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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
0

DAVČNEM

IN

DOPOLNITVAH

POSTOPKD

ZAKONA

(ZDavP-?)

- EPA 611 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je dne 6. novembra 1998
poslala v obravnavo predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-?) hitri postopek.
Poslanec Miroslav Mozetič je dne 7. maja 1998 predložil
v obravnavo predlog zakona o spremembi zakona o
davčnem postopku (ZDavP-B) - skrajšani postopek EPA 481-11, ki ureja enako oziroma podobno vsebino
kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
vložil poslanec Miroslav Mozetič še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila Vlada
Republike Slovenije.

lastninskega preoblikovanja podjetij in Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, v
katerem je določen vrstni red plačil, če imetnik računa pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
ne razpolaga z denarnimi sredstvi na žiro računu. Ta rok je bil
podaljšan na 31.12.1998. Uveljavitev prehodnih določb zakona
je temeljila na predpostavki, da bo s 1.1.1999 pričela veljati
nova ureditev plačilnega prometa v Republiki Sloveniji. Glede
na to, da v tem roku prehod še ne bo izvršen, je potrebno
ponovno preložiti navedeno razveljavitev in sicer do sprejema
zakona, ki bo urejal plačilni promet v Republiki Sloveniji. Na ta
način bo omogočeno pobiranje dajatev v skladu z obstoječo
pravno podlago, dokler ne bodo podani vsi pogoji za uveljavitev
novega sistema.

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 5/11-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga obravnavo navedenega
predloga zakona po hitrem postopku zaradi izrednih potreb
države, ki so utemeljene z nujnimi spremembami prehodnih
določb zakona o davčnem postopku in nekaterih drugih nujnih
dopolnitev zakona, ki so potrebne za učinkovito pobiranje
obveznih dajatev.

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:

V prehodnih določbah zakona je urejen prehod iz sistema
pobiranja davkov ob plačilnem prometu na nov sistem, kjer
davčni organ nastopa neodvisno od plačilnega sistema, s tem,
da so mu z zakonom dodeljene pristojnosti za izterjavo dospelih
a ne plačanih dajatev. Trenutek prehoda je bil najprej z zakonom
določen na 31.12.1997, nato pa s spremembo zakona podaljšan
na 31.12.1998. Prav tako je bilo z zakonom o davčnem postopku
najprej določeno, da z 31.12.1997 preneha veljati med drugim
36. člen zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje
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doreči še nekatere druge, predvsem v zvezi z zapisnikom, s
čimer bo omogočeno hitrejše in racionalnejše delo davčnega
organa, hkrati pa varovane pravice davčnih zavezancev (nov
15. a člen).

UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Banke in hranilnice so na zahtevo davčnega organa dolžne dajati
podatke o računih, ki jih imajo pri njih fizične osebe, med katerimi
je tudi podatek o davčni številki, ki se sicer šteje za davčno
tajnost. Z zakonom o davčnem postopku ni predpisano, da so
fizične osebe dolžne dati podatke o svoji davčni številki navedenim
osebam, zato je potrebno v tem smislu dopolniti zakon (25. člen
ZDavP).

Zakon o davčnem postopku (ZDavP) je bil sprejet v mesecu
marcu 1996, uporabljati pa se je v pretežni večini členov pričel s
1. januarjem 1997. Zakon o davčnem postopku je bil sprejet kot
enotna postopkovna podlaga za delovanje in ravnanje na novo
vzpostavljene Davčne uprave RS. Z zakonom o davčnem
postopku so se poenotili postopki odločanja v davčnem organu
tako v smislu davčnih zavezancev kot v smislu pristojnosti
enotnega davčnega organa.

Zaradi določenih nejasnosti pri izvajanju določbe 25. člena ZDavP
je potrebno ta člen dopolniti tako, da se nanaša na točno določena
razmerja.

1. V prehodnih določbah zakona se je uredil prehod iz sistema
pobiranja davkov ob plačilnem prometu na nov sistem, kjer davčni
organ nastopa neodvisno od plačilnega sistema, s tem, da so mu
z zakonom podeljene pristojnosti za izterjavo dospelih a
neplačanih dajatev. Trenutek prehoda na nov sistem pobiranja je
bil najprej z zakonom določen na 31 .december 1997, nato pa
podaljšan s spremembo zakona v lanskem letu na 31 .december
1998. Prav tako je bilo z zakonom o davčnem postopku najprej
določeno, da z 31.12.1997 preneha veljati med drugim 36. člen
zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij in Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje
(v nadaljnjem besedilu: zakon o Agenciji), v katerem je določen
vrstni red plačil, če imetnik računa pri Agenciji RS za plačilni
promet ne razpolaga z denarnimi sredstvi na žiro računu. Ta rok
je bil podaljšan na 1. januar 1999. Od 1. januarja 1999 naj bi veljalo,
da se davčni dolg poravna pred vsemi drugimi dolgovi davčnih
zavezancev razen pred dolgovi iz naslova zakonite preživnine,
odškodnine za škodo, nastalo zaradi porušenega zdravja,
odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi
smrti preživljalca. S tem je zagotovljena nesporna prioriteta za
plačilo davčnih obveznosti glede na vse druge obveznosti davčnih
zavezancev.

Zaradi sproženih pobud za oceno ustavnosti uredbe o pogojih,
pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem
nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah je potrebno
26. člen dopolniti z obvezo bank in hranilnic o pošiljanju predpisanih
podatkov davčnemu organu.
Izvajanje 37. člena je pokazalo, da je treba dopolniti seznam
subjektov, katerim lahko davčni organ v zvezi z izvajanjem njihove
pristojnosti daje podatke, ki se sicer štejejo za davčno tajnost.
Glede na to, da je potrebno razširiti seznam oseb, ki lahko prejmejo
podatke, ki so sicer označeni z davčno tajnostjo, je potrebno
dopolniti tudi 38. člen, po katerem bo izrecno določeno varovanje
davčne tajnosti za osebe, ki bodo zaradi narave svojega dela
prišle v stik s takimi podatki.
V 44. členu je določeno, da je v primerih, ko dolžnik dolguje davek
za več let ali iz različnih odločb, izvršilni naslov seznam zaostalih
obveznosti. Ugotavljamo, da je potrebno zaradi zahtev sodišč
glede vsebine navedenega izvršilnega naslova za izterjavo
davčnega dolga iz dolžnikovega nepremičnega premoženja ter
vskladitve z novim zakonom o izvršbi in zavarovanju dopolniti
določbo o seznamu zaostalih obveznosti s podatki, ki jih mora
seznam vsebovati.

Uveljavitev prehodnih določb zakona, vključno z razveljavitvijo
36. člena zakona o Agenciji, je temeljila na predpostavki, da bo s
1. januarjem 1999 pričela veljati nova ureditev plačilnega sistema
v RS, po kateri bodo pravne osebe odpirale račune pri poslovnih
bankah in hranilnicah in ne več pri Agenciji za plačilni promet.
Glede na to, da v tem roku prehod še ne bo izvršen, je potrebno
ponovno odložiti navedeno razveljavitev.
2. Tekom izvajanja zakona v praksi se je pokazalo, da je potrebno
zakon v določenih členih dopolniti in spremeniti, da ne bi prišlo do
težav in nejasnosti v davčnem postopku. Te spremembe je
potrebno sprejeti v najkrajšem času tako, da bodo pričele veljati
s 1.januarjem 1999.
3. Zaradi predvidenega začetka uporabe zakona o davku na
dodano vrednost in zakona o trošarinah s 1. julijem 1999, kjer so
določene pristojnosti carinskega organa glede pobiranja trošarin,
je potrebno tudi zakon o davčnem postopku spremeniti tako, da
ga bo lahko neposredno uporabljala tudi Carinska uprava RS.
S spremembami in dopolnitvami drugih členov zakona se
predlagajo določene spremembe in dopolnitve tistih členov, katerih
izvajanje narekuje določene spremembe zakona.

47. člen ZDavP med razlogi za ustavitev postopka prisilne izterjave
po uradni dolžnosti ne predvideva plačila davčnega dolga oziroma
prenehanja dolga na drugačni podlagi, zato je potrebna dopolnitev
tega člena, hkrati pa je potrebno urediti primere, ko je bil davčnemu
dolžniku s sklepom dovoljen odlog oziroma obročno plačilo
davčnega dolga.
Osmo, deveto in deseto točko ter peti odstavek 65. člena ZDavP
je potrebno redakcijsko popraviti.
Praksa je pokazala, da določba 75. člena po kateri mora davčni
organ obvestiti dolžnika o času javne prodaje zarubljenih
predmetov najmanj 5 dni pred pričetkom dražbe, ne ustreza v
primerih, ko se prodajajo hitro pokvarljive stvari. Zato je potrebno
v zakonu za takšne primere določiti krajši rok, v katerem mora
biti dolžnik obveščen o času javne dražbe.
84. člen ZDavP določa, da znašajo stroški prisilne prodaje 1%
davčnega dolga, vendar najmanj 10.000 tolarjev. Takšna določba
lahko povzroči dolžniku nesorazmerno visoke stroške, če javna
prodaja ni bila uspešna ali je bil znesek prodaje nizek. Zato bo
potrebno določiti, da se stroški prisilne prodaje zaračunavajo
dolžniku, v odstotku od zneska dobljenega s prodajo zarubljenih
stvari, ne morejo pa biti nižji od 10.000 tolarjev.

PREDLAGANE REŠITVE
V predlogu zakona o trošarinah za tretje branje je predvideno, da
nadzor nad obračunavanjem in pobiranjem trošarin opravlja
Carinska uprava Republike Slovenije. Glede na navedeno je
potrebno razširiti uporabo zakona o davčnem postopku tudi na
carinske organe (1. člen).

Naslov XI poglavja ne ustreza vsebini, ki je urejena v tem poglavju,
to je zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti, zato ga bo
potrebno ustrezno spremeniti.

Davčni postopek se v določenih zadevah razlikuje od splošnega
upravnega postopka. Poleg že uveljavljenih sprememb je potrebno
poročevalec, št. 68
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zavezanci za davek iz dejavnosti.

V praksi se ugotavlja, da upokojenci med letom uveljavljajo
olajšave za vzdrževane družinske člane in jim zato ni bila
obračunana in plačana akontacija dohodnine in zato tudi niso bili
dolžni vložiti napovedi za odmero dohodnine. Po preteku leta pa
olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavlja zakonec
takšnega upokojenca, tako, da je bila olajšava v teh primerih
priznana dvakrat.
Zato je potrebna rešitev, da ne bi prihajalo do navedenih zlorab
zakona (2. točka 121. člena ZDavP).

Določbe 210. do 222. člena, ki se nanašajo na davek na dodano
vrednost in trošarine je potrebno uskladiti z zakonom o trošarinah
in zakonom o davku na dodano vrednost, ki sta v tretjem branju
v Državnem zboru.
ZDavP se uporablja v vseh primerih ko davčni organ odloča o
pravicah in dolžnostih posameznikov in drugih oseb glede
obveznih dajatev. 223. člen se nanaša na prispevke za socialno
varnost in določa način plačevanja prispevkov (po odbitku) in
roke plačil prispevkov. V 15. členu zakona o prispevkih za socialno
varnost (Uradni list RS, št.5/96,...3/98) je določeno, da se glede
obračuvanja in plačevanja prispevkov, zamudnih obresti, prisilne
izterjave in drugih vprašanj postopka uporabljajo določbe zakona
o davčnem postopku, tega zakona in zakonov. Iz te določbe ni
izrecno razvidna pristojnost davčnega organa glede odločanja o
odlogih, delnih odpisih, odpisih in obročnem odplačevanju
prispevkov za socialno varnost, posebej v povezavi z 245. členom
zakona o pokojninskem in invaliskem zavarovanju. Zaradi nejasnih
pristojnosti prihaja v praksi do težav, ko se zavarovanci oziroma
zavezanci za prispevke obračajo na davčni organ, posebej v
zvezi z možnostmi odlogov in odpisov prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje. Zato je potrebno določiti, da se določbe
ZDavP, ki se nanašajo na odlog in odpis davčnega dolga ne
nanašajo na prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
in na prispevke za zdravstveno zavarovanje.

V 130. členu ZDavP je določeno, da se davek od osebnih
prejemkov obračuna na dan izplačila prejemkov, plača pa v 6
dneh po izplačilu. Člen je potrebno dopolniti tako, da se davek (in
s tem vezano tudi na prispevke za socialno varnost) plača v
šestih dneh, vendar najkasneje pred izplačilom naslednjih plač.
Potrebno je dopolniti določbo 153. člena glede uveljavitve davčnih
olajšav v primeru, ko se na podlagi naknadnega nadzora ugotovi,
da je bil davčni obračun nepravilen in izda zavezancu odmerna
odločba na podlagi 161. člena zakona.
Potrebno je dopolniti določbe, ki se nanašajo na 191. člen ZDavP,
ki ureja odmero davka od premoženja. V prvem odstavku se bo
določil rok, v katerem mora davčni organ izdati odmerno odločbo,
to je do 31. marca tekočega leta. Posebej pa bo urejeno, na podlagi
katerih podatkov se izvrši odmera davka na posest plovnih
objektov in rok za izdajo odmerne odločbe.
V 192. členu je potrebno dodati ureditev, po kateri so prireditelji
iger na srečo dolžni voditi evidence in predlagati obračun davka
na dobitke.

Dopolnile se bodo tudi kazenske določbe in sicer z nekaterimi
novimi kazenskimi določbami za kršitve davčnih postopkov, ki jih
storijo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pravne osebe ter
banke in hranilnice. V skladu z zakonom o prekrških bo potrebno
zvišati zgornjo mejo denarnih kazni za prekrške davčne zatajitve,
ki ga stori fizična oseba, ki opravlja dejavnost in pravna oseba.

V 199. členu je potrebno spremeniti zadnji odstavek tako, da bo
omogočil davčnemu organu seznanitev s spremembami v izkazu
porabe dobička in kritja izgube, hkrati pa davčnim zavezancem
normalno izvajanje svojega poslovanja.
202. člen je potrebno dopolniti na način, kot je predvideno v 153.
členu.

Potrebno bo ponovno doreči prehodne določbe tako, da so
določbe postopka, ki so vezane na uporabo določb zakona o
Agenciji vežejo na uveljavitev predpisov o plačilnem prometu v
RS:

Z dopolnitvijo 206. člena se bo določilo kdaj zapadejo mesečni in
trimesečni obroki akontacije davka od dobička pravnih oseb in
rok plačila obrokov.

OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA
DRŽAVNI PRORAČUN

207. člen je potrebno dopolniti zaradi določitve novih akontacij
tekom leta in s tem izenačiti zavezance za davek od dobička z

Z uveljavitvijo tega zakona ne bo prišlo do finančnih stroškov za
državo, na tej podlagi se bo pospešilo pobiranje dajatev.

20. november 1998

5

poročevalec, št. 68

5. člen

BESEDILO ČLENOV:

V 37. členu se besedilo "Za davčno tajnost po prejšnjem členu se
ne šteje dajanje podatkov:" spremeni tako, da se glasi:
"Podatki, ki se po prejšnjem členu tega zakona štejejo za davčno
tajnost, se lahko posredujejo:"

1. člen
V zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in 87/97)
se v 1. členu za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se
glasi:

V 2. točki se za besedo "odkrivanje" dodata besedi "in pregon".
V 3. točki se črta podpičje in doda besedilo, ki se glasi:
"in priznavanjem socialnih pravic ter prejemkov;"

"Po tem zakonu postopa tudi carinski organ, kadar v davčnih
stvareh odloča o obveznih dajatvah in o pravicah posameznikov,
pravnih oseb in drugih strank."

Za 5. točko se dodajo nove 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:
"6. sodiščem v zvezi s konkretnimi postopki;
7. drugim državnim organom za izvajanje njihovih pristojnosti, če
je tako določeno s posebnimi predpisi;
8. davčnim organom drugih držav na podlagi dogovorov o
sodelovanju in izmenjavi podatkov;"

Sedanji drugi do četrti odstavek postanejo novi tretji do peti
odstavek.
2. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

Sedanja 6. točka postane 9. točka.

"15.a člen

6. člen

Zapisnik o davčnem postopku inšpekcijskega nadzora se sestavi
in vroči davčnemu zavezancu najpozneje v 15 dneh po končanem
pregledu in davčni zavezanec lahko poda nanj pripombe v 15
dneh po vročitvi.

V 38. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
"Uradne osebe organov in zavodov, ki so jim bili na podlagi 37.
člena posredovani podatki, ki štejejo za davčno tajnost, teh
podatkov ne smejo posredovati tretjim osebam. Prepoved
posredovanja podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, tretjim
osebam velja tudi za vse druge osebe, ki so zaradi narave svojega
dela prišle v stik s takšnimi podatki."

Pripombe na zapisnik davčni organ preveri in o tem sestavi
dopolnilni zapisnik. Pripombe zoper dopolnilni zapisnik niso
dopustne.
Davčni organ izda odločbo o odmeri davka najpozneje v roku 30
dni od dneva prejema pripomb na zapisnik oziroma od dneva, ko
je iztekel rok za pripombe. O pripombah se mora davčni organ
izjaviti tudi v odločbi.

7. člen
V 44. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se
glasita:

Davčni zavezanec mora odločbo iz prejšnjega odstavka tega
člena izvršiti v roku 30 dni od vročitve."

"Če dolžnik dolguje davek za več let oziroma iz različnih izvršilnih
naslovov je lahko izvršilni naslov seznam zaostalih obveznosti
dolžnika, ki ga sestavi knjigovodstvo davčnega urada, overi pa
direktor davčnega urada.

3. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

V seznamu zaostalih obveznosti mora biti za vsako vrsto
obveznosti naveden izvršilni naslov, datum izvršljivosti ter višina
dolga in zamudnih obresti, po podatkih kartice dolžnika.

"Fizična oseba predloži svojo davčno številko v vseh primerih,
ko prejema dohodke ali prejemke, razen v primeru razmerij med
fizičnimi osebami, če ne gre za obdavčljive dohodke ali prejemke.

Če je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti, katere
niso odmerili davčni organi, je izvršilni naslov odločba oziroma
plačilni nalog, s potrdilom o izvršljivosti."

Če fizična oseba tega ne stori, se ta dohodek ali prejemek fizični
osebi ne sme izplačati.

8. člen

Fizična oseba mora ob odprtju računov pri banki in hranilnici
predložiti svojo davčno številko."

V 47. členu se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in doda
besedilo:" če je pravica do izterjave dolga zastarala, če je dolžnik
davčni dolg plačal ali če je bil dolžniku dolg odpisan.".

4. člen
V 26. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

V drugem odstavku se za besedama "prisilne izterjave" doda
besedi "odpravi oziroma".

"Banke in hranilnice morajo pristojnemu davčnemu uradu pošiljati
podatke o računih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in podatke
o poslovanju preko teh računov. Banke in hranilnice morajo
pristojnemu davčnemu uradu pošiljati tudi podatke o računih
fizičnih oseb.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Davčni organ s sklepom odloži postopek prisilne izterjave po
uradni dolžnosti za čas, ko je bil dolžniku dovoljen odlog oziroma
obročno plačilo davčnega dolga."

Vlada Republike Slovenije določi pogoje, pod katerimi morajo
izplačevalci iz prvega odstavka tega člena plačila nakazovati na
račune pri banki in hranilnici ter način in roke sporočanja bank in
hranilnic o podatkih iz drugega odstavka tega člena."
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9. člen
V 65. členu se v prvem odstavku v 8. in 9. točki besede "ugotovitev,
da je bil" nadomestijo z besedami "navedba, da bo".
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"Prireditelj iger na srečo mora o obračunu in plačilu davka na
dobitke voditi evidenco ter davčnemu organu predložiti podatke o
obračunu davka v rokih in na način, kot ga predpiše minister,
pristojen za finance."

V petem odstavku se beseda "prejšnjega" nadomesti z besedo
"tretjega".
10. člen
V 75. členu se na koncu drugega odstavka doda stavek, ki se
glasi:
"V primeru, da se prodajojo zarubljene stvari, ki se kvarijo, je
lahko rok, v katerem davčni organ obvesti dolžnika o pričetku
dražbe, krajši od pet dni."

19. člen
V 199. členu se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi:
"Davčni zavezanec mora o nastalih spremembah v izkazu uporabe
dobička in kritja izgube obvestiti pristojni davčni organ."

11. člen
20. člen
V 84. členu se v tretjem odstavku besede "od davčnega dolga in
obresti" nadomestijo z besedami "od zneska, dobljenega s
prodajo".

V 202. členu se na koncu stavka črta pika in doda besedilo, ki se
glasi:
»oziroma do izdaje odmerne odločbe.«.

12. člen
21. člen

V 95. členu se v prvem odstavku besedilo "v 30 dneh od vročitve
odločbe, če s tem zakonom ni drugače določeno." spremeni tako,
da se glasi:

V 206. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Mesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega zadnjega
v mesecu, plačani pa morajo biti v 10 dneh od zapadlosti.

"v 30 dneh od vročitve odločbe oziroma od vložitve zahtevka za
vračilo po davčnem obračunu, če z zakonom ni drugače določeno."

Trimesečni obroki akontacije zapadejo v plačilo vsakega zadnjega
v trimesečju, plačani pa morajo biti v 10 dneh od zapadlosti."

13. člen
Naslov XI. poglavja se spremeni tako da se glasi:
"XI. ZAVAROVANJE IZPOLNITVE DAVČNE OBVEZNOSTI"

Drugi do peti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
22. člen

14. člen

V 207. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

V 121. členu se v 2. točki na koncu črta pika in doda besedilo:
"in med letom niso uveljavljali olajšav za vzdrževane družinske
člane."

"Razliko v višini akontacije mora zavezanec za že dospele obroke
akontacije plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije, obroki
akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do konca leta, pa se
sorazmerno povečajo.

15. člen
V 130. členu se v drugem odstavku besedilo "plačati pa najpozneje
v šestih dneh po izplačilu osebnih prejemkov." spremeni tako, da
se glasi:

Če je nova višina akontacije manjša, se obroki akontacije, ki
bodo dospeli v plačilo do konca leta, sorazmerno zmanjšajo."
23. člen

"plačati pa v šestih dneh po izplačilu osebnih prejemkov, vendar
najpozneje do prvega naslednjega izplačila osebnih prejemkov."

V 210. členu se črta drugi odstavek.

16. člen

Črtajo se 211., 213. in prvi, tretji in četrti odstavek 214. člena.

V 153. členu se za besedama »davčnega obračuna« doda
besedilo, ki se glasi:
»oziroma do izdaje odmerne odločbe,«.

24. člen
216. do 222. člen se črtajo.

17. člen

25. člen

V 191. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

Za 223. členom se doda nov 223.a člen, ki se glasi:

"Davek od premoženja na posest stavb odmeri davčni organ na
podlagi uradnih podatkov oziroma napovedi davčnega zavezanca,
z odločbo do 31. marca za tekoče leto. Davek od premoženja na
posest plovnih objektov odmeri davčni organ na podlagi podatkov
evidence o registraciji plovnih objektov v Republiki Sloveniji
oziroma davčni napovedi davčnega zavezanca o vpisu v evidenco
v Republiki Sloveniji ali v tujini, z odločbo do 31. marca za tekoče
leto. Davek od premoženja se plačuje v trimesečnih obrokih."

"223.a člen
Določbe 89., 90., 91. in 92. člena tega zakona se ne nanašajo na
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na
prispevke za zdravstveno zavarovanje.
26. člen
V 225. členu se doda nova 4. točka, ki se glasir
"4. če uporablja zarubljeno stvar, ki mu je bila izročena v hrambo
(prvi odstavek 64. člena)."

18. člen
V 192. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se
glasi:
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27. člen

29. člen

V 226. členu se v prvem odstavku za 1. točko doda nova 2. točka,
ki se glasi:
"2. če izplača dohodek fizični osebi, ki ni predložila svoje davčne
številke (25. člen);"

Za 228. členom se doda nov 228.a člen, ki se glasi:
"228.a člen
Prireditelj iger na srečo se kaznuje z denarno kaznijo od 1.000.000
do 6.000.000 tolarjev, če ne obračuna in plača davka na dobitke
od iger na srečo ob izplačilu dobitka in če ne predloži obračuna
davka (192. člen).

Dosedanje 2. do 6. točka postanejo 3. do 7. točka.
Za dosedanjo 7. točko, ki postane 8. točka, se dodata novi 9. in
10. točki, ki se glasita:
"9. če posreduje podatke, ki so davčna tajnost, tretji osebi, ki do
teh podatkov ni upravičena (38. člen);
10. če uporablja zarubljeno stvar, ki mu je bila puščena v hrambi
(prvi odstavek 64. člena);"

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba prireditelja
iger na srečo."
30. člen

Dosedanja 9. in 10. točka postaneta 11. in 12. točka.

V 229. členu se zneski "500.000 do 6.000.000" in "1.000.000 do
6.000.000" nadomestijo z zneski "500.000 do 12.000.000" in
"1.000.000 do 18.000.000".

V dosedanji 11. točki, ki postane 13. točka, se za besedama
"izplačilu dohodkov" postavi podpičje in črta nadaljnje besedilo.
V dosedanji 12. točki, ki postane 14. točka, se za besedama
"davka po odbitku" dodata besedi "in prispevkov" ter v oklepaju
črta besedilo "192. člen".

31. člen
V 231. členu se v tretjem odstavku črta besedilo, ki se glasi:
"36., 40., 41., 42., 43. in 44. člen zakon o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 - odločba US in 58/
95),".

Dosedanja 13. točka se črta.
V dosedanji 14. točki, ki postane 15. točka se v oklepaju črta
besedilo »prvi odstavek 210. člena, 211. člen, 221. člen in prvi
odstavek 222. člena«.

32. člen

Za 15. točko se doda 16. točka, ki se glasi:
"16. če ne obvesti davčnega organa o nastalih spremembah v
izkazu uporabe dobička in kritja izgube (tretji odstavek 199. člena)."

234. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Določbi 54. in 85. člena se za pravne osebe začneta uporabljati
z dnem uveljavitve zakona, ki bo urejal plačilni promet."

28. člen

33. člen

Za 226. členom se doda nov 226.a člen, ki se glasi:

V 235. členu se datum "31.decembra 1998" nadomesti z
besedilom, ki se glasi:
"uveljavitve zakona, ki bo urejal plačilni promet".

"226.a člen
Banka in hranilnica se kaznuje z denarno kaznijo od 1.000.000
do 6.000.000 tolarjev, če pristojnemu davčnemu organu ne pošilja
podatkov o računih fizičnih oseb; podatkov o računih fizičnih oseb,
ki opravljajo dejavnost in pravnih oseb, ki imajo pri njih račune in
o poslovanju preko teh računov na način, ki ga določi Vlada
Republike Slovenije (drugi in tretji odstavek 26. člena).

34. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 278. člen zakona
o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št.
48/90, 8/91 in 7/93).

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba banke in
hranilnice."

35. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1999.
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OBRAZLOŽITEV
1. V 1. členu predloga zakona je vnešena določba, po kateri tudi
carinski organ postopa po določbah zakona o davčnem
postopku, kadar v davčnih stvareh odloča o obveznih dajatvah
in o pravicah posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.
Ta dopolnitev je potrebna zato, ker je v skladu s predlogom
zakona o trošarinah za pristojni nadzorni organ tudi na
območju države določena Carinska uprava Republike
Slovenije:
2. Prav tako je vnesen nov 15.a člen, ker zakon o davčnem
postopku ne opredeljuje posebej postopka davčnega
nadzora, zaradi česar je potrebno za ta vprašanja uporabljati
zakon o splošnem upravnem postopku. Zaradi narave
davčnega nadzora, upoštevaje pri tem predvsem obseg
dokumentacije, ki jo je potrebno preveriti (in tudi pridobivanje
dokumentacije od drugih, npr. organov, drugih davčnih
zavezancev) ter potrebo po navajanju ugotovitev v zapisniku
(uporaba predpisov na ugotovljeno dejansko stanje), česar
pa zaradi kompleksnosti problematike velikokrat ni mogoče
izvajati sproti, dnevno, je to vprašanje v zakonu o davčnem
postopku urediti posebej.
3. Ker so banke in hranilnice na zahtevo davčnega organa
dolžne dajati podatke o računih, ki jih imajo pri njih fizične
osebe, med katerimi je tudi podatek o davčni številki, ki šteje
za davčno tajnost, je v 3. členu predloga zakona dopolnjen
25. člena zakona z določbo, da mora fizična oseba ob odprtju
računa pri banki in hranilnici predložiti svojo davčno številko.
4. Dopolnitev 26. člena zakona v 4. členu predloga daje zakonsko
podlago za obveznost bank in hranilnic, da davčnemu organu
za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pravne osebe
pošiljajo podatke o njihovih računih in poslovanju preko
računov ter podatke o računih za fizične osebe. V novem
tretjem odstavku se daje pooblastilo Vladi RS, da določi pogoje,
pod katerimi morajo izplačevalci plačila nakazovati na račune
pri banki in hranilnici ter roke in način sporočanja bank in
hranilnic o podatkih iz teh računov pristojnemu davčnemu
uradu.
5. Izvajanje 37. člena zakona je pokazalo, da je treba dopolniti
seznam subjektov, katerim lahko davčni organ v zvezi z
izvajanjem njihove pristojnosti daje podatke, ki štejejo za
davčno tajnost. V 5. členu predloga je dopolnjena določba, da
se lahko takšni podatki dajejo pristojnim zavodom ne samo v
zvezi s plačevanjem obveznih prispevkov, temveč tudi v zvezi
s priznavanjem socialnih pravic ter prejemkov fizičnim
osebam. Med subjekti, katerim se lahko dajejo podatki, ki
štejejo za davčno tajnost so na novo našteta sodišča in državni
organi, če gre za podatke potrebne za izvajanje njihovih funkcij
oziroma pristojnosti. Dodani so tudi davčni organi drugih držav,
kadar gre za izmenjavo podatkov na podlagi medsebojnih
dogovorov.
6. V 6. členu predloga se z novim drugim odstavkom 38. člena
zakona izrecno določa varovanje davčne tajnosti za uradne
osebe organov in zavodov, kot tudi za druge osebe, ki so
zaradi narave svojega dela prišle v stik s takimi podatki.
7. V 7. členu zakona se predlaga sprememba 44. člena zakona,
po kateri je lahko v primeru, ko dolžnik dolguje davek za več
let ali iz različnih izvršilnih naslovov, izvršilni naslov seznam
zaostalih obveznosti, ki ga sestavi knjigovodstvo davčnega
urada in overi njegov direktor. Natančneje se opredeljuje
vsebina dolgovnega seznama, kar je potrebno zaradi zahtev
sodišč, ki opravljajo izterjavo davčnih obveznosti iz
nepremičnega premoženja davčnih dolžnikov in uskladitve z
novim zakonom o izvršbi in zavarovanju.
8. 47. člen zakona med razlogi za ustavitev postopka prisilne
izterjave po uradni dolžnosti ne predvideva plačila davčnega
dolga oziroma prenehanja dolga na drugačni podlagi. Zato se
v 8. členu predloga besedilo prvega odstavka 47. členazakona
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ustrezno dopolnjuje. Dodani drugi odstavek rešuje primere,
ko je bil davčnemu dolžniku s sklepom dovoljen odlog oziroma
obročno plačilo davčnega dolga.
Popravki v osmi, deveti in deseti točki ter v petem odstavku
65. člena zakona, predlagani v 9. členu predloga so
redakcijskega značaja.
V 10. členu predloga je določeno, da se v primeru javne
prodaje zarubljenih predmetov, ki se hitro kvarijo določi krajši
rok, v katerem mora biti dolžnik obveščen o času javne dražbe
(75. člen).
V 11. členu predloga zakona je spremenjena določba 84.
člena, po kateri se bodo zaračunavali stroški prisilne izterjave
dolžniku v višini 1 % od dobljenega zneska za prodajo, vendar
ne manj kot 10.000 tolarjev.
S spremembo 95. člena v 12. členu predloga zakona se
določa, da se tudi v primeru zahtevka za vračilo davka na
podlagi davčnega obračuna, znesek davka vrne v tridesetih
dneh, če ni z zakonom drugače določeno.
V 13. členu predloga je določen nov naslov poglavja, ker
sedanji naslov ne ustreza vsebini poglavja, to je zavarovanju
izpolnitve davčne izpolnitve.
Predlagana dopolnitev 2. točke 121. člena zakona v 14. členu
predloga je predlagana zaradi primerov ugotovljenih v praksi,
da so upokojenci med letom uveljavljali olajšave za
vzdrževane družinske člane in jim zato ni bila obračunana in
plačana akontacija dohodnine in zato tudi niso bili dolžni vložiti
napovedi za odmero dohodnine. Po preteku leta je olajšavo
za vzdrževane družinske člane uveljavljal zakonec takšnega
upokojenca, tako, da je bila olajšava v teh primerih priznana
dvakrat.
Drugi odstavek 130. člena je v 15. členu predloga zakona
dopolnjen tako, da se mora davek od osebnih prejemkov (in
tudi prispevkov za socialno varnost) plačati najkasneje pred
izplačilom plač za naslednje obdobje.
S spremembo 153. člena in spremembo 202. člena, se v 16.
členu in 20. členu predloga zakona dopolnjujejo določbe glede
uveljavljanja davčnih olajšav v davčnem obračunu tako, da
bo zavezancu omogočeno, pri izdaji odmerne odločbe, ki
nastopi kot posledica naknadnega nadzora davčnega
obračuna, polno uveljavljanje dačvnih olajšav, ki so vezane
na višino davčne osnove.
S 17. členom predloga se spreminja prvi odstavek 191. člen
zakona, ki ureja odmero davka od premoženja. Določa se
rok, v katerem mora davčni organ izdati odmero, to je do 31.
marca tekočega leta, posebej pa se ureja pravna podlaga za
podatke, na podlagi katerih se izvrši odmera davka na posest
plovnih objektov in rok za izdajo odmerne odločbe.
V18. členu predloga je na novo določena obveznost prireditelja
iger na srečo za vodenje evidenc in dajanje ustreznih podatkov
za davek od dobitkov od iger na srečo.
S spremembami 199. člena se spreminja sedanja določba v
tem členu, ki določa, da se brez soglasja davčnega organa
ne more spreminjati izkaz uporabe dobička in kritja izgube v
obveznost pošiljanja davčnemu organu obvestil o teh spremembah.
Z dopolnitvijo 206. člena zakona v 21. členu predloga se določa
kdaj zapadejo mesečni in trimesečni obroki akontacije davka
od dobička pravnih oseb in rok plačila obrokov.
V 22. členu predloga zakona se dopolnjuje 207. člen zakona
glede poračunavanja obrokov akontacije v primeru nove
določitve akontacij.
V 23. in 24. členu predloga zakona se črtajo nekatere določbe
210. do 222. člena ZDavP, ki se nanašajo na davek na dodano
vrednost in na trošarine.
S 25. členom predloga zakona se odpravljajo nejasnosti glede
pristojnosti odpisov in odlogov prispevkov za pokojninsko in
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sankcioniranje prireditelja iger na srečo, če ne obračuna in
plača davka na dobitke od iger na srečo ob izplačilu dobitka
in ne predlaga obračuna davka davčnemu organu.
V 30. členu se predlaga povečanje zneska denarne kazni za
prekršek davčne utaje, ki je usklajena z novim zakonom o
prekrških.
25. V 31. členu je določeno, da se določbe 36., 40., 41., 42.,43. in
44. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni
list RS, št. 48/94, 18/95 - odločba US in 58/95) ne razveljavljajo
s tem zakonom.
26. V 32. členu predloga zakona je določeno, da se prisilna
izterjava na račune pravnih oseb pri bankah in hranilnicah in
ureditev, po kateri ima davčni dolg prednost pred drugimi
dolgovi zavezanca za pravne osebe, uveljavi šele z
uveljavitvijo zakona, ki bo urejal plačilni promet v RS. V 33.
členu pa je tudi določeno, da se med nosilce plačilnega
prometa v RS, do uveljavitve zakona, ki bo urejal plačilni
promet, šteje tudi Agencija RS za plačilni promet.
27. Ta zakon začne veljati 1. januarja 1999.

invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje.
24. V poglavju kazenskih določb so predložene naslednje
spremembe in dopolnitve:
V 26. členu se predlaga dopolnitev 225. člena zakona z novim
prekrškom, ki ga stori davčni dolžnik, če uporablja zarubljeno
stvar, ki mu je bila puščena v hrambi.
V 27. členu se predlaga dopolnitev 226. člena s štirimi novimi
prekrški za samostojnega podjetnika in za pravno osebo: če
izplača dohodek fizični osebi, ki ni predložila svoje davčne
številke (25. člen), če posreduje podatke, ki so davčna tajnost,
tretji osebi, ki do teh podatkov ni upravičena (38. člen), če
uporablja zarubljeno stvar, ki mu je bila puščena v hrambi
(prvi odstavek 64. člena) in če ne obvesti davčnega organa o
nastalih spremembah v izkazu uporabe dobička in kritja izgub
(drugi odstavek 199. člena).
S predlaganim 28. členom predloga se dodaja nov 226. a člen
zakona, ki sankcionira banke in hranilnice, ki pristojnemu
davčnemu uradu ne pošiljajo podatkov o računih fizičnih oseb,
ki opravljajo dejavnost ter podatkov o poslovanju preko
računov na način, kot ga je določila Vlada RS.
Iz zakona o davkih občanov se z 29. členom prenaša

26. člen

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO

Pravne in druge osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (v
nadaljnjem besedilu: zasebniki), državni in drugi organi in organi
lokalnih skupnosti, morajo plačila za dobavljeno blago in opravljene
storitve ter druge prejemke, ki jih izplačujejo, davčnim
zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in
hranilnicah pod pogoji, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.

