brezposelnosti, ki ne temelji le na klasičnih 
aktivnih programih zaposlovanja, temveč politiko zaposlovanja postavlja kot splet ukrepov na 
področju prilagodljivosti poslovanja in zaposlovanja, fiskalnih spodbud, ukrepov za 
pospeševanje podjetništva, spodbujanja razvoja malih in srednje velikih podjetij ukrepov za 
povečanje usposobljenosti aktivnega prebivalstva vključno s povečevanjem formalne 
izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in ukrepov, ki zagotavljajo različnim družbenim 
skupinam enakopravnost dostopa do dela. čeprav temeljite analize uspešnosti novih usmeritev 
politike zaposlovanja v EU še ni, pa je rast zaposlenosti že po letu 1998 postala bolj dinamična 
kot sredi devetdesetih let. 

Partnerstvo za pristop zavezuje Slovenijo k pripravi skupnega pregleda politik zaposlovanja, da 
bi se pripravila na sodelovanje oziroma usklajevanje politik v okviru EU. V državnem programu 
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU pa se je Slovenija zavezala k pripravi 
dolgoročne strategije razvoja trga dela. 

Obdobje gospodarske rasti, ki se je v Sloveniji začelo že leta 1993 vse do leta 1999, ni prineslo 
bistvenega izboljšanja razmer na trgu dela. Stopnja registrirane brezposelnosti se je ohranjala 
na ravni okoli 14% in se šele v letu 1999 začela sorazmerno hitro zmanjševati. Konec leta 2000 
je tako znašala 12%. Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili (metodologija Mednarodne 
organizacije dela), ki daje mednarodno primerljive podatke o stopnji brezposelnosti, se je v 
zadnjih štirih letih gibala med 7 in 8%. V letu 1999je znašala 7,6, leta 2000 pa se je spustila na 
7%. To je sicer manj, kot znaša povprečna stopnja brezposelnosti v EU, vendar pa je kljub 
temu resen ekonomski in socialni problem, ki mu bomo v prihodnje v Sloveniji namenili več 
pozornosti in k njemu pristopili z bolj aktivnim in bolj celostnim pristopom. Brezposelnost je 
zapravljanje razpoložljivih virov, ki zmanjšuje potencialni proizvod in dohodek (bruto domači 
proizvod), povečuje neenakost in načenja kakovost človeškega kapitala. Negativne posledice 
brezposelnosti lahko zaznamo na ravni družbe in na ravni posameznika. 

Slovenija se že danes, še bolj pa se bo v prihodnjih letih, srečevala z izzivi globalizacije, 
liberalizacije, približevanja »evropskim« pravilom ter nujnostjo prehoda iz tranzicijsko 
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industrijske družbe v sodobno tržno gospodarstvo. Tehnološki razvoj, ki je nujen za zmanjšanje 
razvojnega zaostajanja Slovenije za povprečjem EU, ni možen brez vlaganj v človeški kapital 
oziroma razvoja človeških virov. Vlaganja v človeški kapital sicer ne prinašajo učinkov že 
kratkoročno, vendar pa zanemarjanje tega vidika razvoja oziroma premajhna vlaganja v 
človeški kapital dolgoročno povzročajo krize ekonomskega in socialnega razvoja. Problem 
staranja prebivalstva, s čimer se in se bo srečevala Evropa, je prisoten tudi pri nas. Vendar to 
ni samo problem financiranja obstoječih sistemov socialne varnosti, temveč pred aktivno 
prebivalstvo postavlja zahtevo po vseživljenjskem izobraževanju. Na drugi strani pa pred 
izobraževalni sistem postavlja zahtevo po čim večji fleksibilnosti. 

Za dokončanje procesa tranzicije in s tem izpolnitev pogojev za uspešno vključitev Slovenije v 
EU bosta v prihodnjih letih še vedno potrebna intenzivno prestrukturiranje gospodarstva in 
realokacija resursov. S pospeševanjem razvoja človeških virov bomo lažje zmogli zaključiti 
prestrukturiranje gospodarstva in tudi institucionalno prilagajanje pravilom EU. V okviru 
enotnega notranjega trga EU pa bo fleksibilnost trga dela ob enotni monetarni politiki postala še 
pomembnejši dejavnik konkurenčnosti in sposobnosti prilagajanja gospodarstva. 

V slovenskem gospodarstvu je v drugi polovici devetdesetih let bilo še vedno močno prisotno 
prestrukturiranje, ki ne temelji na uvajanju novih proizvodov, iskanju novih trgov in tehnoloških 
procesov oziroma rasti dodane vrednosti, temveč na zmanjševanju zaposlenosti. Analiza 
poslovanja podjetij v obdobju 1994-1998 glede na lastniško strukturo je pokazala, da so ta 
negativni razvojni vzorec presegala predvsem podjetja, ki so v večinski tuji lasti, in 
novoustanovljena zasebna podjetja, ki niso dobila lastnika pri lastninjenju družbenega 
premoženja. V omenjenih kategorijah podjetij dodana vrednost na zaposlenega narašča ob 
povečevanju števila zaposlenih. Rezultati te analize torej posredno kažejo potencialno pozitiven 
učinek tudi na zaposlenost, ki bi ga lahko v prihodnjih letih prinese spodbujanje domačih in tujih 
naložb oziroma odpravljanje ovir za nastajanje in rast malih in srednjih zasebnih podjetij. 

Čeprav je stanje na trgu dela zrcalo dogajanj v gospodarstvu in demografskih gibanj, so 
problemi povezani tudi s vprašanji socialnega razvoja, tehnološko-razvojnega zaostajanja 
slovenske industrije, razvojnega zaostajanja sektorja storitev, zaostajanj v produktivnosti in 
kakovosti izdelkov, z nezadostno profrtabilnostjo izdelkov in podjetij, slabšo usposobljenost 
zaposlenih in menedžerjev za poslovanje v globalnem gospodarstvu, veliko vlogo države v 
gospodarstvu in pomanjkanjem ugodnih priložnosti za vlaganje. Izhajajoč iz analize stanja in 
primerjave nekaterih kazalnikov stanja na trgu dela v Sloveniji z EU lahko na kratko rečemo, da 
na stanje na trgu dela v Sloveniji določajo in označujejo predvsem naslednji problemi: 

• velika dolgotrajna brezposelnost, 
• velik obseg brezposelnih med skupinah, kot so npr., mladi brez ustrezne izobrazbe, starejši 

od 50 let, osebe z zmanjšano stopnjo zaposljivosti zaradi zdravstvenih in drugih razlogov, 
invalidi in drugih prizadetih skupin. Delež teh skupin je skoraj polovica brezposelnih, 

• nizka stopnja aktivnosti starejših od 50 let, 
• previsok priliv nekvalificiranega aktivnega prebivalstva iz šolskega sistema, kot posledica 

velikega obsega izpada iz sistema poklicnega izobraževanja, 
• velika izobrazbena, poklicna in regionalna neskladja, 
• velik obseg zaposlovanja in dela na črno, 
• pomanjkanje ustreznih institucij, ki bi v zadostnem obsegu omogočale sodobne pristope na 

področju usposabljanja in preusposabljanja aktivnega prebivalstva oziroma pridobivanja 
certifikatov o poklicni - strokovni usposobljenosti, 

• nezadostna vključenost odraslih v programe izobraževanja in usposabljanja, 
• prevelike ovire za nastanek in razvoj malih in srednjih podjetij, 
• prevlada pasivnih ukrepov politike zaposlovanja (neugodno razmerje med porabo sredstev 

za pasivne in aktivne ukrepe), 
• premajhna vključenost vseh socialnih partnerjev pri razreševanju brezposelnosti, 
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• pomanjkanje programov in spodbud za razvoj socialne ekonomije, 
• premajhna fleksibilnost aktivnega prebivalstva. 

