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Letnik XXVIII

PREDLOG ZAKONA
- Predtog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij
(ZVTPPV-A) - skrajšani postopek - EPA 567 - III
"V
SKLEPI, DODATNA SKLEPA IN STALIŠČA
- 20. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije

PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

St. 61

Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka :
davčna številka :
račun
:

5022924
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

'

SKLEPI,

DODATNA

SKLEPA

IN

STALIŠČA
20. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije
SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o davku na dodano vrednost - EPA 133 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 20. izredni seji, dne
13.6.2002 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-B) druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku
na dodano vrednost za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o inšpekcijskem nadzoru
- EPA 242 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 20. izredni seji, dne
11.6.2002 ob obravnavi predloga zakona o inšpekcijskem
nadzoru (ZIN) - tretja obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve, da glede na obsežno zakonsko
tematiko, v sodelovanju s predlagateljem zakona, opravi natančno
jezikovno in pravno redakcijo končnega besedila predloga zakona
o inšpekcijskem nadzoru.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih uslužbencih - EPA 185 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 20. izredni seji, dne
11.6.2002 ob obravnavi predloga zakona o javnih uslužbencih
(ZJU) - tretja obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

21. junij 2002

DODATNI SKLEP
Državni zbor RS pooblašča Sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve, da v sodelovanju s predlagateljem v končni redakciji
opravi ustrezne redakcijske popravke besedila Zakona o javnih
uslužbencih.
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vodah - EPA 1111 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 20. izredni seji, dne
12.6.2002 ob obravnavi predloga zakona o vodah (ZV-1) - druga
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o vodah za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona uresničevanju javnega interesa za
kulturo - EPA 477 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 20. izredni seji, dne
12.6.2002 ob obravnavi predloga zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIPK-A) - pi ya obravnava, na podlagi
prvega odstavka 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja
SKLEPA
I.

Predlog Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
je primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo.

II. Predlog Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
za drugo obravnavo pripravi predlagatelj v skladu z
naslednjimi
STALIŠČI:
1. V zakonu je treba proučiti in jasneje opredeliti kaj je na področju
kulture potrebno zagotavljati v javnem interesu, kako se
uresničuje in kdo je dolžan skrbeti za zagotavljanje tistih dobrin,
ki so v javnem interesu.
2. Naloge in pristojnosti Nacionalnega sveta za kulturo je treba
predvsem v njegovem odnosu do Vlade RS jasneje opredeliti
ter natančneje opredeliti njegovo sestavo in njegovo
imenovanje.
3. Proučijo naj se tiste rešitve, ki povečujejo vlogo države in
prenašajo moč odločanja na Vlado RS oziroma, ki zmanjšujejo
demokratično participacijo.
4. Določiti je treba rok za sprejem Nacionalnega kulturnega
programa po sprejetju zakona ter obdobje za katerega bo
nacionalni program sprejet.
5. Predlagatelj naj v zakon ponovno vključi Kulturniško zbornico
Slovenije.
6. Proučijo naj se pristojnosti in naloge direktorja javnega zavoda,
njegovega sveta in nadzornega odbora, predvsem v odnosu
na krovni zakon, ki ureja statusna vprašanja javnih zavodov.
7. Predlagatelj naj prouči posebne določbe o delovnih razmerjih
in o pravicah iz delovnih razmerij, ki jih je potrebno spremeniti
in dopolniti z vidika določb 52. člena Zakona o delovnih
razmerjih in potrebne pravne varnosti zaposlenih.