1. člen
Po tem zakonu postopa davčni organ, kadar v davčnih stvareh in
drugih stvareh odloča o obveznih dajatvah (v nadaljnjem besedilu:
davkih) in o pravicah posameznikov, pravnih oseb in drugih strank,
ter državni in drugi organi, kadar so po drugih predpisih dolžni
uporabljati ta zakon.

37. člen

Določbe tega zakona veljajo tudi za posameznike, pravne osebe
in druge stranke ter državne in druge organe, kadar so davčni
zavezanci ali kadar za davčnega zavezanca obračunavajo in
plačujejo davke ali so jim naložene druge dolžnosti v zvezi z
ugotavljanjem obveznosti davčnih zavezancev.

Za davčno tajnost po prejšnjem členu tega zakona se ne šteje
dajanje podatkov:

Zakon o splošnem upravnem postopku se uporablja glede vseh
vprašanj postopka, razen tistih, ki so s tem zakonom drugače
urejena.

2. organom, pristojnim za odkrivanje prekrškov in kaznivih dejanj;

1. organu, pristojnemu za državno statistiko, za izvajanje
nacionalnega programa statističnih raziskovanj;

3. pristojnim zavodom v zvezi s plačevanjem obveznih
prispevkov;

Davčni organ po tem zakonu je Davčna uprava Republike
Slovenije.

4. lokalnim samoupravnim skupnostim v zvezi z njihovimi
dohodki;

25. člen

5. javnim pravobranilcem v zvezi z zastopanjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti v davčnih zadevah;

Fizična oseba predloži izplačevalcu dohodkov oziroma delodajalcu
svojo davčno številko. Če fizična oseba tega ne stori, izplačevalec
oziroma delodajalec fizični osebi ne sme izplačati dohodkov, če z
zakonom ni drugače določeno.
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opozorjena na zakonite posledice, če bi zarubljene stvari
odtujila ali poškodovala;

38. člen
Podatki, ki jih v davčnem postopku zvedo uradne in druge osebe
davčnega organa, izvedenci, tolmači, zapisnikarji in druge osebe,
ki so sodelovale v postopku, so davčna tajnost, morajo se trajno
varovati, in se ne smejo posredovati tretjim osebam, če ni s tem
zakonom drugače določeno.

11. morebitne pripombe dolžnika glede osebe cenilca, višine
cenitve ali kakšne druge pripombe oziroma morebitne
pripombe drugih oseb, ki uveljavljajo kakšno pravico v zvezi
s predmetom rubeža.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za osebe, ki ne sodelujejo
več v davčnem postopku,

Če je bil izterjevalec prisiljen uporabljati posebne ukrepe (pomoč
policije), se to vpiše v rubežni zapisnik.

44. člen

Zapisnik o rubežu podpišejo izterjevalec, ki je opravil rubež, dolžnik
in njegov zastopnik ali pooblaščenec ali član njegovega
gospodinjstva, zastopnik ali pooblaščenec dolžnika - pravne
osebe, navzoče priče, cenilec ali druge uradne osebe, ki so bile
navzoče pri rubežu.

Izvršilni naslov po tem zakonu je odločba o odmeri davka, davčni
obračun ter ugotovitvena odločba o neobračunanem in nepravilno
obračunanem davku, ki ga je bil dolžnik dolžan sam obračunati in
plačati oziroma ga je bil kot izplačevalec dolžan obračunati in
plačati ob izplačilu dohodkov.

Če dolžnik oziroma njegov zastopnik ali pooblaščenec oziroma
zastopnik ali pooblaščenec pravne osebe - dolžnika, noče
podpisati zapisnika o rubežu, ugotovi izterjevalec to v zapisniku
in navede razlog odklonitve oziroma, da je bil podpis odklonjen
brez pojasnila.

Če dolžnik dolguje davek za več let oziroma iz različnih odločb, je
izvršilni naslov seznam zaostalih obveznosti dolžnika, ki ga
sestavi knjigovodstvo davčnega urada, overi pa direktor davčnega
urada.

Izvod zapisnika o rubežu mora biti osebam iz prejšnjega odstavka
vročen.

Če je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti, katere
niso odmerili davčni organi, je izvršilni naslov izvršljiva odločba,
izvršljivi plačilni nalog, ki mora vsebovati tudi številko in datum
odločbe ali plačilnega naloga o naložitvi dajatve in potrdilo o
izvršljivosti.

75. člen
Javna dražba se odredi z oklicem. Oklic o javni dražbi mora
vsebovati podatke o času, kraju in načinu prodaje ter popis stvari
z vrednostjo, ocenjeno pri rubežu.

47. člen
Davčni or^an s sklepom ustavi postopek prisilne izterjave po
uradni dolžnosti, če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen,
spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega oziroma je
razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti.

Oklic o javni dražbi je treba objaviti na oglasni deski davčnega
organa, kjer bo dražba, ali na drug običajen način in dolžnika o
tem obvestiti najmanj pet dni pred pričetkom dražbe.
84. člen

Davčni organ s sklepom o ustavitvi prisilne izterjave razveljavi
vsa opravljena dejanja v postopku prisilne izterjave.

Dolžnik plača vse stroške prisilne izterjave.

65. člen

Če se ukrepi za prisilno izterjavo davkov odpravijo ali če se
kasneje dokaže, da niso bili upravičeni, trpi stroške teh ukrepov
davčni organ, ki je izdal sklep o prisilni izterjavi. Davčni organ
povrne dolžniku stroške ukrepov prisilne izterjave v 15 dneh od
dneva vložitve zahtevka za povrnitev teh stroškov.

O opravljenem rubežu mora izterjevalec napraviti zapisnik o
rubežu. V zapisnik o rubežu se vpišejo:
1. davčni organ ter ime uradne osebe, ki je opravila cenitev;

Stroški za sklep o prisilni izterjavi znašajo 1.000 tolarjev; stroški
prisilne prodaje znašajo 1% od davčnega dolga in obresti, vendar
najmanj 10.000 tolarjev.

2. priimek in ime ter stalno prebivališče oziroma sedež dolžnika,
davčna številka in podatki o drugih osebah, ki sodelujejo pri
prisilni izterjavi;

Za vsako pot izterjevalca v zvezi s prisilno izterjavo se zavezancu
zaračunajo stroški v znesku 3.000 tolarjev.

3. kraj in čas rubeža;
4. znesek dolga, obresti in stroškov, za katere se opravlja rubež;

Dolžnika bremenijo tudi vsi drugi stroški (za hrambo, prevoz,
stroški cenilcev in drugo) v dejanskih zneskih.

5. natančno označbo in opis zarubljenih predmetov;

95. člen

6. vrednost zarubljenih predmetov, ugotovljena s cenitvijo;

Davčnemu zavezancu ali komu drugemu, ki je na račun davka,
obresti, denarne kazni ali stroškov plačal več, kot je bil dolžan
plačati po pravnomočni odločbi ali po davčnem obračunu, se
preveč plačani znesek vrne v 30 dneh od vročitve odločbe, če s
tem zakonom ni drugače določeno.

7. priimek in ime ter naslov oziroma sedež tistega, ki so mu bile
stvari zaupane v hrambo;
8. ugotovitev, da je bil sklep o prisilni izterjavi poslan organu,
pristojnemu za registracijo motornih vozil oziroma plovil;
9. ugotovitev, da je bil sklep o prisilni izterjavi poslan klirinški
depotni družbi oziroma izdajatelju vrednostnega papirja;

Če je davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo drugih davkov
se mu vrne preveč plačani davek, zmanjšan za znesek davkov,
ki jim je potekel rok plačila.

10. ugotovitev, da sta bila dolžnik in hranitelj zarubljenih stvari

Davčni organ vrne po uradni dožnosti preveč plačani davek, če
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znesek presega 1.000 tolarjev. Preveč plačani davek do zneska
1.000 tolarjev se vrne na zahtevo davčnega zavezanca v roku
30 dni od vložitve zahteve. Če davčni zavezanec tega ne zahteva,
se mu preveč plačani davek s pripadajočimi obrestmi šteje v
naslednja plačila, ali v plačila druge vrste davkov. O tem mora
davčni organ obvestiti davčnega zavezanca.

192. člen
Davek na dobitke od iger na srečo obračuna in plača od vsakega
posameznega dobitka prireditelj igre ob izplačilu dobitka.
199. člen
Davčni zavezanec predloži davčni obračun davčnemu uradu,
kjer je vpisan v davčni register.

Davčnemu zavezancu pripadajo od neupravičeno odmerjenega
ali preveč odmerjenega davka obresti po obrestni meri, določeni
z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti, od dneva
plačila davka.

Izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz uporabe dobička in kritje
izgube ter potrdila o plačanem davku od prihodkov, doseženih z
udeležbo pri dobičku, so sestavni del davčnega obračuna.

Od preveč plačane dohodnine pripadajo davčnemu zavezancu
obresti po prejšnjem odstavku od dneva, ko je postala odločba o
odmeri dohodnine pravnomočna.

Izkaza uporabe dobička in kritja izgube ni mogoče spreminjati
brez soglasja davčnega urada.

Davčnemu zavezancu, ki sam obračuna in plača davek, od razlike
med letom plačane akontacije in davkom po davčnem obračunu,
ne pripadajo obresti po četrtem odstavku tega člena.

202. člen
Zavezanci za davek od dobička uveljavljajo zmanjšanje osnove
in druge olajšave v davčnem obračunu do poteka roka za vložitev
davčnega obračuna.

XI. ZAVAROVANJE DAVČNEGA DOLGA

206. člen

121. člen

Davčni zavezanec plačuje akontacijo davka v tekočem letu v
mesečnih ali trimesečnih obrokih sorazmerno z višino davčne
osnove po zadnjem obračunu davka.

Napovedi za odmero dohodnine niso dolžni vložiti:
1. zavezanci za dohodnino, katerih osebni prejemki in dohodki,
ki so vir dohodnine, ne presegajo zneska neobdavčljivih
dohodkov, določenih z zakonom;
2. zavezanci, katerih edini vir dohodnine je pokojnina, prejeta od
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike
Slovenije, če jim med letom, za katerega se dohodnina odmerja,
v skladu z zakonom ni bila obračunana in plačana akontacija
dohodnine.

Razliko v višini akontacije, ki nastane zaradi spremembe davčne
osnove na podlagi novega davčnega obračuna, mora zavezanec
za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem naslednjem
obroku akontacije. Obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do
konca leta, pa se sorazmerno povečajo.

130. člen

Če je višina akontacije na podlagi novega davčnega obračuna
manjša, se obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do konca
leta, sorazmerno zmanjšajo.

Davek od osebnih prejemkov se odmeri z odločbo na podlagi
davčne napovedi; kadar je delodajalec oziroma izplačevalec
osebnih prejemkov pravna oseba ali zasebnik, pa davek obračuna
in plača izplačevalec teh prejemkov.

Davčnemu zavezancu, ki prične s poslovanjem, davčni organ
določi način plačevanja in višino akontacije z odločbo.
Merila za določitev števila obrokov akontacij predpiše minister,
pristojen za finance.

Izplačevalec osebnih prejemkov mora davek od osebnih
prejemkov obračunati hkrati z obračunom osebnih prejemkov,
plačati pa najpozneje v šestih dneh po izplačilu osebnih prejemkov.

207. člen
Če davčni zavezanec oceni, da višina akontacije po prvem
odstavku prejšnjega člena ne ustreza pričakovanemu
poslovnemu izidu v tekočem letu, lahko pri davčnem organu
zahteva spremembo višine akontacije v 15 dneh po poteku
vsakega trimesečja. V vlogi za spremembo akontacije mora davčni
zavezanec predložiti podatke, ki dokazujejo spremembo v
pričakovanem poslovnem izidu, in sicer obračun za obdobje
tekočega leta pred vložitvijo vloge in oceno poslovnega izida za
tekoče leto. O zahtevi davčnega zavezanca za spremembo
akontacije odloči davčni organ z odločbo.

Izplačevalec mora davčnemu organu dostaviti obračun osebnih
prejemkov najkasneje na dan izplačila osebnih prejemkov.
153. člen
Davčni zavezanci uveljavljajo znižanje davčne osnove in olajšave,
določene z zakonom, ki ureja dohodnino, do poteka roka za
predložitev davčnega obračuna, oziroma roka za vložitev letne
davčne napovedi.
191. člen

210. člen

Davek od premoženja odmeri davčni organ na podlagi podatkov
davčnega registra oziroma napovedi davčnega zavezanca
vnaprej za odmerno leto in se plačuje v trimesečnih obrokih.

Davčni zavezanec predloži obračun davka na dodano vrednost
zadnjega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.
Davčno obdobje je koledarski mesec oziroma koledarsko
trimesečje.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačujejo zavezanci,
katerih odmerjeni davek ne presega 50.000 tolarjev, ta davek v
dveh polletnih obrokih.

poročevalec, št. 68
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V mesecu, v katerem je davčni zavezanec prvič registriran za
davek na dodano vrednost, začne davčno obdobje teči z dnem,
ki je določen v potrdilu o registraciji za davek na dodano vrednost.
Pri izbrisu iz registracije za davek na dodano vrednost se davčno
obdobje konča z dnem izbrisa.

220. člen
Za pogonsko gorivo in gorivo za ogrevanje mora davčni
zavezanec plačati trošarino v roku osmih dni od dneva obračuna.
221. člen

211. člen

Zavezanec za obračun in plačilo trošarine je dolžan do zadnjega
dne v mesecu za pretekli mesec predložiti pristojnemu davčnemu
organu obračun trošarine, ki je zapadla v plačilo.

Davčni zavezanec predloži do 31. marca tekočega leta' obračun
za preteklo leto na podlagi podatkov iz knjigovodskih listin, ki so
bile podlaga za obračun in plačilo davka na dodano vrednost s
stanjem na dan 31. decembra tistega leta, za katero sestavlja
obračun.

222. člen
Zavezanec za obračun in plačilo trošarine sestavi do 31. marca
tekočega leta letni obračun za preteklo leto na podlagi podatkov
iz knjigovodskih listin, ki so bile podlaga za obračun in plačilo
trošarine, s stanjem na dan 31. decembra tistega leta, za katero
sestavlja obračun.

213. člen
Davčni zavezanec plača davek na dodano vrednost najpozneje
do dneva predložitve mesečnega oziroma trimesečnega
obračuna.

Zavezanec za obračun in plačilo trošarine plača razliko po letnem
obračunu v 30 dneh po predložitvi obračuna, vračilo pa lahko
zahteva hkrati s predložitvijo obračuna.

214. člen
Če znesek davka, ki ga davčni zavezanec poračuna za
posamezno davčno obdobje, presega obveznost za plačilo davka
v tem obdobju, pristojni davčni organ to razliko upošteva kot
akontacijo davka v naslednjem davčnem obdobju, oziroma na
zahtevo davčnega zavezanca vrne davek v 90 dneh po prejemu
obračuna davka.

225. člen
»Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju
prekrška posameznik:«
1. če ne vloži davčne napovedi (prvi in drugi odstavek 120. člena,
prvi in drugi odstavek 131. člena, prvi odstavek 172. člena,
175. člen, 176. člen, prvi odstavek 177. člena, prvi odstavek
180. člena, prvi odstavek 183. člena, prvi in drugi odstavek
185. člena, prvi, drugi in tretji odstavek 189. člena in 193. člen);

Pred vrnitvijo davka mora davčni organ ugotoviti upravičenost
zahtevka za vračilo.
Davčnemu zavezancu od plačanega zneska davka, ki presega
davčno obveznost v davčnem obdobju, ne pripadajo obresti.
Davčni zavezanec vodi evidence, ki jih predpiše minister, pristojen
za finance.

2. če vloži davčno napoved, ki ne vsebuje podatkov, potrebnih
za odmero davka ali če v napovedi izkaže neresnične podatke
(105. člen);

216. člen

3. če posreduje podatke, ki so davčna tajnost, tretji osebi, ki do
teh podatkov ni upravičena (38. člen).

Davčni zavezanec, ki ima pooblastilo davčnega organa, mora
plačati trošarino, obračunano na podlagi izstavljenega
komercialnega trošarinskega dokumenta, do 25. naslednjega
meseca glede na mesec izdaje dokumenta.

226. člen
Samostojni podjetnik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost,
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 400.000 do 6,000.000
tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od 1,000.000 do
6,000.000 tolarjev:

Če davčni zavezanec ne dobi potrjenega izvoda izstavljenega
obračunskega trošarinskega dokumenta v roku dveh mesecev
od izstavitve, mora plačati trošarino do zadnjega dne v mesecu,
v katerem se izteče dvomesečni rok.

1. če na računih, ki jih izstavi kupcem izdelkov oziroma
naročnikom storitev, ne navede svoje davčne številke ter
davčne številke kupca izdelkov oziroma naročnika storitev,
če tako določa zakon (24. člen);

217. člen
Davčni zavezanec, ki ima pooblastilo davčnega organa, mora
plačati trošarino do zadnjega dne v mesecu, v katerem je nastala
obveznost obračuna za primanjkljaj, odpis in porabo izdelkov, za
katere se plačuje trošarina, znotraj davčnega območja.

2. če ne nakaže plačil za dobavljeno blago in opravljene storitve
ter druge prejemke, ki jih izplačuje davčnim zavezancem, na
njihove račune pri bankah in hranilnicah (26. člen);

218. člen

3. če poslovnih knjig in evidenc ne vodi ali jih ne vodi v redu in
pravilno ter na način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev
davčnih obveznosti oziroma, če jih na zahtevo davčnega
organa ne predloži v roku in na kraju, ki ga ta določi ali poslovnih
knjig in evidenc ne hrani do poteka roka, določenega v tem
zakonu (prvi, drugi in tretji odstavek 27. člena);

Davčni zavezanec - uvoznik izdelkov, za katere se plačuje
trošarina, mora plačati obračunano trošarino v roku osmih dni od
dneva obračuna.
219. člen

4. če poslovnih knjig in evidenc, ki se vodijo v tujini oziroma
njihovih verodostojnih prepisov ne predloži davčnemu organu
v roku, ki ga ta določi oziroma ne predloži overjenega prevoda
poslovnih knjig in evidenc v roku, ki ga je določil davčni organ
(drugi in četrti odstavek 28. člena);

V roku osmih dni od dneva obračuna nastane obveznost plačila
trošarine za nenamensko porabljene izdelke, za katere se plačuje
trošarina.
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Enako se kaznuje posameznik, samostojni podjetnik in druga
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ter pravna oseba, ki z
namenom iz prejšnjega odstavka ne prijavi dohodka ali drugih
okoliščin, ki vplivajo na ugotovitev takšnih obveznosti, kadar je
prijava obvezna, če davčna zatajitev, ki jo stori s takšnim
ravnanjem ne predstavlja kaznivega dejanja.

5. če na zahtevo davčnega organa ne zagotovi izpisa in
preizkušanja ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov
(prvi, drugi in tretji odstavek 29. člena);
6. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, potrebnih
za odmero in izterjavo davkov ter ne omogoči vpogleda v
svoje poslovne knjige in evidence za ugotovitev davčne
obveznosti davčnih zavezancev (30. člen);

Z denarno kaznijo od 300.000 do 3,000.000 tolarjev se za prekrške
iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

7. če ne dostavi davčnemu organu do 31. januarja tekočega
leta podatkov za odmero dohodnine za zaposlene za preteklo
leto in ne dostavi izpiska teh podatkov zavezancem za
dohodnino (34. člen);

231. člen
Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehajo veljati:

8. če njegova davčna napoved ne vsebuje podatkov, ki so
potrebni za odmero davka oziroma ti podatki niso resnični
(105. člen);

1. 154. člen, 160. člen, 166. člen, 171. člen, členi 184. do 193.,
členi 195. do 268., 274. člen, 276. člen in 277. člen zakona o
davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 in Uradni list
RS, št. 48/90 in 7/93);

9. če njegov davčni obračun ne vsebuje podatkov, ki so potrebni
za obračun davka oziroma ti podatki niso resnični (110. člen);

2. tretji odstavek 14. člena, 22. člen, tretji in četrti odstavek 23.
člena, četrti odstavek 26. člena, 28. člen, tretji odstavek 29.
člena, drugi, tretji in četrti odstavek 30. člena, tretji odstavek
31. člena, 32. člen, 35. člen, 39. člen, prvi, drugi, tretji, četrti,
peti in šesti odstavek 45. člena, 56. člen, 74. člen, 80. člen,
členi 83. do 86., členi 87. do 92., prvi, drugi in tretji odstavek 93.
člena, členi 94. do 106., četrti in peti odstavek 107. člena ter
členi 108. do 131. zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/
93, 2/94 - popravek in 7/95);

10. če kot izplačevalec dohodkov ne vodi evidence o obračunu
in plačilih davkov po odbitku in davčnemu organu ne predloži
podatkov o obračunu davka v rokih in na način, kot ga je
predpisal minister za finance in če teh obračunov ne hrani v
davčni evidenci 10 let (prvi in tretji odstavek 115. člena);
11. če kot izplačevalec dohodkov ne izroči davčnim zavezancem
obračuna davka ob vsakokratnem izplačilu dohodkov oziroma
po poteku leta ne izroči davčnim zavezancem do 31. januarja
obračuna davka za vse dohodke, izplačane v preteklem letu
(drugi odstavek 115. člena);

3. tretji odstavek 4. člena, 9. člen, 10. člen, 12. člen, 14. člen, 15.
člen, 16. člen, 17. člen, 18. člen, 19. člen, 20. člen, 21. člen, 22.
člen, 23. in 24. člen zakona o davku na promet nepremičnin
(Uradni list RS, št. 47/90);

12. če kot izplačevalec dohodkov ne obračuna in plača ali ne
obračuna in plača v roku, določenem s tem zakonom ali
nepravilno obračuna in plača davek po odbitku (drugi odstavek
130. člena, drugi odstavek 171. člena, drugi odstavek 174.
člena, 192. člen in prvi, drugi in četrti odstavek 223. člena);

4. 45. člen, 46. člen, 47. člen, 48. člen, 49. člen, 50. člen, 51. člen,
52. člen, 53. člen, 54. člen, 55. člen, 57. člen, 58. člen, 59. člen,
60. in 61. člen zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 72/93 in 20/95);

13. če kot izplačevalec osebnih prejemkov davčnemu organu ne
dostavi v roku obračuna osebnih prejemkov oziroma
obračuna in plačilnih list za zaposlene pri zasebniku (tretji
odstavek 130. člena in tretji odstavek 223. člena);

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 194. člen zakona
o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/98 in Uradni list
RS, št. 48/90 in 7/93).
Z 31. decembrom 1998 prenehajo veljati 36. člen, 40. člen, 41.
člen, 42. člen, 43. člen in 44. člen zakona o agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o
agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 - Odločba US in 58/
95, četrti odstavek 3. člena in tretji odstavek 6. člena zakona o
priseprvkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96) in prvi,
drugi in tretji odstavek 107. člena zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 71/93, 2/94 - popravek in 7/95).

14. če davčnega obračuna oziroma davčne napovedi ne predloži
v rokih, določenih s tem zakonom (152. člen, prvi in drugi
odstavek 155. člena, prvi in drugi odstavek 164. člena, prvi
odstavek 171. člena, 193. člen, prvi odstavek 201. člena,
drugi odstavek 205. člena, prvi odstavek 210. člena, 211.
člen, 221. člen in prvi odstavek 222. člena).
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekrške
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

V 81., 82., 83. in 85. členu zakona o prometnem davku (Uradni list
RS, št. 4/92, 9/92 - popravek, 12/93 - odločba US, 71/93 in 16/96)
se beseda »uveljavitve« nadomesti z besedama »začetka
uporabe«.

229. člen
Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000
do 6,000.000 tolarjev, samostojni podjetnik in druga fizična oseba,
ki opravlja dejavnost, z denarno kaznijo od 500.000 do 6,000.000
tolarjev in pravna oseba z denarno kaznijo od 1,000.000 do
6,000.000 tolarjev, če z namenom, da bi se sam ali kdo drug
popolnoma ali deloma izognil plačilu dohodnine, davkov ali drugih
predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb da krive podatke
o dohodkih, stroških, predmetih ali drugih okoliščinah, ki vplivajo
na ugotovitev takšnih obveznosti ali na drug način preslepi davčni
organ, če davčna zatajitev, ki jo stori s takšnim ravnanjem ne
predstavlja kaznivega dejanja.
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234. člen
Določbe 54., 55., 56. in 85. člena se za pravne osebe začnejo
uporabljati 1. januarja 1999.
235. člen
Določbe 26. in 101. člena, ki se nanašajo na banke in hranilnice,
veljajo do 31. decembra 1998 tudi za agencijo Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

0

IN

GOSPODARSKIH

DOPOLNITVAH

DRUŽBAH

ZAKONA

(ZGD-?)

- EPA 612 - II - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je dne 9. novembra 1998
poslala v obravnavo predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah - hitri
postopek (EP 612 - II).
Državni svet je dne 24. aprila 1998 predložil v obravnavo
predlog zakona o dopolnitvi zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-D) - skrajšani postopek - EPA 473 - II, ki
ureja enako oziroma podobno vsebino kot predloženi
zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložil Državni svet še nI končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je predložila Vlada Republike
Slovenije.

vlada navedeni odlok ustrezno spremenila oziroma razveljavila.

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 5/11-1998 določila
besedilo:

Ovire pravne narave, ki v Republiki Sloveniji na področju
statusnega prava gospodarskih subjektov otežujejo
vključevanje v Evropsko unijo, vsebujejo določbe, ki se
nanašajo na sestavo uprave delniške družbe (peti odstavek
246. člena zakona) in na status podružnic (561. do 568. člen
zakona). Druge predlagane spremembe pomenijo uskladitev
besedila zakona z glavnima spremembama.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH,
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 obravnava po hitrem postopku
zaradi naslednjih razlogov:

Glede na navedeno in glede na usmeritve iz Strategije Republike
Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo je očitno, da mora
Republika Slovenija odstraniti ovire, ki jih pravne ureditve držav
članic Evropske unije ne poznajo, zaradi česar so potrebne
predlagane spremembe ZGD, kar še posebej velja zaradi
skorajšnje uveljavitve Evropskega sporazuma o pridružitvi.

Ob primerjavi usklajenosti slovenskega pravnega sistema s
pravnim sistemom Evropske unije je vlada že kmalu po uveljavitvi zakona ugotovila, da je treba pred vključitvijo v Evropsko
unijo odpraviti nekatere ovire, ki jih veljavni pravni red vsebuje
in ki povzročajo težave v gospodarski praksi zlasti zato, ker v
nasprotju z obveznostmi, sprejetimi z mednarodnimi pogodbami,
uzakonjajo primere razlikovanja oseb glede na državljanstvo.

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:

Ob usklajevanju tolarskih zneskov s spremenjeno vrednostjo
XEU (Odlok o uskladitvi tolarskih zneskov po zakonu o
gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 32/98 in 38/98) se je
pokazala neustreznost ureditve, po kateri je vlada zavezana
spremeniti vse tolarske zneske iz 11. člena ZGD, čeprav npr.
za spremembo nominalne vrednosti delnic ni nobene potrebe
oziroma je to celo škodljivo. Zlasti glede na postopke
lastninskega preoblikovanja podjetij, ki še niso zaključeni, je
navedena uskladitev povzročila številne zaplete v vsakodnevni
gospodarski praksi, ki jih vlada ne more odpraviti brez
predlagane spremembe zakona. Ko bo zakon začel veljati, bo
20. november 1998

- Tone DOLČIČ, vršilec dolžnosti direktorja Službe Vlade
Republike Slovenije za zakonodajo,
- Ksenija MIHOVAR GLOBOKAR, državna podsekretarka v
Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Miro PREK, državni podsekretar v Službi Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo,
- Daša GORJUP, svetovalka I. v Službi Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo.
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Republike Slovenije. Drugi odstavek 567.člena ZGD pa v zvezi s
podružnicami določa, da morajo imeti zastopniki stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji. V praksi pomenita navedeni
določbi oviro, zaradi katere se tuji investitorji težje odločajo za
investiranje v Sloveniji, saj se morajo glede na trenutno zakonsko
ureditev odpovedati pravici do neposredne udeležbe pri vodenju
poslov družbe oziroma morajo izpolnjevati pogoj stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji. Na ta način je uzakonjena rešitev,
ki je spričo svoje jasnosti v neposrednem nasprotju z načelom
enakega obravnavanja (med očitne nedovoljene oblike
diskriminacije v škodo tujcev se po praksi Sodišča štejejo
predvsem zahteve v zvezi z državljanstvom, posebnimi dovoljenji
za opravljanje dejavnosti, dolžino bivanja na ozemlju določene
države ipd.), ki ga bo Republika Slovenija morala upoštevati kot
kandidatka za članstvo v Evropski uniji.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94 in 29/98 - v nadaljnjem besedilu: ZGD), ki velja od 10.julija
1993, je celovito uredil področje statusnega prava gospodarskih
subjektov v Republiki Sloveniji.
Vlada Republike Slovenije stalno in sistematično spremlja
nastajajočo prakso v zvezi z izvajanjem zakona, kakor tudi
aktualne smeri razvoja urejanja statusnega prava gospodarskih
subjektov v drugih državah, zlasti v državah članicah Evropske
unije. Vlada Republike Slovenije v okviru svojih pristojnosti pripravlja
pravne in druge akte, ki so potrebni za vključitev Slovenije v
Evropsko unijo. Ob primerjavi usklajenosti slovenskega pravnega
sistema s pravnim sistemom Evropske unije je vlada že kmalu po
uveljavitvi zakona ugotovila, da je treba pred vključitvijo v Evropsko
unijo odpraviti nekatere ovire, ki jih veljavni pravni red vsebuje in
ki povzročajo težave v gospodarski praksi zlasti zato, ker v
nasprotju z obveznostmi, sprejetimi z mednarodnimi pogodbami,
uzakonjajo primere razlikovanja oseb glede na državljanstvo.

Predlaganima spremembama je treba prilagoditi tudi kazensko
določbo 8.točke prvega odstavka 571. člena ZGD in druge
določbe, ki se sklicujejo na zgoraj navedena člena.
Hkrati je zaradi zaščite uporabe slovenskega jezika predlagana
nova določba drugega odstavka 10. člena, v zvezi s spori glede
spregleda pravne osebnosti pa je določeno, da sodišča tovrstne
spore obravnavajo prednostno.

Ob usklajevanju tolarskih zneskov s spremenjeno vrednostjo
XEU (Odlok o uskladitvi tolarskih zneskov po zakonu o
gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 32/98 in 38/98) se je
pokazala neustreznost ureditve, po kateri je vlada zavezana
spremeniti vse tolarske zneske iz 11 .člena ZGD, čeprav npr. za
spremembo nominalne vrednosti delnic ni nobene potrebe
oziroma je to celo škodljivo. Zlasti glede na postopke lastninskega
preoblikovanja podjetij, ki še niso zaključeni, je navedena uskladitev
povzročila številne zaplete v vsakodnevni gospodarski praksi, ki
jih vlada ne more odpraviti brez predlagane spremembe zakona.
Ko bo zakon začel veljati, bo vlada navedeni odlok ustrezno
spremenila oziroma razveljavila.