Po vzoru novega evropskega modela pričujoča strategija zaposlovanja uvaja celostni pristop k 
zmanjševanju brezposelnosti in spodbujanju zaposlovanja, ki predpostavlja aktivno In usklajeno 
sodelovanje gospodarskega, šolskega, in finančnega področja pri uresničevanju ciljev 
zastavljene politike. Strategija prav tako predpostavlja večnivojsko aktivno socialno partnerstvo, 
ki se bo kazalo pri načrtovanju, izvajanju in financiranju politike zaposlovanja, ki jo oblikujejo 
naslednji štirje stebri: 
• povečevanje zaposljivosti prebivalstva, 
• pospeševanje podjetništva, 
• povečanje prilagodljivosti podjetij in zaposlenih, 
• zagotavljanje enakih možnosti. 
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2. Strategija razvoja trga dela in zaposlovanja v obdobju 2000-2006 

2.1 Širši makroekonomski okvir gospodarskega razvoja in trga dela 

Rast zaposlenosti bo odvisna od ustvarjanja domačih razmer za pospešen gospodarski razvoj, 
uspešnosti vključevanja v EU in dogajanj v mednarodnem okolju, še posebej pa gospodarskega 
razvoja v državah EU, kjer je slovensko gospodarstvo že v zadnjih letih prodalo okoli 65 % 
svojega Izvoza. Gospodarski razvoj in s tem povezano tudi zaposlovanje in dogajanje na trgu 
dela pa ne bodo odvisni samo od pripravljenosti Slovenije za vstop, ampak tudi od 
pripravljenosti EU za širitev notranjega trga. 

\ 

Razvoj Slovenije bo v prihodnjih letih zaznamovan s približevanjem EU. Osnovni 
makroekonomski cilji ekonomske politike pa bodo ob prilagajanju EU in nadaljnjem zniževanju 
inflacije pospešena gospodarska rast (povprečno letno okoli 5%), ki bi aktivni politiki 
zaposlovanja omogočila tudi rast zaposlenosti, zmanjševanje zaostanka v gospodarski 
razvitosti in povečanje splošne blaginje prebivalstva. Uspešno vključevanje, uresničitev 
predpostavk o pozitivnih gospodarskih gibanjih v mednarodnem okolju, uspešen preboj na višjo 
raven mednarodne konkurenčnosti bi namreč Sloveniji predvidoma prineslo pospešitev 
gospodarske rasti v prihodnji letih. 

2.2 Izhodišča strategije razvoja trga dela in zaposlovanja 

Stanje na trgu dela je odvisno od gospodarskih, demografskih in socialnih gibanj. Politika 
zaposlovanja s svojimi ukrepi vpliva na prilagajanje udeležencev na trgu novim dejavnikom in 
izzivom v okolju. Strateške usmeritve trga dela in zaposlovanja izhajajo iz okvirjev strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije, upoštevane pa so tudi usmeritve že sprejetih razvojnih 
programov za posamezna področja (šolstvo, regionalni razvoj...), stanja na trgu dela in Skupne 
ocene srednjeročnih prioritetnih_ nalog na področju zaposlovanja, ki ju je SJovenija pripravila v 
sodelovanju z Evropsko komisijo. 

Politika zaposlovanja v Sloveniji bo ob upoštevanju nacionalnih posebnosti že v obdobju 
pred vstopom sledila usmeritvam skupne politike zaposlovanja v EU, ki bodo s 
polnopravnim članstvom postale obvezujoče. Skupna politika zaposlovanja ob 
zagotavljanju stabilnega makroekonomskega okolja temelji na štirih stebrih evropske 
zaposlovalne politike. Ukrepi se bodo letno dopolnjevali s sprotnim sistemom 
spremljanja in vrednotenja njenih učinkov v Nacionalnih akcijskih programih 
zaposlovanja. 

Učinkovitost politike zaposlovanja in uresničevanje strategije trga dela in zaposlovanja bomo 
zagotavljali: 
• z aktiviranjem in povezovanjem vseh komponent ekonomske politike s politiko zaposlovanja, 
• z aktivno politiko zaposlovanja, s poudarkom na programih izobraževanja in spodbujanja 

vseživljenjskega učenja, ki bo pripomogla k večji zaposljivosti prebivalstva v razmerah 
demografsko starajoče se družbe, 

• z izboljšanim in izpolnjenim sistemom infrastrukture delovanja mrež institucij, ki izvajajo 
posamezne programe, na nacionalni in regionalni ravni, 

• z zagotavljanjem sprotnega sistema spremljanja ter poglobljenih evalvacij programov, 
• z vsestranskim vključevanjem socialnih partnerjev v načrtovanje in izvajanje politike 

zaposlovanja. 
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2. 3 Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 

Glavna usmeritev politike zaposlovanja bo spodbujanje aktivnih oblik povečevanja zaposlenosti 
in reševanja problema brezposelnosti. V ta namen se bodo v prihodnjih letih z ustreznimi 
zakonskimi podlagami še naprej zaostrovali pogoji za pridobitev in pravice iz pasivnih oblik 
pomoči, s čimer se bodo sredstva in napori namenjali predvsem vzpodbujanju brezposelnih 
oseb k aktivnemu iskanju zaposlitve. 

Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja v Sloveniji v obdobju 2000-2006 so naslednji: 
\ 

1. dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva oziroma njene poklicne usposobljenosti in 
kompetenc, 

2. zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno 
brezposelnih (na okoli 40 %) in deleža brezposelnih brez poklicne izobrazbe (na okoli 25 
%), 

3. zagotovitev vključenosti v aktivne programe vseh mladih brezposelnih, ki v 6 mesecih po 
nastopu brezposelnosti niso našli nove zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 
niso zaposlili, 

4. zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela, 
5. rast zaposlenosti, ki bo v povprečju v obdobju 2000-2006 presegala 1 % letno ob pospešeni 

gospodarski rasti, kar bo omogočilo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na okoli 5 % po 
mednarodni metodologiji oziroma registrirano stopnjo na okoli 8 % do konca leta 2006, 

6. nadaljnji razvoj socialnega partnerstva na področju razreševanja problema brezposelnosti in 
povečevanja zaposlovanja. 

Za doseganje prvega cilja bo potrebno povečati število vključenih odraslih v izobraževanje, saj 
je po vključenosti odraslih Slovenija šele na začetku uveljavljanja koncepta vseživljenjskega 
učenja. Pri oblikovanju spodbud za povečanje udeležbe zaposlenih in brezposelnih, v 
programih ' izobraževanja in pridobivanju' certifikatov o poklicni oziroma strokovni 
usposobljenosti, bomo izboljšali sodelovanje z delodajalci, spodbujali večjo kakovost pri 
izvajanju izobraževalnih programov, pripravi predlogov katalogov standardov strokovnih znanj 
in spretnosti, postopkih potrjevanja in preverjanja strokovnih znanj in spretnost. Država bo bolj 
intenzivno spodbujala delodajalce za večja vlaganja in večje vključevanje v izobraževanje in 
usposabljanje vseh zaposlenih ter k ustvarjanju novih delovnih mest, ki bodo zagotavljala 
možnosti za uporabo in nadaljnje razvijanje znanja in usposobljenosti in s tem vsestranski 
razvoj človeških virov in njihovo optimalno uporabo. Za dvigovanje izobrazbene ravni aktivnega 
prebivalstva pa je pomemben tudi nadaljnji razvoj certifikatnega sistema in izvedba načrtovanih 
sprememb v sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Za uresničevanje drugega cilja bo ob ukrepih in programih za uresničevanje prvega cilja 
potrebno razviti še posebne programe za zagotavljanje socialne vključenosti za brezposelne s 
težjimi omejitvami pri zaposlovanju in druge prizadete skupine prebivalstva. 

Za doseganje tretjega cilja je nujno potrebna preusmeritev politike zaposlovanja od pasivne k 
aktivni politiki. Zato je nujno, da se ponovno poveča obseg sredstev za aktivno politiko 
zaposlovanja (na okoli 1,2% bruto domačega proizvoda). 

Predpogoj za doseganje četrtega cilja, tj. zmanjševanje regionalnih razlik oziroma neskladij 
na trgu dela bosta uspešna regionalna politika zagotavljanja skladnejšega regionalnega 
razvoja, in večja mobilnost aktivnega prebivalstva, ki je na eni strani odvisna od povečane 
ponudbe zasebnih najemnih in socialnih stanovanj, na drugi pa od izgradnje prometne 
infrastrukture in učinkovitejšega izvajanja javnega prevoza, ki lahko omogoča še večje dnevne 
migracije. 
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Rast zaposlenosti, kot peti cilj, bo dosegljiva le ob stabilni gospodarski rasti, ki bo temeljila na 
pospeševanju tehnološke prenove industrije, povečanih investicijah v znanje in inovativnost, 
oblikovanju podjetniških mrež, pospeševanju podjetništva, oblikovanju spodbudnega okolja za 
naložbe (domače in tuje neposredne naložbe), spodbujanju rasti malih in srednjih podjetij, 
razvoja storitvenih dejavnosti in podjetniški prenovi podeželja. 

