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■ EPA 196-11 - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je dne 20. junija 1997
predložila v obravnavo predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih
(ZDDO-?) - hitri postopek (EPA 196-11), ki ureja enako
oziroma podobno vsebino kot predlog zakona o
spremembah zakona o delavcih v državnih organih
(ZDDO-F) - skrajšani postopek (EPA 166-11).
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložil poslanec Bojan Kontič še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal
dodelitev predloga zakona, ki ga je Državnemu zboru
predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije.
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navedenih nalog ne bo možno zagotoviti z dodatnim
zaposlovanjem v upravi, zaradi česar je potrebno sprejeti
določene ukrepe, ki bodo omogočili izvajanje teh nalog z
iskanjem notranjih rezerv in z razporejanjem že zaposlenih
delavcev. Določenim delavcem se bo zaradi navedenih ukrepov
povečal obseg dela oziroma bodo dodatno obremenjeni, zaradi
česar je potrebno zagotoviti ustrezne možnosti za njihovo
nagrajevanje.

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji dne 19. junija 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DELAVCIH V DRŽAVNIH ORGANIH,
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 sprejme zakon po hitrem postopku,
ker gre za izredne potrebe države, saj je nujno potrebno
zagotoviti opravljanje povečanega obsega nalog, ki so posledica
vključevanja Slovenije v Evropsko unijo in s tem povezane
harmonizacije slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske
unije. Prav tako je nujno potrebno zagotoviti opravljanje vseh
nalog, ki izhajajo iz sprejetih zakonov in mednarodnih
sporazumov.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve,
- dr. Gorazd TERPIN, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

Glede na omejene proračunske možnosti, opravljanja
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UVOD
1. Ocena stanja
Spremenjene družbene razmere v Republiki Sloveniji, posebej
pa še reorganizacija državne uprave ter uvajanje lokalne
samouprave, povzročajo določene nejasnosti ter težave pri
izvajanju veljavnega zakona o delavcih v državnih organih. Prav
tako prihaja do težav pri organiziranju dela in smotrni ter stimulativni
uporabi človeških virov še posebej v državni upravi, saj
neusklajenost zakonskih določb z dejanskim stanjem onemogoča
njihovo hitro prilagajanje potrebam dela.
Delovnopravna razmerja v državni upravi urejajo zakon o delavcih
v državnih organih, zakon o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja in zakon o delovnih razmerjih, poleg tega pa področje
plač za zaposlene v državnih organih ureja zakon o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti.

Predlagatelj tudi ugotavlja, da je strokovno dobro zastavljen sistem,
ki je poenotil vrednosti primerljivih delovnih mest na posameznih
področjih negospodarstva, ter sistem napredovanja na delovnem
mestu, v praksi po uveljavitvi imel pozitivne učinke, saj je med
drugim tudi vplival na povišanje plač. Vendar so kasnejše zahteve
posameznih sindikatov povzročile spremembe razmerij med
posameznimi delovnimi mesti, uvedba dodatkov pa je ponovno
povzročila nesorazmerja med primerljivimi delovnimi mesti, kar je
seveda nestimulativno vplivalo na delavce. Z zakonom določene
možnosti nagrajevanja ključnih delavcev pa ne omogočajo
motivacijskega ravnanja in stimulativnega razločevanja med
uspešnimi in povprečnimi posamezniki.

Z uveljavitvijo zakona o delavcih v državnih organih v letu 1990 je
bilo sicer odpravljeno soodločanje ali celo samostojno odločanje
delavcev, zaposlenih v državnih organih, o zadevah, ki so se
nanašale na njihov delovnopravni status, večje pristojnosti pa so
dobili predstojniki organov.
Zakon je tudi uvedel različne kategorije delavcev, in sicer glede
na vsebino nalog, ki jih opravljajo. Statusno so delavci razporejeni
v tri skupine, in sicer:

Predlagatelj ugotavlja, da nekatere kadrovske rešitve v preteklem
obdobju niso bile povsem ustrezne, kar vpliva na strokovnost in
učinkovitost dela. Veljavne zakonske rešitve pa v navedenih
primerih vedno ne omogočajo ustreznega ukrepanja, predvsem,
kadar gre za dokazovanje neučinkovitosti pri opravljanju nalog.
Predlagatelj pa se zaveda, da je bil v nekaterih primerih zaradi
neustrezne ravni plač v državni upravi uporabljen institut
imenovanja v naziv višjega upravnega delavca, s čimer je bila
zagotovljena kadrovska rešitev na določenem področju dela.

• višji upravni delavci, ki pomagajo predstojniku pri vodenju dela
in opravljajo najzahtevnejša dela v organu,
- upravni delavci, ki opravljajo strokovna dela, s katerimi se na
delovnem področju dela organa zagotavlja izvrševanje upravnih
funkcij,

Predlagatelj zakona ugotavlja, da delo v državni upravi tudi zaradi
prilagajanja Evropski uniji postaja vedno bolj zahtevno, sedanji
sistem imenovanja višjih upravnih delavcev za nedoločen čas pa
ni stimulativen oziroma ne vpliva na ustvarjalnost teh delavcev.

- strokovno tehnični delavci, ki zagotavljajo splošne, tehnične in
druge pogoje za delo upravnega organa.
Z osamosvojitvijo Republike Slovenije je državna uprava prevzela
nove naloge in pristojnosti, zaradi česar je bilo potrebno dodatno
zaposlovanje delavcev. Zaradi povečanega obsega dela je prišlo
tudi do povečanja števila višjih upravnih delavcev, saj je bilo
potrebno zagotoviti funkcioniranje države.

Predlagatelj ugotavlja, da po veljavni zakonodaji imenovanje v
status višjega upravnega delavca ni pravica, ki delavcu pripada
na podlagi določenega števila let delovne dobe ali na podlagi
kakšnega drugega kriterija. Kriterij je namreč zahtevnost oziroma
vsebina dela, ki ga opravlja. Višji upravni delavci se namreč
praviloma imenujejo za vodenje strokovnega dela na posameznem
ožjem področju dela v organu državne uprave, za neposredno
pomoč predstojniku pri vodenju organa in za opravljanje
najzahtevnejših del v organu državne uprave.

Po podatkih Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije je bilo
na dan 30. 4. 1997 v ministrstvih 24.293 zaposlenih, v službah
vlade 986 zaposlenih, v upravnih enotah 3.183 zaposlenih - skupaj
28.464 zaposlenih.
V upravnih organih je bilo na dan 31.1.1997 zaposlenih 15
generalnih sekretarjev, 95 državnih podsekretarjev, 364
svetovalcev vlade, 74 podsekretarjev, 406 pomočnikov
predstojnika, 773 svetovalcev predstojnika, 837 višjih
svetovalcev, 55 načelnikov upravnih enot, 223 vodij notranjih
organizacijskih enot v upravni enoti, 5 vodij izpostav v upravni
enoti - skupaj 2847 višjih upravnih delavcev. Od tega števila jih
202 nima zahtevane visoke strokovne izobrazbe (192 zaposlenih
ima višjo, 10 srednjo strokovno izobrazbo).

2. Cilji in načela zakona
S predlaganimi spremembami zakona želi predlagatelj slediti
naslednjim ciljem in načelom, in sicer:
- uskladitev zakonskih rešitev s spremembami na področju
organiziranosti državne uprave in lokalne samouprave ter s
spremembami ostale zakonodaje;
- z nekaterimi novimi rešitvami urediti prehodno obdobje do
sprejema zakona, ki bo celovito urejal področje javnih uslužbencev;
- omogočiti učinkovitejšo uporabo razpoložljivih kadrovskih virov
in njihovo prerazporejanje na področja, kjer so kadrovske okrepitve
nujno potrebne;
omogočiti razporejanje delavcev v skladu z njihovimi sposobnostmi in znanjem ter strokovnostjo, zaradi česar je potrebno s
spremembami zakona urediti način oziroma kriterije za ugotavljanje
znanj in sposobnosti ter na tak način zagotoviti možnosti za
ustrezno kadrovsko selekcijo in racionalizacijo števila zaposlenih;

Glede na navedene podatke predlagatelj ugotavlja, da je v
kadrovski strukturi precej delavcev, ki zasedajo najodgovornejša
in najzahtevnejša delovna mesta. Vendar pa je zaradi veljavnega
zakona njihovo prerazporejanje težavno ali skoraj onemogočeno.
Prav tako pa ni možno uveljavljati ustreznih motivacijskih
elementov za doseganje boljših rezultatov dela.
Predlagatelj ugotavlja, da je glede na vsebino, predvsem pa
upoštevaje vedno večji obseg nalog na zaposlenega, kar je
razvidno iz podatkov, zbranih za upravne enote (primerjava števila
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zaposlenih in števila upravnih zadev v upravnih enotah za leti
1995 in 1996 na primer kaže,da se je število zaposlenih povečalo
za 5,8 %, skupno število upravnih zadev pa 9,8 %, kar je posledica
novosprejetih zakonov s področja žrtev vojnega nasilja, urejajnja
področja kmetijstva, okolja in prostora; ob tem je potrebno opozoriti,
da povečanje obsega dela na prvi stopnji posledično vpliva tudi
na povečan obseg dela na drugi stopnji), nujno potrebno uskladiti
zakonske določbe s spremembami v družbeni ureditvi ter s
spremembami nekaterih zakonov ter tako omogočiti učinkovitejše
opravljanje nalog. Omejene proračunske možnosti namreč ne
omogočajo več dodatnega zaposlovanja, zato je potrebno z
dodatnimi ukrepi in prerazporeditvijo notranjih virov zagotoviti
učinkovitejše delo zaposlenih ter ustrezno delovanje uprave v
skladu s pričakovanji državljanov.
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- zagotoviti možnosti za oblikovanje ožjih strokovnih timov, ki si
jih sestavi minister, zaposlitev teh delavcev pa je vezana na
trajanje mandata ministra;
- prilagoditi delovanje uprave in izvajanje upravnih postopkov
omejenim proračunskim možnostim.

pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja."
4. člen
V prvi alinei prvega odstavka 4. člena se beseda "SFRJ"
nadomesti z besedama "Republike Slovenije".

3. Finančne posledice zakona

V četrtem odstavku 4. člena se črtata besedi " pravosodje in".

Uveljavitev predlaganih sprememb in dopolnitev zakona ne bo
vplivala na skupen obseg sredstev, namenjenih za stroške dela
v okviru državnega proračuna, saj bo v skladu s spremembami
zakona potrebno le njihovo prerazporejanje.

5. člen
V 8. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se
glasijo:
"Delovno razmerje se lahko na podlagi prejšnjega odstavka sklene
le, če opravljanja nalog ni mogoče zagotoviti s spremembami
akta o notranji organizaciji in sistemizaciji, s prerazporeditvijo
delavcev iz drugega organa, ali z odreditvijo dela delavcem na
drugih delovnih mestih v istem ali drugem organu.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93) se:
- besedi "izvršni svet" nadomestita z besedo "vlada" v ustreznem
sklonu,
- besedi "osebni dohodek" nadomestita z besedo "plača" v
ustreznem sklonu,
- besedi "republiški sekretariat" nadomestita z besedo
"ministrstvo" v ustreznem sklonu,
- besedi "republiški sekretar" nadomestita z besedo "minister" v
ustreznem sklonu,
- črtata besedi "družbenopolitična skupnost",
- besedi "strokovna izobrazba" nadomestita z besedo "izobrazba".

Delovno razmerje za določen čas brez javnega natečaja lahko
izjemoma sklene tudi delavec, ki bo opravljal specializirane
oziroma najzahtevnejše naloge, vezane na funkcijo vodenja
ministrstva oziroma na funkcijo vodenja in usklajevanja
strokovnih področij dela znotraj ministrstva, in sicer ne glede na
določbe akta o notranji organizaciji in sistemizaciji, ki se nanašajo
na predhodni preizkus usposobljenosti za delo, na poskusno
delo in na pogoj glede delovne dobe. Vlada ob nastopu mandata
določi kriterije in število takih delovnih mest v kabinetu predstojnika
posameznega organa.
Delovno razmerje iz prejšnjega odstavka se sklene s soglasjem
vlade za čas trajanja funkcije ministra. Z odločbo o sklenitvi
delovnega razmerja se delavcu iahko določi pravica do plače po
prenehanju delovnega razmerja, če ne more najti zaposlitve,
vendar ne dlje kot za tri mesece, glede ostalih pravic pa veljajo
splošni predpisi."

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Delavec sklene delovno razmerje za nezasedeno delovno
mesto, določeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest, za katerega
izpolnjuje predpisane pogoje. Delovno razmerje se sklene z
odločbo funkcionarja, ki vodi upravni organ (v nadaljnem besedilu:
predstojnik) po postopku, določenim z aktom Vlade Republike
Slovenije (v nadaljnem besedilu: vlada) in s tem zakonom.

6. člen
V tretjem odstavku 12. člena se številka "10" nadomesti s številko
"8".

Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določi
predstojnik s soglasjem vlade. Notranjo organizacijo in
sistemizacijo organa v sestavi določi minister na predlog
predstojnika organa v sestavi s soglasjem vlade.

7. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Za pomoč pri vodenju in usklajevanju dela v upravnih organih,
za vodenje organizacijskih enot na širših delovnih področjih organa
in za opravljanje najzahtevnejših del se imenujejo višji upravni
delavci."

Pri pripravi akta o notranji organizaciji in sistemizaciji mora
predstojnik upoštevati pristojnosti, pooblastila in obseg nalog
organa. Notranjo organizacijo ter razmerja med organizacijskimi
enotami mora urediti tako, da zagotavlja strokovno, učinkovito in
racionalno izvrševanje funkcij organa. S spremembami akta o
notranji organizaciji lahko predstojnik ukinja notranje organizacijske
enote in delovna mesta ter določa nove.

8. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

Na predlog ministrstva, pristojnega za upravo, določi vlada skupne
osnove in kriterije za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest ter nomenklaturo nazivov za skupine delovnih mest, enotne
zahteve glede izobrazbe in druge pogoje, potrebne za zasedbo
delovnih mest."

"Višji upravni delavci v upravnih organih so: generalni sekretar,
državni podsekretar, svetovalec vlade, podsekretar, pomočnik
predstojnika, svetovalec predstojnika, načelnik upravne enote,
pomočnik načelnika upravne enote, vodja notranje organizacijske
enote v upravni enoti, svetovalec načelnika upravne enote in višji
svetovalec."

3. člen

9. člen

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

V prvem odstavku 19. člena se besede "visoko strokovno
izobrazbo ustrezne smeri" nadomestijo z besedami "najmanj
štiriletno visokošolsko izobrazbo".

"3.a člen
Za načelnika upravne enote se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki opredeljujejo pristojnosti predstojnika pri uresničevanju
1. julij 1997
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10. člen

"Delavec, razen višjega upravnega delavca, sme, poleg svojega
dela opravljati dejavnosti v gospodarskih družbah ali opravljati
enaka oziroma podobna dela, kot jih opravlja na svojem delovnem
mestu, pri drugem organu ali organizaciji le na podlagi pisnega
dovoljenja predstojnika.

Črta se 22. člen.
11. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 23. člena se spremenijo tako, da se
glasijo:

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme delavec opravljati
samostojno znanstveno in pedagoško delo, delo v kulturnih,
umetniških, športnih, humanitarnih in drugih podobnih društvih in
organizacijah ter delo na publicističnem področju."

"Vlada razreši višjega upravnega delavca:
1. ki pisno zaprosi za razrešitev;
2. ki pisno zaprosi za prenehanje delovnega razmerja;
3. ki mu preneha delovno razmerje po zakonu;
4. ki ne dosega pričakovanih rezultatov oziroma ki po delovnih in
strokovnih kvalitetah ni primeren za opravljanje dela.