Glede na navedeno in glede na usmeritve iz Strategije Republike
Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo je očitno, da mora
Republika Slovenija odstraniti ovire, ki jih pravne ureditve držav
članic Evropske unije ne poznajo, zaradi česar so potrebne
predlagane spremembe ZGD.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona ne bi
posegali v nobeno od vsebinskih vprašanj, ki jih ureja ZGD, pač
pa bi le odpravili ovire za večja vlaganja tujih pravnih in fizičnih
oseb v pridobitne dejavnosti na območju Republike Slovenije,
hkrati pa zagotovili usklajenost domačega pravnega reda s
pravnim redom Evropskih skupnosti oziroma Evropske unije na
področju statusnega prava gospodarskih subjektov.

Ovire pravne narave, ki v Republiki Sloveniji na področju
statusnega prava gospodarskih subjektov otežujejo vključevanje
v Evropsko unijo, vsebujejo določbe, ki se nanašajo na sestavo
uprave delniške družbe (peti odstavek 246.člena zakona) in na
status podružnic (561. do 568.člen zakona). Druge predlagane
spremembe pomenijo uskladitev besedila zakona z glavnima
spremembama.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Zakon ne bo imel nobenih neposrednih posledic za državni
proračun.

Peti odstavek 246.člena ZGD določa, da mora biti direktor ali
prokurist gospodarske družbe državljan Republike Slovenije. Če
ima uprava več članov, mora biti večina izmed njih državljanov
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glavnice) iz prvega odstavka 410.člena ter iz 440.člena tega
zakona, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti XEU
oziroma Evropski denarni enoti (Evro) po tečaju Banke Slovenije.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

Spremembe zneskov iz 51 .člena tega zakona se uporabljajo že
za preteklo poslovno leto.'

V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/
94, 82/94 in 20/98) se v 6. členu za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:

4. člen
V 198.členu se v prvem odstavku črta četrta alinea.

»(3) Spore glede odgovornosti družbenikov iz prvega odstavka
tega člena sodišča obravnavajo prednostno.«

5. člen

2. člen

V 246. členu se črta peti odstavek.

V 10. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:

6. člen
V 449.členu se v šestem odstavku črtata besedi »in petega«.

»(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da sporočanje in obveščanje
znotraj družbe poteka v slovenščini, na območjih, kjer živita
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost pa lahko tudi v
italijanščini oziroma madžarščini.«

7. člen
V 567. členu se črta drugi odstavek.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo novi tretji, četrti
in peti odstavek.
3. člen

8. člen
V 8. točki prvega odstavka 571. člena se črtata besedi »in petega«.
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9. člen

11.člen se spremeni, tako da se glasi:

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

'Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz 51., 172.,
in 261. člena tega zakona, znesek osnovnega kapitala (osnovne

Objava podatkov in sporočil družbe

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

10. člen
(1) Če zakon ali akt družbe določata dolžnost objave določenih
podatkov ali sporočil družbe, se ti objavljajo v Uradnem listu
Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače.

Spregled pravne osebnosti
6. člen

(2) V slovenščini morajo biti izdelani in objavljeni akti družbe:

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena odgovarjajo za
obveznosti družbe tudi njeni družbeniki v naslednjih primerih:

- če so z zakonom ali statutom družbe določeni kot obvezni, ali
- če so namenjeni družbenikom ali so pomembni za izvrševanje
njihovih pravic in obveznosti, ali
- če so namenjeni osebam, ki so v družbi v delovnem razmerju,
ali
- če so naslovljeni na državljane Republike Slovenije v zvezi z
zadevami družbe.

- če so družbo kot pravno osebo zlorabiti za to, da bi dosegli cilj,
ki je zanje kot posameznike prepovedan, ali
• če so pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih upnikov, ali
- če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem pravne
osebe kot s svojim lastnim premoženjem, ali
- če so v svojo korist ali v korist kake druge osebe zmanjšali
premoženje družbe, in so vedeli ali bi morali vedeti, da ta ne bo
sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam.

(3) Na območjih, kjer živi italijanska oziroma madžarska narodna
skupnost, se v aktih iz prejšnjega odstavka lahko uporablja tudi
italijanščina oziroma madžarščina.

(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za
odgovornost tihega družbenika.
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(4) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena ne posegajo
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naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje
in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar
ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora;
- ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica
in sicer za čas trajanja prepovedi.

v predpise o jeziku v uradnem poslovanju v Republiki Sloveniji in
o jeziku pri poslovanju s potrošniki v Republiki Sloveniji.
Prilagajanje tolarskih zneskov

(5) Direktor ali prokurist gospodarske družbe mora biti državljan
Republike Slovenije. Če ima uprava več članov, mora biti večina
izmed njih državljanov Republike Slovenije.

11. člen
Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz 51., 172.,
173., 261., 410., 411., 440. in 556. člena tega zakona, če se
pomembneje spremeni razmerje tolarja proti ECU po tečaju Banke
Slovenije.

Poslovodja
449. člen

Vsebina prijave za vpis v register

(1) Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno
odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo.

198. člen

(2) V družbeni pogodbi je lahko določeno, da se poslovodja imenuje
za določen čas, ki ne sme biti krajši od dveh let. Ista oseba je
lahko ponovno imenovana za poslovodjo.

(1) Prijava za vpis v register vsebuje:
- navedbo zneska, za katerega se izdajo delnice;
- dokazilo pooblaščene banke, da uprava z vplačanim zneskom
prosto razpolaga;
- zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo
obveščanja sodišča ter da ni zadržkov oziroma okoliščin, ki bi
nasprotovale določbi četrtega odstavka 246. člena tega zakona;
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz petega odstavka 246. člena
tega zakona;
- določitev obsega upravičenja članov uprave za zastopanje.

(3) Skupščina družbenikov lahko kadarkoli odpokliče poslovodjo
ne glede na to, ali je imenovan za določen ali nedoločen čas. Če
je skupščina poslovodjo odpoklicala brez utemeljenega razloga,
mu je dolžna izplačati:
- odpravnino v višini najmanj 24-kratne njegove zadnje mesečne
plače, če je bil mandat poslovodje določen za štiri leta ali dalj;
- ustrezno nižjo odpravnino, če je bil mandat poslovodje krajši
kot štiri leta.

(2) Prijavi za vpis v register iz prejšnjega odstavka se priložijo še:
- statut in listine, na podlagi katerih je bil statut pripravljen, in
listine, na podlagi katerih so ustanovitelji prevzeli delnice;
- obračun ustanovitvenih stroškov, ki gredo v breme družbe. V
tem obračunu se navedejo plačila po zaporedju in višini,
prejemniki izplačil pa posamično;
- listine o imenovanju uprave in nadzornega sveta;
- ustanovitveno poročilo in revizijska poročila članov uprave in
nadzornega sveta ter ustanovitvenih revizorjev. Tem poročilom
morajo biti priložene tudi listine, na katerih temeljijo bistvene
ugotovitve iz omenjenih poročil.

(4) Če ima družba nadzorni svet, imenuje in odpokliče poslovodjo
ta svet.
(5) Družba ima lahko tudi več poslovodij. Družbena pogodba
določa, ali delujejo skupno ali kot posamični poslovodje.
(6) Za poslovodjo veljajo smiselno določbe četrtega in petega
odstavka 246. člena tega zakona.
Zastopniki podjetja v podružnici

(3) Člani uprave morajo svoj podpis shraniti na sodišču.
567. člen
(4) Predloženi dokumenti se na sodišču shranijo v izvirniku ali v
overjenem prepisu.

(1) Za vsako podružnico mora biti imenovan en ali več
zastopnikov, ki zastopajo tuje podjetje. Tuje podjetje lahko iste
zastopnike postavi za več podružnic, zastopniki v glavni
podružnici pa so po zakonu tudi zastopniki v ostalih podružnicah,
tudi takrat, kadar so zanje postavljeni tudi drugi zastopniki.

Vodstvo družbe
246. člen
*
(1) Delniško družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in
na lastno odgovornost.

(2) Zastopniki morajo imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

(2) Uprava ima lahko enega ali več članov (direktorji). Če družba
nima nadzornega sveta, ima uprava najmanj tri člane.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 3,000.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje družba:

(3) Zakon in statut določata sestavo in število članov uprave. Če
ima uprava več članov, se eden izmed njih imenuje za
predsednika.

1. če ne predloži revidiranega letnega poročila organizaciji,
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, v
predpisanem roku (tretji odstavek 70. člena);
2. če pri vodenju poslov dvojne družbe pri podpisovanju fizične
osebe ni dodana tudi firma komplementarja (drugi odstavek
157. člena);
3. če ima v sestavu osnovnega kapitala več kot polovico delnic
brez glasovalne pravice (drugi odstavek 179. člena);
4. če po drugem pozivu ne odvzame neplačanih delnic (drugi
odstavek 222. člena);

571. člen

(4) Član uprave je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna
fizična oseba, razen osebe:
- ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper
gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in
poročevalec, št. 68
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zakona;
11. če nima nadzornega sveta, pa bi ga po zakonu morala imeti
(drugi odstavek 261. člena);
12. če ima nadzorni svet sestavljen v nasprotju z določbami 262.
in 263. člena tega zakona;
13. če poveča osnovni kapital v nasprotju z določbami 333. člena
tega zakona.

5. če vpisuje lastne delnice (prvi odstavek 227. člena);
6. če prevzame lastne delnice v nasprotju z določbo drugega
odstavka 227. člena tega zakona;
7. če izplača vmesno dividendo v nasprotju z določbo drugega
odstavka 229. člena tega zakona;
8. ki ima upravo sestavljeno v nasprotju z določbami četrtega in
petega odstavka 246. člena tega zakona;
9. če so prejemki posameznega člana uprave določeni v
nasprotju z določbami prvega odstavka 253. člena tega
zakona;
10. če odobri posojila v nasprotju z določbami 255. člena tega

(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.

OBRAZLOŽITEV:
Vlada Republike Slovenije je na 92. seji dne 30. junija 1994 določila
besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o gospodarskih družbah in ga poslala Državnemu zboru
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po hitrem postopku.

spremembo nominalne vrednosti delnic ni nobene potrebe
oziroma je to celo škodljivo. Zlasti glede na postopke lastninskega
preoblikovanja podjetij, ki še niso zaključeni, je navedena uskladitev
povzročila številne zaplete v vsakodnevni gospodarski praksi, ki
jih vlada ne more odpraviti brez predlagane spremembe zakona.
Ko bo zakon začel veljati, bo vlada navedeni odlok ustrezno
spremenila oziroma razveljavila.

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

Ovire pravne narave, ki v Republiki Sloveniji na področju
statusnega prava gospodarskih subjektov otežujejo vključevanje
v Evropsko unijo, vsebujejo določbe, ki se nanašajo na sestavo
uprave delniške družbe (peti odstavek 246.člena zakona) in na
status podružnic (561. do 568.člen zakona). Druge predlagane
spremembe pomenijo uskladitev besedila zakona z glavnima
spremembama.

Ob primerjavi usklajenosti slovenskega pravnega sistema s
pravnim sistemom Evropske unije je vlada že kmalu po uveljavitvi
zakona ugotovila, da je treba pred vključitvijo v Evropsko unijo
odpraviti nekatere ovire, ki jih veljavni pravni red vsebuje in ki
povzročajo težave v gospodarski praksi zlasti zato, ker v nasprotju
z obveznostmi, sprejetimi z mednarodnimi pogodbami, uzakonjajo
primere razlikovanja oseb glede na državljanstvo.

Glede na navedeno in glede na usmeritve iz Strategije Republike
Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo je očitno, da mora
Republika Slovenija odstraniti ovire, ki jih pravne ureditve držav
članic Evropske unije ne poznajo, zaradi česar so potrebne
predlagane spremembe ZGD, kar še posebej velja zaradi
skorajšnje uveljavitve Evropskega sporazuma o pridružitvi.

Ob usklajevanju tolarskih zneskov s spremenjeno vrednostjo
XEU (Odlok o uskladitvi tolarskih zneskov po zakonu o
gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 32/98 in 38/98) se je
pokazala neustreznost ureditve, po kateri je vlada zavezana
spremeniti vse tolarskg zneske iz 11.člena ZGD, čeprav npr. za
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Ženevska listina, 1991). Pogoj za pristop h konvenciji pa je, da
ima država, ki zaprosi za članstvo, nacionalno zakonodajo
usklajeno z določbami te konvencije. Ker veljavni zakon o
potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu
sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80,
82/90) s konvencijo ni usklajen, je potrebno sprejeti predlagani
zakon po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na 113. korespondenčni seji dne
11. novembra 1998 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU NOVIH SORT RASTLIN,
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 obravnava po hitrem postopku
zaradi izrednih potreb države.

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:

Zahteva za sprejem zakona izhaja iz določb Zakona o ratifikaciji
Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo
na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani
(Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 44/97), ki v tretjem
odstavku 68. člena določa, da Slovenija pred začetkom
veljavnosti sporazuma pristopi k mnogostranskim konvencijam
o pravicah intelektualne, industrijske in poslovne lastnine,
navedenih v prvem odstavku Priloge X tega sporazuma. V
četrti alinei prvega odstavka tega aneksa je navedena tudi
Mednarodna konvencija o zaščiti novih raslinskih vrst (UPOV,
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- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano;
- mag. Franc BUT, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano;
- Mojca GEČ ZVRŽINA, državna podsekretarka v Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Marina PEČNIK, podsekretarka v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

21

poročevalec, št. 68

stroškov se ne obračunava, plačujejo pa se upravne takse po
tarifni štev. 1. (za vložitev zahtevka) in 3. (za izdajo odločbe)
zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90-prečiščeno
besedilo, 20/91 in 12/92)4.

I. UVOD
1. Ocena stanja:

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, v skladu s
predpisi:

V Republiki Sloveniji se za varstvo novih sort kmetijskih in gozdnih
rastlin uporablja zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi
introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin
(Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90), ki se na podlagi 4. člena
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-1 in 45/94) uporablja kot slovenski predpis. Ta zakon ne
zagotavlja celovitega sistema varovanja pravic žlahtniteljev ustvarjalcev novih sort, kot je to zahteva mednarodne konvencije
o varstvu novih sort rastlin iz leta 1991' (v nadaljevanju: UPOV2
konvencija), in predpisov Evropske unije, poleg tega pa ni usklajen
z ustavo Republike Slovenije.

a) izdaja odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi potrditve nove sorte,
odločbe o zavarovanju novih sort ter izdaja ustrezne podzakonske akte ter objavlja sezname novih potrjenih oziroma
zavarovanih sort kmetijskih in gozdnih rastlin v Uradnem listu
Republike Slovenije5;
b) je pooblastilo Kmetijski inštitut Slovenije 6:
- za prejemanje zahtev za potrditev novih sort oziroma za
dovolitev introdukcije tujih sort kmetijskih rastlin ter za
ocenjevanje, ali je zahteva v redu in upravičena;
- za obveščanje vložnikov zahtevkov o izvajanju postopka za
potrditev novih sort in dovolitvi introdukcije tujih sort kmetijskih
rastlin;
- za organiziranje preizkušanja sort na poskusnem polju in v
laboratoriju ter za nuđenje strokovne pomoči izvajalcem
preizkušanja;
- za obdelavo rezultatov preizkušanja sort, dobljenih na
poskusnem polju in v laboratoriju ter pripravo odločb o vrednosti
sort ;
- za vodenje registra novih sort, vodenje evidence tujih sort in
vodenje registra zavarovanih sort kmetijskih rastlin;
- za opravljanje administrativnega in strokovno-tehničnega dela
za Strokovno komisijo za potrjevanje, dovolitev in varstvo sort
(v nadaljevanju: Sortna komisija) in podkomisije.

Po predpisih o varstvu sort so do varstva sorte upravičeni
ustvarjalci sort, ki so pravne osebe. Ustvarjalec sorte pridobi z
dnem vpisa sorte v register zavarovanih sort izključno pravico
do razpolaganja s sorto. Delavcem, ki so sodelovali pri ustvarjanju
sorte, to je žlahtniteljem, pa pripadajo v skladu s temi predpisi in
predpisi, ki urejajo pravice industrijske lastnine iz delovnega
razmerja, določene moralne in materialne pravice.
Nova sorta se v Sloveniji lahko zavaruje pod naslednjimi pogoji:
- sorta mora biti predhodno vpisana v register novih sort,
- vzorci reprodukcijskega materiala sorte morajo biti izročeni v
hrambo pooblaščeni instituciji za hranjenje teh vzorcev ter
- v primeru varstva tujih sort mora biti zagotovljena vzajemnost
glede varstva slovenskih sort v državi, katere državljan je lastnik
tuje sorte.

c) je imenovalo Sortno komisijo in osem podkomisij.

Pred vpisom v register sort mora biti sorta preskušena na polju in
v laboratoriju po predpisanih metodah in postopkih, v katerih se:
- preveri istovetnost, homogenost in stabilnost,
- oceni proizvodna vrednost sorte ter
- določi območja oziroma lokacije, na katerih preskušana sorta
prekaša standardno sorto glede višine pridelkov, kakovosti in
drugih bistvenih lastnosti.

V Sloveniji v prejšnjem obdobju ni bilo posebnih žlahtniteljskih
programov, zato je trenutno v prometu s semenskim materialom
samo okoli 5 % slovenskih sort. Slovensko kmetijstvo je zato
skoraj popolnoma odvisno od pripravljenosti tujih žlahtniteljev za
trženje njihovih sort v Sloveniji. Tuji žlahtnitelji pa zato, ker nimajo
zagotovila, da bo Slovenija učinkovito varovala njihove avtorske
pravice, v Sloveniji le izjemoma vlagajo zahtevke za varstvo sort,
pri nas pa tržijo le sorte, ki jih zaradi posebnosti pri razmnoževanju
ni mogoče zlorabiti oziroma nimajo posebne vrednosti za
žlahtnitelja (gospodarsko manj pomembne sorte oziroma starejše
sorte).

Po veljavni pravni ureditvi vodi postopek za registracijo sorte in
pridobitev varstva nove sorte kmetijskih in gozdnih rastlin
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, ki lahko del
javnih pooblastil na tem področju prenese na drugo pravno osebo,
ki ima ustrezen strokovni kader in opremo za opravljanje teh del.

2. Razlogi za sprejem zakona:

Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, imenuje člane
strokovne komisije in podkomisij, ki v postopku registracije nove
sorte opravljajo vlogo izvedenca in predlagajo ministru potrditev
oziroma zavrnitev potrditve sorte.

Novi zakon je treba sprejeti predvsem:
a) zaradi uskladitve z ustavo Republike Slovenije,

Celoten postopek registracije, preskušanja in zavarovanja sorte
gre v breme ustvarjalca nove sorte. Ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo in gozdarstvo, predpiše enkrat letno višino stroškov
preskušanja sort na polju in v laboratoriju3, drugih posebnih

' V skladu s sklepom o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 22/97) znaša od 1. maja 1997 upravna taksa
337,50 SIT.
5
Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih
rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 66/98);
Seznam domačih in udomačenih tujih sort, ki so upravičeno v proizvodnji v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 66/98);
Seznam zavarovanih novih domačih sort oziroma zavarovanih tujih sort
kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 66/98).
' Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 2,
Ljubljana za opravljanje del in nalog v postopku potrjevanja novih sort,
dovolitve introdukcije tujih sort in varstva sort kmetijskih rastlin (Uradni list
RS, št. 1/95)

1
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants ot
December 2,1961,asrevisedatGenevaon NovemberlO, 1972,onOctober
23,
1978, and on March 19, 1991
2
UPOV: Union international pour la protection des obtentions v6getales
1
Odredba o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za potrditev
nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte (Uradni list RS, št. 27/
98)
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Zakon predvsem določa:
- da se lahko zavaruje vsaka nova sorta rastlin, ne glede na
pripadnost rastlinski vrsti oziroma nižji botanični sistematski
enoti;
- pogoje za zavarovanje sorte, ki so usklajeni z določbami UPOV
konvencije;
- upravičence do varstva sorte;
- vsebino in trajanje žlahtniteljske pravice ter izjeme glede te
pravice;
- dejanja, ki pomenijo kršitev žlahtniteljske pravice;
- postopek za zavarovanje sorte, ki v osnovi temelji na upravnem
postopku; kjer je potrebno upoštevati posebnosti, ki izhajajo ali
iz določb UPOV konvencije oziroma samega postopka
zavarovanja sorte, so te posebnosti v zakonu upoštevane;
- da se za vodenje postopka, vodenje registra vlog za varstvo
novih sort in vodenje registra zavarovanih sort ustanovi Urad
republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin, določa
naloge in pristojnosti Urada;
- pravice in obveznosti imetnika žlahtniteljske pravice;
- sodno varstvo žlahtniteljske pravice;
nadzor pri uvozu in izvozu materiala zavarovanih sort;
- kazenske določbe ter
- prehodne in končne določbe.

b) zaradi uskladitve z UPOV konvencijo, kar bo omogočilo:
- slovenskim žlahtniteljem pridobitev varstva slovenskih sort v
državah članicah UPOV;
- slovenskemu kmetijstvu dostop do najnovejših, visoko
kakovostnih tujih sort, domače žlahtnitelje pa dodatno
vzpodbudilo za žlahtniteljsko delo.
Obveznost uskladitve z UPOV konvencijo je Republika Slovenija
prevzela tudi s podpisom pridružitvenega sporazuma z evropskimi
skupnostmi, po katerem mora Slovenija do začetka veljavnosti
tega sporazuma uskladiti zakonodajo s področja varstva sort
rastlin in varstva pravic žlahtniteljev z UPOV konvencijo oziroma
s predpisi Evropske unije, ki so s to konvencijo usklajeni:
Sedanja pravna ureditev ni v skladu z UPOV konvencijo in s
predpisi Evropske unije zlasti v naslednjem:
- kot ustvarjalca sorte definira pravno in ne fizične osebe, to je
žlahtnitelja,
- ne omogoča varstva sort za vse rastlinske vrste (omejuje se le
na kmetijske in gozdne rastline)
- ne upošteva pogojev za varstvo novih sort, kot jih zahteva
konvencija, zlasti ne pogoja glede novosti sorte,
- glede obsega in trajanja žlahtniteljskih pravic,
- varstvo sorte pogojuje s predhodno dovolitvijo prometa s
semenskim materialom te sorte, to je s predhodno registracijo
sorte.

Pravice, ki izhajajo iz zavarovane sorte, po predlaganem zakonu
veljajo - kot v ostalih državah članicah UPOV - le na območju
države, v kateri je sorta zavarovana oziroma pridobljena
žlahtniteljska pravica.

3. Cilji in načela zakona:
5. Finančne in druge posledice:

Cilj zakona je vzpostaviti mednarodno usklajen učinkovit sistem
varstva žlahtniteljskih pravic, kar naj bi:
- spodbudilo k ustvarjanju novih sort rastlin;
- pripomoglo k zagotavljanju ponudbe kakovostnega semenskega
materiala sort, ki dajejo višje in bolj kakovostne pridelke, na
slovenskem trgu
- ustvarilo pogoje za razširitev sodelovanja z drugimi državami
na področju žlahtnenja rastlin in prometa kakovostnih sort rastlin;
- ustvarilo pogoje za pristop k UPOV konvenciji.

Z uveljavitvijo zakona bodo poleg skrbi in odgovornosti za izvajanje
novega zakona nastale za ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in
gozdarstvo, nove obveznosti in naloge, kot so: skrb za pristop in
ratifikacijo ter nato redno uresničevanje UPOV konvencije,
sodelovanje v organih in z organi UPOV organizacije, sodelovanje
s pristojnimi organi v drugih državah članicah UPOV oziroma
drugih državah, s katerimi bi Slovenija sklenila sporazum o
vzajemnem varstvu novih sort rastlin.

Zakon bo temeljil na naslednjih načelih:
- načelu učinkovitosti in hitre obravnave postopkov za
uveljavljene pravic, za preprečevanje kršenja pravic in reševanje
sporov, nastalih zaradi kršenja le-teh;
- načelu enake obravnave državljanov držav, članic svetovne
trgovinske organizacije (VVTO/TRIPSS sporazum) in članic
UPOV konvencije;
- načelu vzajemnosti: državljani tuje države, ki ni članica
mednarodnega sporazuma ali konvencije, lahko uživajo enako
obravnavo kot slovenski državljani, če velja enako za slovenske
državljane v tej tuji državi;
- načelu sodelovanja med državami, članicami mednarodnih
sporazumov in konvencij s ciljem medsebojne izmenjave
podatkov in vzpostavljanja skupnih baz podatkov, ki se nanašajo
na varstvo sort in varstvo pravic žlahtniteljev.

5.1. Novi organi, institucije, pooblastila obstoječim
V okviru Ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, se
bo organiziral Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo
sort rastlin, ki bo predvsem vodil upravni postopek v zvezi z
varstvom sort ter dva nova registra - register vlog za varstvo
nove sorte in register zavarovanih sort. Poleg tega bo objavljal v
uradnem glasilu zahtevke za podelitev žlahtniteljske pravice,
predloge za poimenovanje sorte, registracije imen za varstvo
sorte, zavrnitve zahtevkov za podelitev žlahtniteljske pravice,
umike zahtevkov za podelitev žlahtniteljske pravice, podelitve
žlahtniteljske pravice, spremembe oseb v registru zahtevkov za
varstvo nove sorte in v registru žlahtniteljskih pravic in druga
uradna obvestila. Pooblaščen bo za sodelovanje z mednarodnimi
organizacijami in združenji ter državnimi organi oziroma nevladnimi
organizacijami s področju varstva novih sort, za sklepanje
sporazumov o tehničnem in strokovnem sodelovanju s
pooblaščenimi državnimi organi tujih držav na področju
preizkušanja sort in preverjanja vzdrževalne selekcije sort. Za
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, bo opravljal druge zadeve s
področja varstva novih sort.

4. Poglavitne rešitve
S tem zakonom se postopek za pridobitev varstva nove sorte
pravno in upravno ločuje od postopka registracije sorte oziroma
vpisa sorte na sortno listo, kar je pravna podlaga za trženje s
semenskim materialom sorte na območju Republike Slovenije.
Varstvo nove sorte je po svoji vsebini - v smislu varstva avtorskih
pravic - podobno varstvu patentov, medtem ko je namen
registracije sort predvsem varstvo potrošnikov (vsakega
posameznega kupca semenskega blaga) pred goljufijami in
varstvo pred nelojalno konkurenco.

Z javnim pooblastilom bo na drugo organizacijo (Kmetijski inštitut
Slovenije) prenesen del nalog v zvezi s strokovnim in predvsem
tehničnim preverjanjem zahtevkov za varstvo novih sort rastlin,
(preskušanje sort na polju in v laboratoriju) in hranjenje varstvenih
vzorcev.
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5.3. Drugi stroški:

Za oceno rezultatov preskušanja sorte na polju in v laboratoriju in
ostalih strokovnih mnenj ter za pripravo predlogov v zvezi z
zahtevki za varstvo sort, se imenuje strokovna komisija.

Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo drugih stroškov. Z
uveljavitvijo zakona bodo izpolnjeni pogoji za pristop Republike
Slovenije k UPOV konvenciji. S pristopom in ratifikacijo
mednarodne konvencije pa bodo nastale za Republiko Slovenijo
dodatne finančne obveznosti, to je plačilo letne članarine v
mednarodni organizaciji za varstvo novih sort rastlin (UPOV). Po
informaciji generalnega sekretariata UPOV bo za Slovenijo
članarina znašala približno 27.000 SFR letno7, kar pomeni po
srednjem tečaju BS na dan 29.10.1998 okoli 3.152.000 SIT.

5.2. Stroški, povezani z ustanovitvijo in delovanjem
Urada
Glede na pričakovano število zahtevkov ocenjujemo, da bi
organiziranje urada pomenilo dodatno zaposlitev direktorja urada
- z najmanj visoko strokovno izobrazbo (kmetijske ali
naravoslovne smeri, količnik najmanj 7,00) s polnim delovnim
časom, 1 administrativnega delavca z najmanj srednjo izobrazbo
(količnik najmanj 2,45) in 1 strokovnega delavca z visoko
izobrazbo pravne smeri, ki je za začetek lahko zaposlen na
MKGP in polovico delovnega časa dela za Urad. Predlagamo, da
ima Urad sedež na isti lokaciji kot MKGP, kar bi Uradu omogočilo
uporabo že obstoječih služb ministrstva (glavna pisarna, pravna
služba . . .) in s tem zmanjšalo stroške za ustanovitev in delo
Urada.
Ustanovitev Urada zahteva predhodno spremembo zakona o
ministrstvih. Ko bodo le te sprejete, bo moralo MKGP zagotoviti
delovni prostor (pisarno) ter materialna in finančna sredstva za
delo Urada. Potrebna sredstva v proračunu za leto 1999 niso
eksplicitno navedena, so pa zagotovljena, in sicer:
-delno na postavki 1228 - Strokovne naloge v rastlinski
proizvodnji, kjer je do sedaj po pogodbi s Kmetijskim inštitutom
Slovenije delovala Služba za registracijo in varstvo sort, MKGP
pa je za ta namen KIS-u zagotavljalo potrebna sredstva. Za leto
1999 je za ta namen predvidenih 9.880.000 SIT. Po sprejetju
zakona bodo ta sredstva s postavke 1428 prenesena na
ustrezno postavko MKGP;
- delno pa so predvidena v okviru predvidenega povečanja
zaposlenih na MKGP.
Ob tem je potrebno upoštevati, da so z zakonom predvidene
pristojbine, ki jih plačujejo prijavitelji in imetniki žlahtniteljske pravice
Uradu. Višino prilivov iz tega naslova je za prvo leto delovanja
urada težko oceniti, vsekakor pa bi morala kasneje zadostovati
za vsaj 75 % samofinanciranje Urada.

6. Primerjalna ureditev v mednarodni konvenciji in v
drugih državah
6.1. Mednarodna konvencija o varstvu novih sort
rastlin iz leta 1991 (UPOV konvencija)
Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin, ki je bila
dogovorjena leta 1961, je bila zadnjič spremenjena in dopolnjena
leta 1991. Zadnja spremenjena in dopolnjena konvencija omogoča
varstvo sort vseh znanih rastlinskih vrst in daje bistveno večji
poudarek učinkovitejšemu varstvu pravic žlahtniteljev. Poleg
navedenega so pomembne novosti:
- uvedba dodatnega pogoja za varstvo sorte, to je 'novost'; po
novem ni mogoče zavarovati starih sort, to je sort, ki so v
prometu več kot eno leto (če žlahtnitelj vloži zahtevek za varstvo
v državi, katere državljan je) oziroma več kot štiri leta (če
žlahtnitelj vloži zahtevek v tujini);
- razširitev žlahtniteljske pravice na ves pridelek sorte, ne samo
na semenski material, v primeru, da imetnik žlahtniteljske pravice
ni mogel uveljavljati svojih pravic do zavarovane sorte (plačilo
nadomestila za uporabo) pri semenskem materialu;
- ukinitev pravice pridelovalcev, da prosto uporabijo del pridelka
zavarovane sorte, pridelanega na lastnem kmetijskem obratu,
za nadaljnjo setev (saditev), brez plačila ustreznega nadomestila
imetniku žlahtniteljske pravice;
- razširitev žlahtniteljske pravice na izpeljane sorte, na sorte, ki
jih ni mogoče jasno razlikovati od zavarovane sorte in na sorte,
katerih vzgoja zahteva stalno uporabo zavarovane sorte;
- uvedba nove kategorije sorte, to je 'izpeljana sorta'.
Od vseh novosti in dopolnil je predvsem za države v razvoju
najbolj politično sporno vprašanje zmanjšanje 'pravice
pridelovalcev' (angleško: 'farmers' right). V državah, kjer imajo
zelo razvit sistem in tradicijo v izmenjavi semenskega materiala
med kmeti ali med regijami, je zahteva po prepovedi takšnega
načina preskrbe s semenom ali sadikami preveč stroga in ima
lahko neugodne posledice za kmetijstvo. Po drugi strani sta nadzor
nad uporabo dela pridelka za nadaljnjo setev na kmetiji in izvedba
zbiranja nadomestil praktično nemogoča, posebej pri manjših
pridelovalcih, zato je vprašljiva smiselnost teh določb konvencije.
Konvencija sicer predvideva izjeme glede tega določila, vendar v
razumnih mejah.

5.3. Stroški, povezani z vodenjem postopka
Stroške postopka za varstvo sorte in podelitev žlahtniteljske
pravice, vključno s stroški za tehnično preveritev zahtevkov in
za preskušanje sort, stroški za pridobitev strokovnih mnenj in
predlogov, nosi (tako kot v ostalih državah, članicah UPOV) vložnik
zahteve. Stroške, ki nastajajo s podelitvijo žlahtniteljske pravice
(letne pristojbine za varstvo sorte, stroški za hranjenje
varstvenega vzorca, za preverjanje, ali zavarovana sorta še
izpolnjuje pogoje za varstvo) pa nosi imetnik žlahtniteljske pravice.
V kolikor upravičenec do prijave oziroma imetnik žlahtniteljske
pravice ne poravnata predpisanih obveznosti, se jima lahko
pridobljene pravice odvzamejo.
Pristojbine, katerih višino določi Vlada RS, se plačuje pri Uradu in
naj bi v celoti pokrivale stroške vodenja postopka, stroške
preskušanja sorte, stroške hranjenja varstvenih vzorcev, in
stroške, ki nastajajo s preverjanjem pogojev za varstvo sorte,
ostale stroške Urada, ki niso direktno vezani na postopek
(potovanja, udeležbe na seminarjih, letnih zasedanjih UPOV ...)
pa naj bi krilo MKGP.