8. Natančneje je potrebno opredeliti direktorjevo odgovornost
za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih dolžnosti.
9. Določbe v zvezi z upravljanjem javne infrastrukture na
področju kulture so nejasne v pogledu subjekta, ki naj upravlja
s to infrastrukturo, zato jih je potrebno jasneje opredeliti.
10. Natančneje naj se opredeli položaj samostojnih kulturnih
delavcev kot enega izmed stebrov zagotavljanja javnega
interesa na področju kulture, ob tem pa naj se prouči možnost
za odpravo dohodninskega cenzusa, s tem, da se pravica
za plačilo prispevkov prednostno daje začetnikom za določen
čas in samo najboljšim.
11. Odpravijo naj se nejasnosti glede rešitev za financiranje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov med državo in
lokalnimi skupnostmi.
12. Podpoglavje o pogodbah o financiranju je potrebno pretehtati
z vidika pravil proračunskega financiranja, pravil splošnega
upravnega postopka, kot tudi pogodbenega prava. Ob tem
naj se proučijo varovala pri večletnem pogodbenem
financiranju javnih zavodov.
13. V prehodnih določbah je treba jasneje razmejiti naloge med
državo in ustanoviteljicami javnih zavodov ter opredeliti, katere
naloge na tem področju imajo značaj lokalnih zadev javnega
pomena, katere naloge pa so širšega pomena in jih je dolžna
zagotavljati država in v primeru njihovega prenosa na lokalno
skupnost zagotoviti tudi dodatna sredstva.
14. Predlagatelj naj do druge obravnave prouči rešitve, ki bodo
vsem izvajalcem kulturnih programov in projektov omogočile
nediskriminatoren dostop do javnih sredstev in infrastrukture.
15. V zakonu naj se proučijo rešitve za prestrukturiranje javnega
servisa v primerih, ko bi bil bolj učinkovit kot gospodarska
dejavnost.
16. Predlagatelj naj prouči možnost, da se ključni elementi
Nacionalnega programa kulture vključijo v zakon.
17. V zakonu je potrebno opredeliti nadzor nad izvajanjem tega
zakona in vnesti kazenske določbe.
18. Predlagatelj zakona naj pri pripravi zakona za drugo
obravnavo ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

VARSTVU

POLPREVODNIKIH

TOPOGRAFIJE

VEZIJ

(ZVTPPV-A)

- skrajšani postopek - EPA 567 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

uskladitve z drugimi zakoni (ZIL-1, ZODPM-C), ki vsebinsko
ne vplivajo na dosedanje rešitve ZVTPV, je smiselno, da se
predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku.

EVA:
2002-2111-0040
Številka: 391-07/2002-1
Ljubljana, 13.06.2002

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 78. redni seji dne 13.6.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARSTVU TOPOGRAFIJE POLPREVODNIŠKIH
VEZIJ,

dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
Erik Vrenko, direktor Urada Republike Slovenije za
intelektualno lastnino,
Andrej Piano, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Uradu
Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
Mojca Pečar, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Uradu
Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

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 varstvu topografije polprevodniških vezij
obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno
spremembo zakona. Predlog zakona namreč vsebinsko ne
posega v dosedanje rešitve ZVTPV ampak zgolj usklajuje
besedilo ZVTPV z ZODPM-C in ZIL-1, ki je nadomestil dotedaj
veljavni ZIL, na katerega se je v svojih določbah skliceval
ZVTPV. Ker gre torej za manj zahtevne spremembe zakona in

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

ZVTPV je prevzel določbe direktive ES o varstvu topografije
polprevodniških vezij (Council Directive 87/54/EEC (1) of 16 December 1986 on the legal protection ot topographies ol semiconductor products, Official Journal L 024, 27/01/1987)), tako da je
področje varstva topografije polprevodniških vezij (kot delu pravic
intelektualne lastnine) že usklajeno s pravnim redom ES.

I. UVOD
1.

Ocena stanja in razlogi za spremembe in
dopolnitve zakona

Varstvo topografije polprevodniških vezij je v Republiki Sloveniji
urejeno z Zakonom o varstvu topografije polprevodniških vezij
(Uradni list RS, št. 21/95, v nadaljnjem besedilu: ZVTPV) ter Uredbo
o pristojbinah Urada RS za intelektualno lastnino za registracijo
topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 37/95) in
Pravilnikom o vsebini prijave za registracijo topografije
polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 31/96), ki sta bila sprejeta
na podlagi ZVTPV.
21. junij 2002