15. člen
Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki glasi:
"31. a člen

Predlog predstojnika za razrešitev višjega upravnega delavca
na podlagi 4. točke prejšnjega odstavka mora biti strokovno
utemeljen in dokumentiran s poročilom komisije. Šteje se, da
delavec ne dosega pričakovanih rezultatov oziroma da nima znanj
in zmožnosti za opravljanje del svojega delovnega mesta, če ne
opravi s sistemizacijo oziroma odredbo predstojnika naloženih
nalog v rokih, opredeljenih s predpisom ali odredbo predstojnika
oziroma jih ne opravi strokovno, kar dokazujejo ugotovitve s
sklepom predstojnika imenove tričlanske komisije. Šteje se, da
delavec po delovnih in strokovnih kvalitetah ni primeren za
opravljanje dela, če organizacijska enota, ki jo vodi, ne opravlja z
aktom o notranji organizaciji naloženih nalog oziroma pooblastil,
če zaradi neustreznega vodenja prihaja do nesoglasij med delavci,
organizacijskimi enotami oziroma s predstojnikom. Komisijo
sestavljajo delavci istega ali drugega organa, ki imajo najmanj
enako stopnjo izobrazbe ter zasedajo najmanj enako zahtevno in
po vsebini dela podobno delovno mesto, kot delavec v postopku.

Delavcu lahko predstojnik začasno, vendar največ za obdobje
enega leta, odredi opravljanje tudi drugih nalog iz pristojnosti
organa, v katerem ima sklenjeno delovno razmerje, ali drugega
organa s soglasjem predstojnika tega organa, ki ne sodijo v opis
njegovega delovnega mesta, če zahtevnost nalog ustreza njegovi
izobrazbi, znanju in zmožnostim. Naloge iz prejšnjega odstavka
lahko predstojnik odredi, če se začasno poveča obseg dela
organa, če je treba nadomestiti začasno odsotnega delavca, če
gre za projektno delo in če ugotovi, da je takšen način opravljanja
teh nalog najučinkovitejši in najracionalnejši ter bistveno ne vpliva
na izvajanje z opisom delovnega mesta določenih nalog."
16. člen
V prvem odstavku 33. člena se za besedama: "delovnega mesta"
črta besedilo: "in delavec, za katerega se ugotovi, da ni zmožen
opravljati dela, ki mu je zaupano".

V postopku ugotavljanja dejstev iz prejšnjega odstavka se višjemu
upravnemu delavcu omogoči, da se izjasni o dejstvih ter da si
zagotovi obrambo".
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:

17. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:

" Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo
tudi za ostale delavce v postopku ugotavljanja, ali delavec dosega
pričakovane rezultate dela oziroma ali ima znanja in zmožnosti
za opravljanje del delovnega mesta."

"Za posamezna delovna mesta, ki zahtevajo specifična strokovna
znanja ali posebno izurjenost oziroma za delovna mesta, ki zaradi
zahtevnosti in izpostavljenosti ter za delovna mesta, ki jih je
nujno potrebno zasesti zaradi nemotenega in učinkovitega
delovanja države, lahko vlada izjemoma določi višji količnik, kot
je določeno v zakonu.

12. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

V primerih povečanega obsega dela organa in v primerih
nadpovprečne delovne obremenjenosti delavcev na delovnih
mestih, kjer opravljajo najzahtevnejše in ključne naloge organa,
zlasti na delovnih mestih generalnih sekretarjev, državnih
podsekretarjev in načelnikov upravnih enot, ter na delovnih mestih,
na katerih delavci sklenejo delovno razmerje na podlagi tretjega
odstavka 8. člena, določi vlada višino in obseg sredstev za plačilo
povečanega obsega dela".

"Delavcu, ki je razrešen po 4. točki prvega odstavka prejšnjega
člena, in delavcu, za katerega se ugotovi, da ne dosega
pričakovanih delovnih rezultatov oziroma da nima znanj in
zmožnosti za opravljanje del delovnega mesta, lahko preneha
delovno razmerje po preteku odpovednega roka.
Če delavcu iz prejšnjega odstavka tega člena ne preneha delovno
razmerje, je razporejen v isti ali drug organ na delovno mesto, ki
ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim.

18. člen

Če ne sprejme razporeditve po prejšnjem odstavku, mu preneha
delovno razmerje po preteku odpovednega roka."

Vlada najkasneje v 60 dneh od uveljavitve zakona izda predpis iz
petega odstavka 3. člena tega zakona.

13. člen

Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest morajo
biti usklajeni s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanim
predpisom najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi predpisa iz
prejšnjega odstavka.

Za 24. členom se doda nov 24. a člen, ki se glasi:
"24. a člen

19. člen

Višjega upravnega delavca, katerega delo zaradi spremenjenega
obsega dela in s tem povezanih organizacijskih sprememb v
organu, ni več potrebno, se z istim nazivom razporedi v skladu s
30. in 31. členom tega zakona.

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, sprejet
na podlagi dosedanjih predpisov, ostane v veljavi do roka,
določenega v prejšnjem členu.

V primeru, da ga ni mogoče razporediti, se uporabijo določbe 56.
člena tega zakona."

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

14. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
poročevalec, št. 28
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OBRAZLOŽITEV
na ministrov kabinet in mandat, ne veljajo določbe predpisov glede
preizkusa usposobljenosti za delo v upravi, poskusnega dela in
dolžine delovne dobe. Delovno razmerje teh delavcev, vezano na
ministrov mandat, tudi preprečuje politizacijo uprave ter v zadnjih
letih prisoten pojav, da sleherni minister pripelje s seboj tudi
določeno število delavcev, ki zaradi višine plače dobijo naziv
višjega upravnega delavca tudi mimo strokovnih kriterijev ter po
njegovem odhodu ostanejo, pogosto tudi v breme organa. Seveda
pa naj bi zakon za takšno delovno razmerje za določen čas
določil možnost višje plače in nekatere pravice po prenehanju
delovnega razmerja, o čemer naj bi odločala vlada. Vlada bi tudi
ob nastopu mandata določila število takšnih zaposlitev v
posameznem organu.

K 1. členu
Določbe prvega člena so redakcijske, nastale so kot posledica
sprememb zakonov s področja državne uprave in lokalne
samouprave.
K 2. členu
Drugi člen spreminja tretji čien veljavnega zakona tako, da jasneje
poudarja, da se delovno razmerje v državnem organu sklene z
odločbo predstojnika državnega organa. Jasneje tudi poudarja,
da delovnega razmerja z delavcem ni mogoče skleniti, če delovno
mesto ni določeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Ta člen tudi opredeljuje postopek sprejemanja akta o notranji
organizaciji in sistemizaciji v državnem organu. Akt predstojnika
velja potem, ko da nanj soglasje vlada oziroma od nje pooblaščeno
telo, ki preveri, če je predstojnik pri pripravi akta o notranji
organizaciji in sistemizaciji upošteval v zakonu in v posebnem
predpisu določene kriterije. Ti kriteriji, ki jih je potrebno upoštevati
pri pripravi akta, so naravnani v čimbolj racionalno in učinkovito
notranjo organizacijo, z jasnimi pooblastili in medsebojnimi odnosi
med organizacijskimi enotami ter v zagotavljanje jasne
odgovornosti slehernega delavca za opravljanje nalog, ki so mu
naložene.

K 6. členu
Ta člen zmanjšuje možnost nadurnega dela in usklajuje obseg
takega dela v državnih organih z zakonom o delovnih razmerjih.
K 7. členu
Jasneje se opredeljuje vloga in naloge višjih upravnih delavcev.
K 8. členu

Še posebej je poudarjeno, da z aktom o notranji organizaciji in
sistemizaciji predstojnik lahko tudi ukinja obstoječe organizacijske
enote in delovna mesta ter ustanavlja nova. S tem je še okrepljena
možnost razporejanja delavcev na druga delovna mesta po 30.
In 31. členu veljavnega zakona ter iskanje notranjih rezerv in tudi
možnost ugotavljanja tehnoloških presežkov delavcev, zaposlenih
v državni upravi.

Zaradi sprememb predpisov s področja državne uprave, ki so
dodatno določali nazive za višje upravne delavce, ta člen zaradi
jasnosti določa vse višje upravne delavce v tem zakonu.
K 9. členu
Dopolnitev člena je redakcijske narave in pomeni uskladitev z
zakonom o visokem šolstvu.

Za temelje enotne organizacijske sheme organov ter delovnih
mest skrbi vlada, ki je pooblaščena, da za to področje izda
podzakonski akt.

K 10. členu
K 3. členu

Črta se neoperativno, neučinkovito in v praksi nikoli zaživeto
vsakoletno ocenjevanje strokovnosti in uspešnosti delavcev v
državni upravi. Ta institut se ustrezneje zamenjuje z novim 23.
členom zakona, ki ga opredeljuje 11. člen tega zakona. Prav tako
pa določbe glede ocenjevanja delovne uspešnosti vsebuje zakon
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti.

Zaradi dosedanje nejasnosti opredeljuje ta člen načelnika upravne
enote kot predstojnika.
K 4. členu
Redakcija zaradi razlogov, navedenih v prvem členu.

K11. členu
K 5. členu

Nov 23. člen še zlasti na novo opredeljuje možnosti za razrešitev
in prenehanje delovnega razmerja tistih delavcev, ki ne dosegajo
pričakovanih rezultatov oziroma po delovnih in strokovnih
kvalitetah niso primerni za opravljanje dela v organu. Za razliko
od členov 3., 30., 31. In 56., ki omogočajo prenehanje delovnega
razmerja delavcev zaradi okoliščin, ki so neodvisne od njih
(spremenjen obseg dela, ukinitev organa, sprememba notranje
organizacije in sistemizacije, ukinitev delovnega mesta), ta člen
določa pogoje za prenehanje delovnega razmerja delavcu zaradi
okoliščin, ki so na njegovi strani. Zato je razumljivo, da je te
okoliščine potrebno dokumentirati in dokazati. Določbe predloga
zakona v tem členu prinašajo kriterije za presojo delavčeve
strokovne in delovne neustreznosti ter postopek za ugotavljanje
tega dejstva. Na ta način se zapolnjuje dosedanja pravna
nedorečenost, ki je praktično onemogočala predstojnikom, da bi
organ "očistili" nesposobnih delavcev.

Nov drugi odstavek sedanjega 8. člena zelo omejuje sklepanje
delovnega razmerja za določen čas. To je mogoče šele kot skrajna
možnost, če ni mogoče opravljanja začasno ali trajno povečanega
obsega dela v organu zagotoviti s spremembo organizacije in
sistemizacije in razporeditvijo delavcev znotraj organa ali med
organi ali z odreditvijo dodatnega dela delavcem na drugih delovnih
mestih v tem ali drugem organu.
Bistveno novost predstavljajo določbe tega člena, ki omogočajo
zaposlitev delavcev za čas mandata ministra. Tovrstne zaposlitve
so vezane ozko na ministrov kabinet. Tudi za te delavce veljajo
določila aktov o organizaciji in sistemizaciji organa ter pogoji glede
izobrazbe. Namen teh določb je okrepiti strokovnost in nevtralnost
državne uprave s poudarjanjem, da le za te delavce, ki so vezani
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uskladitve z besedilom 11. člena.

K12. členu
Ta člen določa prenehanje delovnega razmerja delavcu zaradi
razlogov, navedenih v 4. točki 11. člena tega zakona. Po tem
členu ima predstojnik možnost izbire, in sicer lahko odloči o
prenehanju delovnega razmerja, lahko pa delavca razporedi na
drugo delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi in znanju. V
primeru, da delavec razporeditve ne sprejme, mu preneha delovno
razmerje v zakonitem odpovednem roku.

K 17. členu
Določbe tega člena izhajajo iz spoznanj, da je v državno upravo
težko pridobiti ali v njej ohraniti delavce določenega poklica (še
zlasti pravne strokovnjake, pa tudi ekonomske) ali posebne
strokovne usposobljenosti (npr. finančne strokovnjake ali
inšpektorje za gospodarski kriminal). Razlogi za to so težki pogoji
dela in tudi nestimulativne plače v primerjavi z institucijami, kjer
takšni strokovnjaki zlahka najdejo zaposlitev.

K13. členu
Z novim 24. a členom se zagotavlja bolj fleksibilno razporejanje
delavcev ne glede na nazive, ki so jih dosegli. Takšnemu
razporejanju delavcev je doslej predstavljalo precejšno oviro
dejstvo, da bi delavec izgubil svoj status in posledično imel nižjo
plačo, če bi moral opravljati naloge na nižje vrednotenem delovnem
mestu. Ker ne gre za krivdno, temveč za razporeditev glede na
potrebe organa, je ohranitev statusa in plače smiselna.

Ugotavljamo tudi, da bi glede na obseg dela in predvsem
odgovornost najvišjega strokovno opredeljenega upravnega
delavca (generalnega sekretarja ministrstva) bilo smiselno, da bi
to delovno mesto bilo po plači vsaj izenačeno s politično
opredeljenim državnim sekretarjem.

K 14. členu

Predlagano novo besedilo 65. člena tudi določa možnost plačila
povečanega obsega dela tako organa kot delavca, saj se običajno
navedenim kategorijam delavcev ne obračunava delo v posebnih
pogojih, sodijo pa med najbolj obremenjene delavce v posameznih
organih.

Določba bolj fleksibilno in posodobljeno ureja vprašanje prepovedi
dodatnega dela delavca, zaposlenega v državni upravi.
K 15. členu

K 18. členu

Novi 31. a člen vpeljuje možnost predstojniku, da delavcu odredi
začasno tudi naloge iz pristojnosti tega ali drugega organa, ki ne
sodijo v opis delovnega mesta, ki ga zaseda delavec. To je
mogoče, če naloge ustrezajo delavčevi izobrazbi in usposobljenosti
ter zmožnosti opraviti te dodatno odrejene naloge brez večje
škode za opravljanje nalog na svojem delovnem mestu. Zaradi
dodatne obremenjenosti delavca je predlagana možnost dodatnih
sredstev za plačilo povečanega obsega dela, in sicer v
spremenjenem 65. členu.

Člen določa rok za pripravo podzakonskega predpisa in rok za
uskladitev aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest.

K 16. členu

K 20. členu

Redakcija 33. člena je potrebna zaradi črtanja 22. člena in zaradi

Člen določa rok za uveljavitev zakona.

BESEDILA ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

svet Skupščine Republike Slovenije.

K 19. členu
Člen določa, da sedanji akti o notranji organizaciji in sistemizaciji
ostanejo v veljavi do roka, določenega za uskladitev.

4. člen

3. člen

V državnem organu lahko sklene delovno razmerje, kdor poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še te posebne
pogoje:

Delavec sklene delovno razmerje za delovno mesto, določeno v
sistemizaciji delovnih mest, za katerega izpolnjuje predpisane
pogoje.

- da je državljan SFRJ,

Sistemizacijo delovnih mest določi funkcionar, ki vodi upravni
organ (v nadaljnem besedilu: predstojnik) s soglasjem Izvršnega
sveta.

- da je polnoleten,
- da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki je po zakonu ovira za
sklenitev delovnega razmerja v državnem organu,

Skupne osnove za sistemizacijo delovnih mest ter nomenklaturo
nazivov za skupine delovnih mest, enotne zahteve glede
strokovne izobrazbe in druge pogoje, potrebne za zasedbo
delovnih mest v upravnih in pravosodnih organih, določi Izvršni
poročevalec, št. 28
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delovnih mest.

najzahtevnejših del se imenujejo višji upravni delavci.

Za višje upravne delavce in upravne delavce ter za tiste strokovno
tehnične delavce, ki opravljajo neposredno delo s strankami, je
pogoj za sklenitev delovnega razmerja tudi aktivno znanje
slovenskega jezika; na območjih, na katerih je določena
enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega jezika, pa tudi
jezikov teh narodnosti.

Za opravljanje strokovnih del, s katerimi se na delovnem področju
upravnega organa zagotavlja izvrševanje upravnih funkcij, se
imenujejo upravni delavci.
Dela, s katerimi se zagotavljajo splošni, tehnični in drugi pogoji za
delo (spremljajoča dejavnost), opravljajo strokovno tehnični
delavci.

Pisarniško-tehnična in pomožna dela lahko opravlja tudi delavec,
ki je dopolnil 15 let starosti.