' Ob pristopu k UPOV konvenciji se novi članici določi višina članarine v t.i.
enotah. Vrednost enote se določa enkrat letno na letnem zasedanju Sveta
UPOV in znaša približno 54.000 SFR. Članarina za Slovenijo naj bi po
informacijah generalnega sekretariata UPOV znašala 0,5 enote. Najvišja
članarina znaša 5 enot (plačujejo jo Francija, Nemčija, Japonska, Velika
Britanija in ZDA), najnižja pa 0,2 enoti (Čile, Ekvador, Urugvaj, Paragvaj in
Kolumbija). Po 0,5 enot plačujejo Češka, Slovaška, Madžarska, Poljska,
Ukrajina, Portugalska, Argentina in Izrael.

Stroške za preskušanje sort na polju in v laboratoriju pred
podelitvijo žlahtniteljske pravice, stroške za hranjenje in
obnavljanje varstvenih vzorcev, ter stroške za preverjanje, ali
zavarovana sorta še izpolnjuje pogoje za varstvo (določi jih prav
tako Vlada RS), se plačuje direktno izvajalcem teh nalog.
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Madžarska je edinstven primer v svetu. Varstvo sort je možno le
po patentnem zakonu, ki pa je v delu, ki govori o varstvu sort,
usklajen s konvencijo UPOV iz leta 1991, tako da gre tudi v
madžarskem primeru v bistvu za običajno varstvo sort oziroma
varstvo žlahtniteljske pravice (in ne patenta). Upravni del postopka
vodi patentni urad, preskušanje RIN pa nacionalni kmetijski inštitut.
Tudi Madžarska je članica UPOV.

6.2. Varstvo novih sort rastlin v evropskih državah:
Načeloma se v vseh evropskih državah nove sorte zavarujejo v
skladu z določbami UPOV konvencije. Čeprav UPOV konvencija
določa, da mora vsaka država članica UPOV v določenem roku
uskladiti nacionalno zakonodajo z veljavno UPOV konvencijo, pa
se v praksi to ne izvaja. Tako zakonodaja v nekaterih evropskih
državah še vedno temelji na UPOV konvenciji iz leta 1961 oziroma
iz leta 1978. Varstvo sort po patentnem zakonu (razen na
Madžarskem) v Evropi ni možno.

6.3. Varstvo sort v ZDA
V ZDA se lahko sorte zavarujejo po dveh sistemih - s patentom
ali s podelitvijo žlahtniteljske pravice.

V državah EU so v zadnjih dveh letih nacionalno zakonodajo
večinoma že uskladili z UPOV konvencijo iz leta 1991. Varstvo
sort po patentnem zakonu v teh državah ni možno. Upravne
postopke za varstvo sort vodijo (razen v Italiji) uradi za varstvo
sort, ki so organizirani tako, da lahko o varstvu odločajo
samostojno in neodvisno. V Nemčiji in Franciji sta Urada povsem
samostojna in neodvisna in vodita tako upravni kot tehnični del
(preizkušanje sort na polju in z laboratorijskimi testi) postopka,
ker imata za to kompletno administrativno in tehnično
infrastrukturo. V Veliki Britaniji in na Nizozemskem delujeta urada
za varstvo sort v okviru Ministrstva za kmetijstvo in vodita le
upravni del postopka varstva sort, tehnični del postopka (testiranje
RIN) pa opravijo neodvisni (javni) inštituti. V Avstriji, Belgiji in na
Danskem pa so uradi z vso infrastrukturo v sestavi ministrstev
za kmetijstvo. V Italiji imajo poseben zakon o varstvu sort, usklajen
z UPOV konvencijo. Italija nima samostojnega Urada, upravni del
postopka varstva sort vodi patentni urad v skladu z določili zakona
o varstvu sort. Grčija posebnega zakona o varstvu sort nima,
grškim žlahtniteljem je varstvo sort omogočeno z Uredbo Sveta
EU št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah Skupnosti, ki omogoča
zavarovanje pri Uradu EU za varstvo sort.

Po patentnem zakonu se lahko zavarujejo samo sorte tistih vrst,
ki se vegetativno razmnožujejo. Za sorte drugih vrst je možno
pridobiti t.i. 'uporabnostni patent' (utility patent). Varstvo sorte s
patentom je za žlahtnitelja bolj ugodno, ker mu podeljuje več pravic
kot sama žlahtniteljska pravica. Pri varstvu sorte s patentom
namreč ni dovoljena uporaba zavarovane sorte za nadaljnje
žlahtnjenje brez dovoljenja žlahtnitelja in tudi kmetje nimajo pravice
do ponovne uporabe doma pridelanega semena.
V primeru varstva sort po zakonu o žlahtniteljski pravici, ki je bolj
ali manj usklajen s konvencijo iz leta 1991, so pri samoprašnih
rastlinskih vrstah (npr. pšenici) žlahtnitelji slabše zavarovani kot
v Evropi. Kmetje imajo namreč še vedno pravico do uporabe
doma pridelanega semena za ponovno setev - brez odškodnine.
Testiranje RIN in opis sorte pripravijo po predpisanih deskriptorjih
žlahtnitelji sami in ga skupaj z vlogo pošljejo na Urad. V uradu
samo z računalnikom preverijo opis z ostalimi sortami, za katere
imajo opise v bazi podatkov, in na ta način ugotovijo ali se nova
sorta razlikuje od drugih sort. Tak sistem je nekoliko cenejši za
tako za žlahtnitelja kot za državo, vendar ima tudi pomanjkljivosti.
V ZDA nimajo obvezne sortne liste kot pogoj za promet.

Evropska Unija (EU) je z Uredbo Sveta št. 2100/94" uvedla sistem
skupnega varstva žlahtniteljskih pravic za EU kot celoto. Osnovni
namen uvedbe tega sistema varstva je bilo harmoniziranje med
članicami EU (Konvencija UPOV se je od leta 1964 2-krat
dopolnjevala, težave pa niso istočasno usklajevale nacionalne
zakonodaje skladno s temi dopolnitvami in spremembami).
Trenutno obstajata v državah EU nacionalni in nadnacionalni
sistem varstva sort. Uredba določa, da sorte ni možno zavarovati
po obeh sistemih hkrati (po nacionalni zakonodaji in po navedeni
uredbi). Žlahtnitelj se mora odločiti za enega od sistemov. V primeru
zahteve za varstvo nove sorte na osnovi navedene uredbe se
lahko sorta zavaruje z eno vlogo in enim postopkom v vseh
državah EU. Urad EU opravlja formalni del postopka, tehnični del,
to je testiranje RIN, pa izvajajo izbrani (pooblaščeni) inštituti
posameznih držav članic, ki sicer opravljajo testiranje RIN za
potrebe varstva po nacionalni zakonodaji. Zaradi ureditve, ki velja
od leta 1994 v EU, doslej Grčiji ni bilo potrebno sprejeti nacionalne
zakonodaje o varstvu novih sort.

6.3. Avstralija
V Avstraliji so sistem varstva sort vzpostavili komaj pred 10 leti in
so poskušali oblikovati optimalen sistem. Odločili so se za
kombinacijo sistema iz ZDA in Evrope. Imajo urad, ki opravlja
samo administrativne posle, opis pa pripravijo žlahtnitelji sami ob
sodelovanju pooblaščenih strokovnjakov za posamezne vrste.
Uporabljajo UPOV deskriptorje. Vse vloge, posamezne postopke
in poskuse objavijo in na ta način javnost nadzira izvajalce.
Pri vzpostavljanju sistema za varstvo žlahtniteljskih pravic v
določeni državi je potrebno upoštevati stanje in razvoj kmetijstva,
posebno semenarstva, tradicijo na področju vzgoje novih sort in
pravni red v tej državi. Dobro delujočega sistema v določeni državi
se ne da uspešno prestaviti v katerikoli drugo državo. Kljub
naporom UPOV za poenotenje sistema varstva v državah članicah
(nove članice naj bi pri pripravi nacionalne zakonodaje upoštevale
t.i. modelni zakon UPOV), se torej v praksi varstvo sort v vsaki
državi nekoliko razlikuje.

Na Češkem in Slovaškem vodi postopke za varstvo novih sort
nacionalni kmetijski inštitut po pooblastilu ministrstva. V obeh
državah je zakonodaja usklajena z UPOV konvencijo, obe državi
sta članici UPOV.

• Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant
variety rights
20. november 1998
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II. POGOJI ZA VARSTVO SORTE

II. BESEDILO DOLOČB ZAKONA

4. člen
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Sorta se zavaruje s pridobitvijo žlahtniteljske pravice.

1. člen

Zavaruje se lahko vsaka sorta, ki je:
- nova;
- razločljiva;
- izenačena;
- nespremenljiva in
- poimenovana v skladu z določbami tega zakona.

Ta zakon določa postopek zavarovanja novih sort rastlin ter
pridobitev in varstvo žlahtniteljske pravice.
Zavarujejo se lahko sorte vseh rastlinskih rodov in vrst, vključno
s križanci med rodovi in vrstami.
i

5. člen

2. člen

Šteje se, da je sorta na dan prijave nova, če se je prodajala ali
gospodarsko izkoriščala z dovoljenjem upravičenca v Republiki
Sloveniji največ eno leto pred dnem vložitve prijave, izven
Republike Slovenije pa največ štiri leta pred dnem vložitve prijave;
v primeru večletnih lesnatih rastlin in vinske trte pa največ šest let
pred dnem vložitve prijave.

Pomen izrazov v tem zakonu:
1. Žlahtnitelj je fizična oseba, ki rastlinsko sorto ustvari, vzgoji,
odkrije ali razvije sama ali skupaj z drugimi fizičnimi osebami.
2. Upravičenec je fizična ali pravna oseba, ki ima pravico do
vložitve prijave za varstvo sorte (v nadaljnjem besedilu:
prijava).

Kot prodaja ali gospodarsko izkoriščanje sorte v smislu prejšnjega
odstavka se ne štejejo:
- uporaba oziroma oddaja sorte brez dovoljenja ali vednosti
upravičenca;
- pogodbeni prenos pravice do sorte;
- pogodbeno pridelovanje, razmnoževanje, dodelava ali
skladiščenje semenskega materiala ali pridelkov sorte za
upravičenca, pod pogojem, da upravičenec ohrani izključno
lastninsko pravico do razmnoženega semenskega materiala,
pridelkov sorte ali izdelkov iz le-teh;
- preizkušanje sorte na polju in v laboratoriju oziroma v poskusni
pridelavi z namenom ugotovitve uporabne vrednosti sorte, če
to dela upravičenec ali od njega pooblaščena oseba;
- uradno preskušanje sorte zaradi vpisa v sortno listo oziroma
presoje tveganja pri gensko spremenjenih sortah;
- prodaja pridelkov, ki so nastali kot stranski produkti oziroma
presežki pri razvoju nove sorte, pod pogojem, da so ti pridelki
namenjeni končni uporabi in da sorta pri tem ni navedena.

3. Prijavitelj je fizična ali pravna oseba, ki je vložila prijavo.
4. Imetnik žlahtniteljske pravice je fizična ali pravna oseba, ki je
z zavarovanjem sorte pridobila žlahtniteljsko pravico.
5. Žlahtniteljska pravica je skupni izraz za pravice iz 14. člena
tega zakona.
6. Sorta je skupina rastlin ali-delov rastlin, če se iz njih lahko spet
pridobijo popolne rastline, znotraj najnižje znane botanične
razvrstitve, ki jo je ne glede na to, ali izpolnjuje druge pogoje za
zavarovanje, mogoče:
- določiti po lastnostih, ki izvirajo iz določenega genotipa ali
kombinacije genotipov;
- ločiti od katere koli druge skupine rastlin vsaj po eni od teh
lastnosti in
- obravnavati kot sistematsko enoto, če se te lastnosti med
razmnoževanjem ne spreminjajo.

Semenski material sorte, ki se stalno uporablja za vzgojo določene
druge sorte oziroma hibrida, se šteje za oddanega v pridobitne
namene, ko so bile oddane rastline ali rastlinski deli druge sorte.

7. Zavarovana sorta je sorta, za katero je bila izdana odločba o
varstvu sorte; določena je z uradnim opisom sorte, z
varstvenim vzorcem in je poimenovana na način, kot ga določa
ta zakon.

6. člen
Sorta je razločljiva, če jo je mogoče na dan vložitve prijave na
podlagi vsaj ene pomembne lastnosti jasno razločevati od katere
koli druge do tedaj splošno znane sorte.

8. Material zavarovane sorte je kakršen koli semenski material
oziroma pridelek zavarovane sorte, ki bi se lahko uporabil za
nadaljnje razmnoževanje te sorte.

Sorta velja za splošno znano, zlasti če:
- je bila do tega dne v kateri koli državi zavarovana ali vpisana v
sortno listo;
- je bila do tega dne v kateri koli državi vložena prijava za varstvo
sorte ali za vpis sorte v sortno listo in se postopek konča z
zavarovanjem sorte oziroma z vpisom sorte v sortno listo, ter
- se je semenski material sorte ali pridelek sorte do tega dne že
tržil ali uporabil v pridobitne namene.

9. Varstveni vzorec je uradni vzorec semenskega materiala
zavarovane sorte.
3. člen
Postopek za varstvo nove sorte, register prijav za varstvo nove
sorte (v nadaljnjem besedilu: register prijav) in register
zavarovanih sort vodi Urad Republike Slovenije za varstvo in
registracijo sort rastlin (v nadaljnjem besedilu: urad) kot organ v
sestavi ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
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7. člen
Sorta je izenačena, če so v njej dovolj enotno izražene tiste
lastnosti, ki so bistvenega pomena za razločevanje od drugih
sort, kljub odstopanjem, ki se lahko pričakujejo zaradi posebnosti
njenega razmnoževanja.
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V prometu s semenskim materialom zavarovane sorte se sme
poleg registriranega imena uporabiti tudi blagovna znamka oziroma
druga oznaka pod pogojem, da je registrirano ime jasno vidno in
razpoznavno.

8. člen
Sorta je nespremenljiva, če se njene lastnosti, ki so bistvenega
pomena za razločevanje, po več zaporednih množitvah oziroma
v primeru posebnega razmnoževalnega ciklusa na koncu
vsakega takega ciklusa ne spremenijo.

Ime zavarovane sorte, ali ime, ki ga je mogoče zamenjati s tem
imenom, se ne sme uporabljati za neko drugo sorto iste ali sorodne
vrste rastlin.

9. člen
Zavarovana sorta mora biti označena z imenom, ki je njena
razlikovalna oznaka.

III. UPRAVIČENCI DO VARSTVA SORTE IN DO
PRIDOBITVE ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE

10. člen

12. člen

Kot ime zavarovane sorte se lahko registrira vsaka oznaka, ki
omogoča razločevanje sorte in je lahko beseda, kombinacija
besed, kombinacija besed in številk ali kombinacija črk in številk,
razen če ni s tem zakonom določeno drugače.
Kot ime zavarovane sorte se ne sme registrirati oznaka, ki:
- je neprimerna iz jezikovnih razlogov;
- onemogoča identifikacijo sorte;
- je sestavljena samo iz številk, razen kjer je to že ustaljena
praksa označevanja;
- je enaka ali podobna imenu katere koli druge splošno znane
sorte iste vrste ali sorodnih vrst rastlin dokler je le-ta v uporabi;
izjemoma velja ta določba tudi po prenehanju uporabe sorte, če
je ime te sorte pridobilo poseben pomen;
- zavaja ali povzroča zmedo glede izvora, lastnosti, vrednosti,
uporabe, prepoznavnosti oziroma geografskega porekla;
- ki je sestavljena iz botaničnega ali splošnega imena rodu ali
vrste, ali vključuje takšno ime, ki lahko privede do zmede;
- ki vključuje besede kot so 'sorta, kultivar, forma, hibrid, križanec'
ali prevod teh besed;
- zavaja ali povzroča zmedo glede žlahtnitelja ali upravičenca;
- je v nasprotju z javnim redom oziroma moralo;
- je drugače v nasprotju s predpisi o industrijski lastnini.

Upravičenec do varstva sorte ip do pridobitve žlahtniteljske
pravice je žlahtnitelj sorte ali njegov pravni naslednik.
Če je več oseb skupaj ustvarilo, vzgojilo, odkrilo ali razvilo sorto,
pripada njim oziroma njihovim pravnim naslednikom skupna
pravica do varstva sorte in do pridobitve žlahtniteljske pravice.
Če je več oseb ločeno ustvarilo, vzgojilo, odkrilo ali razvilo sorto,
pripada žlahtniteljska pravica tistemu, ki je prvi vložil prijavo.
Če je žlahtnitelj zaposlen pri pravni osebi in so medsebojne pravice
in obveznosti urejene s pogodbo, se upravičenost do pridobitve
ugotavlja v skladu s to pogodbo. V nasprotnem primeru se
smiselno uporabljajo določbe iz predpisov o pravicah industrijske
lastnine iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na patente.
13. člen
Žlahtniteljsko pravico lahko uveljavlja upravičenec iz prejšnjega
člena, ki je državljan Republike Slovenije, druga fizična osebe s
stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in pravna oseba s sedežem
v Republiki Sloveniji.

Če je določena sorta že zavarovana ali vpisana v sortno listo
oziroma je bila za varstvo ali za tak vpis vložena prijava v katerikoli
državi, podpisnici mednarodnih pogodb oziroma konvencij, ki jih
je podpisala oziroma k njim pristopila Republika Slovenija, se v
Republiki Sloveniji lahko registrira le ime sorte, ki je bilo
registrirano, vpisano v sortno listo ali navedeno v prijavi v drugi
državi.

Pravna oziroma fizična oseba, pripadnica tuje države, uživa glede
varstva žlahtniteljske pravice v Republiki Sloveniji enake pravice
kot domača pravna in fizična oseba, če to izhaja iz mednarodnih
pogodb in konvencij, ki jih je podpisala oziroma k njim pristopila
Republika Slovenija, oziroma pod pogojem dejanske vzajemnosti.
Vzajemnost dokazuje tisti, ki se nanjo sklicuje.

Izjemoma se lahko v Republiki Sloveniji določena sorta registrira
pod drugim imenom, vendar le, če uporaba prvotnega imena ne
bi bila primerna iz jezikovnih razlogov ali zato, ker bi bila v
nasprotju z javnim redom in moralo.

V postopku pred uradom uveljavlja tuja pravna in fizična oseba
pravice iz tega zakona po pooblaščencu, ki je fizična oseba s
stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali pravna oseba s sedežem
v Republiki Sloveniji.

Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister), določi sorodne vrste iz tretje alinee drugega
odstavka tega člena in podrobnejše pogoje za registracijo imena
sorte.

IV. ŽLAHTNITELJSKA PRAVICA
14. člen
Žlahtnitelj pridobi žlahtniteljsko pravico z zavarovanjem sorte.

11. člen
Uporaba imena zavarovane sorte je obvezna. Semenski material
zavarovane sorte se sme dati v promet le, če je pri tem navedeno
ime zavarovane sorte. Ta določba velja tudi po prenehanju varstva
sorte.

Žlahtniteljska pravica obsega izključno pravico za gospodarsko
izkoriščanje in razpolaganje z zavarovano sorto.

Določbe iz prejšnjega odstavka ne veljajo, če se semenski material zavarovane sorte uporablja v nekomercialne namene v
zasebnem sektorju.

Dovoljenje imetnika žlahtniteljske pravice je potrebno za uporabo
semenskega materiala zavarovane sorte, in sicer za:
- pridelovanje ali razmnoževanje semenskega materiala;
- priprava materiala zavarovane sorte za razmnoževanje;
- trženje semenskega materiala, vključno z izvozom in uvozom
ter
- shranjevanje materiala zavarovane sorte v namene, ki so

15. člen

Zavarovana sorta mora biti označena z istim registriranim imenom
v vseh državah, razen v primeru izjem iz četrtega odstavka 10.
člena tega zakona.
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navedeni v prejšnjih alineah.

18. člen
Če ta zakon ne določa drugače, traja žlahtniteljska pravica od
dneva pridobitve do konca dvajsetega koledarskega leta, pri
hmelju, vinski trti in drevesnih vrstah pa do konca petindvajsetega
koledarskega leta, ki sledi letu pridobitve te pravice.

Dovoljenje imetnika je potrebno tudi za uporabo pridelkov
zavarovane sorte, vendar le v primeru:
- če je pridelek posledica nepooblaščene uporabe semenskega
materiala zavarovane sorte in
- če imetnik ni imel primerne priložnosti za uveljavljanje žlahtniteljske pravice pri semenskem materialu te sorte.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pripada upravičencu iz
12. člena tega zakona, ki je že vložil popolno prijavo, ustrezna
odškodnina, če je v času trajanja postopka za varstvo sorte kdor
koli v nasprotju s 15. členom tega zakona gospodarsko izkoriščal
ali razpolagal s sorto, za katero je bila vložena prijava.
Upravičenec lahko zahteva odškodnino le za obdobje od dneva
objave prijave v uradnem glasilu do dneva pridobitve žlahtniteljske
pravice.

Dovoljenje imetnika za dejanja iz prvega odstavka tega člena je
potrebno tudi, če gre za:
- iz zavarovane sorte izpeljane sorte, razen če je zavarovana
sorta sama izpeljana sorta;
- sorte, ki jih ni mogoče jasno razločevati od zavarovane sorte;
- sorte, katerih vzgoja zahteva stalno uporabo zavarovane sorte
oziroma hibrida.

Žlahtniteljska pravica preneha:
- z odpovedjo imetnika žlahtniteljske pravice;
- z iztekom roka, določenega v prvem odstavku tega člena;
- z odpravo oziroma razveljavitvijo odločbe, s katero je bila
pridobljena.

Šteje se, da je določena sorta izpeljana sorta, če:
- je bila kot izhodiščni material za njeno žlahtnjenje ali odkritje v
glavnem uporabljena izvirna sorta ali druga sorta, ki je sama
izpeljana iz izvirne sorte;
- je razločljiva po 6. členu tega zakona in
- je razen v razlikah, ki so posledica izpeljave, podobna izvirni
sorti po izraženih bistvenih lastnostih, ki jih da genotip ali
kombinacija genotipov izvirne sorte.

V. POSTOPEK ZA VARSTVO SORTE
1. Organi

16. člen
19. člen

Šteje se, da žlahtniteljska pravica ni kršena, če:
a) se zavarovana sorta izkorišča oziroma se z njo razpolaga:
- v zasebne nepridobitne namene;
- v poskusne namene;
- za žlahtnjenje nove sorte;

Pridelovalci, ki izkoristijo možnost nadaljnje setve po točki c)
prejšnjega odstavka, morajo imetniku žlahtniteljske pravice dati
na njegovo zahtevo vse podatke o obsegu nadaljnje setve.

Urad ima naslednje pristojnosti in naloge:
- vodi upravni postopek za varstvo nove sorte in registracijo
imena nove sorte v skladu s tem zakonom in zakonom o
splošnem upravnem postopku;
- vodi register prijav in register zavarovanih sort;
- objavlja v uradnem glasilu: podatke o prijavah vključno s
predlogom za poimenovanje sorte, zavrnitev prijave, vpis in
morebitne spremembe vpisov v register prijav, umik prijav,
odločbe o zavarovanju sorte in njene morebitne spremembe ter
druga uradna obvestila;
- sodeluje z mednarodnimi organizacijami in združenji ter
državnimi organi oziroma nevladnimi organizacijami s področju
varstva novih sort;
- tehnično in strokovno sodeluje s pooblaščenimi uradi tujih držav
na področju preizkušanja sort in preverjanja vzdrževanja sort;
- izmenjuje rezultate preskušanja sort in druge informacije iz svoje
pristojnosti s pristojnimi organi v drugih državah;
- preverja izpolnjevanje obveznosti imetnika varstva in
• opravlja druge naloge s področja varstva sort.

Plačila povračila po točki c) prvega odstavka tega člena so
oproščeni mali kmetje.

Minister določi uradno glasilo za objave urada in podrobnejšo
vsebino objav.

Minister določi rastlinske vrste iz točke c) prvega odstavka tega
člena in kriterije za male kmete.

20. člen

b) se gospodarsko izkorišča nova sorta iz tretje alinee točke a)
tega člena, razen če je ta nova sorta izpeljana sorta:
c) se pridelek zavarovane sorte določenih vrst rastlin, ki ga
pridelovalci pridelajo na svojem kmetijskem gospodarstvu, uporabi
za nadaljnjo setev na tem kmetijskem gospodarstvu in
pridelovalec, ki izkoristi to možnost, imetniku žlahtniteljske pravice
plača primerno povračilo. Povračilo je primerno, če je znatno nižje
od zneska, ki se zaračunava za licenčno pridelavo semenskega
materiala te sorte na istem območju.

Minister imenuje strokovno komisijo za varstvo sort (v nadaljnjem
besedilu: komisija). Komisijo sestavlja 5 članov, ki izmed sebe
izberejo predsednika in njegovega namestnika. Komisija deluje
po poslovniku, ki ga potrdi urad.

17. člen
Žlahtniteljska pravica je kršena tudi, če je dal semenski material
zavarovane ali izpeljane sorte v promet imetnik žlahtniteljske
pravice sam ali kdo drug v dogovoru z njim, če pridobitelj
semenskega materiala zavarovane ali izpeljane sorte:
- uporabi rastlino, del rastline oziroma pridelek zavarovane ali
izpeljane sorte za nadaljnje razmnoževanje;
- izvozi material zavarovane ali izpeljane sorte, ki se lahko uporabi
za nadaljnje razmnoževanje, v državo, v kateri rastlinskega
rodu ali vrste, ki ji ta sorta pripada, ni mogoče zavarovati. Ta
določba ne velja, če je izvoženi material namenjen končni uporabi.
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Komisija ima položaj izvedenca v postopku za varstvo sorte ter
na podlagi proučitve prijave in priložene dokumentacije predlaga
uradu odločitev glede zavarovanja sorte.
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predpisane pristojbine, stroške tehničnega in strokovnega
pregleda upravičenosti prijave, stroške preskušanja sorte ter
stroške v zvezi z objavo in drugimi storitvami.

2. Registra
21. člen

Vlada Republike Slovenije predpiše vrsto in višino pristojbin in
stroškov iz prejšnjega člena ter višino pristojbine iz 49. člena tega
zakona.

Urad vodi register prijav in register zavarovanih sort v skladu s
predpisi.
V registrih se vodijo podatki iz listin, na podlagi katerih se izvaja
vpis v oba registra. Listine se vzamejo v zbirko listin, ki je priloga
obeh registrov.

4. Potek postopka za varstvo sorte

Register prijav vsebuje zlasti naslednje:
- podatke o prijavitelju, žlahtnitelju ter o morebitnem zastopniku;
- datum popolne prijave;
- navedbo rastlinske vrste;
- predlog začasne oznake sorte oziroma predlog poimenovanja
sorte;
- v primeru zahteve prednostne pravice državo, v kateri je bil že
vložena prijava, in datum prejema popolne prijave v tej državi;
- predlog za ustavitev oziroma prekinitev postopka;
- zaznambe o odločitvah sodišč v zvezi s pravico do vložitve
prijave.

24. člen
Postopek za varstvo sorte se začne na podlagi prijave, ki jo
prijavitelj vloži pri uradu.
Urad odloča o prijavi v upravnem postopku.
Zoper upravne akte urada je dopustna pritožba na ministrstvo.
Pritožbe se vloži v roku 30 dni od vročitve akta.
25. člen

Register zavarovanih sort vsebuje zlasti naslednje:
- rastlinsko vrsto in registrirano ime sorte, pri imenu se vpišejo
tudi vsi sinonimi;
- uradni opis sorte ali sklicevanje na listine, ki vsebujejo uradni
opis sorte in so sestavni del registra;
- v primeru sort, katerih vzgoja zahteva stalno uporabo določenih
sestavin za proizvodnjo semenskega materiala zavarovane
sorte, navedbo teh sestavin;
- ime in priimek imetnika žlahtniteljske pravice, žlahtnitelja in
kateregakoli zastopnika v postopku;
- datum pridobitve in prenehanja varstva sorte skupaj z razlogi
za prenehanje;
- ime in naslov osebe, na katero je bila z licenčno pogodbo
prenesena pravica do gospodarskega izkoriščanja sorte
- ime in naslov osebe, ki ji je bila dodeljena prisilna licenca, z
navedbo pogojev, pod katerimi je bila dodeljena, in datuma
prenehanja te pravice;
- zaznambe o odločitvah sodišč v zvezi z žlahtniteljsko pravico.

Prijava se vloži na predpisanem obrazcu in mora vsebovati zlasti
naslednje podatke:
- o prijavitelju oziroma njegovem zastopniku ali pooblaščencu;
- o žlahtnitelju, če ta ni sam prijavitelj;
- latinsko in slovensko ime vrste, ki ji sorta pripada;
- predlog imena sorte oziroma začasno oznako sorte;
- državo, v kateri je bil že vložena prijava, in datum prejema
prijave v tej državi, če se v prijavi zahteva prednostna pravica;
- tehnični opis sorte, ki je lahko priloga k prijavi in
- o tem, ali je sorta pridobljena s pomočjo genske tehnologije. V
tem primeru je treba prijavi priložiti predhodno soglasje za
preskušanje te sorte v skladu s predpisi o gensko spremenjenih
organizmih.

Urad mora hraniti zbirko listin o posameznih zadevah v originalu
ali kopijah najmanj še pet let po umaknitvi ali zavrnitvi prijave
oziroma pet let po prenehanju žlahtniteljske pravice.

Urad pregleda, ali je prijava popolna in pravilno izpolnjena in ali je
prijavi priloženo dokazilo o plačani pristojbini.

Podrobnejšo obliko in vsebino prijave ter dokumentov, ki morajo
biti prijavi priloženi, predpiše minister.
26. člen

Če prijava ni popolna ali je nepravilno izpolnjena ali če ni bila
plačana predpisana pristojbina, urad pozove prijavitelja, da jo v
roku 30 dni od dneva prejema poziva dopolni oziroma da plača
pristojbino. Če prijavitelj ne izpolni zahtev urada v roku, se taka
prijava šteje, kot da ni bila vložena, in jo urad zavrže s sklepom.

Minister podrobneje določi vsebino in način vodenja registrov.
22. člen
Register prijav in register zavarovanih sort sta javna.

O popolni prijavi se prijavitelju izda potrdilo. Popolna prijava se
vpiše v register prijav in objavi v uradnem glasilu. Kot datum
prejema popolne prijave se vpiše datum prejema prijave oziroma
datum prejema dopolnitve, s katero je postala prijava popolna.

Urad je dolžan omogočiti vsakomur, ki izkaže pravni interes,
vpogled v naslednje listine iz zbirke listin:
- listine, ki se nanašajo na prijave
- listine, ki se nanašajo na pridobljene žlahtniteljske pravice
- dokumentacijo o uradnih preizkusih sort.

Izvleček iz popolne prijava se objavi v uradnem glasilu po preteku
treh mesecev od njene vložitve.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko prijavitelj v primeru
hibridov zahteva, da dokumentacija o sestavinah sorte, ki je v
postopku varstva oziroma je zavarovana, ni dostopna javnosti.

27. člen
Če je prijavitelj za sorto, za katero je vložil prijavo za varstvo
nove sorte v Republiki Sloveniji, pred tem za isto sorto že vložil
popotno prijavo v drugi državi, lahko ob pogojih dejanske
vzajemnosti uveljavlja prednostno pravico. V tem primeru se šteje,
da je bila prijava v Republiki Sloveniji vložena z dnem vložitve
popolne prijave v tuji državi, upravičencu pa gredo pravice na
podlagi prijave od dneva vložitve popolne prijave v tuji državi.

3. Stroški postopka
23. člen
V postopku za varstvo nove sorte in za vzdrževanje žlahtniteljske
pravice plačujejo prijavitelji oziroma imetniki žlahtniteljske pravice
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agroekološke razmere, če je bilo preskušanje opravljeno v okviru
mednarodnih sistemov preizkušanja in če so bila dokazila o
rezultatih izdana na podlagi mednarodnih sporazumov, ki jih je
sklenila ali je k njim pristopila Republika Slovenija.

Prednostno pravico iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj v prijavi
izrecno zahtevati.
Prijavitelj lahko uveljavlja prednostno pravico v Republiki Sloveniji
najpozneje v roku 12 mesecev od vložitve popolne prijave v tujini.

Minister predpiše podrobnejše pogoje, postopke in metode za
preizkušanje sorte.

28. člen
Zoper prijave, objavljene v uradnem glasilu na podlagi četrtega
odstavka 26. člena tega zakona, lahko vsakdo, ki ima pravni
interes, vloži ugovor dokler traja postopek za varstvo sorte.

32. člen
Prijavitelj je dolžan uradu v določenem roku predložiti potrebne
podatke, dokumente oziroma semenski material za izvedbo
strokovne presoje sorte za namene iz prvega odstavka 31. člena
tega zakona.

Ugovor se lahko nanaša samo na izpolnjevanje pogojev iz 5., 6.,
7., 8. in 10. člena tega zakona oziroma na upravičenost do varstva
v skladu z 12. členom tega zakona.

Če prijavitelj brez opravičljivega razloga ne izpolni zahtev iz
prejšnjega odstavka, se prijava zavrne.

Ugovor mora biti v pisni obliki in obrazložen. Priložena mu morajo
biti ustrezna dokazila in plačana mora biti predpisana pristojbina.

33. člen
Urad nemudoma pošlje prejeti ugovor prijavitelju in ga pozove, da
odgovori nanj najpozneje v 30 dneh od prejema poziva.

Če se na podlagi opravljene strokovne presoje iz 31. člena tega
zakona ugotovi, da sorta izpolnjuje predpisane pogoje in da je
prijavitelj izpolnil vse predpisane zahteve, urad izda odločbo o
zavarovanju sorte in jo objavi v uradnem glasilu.

Urad obvešča vlagatelje ugovorov o svojih stališčih do teh
ugovorov najpozneje v treh mesecih po njihovi vložitvi.
29. člen

Podatki iz pravnomočne odločbe o zavarovanju sorte oziroma
zavrnitvi prijave se vpišejo v register prijav.

Urad pregleda vsebinsko ustreznost prijave tako, da na podlagi
podatkov, navedenih v prijavi, preveri, ali je sorta nova in ali je
prijavitelj upravičen do pridobitve žlahtniteljske pravice. Če se pri
vsebinskem pregledu prijave ugotovi, da za podelitev žlahtniteljske
pravice niso izpolnjeni pogoji iz. 5. in 12. člena tega zakona, se
taka prijava zavrne.