S sprejemom ZVTPV leta 1995 so bili tudi izpolnjeni pogoji Republike
Slovenije za pristop k Svetovni trgovinski organizaciji (v nadaljnjem
besedilu: WTO) oziroma Sporazumu o trgovinskih vidikih pravic
intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: Sporazum TRIPs).
Prav tako so bile s tem izpolnjene obveznosti iz 68. člena
»Evropskega sporazuma o pridružitvi«.
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Praksa v Republiki Sloveniji in tudi v državah EU je pokazala, da
varstvo topografije polprevodniških vezij očitno nima velike tržne
oziroma ekonomske vrednosti, saj so prijave registracije
topografije polprevodniških vezij zelo redke. V Republiki Sloveniji
do sedaj še ni bila vložena nobena prijava.

po Zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v
nadaljnjem besedilu ZIL-1)"

Spremembe in dopolnitve ZVTPV so potrebne zaradi uskladitve
z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji
in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 30/01, v
nadaljnjem besedilu ZODPM-C) in Zakonom o industrijski lastnini
(Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljnjem besedilu: ZIL-1), ki je pričel
veljati 7.12.2001 in je nadomestil do tedaj veljavni Zakon o
industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 in nadaljnji, v nadaljnjem
besedilu: ZIL), na katerega se je v svojih določbah skliceval ZVTPV.

2. člen

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

V četrtem odstavku 9. člena se besedilo "znanost in tehnologijo"
nadomesti z besedilom "področje intelektualne lastnine".
3. člen
V 11. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
"Urad na vsaki prijavi označi datum vložitve in številko prijave ter
izda prijavitelju potrdilo o prejemu prijave."

V skladu z ZODPM-C je namesto Ministrstva za znanost in
tehnologijo za področje intelektualne lastnine, kamor sodi tudi
področje topografije polprevodniških vezij, pristojno Ministrstvo
za gospodarstvo. Zato je potrebno določbe ZVTPV ustrezno
spremeniti na tistem mestu, kjer je določena pristojnost ministra
za znanost in tehnologijo. Bistvene uskladitve z ZIL-1 so: določitev
vrste zastopnikov, ki lahko zastopajo fizične in pravne osebe v
postopkih registracije topografije, določitev tistih členov v ZIL-1,
ki omogočajo smiselno uporabo v ZVTPV (namesto dosedanjih
členov ZIL) in v primerih, kjer smiselna uporaba določb ZIL-1 ni
mogoča, vključitev vsebinsko enakih določb v ZVTPV.

2.

Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi,
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
4. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
"11.a člen
V register topografij se vpišejo predvsem naslednji podatki:
registrska številka, datum vložitve in številka prijave, datum objave,
datum vpisa v register, podatki o nosilcu (priimek, ime in naslov
oziroma firma in sedež), podatki o ustvarjalcu (priimek, ime,
naslov, pri katerem zadostuje navedbo kraja in države) in datum
prenehanja pravice.

Cilj zakona

Cilj predlaganega zakona je spremeniti in dopolniti določbe ZVTPV,
ki se posredno ali neposredno nanašajo na ZIL, in sicer tako, da
ustrezajo določbam ZIL-1, pri čemer se vsebina določb ZVTPV
vsebinsko ne spreminja. Predlagani zakon bi torej le uskladil
določbe ZVTPV tako, da bi se v postopkovnem delu skliceval na
tiste ustrezne določbe ZIL-1, ki vsebinsko ustrezajo določbam
prej veljavnega ZIL. Prav tako je potrebno ZVTPV uskladiti z
ZODPM-C na tistem mestu, kjer omenja bivše ministrstvo za
znanost in tehnologijo.

3.