15. člen
Višji upravni delavci v republiških upravnih organih so:
podsekretar, pomočnik predstojnika, svetovalec predstojnika in
višji svetovalec, kakor tudi svetovalec Izvršnega sveta Skupščine
Republike Slovenije.

Tuj državljan ali oseba brez državljanstva lahko sklene delovno
razmerje v državnem organu z dovoljenjem republiškega
upravnega organa, pristojnega za pravosodje in upravo.
8. člen

Višji upravni delavci v občinskih upravnih organih so pomočnik in
svetovalec predstojnika ter višji svetovalec.

V državnem organu se lahko sklene delovno razmerje za določen
čas:

19. člen
- če se začasno poveča obseg cela dela državnega organa,

Višje upravne delavce imenuje Izvršni svet na predlog
predstojnika; imeti morajo visoko strokovno izobrazbo ustrezne
smeri in ustrezne delovne izkušnje.

- če je treba nadomestiti začasno odsotnega delavca, ker je
nujno, da se opravijo določena dela in naloge,

Višji upravni delavci so za svoje delo osebno odgovorni
predstojniku oziroma vodji organizacijske enote in Izvršnemu
svetu.

- če gre za dela, ki so projektno organizirana,
- če gre za delavca, ki sklene delovno razmerje zaradi
usposabljanja in izpopolnjevanja,

22. člen

- v drugih primerih, ko izvršitev del po svoji naravi traja določen
čas.

Strokovnost in uspešnost višjih in drugih upravnih delavcev
ugotavlja prestojnik najmanj enkrat letno, praviloma ob zaključku
leta.

12. člen
V primerih, ko ni mogoče v okviru rednega delovnega časa opraviti
določenih del, ki morajo biti opravljena brez prekinitve oziroma
določenega dne ali v določenem roku, lahko predstojnik odredi,
da se taka dela opravijo v času, daljšem od polnega delovnega
časa. Delo v smislu prejšnjega odstavka se lahko odredi:

Ocena predstojnika se upošteva pri razporejanju višjih in drugih
upravnih delavcev.

- v primerih, ko je določena nepredvidena dela potrebno opraviti
v določenem roku, vendar samo, če tega dela ne morejo opraviti
drugi delavci v okviru polnega delovnega časa ali če nastane
potreba po takšnem delu zaradi nepredvidenega izostanka
delavca, ki bi moral opraviti tako delo;

Postopek in način ocenjevanja ter način vodenja kadrovske evidence in drugih podatkov, potrebnih za izvajanje kadrovske politike
v državnih organih, določi Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije.

Če je ocena negativna, se šteje, da višji upravni delavec in upravni
delavec ni zmožen opravljati dela, ki mu je zaupano.

23. člen

- če je potrebno dokončati začeta dejanja v postopku pred
državnimi organi ali če je potrebno neprekinjeno opraviti druga
dela;
- če je potrebno opraviti nujno inšpekcijsko zadevo ali drugo
nujno dejanje v postopku;

Višjega upravnega delavca in upravnega delavca razreši dolžnosti
organ, pristojen za njegovo imenovanje, če pisno zaprosi za
razrešitev ali če je s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo
dejanje, zaradi katerega ni primeren za opravljanje dolžnosti, na
katero je bil imenovan.

- če gre za dokončanje tehničnih opravil oziroma storitev v
primeru, ko jih zaradi tehnologije začetega procesa brez škode
ali dodatnih stroškov ni mogoče prekinjati;

Predstojnik lahko predlaga razrešitev višjega upravnega delavca
oziroma razreši upravnega delavca tudi, če oceni, da po svojih
delovnih in strokovnih kvalitetah ni primeren za opravljanje
dolžnosti.

- če so potrebni neprekinjeni ukrepi pri izvajanju varnostnih nalog.

V postopku za razrešitev se višjemu upravnemu delavcu in
upravnemu delavcu omogoči, da se izjavi o dejstvih, ki so
pomembna za odločitev.

Delavec lahko opravlja delo, daljše od polnega delovnega časa,
največ 10 ur na teden.

Če organ, pristojen za imenovanje, ugotovi, da ni razlogov za
razrešitev, izda o tem sklep.

14. člen
Za pomoč pri vodenju dela v upravnih organih in za opravljanje
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znanstveno delo, na delo v kulturnih, umetniških, športnih,
humanitarnih in drugih podobnih organizacijah in na javno delo na
publicističnem področju.

24. člen
Višjega upravnega delavca in upravnega delavca, ki je razrešen
dolžnosti, razporedi organ, pristojen za njegovo imenovanje, brez
objave v isti ali drug organ družbenopolitične skupnosti na delovno
mesto, ki ustreza njegovemu znanju in strokovni izobrazbi; če ga
ni mogoče razporediti, se mu ponudi delovno mesto v organizaciji
in skupnosti, ki ustreza njegovemu znanju in strokovni
sposobnosti.

33. člen
Delavec, ki ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za
opravljanje del delovnega mesta, in delavec, za katerega se
ugotovi, da ni zmožen opravljati dela, ki mu je zaupano, se
razporedi na drugo delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni
izobrazbi, znanju in zmožnostim.

Če višji upravni delavec in upravni delavec ne sprejme
razporeditve oziroma delovnega mesta po prejšnjem odstavku,
mu preneha delovno razmerje po preteku odpovednega roka.

Dejstva iz prejšnjega odstavka ugotovi komisija, ki jo imenuje
predstojnik.

27. člen

Če delavec odkloni ponujeno delovno mesto, ki ustreza njegovi
strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim, ali če mu tega
delovnega mesta ni mogoče zagotoviti v istem ali drugem
državnem organu iste družbenopolitične skupnosti, mu po preteku
odpovednega roka preneha delovno razmerje.

Višji upravni delavci in upravni delavci ter strokovno tehnični
delavci, ki jih določi Izvršni svet, ne morejo biti člani vodstev
političnih organizacij.
Delavci v državnih organih, razen višjih upravnih delavcev, lahko
s pismenim dovoljenjem predstojnika opravljajo posamezna dela
v drugem državnem organu, podjetju, drugi organizaciji in skupnosti
in pri zasebnem delodajalcu ter tisto samostojno osebno delo, ki
ni neposredno povezano z delom v državnem organu.

65. člen
Za posamezna delovna mesta iz prejšnjega člena, ki zahtevajo
specifična strokovna znanja ali posebno izurjenost, lahko Izvršni
svet izjemoma določi višji koeficient.

Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na samostojno

poročevalec, št. 28
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Predlog

ZAKONA 0 RATIFIKACIJI

BUDIMPEŠTANSKE POGODBE O
MEDNARODNEM PRIZNANJU DEPOZITA
MIKROORGANIZMOV ZA POSTOPEK
PATENTIRANJA IN PRAVILNIKA

BUDIMPEŠTANSKE POGODDE O
MEDNARODNEM PRIZNANJU DEPOZITA

MIKROORGANIZMOV ZA POSTOPEK

PATENTIRANJA (MBPMPD)
- EPA 191-11 -

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 12. junija 1997
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI BUDIMPEŠTANSKE
POGODBE O MEDNARODNEM PRIZNANJU DEPOZITA
MIKROORGANIZMOV ZA POSTOPEK PATENTIRANJA IN
PRAVILNIKA BUDIMPEŠTANSKE POGODBE O MEDNARODNEM PRIZNANJU DEPOZITA MIKROORGANIZMOV
ZA POSTOPEK PATENTIRANJA,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo;
- dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada za varstvo intelektualne
lastnine;
- Borut MAHNIČ, 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.
1. julij 1997
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1. člen

(viii) "mednarodni depozitarni organ" pomeni depozitarno ustanovo,
ki si je pridobila status mednarodnega depozitarnega organa
skladno s 7. členom;

Ratificirata se Budimpeštanska pogodba o mednarodnem
priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja,
sprejeta 28. aprila 1977 in dopolnjena 26. septembra 1980 ter
Pravilnik Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem priznanju
depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja, sprejet 28.
aprila 1977 in dopolnjen 20. januarja 1981.

(ix) "deponent" pomeni fizično ali pravno osebo, ki dostavi
mikroorganizem mednarodnemu depozitarnemu organu, ki ga
prejme in sprejme, in vsakega pravnega naslednika take fizične
ali pravne osebe;

2. člen

(x) "Unija" pomeni unijo iz 1. člena;

Pogodba in pravilnik se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu
v slovenskem jeziku glasita:

(xi) "skupščina" pomeni skupščino iz 10. člena;
(xii) "Mednarodni urad" pomeni Mednarodni urad organizacije in dokler bodo obstajali - Združene mednarodne urade za varstvo
intelektualne lastnine (BIRPI);

BUDIMPEŠTANSKA POGODBA
O MEDNARODNEM PRIZNANJU
DEPOZITA
MIKROORGANIZMOV ZA POSTOPEK
PATENTIRANJA

(xiv) "generalni direktor" pomeni generalnega direktorja
organizacije;
(xv) "pravilnik" pomeni pravilnik iz 12. člena.
I. POGLAVJE

UVODNE DOLOČBE

TEMELJNE DOLOČBE
3. člen
Priznanje in učinek depozita mikroorganizmov

1. člen
Ustanovitev Unije

(1) (a) Države pogodbenice, ki dovolijo ali zahtevajo deponiranje
mikroorganizmov za postopek patentiranja, priznajo za take
namene deponiranje mikroorganizma pri kateremkoli mednarodnem depozitarnem organu. Tako priznavanje vključuje priznanje
dejstva in datuma deponiranja po navedbah mednarodnega
depozitarnega organa ter priznanje dejstva, da je tisto, kar se
pošilja kot vzorec, vzorec deponiranega mikroorganizma.

Države pogodbenice te pogodbe (v nadaljnjem besedilu: države
pogodbenice) sestavljajo Unijo za mednarodno priznanje depozita
mikroorganizmov za postopek patentiranja.
2. člen
Definicije
Za namene te pogodbe in pravilnika:

(b) Vsaka država pogodbenica lahko zahteva kopijo potrdila o
prejemu depozita, omenjenega v pododstavku (a), ki ga je izdal
mednarodni depozitarni organ.

(i) se vsako sklicevanje na "patent" šteje za sklicevanje na patente
za izume, izumiteljska spričevala, spričevala o koristnosti,
uporabne modele, dopolnilne patente ali spričevala, dopolnilna
izumiteljska spričevala in dopolnilna spričevala o koristnosti;

(2) Glede vprašanj, urejenih s to pogodbo in pravilnikom, ne more
nobena država pogodbenica zahtevati, da se spoštujejo drugačne
ali dodatne zahteve, kot so določene s to pogodbo in pravilnikom.

(ii) "deponiranje/depozit mikroorganizma" pomeni glede na
sobesedilo, v katerem se izraz uporablja, naslednja dejanja,
opravljena v skladu s to pogodbo in pravilnikom: dostavo
mikroorganizma mednarodnemu depozitarnemu organu, ki ga
prejme in sprejme, ali hrambo takega mikroorganizma pri
mednarodnem depozitarnem organu, ali oboje - tako dostavo in
tako hrambo;

4. člen
Ponovno deponiranje
(1) (a) Kadar mednarodni depozitarni organ ne more poslati
vzorcev deponiranega mikroorganizma iz kateregakoli razloga,
predvsem pa:

(iii) "postopek patentiranja" pomeni vsak upravni ali sodni
postopek v zvezi s patentno prijavo ali patentom;

(i) kadar tak mikroorganizem ni več vitalen ali
(ii) kadar bi pošiljanje vzorcev zahtevalo njihovo pošiljanje v tujino,
pošiljanje ali prejem vzorcev v tujini pa preprečujejo izvozne ali
uvozne omejitve, omenjeni organ takoj, ko ugotovi, da ne more
poslati vzorcev, obvesti o tem deponenta, pri čemer navede vzrok
za to, deponent pa ima ob upoštevanju drugega odstavka in tega
odstavka pravico do ponovnega deponiranja prvotno deponiranega mikroorganizma.

(iv) "objava za postopek patentiranja" pomeni uradno objavo
patentne prijave ali patenta ali javnosti omogočen uradni vpogled
vanju;
(v) "medvladna organizacija za industrijsko lastnino" pomeni
organizacijo, ki je predložila izjavo po prvem odstavku 9. člena;
(vi) "urad za industrijsko lastnino" pomeni organ države
pogodbenice ali medvladno organizacijo za industrijsko lastnino,
ki sta pristojna za podeljevanje patentov;

(b) Ponovno deponiranje se opravi pri mednarodnem depozitarnem organu, pri katerem je bilo opravljeno prvotno
deponiranje, pri čemer se:

(vii) "depozitarna ustanova" pomeni ustanovo, ki zagotavlja
prejem, sprejem in hrambo mikroorganizmov in pošiljanje njihovih
vzorcev;
poročevalec, št. 28
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ustanova, pri kateri je bilo opravljeno prvotno deponiranje, nima
več statusa mednarodnega depozitarnega organa bodisi v celoti
ali glede na vrsto mikroorganizma, ki ji pripada deponirani
mikroorganizem, ali kadar mednarodni depozitarni organ, pri
katerem je bilo opravljeno prvotno deponiranje, začasno ali
dokončno preneha opravljati funkcije v zvezi z deponiranimi
mikroorganizmi;

organizmov, preskušati njihovo vitalnost in jih skladiščiti, kot
predpisuje pravilnik;
(vi) izdati deponentu potrdilo o prejemu in vsako zahtevano izjavo
o vitalnosti, kot predpisuje pravilnik;
(vii) spoštovati v zvezi z deponiranimi mikroorganizmi obvezno
varovanje tajnosti, kot predpisuje pravilnik;

(ii) lahko opravi pri drugem mednarodnem depozitarnem organu
v primeru iz točke (ii) pododstavka (a).

(viii) pošiljati vzorce vsakega deponiranega mikroorganizma pod
pogoji in v skladu s postopkom, predpisanim s pravilnikom.

(c) K vsakemu ponovnemu depozitu je treba priložiti izjavo s
podpisom deponenta, v kateri se navede, da je ponovno deponirani
mikroorganizem enak prvotno deponiranemu. Če obstaja glede
navedb deponenta dvom, dokazno breme ureja ustrezna
zakonodaja.

(3) V pravilniku so predpisani ukrepi:
(i) kadar mednarodni depozitarni organ začasno ali dokončno
preneha opravljati funkcije v zvezi z deponiranimi mikroorganizmi
ali noče sprejeti katere izmed vrst mikroorganizmov, ki bi jo moral
sprejeti na podlagi danih zagotovil;

(d) Pod pogoji iz pododstavkov (a) do (c) in (e) se ponovni depozit
obravnava tako, kot da je bil opravljen na dan prvotnega
deponiranja, kadar vse predhodne izjave glede vitalnosti prvotno
deponiranega mikroorganizma kažejo na to, da je bil mikroorganizem vitalen, in kadar je bilo ponovno deponiranje opravljeno
v treh mesecih od dneva, ko je deponent prejel obvestilo iz
pododstavka (a).

(ii) kadar mednarodnemu depozitarnemu organu preneha ali se
omeji status mednarodnega depozitarnega organa.
7. člen
Pridobitev statusa mednarodnega depozitarnega
organa

(e) Kadar se uporablja točka (i) pododstavka (b) in deponent ne
prejme obvestila, omenjenega v pododstavku (a), v šestih mesecih
od dneva, ko je Mednarodni urad objavil prenehanje, omejitev ali
prekinitev iz točke (i) pododstavka (b), se trimesečni rok iz
pododstavka (d) šteje od dneva omenjene objave.

(1) (a) Depozitarna ustanova pridobi status mednarodnega
depozitarnega organa na podlagi pisnega sporočila, ki ga na
generalnega direktorja naslovi država pogodbenica, na katere
ozemlju je depozitarna ustanova, vključno z izjavo, s katero
zagotavlja, da navedena ustanova izpolnjuje in bo izpolnjevala
pogoje, določene v drugem odstavku 6. člena. Navedeni status
lahko pridobi tudi na podlagi pisnega sporočila, ki ga medvladna
organizacija za industrijsko lastnino pošlje generalnemu direktorju
s priloženo omenjeno izjavo.