Ob pravnomočnosti odločbe o zavarovanju sorte se imetniku
izda potrdilo o pridobitvi žlahtniteljske pravice, ki velja od dneva
pravnomočnosti odločbe.
Na podlagi pravnomočne odločbe o zavarovanju sorte se ustrezni
podatki vpišejo tudi v register zavarovanih sort.

30. člen
Urad presoja tudi o ustreznosti predlaganega imena sorte. V
primeru, da je predlagano ime sorte v nasprotju z določbami 10.
člena tega zakona, Urad pozove prijavitelja, da predlaga novo
ime za sorto. Predlog mora biti podan najpozneje v treh mesecih
od prejema poziva.

Minister določi obliko in vsebino potrdila o pridobitvi žlahtniteljske
pravice.

Urad je dolžan v postopku za varstvo sorte uporabljati izključno
ime sorte, ki je vpisano v register prijav za varstvo nove sorte.

34. člen

5. Prenehanje žlahtniteljske pravice

Na zahtevo imetnika žlahtniteljske pravice iz prve alinee tretjega
odstavka 18. člena tega zakona izda urad v upravnem postopku
odločbo, s katero ugotovi, da je žlahtniteljska pravica prenehala
na zahtevo imetnika. Žlahtniteljska pravica preneha naslednji dan
po prejemu pisne izjave imetnika.

31. člen
Za vsako sorto, ki izpolnjuje pogoje iz 26. in 29. člena tega zakona,
se opravi strokovna presoja z namenom, da se:
- preveri, ali sorta spada v sistematsko enoto, to je rastlinski rod
ali vrsto, ki je navedena v prijavi;
- ugotovi, ali je sorta različna, izenačena in nespremenljiva (6., 7.
in 8. člen tega zakona) in
- pripravi uradni opis sorte, če sorta izpolnjuje pogoje iz prejšnjih
dveh alinei.

Na podlagi pravnomočne odločbe iz prejšnjega odstavka se
prenehanje žlahtniteljske pravice objavi v uradnem glasilu.
35. člen
Urad v upravnem postopku izreče odločbo o zavarovanju sorte
za nično in jo odpravi samo v primerih, če se naknadno ugotovi:

Strokovna presoja se opravi na podlagi rezultatov preizkušanja
sorte na polju in v laboratoriju.

- da ob dnevu prejema popolne prijave sorta ni bila nova (5. člen)
ali razločljiva (6. člen);
- da sorta ob dnevu prejema popolne prijave ni bila izenačena (7.
člen) in nespremenljiva (8. člen), sorta pa je bila zavarovana
predvsem na podlagi podatkov in dokumentacije, ki jih je predložil
prijavitelj;
- da je bila žlahtniteljska pravica podeljena osebi, ki do te pravice
ni bila upravičena, upravičenec pa ni zahteval prisilnega prenosa
žlahtniteljske pravice v skladu z 37. členom tega zakona.

Preskušanje sorte lahko izvede:
- urad oziroma od urada priznana strokovna institucija v Republiki
Sloveniji ali v tujini, če se preizkušanje opravi v primerljivih
agroekoloških razmerah po predpisanih postopkih in metodah;
- prijavitelj na zahtevo urada.
V primeru, da urad ne izvede preizkušanja sam, mora zagotoviti
uradni nadzor nad preizkušanjem sorte.
Urad lahko uporabi pri strokovni presoji sorte rezultate
preskušanja te sorte, pridobljene v drugi državi, ki ima primerljive
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stanje tudi v primeru če upravičenec, imetnik žlahtniteljske pravice
ali katera koli druga stranka v postopku iz upravičenih razlogov
ni mogla v predpisanem roku plačati pristojbine ali izpolniti drugih
obveznosti do urada, in bi zaradi tega izgubila pravico do varstva
sorte po 36. členu tega zakona.

36. člen
Urad v upravnem postopku brez privolitve ali zahteve strank
razveljavi odločbo o zavarovanju sorte, če:
- ugotovi, da imetnik ne izpolnjuje obveznosti iz 44. člena tega
zakona oziroma če ugotovi, da sorta ni več izenačena (7. člen)
ali nespremenljiva (8. člen);
- imetnik na pisno zahtevo urada v predpisanem roku ne predloži
semenskega materiala za preverjanje ali dokumentacije o
vzdrževalni selekciji sorte, v skladu z 44. členom tega zakona;
- prijavitelj na pisno zahtevo urada, v skladu s prvim odstavkom
38. člena tega zakona ne posreduje predloga novega imena
sorte v predpisanem roku;
- imetnik pravočasno ne poravna predpisane letne pristojbine za
vzdrževanje veljavnosti žlahtniteljske pravice po 43. členu tega
zakona.

Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje se vloži najpozneje v dveh
mesecih po tem ko je vzrok za neizpolnitev obveznosti prenehal,
vendar najkasneje eno leto od izteka roka, ko bi morala biti
obveznost izpolnjena. Zahtevi mora biti priložena obrazložitev in
dokazilo o plačani predpisani pristojbini.
Če se zahtevi ugodi, določi urad prosilcu nov rok, v katerem
mora opraviti neizpolnjene obveznosti. Rok za izpolnitev ne sme
biti daljši kot je rok, ki ga je zamudil, in se šteje od dneva prejema
obvestila o ugoditvi zahteve.
Prijavitelj zahteve za vrnitev v prejšnje stanje nima pravice
zahtevati odškodnine, če je v obdobju od izgube do vrnitve pravice
kdor koli v dobri veri uporabil ali sklenil pogodbo za uporabo
zavarovane sorte.

37. člen
če je prijavo za varstvo nove sorte vložila neupravičena oseba
oziroma je neupravičeni osebi podeljena žlahtniteljska pravica,
lahko upravičenec začne pri uradu postopek za prisilni prenos
pravic.

VI. PRENOS ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE IN ODSTOP
UPORABE ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE

Zahteva za prisilni prenos pravic iz prejšnjega odstavka se lahko
vloži od dneva objave prijave za varstvo nove sorte v uradnem
glasilu, vendar najpozneje v 5 letih po objavi prijave v uradnem
glasilu.

40. člen
Imetnik žlahtniteljske pravice lahko s pogodbo prenese v celoti ali
delno žlahtniteljsko pravico na drugega.

Če so bile neupravičeno pridobljene pravice prenesene na tretjo
osebo, se v primeru iz prvega odstavka tega člena prenos teh
pravic razveljavi.

Upravičenec oziroma prijavitelj lahko prenese pravico do vložitve
prijave za varstvo nove sorte oziroma pravice, ki izhajajo iz prijave.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko imetnik kakršnekoli
pravice do uporabe sorte, nadaljuje z uporabo te sorte, če je
pridobil te pravice v dobri veri, pred začetkom postopka iz prvega
odstavka tega člena, pod pogojem da plača upravičencu primerno
nadomestilo.

Pogodba o prenosu pravic iz prvega in drugega odstavka tega
člena morata biti sestavljeni v pisni obliki, sicer je nična.
Prenos pravic iz prvega in drugega odstavka tega člena ne sme
vplivati na predhodne pravice tretjih oseb.
Prenos žlahtniteljske pravice nima pravnega učinka za tretje
osebe, dokler pogodba ni vpisana v ustrezni register. Predlog za
vpis pogodbe o prenosu pravic v register lahko poda katerakoli
od pogodbenih strank.

6. Izbris imena sorte
38. člen
Registrirano ime sorte se izbriše iz registra prijav in registra
zavarovanih sort pod naslednjimi pogoji:
- če to zahteva prijavitelj oziroma imetnik žlahtniteljske pravice in
dokaže, da ima za to dejanje zakonito pravico; v zahtevi morajo
biti navedeni razlogi za izbris in predlagano novo ime;
- če se naknadno ugotovi, da je bilo ime sorte registrirano kljub
temu, da so obstajali razlogi za zavrnitev po 10. členu tega
zakona;
- ali če se imetniku ali kateri koli drugi osebi uradno prepove
uporabljati to ime.

41. člen
Imetnik žlahtniteljske pravice lahko z licenčno pogodbo delno ali
v celoti prenese na tretjo osebo pravico do gospodarskega
izkoriščanja zavarovane sorte.
Licenčna pogodba se vpiše v ustrezni register na zahtevo ene
od pogodbenih strank.
Licenčna pogodba, ki ni vpisana v ustrezni register iz prejšnjega
odstavka, nima pravnega učinka nasproti tretjim osebam.

Urad nemudoma pisno obvesti prijavitelja oziroma imetnika
žlahtniteljske pravice o predlogu oziroma zahtevi za izbris imena
in zahteva, da najpozneje v roku treh mesecev od prejema poziva
predlaga novo ime sorte. Predlagano novo ime se po opravljenem
postopku iz 30. člena tega zakona vpiše v ustrezni register in
objavi v uradnem glasilu, če za to izpolnjuje predpisane pogoje.
Istočasno se prejšnje ime izbriše iz registra.

Glede oblike, načina sklenitve in vsebine licenčne pogodbe ter
pravnega varstva se uporabljajo predpisi o obligacijskih razmerjih.
42. člen

39. člen

Če obstoja javni interes in če imetnik žlahtniteljske pravice sam
ali kdo drug z njegovim pooblastilom zavarovane sorte
gospodarsko ne izkorišča ali ne izkorišča v zadostnem obsegu
ter pri tem noče odstopiti drugemu pravice za izkoriščanje oziroma
za odstop takšne pravice postavlja neupravičene pogoje, se sme
drugemu podeliti prisilna licenca.

V postopku varstva sorte se lahko zahteva vrnitev v prejšnje

Prisilna licenca se sme podeliti le tistemu, ki dokaže, da razpolaga

7.Vrnitev v prejšnje stanje
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s tehnološkimi in proizvodnimi možnostmi, ki so potrebne za
učinkovito izkoriščanje zavarovane sorte, in potrebnimi
materialnimi sredstvi.

začne urad postopek za razveljavitev žlahtniteljske pravice.

Prisilne licence ni mogoče podeliti, če imetnik žlahtniteljske pravice
dokaže, da obstajajo upravičeni razlogi za neizkoriščanje ali
nezadostno izkoriščanje zavarovane sorte.
Prisilne licence ni mogoče podeliti, če je od dneva podelitve
žlahtniteljske pravice do dneva vložitve zahteve za podelitev
obvezne licence preteklo manj kot tri leta.

Na zahtevo urada oziroma pooblaščene institucije mora imetnik
v določenem roku priskrbeti primeren vzorec semenskega
materiala zavarovane sorte oziroma njenih dednih sestavin za:
- varstveni vzorec oziroma obnovo varstvenega vzorca, ali
- za izvajanje primerjalnih preizkusov drugih sort, ki so v postopku
varstva.

S prisilno licenco pridobi nosilec licence neizključno pravico za
izvajanje dejanj iz 15. člena tega zakona delno ali v celoti, z
namenom oskrbe domačega tržišča.

Urad lahko pooblasti imetnika žlahtniteljske pravice, da sam hrani
in obnavlja varstveni vzorec semenskega materiala.

45. člen

46. člen

Prisilna licenca se lahko podeli za obdobje najmanj dveh in največ
štirih let. Prisilno licenco je mogoče obnoviti, če se po ponovni
proučitvi pogojev iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da razlogi
za podelitev prisilne licence še obstajajo.

Kdor brez dogovora oziroma v nasprotju z dogovorom z imetnikom
žlahtniteljske pravice gospodarsko izkorišča oziroma razpolaga
s semenskim materialom zavarovane sorte, mora imetniku na
njegovo zahtevo dati vse podatke v zvezi s tem.

O zahtevi za podelitev oziroma za podaljšanje prisilne licence
odloča urad v upravnem postopku. Pred odločitvijo glede podelitve
oziroma podaljšanja prisilne licence mora urad pridobiti mnenje
prizadetih združenj.

Če podatkov ne da prostovoljno, lahko imetnik žlahtniteljske
pravice zahteva, da urad izda začasno odredbo, s katero naloži
kršitelju dostavo podatkov. Pritožba zoper začasno odredbo ne
zadrži njene izvršitve. Začasna odredba se izvrši v upravnem
postopku.

V primeru podelitve prisilne licence pripada imetniku žlahtniteljske
pravice ustrezno plačilo.
O višini plačila iz prejšnjega odstavka se dogovorita imetnik
žlahtniteljske pravice in oseba, ki ji je prisilna licenca dodeljena.
Če dogovor ni dosežen, določi višino plačila urad.

VIII. SODNO VARSTVO

Urad lahko zahteva od imetnika žlahtniteljske pravice, da nosilcu
prisilne licence preskrbi izhodiščno količino semenskega
materiala za uporabo sorte na podlagi prisilne licence. Za semenski
material dobi imetnik ustrezno plačilo.

Kdor krši pravico iz prijavljene oziroma zavarovane nove sorte,
je odgovoren za škodo po splošnih predpisih o povrnitvi škode.

47. člen

Oseba, katere pravica je kršena, lahko poleg odškodnine zahteva,
da se tistemu, ki krši njeno pravico, prepove nadaljnje kršenje.

V primeru podelitve prisilne licence lahko imetnik žlahtniteljske
pravice zahteva od strokovne institucije, pooblaščene za
opravljanje strokovne kontrole nad pridelavo semena, podatke o
pridelavi semenskega materiala zavarovane sorte.

Kršenje žlahtniteljske pravice je vsako nepooblaščeno
gospodarsko izkoriščanje zavarovane sorte.
48. člen

VII. OBVEZNOSTI IMETNIKA ŽLAHTNITELJSKE
PRAVICE IN TRETJIH OSEB

Tožba zaradi kršenja žlahtniteljske pravice se lahko vloži v roku
treh let od dneva, ko je tožnik zvedel za kršitelja oziroma za
kršitev. Po preteku petih let od dneva kršitve se tožba ne more
več vložiti.

43. člen
Za vzdrževanje žlahtniteljske pravice je imetnik dolžan plačevati
uradu letno pristojbino za vzdrževanje veljavnosti žlahtniteljske
pravice.

Tožba se vloži pri sodišču splošne pristojnosti , ki zadevo
obravnava kot nujno.

Pristojbina se plača na začetku koledarskega leta za tekoče leto
varstva, najpozneje do 31. januarja.

IX. NADZOR
49. člen

Če pristojbina za vzdrževanje žlahtniteljske pravice ni plačana
tudi v naknadnem roku, ki ga določi urad in ne sme biti daljši od 6
mesecev po prejemu opozorila, ta pravica preneha veljati.

Nadzor nad izvajanjem določb 11., 15., 16., in 46. člena tega
zakona izvajajo kmetijski in gozdarski inšpektorji.

44. člen

Kadar kmetijski ali gozdarski inšpektor pri opravljanju nadzora
utemeljeno sumi, da je storjen prekršek, začasno zaseže
predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so s
prekrškom nastali.

Dokler traja varstvo, mora imetnik vzdrževati zavarovano sorto
oziroma njene dedne sestavine nespremenjene.
Na zahtevo urada mora imetnik v določenem roku predložiti uradu
ali pooblaščeni Instituciji, podatke, dokumentacijo ali semenski
material, ki so potrebni za preverjanje vzdrževanja sorte.

Kmetijski ali gozdarski inšpektor preda predmete, ki jih začasno
zaseže, takoj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku
pristojnemu organu za postopek o prekrških.

Če se s preskušanjem ugotovi, da imetnik ne vzdržuje sorte,
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50. člen

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Če imetnik žlahtniteljske pravice izkaže za verjetno, da bi bila z
izvozom določenega materiala zavarovane sorte iz Slovenije ali
uvozom v Slovenijo njegova žlahtniteljska pravica kršena, lahko
titosanitarni inšpektorji na meji na njegov predlog odredijo:
- da lahko imetnik ali njegov zastopnik pregleda ta material;
- da se ta material zaseže, izključi iz prometa in shrani.

53. člen
Sorta, ki je bila do uveljavitve tega zakona zavarovana po prej
veljavnih predpisih, uživa varstvo po tem zakonu do izteka
pridobljene žlahtniteljske pravice.
Žlahtniteljska pravica za sorto iz prejšnjega odstavka se lahko
razglasi za nično in odpravi le, če se ugotovi, da ob dodelitvi te
pravice niso bili izpolnjeni pogoji glede razločljivosti, izenačenosti
oziroma nespremenljivosti sorte.

V predlogu iz prejšnjega odstavka mora upravičenec predložiti
fitosanitarnemu inšpektorju podroben opis materiala zavarovane
sorte, zadovoljive dokaze o žlahtniteljski pravici in njeni verjetni
kršitvi. Na zahtevo fitosanitarne inšpekcije mora imetnik založiti
varščino za morebitno škodo, ki bi nastala s temi ukrepi.

54. člen
Postopki za zavarovanje sorte, ki so ob uveljavitvi tega zakona v
teku, se nadaljujejo po tem zakonu.

Fitosanitarni inšpektor mora o sprejetih ukrepih nemudoma
obvestiti uvoznika oziroma izvoznika in prejemnika materiala
zavarovane sorte, če gre za uvoz materiala zavarovane sorte v
Slovenijo. Fitosanitarni inšpektor prekliče sprejete ukrepe, če
upravičenec v sedmih dneh ne vloži tožbe ali ne začne drugega
postopka v opravičilo sprejetih ukrepov.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko izjemoma
zavaruje sorta, ki na dan uveljavitve tega zakona, ni nova, če:
a) je bila prijava za varstvo sorte vložena pred sprejetjem tega
zakona,
b) sorta izpolnjuje druge pogoje za zavarovanje iz 4. člena tega
zakona in
c) je zavarovana ali pa je v postopku za zavarovanje v eni od
držav podpisnic mednarodnih pogodb in konvencij, ki jih je
podpisala oziroma k njim pristopila Republika Slovenija, in se
postopek konča z zavarovanjem sorte.

X. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
pravna oseba, če brez dovoljenja imetnika žlahtniteljske pravice:
prideluje ali razmnožuje semenski material po tem zakonu
zavarovane sorte, če pripravlja material zavarovane sorte za
razmnoževanje, če da v promet, uvozi ali izvozi semenski material zavarovane sorte ali če hrani material zavarovane sorte za
prej navedene namene (15, člen).

V primeru podelitve žlahtniteljske pravice po prejšnjem odstavku
traja žlahtniteljska pravica še največ 20 let oziroma 25 let za
lesnate rastline od dneva podelitve žlahtniteljske pravice v državi
članici, v kateri je bila sorta najprej zavarovana.
55. člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

Minister, izda predpise na podlagi tega zakona najpozneje v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki stori ta
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Vlada Republike Slovenije izda predpis o pristojbinah najpozneje
v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Urad se organizira v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do
začetka dela urada opravlja njegova dela in naloge ministrstvo.

52. člen

Republika Slovenija zagotovi prostore in opremo ter finančna
sredstva za organiziranje in delovanje urada.

Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
pravna oseba:
- če v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena spravi v promet
material zavarovane sorte, če pri tem ni navedeno registrirano
ime sorte ali če ime ni pravilno navedeno;
- če v nasprotju s petim odstavkom 11. člena uporabi ime po tem
zakonu zavarovane sorte ali ime, ki ga je mogoče zamenjati s
tem imenom, za neko drugo sorto iste ali sorodne vrste;
- če v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena oziroma s 46.
členom ne da imetniku zahtevanih podatkov.

56. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati:
a) določbe zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije
tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni
list SFRJ, št. 38/80 in 82/90), ki se nanašajo na varstvo sort
kmetijskih in gozdnih rastlin:
- iz poglavja I. TEMELJNE DOLOČBE: 1. člen v delu, ki se
nanaša na varstvo novih sort in tujih sort; 4. točka 2. člena,
drugi odstavek 4. člena ter 7. do 10. člen;
- poglavje III. VARSTVO SORTE (37. do 62. člen);
- iz poglavja IV. KAZENSKE DOLOČBE: 6.) do 9.) točka prvega
odstavka 63. člena;
- iz poglavja V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE: 66. člen;

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki stori ta
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

b) pravilnik o registru zavarovanih novih domačih sort in registru
zavarovanih tujih sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list
SFRJ, št. 56/89);

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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c) pravilnik o vsebini in podatkih zahteve za varstvo sort
(kultivarjev) kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št.
56/89).

57. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV
Zavarovanje sort rastlin spada na področje varstva industrijske
lastnine, ki jo obstoječa zakonodaja v Sloveniji ustrezno ne pokriva.
Najbolj razširjen in učinkovit sistem za zavarovanje novih sort
rastlin je uvedel UPOV, to je Mednarodno združenje za zavarovanje
novih sort rastlin. Ker Slovenijo obvezuje članstvo v WTO (TRIPSS
sporazum) in prilagajanje zakonodaji Evropske unije, ki zahteva
pri nas učinkovito varstvo industrijske lastnine na področju rastlin,
je predlog tega zakona primerna podlaga za izpolnitev naštetih
obveznosti.

4. člen (pogoji za zavarovanje sorte)
Nova sorta se zavaruje s podelitvijo žlahtniteljske pravice. Pravica
se podeli z odločbo v upravnem postopku. Podrobno je postopek
opredeljen v členih 19.-39.
Konvencija UPOV v 5. členu določa pet temeljnih kriterijev, ki jih
mora izpolnjevati sorta, da jo lahko zavarujejo. Mora biti nova,
razločljiva, izenačena, nespremenljiva in ustrezno poimenovana.
Zaradi poenotenja sistema varstva sort v državah, ki pristopijo k
UPOV konvenciji, zahteva združenje UPOV od držav članic UPOV,
da v nacionalnem predpisu te kriterije določijo v skladu z določbami
UPOV konvencije.

Bistvo žlahtniteljske pravice je v tem, da ima njen imetnik izključno
razpolagalno pravico za gospodarsko izkoriščanje zavarovane
sorte in za razpolaganje z zavarovano sorto. Uporabniki
zavarovane sorte morajo pridobiti za dejanja z zavarovano sorto
soglasje imetnika žlahtniteljske pravice in mu plačati ustrezno
licenčnino. V primeru kršitve žlahtniteljske pravice je v zakonu
predvideno sodno varstvo.

5. člen (Novost)
Podobno kot pri patentni zakonodaji je tudi pri zavarovanju sort
pomembna novost in je pravne narave. V UPOV konvenciji je
novost opredeljena v 6. členu in je omejena na obdobje največ
enega leta od takrat, ko je žlahtnitelj svojo sorto začel uporabljati
v pridobitne namene, do vložitve zahtevka za zavarovanje te
sorte. Da se omogoči zavarovanje tudi v drugih državah, je obdobje
novosti za vložitev zahtevka v drugih državah podaljšano na 4
leta, oziroma v primeru večletnih lesnatih rastlin in vinske trte na
6 let.

1. člen (Splošne določbe)
V prvem členu je naveden namen zakona, to je zavarovanje
novih sort rastlin. S tem se omogoči imetniku žlahtniteljske pravice,
da razpolaga z zavarovano sorto. Zakon omogoča zavarovanje
sort vseh rastlinskih vrst in rodov in s tem enako kot Uredba EU
št. 2100/94 (v 5. členu (1)) že ob sprejetju zakona upošteva
zahtevo konvencije UPOV (3. člen konvencije), da se ob uveljavitvi
zakona omogoči varstvo za najmanj 15 rastlinskih vrst in da se
najkasneje v 10 letih od uveljavitve zakona varstvo razširi na vse
rastlinske rodove in vrste.

2. člen (Definicije uporabljenih izrazov)

V 2. odstavku so v šestih alineah naštete dejavnosti oziroma
dejanja, ki ne prizadenejo novosti sorte. Gre za uporabo sorte v
pridobitne namene brez vednosti žlahtnitelja, za dejanja, ki se
nanašajo na prenos žlahtniteljskih pravic v skladu s pogodbo, za
razmnoževanje sorte po naročilu žlahtnitelja, ki ne sme odtujiti
semenskega blaga, za preskušanje sorte na polju, za izpolnitev
obveznosti v zvezi s preskušanjem sorte za vpis v sortno listo in
za prodajo pridelkov, ki so nastali kot stranski produkti pri razvoju
nove sorte.

V členu so definicije izrazov, ki se uporabljajo v zakonu. Člen
razlaga naslednje izraze: žlahtnitelj, žlahtniteljska pravica,
upravičenec, prijavitelj, imetnik žlahtniteljske pravice, sorta,
zavarovana sorta, material zavarovane sorte.

V 3. odstavku je kot poseben primer pojasnjena stalna uporaba
sorte za vzgojo druge sorte. Novost za prvo sorto je prizadeta
šele takrat, ko je bila prodana oziroma oddana v promet druga
sorta.

3. člen (Urad za zavarovanje in registracijo sort)

6. člen (Razločljivost)

Ta člen uvaja Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo
sort rastlin kot organ v sestavi ministrstva. Urad izvaja postopek
zavarovanja sort. Minister predpiše podrobnejši postopek
zavarovanja sort.

Razločljivost je ena od treh lastnosti sorte, ki so tehnične narave.
Definirana je v UPOV konvenciji v 7. členu. Razločljivost omogoča
jasno razločevanje sorte od vseh drugih do tedaj splošno znanih
sort iste vrste. Razločljivost preverjajo v posebnih preskusih na

To je torej poseben zakon, po katerim bo mogoče v Republiki
Sloveniji zavarovati novo sorto in pridobiti žlahtniteljsko pravico.
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12. člen

polju, v rastlinjakih in v laboratorijih. Pri preskušanju razločljivosti
merijo in ocenjujejo morfološke in fiziološke lastnosti sort na način
in z metodami, ki jih priporoča UPOV.

Upravičenec do podelitve žlahtniteljske pravice je žlahtnitelj ali
njegov pravni naslednik. Če je več žlahtniteljv skupaj vzgojilo
sorto, potem pripada vsem pravica do podelitve žlahtniteljske
pravice. Upravičenec je lahko tudi pravna oseba, pri kateri je
zaposlen žlahtnitelj. Odnosi med njima se urejajo s pogodbo ali pa
se smiselno uporablja določila iz predpisov o pravicah industrijske
lastnine iz delovnega razmerja.

Z razločljivostjo se določi prednost pred dvema žlahtniteljema, ki
neodvisno drug od drugega požlahtnita, ali odkrijeta in razvijeta
enako sorto ali dve sorti, ki se med seboj jasno ne razlikujeta.
Pravica do zavarovanja pripada tistemu, ki prvi naredi svojo sorto
'splošno znano'.
V drugem odstavku je podrobno pojasnjeno, katere so 'splošno
znane sorte'. Sorta, ki jo preizkuša žlahtnitelj samo na svojih
površinah ni splošno znana.

13. člen
Upravičenci iz drugih držav uživajo enake pravice kot domači
upravičenci, po načelu vzajemnosti. Tuji upravičenci za postopek
potrebujejo pooblaščenca, ki je lahko pravna oseba s sedežem v
Republiki Sloveniji ali fizična oseba s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji. Pooblaščenec ne izpolnjujejo nobenih posebnih
zahtev, kot je to primer pri patentnih zastopnikih. Postopek
zavarovanja sort je veliko bolj enostaven, zato niso potrebne
dodatne kvalifikacije.

7. člen (Izenačenost)
Izenačenost (UPOV konvencija jo podrobneje določa v 8. členu)
ni absolutna lastnost sorte, ampak je povezana z načinom
razmnoževanja sorte. Sorte, ki se razmnožujejo na spolen način
so manj izenačene od sort, ki se razmnožujejo vegetativno. Pri
določanju kriterijev za izenačenost upoštevajo tudi zmožnost
žlahtniteljev in zahteve uporabnikov sort.

14. člen
8. člen (Nespremenljivost)
Vsebina žlahtniteljske pravice je v tem zakonu definirana enako
kot v UPOV konvenciji (14. člen). Žlahtniteljska pravica daje
imetniku izključno pravico do dejanj, ki so navedena v 15. členu.
Po novem (po konvenciji UPOV iz leta 1991) jo je mogoče
uveljavljati ne samo pri semenskem materialu zavarovane sorte
ampak tudi pri pridelku.

To je tretja od lastnosti tehnične narave, ki jih mora sorta
izpolnjevati za zavarovanje. Sorta mora ohranjati svoje lastnosti
nespremenjene tudi po več ciklusih razmnoževanja (UPOV
konvencija 9. člen).
9. člen (Poimenovanje sorte)

15. (Vsebina žlahtniteljske pravice)
Ime oziroma oznaka sorte je njena pomembna lastnost, saj se s
tem zagotovi jasno razlikovanje med sortami ene vrste ali sorodnih
vrst rastlin. Ime sorte se registrira hkrati s podelitvijo žlahtniteljske
pravice. Osnovno načelo je, da mora biti sorta v vseh državah
poimenovana enako (Konvencija UPOV, 20. člen).

Kot gospodarsko izkoriščanje in razpolaganje z zavarovano sorto
se štejejo pridelovanje in razmnoževanje semenskega materiala
zavarovane sorte, priprava oziroma dodelava za razmnoževanje,
trženje semenskega materiala, vključno z izvozom in uvozom ter
hranjenje za naštete namene, kar mora drugim osebam dovoliti
imetnik. V primeru nepooblaščene uporabe semenskega materiala
zavarovane sorte ali če imetnik ni imel že pri semenskem materialu
možnosti za uveljavljanje svoje pravice, se žlahtniteljska pravica
razširi tudi na pridelek zavarovane sorte. Načelno velja, da je
treba žlahtniteljsko pravico uporabiti čim prej, to je že ob
semenskem material in ne čakat na pridelek zavarovane sorte.

10. člen (Pogoji za registracijo imena sort)
Ime sorte je lahko vsaka oznaka, ki omogoča razlikovanje sort
med seboj in ne zavaja uporabnikov sorte. Ime je lahko beseda,
kombinacija besed, kombinacija besed in številk, kombinacija črk
in številk. V 2. odstavku je navedeno kakšno ime se ne more
registrirati. Gre za različne razloge, ki imajo vsi podobno podlago,
ime nikakor ne sme zavajati uporabnikov, mora biti primerno iz
jezikovnih razlogov ter ne sme biti v nasprotju z javnim redom
oziroma moralo. V 3. odstavku je eno od temeljnih pravil UPOV, da
mora biti sorta v vseh državah označena z enakim imenom. S
tem se zagotovi jasnost in prepoznavnost sort, ki je še posebej
pomembna v obdobju velikega mednarodnega pretoka blaga. V 4.
odstavku so predvidene izjeme od prej navedenega pravila. Izjeme,
to je drugačno ime v Sloveniji za neko tujo sorto, se nanašajo
samo na neprimernost izvirnega imena iz jezikovnih razlogov, ali
če je ime v nasprotju z javnim redom in moralo.

Navedenih dejanj, podobno kot pri patentu, brez dogovora z
imetnikom žlahtniteljske pravice ne sme opravljati nihče drug.
Imetnik žlahtniteljske pravice lahko dovoli omenjena dejanja s
pogoji in omejitvami.
Posebnost varstva sorte je, da se žlahtniteljska pravica razširi
tudi na nove sorte, ki so izpeljane iz zavarovane sorte, ki se
jasno ne razlikujejo od zavarovane sorte oziroma katerih vzgoja
zahteva stalno uporabo zavarovane sorte. V navedenih primerih
je potreben dogovor med imetnikom žlahtniteljske pravice
(lastnikom zavarovane sorte) in žlahtnitelji teh treh katergorij novih
sort glede njihove uporabe.

Pogoje za registracijo sort po tem zakonu bo potrebno upoštevati
tudi v novem zakonu o semenu in sadikah v delu, ki bo urejal
postopek registracije sorte (vpisa sorte na sortno listo).

Izpeljana sorta je po definiciji iz petega odstavka 14. člena
konvencije UPOV sorta, ki je v bistvenih lastnostih zelo podobna
obstoječi ali izvirni sorti, se pa od nje jasno razlikuje. Izpeljane
sorte lahko nastanejo z naravno ali inducirano mutacijo, odbiro iz
somaklonalne variabilnosti, povratnim križanjem ali transformacijo
z genskim inženiringom. Določilo o izpeljani sorti ('essentially
derived variety') je ena od najpomembnejših novosti UPOV
konvencije iz leta 1991. Temeljni namen uvedbe izpeljane sorte je
bil zagotoviti, da bo sistem zavarovanja sort lahko tudi v prihodnje
vzpodbujal žlahtnjenje in na ta način zagotavljal pridelovalcem
možnost uporabe vedno boljših sort. Z uvedbo izpeljane sorte so
bolj zavarovani žlahtnitelji, ki uporabljajo klasične metode

11. člen (Uporaba registriranega imena sorte)
Pri prometu s semenskim materialonf zavarovane sorte mora biti
obvezno navedeno registrirano ime sorte. Ta zahteva ostane v
veljavi tudi po tem, ko preneha žlahtniteljska pravica. Ime sorte
ostane nespremenjeno do konca uporabe neke sorte in je načelno
enako v vseh državah. Poleg imena zavarovane sorte se sme
uporabljati v prometu tudi blagovne znamke ali druge oznake.
Pogoj je, da je registrirano ime zavarovane sorte na etiketi ali
embalaži jasno vidno in razpoznavno.
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predpisuje obdobje zavarovanja, ki je 20 let, oziroma za drevesa
in vinsko trto 25 let. UPOV konvencija postavlja kot mejo za začetek
veljavnosti žlahtniteljske pravice dan pridobitve te pravice in ne
daje možnosti uveljavljanja pravice za nazaj. Žlahtniteljska pravica
preneha ob koncu koledarskega leta, ki sledi letu, ko je bila pravica
podeljena. Konec leta je predlagan iz praktičnih razlogov, tako so
vse sorte izenačene in plačevanje letne pristojbine je vezano na
začetek leta. To olajša delo žlahtniteljem in uradu.

žlahtnenja, pred lem, da bi jim nekdo s 'kozmetičnim' žlahtnjenjem
prevzel sorto. V bolj enakopravnem položaju so tudi klasični
žlahtnitelji in žlahtnitelji, ki uporabljajo nove, biotehnološke metode
oziroma genski inženiring za vzgojo novih sort ali za izboljšanje
obstoječih sort. Žiahtniteij izvirne sorte, ki je vložil veliko dela in
sredstev v vzgojo nove sorte, ima pravico do razpolaganja s
sorto, ki je bila v osnovi izpeljana iz njegove izvirne sorte. Kako se
določi podobnost med dvema sortama oziroma odvisnost, pa je
prepuščeno žlahtniteljem samim ali njihovim združenjem.