Rast zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti v prihodnjih letih v Sbveniji bo uresničena le, 
če bomo uspeli ustvariti spodbudno okolje za nastajanje novih in rast malih in srednjih podjetij, 
hitrejšo rast podjetniških investicij (domačih in neposrednih tujih investicij), hitrejši tehnološki 
razvoj in večja vlaganja v človeški kapital. 

\ 
S takšnim pristopom pa problem brezposelnosti in politika zaposlovanja nista v domeni sam 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, temveč sta prisotna pri oblikovanju vseh 
ukrepov ekonomske politike, ki jih sprejema vlada. Hkrati pa reševanje brezposelnosti ni več 
zgolj v domeni vlade, temveč v rokah vseh socialnih partnerjev bodisi na nacionalni bodisi na 
regionalnih ravneh. Nadaljnji razvoj socialnega partnerstva je tako zelo pomemben, da je 
posebej opredeljen kot šesti cilj za uresničevanje strategije. 

2. 4 Prednostni ukrepi za doseganje strateških ciljev do leta 2006 

2.4.1. Pravni okvir za doseganje strateških ciljev do leta 2006 

Pri oblikovanju politike zaposlovanja je potrebno konceptualizirati ustrezen pravni okvir ter 
zagotoviti uveljavitev ustreznih ukrepov za realizacijo načrtovane politike. Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, ki je odgovorno za izvajanje politike zaposlovanja, spremlja in 
usklajuje ustreznost in vplive celotne delovnopravne zakonodaje k realizaciji posameznih 
strateških ciljev politike zaposlovanja. 

Zato bo predčasno in/ali sočasno z nalogami, usmerjenimi na doseganje posameznih ciljev, 
potrebno (pre)oblikovati in prilagajati številne formalnopravne in materialnopravne predpise, 
vključno s kodeksi dobre prakse in kodeksi etike ter dobrimi poslovnimi običaji, standardi 
kvalitete in pd. 

Temeljni sistemski zakon je zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. V 
letu 2002 bo pripravljen nov zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki 
bo v celoti prilagojen usmeritvam EU na področju prostega pretoka oseb. Novi zakon bo 
posodobil postopke pospeševanja zaposlovanja in priprave na zaposlitev, ravno tako pa bo 
prispeval humanizaciji delovnopravnih odnosov v funkciji gospodarske rasti. 

Nov zakon o delovnih razmerjih je še vedno v postopku sprejemanja. Ta zakon bo s 
poenostavitvijo postopkov in stroškov najemanja in odpuščanja pripomogel k večji prožnosti v 
delovnih razmerjih in prinesel dodatne poenostavitve najemanja in odpuščanja za male 
delodajalce. Istočasno bo uvedel bolj fleksibilne oblike zaposlitve kot so zaposlitev za skrajšani 
delovni Čas, delo na domu.. 

Področje zaposlovanja je sedaj direktno ali indirektno urejeno z obsežno delovnopravno 
zakonodajo kjer je potrebno upoštevati in obravnavati tako še vedno veljavne zakone sprejete 
pred osamosvojitvijo Republike Slovenije (zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, 
zakon o stavki in omenjeni zakon o delovnih razmerjih, ki je v postopku sprejemanja), kot tudi 
novo sprejete zakone o sodelovanju delavcev pri upravljanju, o reprezentativnosti sindikatov, o 
delovnih in socialnih sodiščih, o inšpekciji dela, o varnosti in zdravju pri delu). Obstoječe 
predpise bo potrebno dopolniti s tistimi, ki jih so prilagojeni in primerljivi z Evropsko zakonodajo 
(npr.: zakon o kolektivnih pogodbah). 
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V letu 2000 je bil sprejet zakon o zaposlovanju in delu tujcev. Vlada na podlagi resolucije o 
migracijski politiki ter gibanj in razmer na trgu dela letno določa najvišje število kvot za 
zaposlovanje tujcev. Stalno zaposlovanje tujcev se nadomešča z občasnimi, časovno 
omejenimi oblikami dela in zaposlovanja. 

Na področju usposabljanja in izobraževanja je v letu 2000 Državni zbor sprejel Zakon o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki ureja postopke ocenjevanja in formalno priznavanje 
poklicnih kvalifikacij v certifikatnem sistemu. Zakon je odpravil številne pomanjkljivosti, zapolnil 
pravno praznino in celovito uredil to področje z upoštevanjem sprejetih načel za izvajanje 
politike izobraževanja in zaposlovanja v državah članicah Evropske unije. 

\ 
V letu 2001 se bo pripravil predlog zakona o postopku priznavanj kvalifikacij državljanom držav 
članic EU in nekaterih držav članic EFTA za opravljanje reguliranih poklicev v Republika 
Slovenija in dopolnil zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Odpravljanje zaposlovanja na črno ustvarja ugodnejše pogoje na trgu dela in zaposlovanja. 
Negativne posledice zaposlovanja na črno, kot so izguba državnih prihodkov, povečanje odliva 
za različne oblike socialnih transferov prebivalstvu, povečanje obremenitev davkoplačevalcev, 
se tako za delojemalce in delodajalce, odpravljajo s Programom odkrivanja in preprečevanja 
dela in zaposlovanja na črno, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v letu 1997 in 
Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. 

Nov koncept politike zaposlovanja daje pomembno vlogo socialnim partnerjem, saj je 
uresničevanje smernic na področju spodbujanja prilagodljivosti podjetij in posameznikov 
odvisna predvsem od dogovora med socialnimi partnerji. Raven socialnega dialoga na vseh 
nivojih še ne omogoča uspešne modernizacije dela, ki je predpogoj za razvoj podjetij in 
socialno varnost zaposlenih. Usklajeni cilji in interesi vseh socialnih partnerjev glede na 
predvideno gospodarsko rast omogočajo doseganje sporazuma o načinih delovanja vsakega 
posameznega partnerja, tudi pri doseganju strateških ciljev zaposlovanja. Zato bo potrebno 
spodbujati socialne dialog na državni in lokalnih ravneh ter opredeliti nova področja, kjer je 
zaželen partnerski dogovor. Ustvariti nove formalne okvirje, v katerih se bodo socialni partnerji 
dogovarjali. 

Za uspešno vodenje dialogov je potrebna usposobljenost vseh socialnih partnerjev, zato bo 
posebna pozornost usmerjena na dvig nivoja znanja, usposobljenosti in dostopa do potrebnih 
informacij vseh socialnih partnerjev, tudi ob tehnični pomoči tujih partnerjev in sredstev EU. 

2. 4. 2 Ključne usmeritve in ukrepi 

Ključne usmeritve in ukrepi uresničevanja strateških ciljev sledijo globalnim usmeritvam 
evropske zaposlovalne politike, zato bomo razvijali naslednje prioritetne ukrepe na 
posameznem področju uresničevanja politike zaposlovanja. 

2.4.2.1 Aktivno reševanje brezposelnos ti 

Znižali bomo obseg dolgotrajne brezposelnosti, tako da se bo delež dolgotrajno 
brezposelnih postopoma znižal na okoli 40%. To bomo dosegli z naslednjimi ukrepi: 

> povečanje obsega sredstev za aktivno politiko zaposlovanja, tako da bodo sredstva v 
primerjavi z bruto domačim proizvodom namenjena temu področju, primerljiva s poprečjem 
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EU. Sedanje razmerje med sredstvi namenjenimi za aktivne in pasivne ukrepe bo 
spremenjeno v smeri povečanja deleža za aktivne ukrepe s hkratnim postopnim 
zniževanjem za pasivne ukrepe. To bomo dosegali z restriktivnim pristopom na področju 
obsega in višine pasivnih pravic in s pomočjo promocije pomena in prednosti aktivnih 
programov pri razreševanju problema brezposelnosti, 

> povečevanje stopnje aktivnega iskanja zaposlitve oziroma vključevanje v programe aktivne 
politike zaposlovanja, s pomočjo programov osveščanja, nadzora in sankcioniranja. S tem 
se bosta približati stopnja registrirane in anketne brezposelnosti (brezposelnost po anketi o 
delovni sili), 

> zagotovitev vključevanja mladih najkasneje v šestih mesecih, ostalih brezposelnih pa 
najkasneje v dvanajstih mesecih po nastopu brezposelnosti, 

> razvijanje posebnih programov in specializiranih izvajalcev za delo s posameznimi ciljnimi 
skupinami brezposelnih s specifičnimi problemi (starejši, mladi, marginalne skupine), 

> razvijanje in vzpostavljanje integralnega informacijskega sistema za ugotavljanje potreb po 
programih, zagotavljanje sprotnega merjenja učinkovitosti posameznih ukrepov kot celotne 
politike zaposlovanja (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Center(i) za socialno 
delo, Davčni urad republike Slovenije, izvajalska mreža), 

> razširjanje mreže svetovalcev za delo z brezposelnimi, organizacij za razvoj človeških virov 
in razvili mrežo koncesionarjev - zasebnih agencij, 

> krepitev socialnega dialoga s ciljem doseganja konsenza in povezovanja vseh socialnih 
partnerjev pri zboijšati zaposljivost tako zaposlenih kot brezposelnih in pri reševanju 
problemov brezposelnosti in razvoju modemih odnosov na trgu dela, 

> razvijanje instrumentov za preprečevanje - nelegalnih oblik dela in sistem odkrivanja nad 
delom na črno. 

m 
V ta namen bomo socialni partnerji zagotovili aktiven socialni dialog in aktivno strokovno in 
finančno participacijo socialnih partnerjev pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju strategije in 
Akcijskega programa zaposlovanja. Za trdnejšo povezanost bomo socialni partnerji krepili 
večnivojsko socialno partnerstvo, ki se bo odrazilo v vzpostavljanju in upravljanju skupnih 
instrumentov in ustanov tudi na regionalnem nivoju. 