(2) Pravica iz pododstavka (a) prvega odstavka ne obstaja, kadar
je deponirani mikroorganizem prenesen v drug mednarodni depozitarni organ, če ta lahko pošilja vzorce takega mikroorganizma.
5. člen
Izvozne in uvozne omejitve

(b) Sporočilo vsebuje tudi podatke o depozitarni ustanovi, kot
določa pravilnik, naveden pa je lahko tudi datum, ko naj bi začel
veljati status mednarodnega depozitarnega organa.

Vsaka država pogodbenica priznava, da je zelo zaželeno, da če
je izvoz ali uvoz določenih vrst mikroorganizmov na njeno ozemlje
omejen in v obsegu, v katerem je omejen, veljajo take omejitve za
mikroorganizme, k'i so deponirani ali namenjeni deponiranju po tej
pogpdbi, le če je taka omejitev nujna zaradi državne varnosti ali
nevarnosti za zdravje ali okolje.

(2) (a) Če generalni direktor ugotovi, da sporočilo vključuje
zahtevano izjavo in da so vsi zahtevani podatki prejeti,
Mednarodni urad sporočilo nemudoma objavi.

6. člen
Status mednarodnega depozitarnega organa

(b) Status mednarodnega depozitarnega organa se pridobi z
datumom objave sporočila ali kadar je datum naveden v skladu s
pododstavkom (b) prvega odstavka in je kasnejši od datuma
objave sporočila, s tem datumom.

(1) Da bi izpolnila pogoje za pridobitev statusa mednarodnega
depozitarnega organa, mora biti depozitarna ustanova na ozemlju
države pogodbenice in imeti zagotovila te države, po katerih
izpolnjuje in bo izpolnjevala zahteve iz drugega odstavka.
Omenjena zagotovila lahko da tudi medvladna organizacija za
industrijsko lastnino; v tem primeru mora biti depozitarna ustanova
na ozemlju države članice navedene organizacije.

(3) Podrobnosti o postopku iz prvega in drugega odstavka so
določene s pravilnikom.
8. člen
Prenehanje in omejitev statusa mednarodnega
depozitarnega organa

(2) Depozitarna ustanova kot mednarodni depozitarni organ mora:

(1) (a) Vsaka država pogodbenica ali medvladna organizacija za
industrijsko lastnino lahko zahteva od skupščine, da odpravi status mednarodnega depozitarnega organa ali ga omeji na določene
vrste mikroorganizmov kateremukoli organu, ker zahteve iz 6.
člena niso bile izpolnjene ali se več ne izpolnjujejo. Država
pogodbenica ali medvladna organizacija za industrijsko lastnino
pa ne more vložiti take zahteve v zvezi z mednarodnim
depozitarnim organom, za katerega je dala izjavo iz pododstavka
(a) prvega odstavka 7. člena.

(i) neprekinjeno obstajati;
(ii) imeti ustrezno osebje, prostore in opremo, kot predpisuje
pravilnik, za izpolnjevanje znanstvenih in upravnih nalog po tej
pogodbi;
(iii) biti nepristranska in objektivna;
(iv) biti na voljo za deponiranje vsem deponentom pod enakimi
pogoji;

(b) Preden država pogodbenica ali medvladna organizacija za
industrijsko lastnino vloži zahtevo v skladu s pododstavkom (a),
uradno obvesti prek generalnega direktorja o razlogih za

(v) sprejemati v deponiranje vse ali določene vrste mikro1. julij 1997
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(4) Umik medvladne organizacije za industrijsko lastnino iz
drugega ali tretjega odstavka, zaradi sporočila katere je po prvem
odstavku 7. člena depozitarna ustanova pridobila status
mednarodnega depozitarnega organa, ima za posledico
prenehanje takega statusa po enem letu od dneva, ko generalni
direktor prejme uradno obvestilo o umiku.

predlagano zahtevo državo pogodbenico ali medvladno
organizacijo za industrijsko lastnino, ki je poslala sporočilo iz
prvega odstavka 7. člena, tako da lahko ta država ali organizacija
v šestih mesecih od dneva navedenega obvestila z ustreznimi
ukrepi poskrbi, da ni treba vložiti predlagane zahteve.
(c) Kadar skupščina ugotovi, daje zahteva utemeljena, odloči, da
se status mednarodnega depozitarnega organa organu iz
pododstavka (a) odpravi ali omeji na določene vrste mikroorganizmov. Za odločanje skupščine je potrebna dvetretjinska
večina glasov v prid zahteve.

(5) Vsaka izjava iz pododstavka (a) prvega odstavka, uradno
obvestilo o umiku iz drugega ali tretjega odstavka, zagotovila,
dana v skladu z drugim -stavkom prvega odstavka 6. člena in
vključena v izjavo, dano v skladu s pododstavkom (a) prvega
odstavka 7. člena, zahteva, poslana po prvem odstavku 8. člena,
in sporočilo o umiku iz drugega odstavka 8. člena zahtevajo
izrecno poprejšnje dovoljenje najvišjega upravnega organa
medvladne organizacije za industrijsko lastnino, katerega članice
so vse države članice navedene organizacije, in v katerem
odločajo uradni predstavniki vlad teh držav.

(2) (a) Država pogodbenica ali medvladna organizacija za
industrijsko lastnino, ki je dala izjavo iz pododstavka (a) prvega
odstavka 7. člena, lahko s sporočilom, poslanim generalnemu
direktorju, umakne svojo izjavo bodisi v celoti ali samo v zvezi z
določenimi vrstami mikroorganizmov, v vsakem primeru pa to
stori, kadar in če njena zagotovila ne veljajo več.

II. POGLAVJE

(b) Tako sporočilo ima od datuma, določenega v pravilniku, za
posledico prenehanje statusa mednarodnega depozitarnega
organa, kadar se nanaša na izjavo v celoti, ali ustrezno omejitev
takega statusa, kadar se nanaša le na določene vrste
mikroorganizmov.

UPRAVNE DOLOČBE
10. člen
Skupščina

(3) Podrobnosti o postopku iz prvega in drugega odstavka so
določene v pravilniku.

(1) (a) Skupščino sestavljajo države pogodbenice.

9. člen
Medvladne organizacije za industrijsko lastnino

(b) Vsako državo pogodbenico zastopa po en delegat, ki mu
lahko pomagajo namestniki, svetovalci in strokovnjaki.

(1) (a) Vsaka medvladna organizacija, ki ji je več držav naložilo,
da podeljuje regionalne patente, in katere države članice so članice
Mednarodne (pariške) unije za varstvo industrijske lastnine, lahko
vloži pri generalnem direktorju izjavo, da sprejema obveznost
priznavanja iz pododstavka (a) prvega odstavka 3. člena,
obveznost v zvezi z zahtevami iz drugega odstavka 3. člena in
vse učinke določb te pogodbe in pravilnika, ki se uporabljajo za
medvladne organizacije za industrijsko lastnino. Če je izjava
vložena pred začetkom veljavnosti te pogodbe po prvem odstavku
16. člena, začne veljati z dnem začetka njene veljavnosti, če je
vložena po začetku njene veljavnosti, pa tri mesece po vložitvi,
razen če ni v njej naveden kasnejši datum. V tem primeru začne
izjava veljati na ta datum.

(c) Vsako medvladno organizacijo za industrijsko lastnino
zastopajo na zasedanjih skupščine in v vsakem odboru in delovni
skupini, ki jih ustanovi skupščina, posebni opazovalci.

(b) Navedena organizacija ima pravico, predvideno v pododstavku (b) prvega odstavka 3. člena.

(i) obravnava vsa vprašanja v zvezi z delom in razvojem Unije in
izvajanjem te pogodbe;

(2) Kadar se revidira ali spremeni oziroma dopolni katera od
določb te pogodbe ali pravilnika, ki se nanaša na medvladne
organizacije za industrijsko lastnino, lahko vsaka medvladna
organizacija za industrijsko lastnino umakne svojo izjavo iz prvega
odstavka z uradnim obvestilom generalnemu direktorju. Umik
začne veljati:

(ii) uresničuje take pravice in opravlja take naloge, ki so ji izrecno
zaupane ali dodeljene po tej pogodbi;

(i) kadar je uradno obvestilo prejeto pred dnem, ko sta začela
veljati revizija ali sprememba oziroma dopolnitev - tega dne;

(iv) pregleduje in potrjuje poročila in dejavnosti generalnega
direktorja v zvezi z Unijo in mu daje vsa potrebna navodila, ki se
nanašajo na pristojnost Unije;

(ii) kadar je uradno obvestilo prejeto po dnevu, navedenem v
točki (i) - na dan, naveden v uradnem obvestilu, ali tri mesece po
dnevu prejema uradnega obvestila, če take navedbe ni.

(v) ustanavlja odbore in delovne skupine, ki so po njenem mnenju
ustrezni za lažje delo Unije;

(3) Poleg primera iz drugega odstavka lahko vsaka medvladna
organizacija za industrijsko lastnino umakne svojo izjavo iz
pododstavka (a) prvega odstavka z uradnim obvestilom
generalnemu direktorju. Umik začne veljati dve leti od dneva, ko
generalni direktor prejme uradno obvestilo. Nobeno uradno
obvestilo o umiku iz tega odstavka ne bo sprejeto v obdobju petih
let od dneva, ko je začela izjava veljati.

(vi) ob upoštevanju pododstavka (d) prvega odstavka odloča o
tem, katere države, ki niso pogodbenice, katere medvladne
organizacije, razen medvladnih organizacij za industrijsko lastnino,
navedenih v točki (v) 2. člena, in katere mednarodne nevladne
organizacije so lahko kot opazovalke navzoče na njenih sestankih,
in v kolikšnem obsegu so lahko mednarodni depozitarni organi
navzoči na njenih sestankih;
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(d) Vsako državo, ki ni članica Unije, je pa članica organizacije ali
Mednarodne (pariške) unije za varstvo industrijske lastnine, in
vsako medvladno organizacijo, specializirano za patente, razen
medvladne organizacije za industrijsko lastnino iz točke (v) 2.
člena, lahko zastopajo opazovalci na zasedanjih skupščine in,
če skupščina tako odloči, tudi na sestankih vsakega odbora ali
delovne skupine, ki jih ustanovi skupščina.
(2) (a) Skupščina:

(iii) daje generalnemu direktorju napotke v zvezi s pripravami
revizijskih konferenc;
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(vii) sprejema vse druge ustrezne ukrepe za uresničitev ciljev
Unije;

mednarodnimi nevladnimi organizacijami v zvezi s pripravami
revizijskih konferenc.

(viii) opravlja druge ustrezne naloge v okviru te pogodbe.

(c) Generalni direktor in osebe, ki jih on določi, sodelujejo brez
glasovalne pravice v razpravah na revizijskih konferencah.

(b) Skupščina odloča o zadevah, ki zanimajo tudi druge unije, ki
jih upravlja organizacija, in sicer po poprejšnjem mnenju
usklajevalnega odbora organizacije.

(d) Generalni direktor ali uslužbenec, ki ga on določi, je po uradni
dolžnosti sekretar vsake revizijske konference.

(3) Delegat lahko zastopa samo eno državo in lahko glasuje
samo v njenem imenu.

12. člen
Pravilnik

(4) Vsaka država pogodbenica ima en glas.

(1) Pravilnik vsebuje pravila, ki se nanašajo na:

(5) (a) Za sklepčnost mora biti navzoča polovica držav
pogodbenic.

(1) zadeve, glede katerih se ta pogodba izrecno sklicuje na pravilnik
ali izrecno določa, da so ali morajo biti predpisane;

(b) Če skupščina ni sklepčna, lahko sprejema sklepe; ti sklepi,
razen tistih, ki se nanašajo na njen postopek, so veljavni samo,
če sta bili sklepčnost in potrebna večina doseženi z dopisnim
glasovanjem, kot določa pravilnik.

(ii) vse upravne zahteve, zadeve ali postopke;

(6) (a) Ob upoštevanju pododstavka (c) prvega odstavka 8. člena,
četrtega odstavka 12. člena in pododstavka (b) drugega odstavka
14. člena se sklepi skupščine sprejemajo z večino oddanih glasov.

(2) Pravilnik, sprejet hkrati s to pogodbo, je njen dodatek.

(b) Vzdržani glasovi se ne štejejo.

(4) (a) Ob upoštevanju pododstavka (b) sta za sprejetje vsake
spremembe oziroma dopolnitve pravilnika potrebni dve tretjini
oddanih glasov.

(iii) vse koristne podrobnosti v zvezi z izvajanjem te pogodbe.

(3) Skupščina lahko spremeni oziroma dopolni pravilnik.

(7) (a) Skupščina se na sklic generalnega direktorja sestane na
rednem zasedanju vsako drugo koledarsko leto, po možnosti v
istem času in na istem kraju kot generalna skupščina organizacije.

(b) Za sprejetje vsake spremembe oziroma dopolnitve, ki se
nanaša na pošiljanje vzorcev deponiranih mikroorganizmov s
strani mednarodnih depozitarnih organov, je potrebno, da nobena
država pogodbenica ne glasuje proti predlagani spremembi
oziroma dopolnitvi.

(b) Skupščina ima izredna zasedanja, ki jih skliče generalni
direktor bodisi na svojo pobudo ali na zahtevo četrtine držav
pogodbenic.

(5) Če so določbe te pogodbe in določbe pravilnika v nasprotju,
veljajo določbe pogodbe.

(8) Skupščina sprejme svoj poslovnik.
11. člen
Mednarodni urad

III. POGLAVJE

(1) Mednarodni urad:
REVIZIJA IN SPREMEMBE OZIROMA DOPOLNITVE

(1) opravlja upravne naloge v zvezi z Unijo, predvsem naloge, ki
mu jih posebej nalagata ta pogodba in pravilnik ali skupščina;

13. člen
Revizija pogodbe

(ii) opravlja delo sekretariata revizijskih konferenc, skupščine,
odborov in delovnih skupin, ki jih je ustanovila skupščina, ter
vseh drugih sestankov, ki jih skliče generalni direktor in
obravnavajo vprašanja, ki zadevajo Unijo.

(1) Ta pogodba se lahko občasno revidira na konferencah držav
pogodbenic.
(2) O sklicu vsake revizijske konference odloči skupščina.

(2) Generalni direktorje najvišji funkcionar Unije in jo predstavlja.

(3) 10. in 11. člen se lahko spremenita oziroma dopolnita na
revizijski konferenci ali na podlagi 14. člena.

(3) Generalni direktor sklicuje vse sestanke o zadevah,
pomembnih za Unijo.

14. člen
Spremembe oziroma dopolnitve posameznih določb
pogodbe

(4) (a) Generalni direktor in vsak uslužbenec, ki ga on določi,
sodelujeta brez glasovalne pravice na vseh sestankih skupščine,
odborov in delovnih skupin, ki jih je ustanovila skupščina, in na
vseh drugih sestankih, ki jih skliče generalni direktor in
obravnavajo zadeve, pomembne za Unijo.

(1) (a) Predloge po tem členu za spremembo oziroma dopolnitev
10. in 11. člena lahko da vsaka država pogodbenica ali generalni
direktor.

(b) Generalni direktor ali uslužbenec, ki ga on določi, je po uradni
dolžnosti sekretar skupščine in tudi odborov, delovnih skupin ter
drugih sestankov iz pododstavka (a).

(b)Te predloge sporoči generalni direktor državam pogodbenicam
najmanj šest mesecev pred njihovo obravnavo v skupščini.

(5) (a) Generalni direktor v skladu z navodili skupščine pripravlja
revizijske konference.

(2) (a) Skupščina sprejme spremembe oziroma dopolnitve členov
iz prvega odstavka.