V drugem odstavku je določeno, da pripada imetniku žlahtniteljske
pravice ustrezna odškodnina, če je kdor koli v času trajanja
postopka za zavarovanje sorte brez dogovora z njim gospodarsko izkoriščal ali razpolagal s sorto, za katero je bila vložena
prijava. Imetnik žlahtniteljske pravice lahko zahteva odškodnino
za obdobje od dneva objave prijave v uradnem glasilu do dneva
pridobitve žlahtniteljske pravice. V praksi to pomeni možnost
začasnega zavarovanja sorte v obdobju, ko teče postopek za
zavarovanje.

16. člen
V tem členu so naštete izjeme, na katere se žlatniteljska pravica
ne nanaša.
Prosto se lahko uporablja zavarovano sorto za zasebne
nepridobitne namene, za raziskave in kar je najpomembnejše, za
žlahtnjenje novih sort (konvencija UPOV, 15. člen). Tej zadnji izjemi
rečejo tudi žlahtniteljeva izjema ('Breeders exemption') in je temeljni
kamen sistema zavarovanja sort. Namen izjeme je, da se z
uporabo genetskega materiala zavarovane sorte kot
izhodiščnega materiala zagotovi nemoteno žlahtnjenje novih boljših
sort. Žiahtniteij nove sorte nima nobenih obveznosti do lastnika
zavarovane sorte, ki jo je uporabil pri vzgoji svoje sorte, razen če
ne gre za izpeljano sorto. Seveda tudi žiahtniteij nove sorte dovoli,
da se njegova sorta prosto uporablja za vzgojo novejših in običajno
še boljših sort.

V tretjem odstavku so predvideni načini prenehanja žlahtniteljske
pravice.
Trajanje žlahtniteljske pravice se razlikuje od veljavnosti patenta
po zakonu o industrijski lastnini, ki v 36. in 37. členu določa, da
veljajo pravice do patenta od dneva vložitve pravilne prijave. Ker
pa je imetniku žlahtniteljske pravice omogočeno uveljavljanje
odškodnine od dneva vložitve popolne prijave za varstvo nove
sorte, je predlog zakona v tem delu pravzaprav skladen tudi s
patentnim zakonom.

Še eno izjemo dopušča konvencija, to je 'kmetova pravica'(Farmer's privilege). Pridelovalci lahko uporabijo pridelek zavarovane
sorte nekaterih vrst kmetijskih rastlin, ki so ga sami pridelali na
svojem posestvu, za nadaljnjo setev na svojem posestvu. Za to
ne potrebujejo soglasja žlahtnitelja, morajo pa žlahtnitelju plačati
primerno povračilo. Plačila povračila so v nekaterih državah
oproščeni majhni pridelovalci. V državah EU so to kmetje, ki
pridelajo na svoji kmetiji manj kot 92 t žita, to so kmetije velikosti
do 15 ha. Seznam vrst in definicijo majhnih pridelovalcev predpiše
resorni minister. Razlog za to pravico je tradicionalni način
kmetovanja in uporaba doma pridelanega semena, ki pa ni
certificirano. Ta pravica velja samo za tiste vrste kmetijskih rastlin,
kjer se že dolgo časa uporablja ta način oskrbe s semenom, npr.
pšenica, druga žita, krompir. Ta pravica nikakor ne velja za okrasne
rastline ali sadne rastline, ker potem zavarovanje sort teh vrst
sploh ne bi bilo smiselno.

19. člen (Urad)
Člen določa glavne naloge in pristojnosti urada. Urad vodi postopke
za zavarovanje, vodi vse potrebne registre, objavlja uradna
obvestila in sodeluje s podobnimi uradi iz drugih držav.
Zaradi zagotavljanja javnosti dela objavlja Urad v uradnem glasilu:
prijavo za varstvo sorte s predlogom za poimenovanje sorte,
zavrnitev prijave za varstvo sorte, vpis in morebitne spremembe
vpisov v register prijav za varstvo nove sorte, umik prijav za
varstvo sorte, odločbo o zavarovanju sorte in njene morebitne
spremembe ter druga uradna obvestila.
Zaradi pričakovanega manjšega obsega prijav za varstvo sort je
predvideno, da Urad v začetku še ne bo izdajal svojega uradnega
glasila. Z določbo iz drugega odstavka tega člena je dana ministru,
pristojnemu za kmetijstvo in gozdarstvo, da določi glasilo ter
podrobnejšo vsebino objav iz prejšnjega odstavka.

17. člen
Ta člen določa, da se lahko žlahtniteljska pravica pri semenskem
materialu lahko uporabi oziroma izrabi samo enkrat v vsakem
ciklusu razmnoževanja (Konvencija UPOV, 16. člen). Bistvo je v
tem, če je dejanje, kije predmet žlahtniteljske pravice izvršil imetnik
pravice ali nekdo po njegovem pooblastilu, je žlahtniteljska pravica
"izčrpana" in je ni mogoče nadalje uveljavljati. V poljedelstvu je to
enkrat na leto, pri vzgoji okrasnih rastlin je to enkrat v vsakem
ciklusu razmnoževanja, kar je lahko večkrat na leto. Izjema pri
tem je, da pravica ni izčrpana, če je namenjen pridelek neke sorte
nadaljnjemu razmnoževanju, ki pa ne sodi v dovoljeno kmetovo
pravico za uporabo doma pridelanega semena. Druga izjema se
nanaša na izvoz materiala zavarovane sorte ali izpeljane sorte,
ki se lahko uporabi za razmnoževanje, v državo, ki nima urejenih
žlahtniteljskih pravic. Tako žlahnitelj v bistvu že vnaprej pobere
licenčnino, ki jo drugače ne bi dobil.

20. člen (Komisija)
Komisijo sestavljajo strokovnjaki s področja žlahtnjenja rastlin,
pridelovanja kmetijskih rastlin, semenarstva, in prava. Komisijo
določi minister, pristojen za kmetijstvo.
Komisija ima v postopku varstva sort prijavo strokovnega
izvedenca, ki daje uradu mnenja in predloge glede zavarovanja
sorte na podlagi dokumentacije, pridobljene v postopku. Tako bo
Urad lahko deloval bolj strokovno in neodvisno sprejemal
odločitve.
21. člen (Registri)
V tem členu je podrobneje določeno, katere registre vodi Urad in
katere podatke ti registri vsebujejo. Najpomembnejša sta register
prijav za varstvo novih sort in register zavarovanih sort. V registru
morajo biti navedeni vsi podatki in dokumenti, ki so potrebni za
vodenje postopka in za vzdrževanje v registru za zavarovane
sorte Podzakonski predpis, ki bo to podrobneje urejal, bo izdal
minister, pristojen za kmetijstvo.

18. člen (Trajanje žlahtniteljske pravice)
Žlahtniteljska pravica je podobno kot patent, podeljena za določen
čas. Po določenem času pravica preneha veljati in je ni mogoče
obnoviti ali podaljšati. Predlog zakona upošteva določbe
Konvencije UPOV (19. člen) in priporočila združenja UPOV ter
poročevalec, št. 68
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pravice. Postopek se lahko zaustavi in prijava zavrne že v tem
delu postopka.

22. člen (Javnost registrov)
Temeljno načelo je javnost dela, zato so registri načeloma javni in
dostopni vsem, ki imajo na zakonu oprt pravni interes. Ker so
nekateri podatki iz prijave poslovna skrivnost, se omeji vpogled v
nekatere dokumente, npr. sestavo hibridov.

30. člen
Urad v postopku presoja ustreznost predlaganega imena. Ime
mora ustrezati določilom, ki so navedena v 10. členu tega zakona.
Če ime ne ustreza, mora prijavitelj po pozivu, predlagat drugo
ime.

23. člen (Stroški postopka)
V postopku podelitve žlahtniteljske pravice oziroma zavarovanja
sorte se plačujejo različne pristojbine in stroški. Nekatere pravice
žlahtniteljev so povezane z izpolnjevanjem finančnih obveznosti,
ena od teh je plačevanje letne pristojbine, da sorta ostane v registru
zavarovanih sort. V primeru, da tega imetnik pravice ne plača,
predčasno preneha veljati žlahtniteljska pravica.

31. člen (Strokovna presoja sorte)
(Konvencija UPOV, 12. člen)
Strokovna presoja pomeni preverjanje ali sorta res spada v
navedeno botanično sistematsko enoto in ali je razločljiva,
izenačena in nespremenljiva. Za to so potrebni posebni poskusi,
ki jih lahko opravi pooblaščena institucija v Sloveniji, sam žlahtnitelj
ali se uporabi rezultate preskušanja, ki so jih opravili sortni uradi
v drugih državah. V Sloveniji, kjer je relativno malo domačih
žlahtniteljev, bo za veliko sort prišla v poštev ta zadnja rešitev. S
tem se pospeši postopek in zmanjšajo stroški postopka. Tako
sodelovanje in izmenjavo rezultatov preskušanja RIN priporoča
in podpira tudi UPOV.

24. člen (Postopek za zavarovanje)
V tem členu je navedenih samo nekaj splošnih načel za
zavarovanje sort. Podrobneje so posamezne stopnje postopka
opredeljene v naslednjih členih.
25. člen (Prijava za varstvo)
Postopek za zavarovanje se začne z prijavo, ki jo vložnik pošlje
na Urad na predpisanem obrazcu. Prijava vsebuje podatke o
prijavitelju, žlahtnitelju in novi sorti, ki je predmet postopka. K
prijavijo potrebno priložiti tudi tehnični opis sorte, kjer morajo biti
navedeni najpomembnejše (riorfološke in fiziološke lastnosti sorte,
na temelju katerih lahko sorto uvrstijo v eno od skupin. Uvrščanje
v skupino sort precej olajša nadaljnje delo pri preskušanju
razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti. Plačana mora biti
pristojbina za prijavo.

32. člen
Ta člen določa, da mora prijavitelj pravočasno poskrbeti za to, da
Urad izpelje strokovno presojo (preskušanje) sort. Neizpolnjevanje
teh zahtev je lahko razlog za zavrnitev zavarovanja sorte.
33. člen (Podelitev žlahtniteljske pravice)
Ta člen določa, da se lahko podeli žlahtniteljska pravica, ko so
izpolnjeni vsi pogoji navedeni v 4. členu zakona in če ni nobenega
ugovora. Urad zavrne prijavo za zavarovanje, če sorta ne
izpolnjuje zahtev iz 4. člena. Podatki iz odločbe se vpišejo v register prijav, sorta se vpiše v register zavarovanih sort. V uradnem
glasilu se objavi podatke iz odločbe, tako za pozitivne kot za
negativne odločbe.

26. člen (Formalni pregled prijave)
Postopek se začne s formalnim pregledom prijave. Ob tem je
treba preveriti ali je prijava popolna in pravilno izpolnjena. Izpolnjene
morajo biti vse zahtevane rubrike iz zahtevka. Če je prijava
popolna dobi prijavitelj potrdilo in s tem dnem se prijava vpiše v
register prijav za zavarovanje. Nepopolne prijave se ne vpišejo v
register ampak se vložnika pozove, da v roku 30 dni odpravi
pomanjkljivosti oziroma dopolni prijavo.

34. člen (Prenehanje žlahtnitelja na zahtevo imetnika)
Imetnik žlahtniteljske pravice ima možnost, da s pisno izjavo
kadarkoli zahteva prenehanje te pravice. Žlahtniteljska pravica
preneha dan potem, ko je Urad prejel izjavo imetnika. Prenehanje
žlahtniteljske pravice se objavi v uradnem glasilu.

27. člen (Prednostna pravica)
Prednostna pravica daje upravičencu možnost, da se lahko
sklicuje na prijavo, ki jo je oddal prej v tuji državi (Konvencija
UPOV, 11. člen). Pomembna je za uveljavljanje novosti sorte (5.
člen predlaganega zakona), saj se vrstni red prijave za zavarovanje
s tem premakne na datum vložitve prve popolne prijave v tujini in
upravičenec je v položaju, kot da je prijavo oddal že prej. Prijavitelj
mora prednostno pravico v prijavi izrecno zahtevati, nanjo se
sklicuje lahko največ 12 mesecev od dneva, ko je vložil v tujini
prvo prijavo.

35. člen (Ničnost žlahtniteljske pravice)
(Konvencija UPOV, 21. člen)
Člen določa, da je ničnost podeljene žlahtniteljske pravice
proglašena samo, če Urad naknadno ugotovi, da je bila pravica
podeljena pomotoma. Konvencija in tudi naš zakon navajajo tri
razloge, na podlagi katerih lahko Urad proglasi pravico za nično.
Razlogi so lahko naslednji: če se izkaže, da sorta ob vložitvi
prijave ni bila nova ali razločljiva. Drugi razlog je, če se izkaže, da
sorta ni bila izenačena in nespremenljiva in je bila pravica podeljena
predvsem na temelju podatkov in dokumentacije vložnika. Tretji
razlog je, da je bila žlahtniteljska pravica podeljena osebi, ki do te
pravice ni bila upravičena.
Zahtevo za ničnost pravice lahko pri Uradu vloži vsaka oseba, ki
ima za to utemeljene razloge.

28. (Ugovor na objavo)
Konvencija UPOV določa, da mora imeti vsakdo, ki ima pravni
interes, možnost, da na Urad posreduje pisni ugovor v zvezi z
uradnimi objavami Urada. Tudi ta del postopka spada v načelo
javnega delovanja.

36. člen (Razveljavitev žlahtniteljske pravice)

29. člen (Vsebinski pregled prijave)

(Konvencija UPOV, 22. člen)
V členu so navedeni razlogi za razveljavitev žlahtniteljske pravice.
Razlogi so povezani predvsem z neizpolnjevanjem obveznosti,
ki jih ima imetnik žlahtniteljske pravice. Obveznosti ima imetnik do

Postopek zavarovanja se nadaljuje z vsebinskim pregledom
prijave (Konvencija UPOV, 12. člen). Urad ob tem preveri ali je
sorta nova in ali je prijavitelj upravičen do podelitve žlahtniteljske
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sorte, ki jo mora vzdrževati, da ostane izenačena in nespremenljiva. Obveznosti ima tudi do Urada, saj mora plačevali letno
pristojbino za vzdrževanje sorte v registru zavarovanih sort. Prav
tako se pravica lahko razveljavi, če imetnik pravice v predpisanem
roku ne preskrbi semenskega materiala ali ne predloži predloga
novega imena sorte.

poseben postopek v katerem se ugotovi ali resnično obstajajo
razlogi za podelitev obvezne licence. Podelitev take licence je
časovno omejena na dobo dveh let, žlahtnitelj dobi ustrezno
povračilo. V primeru podelitve te licence je žlahtnitelj dolžan
priskrbeti nosilcu obvezne licence, zadostno količino semenskega
materiala.

37. člen (Prisilni prenos pravic)

43. člen

Če je neupravičena oseba vložila zahtevek za varstvo sorte
oziroma ji je bila podeljena žlahtniteljska pravica, lahko upravičenec
začne pri Uradu postopek za prisilni prenos pravic. Urad preveri
upravičenost zahteve in lahko spremni imetnika žlahtniteljske
pravice.

Ker gre pri zavarovanju sort za vzajemen odnos med vsemi, ki
sodelujejo pri tem procesu, morajo imetniki plačevati Uradu letno
pristojbino. Zaradi poenostavitve plačevanja pristojbine se le ta
plača na začetku tekočega leta.
44. člen

38. (Izbris registriranega imena sorte)
Urad ima pravico, da preverja ali imetnik pravilno vzdržuje
zavarovano sorto oziroma dedne sestavine, ki morajo ostati
nespremenjene v vsem obdobju varstva sorte. Da Urad lahko
preveri vzdrževanje mora imetnik na zahtevo Urada predložiti
podatke, dokumentacijo ali semenski material. Urad preverja sorte
s preskušanjem na polju ali izvaja druge teste ter primerja
semenski material zavarovane sorte z varstvenim vzorcem.

Registrirano ime se lahko izbriše iz registra prijav za zavarovanje
sort ali iz registra zavarovanih sort v primeru, da to zahteva
prijavitelj oziroma imetnik žlahtniteljske pravice in dokaže, da ima
za to dejanje zakonito pravico. Ime se lahko spremeni tudi v
primeru, če se naknadno izkaže, da obstajajo razlogi za zavrnitev
imena ali če imetnik ali katera koli druga oseba pridobi sodno
prepoved uporabe tega imena.

45. člen
38. člen (Vzdrževanje sorte)
Pri pooblaščeni instituciji morajo biti shranjeni primerni vzorci
semenskega materiala sorte ali dednih sestavin, ki se uporabljajo
kot varstveni vzorec pri preverjanju vzdrževanja sorte in pri
morebitnih sporih glede varstva žlahtniteljskih pravic.

Dokler traja zavarovanje sorte mora imetnik vzdrževati
zavarovano sorto oziroma dedne sestavine. Imetnik na ta način
skrbi, da ostaja sorta nespremenjena v vsem obdobju
zavarovanja sorte.

46. člen
39. člen (Vrnitev v prejšnje stanje)
Člen določa, da morajo vsi, ki kršijo žlahtniteljsko pravico, imetniku
posredovati podatke (sorta, obseg pridelovanja , prodaje...) v
zvezi s tem.

V skladu s tem členom je omogočeno upravičencu ali imetniku
žlahtniteljske pravice, da lahko zahteva vrnitev v prejšnje stanje
v primeru, če iz upravičenih razlogov ni mogel v predpisanem
roku plačati pristojbine ali izpolniti drugih obveznosti do Urada.
Zahteva se vloži na Uradu in priložena mora biti obrazložitev in
dokazila o plačani pristojbini.

47. člen
V tem členu je določena odškodninska odgovornost za škodo, ki
nastane imetniku žlahtniteljske pravice zaradi kršitev pravice.
Poleg odškodnine imetnik žlahtniteljske pravice zahteva tudi
prepoved nadaljnjega kršenja.

40. člen
(Direktiva EU, od 22. do 27. člena)
Člen govori o prenosu pravice do prijave oziroma žlahtniteljske
pravice in enači pravice z lastnino. Prenos pravice mora biti urejen
s pisno pogodbo in ne sme vplivati na predhodne pravice tretjih
oseb. Prenos pravic prične učinkovati z vpisom v register prijav
oziroma žlahtniteljskih pravic.

48. člen
Prepoved nadaljnjega kršenja in odškodnina se uveljavljata s
tožbo pred sodiščem splošne pristojnosti. Tožba se lahko vloži v
treh letih od kar je imetnik izvedel za kršitev in kršitelja, vendar ne
kasneje kot v petih letih od kršitve. Sodišče naj bi zadevo
obravnavalo kot nujno.

41. člen

49. člen

Imetnik žlahtniteljske pravice lahko delno ali v celoti to pravico
prenese s pisno pogodbo na tretjo osebo. Licenčna pogodba se
vpiše v ustrezni register samo na zahtevo ene od pogodbenih
strank. Podobno kot v prejšnjem členu tudi v tem, pogodba, ki ni
vpisana v register nima pravnega učinka nasproti tretjim osebam.
Glede oblike in vsebine licenčne pogodbe se uporabljajo predpisi
o obligacijskih razmerjih

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki se tičejo uporabe
imena zavarovane sorte, uporabe semenskega materiala in
pridelkov zavarovane sorte, kršitev žlahtniteljske pravice,
dolžnosti dajanja podatkov v zvezi z zavarovano sorto, izvajajo
kmetijski in gozdarski inšpektorji.

42. člen

50. člen

(Konvencija UPOV, 17. člen)
Ta člen določa, da je v posebnih primerih, ko obstaja javni interes
in če zavarovana sorta ni izkoriščana v zadostnem obsegu,
možno nekomu drugemu podeliti obvezno licenco. Javni interes
bi bil npr. pridelovanje zdravilne rastline, ki bi vsebovala učinkovine
za zdravljenje kakšne hude bolezni (rak, AIDS). V praksi drugih
držav, se obvezna licenca skoraj ne uporablja. Potreben je

V tem členu je predviden poseben nadzor fitosanitarnih
inšpektorjev na meji pri uvozu in izvozu materiala zavarovane
sorte.
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51. in 52. člen

55. člen

V 51. in 52. členu so določeni prekrški in sankcije zanje.

Določeni so roki za izdajo podzakonskih predpisov

53.

56. člen

Ta člen zagotavlja nadaljevanje varstva sortam, ki so bile
zavarovane po prejšnjih predpisih. Pri tem posebej določa, da je
možno razglasiti za nično in odpraviti žlahtniteljsko pravico,
podeljeno po prejšnjih predpisih le, če ob podelitvi te pravice niso
bili izpolnjeni pogoji glede razločljivosti, izenačenosti oziroma
nespremenljivosti. Glede na to, da je novost sorte nov pogoj za
zavarovanje sorte, zaradi njegove neizpolnitve ob pridobitvi
pravice naknadno žlahtniteljske pravice ni mogoče izreči za nično.

Določen je rok za organiziranje Urada RS za varstvo in registracijo
sort. Začetek tega roka je odvisen od uveljavitve zakona o
delovnem področju ministrstev, s katerim se bo v okviru MKGP
organiziral Urad. V tem členu je določena tudi obveznost za
zagotovitev prostorov, opreme in sredstev za delo Urada
57. člen

54. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona se bi v Republiki Sloveniji prenehali
uporabljati predpisi nekdanje SFRJ, ki urejajo varstvo novih sort.

Postopki za zavarovanje sorte, ki bodo v teku ob uveljavitvi tega
zakona, se nadaljujejo po novem zakonu.

58. člen
Zakon naj bi začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

V drugem odstavku so določene izjeme, v katerih se novost
sorte ne upošteva pri zavarovanju sorte.
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40

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

SOCIALNEM

VARSTVU

(ZSV-A)
- EPA 616 - II - skrajšani postopek

dejavnosti, občinam bo zagotovljen večji vpliv na izvajanje
dejavnosti, ki tradicionalno sodijo v okvir lokalne skupnosti.
Del predlaganih dopolnitev pa se nanaša tudi na usklajevanje
pravnih kategorij, ki so jih v času od uveljavitve zakona o
socialnem varstvu uredili predpisi drugih področij.

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 5/11-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU,

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:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu obravnava po
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe
in dopolnitve, s katerimi bodo odpravljene nejasnosti, ki so
ovira za učinkovito uresničevanje zakona. Zlasti bodo
zagotovljene možnosti za uveljavitev in razvoj nevladnih
organizacij in zasebništva na področju socialnovarstvenih

- mag. Tone ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Lidija APOHAL-VUČKOVIC, državna sekretarka v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Jože VALENČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu, za delo, družino in socialne zadeve.
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naprej plačevale stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar so
upravičenci deloma ali v celoti oproščeni plačila teh stroškov.

I. UVOD

Medtem je bil sprejet zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS,
št.72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 14/95, 20/95-odl. US, 63/
95- obvezna razlaga, 9/96- odi. US, 44/96- odi. US, 26/97, 70/97
in 10/98), ki v 21. členu opredeljuje lokalne zadeve v pristojnosti
občine in v peti alinei drugega odstavka določa, da občina
pospešuje službe za socialno ogrožene, invalide in ostarele.
Zakon o socialnem varstvu v 99. členu določa, da se iz proračuna
občine financirajo osebna pomoč, pomoč družini na domu in
pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina). Nedvomno pa je poleg
teh oblik socialnega varstva lokalna zadeva v smislu prvega
odstavka 140. člena Ustave tudi zagotavljanje plačila stroškov v
domovih za starejše in v drugih zavodih za odrasle, kadar je
upravičenec v celoti ali delno oproščen plačila teh stroškov. Zato
je potrebno ta del institucionalnega varstva odraslih izločiti iz
državne pristojnosti in ga opredeliti kot lokalno zadevo v ,
pristojnosti občine.Tako razmejitev lokalnih in državnih pristojnosti
na področju varstva starejših poznajo tudi druge države kot npr.
Avstrija, Nemčija, Danska, Finska.
Poleg jasnejše določitve pristojnosti je potrebno določiti tudi
mehanizme, preko katerih bodo imele občine možnost aktivneje
sodelovati pri načrtovanju in izvajanju tovrstnih storitev.
Dejstvo, da sedaj nimajo možnosti neposrednega vpliva na kriterije
za sprejem niti na ceno oskrbnih stroškov v domovih za starejše
osebe, postavlja občine v položaj pasivnega plačnika oskrbnih
stroškov za občane, ki nimajo dovolj lastnih sredstev. Za
zagotovitev večjega vpliva je potrebno predstavnike lokalne
skupnosti vključiti med enakopravne člane sveta zavoda.
Občini je potrebno tudi omogočiti, da lahko uveljavi pravico do
zavarovanja svojih terjatev na nepremičninah upravičenca, za
katerega plačuje stroške posameznih storitev.

1. OCENA STANJA N RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
1.1. Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94
- odi. US), ki je začel veljati 29. novembra 1992. leta, je bistveno
posegel v dotedanji sistem organizacije in pristojnosti na področju
socialnega varstva. Med pomembnejše sklope nove pravne
ureditve področja sodijo tudi določbe o pluralizaciji programov in
izvajalcev dejavnosti. Zakon je odprl možnosti, da se ob državnem
sektorju v izvajanje socialnovarstvene dejavnosti vključijo tudi
nevladne organizacije in zasebniki, vendar ni jasno opredelil, ali
lahko opravljajo socialno varstvene storitve tudi izven mreže javne
službe. Ob obravnavi Programa razvoja varstva starejših oseb v
Republiki Sloveniji do leta 2005, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije na seji dne 18. decembra 1997, se je pokazalo, da bi bila
nejasnost nekaterih določb zakona o socialnem varstvu lahko
ovira za načrtovano pluralizacijo področja. Zakon ni jasen zlasti v
delu, ki se nanaša na možnosti za izvajanje socialno varstvenih
storitev izven okvira javne službe, saj dopušča tolmačenje, da je
vse v 42. členu opredeljene socialno varstvene storitve možno
opravljati le v okviru javne službe.
Brez predlaganih sprememb in dopolnitev bi nastale nejasnosti in
težave pri izvajanju socialnovarstvenih storitev, kadar bi jih želele
izvajati pravne in fizične osebe izven javne službe in brez koncesije.
S tem bi bila onemogočena izvedba tistega dela Programa razvoja
varstva starejših oseb v RS do leta 2005, ki predvideva
ustanavljanje zasebnih domov za starejše, prav tako pa tudi
izvajanje storitev pomoči na domu. Istočasno se je pokazalo, da
bo za učinkovito in racionalno uresničevanje dokumenta potrebno
spremeniti ali dopolniti tudi nekatere druge veljavne zakonske
določbe.

1.6. Zakon v prvem odstavku 100. člena uvaja načelo plačljivosti
socialnovarstvenih storitev ter določa skupine upravičencev, ki
so oproščene plačil in našteva storitve, ki jih posamezne skupine
upravičencev niso dolžne plačati. Zakon pooblašča Vlado RS, da
predpiše natančnejša merila za olajšave in oprostitve plačil storitev
za upravičence, kaže pa se potreba, da se na enak način uredi
tudi vprašanje meril, po katerih so dolžni prispevati k plačilu storitev
tudi drugi zavezanci.

1.2. Veljavna ureditev ne zagotavlja ustanovitelju dovolj vpliva na
poslovne odločitve javnih socialno varstvenih zavodov, zato so
nujne nekatere spremembe, ki bi zagotovile učinkovitejše delo
zlasti tistih javnih socialno varstvenih zavodov, katerih ustanovitelj
je država. Gre za vprašanja imenovanja in razrešitve direktorja
zavoda ter za izdajo soglasja k aktu o sistemizaciji delovnih mest.
1.3. Po veljavni ureditvi "ustanovitelj zagotavlja sredstva za
investicijsko vzdrževanje zavoda, hkrati pa se v skladu z
metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v
ceni storitve upošteva tudi amortizacija osnovnih sredstev po
minimalnih stopnjah.Takšna ureditev je za javne socialno
varstvene zavode pretoga, zato bi jo kazalo spremeniti tako, da
bi bil ustanovitelj dolžan zagotavljati sredstva za investicijsko
vzdrževanje samo v primeru, da namenska sredstva, ki jih javni
socialno varstveni zavod oblikuje v ceni storitev, ne zadoščajo
za izvedbo celotnega programa investicijskega vzdrževanja.

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE
S predlaganimi rešitvami želi predlagatelj odpraviti nekatere
nejasnosti in pomanjkljivosti, ki predstavljajo oviro za učinkovitejše
delo na področju socialnega varstva in sicer v tistem delu zakona,
ki se nanaša na izvajanje socialno varstvenih storitev. Spremembe
in dopolnitve bodo omogočile zlasti:
- uvajanje možnosti za uveljavljanje nevladnih organizacij in
zasebništva pri opravljanju socialno varstvenih storitev tudi brez
podelitve koncesije, le na podlagi dovoljenja za delo, ob
izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zakon za javne zavode, ob
potrebnem strokovnem nadzoru in po cenah, s katerimi bodo
soglašali pristojni organi;
- sodelovanje predstavnikov lokalnih skupnosti v svetih
socialnovarstvenih zavodov, katerih plačila storitev zagotavljajo
občine;
- zagotovitev večjega vpliva ustanovitelja na sprejemanje
odločitev sveta zavoda, ki so pomembne za razvoj dejavnosti;
- odpravo nejasnosti v zvezi s pristojnostmi države oziroma
občine pri plačevanju oskrbnih stroškov v domovih za starejše
in invalidne osebe, ki so delno ali v celoti oproščene plačila
storitev;
• pooblastilo Vladi RS, da poleg meril za oprostitve in olajšave pri
plačevanju socialno varstvenih storitev, predpiše tudi merila za
določanje prispevkov zavezancev upravičencev;
- zagotovitev možnosti zaznambe ali vknjižbe hipotek in terjatev
pri upravičencih, ki so lastniki ali solastniki nepremičnega
premoženja, v primerih, ko bodo zaprosili za oprostitev plačila
posameznih storitev.

1.4 Področje socialnega varstva je strokovno zahtevno in
raznoliko, zato se med izvajalci pojavlja veliko število različnih
strokovnih profilov. Nove vsebine in nove pojavne oblike socialnih
stisk terjajo od strokovnih delavcev, da vedno pogosteje
vključujejo v obravnave različne sodelavce.Ta širitev prihaja še
bolj do izraza z obsežnejšim vključevanjem nevladnih organizacij
in zasebnikov v sistem socialnega varstva. Ni racionalno z
zakonom taksativno določiti vse možne izobraževalne programe
oziroma znanja, ki naj bi jih imeli ti sodelavci.
Na podlagi zakonskega pooblastila bi lahko ta vprašanja učinkovito
urejala socialna zbornica, kot strokovno združenje izvajalcev
storitev.
1.5. Po šesti alinei 98. člena zakona se institucionalno varstvo iz
16. člena financira iz državnega proračuna. S prehodno določbo
drugega odstavka 130. člena zakona pa je določeno, da se
institucionalno varstvo odraslih financira iz proračuna občine,
dokler država ne prevzame državnih funkcij, ki jih v skladu s 5.
členom Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike
Slovenije opravljajo organi občine. Na tej podlagi so občine še
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omogočile boljšo izbiro in nadstandardne storitve.
Sredstva za plačilo oskrbnih stroškov v domovih za starejše in v
drugih zavodih za odrasle se bodo zagotavljala na enak način kot
doslej.
Občine bodo lahko uveljavljale prednostno pravico pri realizaciji
terjatev iz hipotek na premoženju tistih upravičencev, katerim
zagotavljajo plačila stroškov pomoči na domu ali stroškov oskrbe
v zavodih za odrasle, če le-ti niso oproščeni plačila po zakonu.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE UVELJAVITVE
ZAKONA
Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo imele novih finančnih
posledic, niti ne bodo terjale novih zaposlitev.
Investicije in programi, ki jih bodo brez koncesije razvijale in
opravljale pravne in fizične osebe pod strokovnim nadzorom
države, bodo razbremenile vire javnih sredstev, uporabnikom pa

na začetku druge alinee pa se doda besedilo: " - predstavniki
lokalne skupnosti in".

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

5. člen

V zakonu o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 54/92 in 42/94
-odi. US ) se za naslovom IV.OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
SOCIALNEGA VARSTVA dodata nova 41. a in 41. b člen, ki se
glasita:

V 56. členu se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi :
" Direktorja imenuje in razreši ustanovitelj zavoda."
Doda se četrti odstavek, ki se glasi :

" 41. a člen

" Če je ustanoviteljica zavoda Republika Slovenija, imenuje
in razreši direktorja minister, pristojen za socialno varstvo,
po predhodnem mnenju župana občine, v kateri ima zavod
sedež."

Dejavnost socialnega varstva je nepridobitna.
41. b člen
Storitve socialnega varstva lahko opravljajo pravne In fizične
osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom, in
s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

6. člen
60. člen se spremeni, tako da se glasi :

Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo, opravljajo v
okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni socialno
varstveni zavodi ter druge pravne In fizične osebe, ki
pridobijo koncesijo na javnem razpisu, Izven okvira mreže
javne službe pa pravne in fizične osebe, ki pridobijo
dovoljenje za delo.

" Socialno varstveni zavod oziroma druga pravna oseba
lahko začne z delom, če so poleg splošnih pogojev za
ustanovitev zavoda oziroma druge pravne osebe, izpolnjeni
tudi minimalni tehnični, kadrovski in drugi pogoji, ki jih
predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.

Dovoljenje za delo iz prejšnjega odstavka daje in odvzame
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo."

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo."
7. člen

2. člen

Za 60. členom se doda nov 60.a člen, ki se glasi:

Drugi odstavek 42. člena se spremeni, tako da se glasi:

" 60. a člen

"Merila, po katerih se določa obseg javne službe za
posamezne storitve iz prejšnjega odstavka, določa
soclalnovarstveni program."

"Za ugovor zoper opravljeno storitev, za strokovni in upravni
nadzor ter za vodenje zbirk podatkov se za vse pravne osebe
smiselno uporabljajo določbe 94., 103., 106., 111., 112. in
114. člena tega zakona."

3. člen

8. člen

Za 54. členom se doda nov 54.a člen, ki se glasi:

V 61. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:

" 54. a člen

"Javnemu socialno varstvenemu zavodu zagotovi ustanovitelj del sredstev za redno investicijsko vzdrževanje, če
ugotovi, da vrednost Investicijskega vzdrževanja presega
višino sredstev amortizacije oziroma sredstev za investicijsko vzdrževanje, ki jih javni socialno varstveni zavod
oblikuje v skladu z metodologijo za oblikovanje cen storitev
po tem zakonu."