2.4.2.2 Razvoj kulture vseiivljenskega učenja 

Za starajočo se družbo kot je Slovenija je razvoj kulture vseživljenskega učenja ključnega 
pomena za ohranjanje zaposljivosti aktivnega prebivalstva in s tem ohranjanja konkurenčnosti 
gospodarstva, hkrati pa se bo s tem zmanjšal tudi pritisk na zgodnje upokojevanje. Razvoj 
vseživljenskega učenja bomo pospeševali z naslednjimi ukrepi: 

> razvoj novih programov, ki bodo omogočili pridobivanje znanja za zviševanje kvalitete 
življenja, informiranosti, kulturne in civilizacijske ravni, za ohranjanje kulturne tradicije in 
narodne identitete, za sobrvanje različnih kultur in za varovanje okolja, omogočili možnosti za 
izobraževanje za zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah; srednješolska izobrazba bo 
osnovni izobrazbeni standard, 

> zagotovitev, v sodelovanju s socialnimi partnerji, različnih oblik in možnosti izobraževanja 
zaposlenim in brezposelnim, prednostno pa tistim, ki so slabše izobraženi in usposobljeni za 
zviševanje dosežene ravni formalne izobrazbe in kvalifikacije; za ohranjanje, posodabljanje, 
poglabljanje znanja in usposobljenosti; za razvijanje in uporabo vrhunskega znanja. 

> uvajanje različnih motivacijskih dejavnikov za povečevanje izobraženosti in usposobljenosti, 
> razvoj neformalnih oblik pridobivanja znanja in potrjevanj znanj pridobljenih po neformalnih 

poteh (certifikati o poklicni oziroma strokovni usposobljenosti), 
> povečanje kakovosti izobraževanja odraslih, 
> spodbujanje motiviranost in vlaganja v izobraževanje pri posameznikih, v podjetjih, 
> spodbujanje lokalne ravni za načrtovanje razvoja in vlaganje v izobraževanje, 
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> usklajevanje spodbud in ukrepov za uresničevanje nacionalnega programa izobraževanja 
odraslih. 

2.4.2.3 Dvig izobrazbene ravni in zniževanje strukturnega neskladja na trgu dela 

Cilj na tem področju je dvig izobrazbene ravni prebivalstva tako da bo delež aktivnega 
prebivalstva brez dokončane poklicne šole padel pod 25%. Uresničitev tega cilja bomo dosegli 
z naslednjimi ukrepi: 

> širjenje in izboljšanje ponudb programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in 
njihove kvalitete glede na potrebe trga s ciljem zmanjšanja strukturnega neskladja in dyiga 
izobrazbene ravni in usposobljenosti, 

> povečanje števila izobraževalnih mest namenjenih odraslim, 
> razvoj in razširitev programov osebnostnega razvoja z elementi predpoklicnega 

izobraževanja in usposabljanja za ciljno skupino mladih, posebej tistih, ki potrebujejo 
prilagojene poklicne in delovne programe. 

> dograjevanje in prilagajanje dualnega sistema za brezposelne oziroma odrasle. Število 
brezposelnih vključenih v to obliko izobraževanja se bo povečalo, 

> nadaljnji razvoj certifikatnega sistema in načrtovane spremembe sistema poklicnega 
izobraževanja, 

> povečanje ponudbe katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti. 

m 
2.4.2.4 Zniževanje osipa iz poklicnega, srednjega in visokega šolstva 

Zmanjšali bomo število osipnikov iz poklicnega, srednjega in visokega šolstva, ter delež mladih, 
ki po osnovni šoli ne nadaljujejo šolanje, tako da bo delež tistih mladih, ki ne pndobijo poklicne 
izobrazbe padel pod 5%. To bomo zagotovili z naslednjimi ukrepi: 

> posodabljanje programov izobraževanja in zagotovitvijo njihovega prestrukturiranja, da 
bodo programi izobraževanja povezani s potrebami na trgu dela, 

> zagotavljajo ustreznejšega sistema poklicnega svetovanja in učne pomoči mladim s 
težavami pri učenju, 

> krepitev dualnega sistema izobraževanja. 

2.4.2.5 Izboljšanje položaja mladih na trgu dela 

Olajšali bomo prehod med šolo in delom in s tem zagotovili, da trajanje brezposelnosti mladih 
ne bo daljše od največ 6 mesecev. Zaposlovanje mladih bomo pospeševali z naslednjimi 
ukrepi: 

> izvajanje programov za usposabljanje za uspešen nastop na trgu dela, 
> kreiranje delovnih mest, 
> spodbujanje delodajalcev, da bodo razvijali dualni sistem izobraževanja in programe 

usposabljanje na delovnem mestu, 
> razvoj novih instrumentov na področju kadrovskega štipendiranja, 
> razvoj podjetniške ustvarjalnost mladih, 
> vzpostavitev pogojev sodelovanja med delodajalci in mladimi vključenimi v izobraževalne 

programe in programe usposabljanja na vseh nivojih, 
> razvoj novih ukrepov. 
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2.4.2.6 Razvoj podjetniške kulture 

Pospešili bomo razvoj ustvarjalne podjetniške kulture. Zavest o pomenu ustvarjalnega 
podjetništva bomo razvijali z naslednjimi ukrepi: 

> izvajanjem izobraževalnih programov, 
> promocijo potreb in interesov podjetnikov, 
> s seznanjanjem o možnostih razvijanja podjetniških priložnosti, 
> pospeševanjem podjetništva med ženskami, mladimi, in na podeželju. 

I 
Posebno pozornost bomo posvetili prenovi izobraževalnega sistema tako, da bodo znanja in 
sposobnosti kadrov bolj prilagojena potrebam razvoja malih podjetij. 

2.4.2.7 Izboljšanje pogojev za ustvarjanje delovnih mest v podjetjih 

Pospešili bomo razvoj novih mikro podjetij in omogočili bolj fleksibilno organiziranje dela v 
okviru obstoječih podjetij. V ta namen bomo ustrezno proučili zakonodajo, ki trenutno ureja 
pogoje za ustanavljanje in poslovanje podjetij in jo preuredili tako, da bo primerljiva z najbolj 
naprednimi zakonodajami na tem področju. V ta namen bomo izvajali naslednje ukrepe: 

* 
> odprava vseh nepotrebnih adminstrativnih ovir za ustanavljanje novih podjetij in poslovanje 

malih podjetij nasploh, in s tem občutno skrajšanje časa potrebnega za ustanavljanje, 
> razvoj ustreznejših finančnih instrumentov za razvoj novih malih podjetij ter ustrezne 

podporne institucije za razvoj dela na domu, dela na daljavo samozaposlovanja, na 
podeželju itd., 

> oblikovanje programov rizičnega sklada, ki bi prevzemal stroške odpuščanja v malih 
podjetjih z do 10 zaposlenimi. 