(b) Generalni direktor se lahko posvetuje z medvladnimi in
1. julij 1997
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(b) Za sprejetje vsake spremembe oziroma dopolnitve 10. člena
je potrebna štiripetinska večina oddanih glasov, za sprejetje vsake
spremembe oziroma dopolnitve 11. člena pa tričetrtinska večina
oddanih glasov.

odpovedi iz prvega odstavka pred potekom petih let od dneva, ko
postane pogodbenica te pogodbe.
(4) Za državo pogodbenico, ki je dala izjavo iz pododstavka (a)
prvega odstavka 7. člena v zvezi z depozitarno ustanovo, ki je s
tem pridobila status mednarodnega depozitarnega organa, ima
odpoved te pogodbe za posledico prenehanje takega statusa po
poteku enega leta od dneva, ko je generalni direktor prejel uradno
obvestilo iz prvega odstavka.

(3) (a) Vsaka sprememba oziroma dopolnitev členov iz prvega
odstavka začne veljati mesec dni po dnevu, ko generalni direktor
od treh četrtin držav pogodbenic, ki so bile članice skupščine v
času, ko je bila sprememba oziroma dopolnitev sprejeta, prejme
uradna pisna obvestila o sprejetju v skladu z njihovimi ustavnimi
postopki.

18. člen
Podpis in jeziki pogodbe

(b) Vsaka tako sprejeta sprememba oziroma dopolnitev
navedenih členov zavezuje vse države pogodbenice, ki so bile
države pogodbenice v času, ko je bila sprememba oziroma
dopolnitev sprejeta v skupščini, pod pogojem, da vsaka
sprememba oziroma dopolnitev, s katero nastanejo finančne
obveznosti za navedene države pogodbenice ali so take
obveznosti povečane, zavezuje samo tiste države pogodbenice,
ki so poslale uradna obvestila, da sprejemajo tako spremembo
oziroma dopolnitev.

(b) Uradna besedila te pogodbe v drugih jezikih kot sta tista, v
katerih je bila podpisana Konvencija o ustanovitvi Svetovne
organizacije za intelektualno lastnino, določi generalni direktor po
posvetovanju z zainteresiranimi vladami in v dveh mesecih po
podpisu te pogodbe.

(c) Vsaka sprememba oziroma dopolnitev, ki je bila sprejeta in je
začela veljati v skladu s pododstavkom (a), zavezuje vse države,
ki postanejo države pogodbenice po sprejetju spremembe oziroma
dopolnitve na skupščini.

(c) Uradna besedila te pogodbe v arabskem, nemškem,
italijanskem, japonskem in portugalskem jeziku ter v drugih jezikih,
ki jih lahko določi skupščina, določi generalni direktor po
posvetovanju z zainteresiranimi vladami.

IV. POGLAVJE

(2) Ta pogodba je na voljo za podpis v Budimpešti do 31. decembra
1977.

(1) (a) Ta pogodba je podpisana v enem izvirniku v angleškem in
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.

19. člen
Deponiranje pogodbe, pošiljanje kopij, registracija
pogodbe

KONČNE DOLOČBE
15. člen
Način, kako lahko države postanejo pogodbenice

(1) Izvirnik te pogodbe se po poteku roka, v katerem je na voljo
za podpis, deponira pri generalnem direktorju.

(1) Vsaka država članica Mednarodne (pariške) unije za varstvo
industrijske lastnine lahko postane pogodbenica te pogodbe:

(ii) z deponiranjem listine o pristopu.

(2) Generalni direktor overi in pošlje po dva izvoda te pogodbe in
pravilnika vladam vseh držav, navedenih v prvem odstavku 15.
člena, medvladnim organizacijam, ki lahko predložijo izjavo po
pododstavku (a) prvega odstavka 9. člena, in vladi vsake druge
države na njeno zahtevo.

(2) Listine o ratifikaciji ali pristopu se deponirajo pri generalnem
direktorju.

(3) Generalni direktor registrira to pogodbo pri sekretariatu
Združenih narodov.

16. člen
Začetek veljavnosti pogodbe

(4) Generalni direktor overi in pošlje po dva overjena izvoda
vsake spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe in pravilnika
državam pogodbenicam, vsem medvladnim organizacijam za
industrijsko lastnino in na zahtevo vladi vsake druge države in
vsaki drugi medvladni organizaciji, ki lahko predloži izjavo po
pododstavku (a) prvega odstavka 9. člena.

(1) s podpisom, ki mu sledi deponiranje listine o ratifikaciji, ali

(1) Ta pogodba začne veljati za prvih pet držav, ki so deponirale
svoje listine o ratifikaciji ali pristopu po treh mesecih od dneva, ko
je bila deponirana peta listina o ratifikaciji ali pristopu.
(2) Ta pogodba začne veljati za vse druge države po treh mesecih
od dneva, ko je zadevna država deponirala svojo listino o ratifikaciji
ali pristopu, razen če je v listini o ratifikaciji ali pristopu naveden
kasnejši datum; v tem primeru začne pogodba veljati za zadevno
državo na navedeni datum.

20. člen
Uradna obvestila
Generalni direktor uradno obvesti države pogodbenice,
medvladne organizacije za industrijsko lastnino in tiste države, ki
niso članice Unije, so pa članice Mednarodne (pariške) unije za
varstvo industrijske lastnine:

17. člen
Odpoved pogodbe

(i) o podpisih pogodbe po 18. členu;

(1) Vsaka država pogodbenica lahko odpove to pogodbo z
uradnim obvestilom generalnemu direktorju.

(ii) o deponiranju listin o ratifikaciji ali pristopu po drugem odstavku
15. člena;

(2) Odpoved začne veljati po dveh letih od dneva, ko generalni
direktor prejme uradno obvestilo.

(iii) o izjavah, vloženih po pododstavku (a) prvega odstavka 9.
člena, in uradnih obvestilih o umiku po drugem ali tretjem odstavku
9. člena;

(3) Nobena država pogodbenica ne more uporabiti pravice do
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(iv) o datumu začetka veljavnosti te pogodbe po prvem odstavku
16. člena;

(vii) o vsaki spremembi oziroma dopolnitvi pravilnika;

(v) o sporočilih po 7. in 8. členu in sklepih po 8. členu;

(viii) o datumih, ko začnejo veljati spremembe oziroma dopolnitve
te pogodbe ali pravilnika;

(vi) o sprejemu sprememb oziroma dopolnitev te pogodbe po
tretjem odstavku 14. člena;

(ix) o odpovedih, sprejetih po 17. členu.

2.3 Pošiljanje vzorcev

PRAVILNIK
BUDIMPEŠTANSKE POGODBE
O MEDNARODNEM PRIZNANJU
DEPOZITA MIKROORGANIZMOV
ZA POSTOPEK PATENTIRANJA

Zahteve iz točke (viii) drugega odstavka 6. člena vključujejo
predvsem zahtevo, da mora vsak mednarodni depozitami organ
hitro in na ustrezen način poslati vzorce deponiranih
mikroorganizmov.
Pravilo 3
Pridobitev statusa mednarodnega depozitarnega
organa

Pravilo 1
Skrajšani izrazi in razlaga besede "podpis"
1.1 "Pogodba"

3.1 Sporočilo

V tem pravilniku pomeni beseda "pogodba" Budimpeštansko
pogodbo o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov
za postopek patentiranja.

(a) Če gre za državo pogodbenico, se sporočilo iz prvega
odstavka 7. člena pošlje generalnemu direktorju po diplomatski
poti, če gre za medvladno organizacijo za industrijsko lastnino,
pa ga pošlje njen najvišji funkcionar.

1.2 "člen"

(b) Sporočilo:

V tem pravilniku se beseda "člen" nanaša na imenovani člen te
pogodbe.

(i) navaja ime in naslov depozitarne ustanove, na katero se
sporočilo nanaša;

1.3 "Podpis"

(ii) vsebuje podrobne informacije v zvezi s sposobnostjo omenjene
ustanove, da izpolni zahteve iz drugega odstavka 6. člena,
vključno z informacijami o njenem pravnem statusu, znanstvenem
položaju, osebju, prostorih in opremi;

Kadar zakon države, na katere ozemlju je mednarodni depozitami
organ, zahteva uporabo pečata namesto podpisa, pomeni v tem
pravilniku uporabljena beseda "podpis" za namene tega organa
"pečat".

(iii) kadar namerava omenjena depozitarna ustanova sprejemati
depozit samo določenih vrst mikroorganizmov, navede te vrste;

Pravilo 2
Mednarodni depozitami organi

(iv) navaja zneske vseh taks, ki jih bo omenjena ustanova po
pridobitvi statusa mednarodnega depozitarnega organa
zaračunavala za hrambo, dajanje izjav o vitalnosti in pošiljanje
vzorcev mikroorganizmov;

2.1 Pravni status
Vsak mednarodni depozitami organ je lahko vladna agencija,
vključno z vsako javno ustanovo, pridruženo javni upravi, razen
centralne vlade, ali zasebni subjekt.

(v) navaja uradni jezik ali jezike omenjene ustanove;

2.2 Osebje, prostori in oprema

(vi) po potrebi navaja datum, omenjen v pododstavku (b) prvega
odstavka 7. člena.

Zahteve iz točke (ii) drugega odstavka 6. člena obsegajo
predvsem naslednje:

3.2 Obravnava sporočila

(i) osebje, prostori in oprema vsakega mednarodnega depozitamega organa morajo temu organu omogočiti, da hrani deponirane
mikroorganizme na način, ki zagotavlja, da ostanejo vitalni in
neokuženi;

Če je sporočilo skladno s prvim odstavkom 7. člena in pravilom
3.1, generalni direktor o njem takoj uradno obvesti vse države
pogodbenice in medvladne organizacije za industrijsko lastnino,
Mednarodni urad pa ga takoj objavi.

(ii) vsak mednarodni depozitami organ mora za hrambo mikroorganizmov zagotoviti zadostne varnostne ukrepe, da bi bilo
tveganje pred izgubo mikroorganizmov, ki so pri njem deponirani,
čim manjše.

3.3 Razširitev seznama vrst mikroorganizmov, ki se sprejemajo
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po tistem kadarkoli obvesti generalnega direktorja, da se njena
zagotovila razširjajo na imenovane vrste mikroorganizmov, na
katere se do takrat niso nanašala. V takem primeru in glede
dodatnih vrst mikroorganizmov se 7. člen in pravili 3.1 in 3.2
uporabljajo mutatis mutandis.

(d) Generalni direktor takoj uradno obvesti vse države
pogodbenice in medvladne organizacije za industrijsko lastnino o
vsakem sporočilu, prejetem po drugem odstavku 8. člena, in o
datumu začetka njegove veljavnosti skladno z odstavkom (c).
Obvestilo o tem Mednarodni urad takoj objavi.

Pravilo 4
Prenehanje ali omejitev statusa mednarodnega
depozitarnega organa

4.3 Posledice za depozite
V primeru prenehanja ali omejitve statusa mednarodnega
depozitarnega organa po prvem in drugem odstavku 8. člena,
četrtem odstavku 9. člena ali četrtem odstavku 17. člena se
uporablja pravilo 5.1 mutatis mutandis.

4.1 Zahteva, obravnava zahteve
(a) Zahteva iz pododstavka (a) prvega odstavka 8. člena se
naslovi na generalnega direktorja, kot je določeno v odstavku (a)
pravila 3.1.

Pravilo 5
Neizpolnjevanje obveznosti mednarodnega
depozitarnega organa

(b) Zahteva:

5.1 Prenehanje opravljanja funkcij v zvezi z deponiranimi
mikroorganizmi

(i) navaja ime in naslov zadevnega mednarodnega depozitarnega
organa;

(a) Če kateri mednarodni depozitarni organ začasno ali dokončno
preneha izpolnjevati katerokoli nalogo, ki bi jo moral opravljati po
tej pogodbi in pravilniku v zvezi s katerimikoli mikroorganizmi,
deponiranimi pri njem, mora država pogodbenica ali medvladna
organizacija za industrijsko lastnino, ki je v zvezi z omenjenim
organom dala zagotovila po prvem odstavku 6. člena:

(ii) kadar se nanaša le na določene vrste mikroorganizmov podrobno navaja take vrste;
(iii) podrobno navaja dejstva, na katerih temelji.
(c) Če je zahteva v skladu z odstavkoma (a) in (b), generalni
direktor o njej takoj uradno obvesti vse države pogodbenice in
medvladne organizacije za industrijsko lastnino.

(i) zagotoviti v največjem možnem obsegu, da se vzorci vseh
takih mikroorganizmov takoj in brez poškodb ali okužbe prenesejo
iz omenjenega organa ("organ, ki ne izpolnjuje obveznosti") v
drugi mednarodni depozitarni organ ("nadomestni organ");

(d) Ob upoštevanju odstavka (e) skupščina prouči zahtevo po
najmanj šestih in največ osmih mesecih po uradnem obvestilu o
zahtevi.

(ii) zagotoviti v največjem možnem obsegu, da se vsa pošta in
druga sporočila, naslovljena na organ, ki ne izpolnjuje obveznosti,
ter vsi dokumenti in druge ustrezne informacije, s katerimi ta
organ razpolaga in so v zvezi z navedenimi mikroorganizmi, takoj
prenesejo v nadomestni organ;

(e) Kadar bi po mnenju generalnega direktorja spoštovanje roka
iz odstavka (d) utegnilo ogroziti interese dejanskih ali možnih
deponentov, lahko skliče skupščino za dan pred potekom
šestmesečnega roka iz odstavka (d).

(iii) zagotoviti v največjem možnem obsegu, da organ, ki ne
izpolnjuje obveznosti, takoj uradno obvesti vse prizadete
deponente o prenehanju izvrševanja svojih funkcij in o opravljenih
prenosih;

(f) Če skupščina odloči, da preneha status mednarodnega
depozitarnega organa ali ga omeji na določene vrste mikroorganizmov, začne omenjeni sklep veljati tri mesece po njegovem sprejetju.

(iv) takoj uradno obvestiti generalnega direktorja o dejstvu in
obsegu zadevnega prenehanja in o ukrepih, ki jih je omenjena
država pogodbenica ali medvladna organizacija za industrijsko
lastnino sprejela na podlagi točk (i) do (iii).

4.2 Sporočilo, datum začetka veljavnosti, obravnava sporočila
(a) Sporočilo iz pododstavka (a) drugega odstavka 8. člena se
pošlje generalnemu direktorju, kot je določeno v odstavku (a)
pravila 3.1.

(b) Generalni direktor takoj uradno obvesti države pogodbenice
in medvladne organizacije za industrijsko lastnino ter urade za
industrijsko lastnino o uradnem obvestilu, prejetem v skladu s
točko (iv) odstavka (a); Mednarodni urad takoj objavi uradno
obvestilo generalnega direktorja in uradno obvestilo, ki ga je ta
prejel.

(b) Sporočilo:
(i) navaja ime in naslov zadevnega mednarodnega depozitarnega
organa;
(ii) kadar se nanaša le na določene vrste mikroorganizmov podrobno navaja take vrste;

(c) Skladno z veljavnim postopkom patentiranja se lahko zahteva,
da deponent takoj po prejemu potrdila iz pravila 7.5 uradno obvesti
urad za industrijsko lastnino, pri katerem je bila vložena patentna
prijava za prvotni depozit, o novi pristopni številki, ki jo je
nadomestni organ dal depozitu.

(iii) kadar država pogodbenica ali medvladna organizacija za
industrijsko lastnino, ki pošlje sporočilo, želi, da določbe iz
pododstavka (b) drugega odstavka 8. člena začnejo učinkovati
na dan po poteku treh mesecev od dneva sporočila - navede ta
kasnejši datum.

(d) Nadomestni organ obdrži v ustrezni obliki pristopno številko,
ki jo je dal organ, ki ni izpolnjeval obveznosti, skupaj z novo
pristopno številko.

(c) Kadar se uporablja točka (iii) odstavka (b), začnejo določbe iz
pododstavka (b) drugega odstavka 8. člena učinkovati na dan,
naveden v sporočilu v skladu s točko (iii) odstavka (b); sicer
začnejo učinkovati po treh mesecih od dneva sporočila.
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(e) Poleg prenosov, opravljenih v skladu s točko (i) odstavka (a),
organ, ki ne izpolnjuje obveznosti, prenese na zahtevo deponenta,
če je to mogoče, vzorce vsakega pri njem deponiranega
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mikroorganizma skupaj s kopijami vse pošte ali drugih sporočil
ter kopijami vseh dokumentov in drugih ustreznih informacij iz
točke (ii) odstavka (a) mednarodnemu depozitamemu organu, ki
ga navede deponent in ni nadomestni organ, pri čemer deponent
plača organu, ki ne izpolnjuje obveznosti, stroške za omenjeni
prenos. Deponent plača takso za hrambo omenjenega vzorca
mednarodnemu depozitamemu organu, ki ga navede.