V register topografij se vpišejo podatki o sodnih sporih, o katerih
je urad obveščen, in pravnomočnih sodbah.
Minister, pristojen za področje intelektualne lastnine, s
podzakonskim predpisom natančneje določi vsebino registra in
postopek vpisa spremembe v register."
5. člen

Finančne posledice za proračun Republike
Slovenije

17. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V postopkih po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe
prvega odstavka 7. člena (posredovanje informacij), prvega,
drugega in tretjega odstavka 8. člena (tajnost in vpogled v prijave),
71. člena (upravni spor), 72. člena (postopek v zvezi s tožbami),
prvega in drugega odstavka 75. člena (prenos in licenca pravic),
107. člena (vpis sprememb v register), 108. člena (postopek za
vpis sprememb), tretjega odstavka 121. člena (tožba zaradi kršitve
pravic), 123. člena (začasne odredbe), 124. člena (zavarovanje
dokazov), 128. člena (zastopanje pred uradom), 129. člena
(zastopanje tujih oseb) in 130. člena (preklic ali odpoved pooblastila)
ZIL-1"

Sprejem zakona ne bo zahteval dodatnih proračunskih sredstev.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list
RS, št. 21/95) se v 4. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"V postopkih pred uradom lahko zastopajo fizične in pravne osebe
samo zastopniki, ki so vpisani v register patentnih zastopnikov

poročevalec, št. 61

6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

in številke prijave topografije in izdajo potrdila o prejemu prijave
umesti neposredno v ZVTPV, in sicer v 11. člen, ki že vsebuje
nekatere določbe glede prijave topografije in v katerega vsebinsko
omenjene določba sodi.

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju:
urad) vodi upravni postopek za registracijo topografije. Pred
uradom lahko, glede na sedaj veljavni ZIL-1, zastopajo fizične in
pravne osebe samo zastopniki, ki so vpisani v register
zastopnikov. ZIL-1 je za razliko od ZIL, ki je prenehal veljati
7.12.2001, uvedel dve različni vrsti zastopnikov, in sicer: patentne
zastopnike in zastopnike za modele in znamke. Zato je potrebno
dopolniti določbo 4. člena ZVTPV tako, da se določi, katera vrsta
zastopnikov lahko zastopa fizične in pravne osebe v postopkih
registracije topografije. Ker področje varstva topografij sodi v
-tehnično" področje, je smiselno omejiti zastopnike le na patentne
zastopnike, za katere se zahteva poznavanje tehničnih strok.

K 4. členu
Glede določb, ki se nanašajo na vsebino registra topografij, je
ZVTPV napotil na smiselno uporabo ZIL, in sicer v 17. členu, ki je
določil, da se smiselno uporablja drugi in tretji odstavek 65. člena
ZIL. ZIL je 7.12.2002 prenehal veljati, ZIL-1, ki ga je nadomestil,
pa ne omogoča več smiselne uporabe, saj je uvedel popolnoma
nov koncept registrov. Zato je potrebno, da se določbo, ki se
nanaša na vsebino registra topografij, umesti neposredno v
ZVTPV, in sicer v novi 11.a člen. Vsebina registra in postopek
vpisa sprememb v register varovanih topografij sta sicer že
določena s Pravilnikom o vsebini prijave za registracijo topografije
polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 31/96).

K 2. členu
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št.
30/01) je za področje intelektualne lastnine, kamor sodi tudi
področje topografije, namesto dosedanjega ministra za znanost
in tehnologijo pristojen minister za gospodarstvo. Namesto besede
"gospodarstvo«, ki bi sicer lahko bila ustrezna zamenjava, je
primerneje, da se uporabi nevtralna dikcija, in sicer besedilo:
-področje intelektualne lastnine«.

K 5. členu
ZVTPV se v 17. členu sklicuje na smiselno uporabo ZIL, katerega
je nadomestil ZIL-1. V nekaterih primerih zaradi vsebinsko
spremenjenih določb ZIL-1 (v primerjavi z ZIL) smiselno
sklicevanje ni več mogoče, zato so določbe neposredno prevzete
v ZVTPV (npr. 3. in 4. člen predloga zakona). Pri ostalih določbah,
na katere napotuje 17. člen ZVTPV, je še vedno mogoče smiselno
sklicevanje na ustrezne določbe ZIL-1. Dodano je sklicevanje na
71., 123. in 124. člen ZIL-1, ki jih ZIL ni vseboval, so pa potrebne
zaradi določitve pristojnosti Upravnega sodišča Republike
Slovenije v Ljubljani za spore glede topografije polprevodniških
vezij oziroma popolnejše ureditve sistema industrijske lastnine
(začasne odredbe in zavarovanje dokazov).