K aktu o sistemizaciji delovnih mest v javnem socialno
varstvenem zavodu, katerega ustanoviteljica je Republika
Slovenija, daje soglasje minister, pristojen za socialno
varstvo."
4. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 55. členu se črta besedilo:
" ki opravljalo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen,"

9. člen

V prvem odstavku se v prvi alinei beseda "samouprave"
nadomesti z besedo " skupnosti",

V prvem odstavku 66. člena se črta besedilo : " ter daje in
odvzema dovoljenje za delo zasebnika
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16. člen

Drugi odstavek 66. člena se spremeni, tako da se glasi :
" Zasebnik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka
oziroma pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 60. člena tega
zakona, lahko prične opravljati socialno varstvene storitve
z dnem izdaje odločbe o vpisu v register zasebnikov in
pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve."

Za 100. členom se dodata nova 100.a in 100.b člena, ki se glasita:
" 100. a člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 100. člena lahko
občina določi dodatne oprostitve pri plačilu stroškov za
pomoč na domu in pri plačilu storitev v zavodih za odrasle.
O oprostitvah iz prejšnjega odstavka odloča pristojni
občinski organ.

10. člen
67. člen se spremeni, tako da se glasi :
"Register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno
varstvene storitve, vodi ministrstvo, pristojno za socialno
varstvo.
Register zasebnikov in pravnih oseb iz prejšnjega odstavka
je javen."

100. b člen
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja
oprostitev plačila stroškov za pomoč na domu in plačila
storitev v zavodu za odrasle le, če dovoli zaznambo
prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnin v korist
občine.

11. člen
68. člen se spremeni, takoda se glasi:

Kadar višina sredstev, ki jih je občina poravnala za
upravičenca iz prejšnjega odstavka, preseže dvakratno po
sodnem cenilcu ocenjeno vrednost nepremičnin, lahko
občina prične postopek prodaje brez soglasja lastnika."

"Izbris iz registra zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo
socialno varstvene storitve, se opravi, če:
-zasebnik oziroma pravna oseba odjavi opravljanje
socialno varstvenih storitev;
- zasebnik umre ali če pravna oseba preneha;
- je zasebniku oziroma pravni osebi s pravnomočno odločbo
prepovedano opravljanje poklica oziroma dejavnosti;
- ne začne opravljati storitev v enem letu po vpisu v register;
- se ugotovi, da več ne izpolnjuje predpisanih pogojev za
opravljanje storitev.

17. člen
101. člen se spremeni, tako da se glasi:
" Metodologijo za oblikovanje cen storitev iz 1. do 5. točke
11. člena tega zakona predpiše minister, pristojen za socialno
varstvo.
V skladu z metodologijo iz prejšnjega odstavka določi ceno
storitve organ upravljanja pravne osebe oziroma sama
fizična oseba.
K cenam storitev Iz okvira javne službe daje soglasje
ustanovitelj oziroma koncendent.
K cenam storitev izven okvira javne službe daje soglasje
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, razen k cenam
za storitve osebne pomoči In pomoči družini na domu, h
katerim daje soglasje pristojni občinski organ."

O izbrisu iz registra zasebnikov in pravnih oseb se izda
odločba."
12. člen
V 70. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
"Vrste in stopnje programov izobraževanja Iz prejšnjega
odstavka, ki zagotavljajo strokovnim sodelavcem ustrezno
strokovno usposobljenost za opravljanje posameznih
storitev, določi socialna zbornica. "

18. člen
116. čleri se spremeni, tako da se glasi :

13. člen

"Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna ali fizična oseba, ki :
- opravlja socialno varstvene storitve, pa za to nima
dovoljenja za delo (41. b člen);
- opravlja socialno varstvene storitve, čeprav ne izpolnjuje
pogojev iz 65. člena tega zakona;
- prične z delom, čeprav ne izpolnjuje pogojev iz 60. člena
tega zakona

Šesta alinea 98. člena se spremeni, tako da se glasi:
Institucionalno varstvo iz 16. člena tega zakona, razen
stroškov storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;"
14. člen
V 99. členu se doda četrta alinea, ki se glasi:

Z denarno kaznl|o najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek Iz
prejšnjega odstavka."

"- stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila;"

19. člen
15. člen

117. člen se spremeni, tako da se glasi :

Tretji odstavek 100. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna ali fizična oseba, ki :
- opravlja socialno varstvene storitve, čeprav ni vpisana v
register zasebnikov In pravnih oseb, ki opravljajo socialno
varstvene storitve ( 66. člen);

"Vlada Republike Slovenije predpiše merila, po katerih se
za upravičence In druge zavezance delno ali v celoti določajo
oprostitve pri plačilu storitev."
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20. člen

- opravlja socialno varstvene storitve v nasprotju z vpisom
v register zasebnikov in pravnih oseb ( 67. člen);
- onemogoča ali ovira nadzor ( četrti odstavek 103. člena);
- vodi postopke tako, da ne zagotavlja zaupnosti podatkov
ter osebne Integritete in dostojanstva upravičenca ali krši
dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti ( 93. člen);
- v roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne ukrene, kar
ji je bilo naloženo v poročilu o ugotovitvah strokovnega
nadzora ( 106. člen );
- ne zbira, ne vodi in ne vzdržuje podatkov, predpisanih s
tem zakonom ( 110., 111., 113. in 114. člen).

118. člen se črta.
21. člen
Drugi odstavek 130. člena se črta.
22. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek Iz
prejšnjega odstavka."

OBRAZLOŽITEV:
investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenega zavoda
zagotavljati ustanovitelj. Predlagana rešitev določa poseben režim
za javne socialnovarstvene zavode in sicer tako, bi bil ustanovitelj
javnega socialno varstvenega zavoda dolžan zagotavljati zavodu
le ustrezen del sredstev za redno investicijsko vzdrževanje, če
bi predhodno ugotovil, da vrednost investicijskega vzdrževanja
presega višino sredstev, ki jih zavod oblikuje iz naslova amortizacije
ali iz drugih sredstev v skladu z metodologijo za oblikovanje cen
storitev; torej le v primeru, ko za te namene ne zadoščajo
sredstva, ki jih zavod oblikuje v okviru cene svojih storitev (8.člen).

Za dejavnosti socialnega varstva velja, da jih opravljajo
najrazličnejši nosilci tako državne ustanove, zasebniki, različa
civilna združenja, cerkvene organizacije itd. Take namere je
predvidel tudi veljavni zakon, vendar je v posameznih vprašanjih
nekoliko nejasen. Za uveljavitev načela pluralnosti izvajalcev in
programov je potrebna jasna zakonska določba, ki omogoča, da
dejavnost socialnega varstva lahko izvajajo pod enakimi pogoji
vse pravne in fizične osebe. Pri tem je potrebno zagotoviti
kontrolne mehanizme države in stroke za preprečevanje
morebitnih neželenih posledic za upravičence. Med take
inštrumente predlog zakona uvršča koncesije, dovoljenja za delo,
vpliv na oblikovanje cen, nepridobitnost in jasen obseg dejavnosti
javne službe, ki se določa s socialnovarstvenim programom (1.,
2. člen). •

Dopolnitev zakona z novima 41.a in 41.b členom, s katerima se
odpravljajo nejasnosti o tem, da socialnovarstvene storitve lahko
opravljajo vse pravne in fizične osebe, ima za posledico tudi
ustrezne popravke ostalih določb, ki pa so bolj redakcijskega
značaja. Največkrat gre za dopolnitve členov, ki so urejali
posamezna vprašanja za področje zasebnega dela (6., 7., 9.,10.
in 11. člen).

Odgovornost za pogoje dela in za dejavnost javnih zavodov je
dokaj natančno opredeljena že v zakonu, pa tudi v ustanovitvenem
aktu, pogosto pa ustanovitelj nima možnosti neposrednega vpliva
na nekatera ključna razvojna ali organizacijska vprašanja. V
primerih, ko je ustanoviteljica javnega zavoda Republika Slovenija,
je predvideno, da bi imel pooblastila za urejanje posameznih
vprašanj resorni minister. Soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih
mest bi minister podal samostojno, pred imenovanjem ali
razrešitvijo direktorja pa bi si pridobil predhodno mnenje župana
tiste občine, v kateri ima zavod sedež. Na ta način bi zakon tudi
vzpodbujat trajno sodelovanje med državnimi zavodi in lokalno
skupnostjo (3. in 5. člen).
Možnosti, da pri oblikovanju in sprejemanju posameznih rešitev,
ki so v pristojnosti občin, sodelujejo tudi predstavniki lokalne
skupnosti pa je potrebno zagotoviti tudi na nekaterih drugih
področjih delovanja javnih socialno varstvenih zavodov (4. člen).

Socialna zbornica Slovenije, ki skrbi razvoj dejavnosti in za
povezovanje izvajalcev, ima pristojnosti tudi na področju
izobraževanja in usposabljanja kadrov, zato je utemeljeno
pričakovati, da bo strokovno kompetentno ocenjevala vrste in
stopnje programov, ki bodo omogočali kvalitetno delo različnim
strokovnim sodelavcem, zadolženim za izvajanje posameznih
socialnovarstvenih storitev (12. člen).
V domovih za starejše osebe in v posebnih zavodih za odrasle je
vključenih okrog 13.000 občanov. Večina si stroške oskrbe plačuje
sama ali s pomočjo prispevkov preživninskih in drugih
zavezancev. Oskrbovanci, ki nimajo lastnih sredstev, premoženja
ali preživninskih zavezancev (med 20 in 25 % vseh vključenih )
zaprosijo za oprostitev plačila teh stroškov, deloma ali v celoti. Ta
sredstva dosedaj zagotavljajo občine. Gre za približno 3,8 mijarde
sit letno. Občine, ki teh stroškov ne morejo zagotoviti v celoti iz

Socialno varstveni zavodi pridobivajo sredstva s prodajo storitev,
s plačili uporabnikov ali drugih zavezancev ter s povračili iz drugih
virov. Po 61. členu veljavnega zakona mora sredstva za
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zakonsko podlago za zemljiškoknjižno zavarovanje svojih terjatev
na nepremičninah, ki so v lasti tistih, ki predlagajo oprostitev ali
olajšavo (16. člen).

lastnih virov, pridobijo del sredstev iz državnega proračuna v
obliki finančne izravnave za zagotovljeno porabo. Izvajanje teh
plačil omogoča občinam natančnejši pregled nad izvajanjem naloge
in plačanih storitev (13. in 14. člen).

Širitev kroga izvajalcev socialno varstvenih storitev na vse pravne
in fizične osebe zahteva, da se dopolni metodologija oblikovanja
cen ter natančneje določijo organi, ki izdajajo ustrezna soglasja.
Soglasje k cenam storitev iz okvira javne službe daje ustanovitelj
javnega zavoda ali koncendent, k ostalim storitvam pa pristojna
organa, ki sicer podeljujeta koncesije za področje socialnega
varstva (17. člen).

Sociainovarstvene storitve so v načelu plačljive, zakon pa v 100.
členu določa izjeme, tako glede kategorij upravičencev kot glede
storitev. Po posebnem zakonskem pooblastilu lahko Vlada
Republike Slovenije določi še druge olajšave in oprostitve, do
katerih naj bi meli pravico upravičenci, ki niso sposobni plačil
zaradi posebnih razlogov. Sitema pa ni mogoče izpeljati zaradi
tega, ker podobne oprostitve in olajšave doslej niso bile predvidene
tudi za preživninske zavezance ( 15. člen).

Kazenske določbe, ki so bile doslej opredeljene v 116., 117 in v
118. členu, se bolj sistematično na novo uredijo v dveh členih, pri
čemer se uskladijo tudi zneski denarnih kazni za prekrške pravnih
in fizičnih oseb ter posameznikov in odgovornih oseb (18., 19. in
20. člen).

Ker gre v večini primerov za storitve, katerih plačila zagotavlja
občina, je smiselno določbo 100. člena dopolniti tudi tako, da
občina lahko določi še dodatne olajšave, obenem pa si zagotovi

Podrobnejšo sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu
zavoda določi ustanovitelj z aktom o ustanovitvi. Z aktom o
ustanovitvi se določi tudi način imenovanja oziroma izvolitve
članov sveta.

III. PREGLED ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
Zakon o socialnem varstvu Ur.l. 54/92 in 42/94

56. člen
Strokovno delo in poslovanje socialno varstvenega zavoda vodi
direktor, ki mora imeti visoko ali višjo strokovno izobrazbo iz 69.
člena tega zakona in pet let delovnih izkušenj.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za direktorja doma
za starejše in posebnega zavoda lahko imenuje tudi oseba, ki
ima končano visoko strokovno izobrazbo za poklic zdravnika ali
višjo strokovno izobrazbo za poklic medicinske sestre, opravljeno
pripravništvo in strokovni izpit po predpisih zdravstvenega varstva
ter pet let delovnih izkušenj.
Direktorja imenuje svet socialno varstvenega zavoda s soglasjem
ustanovitelja.

42. člen
Javna služba na področju socialnega varstva obsega nasledje
storitve:
- socialno preventivo;
- prvo socialno pomoč;
- osebno pomoč;
- pomoč družini za dom in na domu;
- institucionalno varstvo;
- vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Javno službo opravljajo javni socialno varstveni zavodi, na podlagi
koncesije pa tudi druge pravne osebe oziroma zasebniki.

60. člen

55. člen

Socialno varstveni zavod lahko začne z delom, če so poleg
splošnih pogojev za ustanovitev zavoda, izpolnjeni tudi minimalni
tehnični, kadrovski in drugi pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen
za socialno varstvo.
Za socialno varstvene zavode ugotavlja pogoje iz prejšnjega
odstavka ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.

Socialno varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga poleg
predstavnikov ustanovitelja in delavcev, ki opravljajo dejavnost,
za katero je zavod ustanovljen, sestavljajo še:
- predstavniki lokalne samouprave v centru za socialno delo;
- predstavniki oskrbovancev v domu za starejše;
- predstavniki invalidskih organizacij v posebnem zavodu iz 51.
člena tega zakona in v varstveno delovnem centru iz 52. člena
tega zakona;
- predstavniki zakonitih zastopnikov varovancev v posebnem
zavodu in v varstveno delovnem centru;
- predstavniki staršev ali zakonitih zastopnikov otrok in
mladoletnikov v domovih za otroke in socialno varstvenih
zavodih za usposabljanje.

poročevalec, št. 68

61. člen
Ustanovitelj socialno varstvenega zavoda mora zagotavljati
sredstva za investicijsko vzdrževanje in druge obveznosti,
določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
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opravljene storitve, razen storitev socialne preventive, prve
socialne pomoči in institucionalnega varstva v socialno varstvenih
zavodih za usposabljanje, ki so za vse upravičence brezplačne.
Prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja in
prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem
varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih oseb (Uradni list
SRS, št. 41/83) so oproščeni plačila vseh storitev razen storitev
institucionalnega varstva po prvem odstavku 16. člena tega
zakona.
Vlada Republike Slovenije predpiše merila, po katerih je
upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila storitev ter določi
olajšave za upravičence do institucionalnega varstva.

66. člen
Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, ugotavlja, ali zasebnik
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena, ter daje in
odvzema dovoljenje za delo zasebnika.
Zasebnik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, lahko prične
opravljati socialno varstvene storitve z dnem izdaje odločbe o
vpisu v register zasebnikov, ki opravljajo socialno varstvene
storitve.
67. člen
Register zasebnikov, ki opravljajo socialno varstvene storitve,
vodi ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. Register zasebnikov
je javen.

Na zahtevo upravičenca do socialno varstvene storitve odloči o
delni ali celotni oprostitvi plačila storitve center za socialno delo, v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.
Stroške v zvezi s storitvami iz 18. člena tega zakona krije podjetje,
zavod ter druga organizacija, ki te storitve zagotavlja.

68. člen
Izbris iz registra zasebnikov, ki opravljajo socialno varstvene
* storitve se opravi, če:
- zasebnik odjavi opravljanje socialno varstvenih storitev;
- zasebnik umre;
- mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljati poklic;
- ne začne opravljati storitev v enem letu po vpisu v register;
- se ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za
opravljanje storitev.

101. člen
Cene storitev, ki se izvajajo po normativih in standardih iz drugega
odstavka 11. člena tega zakona, določi svet zavoda v soglasju z
ustanoviteljem.
K cenam storitev, ki jih kot del javne službe izvajajo zasebniki, da
soglasje koncedent.
Metodologijo oblikovanja cen storitev določi minister, pristojen za
socialno varstvo.

70. člen

116. člen

Strokovni sodelavci po tem zakonu so delavci, ki opravljajo
posamezne socialno varstvene storitve in so končali programe
izobraževanja v skladu s posebnimi predpisi ter imajo opravljeno
pripravništvo in strokovni izpit.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
socialno varstveni zavod, če:
1. opravlja javno službo, pa za to nima koncesije (44. člen);
2. prične z delom, čeprav ne izpolnjuje pogojev iz 60. člena tega
zakona;
3. vodi postopke tako, da ne zagotavlja zaupnosti podatkov ter
osebne integritete in dostojanstva upravičenca ali krši dolžnost
varovanja poklicne skrivnosti (93. člen);
4. onemogoča ali ovira nadzor (četrti odstavek 103. člena);
5. v roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne ukrene, kar mu
je bilo naloženo v poročilu o ugotovitvah strokovnega nadzora
(106. člena);
6. ne zbira, ne vodi in ne vzdržuje podatkov, predpisanih s tem
zakonom (110., 111., 113. in 114. člen).

98. člen
Iz proračuna Republike Slovenije se financirajo:
- dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj sistema socialnega
varstva iz 6. člena tega zakona;
- socialna preventiva;
- prva socialna pomoč;
- pomoč družini za dom;
- izvrševanje javnih pooblastil;
- institucionalno varstvo iz 16. člen tega zakona;
- vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji;
- denarna pomoč kot edini vir preživljanja;
- denarni dodatek;
- investicije v socialno varstvene zavode;
- skupne naloge socialnega varstva iz programa, ki ga vsako
leto določi državni zbor;
- naloge socialne zbornice iz 2., 3., 4. in 5 točke drugega odstavka
77. člena tega zakona;
- prispevek delodajalcev za pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje rejnic in rejnikov, ki z osebnim delom samostojno
kot edini ali glavni poklic opravljajo socialno varstvene storitve
po tem zakonu.

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba socialno varstvenega zavoda, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
iz 1., 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena tudi zasebnik,
ki opravlja socialno varstvene storitve.
117. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
zasebnik, ki:
1. opravlja socialno varstvene storitve, čeprav ne izpolnjuje
pogojev iz 65. člena tega zakona;
2. opravlja socialno varstvene storitve v nasprotju z vpisom v
register (67. člen);
3. opravlja socialno varstvene storitve, čeprav ni vpisan v register zasebnikov (66. člen).

99. člen
Iz proračuna občine se financirajo:
- osebna pomoč;
- pomoč družini na domu;
- pomoč pri uporabi stanovanja (najemnina) iz četrtega odstavka
24. člena in tretjega odstavka 31. člena tega zakona.

118. člen
100. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
fizična oseba, ki:

Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni plačati vse po tem zakonu
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1. opravlja javno službo, pa za to nima koncesije (44. člen);
2. opravlja socialno varstvene storitve pa ne izpolnjuje pogojev
iz 65. člena tega zakona;
3. krši dolžnost varovanja poklicne skrivnosti (drugi in tretji
odstavek 93. člena).

130. člen
Določba pete alinee 98. člena tega zakona se začne uporabljati 1.
1.1993.
Ne glede na določbo šeste alinee 98. člena tega zakona se
institucionalno varstvo odraslih iz prvega odstavka 16. člena tega
zakona financira iz proračuna občine, dokler država ne prevzame
državnih funkcij, ki jih v skladu s 5. členom Ustavnega zakona za
izvedbo Ustave Republike Slovenije opravljajo organi občine.

i
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MED

VLADO

REPUBLIKE

SLOVENIJE

VLADO

REPUBLIKE

AVSTRIJE

IN

0

ZNANSTVENO-TEHNIČNEM

SODELOVANJU

(BATZTS)

- EPA 610 - II -

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je ria 82. seji dne 29. oktobra 1998
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
AVSTRIJE O ZNANSTVENO-TEHNIČNEM SODELOVANJU,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo;
- dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

I.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju,
podpisan na Dunaju 8. maja 1998.

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in nemškem
jeziku glasi:
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prireditvam in drugim znanstvenim programom z upoštevanjem večstranskih pobud, z možnostjo medsebojnega
posredovanja raziskovalnega gradiva, znanstvenih naprav in
opreme;

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE
O ZNANSTVENO-TEHNIČNEM
SODELOVANJU

4. druge oblike znanstveno-tehnološkega sodelovanja, ki jih
določita pogodbenici.
4. člen

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Avstrije, v
nadaljevanju pogodbenici,

(1) Po tem sporazumu med pogodbenicama ne poteka nikakršen
plačilnipromet. Vsaka pogodbenica prevzame pri skupnih projektih
iz 3. člena nastale stroške potovanja oseb, ki jih pošilja, in bivanja
oseb, ki jih sprejema.

- v prepričanju, da je znanstveno-tehnično sodelovanje med
najpomembnejšimi osnovami za dvostranske odnose med
pogodbenicama in pomemben dejavnik trdnosti v Evropi,

(2)1. Zdravstvena oskrba oseb, ki so bile odposlane na osnovi
tega sporazuma, se ureja v skladu s Sporazumom o socialni
varnosti, ki je bil 10. marca 1997 podpisan med Republiko
Slovenijo in Republiko Avstrijo.

- glede na pozitivne izkušnje, pridobljene na podlagi dobrososedskih odnosov na področju znanosti in tehnologije med
pogodbenicama, in potrebe po izpopolnjevanju teh odnosov,

2. Če te zdravstvene oskrbe ni mogoče urediti v skladu z
navedenim sporazumom, država pošiljateljica izda ustrezen
obrazec o napotitvi v drugo državo, s čimer država pošiljateljica
prevzame stroške za nujno zdravstveno oskrbo v primeru
bolezni ali poškodbe (razen zobne protetike ali zdravljenja
kroničnih obolenj).

- ob upoštevanju hitrega naraščanja znanstvenega in
tehnološkega znanja kakor tudi vse večje internacionalizacije
znanosti in tehnologije,
- z željo, da bi sodelovanje med pogodbenicama v znanosti in
tehnologiji potekalo v skladu z novimi političnimi, gospodarskimi
in družbenimi odnosi v Evropi,

3. Če država pošiljatejica na tak način ne more kriti stroškov
zdravstvene oskrbe, prevzame država prejemnica stroške
nujne zdravstvene oskrbe v obsegu, ki je predviden v točki 2.

- zavedajoč se pomembnosti boljšega usklajevanja slovenskoavstrijskih odnosov na področju znanosti in tehnologije,

4. Zagotavljanje zdravstvene oskrbe v skladu s točko 3 velja le
za tiste projekte izmenjave, ki potekajo na osnovi dogovorov
med pristojnimi ministrstvi obeh držav.

sta se dogovorili, kot'sledi:

1. člen

5. člen

Pogodbenici bosta v skladu s svojimi veljavnimi pravnimi predpisi
in na podlagi vzajemnosti podpirali razvoj znanstvenotehnološkega sodelovanja na skupaj dogovorjenih področjih, pri
čemer se upoštevajo določene državne prednostne naloge v
znanosti in raziskovanju.

(1) Da bi zagotovili izvajanje tega sporazuma, bosta pogodbenici
ustanovili Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje,
ki ga bodo sestavljali člani, ki jih bosta imenovali pogodbenici.
(2) Naloge Skupnega odbora so:
1.
2.
3.
4.

2. člen
(1) Pogodbenici podpirata razvoj neposrednih odnosov v znanosti
in tehnologiji med državnimi ustanovami, akademijami znanosti in
umetnosti, visokošolskimi ustanovami, znanstveno-raziskovalnimi
centri, raziskovalnimi in tehnološkimi inštituti, podjetji in drugimi
ustanovami obeh strani.

pregled sodelovanja po tem sporazumu;
določitev novih področij sodelovanja po tem sporazumu;
priprava tekočega delovnega programa po tem sporazumu;
obravnava drugih zadev, ki se nanašajo na ta sporazum.

(3) Skupni odbor se bo sestajal izmenično v eni od obeh
pogodbenic v dogovorjenem terminu.
6. člen

(2) Pogodbenici bosta v okviru pravnih možnosti podpirali pripravo
skupnih projektov, ki bodo lahko vključeni v obstoječe kot tudi v
prihodnje evropske in mednarodne programe ter sodelovanje
svojih znanstvenikov in strokovnjakov pri njihovem uresničevanju.

(1) Vsaka pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o službi,
pristojni za izvajanje ukrepov na podlagi tega sporazuma.
(2) Za izvajanje v smislu prvega odstavka se štejejo predvsem
naslednji ukrepi:

3. člen
Sodelovanje, predvideno v 1. členu, lahko obsega zlasti naslednje
oblike:

1. letni razpis za izbor projektov v skladu s 3. členom;
2. zbiranje in ovrednotenje vlog v skladu s 1. točko;
3. sestavljanje seznama vlog, primernih za dodelitev podpore,
na podlagi ovrednotenja v skladu z 2. točko po dogovoru s
pristojno službo druge pogodbenice;
4. pridobitev potrebnih državnih dovoljenj vsake pogodbenice;
5. obveščanje prosilcev o sklepih Skupnega odbora, skladno s
5. členom;
6. sprejemanje poročil o izvedenih projektih.

1. izmenjavo informacij, dokumentacije in publikacij s področja
znanosti in tehnologije;
2. izmenjavo znanstvenikov in strokovnjakov v okviru s strani
pogodbenic odobrenih dvostranskih projektov za izvajanje
znanstveno-tehnološkega sodelovanja;
3. izvajanje in podporo skupnim znanstveno-tehnološkim
poročevalec, št. 68
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(3) Prenehanje veljavnosti tega sporazuma nima za posledico
prenehanja skupnih del, ki se izvajajo na podlagi tega sporazuma,
in ob prenehanju njegove veljavnosti še niso končana.

7. člen
Pogodbenici bosta zagotovili ustrezno in učinkovito varovanje
intelektualne lastnine, pridobljene na podlagi tega sporazuma.
8. člen
Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi
pravnimi predpisi obeh držav.

Sklenjeno na Dunaju dne 8. maja 1998 v dveh izvirnikih, vsak v
slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako
verodostojni.

9. člen
Pogodbenici se na pobudo ene izmed njiju po diplomatski poti
posvetujeta, če pri sodelovanju nastopijo težave, povezane z
razlago ali uporabo tega sporazuma.
10. člen

Za Vlado Republike
Slovenije:

Za Vlado Republike
Avstrije:

Lojze Marinček, l.r.

Caspar Einem, l.r.

(1) Sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca, ki sledi
mesecu, v katerem sta pogodbenici po diplomatski poti pisno
obvestili druga drugo, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za
njegovo uveljavitev.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije.

(2) Sporazum se sklene za pet let. Podaljša se največ za
naslednjih pet let, če nobena od pogodbenic tri mesece pred
iztekom trajanja veljavnosti pisno po diplomatski poti ne sporoči,
da ga ne želi podaljšati. Med drugim petletnim obdobjem trajanja
sporazuma lahko ob upoštevanju šestmesečnega odpovednega
roka sporazum kadar koli tudi predčasno pisno po diplomatski
poti odpove ena ali druga pogodbenica.

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju sta podpisala minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije dr. Lojze
Marinček in zvezni minister za znanost in promet Republike
Avstrije dr. Caspar Einem dne 8. maja 1998 na Dunaju.

Sporazum je sklenjen za pet let in se lahko podaljša za največ
nadaljnjih pet let.
S slovenske strani bo sredstva za izvajanje aktivnosti na podlagi
tega sporazuma zagotovilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno znanstveno in
tehnološko sodelovanje.

Sporazum opredeljuje sodelovanje med državama v znanosti in
tehnologiji v okviru naslednjih oblik: izmenjava informacij,
dokumentacije, publikacij; izmenjava znanstvenikov in
strokovnjakov pri znanstveno-tehnoloških projektih, ki sta jih
odobrili pogodbenici; izvajanje in podpora skupnim znanstvenotehnološkim prireditvam, možnost medsebojnega posredovanja
raziskovalnega gradiva, znanstvenih naprav in opreme ter druge
oblike sodelovanja.

Vlada Republike Slovenije je pooblastila Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, da z Inštitutom za varovanje zdravja Republike
Slovenije sklene posebno pogodbo o kritju stroškov nezgodnega
zavarovanja, ki bi lahko nastajali na osnovi sporazuma.
Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali
spremembe veljavnih predpisov.

Za zagotovitev izvajanja sporazuma bosta pogodbenici ustanovili
Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje.

20. november 1998

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPUBLIKE

VLADO

ZDRUŽENEGA

VELIKE

0

BRITANIJE

ZAŠČITI

IN

INVESTICIJ

MED

SLOVENIJE

IN

KRALJESTVA

IN

SEVERNE

IRSKE

SPODBUJANJU

(BGBZSI)

- EPA 614 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 83. seji dne 5.novembra 1998
določila besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA
KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE O
ZAŠČITI IN SPODBUJANJU INVESTICIJ,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj;
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

20. november 1998
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izkoriščanje naravnih bogastev.

1. člen

Sprememba oblike vlaganja sredstev ne vpliva na naravo teh
sredstev kot vlaganj.

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zaščiti
in spodbujanju vlaganj, podpisan v Ljubljani dne 3. julija 1996.

(b) "dohodek" pomeni prihodke od vlaganja, ki obsegajo
predvsem, vendar ne izključno, dobiček, obresti, prihodke
od zvišanja vrednosti kapitala, dividende, avtorske in druge
c, honorarje;

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:

(c) izraz "državljani" pomeni:
(i) glede Republike Slovenije: fizične osebe z državljanstvom
Republike Slovenije;
SPORAZUM

(ii) glede Združenega kraljestva: fizične osebe, katerih status
državljanov Združenega kraljestva izhaja iz zakonodaje, ki je
v veljavi v Združenem kraljestvu;

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

(d) izraz "družba" pomeni:
IN

(i) glede Republike Slovenije: katerikoli subjekt, ki je registriran
ali ustanovljen v skladu z njeno zakonodajo kot pravna oseba
in je po tej zakonodaji kot tak priznan ter ima stalni sedež na
ozemlju Republike Slovenije;

VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA
VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

(ii) glede Združenega kraljestva: korporacije, firme in združenja,
registrirane ali ustanovljene v skladu z veljavno zakonodajo
v kateremkoli delu Združenega kraljestva ali na kateremkoli
ozemlju, na katerega se ta sporazum razširi na podlagi določb
13. člena;

O ZAŠČITI IN SPODBUJANJU
VLAGANJ

(e) "ozemlje" pomeni:
Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenega kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske,

(i) glede Republike Slovenije: ozemlje Republike Slovenije,
vključno teritorialno morje, vključno z morskim dnom in
njegovim podzemljem izven meja teritorialnih voda Republike
Slovenije, znotraj katerega uveljavlja Republika Slovenija v
skladu z mednarodnim pravom svoje suverene pravice glede
raziskav in izkoriščanja naravnih virov;

v želji ustvariti ugodne razmere za večja vlaganja državljanov in
družb ene države na ozemlju druge države,
zavedajoč se, da bosta spodbujanje in vzajemna zaščita takih
vlaganj na podlagi mednarodnega sporazuma prispevala k
spodbujanju individualne poslovne pobude in povečala blagostanje
v obeh državah,

(ii) glede Združenega kraljestva: Veliko Britanijo in Severno Irsko
vključno s teritorialnim morjem in morskim področjem izven
teritorialnega morja Združenega kraljestva, ki je oziroma bi
lahko v prihodnje bilo na podlagi državne zakonodaje
Združenega kraljestva v skladu z mednarodnim pravom
določeno kot področje, znotraj katerega lahko Združeno
kraljestvo uveljavlja pravice v zvezi z morskim dnom in
njegovim podzemljem ter naravnimi viri, in vsakršno ozemlje,
na katerega se ta sporazum razširi v skladu z določbami 13.
člena.

sta se dogovorili naslednje:
1. člen
Opredelitve
Po tem sporazumu:
(a) pomeni "vlaganje" vse vrste sredstev, ki obsegajo predvsem,
vendar ne izključno:

2. člen
Spodbujanje in zaščita vlaganj

(i) premičnine in nepremičnine ter druge lastninske pravice, kot
so hipoteke, pravice do zaplembe ali zastave;

(1) Vsaka pogodbenica bo spodbujala in ustvarjala ugodne
razmere za državljane ali družbe druge pogodbenice pri vlaganju
kapitala na svojem ozemlju in bo dopuščala vlaganja, vendar s
pridržanjem pravice do uporabe pooblastil, ki jih ima na podlagi
svoje, zakonodaje.

(ii) delnice in deleže ter obveznice družbe in vse druge oblike
udeležbe v kaki družbi;
(iii) denarne zahtevke ali zahtevke za izvedbo pogodbenih del, ki
imajo finančno vrednost;

(2) Vlaganja državljanov ali družb vsake pogodbenice bodo na
ozemlju druge pogodbenice ves čas deležna pravične in
nepristranske obravnave in bodo uživala popolno zaščito in
varnost. Nobena pogodbenica ne bo sprejemala neupravičenih
ali diskriminacijskih ukrepov, s katerimi bi kakor koli škodovala
upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju ali prepustitvi vlaganj
državljanov ali družb druge pogodbenice na svojem ozemlju.
Vsaka pogodbenica bo spoštovala vsakršno obveznost, ki bi jo

(iv) pravice iz intelektualne lastnine, vrednost na podlagi dobrega
imena in slovesa, tehnične postopke in know-how;
(v) poslovne koncesije, dodeljene na podlagi zakona ali pogodbe,
vključno konpesije za iskanje, gojenje, pridobivanje ali
poročevalec, št. 68
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pogodbenice, ki opravlja razlastitev, sodni ali kak drug neodvisni
organ oblasti te pogodbenice, takoj prouči njegov oziroma njen
primer in vrednotenje njegovega oziroma njenega vlaganja v
skladu z načeli iz tega odstavka.

sprejela v zvezi z vlaganji državljanov ali družb druge
pogodbenice.
3. člen
Obravnava, enaka obravnavi lastnih državljanov in
določbe o državi z največjimi ugodnostmi

(2) Če pogodbenica razlasti sredstva kake družbe, ki je
registrirana ali ustanovljena v skladu z veljavno zakonodajo na
kateremkoli delu njenega lastnega ozemlja in v kateri so državljani
ali družbe druge pogodbenice lastniki delnic, bo zagotovila uporabo
določb iz prvega odstavka tega člena v obsegu, ki je potreben za
zagotovitev hitre, ustrezne in učinkovite odškodnine državljanom
ali družbam druge pogodbenice, ki so lastniki teh delnic, glede
njegovega vlaganja.