(ii) izjavo z navedbo razloga, ki je na podlagi pododstavka (a)
prvega odstavka 4. člena pomemben za ponovno deponiranje,
izjavo, v kateri je navedeno, da je ponovno deponirani
mikroorganizem enak prvotno deponiranemu, in navedbo datuma,
ko je deponent prejel uradno obvestilo iz pododstavka (a) prvega
odstavka 4. člena, ali, odvisno od primera, datum objave iz
pododstavka (e) prvega odstavka 4. člena;

(f) Na zahtevo kateregakoli prizadetega deponenta obdrži organ,
ki ne izpolnjuje obveznosti, če je mogoče, vzorce pri njem
deponiranih mikroorganizmov.

(iii) če sta bila znanstveni opis in/ali predlagana taksonomska
oznaka navedena v zvezi s prvotnim depozitom - zadnji znanstveni
opis in/ali predlagano taksonomsko oznako, kot sta bila sporočena
mednarodnemu depozitamemu organu, pri katerem je bilo
opravljeno prvotno deponiranje.

5.2 Zavrnitev sprejema določenih vrst mikroorganizmov
(a) Če mednarodni depozitarni organ noče sprejeti v depozit
katero od vrst mikroorganizmov, ki bi jo moral sprejeti na podlagi
danih zagotovil, država pogodbenica ali medvladna organizacija
za industrijsko lastnino, ki je glede zadevnega organa dala izjavo
iz pododstavka (a) prvega odstavka 7. člena, takoj uradno obvesti
generalnega direktorja o pomembnih dejstvih in sprejetih ukrepih.

(b) Kadar se ponovno deponiranje opravi pri mednarodnem
depozitarnem organu, pri katerem je bilo opravljeno prvotno
deponiranje, se točka (i) odstavka (a) ne uporablja.

(b) Generalni direktor takoj uradno obvesti druge države
pogodbenice in medvladne organizacije za industrijsko lastnino o
uradnem obvestilu, prejetem na podlagi odstavka (a); Mednarodni
urad uradno obvestilo generalnega direktorja in uradno obvestilo,
ki ga je ta prejel, takoj objavi.

(i) kadar je bil pred ponovnim depozitom eden ali več drugih
ponovnih depozitov - zadnji teh depozitov;

(c) Za namene odstavkov (a) in (b) ter pravila 7.4 izraz "prvotni
depozit/prvotno deponiranje" pomeni:

(ii) če pred ponovnim depozitom ni bilo enega ali več drugih
ponovnih depozitov - prvotni depozit.
6.3 Zahteve mednarodnega depozitarnega organa

Pravilo 6
Prvotni ali ponovni depozit

(a) Vsak mednarodni depozitarni organ lahko zahteva:

6.1 Prvotni depozit

(i) da se mikroorganizem deponira v obliki in v količini, ki sta
potrebni za namene te pogodbe in pravilnika;

(a) K mikroorganizmu, ki ga deponent dostavi mednarodnemu
depozitamemu organu, je treba priložiti, razen kadar se uporablja
pravilo 6.2, pisno izjavo s podpisom deponenta, ki vsebuje:

(ii) da deponent pošlje pravilno izpolnjen obrazec, ki ga je tak
organ določil za svoje upravne postopke;

(i) navedbo, daje deponiranje opravljeno po tej pogodbi, in zavezo,
da ga ne bo umaknil v obdobju, določenem v pravilu 9.1;

(iii) da je pisna izjava iz odstavka (a) pravila 6.1 ali odstavka (a)
pravila 6.2 v jeziku ali v katerem od jezikov, ki jih določi tak organ,
pri čemer se razume, da mora biti vsaj v uradnem jeziku ali v
jezikih, navedenih v točki (v) odstavka (b) pravila 3.1;

(ii) ime in naslov deponenta;
(iii) podrobnosti o pogojih, potrebnih za gojenje in hrambo
mikroorganizma ter preskušanje njegove vitalnosti, pa tudi opise
sestavin mešanice, kadar je deponirana mešanica mikroorganizmov, in vsaj ene od metod, ki omogočajo preveritev njihove
navzočnosti;

(iv) da se plača taksa za hrambo, omenjena v točki (i) odstavka
(a) pravila 12.1, in
(v) da v obsegu, ki ga dovoljujejo veljavni zakoni, deponent sklene
pogodbo s takim organom, v kateri so določene obveznosti
deponenta in omenjenega organa.

(iv) identifikacijski znak (številko, simbole itd.), ki ga je dal deponent mikroorganizmu;

(b) Mednarodni depozitarni organ sporoči vsako tako zahtevo in
njeno spremembo oziroma dopolnitev Mednarodnemu uradu.

(v) podatke o lastnostih mikroorganizma, ki so ali utegnejo biti
nevarne za zdravje ali okolje, ali navedbo, da deponentu niso
znane take lastnosti.

6.4 Postopek sprejemanja
(a) Mednarodni depozitarni organ zavrne sprejem mikroorganizma in o taki zavrnitvi in razlogih zanjo takoj uradno pisno
obvesti deponenta:

(b) Močno se priporoča, da pisna izjava iz odstavka (a) vsebuje
znanstveni opis in/ali predlagano taksonomsko oznako
deponiranega mikroorganizma.

(i) kadar mikroorganizem ne pripada vrsti mikroorganizma, na
katero se nanašajo zagotovila, dana po točki (iii) odstavka (b)
pravila 3.1 ali po pravilu 3.3;

6.2 Ponovni depozit
(a) Ob upoštevanju odstavka (b) je treba ob ponovnem depozitu
po 4. členu k mikroorganizmu, ki ga deponent dostavi
mednarodnemu depozitamemu organu, priložiti kopijo potrdila o
prvotnem depozitu, kopijo zadnje izjave o vitalnosti prvotno
deponiranega mikroorganizma, ki navaja, da je mikroorganizem
vitalen, in pisno izjavo s podpisom deponenta, ki vsebuje;

(ii) kadar so lastnosti mikroorganizma tako izjemne, da mednarodni
depozitarni organ tehnično ni sposoben izpolniti nalog v zvezi z
njim, ki jih mora izpolnjevati po tej pogodbi in pravilniku;
(iii) kadar je depozit sprejet v stanju, ki jasno nakazuje, da
mikroorganizma ni, ali ki iz znanstvenih razlogov preprečuje
sprejem mikroorganizma.

(i) navedbe iz točk (i) do (v) odstavka (a) pravila 6.1;
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(b) Ob upoštevanju odstavka (a) mednarodni depozitarni organ
sprejme mikroorganizem, če so izpolnjene vse zahteve iz
odstavka (a) pravila 6.1 ali odstavka (a) pravila 6.2 in odstavka
(a) pravila 6.3.Če katera izmed teh zahtev ni izpolnjena,
mednarodni depozitarni organ o tem takoj uradno pisno obvesti
deponenta in ga pozove, da izpolni te zahteve.

7.4 Vsebina ob ponovnem depozitu
K vsakemu potrdilu o prejemu iz pravila 7.1, izdanem ob ponovnem
depozitu, opravljenem po 4. členu, je treba priložiti kopijo potrdila
o prejemu prvotnega depozita (po odstavku (c) pravila 6.2) in
kopijo zadnje izjave v zvezi z vitalnostjo prvotno deponiranega
mikroorganizma (po odstavku (c) pravila 6.2), ki navaja, da je
mikroorganizem vitalen; potrdilo o prejemu mora vsebovati vsaj
naslednje:

(c) Kadar je mikroorganizem sprejet kot prvotni ali ponovni depozit,
je datum tega prvotnega ali ponovnega depozita, odvisno od
primera, datum, ko mednarodni depozitarni organ prejme
mikroorganizem.

(i) ime in naslov mednarodnega depozitarnega organa;
(ii) ime in naslov deponenta;

(d) Mednarodni depozitarni organ na zahtevo deponenta in pod
pogojem, da so izpolnjene vse zahteve iz odstavka (b), obravnava
mikroorganizem, ki je bil deponiran, preden je tak organ pridobil
status mednarodnega depozitarnega organa, kot da je bil sprejet
za namene te pogodbe na dan, ko je bil tak status pridobljen.

(iii) datum novega depozita, kot določa odstavek (c) pravila 6.4;
(iv) identifikacijski znak (številko, simbole itd.), ki ga je dal deponent mikroorganizmu;

Pravilo 7
Potrdilo o prejemu

(v) pristopno številko, ki jo je dal novemu depozitu mednarodni
depozitarni organ;

7.1 Izdaja potrdila o prejemu

(vi) navedbo ustreznega razloga in ustreznega datuma, ki ga
deponent navede v skladu s točko (ii) odstavka (a) pravila 6.2;

Mednarodni depozitarni organ v zvezi z vsakim depozitom
mikroorganizma, ki je bil opravljen pri njem ali je bil k njemu
prenesen, izda deponentu potrdilo, s katerim potrdi dejstvo, da je
prejel in sprejel mikroorganizem.

(vii) kadar se uporablja točka (iii) odstavka (a) pravila 6.2 sklicevanje na dejstvo, da je deponent navedel znanstveni opis
in/ali predlagano taksonomsko oznako;

7.2 Obrazec, jeziki, podpis

(viii) pristopno številko prvotnega depozita (po odstavku (c) pravila
6.2).

(a) Vsako potrdilo o prejemu iz pravila 7.1 je na tako imenovanem
"mednarodnem obrazcu", katerega obliko določi generalni direktor
v jezikih, ki jih določi skupščina.

7.5. Potrdilo o prejemu pri prenosu
Mednarodni depozitarni organ, v katerega se prenesejo vzorci
mikroorganizmov po točki (i) odstavka (a) pravila 5.1, izda
deponentu za vsak depozit, v zvezi s katerim se prenese vzorec,
potrdilo o prejemu, ki navaja, da ga je izdala depozitarna ustanova
kot mednarodni depozitarni organ po tej pogodbi, vsebovati pa
mora vsaj naslednje:

(b) Vse besede ali črke, vpisane v potrdilu o prejemu z znaki, ki
se razlikujejo od latinice, se morajo prepisati tudi v latinico.
(c) Potrdilo o prejemu podpišejo oseba ali osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje mednarodnega depozitarnega
organa, ali kak drug uslužbenec tega organa, ki so ga omenjena
oseba ali osebe pravilno pooblastile.

(i) ime in naslov mednarodnega depozitarnega organa;

7.3 Vsebina ob prvotnem depozitu

(ii) ime in naslov deponenta;

V vsakem potrdilu o prejemu iz pravila 7.1, izdanem ob prvotnem
depozitu, mora biti navedeno, da ga izdaja depozitarna ustanova
kot mednarodni depozitarni organ po tej pogodbi, in mora
vsebovati vsaj naslednje navedbe:

(iii) datum, ko je mednarodni depozitarni organ prejel preneseni
vzorec (datum prenosa);
(iv) identifikacijski znak (številko, simbole itd.), ki ga je dal deponent mikroorganizmu;

(i) ime in naslov mednarodnega depozitarnega organa;
(ii) ime in naslov deponenta;

(v) pristopno številko, ki jo je dal depozitu mednarodni depozitarni
organ;

(iii) datum prvotnega depozita, kot določa odstavek (c) pravila
6.4;

(vi) ime in naslov mednarodnega depozitarnega organa, iz
katerega je bil opravljen prenos;

(iv) identifikacijski znak (številko, simbole itd.), ki ga je dal deponent mikroorganizmu;

(vii) pristopno številko, ki jo je dal depozitu mednarodni depozitarni
organ, iz katerega je bil opravljen prenos;

(v) pristopno številko, ki jo je dal depozitu mednarodni depozitarni
organ;

(viii) kadar pisna izjava iz odstavka (a) pravila 6.1 ali odstavka
(a) pravila 6.2 vsebuje znanstveni opis in/ali predlagano
taksonomsko oznako mikroorganizma ali kadar sta tak znanstveni
opis In/ali predlagana taksonomska oznaka kasneje navedena
ali spremenjena oziroma dopolnjena po pravilu 8.1 - sklicevanje
na to dejstvo.

(vi) kadar pisna izjava iz odstavka (a) pravila 6.1 vsebuje
znanstveni opis in/ali predlagano taksonomsko oznako
mikroorganizma - sklicevanje na to dejstvo.
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(iii) kadarkoli na zahtevo deponenta.

Pravilo 8
Kasnejša navedba ali sprememba oziroma dopolnitev
znanstvenega opisa in/ali predlagane taksonomske
oznake

10.2 Izjava o vitalnosti
(a) Mednarodni depozitarni organ izda izjavo v zvezi z vitalnostjo
deponiranega mikroorganizma:

8.1 Sporočilo
(a) Kadar v zvezi z depozitom mikroorganizma znanstveni opis
in/ali taksonomska oznaka mikroorganizma nista bila navedena,
ju lahko deponent navede kasneje ali, kadar sta že navedena,
tak opis in/ali oznako spremeni oziroma dopolni.

(i) deponentu - takoj po vsakem deponiranju iz pravila 6 ali po
vsakem prenosu iz pravila 5.1;
(ii) deponentu - na njegovo zahtevo kadarkoli po depozitu ali
prenosu;

(b) Vsaka taka kasnejša navedba ali sprememba oziroma
dopolnitev se opravi s pisnim sporočilom, ki ga podpiše deponent
in je naslovljeno na mednarodni depozitarni organ ter vsebuje:

(iii) vsakemu uradu za industrijsko lastnino, drugemu organu in
fizični ali pravni osebi, ki ni deponent, ki so jim vzorci deponiranega
mikroorganizma poslani v skladu s pravilom 11 - na njihovo
zahtevo, hkrati s poslanimi vzorci ali kadarkoli kasneje.

(i) ime in naslov deponenta;
(ii) pristopno številko, ki jo je dal omenjeni organ;

(b) Izjava o vitalnosti vsebuje navedbo, ali je mikroorganizem
vitalen ali ne, kot tudi naslednje podatke:

(iii) znanstveni opis in/ali predlagano taksonomsko oznako
mikroorganizma;

(i) ime in naslov mednarodnega depozitarnega organa, ki izda
izjavo;

(iv) v primeru spremembe oziroma dopolnitve - zadnji predhodni
znanstveni opis in/ali predlagano taksonomsko oznako.

(ii) ime in naslov deponenta;

8.2 Potrdilo

(iii) datum, omenjen v točki (iii) pravila 7.3, ali zadnji datum iz
točke (iii) pravila 7.4 in točke (iii) pravila 7.5, kadar je bilo opravljeno
ponovno deponiranje ali prenos;

Mednarodni depozitarni organ na zahtevo deponenta, ki je poslal
sporočilo iz pravila 8.1, izda temu potrdilo, v katerem so navedeni
podatki iz točk (i) do (iv) odstavka (b) pravila 8.1 in datum prejema
takega sporočila.

(iv) pristopno številko, ki jo je dal omenjeni organ;
(v) datum preveritve, na katero se nanaša;

Pravilo 9
Hramba mikroorganizmov

(vi) informacije o pogojih, pod katerimi se je opravila preveritev
vitalnosti, če navedene informacije zahteva stran, ki se ji izjava o
vitalnosti izda, in če so rezultati preveritve negativni.

9.1 Trajanje hrambe
Vsak mikroorganizem, deponiran pri mednarodnem depozitarnem
organu, ta hrani z vso skrbnostjo, ki je potrebna, da ga ohrani
vitalnega in neokuženega, najmanj pet let po prejemu zadnje
zahteve za pošiljanje vzorca deponiranega mikroorganizma, v
vsakem primeru pa najmanj 30 let od dneva depozita.

(c) V primerih iz točk (ii) in (iii) odstavka (a) se izjava o vitalnosti
nanaša na zadnjo preveritev vitalnosti.