K 3. členu
Glede določb, ki se nanašajo na obveznost izdaje potrdila o
prejemu prijave topografije, je ZVTPV napotil na smiselno uporabo
ZIL, in sicer v 17. členu, ki je določil, da se smiselno uporablja tretji
odstavek 44. člena ZIL. ZIL je 7.12.2002 prenehal veljati, ZIL-1, ki
ga je nadomestil, pa ne omogoča več smiselne uporabe. Zato je
potrebno, da se z novo določbo, ki se nanaša na določitev datuma

21. junij 2002
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Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda podrobnejše
predpise o vsebini prijave.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

11. člen

4. člen

Urad ugotovi, ali prijava izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 9.
člena tega zakona za vpis v register topografij.

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem
besedilu: Urad) vodi upravni postopek za registracijo topografije,
vodi register zavarovanih topografij in druge upravne zadeve, ki
se nanašajo na pridobitev varstva topografije.

Če prijava ne izpolnjuje pogojev, se zahteva za vpis zavrne.
Če prijava le delno izpolnjuje pogoje, Urad pozove prijavitelja, da
v roku dveh mesecev odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Iz
upravičenih razlogov sme Urad na zahtevo prijavitelja ta rok
podaljšati še za tri mesece.Če prijavitelj ne odpravi pomanjkljivosti
v določenem roku, se šteje, da je prijava umaknjena.

Zoper odločbe, ki jih izda Urad na podlagi tega zakona, ni pritožbe,
dopusten pa je upravni spor.
Register iz prvega odstavka tega člena je javen.

Prijava, ki izpolnjuje vse pogoje, se vpiše v register topografij,
prijavitelju pa se izda listina o vpisu.

9. člen
Postopek za registracijo topografije se začne z vložitvijo zahteve
za vpis v register, kateri so priložene vse predpisane sestavine
(v nadaljnjem besedilu: prijava).

Podatki o vpisu se objavijo v uradnem glasilu Urada.
17. člen

Prijava mora vsebovati naslednje sestavine:
ime in podpis prijavitelja, ime ustvarjalca, državljanstvo in
stalno prebivališče ali sedež prijavitelja,
slikovne vzorce zadevne topografije z navedbo njihovega
zaporedja,
povzetek značilnosti elektronske funkcije ali funkcij
polprevodniškega vezja, izdelanega po zavarovani topografiji,
pisno izjavo o datumu začetka gospodarskega izkoriščanja,
če je bila topografija gospodarsko že izkoriščena.

V postopkih po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe
tretjega odstavka 5. člena (zastopanje tujcev), prvega odstavka
7. člena (tajnost prijav), tretjega odstavka 44. člena (potrdilo o
prejemu prijave), drugega in tretjega odstavka 65. člena
(vpisovanje podatkov in sprememb v register), 88. in 89. člena
(ničnost pravic), 97. člena (roki za vložitev tožbe zaradi kršitve
pravic), 106. in 107. člena (prenos pravic), 108., 110. in 111. člena
(licenca) in 119. člena (zastopanje) zakona o industrijski lastnini
(Uradni list RS, št. 13/92, 27/93).

Z eno prijavo se lahko zahteva varstvo le za eno topografijo.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

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

1) Naslov predloga akta:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu topografije
polprevodniških vezij.

/

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
o pridružitvi"

5) Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Ne.

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

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

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

Ne

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SiGMA, Q£CD, univerza...)

popolnoma

/

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev

/
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Že Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij iz leta 1995
je bil v celoti usklajen z Direktivo EU o pravnem varstvu topografije
polprevodniških vezij (Council Directive 87/54/EEC (1) of 16 December 1986 on the legal protection of topographies ol semiconductor products). Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij pa vsebinsko
ne spreminja prej sprejetih rešitev.

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Podpis predstojnika
organa:

Mojca Pečar
svetovalka vlade
Urad RS za intelektualno
lastnino

Erik Vrenko
direktor
Urad RS za intelektualno
lastnino

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES?
Da
Št.: 002-7/2
Datum: 13.6.2002

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
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