Razvoj tehnološko in inovativno usmerjenih podjetij, bomo spodbujali z naslednjimi ukrepi: 

> pomoč pri vstopu na tuje trge, 
> razvoj učinkovitejše svetovalne mreže za pomoč malim in srednjim podjetjem, 
> večje spodbude in druge vrste pomoči pri odpiranju delovnih mest na območjih z visokimi 

stopnjami brezposelnosti, 
> sofinanciranje stroškov usposabljanja v malih podjetjih, 
> razvoj garancijskih instrumentov pri bančnih posojilih za nova podjetja, ki bodo odpirala 

nova delovna mesta, 
> spodbujanje skupnih medpodjetniških aktivnosti na področju razvoja skupnih kadrovskih 

sen/isov in medpodjetniških izobraževalnih centrov, učnih delavnic in učnih podjetij za mala 
podjetja, ki bodo omogočili bolj urejeno in načrtnejšo kadrovsko izobraževalno politiko malih 
podjetij, 

> razvoj skupnih tehnološko-inovacijskih centrov, ki bodo omogočili lažji dostop malih in 
srednjih podjetij do informacijske tehnologije. 

Proučili bomo regionalne razlike v dinamičnosti razvoja malih podjetij in razvili regionalno 
instrumente za postopno izenačevanje podjetniške dinamičnosti. 
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2.4.2.8 Partnerstvo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja in kreiranju delovnih mest 
v okviru lokalnih zaposlitvenih iniciativ 

Enakomerni regionalni razvoj bomo dosegli z krepitvijo partnerstva med državo in lokalnim 
nivojem s posebno pozornostjo pri alokaciji državnih spodbud predstavlja ključen ukrep. 

Za Slovenijo kot deželo z izjemno naravno raznolikostjo, ki mora postati njena jasna 
mednarodna komparativna prednost in prepoznavnost, je ključnega pomena zagotavljanje 
trajnostnega, okolju in ljudem prijaznega razvoja. Okolje varstvene in socialno varstvene 
storitve bodo pri tem odigrale ključno vlogo. Te storitve v povezavi s storitvami na področju 
kulture,športa, turizma, komunikacij in informacij bodo predstavljale temeljno osnovo ustvarjanju 
možnosti za kreiranje novih delovnih mest na lokalnem nivoju tako v profitnem kot v 
neprofitnem sektorju. 

Zaposlitvene potenciale na teh področjih bomo še bolj okrepili z naslednjimi ukrepi: 

> spodbujanje razvojnih partnerstev na funkcionalno zaključenih območjih in zagotavljanje 
strokovno pomoči pri pripravi integralnih razvojnih programov, s poudarkom na aktiviranju 
zaposlitvenih potencialov in razvoju človeških virov, 

> spodbujanje povezovanja zasebnih in javnih sredstev za razvoj in financiranje projektov za 
izboljšanje kvalitete življenja lokalnih skupnosti ter odpiranja novih zaposlitvenih možnosti na 
tem področju, 

> zagotavljanje promocije podjetniške prenove podeželja prilagojeno posebnostim Slovenije z 
razvojem dopolnilnih dejavnosti in kooperativnih oblik zaposlovanja s čimer bo preprečen 
nadaljnji pričakovan odliv aktivnega prebivalstva s podeželja zaradi zmanjšanja obsega 
primarne kmetijske dejavnosti. Hkrati bo na s tem omogočena ohranjenost ponaseljenosti 
in revitalizacija podeželja in s tem zmanjšan pritisk na priseljevanje v mesta in pritisk na 
večanje brezposelnosti v mestih.' 

Vsi nacionalni ukrepi se bodo izvajali preko horizontalnih ukrepov zaposlovanja in v povezavi s 
posebnimi programi regij, ki jih bodo regije predvidele v svojih regionalnih programih. 
Regionalna neskladja bomo zmanjševali tako, da bodo za ukrepe v regijah, ki po stopnjah 
registrirane brezposelnosti za več kot 20% negativno odstopajo od državnega povprečja, 
zagotavljeni ugodnejši pogoji dodeljevanja sredstev. 

2.4.2.9 Zmanjševanje obsega dela In zaposlovanja na črno 

S sprejemom in izvajanjem zakona se zagotavlja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. 
Delo in zaposlovanje na črno je potrebno po eni strani ustrezno sankcionirati in po drugi 
razvijati spodbujevalne ukrepe, ki naj bodo usmerjeni v legalizacijo dela in zaposlovanja, ki se 
sedaj opravlja na čmo, zato bomo uvajali naslednje ukrepe: 

> izboljšanje legalnih zaposlitvene možnosti, 
> poenostavitev ter skrajševanje postopkov za pridobitev ustreznih dovoljenj in vpisov v 

legalne oblike dela oziroma opravljanja posameznih dejavnosti. 

2.4.2.10 Sprotno preverjanje vpliva davčnih obremenitev in spodbud na zaposlovanje 

V okviru spodbujanja podjetništva in primernega okolja za razvoj podjetništva bomo preverili 
možnosti zmanjševanja davčne obremenitve povezane s plačami zaposlenih. V ta namen se 
bomo osredotočili na naslednje ukrepe: 
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> preverjanje možnost znižanj osnovne najnižje davčne stopnje za dohodnino in višino praga 
za odmero dohodnine, 

> proučevanje ustreznosti in mednarodne primerljivosti davčnih in drugih razbremenitev ter 
subvencij s ciljem pospeševanja skrajševanje delovnega časa, ohranjanja zaposlenosti v 
delovno intenzivnih panogah, 

> spodbujanje part-time zaposlovanja in samozaposlovanja in 
> zagotavljanje olajšav in subvencij s ciljem pozitivne diskriminacije pri zaposlovanju invalidov, 

starejših in iskalcev prve zaposlitve. 

2.4.2.11 Povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti gospodarstva 

Glavni cilj strategije gospodarskega razvoja je povečanje blaginje vseh prebivalcev ob 
povečevanju globalne konkurenčne sposobnosti gospodarstva, ki se kaže v večji prilagodljivosti 
in sposobnosti odzivanja na spreminjajoče se razmere okolja. Večja prilagodljivost podjetij je 
pogojena s stopnjo usposobljenosti kadrov in organizacijo dela, ki podpira prilagajanje 
potrebnim strukturnim spremembam gospodarstva na področju trga dela (usposobljenost, 
fleksibilnost, stroški dela), tehnološkega razvoja (vlaganja v raziskovanje in razvoj, razvoj 
modernih tehnologij, povezovanje podjetij in raziskovalnih institucij), trženja (dostop do trgov, 
konkurenca) in razvoja produktov (uvajanja standardov kvalitete, produktivnost). 

Razvoj bo prinesel nadaljnje zniževanje števila zaposlenih v industriji in potrebo po razvoju 
novih zaposlitvenih priložnostih na področju storitvenih dejavnosti. Povečanje fleksibilnosti in 
konkurenčnosti je odvisna tudi od aktivne vloge socialnih partnerjev. Za povečevanje 
konkurenčnosti je pomembno ohranjanje pozitivnih trendov na področju rasti plač, ki morajo tudi 
v bodoče zaostajati za rastjo produktivnosti. 

Večja fleksibilnost posameznika je pogojena z višjo stopnjo njegove usposobljenosti, zato bo 
gospodarska modernizacija, poleg modernizacije organizacije dela, pogojena predvsem s 

-povečanimi investicijami v razvoj človeških virov. To sta prednostni področji, ki morata postati 
skupna skrb socialnih partnerjev v prihodnjem obdobju, če želimo povečati družbeni proizvod, in 
zagotoviti višjo blaginjo aktivnega prebivalstva ter hkratno znižanje stopnje brezposelnosti. Zato 
bomo spodbujali naslednje ukrepe: 

> modernizacijo organizacije dela za uvajanje bolj fleksibilnega trga dela. Uspešnost 
razvoja partnerstva bo v Sloveniji odločilno vplivala na možnost uvajanja novih oblik 
organizacije dela, kot so npr.: zaposlovanje s krajšim delovnim časom od polnega, začasna 
prekinitev zaradi razvoja kariere, delitev delovnega mesta, družini prijaznega zaposlovanja, 
uvajanje dela na domu, skrajševanje delovnega časa, spodbujanje inovacijskih procesov in 
uvajanje informacijske tehnologije, povezovanja v mreže podjetij, izločanje dejavnosti itd... 