9.2 Tajnost

(e) V primeru točke (i) odstavka (a) ali kadar zahtevo vloži urad
za industrijsko lastnino, se izjava o vitalnosti izda brezplačno. Za
vsako takso, ki jo je treba plačati po točki (iii) odstavka (a) pravila
12.1. v zvezi s katerokoli drugo izjavo o vitalnosti, se obremeni
stran, ki zahteva izjavo, in jo je treba plačati pred vložitvijo zahteve
ali ob njeni vložitvi.

(d) Glede obrazca, jezikov in podpisa se pravilo 7.2 uporablja za
izjavo o vitalnosti rnutatis mutandis.

Noben mednarodni depozitarni organ nikomur ne daje informacij
o tem, ali je bil neki mikroorganizem pri njem deponiran po tej
pogodbi. Nikomur ne daje nobenih informacij v zvezi s katerimkoli
mikroorganizmom, deponiranem pri njem po tej pogodbi, razen
organu in fizični ali pravni osebi, ki ima pravico dobiti vzorec
omenjenega mikroorganizma po pravilu 11 in pod enakimi pogoji,
kot jih določa to pravilo.

Pravilo 11
Pošiljanje vzorcev
11.1 Pošiljanje vzorcev zainteresiranim uradom za industrijsko
lastnino

Pravilo 10
Preverjanje vitalnosti in izjava

Vsak mednarodni depozitarni organ pošlje vzorec kateregakoli
deponiranega mikroorganizma uradu za industrijsko lastnino
katerekoli države pogodbenice ali mednarodne organizacije za
industrijsko lastnino na zahtevo takega urada pod pogojem, da je
k zahtevi priložena izjava v naslednjem smislu:

10.1 Obveznost preverjanja
Mednarodni depozitarni organ preverja vitalnost vsakega pri njem
deponiranega mikroorganizma:
(i) takoj po vsakem deponiranju iz pravila 6 ali po vsakem prenosu
iz pravila 5.1;

(i) da je bila prijava, ki se nanaša na depozit tega mikroorganizma,
vložena pri uradu za podelitev patenta, in da predmet te prijave
vključuje omenjeni mikroorganizem ali njegovo uporabo;

(ii) v razumnih časovnih presledkih, glede na vrsto mikroorganizma
in možne pogoje za njegovo hrambo ali kadarkoli, če je to potrebno
iz tehničnih razlogov;
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(iii) da je vzorec potreben za postopek patentiranja, ki velja v
omenjeni državi pogodbenici ali organizaciji ali njenih državah
članicah;

jezik je ali katerega uradni jeziki vključujejo angleški, francoski,
ruski ali španski jezik; kadar mora biti v ruskem ali španskem
jeziku, je lahko namesto v teh jezikih v angleškem ali francoskem
jeziku, in v tem primeru Mednarodni urad na zahtevo zainteresirane strani iz omenjenih pravil ali mednarodni depozitarni
organ takoj in brezplačno zagotovita overjeni prevod v ruski ali
španski jezik;

(iv) da bodo omenjeni vzorec in vse informacije, ki so mu priložene
ali iz njega izhajajo, uporabljeni samo za navedeni postopek
patentiranja.
11.2 Pošiljanje vzorcev deponentu ali z njegovim pooblastilom

(ii) v vseh drugih primerih v angleškem ali francoskem jeziku, pri
čemer je lahko namesto tega v uradnem jeziku ali enem izmed
uradnih jezikov mednarodnega depozitarnega organa.

Vsak mednarodni depozitarni organ pošlje vzorec kateregakoli
deponiranega mikroorganizma:

(b) Kadar zahtevo iz pravila 11.1 vloži urad za industrijsko lastnino,
katerega uradni jezik je ruski ali španski, je lahko navedena
zahteva ne glede na odstavek (a) v ruskem oziroma španskem
jeziku, Mednarodni urad pa takoj in brezplačno zagotovi overjeni
prevod v angleški ali francoski jezik na zahtevo tega urada ali
mednarodnega depozitnega organa, ki je prejel navedeno zahtevo.

(i) deponentu na njegovo zahtevo;
(ii) vsakemu organu in fizični ali pravni osebi (v nadaljnjem besedilu:
pooblaščena stran), na zahtevo take strani pod pogojem, da je k
zahtevi priložena izjava deponenta, s katero je dano pooblastilo
za zahtevano pošiljanje vzorca.

(c) Vsaka zahteva, izjava, potrdilo ali sporočilo iz pravil 11.1,11.2
in 11.3 se predloži pisno s podpisom in datumom.

11.3 Pošiljanje vzorcev stranem, ki imajo do tega zakonito pravico
(a) Vsak mednarodni depozitarni organ pošlje vzorec kateregakoli
deponiranega mikroorganizma kateremukoli organu in fizični ali
pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: stran s potrdilom) na zahtevo
take strani pod pogojem, da je zahteva vložena na obrazcu,
katerega vsebino je določila skupščina, in da na navedenem
obrazcu urad za industrijsko lastnino potrdi:

(d) Vsaka zahteva, izjava ali potrdilo iz pravil 11.1,11.2 in odstavka
(a) pravila 11.3 vsebuje naslednje navedbe:
(i) ime in naslov urada za industrijsko lastnino, ki vlaga zahtevo,
ali pooblaščene strani ali strani s potrdilom, odvisno od primera;
(ii) pristopno številko depozita;

(i) da je bila prijava, ki se nanaša na depozit tega mikroorganizma,
vložena pri tem uradu za podelitev patenta in da predmet te prijave
vključuje omenjeni mikroorganizem ali njegovo uporabo;

(iii) v primeru pravila 11.1, datum in številko prijave ali patenta, ki
se nanaša na depozit;

(ii) da je, razen kadar se uporablja drugi stavek točke (iii), zadevni
urad zaradi postopka patentiranja že opravil objavo;

(iv) v primeru odstavka (a) pravila 11.3, navedbe iz točke (iii) ter
ime in naslov urada za industrijsko lastnino, ki je izdal potrdilo,
omenjeno v tem pravilu.

(iii) bodisi da ima stran s potrdilom pravico do vzorca
mikroorganizma po zakonu, ki ureja postopek patentiranja pri
tem uradu, in, kadar je po tem zakonu omenjena pravica odvisna
od izpolnitve določenih pogojev, da ta urad meni, da so ti pogoji
dejansko izpolnjeni, ali da je stran s potrdilom podpisala obrazec
pri tem uradu in da se kot posledica podpisa tega obrazca šteje,
da so pogoji za pošiljanje vzorca strani s potrdilom izpolnjeni v
skladu z zakonom, ki ureja postopek patentiranja pri tem uradu;
kadar ima stran s potrdilom navedeno pravico po omenjenem
zakonu, preden navedeni urad objavi postopek patentiranja in
take objave še ni bilo, je treba v potrdilu to izrecno poudariti in na
običajen način navesti veljavno določbo omenjenega zakona,
vključno z vsako sodno odločbo.

(e) Vsaka zahteva iz odstavka (b) pravila 11.3 mora vsebovati
naslednje navedbe:
(i) ime in naslov strani, ki vlaga zahtevo;
(ii) pristopno številko depozita.
(f) Zaboj, v katerem se pošilja vzorec, mednarodni depozitarni
organ označi s pristopno številko, dano depozitu, priložena pa
mu mora biti kopija potrdila o prejemu iz pravila 7, navedba
kakršnihkoli lastnosti mikroorganizma, ki so ali utegnejo biti nevarne
za zdravje ali okolje, in, na zahtevo, navedba pogojev, ki jih
mednarodni depozitarni organ uporablja za gojenje in hrambo
mikroorganizma.

(b) V zvezi s patenti, ki jih podeljuje in objavlja katerikoli urad za
industrijsko lastnino, lahko tak urad občasno sporoči kateremukoli
mednarodnemu depozitarnemu organu sezname pristopnih
številk, ki jih je ta organ dal depozitom mikroorganizmov, omenjenih
v patentih. Mednarodni depozitarni organ na zahtevo kateregakoli
organa ali fizične ali pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: stran,
ki vlaga zahtevo) pošlje vzorec kateregakoli mikroorganizma, za
katerega je tako sporočena pristopna številka. V zvezi z
deponiranimi mikroorganizmi, katerih pristopne številke so tako
sporočene, omenjenemu uradu ni treba izdati potrdila iz točke (a)
pravila 11.3.

(g) Kadar mednarodni depozitarni organ pošlje vzorec katerikoli
zainteresirani strani, ki ni deponent, tega takoj uradno pisno
obvesti o tem kot tudi o datumu, ko je bil vzorec poslan, ter o
imenu in naslovu urada za industrijsko lastnino, pooblaščene
strani, strani s potrdilom ali strani, ki vlaga zahtevo, ki jim je bil
vzorec poslan. Omenjenemu uradnemu obvestilu mora biti
priložena kopija zadevne zahteve, vsake izjave, predložene po
pravilu 11.1 ali točki (ii) pravila 11.2 v zvezi z omenjeno zahtevo,
in vsakega obrazca ali zahteve s podpisom strani, ki vlaga
zahtevo, kot to določa pravilo 11.3.

11.4 Splošna pravila
(h) Pošiljanje vzorcev iz pravila 11.1 je brezplačno. Kadar se
vzorci pošiljajo po pravilu 11.2 ali 11.3, se vsaka taksa, ki jo je
treba plačati po točki (iv) odstavka (a) pravila 12.1, zaračuna
deponentu, pooblaščeni strani, strani s potrdilom ali strani, ki
vlaga zahtevo, odvisno od primera, plača pa se pred vložitvijo
omenjene zahteve ali ob njeni vložitvi.

(a) Vsaka zahteva, izjava, potrdilo ali sporočilo iz pravil 11.1,11.2
in 11.3 mora biti:
(i) v angleškem, francoskem, ruskem ali španskem jeziku, kadar
se pošilja mednarodnemu depozitarnemu organu, katerega uradni
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11.5 Spremembe v pravilih 11.1 in 11.3, kadar se uporabljajo za
mednarodne prijave

na dan po dnevu ustreznega dogodka, poteče pa v ustreznem
naslednjem letu v mesecu z istim imenom in na dan,' ki ima isto
številko kot mesec in dan navedenega dogodka; če ustrezni
naslednji mesec nima dneva z isto številko, doba poteče zadnjega
dne tega meseca.

Kadar je prijava vložena kot mednarodna prijava po Pogodbi o
sodelovanju na področju patentov, Se sklicevanje na vložitev
prijave pri uradu za industrijsko lastnino v točki (i) pravila 11.1 in
točki (i) odstavka (a) pravila 11.3 šteje v mednarodni prijavi za
sklicevanje na navedbo države pogodbenice, za katero je urad
za industrijsko lastnino "imenovani urad" po tej pogodbi, potrdilo o
objavi, ki je potrebna po točki (ii) odstavka (a) pravila 11.3, pa je
po izbiri urada za industrijsko lastnino bodisi potrdilo o mednarodni
objavi po omenjeni pogodbi ali potrdilo o objavi urada za industrijsko
lastnino.

12bis.2 Dobe, izražene v mesecih
Če je doba izražena kot mesec dni ali določeno število mesecev,
se začne šteti na dan po dnevu ustreznega dogodka, poteče pa
v ustreznem naslednjem mesecu na dan, ki ima isto številko kot
dan navedenega dogodka; če ustrezni naslednji mesec nima
dneva z isto številko, doba poteče zadnjega dne tega meseca.
12bis.3 Dobe, izražene v dnevih

Pravilo 12
Takse

Če je doba izražena kot določeno število dni, se začne šteti na
dan po dnevu ustreznega dogodka, poteče pa zadnjega dne
štetja.

12.1 Vrste in zneski
(a) Vsak mednarodni depozitarni organ lahko v zvezi s postopkom
po tej pogodbi in tem pravilniku zaračuna takso:

Pravilo 13
Objave Mednarodnega urada

(i) za hrambo;

13.1 Način objave
(ii) za potrdilo iz pravila 8.2;
Vsaka objava Mednarodnega urada, navedena v tej pogodbi ali
pravilniku, se opravi v mesečnem glasilu Mednarodnega urada,
omenjenem v Pariški konvenciji za varstvo industrijske lastnine.

(iii) za izdajo izjave o vitalnosti ob upoštevanju prvega stavka
odstavka (e) pravila 10.2;
(iv) za pošiljanje vzorca ob upoštevanju prvega stavka odstavka
(h) pravila 11.4;

13.2 Vsebina
(a) Vsaj v vsaki prvi letni izdaji omenjenega glasita je treba objaviti
zadnji seznam mednarodnih depozitarnih organov, v katerem so
za vsak organ navedene vrste mikroorganizmov, ki se lahko pri
njem deponirajo, in zneski taks, ki jih zaračunava.

(v) za sporočanje podatkov po pravilu 7.6.
(b) Taksa za hrambo velja za ves čas hrambe mikroorganizma,
kot to določa pravilo 9.1.

(b) Enkrat, in sicer v prvi izdaji omenjenega glasila, ki siedi
dogodku, se objavijo popolne informacije o vsakem izmed
naslednjih dejstev:

(c) Višina taks se ne spreminja glede na državljanstvo ali
prebivališče deponenta ali glede na državljanstvo ali prebivališče
oz. sedež organa, fizične ali pravne osebe, ki zahteva izdajo
izjave o vitalnosti ali pošiljanju vzorcev.

(i) vsaki pridobitvi, prenehanju ali omejitvi statusa mednarodnega
depozitarnega organa in ukrepih, sprejetih v zvezi s tem
prenehanjem ali omejitvijo;

12.2 Sprememba v zneskih
(a) O vsaki spremembi zneska taks, ki jih zaračunava mednarodni
depozitarni organ, država pogodbenica ali medvladna organizacija
za industrijsko lastnino, ki je v zvezi z omenjenim organom dala
izjavo iz prvega odstavka 7. člena, uradno obvesti generalnega
direktorja. Uradno obvestilo lahko ob upoštevanju odstavka (c)
vsebuje navedbo datuma, od katerega se uporabljajo nove takse.

(ii) vsakem podaljšanju iz pravila 3.3;
(iii) vsakem prenehanju funkcije mednarodnega depozitarnega
organa, vsaki zavrnitvi sprejema določenih vrst mikroorganizmov
in ukrepih, sprejetih v zvezi s takim prenehanjem ali zavrnitvijo;

(b) Generalni direktor takoj uradno obvesti vse države
pogodbenice in medvladne organizacije za industrijsko lastnino o
vsakem uradnem obvestilu, prejetem po odstavku (a), in o datumu
njegovega začetka veljavnosti po odstavku (c); Mednarodni urad
uradno obvestilo generalnega direktorja in uradno obvestilo, ki ga
je ta prejel, takoj objavi.

(iv) vsaki spremembi taks, ki jih zaračunava mednarodni
depozitarni organ;

(c) Vsaka nova taksa se uporablja od dneva, navedenega v
odstavku (a), pri čemer se nove takse, kadar vsebuje sprememba
povečanje zneska taks in ni naveden noben datum v tem smislu,
začnejo uporabljati trideset dni po tem, ko Mednarodni urad objavi
spremembo.

Pravilo 14
Stroški delegacij

(v) vseh zahtevah, sporočenih v skladu z odstavkom (b) pravila
6.3, in njihovih spremembah oziroma dopolnitvah.

14.1 Kritje stroškov
Stroške vsake delegacije, ki sodeluje na zasedanjih skupščine in
v kateremkoli odboru, delovni skupini ali na kakšnem drugem
sestanku, ki se ukvarja z vprašanji, pomembnimi za Unijo, krije
država ali organizacija, ki jo je imenovala.

Pravilo 12bis
Štetje rokov
12bis.1 Dobe, izražene v letih
Če je doba izražena kot leto ali določeno število let, se začne šteti
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sklepčnost ob sprejetju sklepa, začne ta sklep veljati pod pogojem,
da imajo v istem času še vedno potrebno večino glasov.