(1) Nobena pogodbenica na svojem ozemlju ne bo obravnavala
vlaganj ali dohodkov državljanov ali družb druge pogodbenice na
način, ki bi bil manj ugoden od obravnave, ki jo zagotavlja
vlaganjem ali dohodkom svojih lastnih državljanov ali družb
oziroma vlaganjem ali dohodkom državljanov ali družb kake tretje
države.
(2) Nobena pogodbenica na svojem ozemlju ne bo obravnavala
državljanov ali družb druge pogodbenice v zvezi z njihovim
upravljanjem, vzdrževanjem, uporabo, uživanjem ali prepustitvijo
njihovih vlaganj na manj ugoden način od obravnave, ki jo
Zagotavlja svojim lastnim državljanom ali družbam oziroma
državljanom ali družbam kake tretje države.

6. člen
Repatriacija vlaganj in dohodka
Vsaka pogodbenica bo v zvezi z vlaganji jamčila državljanom ali
družbam druge pogodbenice neomejen prenos njihovih vlaganj in
dohodkov. Prenosi bodo opravljeni takoj v konvertibilni valuti, v
kateri je bil kapital prvotno vložen, ali v kaki drugi konvertibilni
valuti, za katero se dogovorita vlagatelj in ustrezna pogodbenica.
Če se vlagatelj ne dogovori drugače, bodo prenosi opravljeni po
menjalnem tečaju, ki velja na dan prenosa v skladu z veljavnimi
deviznimi predpisi.

(3) Da bi se izognili vsakršnemu dvomu, velja obravnava, ki je
predvidena v predhodnih odstavkih (1) in (2), za določbe členov
1 do 12 tega sporazuma.
4. člen
Odškodnina za izgube

7. člen
Izjeme

(1) Državljanom ali družbam ene pogodbenice, katerih vlaganja
na ozemlju druge pogodbenice utrpijo izgube zaradi vojne,
oboroženih spopadov, revolucije, izrednega stanja v državi, upora,
vstaje ali nemirov na ozemlju te druge pogodbenice, bo v zvezi s
povračilom, nadomestilom, odškodnino ali drugo obliko poravnave
slednja zagotovila obravnavo, ki bo vsaj tako ugodna kot
obravnava, ki jo ta druga pogodbenica priznava svojim
državljanom ali družbam oziroma državljanom ali družbam kake
tretje države. Plačila na tej podlagi bodo prosto prenosljiva.

Določb tega sporazuma v zvezi z zagotovitvijo obravnave, ki ne
bo manj ugodna od tiste, ki je zagotovljena državljanom ali družbam
posamezne pogodbenice ali kake tretje države, ni mogoče
razlagati tako, da obvezujejo eno pogodbenico, da dodeli
državljanom ali družbam druge pogodbenice ugodnost
kakršnekoli obravnave, prednosti ali privilegija na podlagi:
(a) kake obstoječe ali prihodnje carinske unije ali podobnega
mednarodnega sporazuma, katerega pogodbenica je ali bi
lahko katerakoli od pogodbenic postala,

(2) V soglasju z določilom prvega odstavka tega člena, bo
državljanom ali družbam ene pogodbenice, ki v kakršnihkoli
razmerah iz tega odstavka utrpijo na ozemlju druge pogodbenice
izgube:

(b) ali kakega mednarodnega sporazuma ali dogovora, ki se
nanaša v celoti ali predvsem na obdavčitev, ali kake notranje
zakonodaje, ki se nanaša v celoti ali predvsem na obdavčitev.

(a) zaradi zaplembe njihove lastnine s strani njenih sil ali oblasti,

8. člen
Reševanje sporov med vlagateljem in državo
gostiteljico

(b) ali zaradi uničenja njihove lastnine s strani njenih sil ali oblasti,
ki ga ni povzročilo borbeno delovanje oziroma ki ni bilo
potrebno zaradi nujnih razmer, zagotovljeno povračilo ali
primerna odškodnina. Plačila na tej podlagi bodo prosto
prenosljiva.

(1) Spore med državljanom ali družbo ene pogodbenice in drugo
pogodbenico glede kake obveznosti slednje po tem sporazumu v
zvezi s kakim vlaganjem tega državljana ali družbe, ki niso rešeni
sporazumno, je treba po trimesečnem roku od pisnega obvestila
o zahtevku posredovati v mednarodno arbitražo, če tako želi
prizadeti državljan ali družba.

5. člen
Razlastitev
(1) Vlaganj državljanov ali družb ene pogodbenice na ozemlju
druge pogodbenice ni mogoče nacionalizirati, razlaščati ali v zvezi
z njimi sprejemati drugih ukrepov, ki bi imeli enak učinek kot
nacionalizacija ali razlastitev (v nadaljevanju "razlastitev"), razen
če ne gre za kak ukrep v javnem interesu v zvezi z notranjimi
potrebami te pogodbenice, ki je izveden na nediskriminacijski
podlagi in proti hitri, ustrezni in učinkoviti odškodnini. Taka
odškodnina bo glede na to, kateri dogodek se primeri prvi, enaka
resnični vrednosti razlaščenega vlaganja neposredno pred
razlastitvijo ali pred trenutkom, ko je javnost seznanjena s pretečo
razlastitvijo, vključevati mora obresti po običajni komercialni
obrestni meri do datuma plačila, plačati jo je treba takoj in mora biti
dejansko vnovčljiva in prosto prenosljiva. Prizadeti državljan ali
družba ima pravico zahtevati, da na podlagi zakonodaje tiste
20. november 1998

(2) Če je spor posredovan v mednarodno arbitražo, se lahko
vanj vpleteni državljan ali družba in pogodbenica dogovorita, da
posredujeta spor:
(a) Mednarodnemu centru za reševanje sporov v zvezi z vlaganji
(ob ustreznem upoštevanju določb Konvencije o reševanju
sporov v zvezi z vlaganji med državami in državljani drugih
držav, odprto za podpisovanje v Washingtonu D.C. 18. marca
1965, in Dodatnega dogovora o urejanju postopkov sprave,
arbitraže in ugotavljanja dejstev);
(b) ali Arbitražnemu sodišču Mednarodne trgovinske zbornice;
(c) ali mednarodnemu razsodniku ali arbitražnemu sodišču,
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(b) in vsakršnih plačil, prejetih na podlagi teh pravic in zahtevkov,
kot je po tem sporazumu pripadala oškodovani stranki v zvezi
s pripadajočim vlaganjem in z njim povezanimi dohodki.

imenovanemu na podlagi posebnega dogovora ali
ustanovljenemu posebej za to priložnost na podlagi pravilnika
o arbitraži Komisije Združenih narodov za mednarodno
trgovinsko pravo.

(3) Plačila, ki jih prejme v nekonvertibilni valuti prva pogodbenica
iz naslova pridobljenih pravic in zahtevkov, morajo biti prvi
pogodbenici prosto dosegljiva za pokrivanje vsakršnih morebitnih
stroškov, ki bi jih utrpela na ozemlju druge pogodbenice.

Če po roku treh mesecev od pisnega obvestila o zahtevku ni
doseženo soglasje glede enega od prej omenjenih alternativnih
postopkov, je treba spor posredovati na pisno zahtevo vpletenega
državljana ali družbe v arbitražo po tedaj veljavnem pravilniku o
arbitraži Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko
pravo. V spor vpleteni stranki se lahko v pisni obliki dogovorita za
spremembo tega pravilnika.

11. člen
Uporaba drugih pravil
Če bi zakonske določbe katerekoli pogodbenice ali sedanje ali
morebitne prihodnje medsebojne obveznosti pogodbenic po
mednarodnem pravu poleg tega sporazuma vsebovale splošna
ali posebna pravila, ki bi vlaganjem državljanov ali družb iz druge
države pogodbenice zagotavljala ugodnejšo obravnavo, kot jo
predvideva ta sporazum, bodo taka pravila v obsegu, v katerem
so ugodnejša, prevladala nad tem sporazumom.

9. člen
Spori med pogodbenicama
(1) Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago ali uporabo tega
sporazuma naj se po možnosti rešujejo po diplomatski poti.
(2) Spor med pogodbenicama, ki ga na ta način ni mogoče rešiti,
bo na zahtevo katerekoli pogodbenice predložen arbitražnemu
razsodišču.

12. člen
Obseg uporabe sporazuma

(3) Tako arbitražno razsodišče se ustanovi za vsak posamezen
primer na naslednji način. V dveh mesecih po prejemu zahtevka
za arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega člana razsodišča.
Ta dva člana potem izbereta državljana kake tretje države, ki je
imenovan za predsednika razsodišča, ko ga potrdita obe
pogodbenici. Predsednika je treba imenovati v dveh mesecih od
datuma imenovanja drugih dveh članov.

Ta sporazum se uporablja za vlaganja na ozemlju ene
pogodbenice, ki so jih opravili v skladu z njenimi zakoni in predpisi
državljani ali družbe druge pogodbenice, bodisi za obstoječe ali
take, ki so bile opravljene po začetku veljavnosti tega sporazuma.
Sporazum pa se ne uporablja za spore, nastale pred začetkom
njegove veljavnosti.

(4) Če v rokih iz odstavka (3) tega člena potrebna imenovanja
niso opravljena, lahko v odsotnosti kakega drugega dogovora
katerakoli pogodbenica zaprosi predsednika Meddržavnega
sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik
državljan katere od pogodbenic ali zaradi kakih drugih razlogov
ne more opravljati omenjene funkcije, je treba zaprositi
podpredsednika, da opravi potrebna imenovanja. Če je
podpredsednik državljan katere od pogodbenic ali če tudi on ne
more opravljati omenjene funkcije, je treba zaprositi naslednjega
po službenem stažu člana Meddržavnega sodišča, ki ni državljan
nobene od pogodbenic, da opravi potrebna imenovanja.

13. člen
Ozemeljska razširitev
Ob ratifikaciji tega sporazuma ali kadarkoli kasneje je mogoče
določbe tega sporazuma razširiti na tista ozemlja, katerih
mednarodni odnosi so v pristojnosti vlade Združenega kraljestva
in za katera bi se pogodbenici dogovorili z izmenjavo not.
14. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum bo ratificiran in bo začel veljati ob izmenjavi
ratifikacijskih listin.

(5) Arbitražno razsodišče odloča z večino glasov. Njegove
odločitve so obvezujoče za obe pogodbenici. Vsaka pogodbenica
nosi stroške za svojega člana razsodišča in svoje zastopstvo v
arbitražnem postopku. Enakomerno porazdeljene stroške za
predsednika in druge stroške nosita pogodbenici. Vendar lahko
razsodišče v svoji odločbi določi, da mora večji del stroškov
nositi ena od pogodbenic, taka razsodba pa je obvezujoča za
obe pogodbenici. Razsodišče določi svoj postopek.

15. člen
Trajanje in prenehanje veljavnosti
Ta sporazum velja deset let. Potem bo veljal še naprej do preteka
dvanajstih mesecev od datuma, ko katerakoli pogodbenica pisno
obvesti drugo o njegovi prekinitvi. V zvezi z vlaganji, opravljenimi
v času veljavnosti tega sporazuma, pa bodo njegove določbe za
taka vlaganja veljala dvajset let po datumu njegove prekinitve,
vendar ne v škodo uporabe po tem razdobju pravil splošnega
mednarodnega prava.

10. člen
Subrogacija
(1) Če ena pogodbenica ali njena agencija, ki jo določi, ("prva
pogodbenica") opravi kako plačilo na podlagi določene garancije,
dane v zvezi s kakim vlaganjem na ozemlju druge pogodbenice
("druga pogodbenica"), bo druga pogodbenica priznala:

V potrditev navedenega sta sporazum podpisala po svojih vladah
ustrezno pooblaščena podpisnika.

(a) prenos vseh pravic in zahtevkov oškodovane stranke po
zakonu ali na podlagi pravnega postopka na prvo pogodbenico;

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani, dne 3. julija 1996 v
slovenskem in angleškem jeziku, obe besedili sta enako
verodostojni.

(b) in da ima prva pogodbenica pravico uveljavljati te pravice in
zahtevke na podlagi subrogacije v enakem obsegu kot
oškodovana stranka.

Za
Vlado Republike
Slovenije:

(2) Prva pogodbenica bo v vseh okoliščinah upravičena do enake
obravnave glede:

Janko Deželak, l.r.

(a) pravic in zahtevkov, ki jih pridobi na podlagi prenosa,
poročevalec, št. 68
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Za
Vlado Združenega kraljestva
Velike Britanije in
Severne Irske:
Gordon M. Johnston, l.r.
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3.člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj.

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, ki ga je za Vlado
Republike Slovenije podpisal minister za ekonomske odnose in
razvoj, gospod Janko Deželak, za Vlado Združenega kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske pa veleposlanik Velike Britanije v
Republiki Sloveniji, gospod Gordon M. Johnston, je bil podpisan v
Ljubljani, dne 03. julija 1996, v slovenskem in angleškem jeziku.

pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in
dohodkov v zvezi z investicijo, izračunavanje in izplačilo
odškodnine v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma
drugih ukrepov, ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev
reševanja sporov. Poleg običajnega načina reševanja sporov med
pogodbenicama je predvideno tudi reševanje sporov med
investitorjem ene pogodbenice direktno z drugo pogodbenico.

Sporazum o zaščiti in spodbujanju vlaganj je recipročen, bilateralen
akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom olajševanja pretoka
kapitala, spodbujanja investicij in zagotavljanja pravne varnosti
investicij investitorjev obeh pogodbenic.

Sporazum je sklenjen za dobo deset let in bo ostal še naprej v
veljavi, če ga katera od pogodbenic pisno ne odpove. V tem primeru
sporazum preneha veljati dvanajst mesecev od dneva ko druga
pogodbenica prejme obvestilo o njegovi odpovedi.

V sporazumu je določen tretma investicij, pri čemer je dopustnost
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na
čigar teritoriju je investicija izvršena, medtem ko je tretma že
izvršenih investicij v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga
pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim
investicijam, oziroma po načelu največjih ugodnosti investicijam
iz tretjih držav.

Sporazum o zaščiti in spodbujanju vlaganj ratificira Državni zbor
Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah.
Ratifikacija sporazuma ne narekuje spremembo obstoječih
oziroma izdaje novih predpisov.
Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih
proračunskih sredstev.

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze
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Pregled usklajenosti

SLOVENSKE

REDOM

ZAKONODAJE

EVROPSKE

DELOVNO

UNIJE

SKUPINO:

PODROČJE

S

ZA

PRAVNIM

7.

KMETIJSTVO,

VETERINARSTVA

- PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE
S PRAVNIM REDOM EVROPSKE UNIJE ZA 7. DELOVNO
SKUPINO: KMETIJSTVO, PODROČJE VETERINARSTVA.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 900-10/98-22 (T)
Ljubljana, dne 5. novembra 1998

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi
PRILOGA 1

- razmejitev pristojnosti med mejno veterinarsko inšpekcijo in
zdravstveno inšpekcijo na mejni kontrolni točki.

PREGLED USKLAJENOSTI
SLOVENSKE ZAKONODAJE S
PRAVNIM REDOM EU ZA 7. DELOVNO
SKUPINO - KMETIJSTVO, PODROČJE
VETERINARSTVA.

1. Usposobitev mejnih veterinarskih prehodov
Evropska unija zaradi enotnega trga in sodelovanja v prometu z
živalmi, živili in surovinami živalskega izvora znotraj skupnosti,
zahteva usposobitev mejnih veterinarskih prehodov. V skladu s
smernicama 90/675 in 97/87, je potrebno na določenih mejnih
prehodih zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje fizičnih pregledov
pošiljk - hleve, hladilnice, prostore za raztvor pošiljk. Vlada
Republike Slovenije je s Sklepom Vlade RS št. 915-02/98-1 iz dne
9.4.1998 že določila sledeče mejne prehode: Obrežje, Gruškovje,
Jelšane, Luko Koper in letališče Brnik in zagotovila da se bodo
gradbena dela na Obrežju začela že leta 1999.

7. delovna skupina - kmetijstvo je 14.10.1998 opravila multilateralni
pregled usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom EU,
za področje veterine. Pri tem je bilo s strani Komisije poudarjeno,
da bodo morale države kandidatke na bilateralnem pregledu
slovenske zakonodaje s pravnim redom EU, ki bo 30.10.1998 v
Bruslju, podrobno predstaviti vsebinski in časovni okvir za
prevzem obravnavanega acquisa. Na pripravah za bilateralno
zasedanje, je 7. delovna skupina ugotovila neusklajenost oz.
nedorečenost na dveh področjih:
- začetek gradnje mejnih prehodov in
20. november 1998

Po informacijah Ministrstva za okolje in prostor bo prostorski
ureditveni načrt za predvideno avtocesto in mejni prehod Obrežje
razgrnjen šele spomladi 1999 in šele konec leta 1999 lahko
59
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- 97/87 - smernica o načelih za organizacijo veterinarskih
pregledov proizvodov, ki prihajajo v Skupnost iz tretjih držav
(dopolnilo smernice 90/675).

pričakujemo lokacijsko dokumentacijo. Problem predstavlja tudi
odkup zemljišč, ker je del lastnikov parcel hrvaških državljanov.
Realen rok za začetek gradnje je tako šele leto 2000, ki pa je
obenem zadnji rok, če želimo do predvidenega dneva vstopa
Slovenije v EU, t.j. 1.1.2003, usposobiti mejne veterinarske
prehode. Podobni problemi se pojavljajo tudi pri drugih dveh
narčtovanih cestnih mejnih prehodih. Tako je lokacija mejnega
prehoda Gruškovje odvisna od trase avtoceste, ki pa še ni
določena. Po načrtih naj bi se najprej usposobilo mejni prehod
Obrežje in šele nato ostala dva mejna prehoda. Vendar pa bo
načrt, da se do leta 2003 popolnoma usposobi samo mejni prehod
Obrežje, ne pa tudi ostala dva mejna prehoda, predstavljalo
določene logistične probleme za našo industrijo. Tako bi mlekarna
iz Murske Sobote, v primeru prodaje na zagrebškem trgu, lahko
opravila mejni pregled samo na mejnem prehodu Obrežje, ker
mejni prehod Gruškovje, z dnem vstopa še ne bo do konca
usposobljen za mejno veterinarsko kontrolo.

Vse tri smernice, poleg postopkov veterinarske mejne inšpekcije
na mejni kontrolni točki ob uvozu in izvozu ter tranzitu pošiljk
živalskih proizvodov in živil živalskega izvora, določajo tudi
postopke uvoznikov in špediterjev, določajo kadrovske in
organizacijsko-tehnične pogoje mejnih veterinarskih kontrolnih
točk ter delo mejne veterinarske inšpekcije na mejnih kontrolnih
točkah.
Za jasnost posameznih pojmov, postopkov in pristojnosti
posameznih organov, ki jih predpisujejo posamezne smernice in
za nemoteno izvajanje določil posameznih smernic, so v vsaki
smernici obvezne razlage posameznih pojmov, ki služijo jasnosti
posameznih smernic in njihovem izvajanju.
Na področju smernic, ki urejajo postopke uvozu, izvozu in tranzitu
živalskih proizvodov in živil živalskega izvora so najpomembnejše:

Glede na pomembnost problematike predlagamo, da vlada
predlagane roke za začetek izgradnje prouči in s sklepom
zagotovi, da bodo pristojna ministrstva pravočasno
pripravila potrebno dokumentacijo, da se bo začela gradnja
mejnega prehoda Obrežje najkasneje leta 2000 in gradnja
mejnih prehodov Gruškovje in Jelšane pa najkasneje do
2003.

-veterinarski pregled pomeni katerikoli fizični ali/in administrativni
pregled, ki velja za izdelke navedene v 1. členu, in ki ji namenjen
zaščiti - neposredni ali kako drugače - zdravja prebivalstva
(javnega zdravstva) in zdravja živali.
Prvi člen pa določa, da se morajo zagotoviti veterinarski pregledi
na izdelkih živalskega izvora, ki jih pokriva ta smernica v Aneksu
A ali pa v svojem 14. členu.
V Aneksu A so zajeti naslednji izdelki: - sveže meso, sveža
perutnina, mesni izdelki, sesekljano meso, meso v koščkih in
mesni preparati, jajčni izdelki, izdelki akvakulture, ribji izdelki,
kunčje meso in divjačinsko meso s farm, meso prosto živeče
divjačine, surovo mleko, temperaturno obdelano mleko in mlečni
izdelki.
14. člen pa določa veterinarske preglede iz Aneksa B te smernice,
ki veljajo za živali in živalsko seme, jajčne celice in živalske zarodke,
ki niso zajeti v Aneksu A. - SMERNICA 89/662.

2. Razmejitev pristojnosti med mejno veterinarsko
inšpekcijo in zdravstveno inšpekcijo na mejni
kontrolni točki
Slovenska zakonodaja ni dokončno rešila vprašanja pristojnosti
veterinarske in zdravstvene inšpekcije na področju pregleda živil
živalskega izvora. To vprašanje se prenaša tudi na pristojnosti
mejne veterinarske inšpekcije predvsem v smislu podvajanja
določenih inšpekcijskih postopkov pri mejnem nadzoru živil
živalskega izvora ob prestopu državne meje pri uvozu. Pri nas
danes poteka postopek uvoza živil živalskega izvora tako, da na
mejni kontrolni točki izvaja nadzor takih pošiljk mejna veterinarska
inšpekcija. Zakon o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/
96) določa, da mora uvoznik za uvoz take pošiljke predhodno
dobiti določbo, da ni veterinarsko-sanitarnih ovir za uvoz, ki jo
izda Veterinarska uprava Republike Slovenije, pošiljke pa mora
pri uvozu spremljati mednarodno veterinarsko zdravstveno
spričevalo (veterinarski certifikat). Mejni veterinarski inšpektor
ima dolžnost in pravico pregledati tako pošiljko in postopati z njo
v skladu s 129. in 130. členom Zakona. Ko tako pregledana pošiljka
pride na mesto carinjenja, pa zdravstvena inšpekcija opravi
ponoven pregled pošiljke po istih principih in z istim namenom kot
že predhodno mejna veterinarska inšpekcija.

- izdelki pomenijo živalske proizvode in izdelke živalskega izvora,
na katere se nanašata smernici 89/662 in 90/425 (prva smernica
je razčlenjena zgoraj, druga pa obravnava živalsko seme, valilna
jajca in živalske zarodke) ter dodaja še sveže ribe, ki prihajajo
neposredno z ribiških ladij, določene rastlinske izdelke in
stranske izdelke živalskega izvora po Aneksu II k Sporazumu.
- mejna kontrolna točka (BIP) pomeni katerokoli kontrolno točko
znotraj carinskega območja v bližini zunanje meje enega izmed
ozemelj držav, ki so navedene v Aneksu I (države EU) in je
določena ter odobrena v skladu z 9. členom te smernice. Ta
člen govori o pogojih, ki jih mora izpolnjevati taka mejna kontrolna
točka in kjer je poleg ostalih pogojev tudi določeno, da mora biti
taka kontrolna točka pod nadzorom uradnega veterinarja, ki
mora biti dejansko odgovoren za preglede.

Ob pripravi na screening smo na Veterinarski upravi Republike
Slovenije poučili tudi smernice (direktive), ki zadevajo pregled
živalskih proizvodov in živil živalskega izvora ter ugotovili, da so
na tem področju pristojnosti mejne veterinarske inšpekcije in
zdravstvene inšpekcije po naši, zakonodaji v nasprotju z evropsko
zakonodajo. Za dokončno razrešitev teh vprašanj pred dokončno
harmonizacijo naših predpisov z evropskimi mora, po našem
mnenju, zavzeti stališč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter Vlada Republike Slovenije še pred screeningom
Veterinarske uprave Republike Slovenije v Bruslju.

- pristojni organ (competent authority) pomeni osrednji organ države članice, ki je pristojen za izvajanje veterinarskih
pregledov, oziroma katerikoli od njega pooblaščeni organ. SMERNICA 90/675.
- pregled dokumentov pomeni preverjanje veterinarskih
certifikatov ali veterinarskih dokumentov ali drugih dokumentov,
ki spremljajo pošiljko.
- Identifikacijski pregled pomeni vizualni pregled veterinarskih
certifikatov ali veterinarskih dokumentov ali drugih dokumentov
in jamčenje njihove usklajenosti z veterinarskimi predpisi in le
teh s pošiljko.

O pregledih pošiljk živalskih proizvodov in živil živalskega izvora
na mejni kontrolni točki govorijo naslednje smernice Evropske
unije:
- 89/662 - smernica o veterinarskih pregledih znotraj Skupnosti z
z namenom izpolnitve notranjega trga,
- 90/675 - smernica o načelih za organizacijo veterinarskih
pregledov proizvodov, ki prihajajo v Skupnost iz tretjih držav,
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- fizični pregled pošiljke pomeni pregled samih izdelkov, ki lahko
vključuje pregled pakiranja in temperature in tudi vzorčenje in
laboratorijske preiskave. - SMERNICA 97/78.
60
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ministrstev tako, da se inšpekcijskih nadzor živil, surovin In
odpadkov živalskega izvora prenese v neposredno
pristojnost Veterinarski upravi Republike Slovenije in da se
ta del inšpekcijskega nadzorstva ter zdravstveno nadzorstvo
nad živili, surovinami in odpadki živalskega izvora na državni
meji v te namene črta iz delovnega področja Zdravstvenega
inšpektorata Republike Slovenije.

Na podlagi zgornjih utemeljitev, zaradi čim hitrejše
harmonizacije naših predpisov s predpisi EU in v smislu
preprečevanja podvajanja posameznih inšpekcijskih
postopkov ter preprečevanja podvajanja stroškov jemanja
vzorcev in laboratorijskih preiskav Veterinarska uprava
Republike Slovenije predlaga Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano In Vladi Republike Slovenije
spremembo Zakona o organizaciji in delovnem področju

I
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SLOVENSKIM
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POGAJALSKIM

ZA

PODROČJE

TELEKOMUNIKACIJE

INFORMACIJSKE

19:

IN

TEHNOLOGIJE

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

IZHODIŠČEM ZA PRODROČJE 19: TELEKOMUNIKACIJE
IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE.

Številka: 900-01/98-10 (T)
Ljubljana, dne 5. novembra 1998
Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

- DODATNO INFORMACIJO K SLOVENSKIM POGAJALSKIM
PRILOGA 1

o poštnih storitvah in obvestilom Komisije 98/C3902 o uporabi
konkurenčnih pravil v poštnem sektorju.

DODATNA INFORMACIJA K
SLOVENSKIM POGAJALSKIM
IZHODIŠČEM

II. Posebni ukrepi in časovni okvir za njihovo
uresničitev

19. poglavje: Telekomunikacije in informacijska tehnologija

Sprejeti je treba naslednje konkretne ukrepe:
I. Uvodna izjava

Na področju telekomunikacij bo Slovenija izvajala ukrepe v dveh
fazah. V prvi fazi bo Slovenija sprejela potrebne ukrepe, da bo
lahko do 1. januarja 2001 podelila koncesije za govorno telefonijo
in omogočila sprostitev telekomunikacijskega omrežja, kar zajema
tudi sprostitev govorne telefonije za zaprte uporabniške skupine.
Na področju stroškovne usmeritve tarif za medomrežne povezave
in zakupljene vode bo državni operater 1. januarja 1999 uvedel
ločeno knjigovodstvo posameznih storitev, 1. januarja 2000 pa
stroškovno usmeritev tarif. V drugi fazi bo Slovenija do 31.
decembra 2001 sprejela nov zakon o telekomunikacijah. S tem

Vlada Republike Slovenije želi opozoriti visoki forum na dejstvo,
da je v pripravi podroben rokovnik postopnega usklajevanja
zakonodaje in njenega uresničevanja. Na področju telekomunikacij
bo pokrival sproščanje (liberalizacijo) govorne telefonije za zaprte
uporabniške skupine, sistem dodeljevanja dovoljenj, mehanizem
za univerzalne storitve, stroškovno usmeritev tarif za
medomrežne povezave in zakupljene vode, pa tudi ustanovitev
neodvisnega državnega regulativnega organa. Na poštnem
področju bo predvidel ukrepe za uskladitev z direktivo 97/67/ES
20. november 1998
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razmakih) cenovna neskladja v sektorju telekomunikacij, s
prehodom od administrativnega urejanja cen, ki je temeljilo na
ocenjenih stroških na cene oblikovane v skladu s stroškovnim
načelom
f) Telekom Slovenije bo privatiziran po privatizacijskem načrtu, ki
je v pripravi in bo sprejet v prvi polovici leta 1999.
t

zakonom bo usklajen sistem dodeljevanja licenc ter mehanizem
za univerzalne storitve. Slovenija načrtuje da bo najkasneje do
20. septembra 2002 sprejela vso potrebno izvedbeno zakonodajo
in s tem omogočila pravočasno uvedbo acquis.
Institucionalna organiziranost sedanje Uprave za telekomunikacije
že izpolnjuje nekatere zahteva acquis, saj je že sedaj popolnoma
neodvisna od izvajalca. Zaradi tega so naši napori usmerjeni v to,
da obstoječi organ usposobimo za izpolnjevanje nalog, ki jih bo
imel kot državni regulativni organ.

2. do konca leta 2002:
a) ukinjena bodo cenovna neskladja v poštnem sektorju, v skladu
z dejanskimi stroški in z načelom strokovne usmeritve
b) spremembe Zakona o poštnih storitvah bodo zakon uskladile
z acquis, posebej glede univerzalnih poštnih storitev, razmejitve
izključnih pravic in dodeljevanja dovoljenj (dopolnila bodo sprejeta
do 31. decembra 2001, izvedbeni predpisi pa do 30. septembra
2002),
c) 1. januarja 2001 bo vlada izdala akt o dodelitvi licence za javno
govorno telefonijo in s tem omogočila izvajanje te storitve drugim
izvajalcem, kasneje pa še opravljanje storitev govorne telefonije
za zdprte uporabniške skupine na tržni podlagi; vlada bo prav
tako izdala predpise o javnem telefonskem omrežju in s tem
omogočila popolno sprostitev telekomunikacijske infrastrukture
za vse storitve, vključno z govorno telefonijo,
d) do 31: decembra 2001 bo sprejet nov zakon o telekomunikacijah, ki bo usklajen z acquis, posebej glede ONP, stroškovne
usmeritve tarif za medomrežne povezave in zakupljene vode,
pogojev in postopkov za zakup ter mehanizma za univerzalno
storitev (USO).

Na področju pošte bo dopolnjena zakonodaje pripravljena in
sprejeta do 31. decembra 2001, acquis pa bo v celoti uporabljan
od 31. decembra 2002 dalje.
Časovni okvir za posamezne dejavnosti ali skupine dejavnosti
bo naslednji:
1. Temeljna načela acguis bodo prevzeta na naslednji način:
- do 31. decembra 2000:
a) Pošta Slovenije bo do konca 1999 razširila in posodobila svoje
poštno mrežje,
b) Telekom Slovenije bo do konca leta 2000 iz lastnih sredstev in
iz posojil zagotovil 42 telefonskih priključkov na 100 prebivalcev
in s tem odpravil čakalno dobo, uvedel pa bo tudi popolno
digitalizacijo telekomunikacijskega omrežja.
c) obe javni podjetji bosta s 1. januarjem 1999 uvedli ločeno
obračunavanje posameznih storitev, 1. januarja 2000 pa
stroškovno usmeritev tarif,
d) do konca leta 2000 bo postopno ukinjena (v letnih časovnih
razmakih) cenovna neskladja v poštnem sektorju, ob upoštevanju
stroškovnega načela
e) do konca leta 2000 bo postopno ukinjena (v letnih časovnih

poročevalec, št. 68

Do 20. septembra 2002 bo sprejeta tudi izvedena zakonodaja za
novi zakon o telekomunikacijah. Uprava Republike Slovenije za
telekomunikacije pa bo kadrovsko okrepljena (od sedanjih 27
članov na 50) in ustrezno opremljena, prav tako pa bo tudi
reorganizirana tako, da bo sposobna izvajati naloge državnega
regulativnega organa.
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Popravek

PREDLOGA

KMETIJSKE

PROGRAMA

POLITIKE

REFORME

1999-2002

- EPA 607 - II -

monopola pri krušnih žitih in sladkorju bi dohodki kmetov, brez
reforme, dramatično padli."

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 320-05/98-1 (N)
Ljubljana, dne 26/10-1998

spremeni v:
"Zaradi liberalizacije kmetijske trgovine bi dohodki kmetov, brez
reforme, dramatično padli."

Pri pripravi dokončnega besedila Predloga programa reforme
kmetijske politike 1999-2002, ki gaje Vlada Republike Slovenije
poslala z dopisom št. 320-05/98-1 (N) z dne 28/10-1998, je
prišlo do neljube napake.

Vlada Republike Slovenije prosi, da se upošteva navedeni
popravek k poslanemu gradivu.

Na strani 6 se v drugem odstavku: Strateško vodena
dohodkovna politika kmetijstva prvi stavek, ki se glasi:
Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

"Zaradi liberalizacije kmetijske trgovine in sprostitve državnega

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Omenjeni stavek Predloga programa reforme kmetijske
politike 1999 - 2002 (EPA 607 - II -), je bil objavljen na
46. strani Poročevalca št. 66, dne 12. novembra 1998.
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NAROČILNICA
Ime in priimek:
Naslov:
■ Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:

I

I Davčna številka:
I NAROČAM

|
IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

i Datum:
■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:

___

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
' ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
'
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