> naložbe v razvoj človeških virov za zagotavljanje nacionalne konkurenčnosti. Ob 
izvajanju koncepta vseživljenjskega učenja in programov usposabljanja in izobraževanja 
odraslih bomo dvignili usposobljenost zaposlenih. Še posebej veliko pomanjkanje ustreznih 
znanj in sposobnosti je prisotno pri vseh ravneh managementa. Spremenili bomo smer 
negativnega trenda obsega investicij v permanenten strokoven in osebnostni razvoj 
zaposlenih. Tudi modernizacija organizacije dela je v tesni povezavi z izobraževanjem in 
usposabljanjem, ki tako predstavljata vzporeden ukrep za povečanje fleksibilnost in 
konkurenčnost podjetij in njihovih zaposlenih. Za spodbujanje investicij v razvoj človeških 
virov bomo zato uporabili naslednje ukrepe: 

• davčne in druge vzpodbude za naložbe v razvoj človeških virov v podjetjih in 
posameznikov, 

• razvoj kreditnega sistema štipendiranja (prenova sistema štipendiranja), 

19. marec 2001 93 poročevalec, št. 21 



• razvoj ustrezne mreže institucij za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, 
• uveljavitev zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 
• povečanje fleksibilnosti bomo dosegli tudi z deregulacijo poklicev, še posebej v letih 

2001 in 2002, ko bomo deregulirali več kot 350 poklicev, 
• vzpostavitev institucije za nadzor in spremljanje postopkov pridobivanja certifikatov o 

poklicni oz. strokovni usposobljenosti, 
• vzpostavitev mreže komisij za potrjevanja in preverjanja strokovnih znanj in 

spretnosti, 
• spodbujanje internacionalnega povezovanja na področju programov usposabljanja in 

izobraževanja ključnih kadrov, 
• oblikovanje novih instrumentov za spodbujanje izobraževanja z ustavljanjem regijskih 

skladov za razvoj človeških virov, ki bodo ustanovljeni in upravljani kot skdpne 
institucije socialnih partnerjev. 

Na področju razvoja človeških virov pričakujemo v prihodnjih letih tudi pomoč s strani 
Evropskega socialnega sklada, saj sicer Slovenija ne bo mogla zagotoviti stabilnega trga 
delovne sile, kot enega ključnih pogojev za vstop v EU. 

2.4.2.12 Zagotovitev enake dostopnosti do trga dela 

Tranzicijski procesi, so povzročili večji obseg segmentacije na trgu dela in s tem slabšanje 
dostopa posameznih ciljnih skupin do dela. Ti se kažejo v naraščajočem deležu brezposelnosti 
žensk, dolgotrajno brezposelnih, invalidov in drugih prizadetih skupin. Osnoven cilj je 
zagotavljanje enakih možnosti in aktiviranja ljudi. 

Zagotavljanje enakih možnosti med spoloma in usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja bo zagotovljena z naslednjimi ukrepi: . 

> povečanje enakih možnosti za zaposlitev ali aktivnosti v vseh poklicih in dejavnostih, 
> zagotovitev posebne podpore ženskam pri ustanavljanju lastnih podjetij, 
> zagotovitev povečanja udeležbe žensk v programih izobraževanja in usposabljanja in 
> zmanjševanje segregacije na trgu dela in plačne neenakosti med ženskami in moškimi. 
> razvijanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje vseh oblik diskriminacij pri 

iskanju zaposlitve in vstopu v zaposlitev, ohranjanju in napredovanju v zaposlitvi, dostopu 
do pravic in ugodnosti iz delovnega razmerja. 

Pomoč dolgotrajno brezposelnim pri ponovnem vključevanju na trg dela, bo zagotovljena 
z naslednjimi ukrepi: 

> razvoj posebnih zaposlitvenih programov, namenjenih posameznim podskupinam težko 
zaposljivih oseb za njihovo trajno vključitev v delovne procese 

> razvoj specializiranih izobraževalnih institucij, 
> spodbujanje novih storitvenih programov na socialno varstvenem področju, 
> razvoj socialne ekonomije, kot vmesne ali trajne oblike aktiviranja teh ciljnih skupin in 
> razvoj drugih lokalnih zaposlitvenih iniciativ, ki bodo usmerjene v njihovo postopno 

reintegracijo. 

Ukrepi pospeševanja vključevanja Invalidnih oseb na trg dela, bodo postopoma prilagojeni 
novi Mednarodni klasifikaciji okvar, prizadetosti in oviranosti (v originalu: ICIDH - International 
Classification of Impairments, Disabillties, and Handicaps) oziroma nastajajoči Mednarodni 
klasifikacijo ICIDH2 (v originalu: International Classification of Functioning, Disability and 
Health). Nova klasifikacija narekuje kvalitativno spremenjene pristope pri sistemskih 
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opredelitvah na področjih zaposlovanja oziroma izobraževanja, usposabljanja in priprave za 
delo in zaposlitev invalidov. Pri opredelitvah delazmožnosti nova klasifikacija ne izhaja iz 
telesnih in/ali duševnih okvar in prizadetosti, temveč iz preostalih (delovnih) zmožnosti 
(aktivnost, participacija) 

Poleg že obstoječih programov, ki se bodo nadaljevali oziroma (pre)oblikovali glede na njihove 
ugotovljene učinke, se bodo na področju zaposlovanja posebej razvijale dejavnosti in ukrepi, ki 
izhajajo iz veljavnih mednarodnih dokumentov in predpisov, kot so Standardna pravila za 
izenačevanje možnosti invalidov (Organizacija združenih narodov), mednarodni dokumenti o 
(splošnih) pravicah invalidov, predpisi EU, dokumenti Mednarodne organizacije dela in itd. 

Za pospeševanje vključevanja invalidnih oseb na trg dela se bodo razvijali naslednji ukrepi 

> uvajanje sodobne metodologije ugotavljanja sposobnosti / invalidnosti in na tej podlagi 
zagotovitev delovno zaposlitvenega razvoja invalidov. Enotno in sodobno ocenjevanje 
invalidnosti je podlaga za določitev ustreznih socialnih transferjev, 

> razvoj standardov za varno in zdravo delo z namenom preprečevati invalidnost, ki nastaja 
v delovnem razmerju in/ali je posledica specifičnih poklicnih bolezni, 

> zagotovitev pravočasnega in kvalitetnega usposabljanja vseh invalidom, ne glede na spol, 
starost, naravo ali stopnjo invalidnosti, 

> uvajanje kvotnega sistema vklječevanja invalidov v vse programe usposabljanja in 
zaposlovanja in ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter pri določenih skupinah 
delodajalcev na odprtem trgu, 

> oblikovanje in izvajanje posebnih programov in akcije popularizacije načela integracije na 
vse nivoje izobraževanja in usposabljanja invalidov; 

> razvoj instrumentov, ki bodo spodbijali solidarnostne pristope delodajalcev do tržno manj 
zanimivih kategorij oseb s prizadetostmni, 

> uvajanje novih oblik podpornih, zavarovanih delovnih mest in/all delovnih organizacij, 
namenjenim predvsem tistim skupinam, ki ne dosegajo 50%ga učinka (vmesne delavnice, 
učna podjetja, integracijska podjetja, pestrejše oblike invalidskih podjetij, socialnih podjetij 
itd.),  —  • 

> eksperimentalno izvajanje vmesnih oblik zaposlovanja za mejno populacijo invalidov, ki se 
sedaj vključena v varstveno delovne centre, po delovnih sposobnostih ter po sposobnostih 
za skrb o samemu sebi pa ne potrebuje izrazite varstvene dejavnosti teh centrov, 

> razvoj novih oblik usposabljanja za delo (delovno mesto, zaposlitev) pri delodajalcu ali v 
posebnih oblikah učnih delavnic in učnih podjetij, 

> razvoj novih oblik svetovalne, strokovne in/ali finančne pomoči delodajalcem, ki zaposlujejo 
večje število invalidov ter potrebujejo posebne kadre za delo z njimi (asistenti, mentorji, 
rehabilitacijski svetovalci), 

> nadaljevanje spodbujanja delovanja in razvoja invalidskih podjetij. 

Za integracijo Romske populacije in drugih težko zaposljivih skupin bomo razvijali 
naslednje ukrepe: 

> priprava posebnih projektov za zaposlovanje Romov, 
> uvajanje prilagojenih oblik priprave na zaposlitev, 
> izdaje publikacije ob položaju Romov na trgu dela. 
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3. Izvajalska infrastruktura za uresničevanje ciljev 

Uspešno uresničevanje strategije bo zagotovljeno s kvalitetnim izvajanjem ukrepov na 
posameznih področjih in s stalnim sodelovanjem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
z Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvom za 
okolje in prostor, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za finance in 
institucijami socialnih partnerjev. Za učinkovito koordinacijo in usklajevanje ter spremljanje 
uresničevanja ciljev strategije je vzpostavljena posebna Usmerjevalna skupina vlade in 
socialnih partnerjev. Usmerjevalna skupina spremlja, prilagaja, koordinira, usklajuje in 
prilagajala programe v akcijskih programov zaposlovanja, strategija se izvaja preko akcijskih 
programov zaposlovanja, ki jih sprejema Vlada Republike Slovenije za posamezno plansko 
obdobje. Naloga usmerjevalne skupine bo tudi sprotno usklajevanje politik in ciljev s 
usmeritvami in predpisi Evropske komisije in sodelovanje njenih predstavnikov v ustreznih 
telesih Evropske komisije. 

Uspešno uresničevanje ciljev zahteva postavitev indikatorjev za spremljanje uresničevanja 
ciljev in zagotovitev informacijskega sistema, ki bo omogočal njihovo spremljanje. Zato bo v 
okviru obstoječih institucij (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanja) potrebno zagotavljati analitično in strokovno 
podporo. Uresničevanje ciljev zahteva tudi spremenjeno vlogo nosilcev in posameznih 
obstoječih izvajalskih institucij na nacionalnem nivoju, kakor tudi ustrezno krepitev iniciativ na 
regionalni/lokalni ravni. 

Najpomembnejša institucija za izvajanje ukrepov na področju zaposlovanja je Zavod Republike 
Slovenija za zaposlovanje. Temeljna dejavnost je posredovanje zaposlitev, zaposlitveno in 
poklicno svetovanje za brezposelne in mlade, izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja 
ter izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti. Poleg tega je Zavod Republike Slovenija za 
zaposlovanje odgovoren tudi za izvajanje zakona o zaposlovanju in delu tujcev in za izvajanje 
sistema republiškega štipendiranja. 

S ciljem dviga kakovosti posredovanja zaposlitev, večjo učinkovitostjo in usposobljenostjo za 
izvajanje nalog po vstopu v EU bo Zavod Republike Slovenije zagotovil dvig strokovne 
usposobljenosti kadrov, izboljšal učinkovitost in racionaliziral postopke dela. 

Potrebno je krepiti strokovne in tehnične zmogljivosti Zavoda, da bi izboljšali kakovost in 
posredovanja zaposlitev. Krepitev individualnega pristopa pri obravnavi strank, timska 
obravnava strank ter intenzivno povezovanje z delodajalci so prednostne so prednostne naloge, 
ki jih bo Zavod razvijal v naslednjih letih. Te razvojne usmeritve zahtevajo krepitev vloge 
lokalnih uradov za delo, povečanje števila svetovalcev zaposlitve, večje povezovanje z 
delodajalci na lokalnem in regionalnem nivoju, racionalizacijo postopkov deia zaradi zmanjšanja 
administriranja, vzpostavljanje še učinkovitejšega sistema spremljanja obveznosti brezposelnih 
in zunanjih izvajalcev programov zaposlovanja, razvijanje samopostrežnega dostopa do 
informacij o trgu dela za stranke ter dvig kvalitete dela. Za izboljšanje učinkov izvajanja 
programov zaposlovanja bo Zavod upošteval regijske posebnosti trga dela ter tudi na regijski 
ravni sodeloval s socialnimi partnerji ter se povezoval z regijskimi razvojnimi institucijami. Za 
večjo učinkovitost dela Zavoda se bodo naloge, ki ne sodijo v okvir običajnih nalog javnih 
zavodov za zaposlovanje, prenesle na druge institucije (izvajanje republiškega štipendiranja, 
subvencioniranje študentske prehrane). 

Pri izvajanje nalog na področju zaposlovanja bodo v večji meri kot doslej vključeni koncesionarji 
- zasebne agencije za posredovanje in pospeševanje zaposlovanja. 

Na področju povečevanja zaposljivosti prebivalstva, bosta ključna nosilca Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ključne izvajalske 
institucije pa so Zavod republike za zaposlovanje, Center Republike Slovenije za poklicno 
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izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Republiški izpitni center, Inšpektorat Republike 
Slovenije za poklicne kvalifikacije in Urad Republike Slovenije za priznavanje kvalifikacij. Za 
uspešno izvajanje nalog povečevanja zaposljivosti bodo vse institucije ustrezno kadrovsko 
usposobljene. Ob javnih institucijah, bo potrebno spodbuditi tudi nadaljnji razvoj sodobne 
mreže specializiranih nevladnih institucij, ki bodo pridobile delno ali celotno koncesijo za 
izvajanje zaposbvalne politike. 

Na področju pospeševanja podjetništva bodo ob sodelovanju Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve ključni nosilci predvsem Ministrstvo za gospodarstvo, med nacionalnimi 
izvajalskimi institucijami pa Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki koordinira delo 
pospeševalne mreže in spodbuja razvoj programov, ki jih pospeševalna mreža izvaja. Uspešno 
uresničevanje ciljev na tem področju bo možno z vključitvijo združenj delodajalcev, posebej pa 
še sistema Obrtnih zbornic s svojimi območnimi enotami ter regionalne mreže Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

Pri zagotavljanju ustreznih razvojnih naložbenih sredstev za področje podjetništva bosta imela 
ključno vlogo Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in 
Sklad za razvoj malega gospodarstva. 

Na področju pospeševanja prilagodljivosti podjetij in zaposlenih, bo ključno vlogo odigral 
razvoj aktivnega socialnega partnerstva, ki bo zagotavljalo, na podjetniškem, panožnem kot tudi 
nacionalnem nivoju ter regionalnem/loklaniem nivoju, ustrezno ravnovesje med potrebo podjetij 
po uvajanju sodobne organizacije dela in fleksibilnih odnosov med delodajalci in delojemalci ter 
potrebo zagotovitvi ustrezne stopnje varnosti delojemalcev. Ključni nosilci so Ministrstvo za 
gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za šolstvo, znanost 
in šport in Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. 

Na področju izenačevanja možnosti za zaposlovanje bo ključni nosilec aktivnosti Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve, ključne izvajalske institucije pa Zavod republike Slovenije 
za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter specializirane institucije za 
usposabljanje in zaposlovanje invalidov. Pomembno vlogo na tem področju mora odigrati Urad 
za invalide pri vladi. Urad za enake možnosti bo ključen na področju ženske politike in z vidika 
zagotavljanja načel enakih možnosti, in odpiranja novih in prijaznejših zaposlitvenih možnosti za 
ženske. 

4. Viri za uresničevanje ciljev strategije 

Za izvajanje načrtovanih ukrepov doseganja opredeljenih strateških ciljev bo potrebno zagotoviti 
transparenten in evropsko primerljiv sistem razvojnih spodbud: kombinacijo subvencij, ugodnih 
posojil in kapitalskih vložkov, ki jih bodo v skladu s politiko konkurence in pravili državne pomoči 
dodeljevala država. 

V letih 2001 2002 bo Slovenija upravičena do različnih oblik predpristopnih pomoči v višini okoli 
59 milijonov Evrov v okviru Phare, ki jih lahko med drugim sistematično uporabi tudi za 
uresničevanje ciljev strategije zaposlovanja. Za namene uresničevanja ciljev politike 
zaposlovanja se bo iz sredstev Phare ekonomska in socialna kohezija v letu 2001 namenjalo 
55% sredstev. Po vključitvi pa bo Slovenija (ali njene regije) za namene razvoja človeških virov 
predvideva letno najmanj 40% vseh sredstev evropskih strukturnih skladov. 

Za učinkovito izvajanje evropske strukturne politike po vstopu v EU, je potrebno že v letih do 
2003 zagotoviti zadostne domače vire za izvedbo razvojnih programov. Strukturo in oblike 
razvojnih instrumentov je potrebno preoblikovati tako, da bodo tako po deležih za posamezna 
področja, kot tudi po načinu in vsebini financiranja čimbolj primerljivi s politiko strukturnih 
skladov. 
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V prihodnjih letih bi se sredstva za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja postopno 
povečevala tako da bodo dosegla povprečje EU. Ob vse večjem pomenu razvoja človeškega 
kapitala bo v prihodnjih letih potrebno zagotoviti dodatna javna in zasebna sredstva za vlaganje 
v človeške vire. Pomembno vlogo pri uresničevanju strategije zaposlovanja v smislu odpiranja 
možnosti za razvoj novih delovnih mest bosta s svojimi ukrepi prispevali tudi programi 
socialnega varstva in varstva okolja. 

Pomembno vlogo bodo pri uresničevanju strategije odigrala tudi sredstva socialnih partnerjev in 
lokalnih skupnosti, njihova udeležba ne bi smela biti nižja od 30% vrednosti vseh razvojnih 
sredstev. 

1 
Načrtovan obseg domačih virov, bo možno zagotoviti s pomočjo prestrukturiranja sedanjih oblik 
državnih pomoči. Del sredstev za izvajanje politike trga dela bo izhajal iz preusmerjanja 
sredstev za pasivne ukrepe v za izvajanje aktivnih programov. Kot dodaten možen vir 
(predvsem na ravni lokalnih skupnosti) pa predstavlja tudi uvedbo davka na nepremičnine. 

Za vzpostavitev in modernizacijo razvojne in implementacijske infrastrukture se bodo 
zagotavljali viri iz sredstev posameznih resorjev, deloma pa bomo zagotovili tudi sredstva v 
okviru predpristopne pomoči PHARE in drugih programov EU, kakor tudi ugodna posojila 
Banke za socialni razvoj pri Sveiu Evrope. Za naložbe v razvojno in izvajalsko infrastrukturo se 
bo namenjalo 5 % vseh razvojnih sredstev. Za uspešno implementacijo predpristopne pomoči 
Phare na področju razvoja čJoveških virov in zaposlovanja in s ciljem vzpostavljena 
infrastrukture za kasnejšo implementacijo sredstev Evropskega socialnega sklada, bo v okviru 
Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanja vzpostavljena projektna Agencija za 
evropski socialni skiad kot skupna institucija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in 
Ministrstva za šolstvo. 

5. Spremljanje, nadzor in evalvacija — • -   — 

Uresničevanje strategije bo spremljala Vlada Republika Slovenija. Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve bo pripravljalo poročila o izvajanju strategije na podlagi polletnih poročil 
vključenih posameznih ministrstev in drugih izvajalskih institucij. Poročila bosta obravnavala 
Usmerjevalna skupina vlade in socialnih partnerjev in Ekonomsko socialen svet ter jo predložila 
v sprejem Vladi Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije bo o uresničevanju ciljev enkrat 
letno poročala Državnemu zboru. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo zagotovilo izvajanje nadzora nad 
uresničevanjem strategije ter v sodelovanju z drugimi ministrstvi in institucijami razvilo enoten 
sistem evalvacij posameznih ukrepov. 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 17.3.2000 ob prvi obravnavi predloga 
Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike zaposlovanja in programov za njeno 
uresničevanje sprejel sklepa, daje 

1. predlog Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike zaposlovanja in 
programov za njeno uresničevanje primerna podlaga za pripravo predloga besedila 
za drugo obravnavo ter da 

2. predlog besedila akta za drugo obravnavo pripravi predlagatelj v skladu s 
stališčema Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in Komisije Državnega 
sveta Republike Slovenije za družbene dejavnosti. 

Predlog amandmajev k predlogu Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike 
zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje odraža spremembe, ki so v besedilu akta 
nastala na podlagi sklepa Državnega zbora Republike Slovenije. 

Pri pripravi gradiva je predlagatelj upošteval mnenje in pripombe Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije, ki se nanašajo na pravno-tehnično 
obdelavo predloga akta. Skladno z mnenjem tega sekretariata je besedilo za drugo obravnavo 
pripravljeno bolj jedrnato, ker so brez izgube za vsebino opuščeni deli, ki so se večkrat 
ponavljali. Zato je delno spremenjena tudi struktura besedila, kar pa ni vplivalo na celovitost 
gradiva. Ravno tako so prej uporabljene kratice in izrazi, ki so predstavljale/i že ustaljene 
strokovne pojme nadomeščene/i z ustreznimi slovenskimi celobesednimi izrazi. 

Mnenje oziroma pripombe Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za družbene 
dejavnosti so upoštevane pri prikazu pravnega okvira oziroma zakonodaje, ki je potrebna za 
dejansko uresničitev Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike zaposlovanja in 
programov za njeno uresničevanje, ter pri strnjenem prikazu vloge socialnih partnerjev na 
vseh ravneh socialnega dialoga. 

Naslov predloga akta, ki se je glasil: Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006, politike 
zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje, je posledično prilagojen strukturi in 
vsebini sedanjega dokumenta, tako da se glasi: Strategija razvoja trga dela in zaposlovanja 
do leta 2006. Tako opredeljen naziv kaže na celovitost prikazanih ciljev, usmeritev, ukrepov, 
izvajalcev, inštitucij in potrebnih virov za izvedbo. 

Tako pripravljeno gradivo je v celoti usklajeno z usmeritvami skupne evropske zaposlovalne 
politike, ki temelji na štiristebrnem sistemu, razdeljenem na večje število konkretnih 
usmeritev. Dokument vključuje tudi prioritete za področje zaposlovanja v Sloveniji, vključene 
v Skupno oceno srednjeročnih prioritetnih nalog na področju zaposlovanja, ki gaje Slovenija 
julija 2000 podpisala z Evropsko komisijo. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve predlaga 2 amandmaja k predlogu Strateških 
ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike zaposlovanja in programov za njeno 
uresničevanje. 
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VLADA REPUDLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 15.3.2001 

AMANDMAJI 
K PREDLOGU STRATEŠKIH CILJEV RAZVOJA TRGA DELA DO LETA 2006, 
POLITIKE ZAPOSLOVANJA IN PROGRAMOV ZA NJENO URESNIČEVANJE 

(EPA 1001-n -draga obravnava) 

1. amandma: k naslovu STRATEŠKI CILJI RAZVOJA TRGA DELA DO LETA 2006, 
POLITIKE ZAPOSLOVANJA IN PROGRAMOV ZA NJENO 
URESNIČEVANJE 

Naslov gradiva se spremeni tako, da se glasi: 

Strategija razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 

Obrazložitev: 

Naslov predloga aha, ki se je glasil: Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006, politike 
zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje, je prilagojen spremenjeni strukturi 
dokumenta, skladno s pripombami Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora Republike Slovenije in Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za družbene 
dejavnosti, tako da se glasi: Strategija razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006. Tako 
opredeljen naziv kaže na celovitost prikazanih ciljev, usmeritev, ukrepov, izvajalcev, inštitucij 
in potrebnih virov za izvedbo. 

2. amandma: k 3. poglavju IZVAJALSKA STRUKTURA ZA URESNIČITEV CILJEV 
in k 4. poglavju VIRI ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE 

V zadnjem odstavku 4.poglavja Viri za uresničevanje ciljev strategije se črtajo zadni trije 
stavki, ki se glasijo: 

»Za naložbe v razvojno in izvajalsko infrastrukturo se bo namenjalo 5 % vseh razvojnih 
sredstev. Za uspešno implementacijo predpristopne pomoči Phare na področju razvoja 
človeških virov in zaposlovanja in s ciljem vzpostavljena infrastrukture za kasnejšo 
implementacijo sredstev Evropskega socialnega sklada, bo v okviru Centra Republike 
Slovenije za poklicno izobraževanja vzpostavljena projektna Agencija za evropski socialni 
sklad kot skupna institucija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za 
šolstvo«, 
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ter se v 3. poglavja Izvajalska struktura za uresničitev ciljev dopiše nov zadnji odstavek, 
ki se glasi: 

»Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pristojno in odgovorno za izvajanje 
nalog, ki bodo potrebna za črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Zato bo to 
ministrstvo v letu 2001 vzpostavilo vse strokovne podlage ter potrebno infrastrukturo za 
izvajanje, programiranje, vodenje, spremljanje, nadzor in evalvacijo ter koordinacijo 
programov Evropskega socialnega sklada v Sloveniji. S tem namenom bo Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve zagotovilo tudi informacijski sistem za spremljanje 
izvajanja programov. S pomočjo strokovnjakov EU bodo posebej usposobljeni strokovni 
kadri, ki bodo izvajali naloge na področju Evropskega socialnega sklada v Sloveniji«, 

Obrazložitev: 

Prevzem, načrtovanje in izvajanje zahtevnih strokovnih nalog, ki izhajajo iz projektov 
Evropskega socialnega sklada, terjajo pravočasne priprave, ki se predvsem nanašajo na 
usposabljanje kadrov in zagotovitev ustreznega informacijskega sistema. Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve je nacionalni nosilec vseh navedenih nalog. V tem pripravljalnem 
obdobju bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izvedlo vse potrebno za 
racionalno, ekonomično in učinkovito izvajanje nalog v povezavi z Evropskim socialnim 
skladom. 

Istočasno bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ob tuji tehnični pomoči (twinngi, 
tehnična pomoč v okviru programom Phare, programi v okviru cross-border sodelovanja) 
zagotovilo s programi usposabljanja ustrezno usposobljenost izvajalskih institucij na 
nacionalnem in regionalnem nivoju. 
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