Pravilo 15
Nesklepčnost v skupščini
15.1 Dopisno glasovanje
(a) V primeru, predvidenem v pododstavku (b) petega odstavka
10. člena, generalni direktor sporoči vsak sklep skupščine (razen
sklepov, ki se nanašajo na sam skupščinski postopek) državam
pogodbenicam, katerih predstavniki niso bili navzoči pri sprejetju
sklepa, in jih prosi, naj v treh mesecih od datuma sporočila pisno
sporočijo svoj glas ali odločitev, da se glasovanja vzdržijo.

Za izvajanje pogodbe in pravilnika skrbi Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne
lastnine.

(b) Če po poteku navedene dobe število držav pogodbenic, ki so
na ta način sporočile svoj glas ali odločitev, da se glasovanja
vzdržijo, doseže število držav pogodbenic, ki je manjkalo za

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

3. člen

4. člen

OBRAZLOŽITEV
Z Budimpeštansko pogodbo se to načelo bistveno omeji, saj mora
vsaka država pogodbenica članica, ki dovoljuje aii zahteva
deponiranje mikroorganizmov za postopek patentiranja, priznati
v ta namen depozit mikroorganizma pri katerikoli mednarodni
depozitarni ustanovi, ne glede na to ali je ta ustanova na ozemlju
te države ali izven nje. Depozit pri eni mednarodni ustanovi
zadostuje za postopek podelitve patenta pri patentnih uradih v
vseh državah članicah.

Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita
mikroorganizmov za postopek patentiranja je bila podpisana 28.
aprila 1977 v Budimpešti ter dopolnjena 26. septembra 1980. Na
podlagi pogodbe je bil istega dne sprejet pravilnik, ki je bil dopoljnjen
20. januarja 1981 in ki se ratificira skupaj s pogodbo.
Ta pogodba je odprta za vse države članice Pariške konvencije
za varstvo industrijske lastnine, ki lahko postanejo njene
pogodbenice z deponiranjem listine o ratifikaciji ali sprejetju. Listine
o ratifikaciji oziroma sprejetju se deponirajo pri Generalnem
direktorju WIPO (Svetovna organizacija za intelektualno lastnino).

Pogodba je ugodna predvsem za prijavitelje pri zahtevah za
podelitev patenta v več državah, saj lahko prihrani denar in plača
takse le za en depozit.

Z Zakonom o industrijski lastnini (Url RS, št. 13/92 in 27/93) je
možno pridobiti patente tudi za izume na področju mikrobiologije.
V patentnih prijavah za biološke izume se pojavljajo biološki
materiali, kot so vrste mikroorganizmov, alge, živalske celične
linije, bakteriofagi, fungidi vključno s kvasovkami, rastlinske
celične kulture, plazmidi, protozoe in virusi, ki niso dostopni
javnosti. Takšni izumi se v patentini prijavi težko opišejo na način,
da bi jih strokovnjak brez dodatnega intenzivnega napora mogel
pridobiti ali uporabiti. Prijavitelj mora torej Uradu "razkriti", v čem
je novost njegovega izuma. To je tehnično in z vidika manipulacije
neizvedljivo in tudi nevarno, da bi se ti vzorci pošiljali skupaj s
patentno prijavo. Patentni uradi po svetu kot tudi naš slovenski
niso tehnično in kadrovsko opremljeni za ravnanje z mikroorganizmi za postopek patentiranja. Tako opremljanje pa tudi ne
bi bilo smotrno. Zato se vzorci mikrobiološkega materiala
deponirajo v priznani zbirki ali priznani ustanovi, ki je po naravi
svojega dela (znanstvena ustanova) usposobljena za sprejemanje
in hrambo mikroorganizmov.

S to pogodbo se ustanavlja Unija za mednarodno priznanje
depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (1. člen
pogodbe).
Pravilnik, ki se ratificira hkrati s pogodbo, podrobneje ureje pravila
patentiranja, ki so določena v sami pogodbi. Razdeljen je na
posamezna pravila.
Pristop k pogodbi ne zahteva spremembe Zakona o industrijski
lastnini in Pravilnika o postopku za podelitev patenta (Ur.l. RS, št.
49/93). Pravilnik o postopku za podelitev patenta deponiranje
mikroorganizmov predvideva v členih 21 do 24. S pristopom se
bo povečal interes tujih prijaviteljev za patentiranje mikrobioloških
izumov v Republiki Sloveniji.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
pogodbo in pravilnik ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
S pristopom za Republiko Slovenijo ne nastanejo nobene nove
finančne obveznosti, niti se ne zahteva plačevanje članarin. Za
izvajanje pogodbe pa tudi ni potrebe po dodatnih zaposlitvah v
Uradu za varstvo intelektualne lastnine.

Načelo teritorialnosti v patentnem pravu zahteva, da se patentno
varstvo zahteva v vsaki državi posebej ter se hkrati deponira
vzorec mikroorganizma, na katerega se sklicuje patentna prijava.
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Predlog
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RATIFIKACIJI

MADRIDSKEM

MEDNARODNEM

ZNAMK

PROTOKOLA

SPORAZUMU

0

REGISTRIRANJU

(MPMSMR)

- EPA 192-11 -

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

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 12. junija 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA K
MADRIDSKEMU SPORAZUMU O MEDNARODNEM
REGISTRIRANJU ZNAMK,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo;
- dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada za varstvo intelektualne
lastnine;
- Borut MAHNIČ, 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

I.člen

2. člen

Ratificira se Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem
registriranju znamk, sprejet v Madridu 27. junija 1989.

Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
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(v nadaljnjem besedilu: Madridski (stockholmski) sporazum), in
organizacije iz pododstavka b) prvega odstavka 14. člena,
pogodbenice Protokola (v nadaljnjem besedilu: organizacije
pogodbenice), so članice iste unije, katere članice so države
pogodbenice Madridskega (stockholmskega) sporazuma. V
Protokolu izraz "pogodbenice" pomeni države pogodbenice in
organizacije pogodbenice,

PROTOKOL
K MADRIDSKEMU SPORAZUMU
O MEDNARODNEM REGISTRIRANJU
ZNAMK
Členi Protokola
1. člen:

Članstvo v Madridski uniji

2. člen:

Zagotovitev varstva z mednarodno registracijo

3. člen:
3.bls člen:
3."' člen:

Mednarodna prijava
Ozemeljska veljavnost
Zahteva za "ozemeljsko razširitev"

4. člen:
4,bls člen:

Veljavnost mednarodne registracije
Nadomestitev nacionalne ali regionalne registracije
z mednarodno registracijo

5. člen:

Zavrnitev in razveljavitev veljavnosti mednarodne
registracije glede na posamezne pogodbenice
Dokazila o zakoniti uporabi določenih elementov
znamke
Prepisi vpisov iz mednarodnega registra, poizvedbe
o prejšnjem stanju, izpisi iz mednarodnega registra

5.bisčlen:
5.,er člen:
6. člen:

Trajanje veljavnosti mednarodne registracije,
odvisnost in neodvisnost mednarodne registracije

7. člen:

Podaljšanje mednarodne registracije

8. člen:

Pristojbine za mednarodno prijavo in registracijo

2. člen
Zagotovitev varstva z mednarodno registracijo
1) Kadar je prijava za registracijo znamke vložena pri uradu
pogodbenice ali kadar je znamka registrirana v registru urada
pogodbenice, lahko oseba, na ime katere se glasi prijava (v
nadaljnjem besedilu: osnovna prijava) ali registracija (v nadaljnjem
besedilu: osnovna registracija), v skladu z določbami Protokola
zagotovi varstvo za svojo znamko na ozemlju pogodbenic s tem,
da pridobi registracijo za to znamko v registru Mednarodnega
urada Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem
besedilu: mednarodna registracija, mednarodni register,
Mednarodni urad oziroma Organizacija), pod pogojem:
1) da je osnovna prijava vložena pri uradu države pogodbenice ali
da je osnovna registracija opravljena pri takem uradu in je oseba,
na ime katere se gla^ prijava ali registracija, državljan te države
pogodbenice ali ima v njej stalno prebivališče, ali ima na ozemlju
te države pogodbenice dejansko in resno industrijsko ali
trgovinsko podjetje;
ii) da je osnovna prijava vložena pri uradu organizacije
pogodbenice ali da je osnovna registracija opravljena pri takem
uradu in je oseba, na ime katere se giasi prijava ali registracija,
državljan države članice te organizacije pogodbenice ali ima v
njej stalno prebivališče, ali ima na ozemlju te organizacije
pogodbenice dejansko in resno industrijsko ali trgovinsko podjetje.
2) Prijava za mednarodno registracijo (v nadaljnjem besedilu:
mednarodna prijava) se vloži pri Mednarodnem uradu s
posredovanjem urada, pri katerem je bila vložena osnovna prijava
ali opravljena osnovna registracija (v nadaljnjem besedilu: urad
izvora).

9. člen:
Vpis spremembe lastništva mednarodne registracije
S}.6'5 člen: Določeni vpisi v zvezi z mednarodno registracijo
9.*" člen:
Pristojbine za določene vpise
9 tiuate'čien: Skupni urad več držav pogodbenic
g nuinouis« čien: Sprememba mednarodne registracije v nacionalne
ali regionalne prijave
9 sramčien: Ohranitev Madridskega (stockholmskega) sporazuma
10. člen:

Skupščina

11. člen:

Mednarodni urad

12. člen:

Finance

13. člen:

Spremembe oziroma dopolnitve posameznih členov
Protokola

14. člen:

Pristop k Protokolu, začetek veljavnosti

15. člen:

Odpoved

16. člen:

Podpis, jeziki, naloge depozitarja

3) V Protokolu izraz "urad" ali "urad pogodbenice" pomeni urad, ki
je v imenu pogodbenice pristojen za registracijo znamk, izraz
"znamke" pa pomeni blagovne in storitvene znamke.
4) V Protokolu izraz "ozemlje pogodbenice" pomeni v primeru,
kadar je pogodbenica država, ozemlje te države, in kadar je
pogodbenica medvladna organizacija, ozemlje, za katero se
uporablja ustanovitvena pogodba te medvladne organizacije.
3. člen
Mednarodna prijava
1) Vsaka mednarodna prijava, vložena po Protokolu, mora biti
predložena na obrazcu, ki ga predpisuje pravilnik. Urad izvora
potrdi, da podatki v mednarodni prijavi v času potrditve ustrezajo,
odvisno od primera, podatkom iz osnovne prijave ali osnovne
registracije. Poleg tega urad navede:
1) pri osnovni prijavi datum in številko prijave:

1. člen
Članstvo v Madridski uniji

ii) pri osnovni registraciji datum in številko registracije kot tudi
datum in številko prijave, iz katere osnovna registracija izhaja.

Države, pogodbenice tega protokola (v nadaljnjem besedilu: države
pogodbenice), tudi če niso pogodbenice Madridskega sporazuma
o mednarodnem registriranju znamk, ki je bil revidiran v
Stockholmu leta 1967 ter dopolnjen oziroma spremenjen leta 1979
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Urad izvora navede tudi datum mednarodne prijave.
2) Prijavitelj mora navesti proizvode in storitve, za katere se
zahteva varstvo znamke, in če je možno, ustrezen razred ali
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razrede po klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim sporazumom o
mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo
znamk. Če prijavitelj tega ne navede, Mednarodni urad razvrsti
proizvode in storitve v ustrezne razrede omenjene klasifikacije.
Mednarodni urad v sodelovanju z uradom izvora preveri
prijaviteljeve navedbe razredov. Če se urad izvora in Mednarodni
urad ne strinjata, je odločilno mnenje Mednarodnega urada.

člena kasneje umaknjena, je varstvo znamke v zadevni
pogodbenici od omenjenega datuma enako, kot če bi bile znamke
registrirane pri uradu te pogodbenice.

3) Če prijavitelj zahteva barvo kot razločevalni element svoje
znamke, mora:

2) Vsaka mednarodna registracija ima po 4. členu Pariške
konvencije za varstvo industrijske lastnine prednostno pravico,
ne da bi morala izpolnjevati formalnosti, ki jih predpisuje odstavek
D omenjenega člena.

b) Navedba razredov proizvodov in storitev, predvidena po 3.
členu, ne zavezuje pogodbenic pri določanju obsega varstva
znamke.

i) to navesti in k svoji mednarodni prijavi dodati opombo, s katero
označi zahtevano barvo ali kombinacijo barv;

4.blt člen
Nadomestitev nacionalne ali regionalne registracije z
mednarodno registracijo

ii) priložiti k mednarodni prijavi barvne izvode omenjene znamke,
ki jih Mednarodni urad priloži k svojim uradnim obvestilom; število
izvodov določa pravilnik.

1) Kadar se na znamko, na katero se nanaša nacionalna ali
regionalna registracija pri uradu pogodbenice, hkrati nanaša tudi
mednarodna registracija in se obe registraciji glasita na isto osebo,
se šteje, da mednarodna registracija nadomesti nacionalno ali
regionalno, ne da bi to vplivalo na pravice, pridobljene s to
registracijo, pod pogojem:

4) Mednarodni urad takoj registrira znamke, ki so prijavljene v
skladu z 2. členom. Datum mednarodne registracije je datum
prejema mednarodne prijave na uradu izvora, če Mednarodni
urad prejme mednarodno prijavo v dveh mesecih od tega datuma.
Če je v tem roku ne prejme, je datum mednarodne prijave datum,
ko jo je Mednarodni urad prejel. Mednarodni urad o mednarodni
registraciji nemudoma uradno obvesti urade, ki jih to zadeva.
Znamke, registrirane v mednarodnem registru, se objavijo v
periodičnem glasilu, ki ga na podlagi podatkov iz mednarodne
prijave izdaja Mednarodni urad.

1) da je varstvo, ki izhaja iz mednarodne registracije, razširjeno
na omenjeno pogodbenico po prvem in drugem odstavku 3.""
člena;
ii) da so vsi proizvodi in storitve, našteti v nacionalni ali regionalni
registraciji, našteti tudi v mednarodni registraciji, ki zadeva
pogodbenico;

5) Za objavo znamk, ki so registrirane v mednarodnem registru,
dobi vsak urad od Mednarodnega urada določeno število izvodov
glasila brezplačno, določeno število pa po znižani ceni pod pogoji,
ki jih določi skupščina iz 10. člena (v nadaljnjem besedilu:
skupščina). Taka objava se šteje za zadostno za namene vseh
pogodbenic in od nosilca mednarodne registracije se ne more
zahtevati nobena druga objava.

iii) da začne taka razširitev veljati po datumu nacionalne ali
regionalne registracije.
2) Urad iz prvega odstavka mora na zahtevo v svojem registru
zaznamovati mednarodno registracijo.

3.blt člen
Ozemeljska veljavnost

5. člen
Zavrnitev in razveljavitev veljavnosti mednarodne
registracije glede na posamezne pogodbenice

Varstvo, ki izhaja iz mednarodne registracije, se razširi na
pogodbenico le na zahtevo osebe, ki je vložnik prijave ali nosilec
mednarodne registracije; vendar take zahteve ni moč postaviti,
ko gre za pogodbenico, katere urad je urad izvora.

1) Kadar veljavna zakonodaja to dopušča, ima vsak urad
pogodbenice, ki ga je Mednarodni urad uradno obvestil o razširitvi
varstva, ki izhaja iz mednarodne registracije, na to pogodbenico,
po prvem ali drugem odstavku 3."" člena v uradnem obvestilu o
zavrnitvi pravico izjaviti, da v omenjeni pogodbenici ni mogoče
priznati varstva znamke, na katero se nanaša ta razširitev. Vsaka
taka zavrnitev je možna le na podlagi razlogov, ki bi se po Pariški
konvenciji za varstvo industrijske lastnine uporabili tudi pri znamki,
vloženi neposredno pri uradu, ki uradno obvešča o zavrnitvi.
Varstva pa ni mogoče zavrniti niti delno samo zaradi tega, ker
veljavna zakonodaja dovoljuje registracijo le omejenega števila
razredov ali omejenega števila proizvodov ali storitev.

3.t,r člen
Zahteva za "ozemeljsko razširitev"
1) Vsaka zahteva za razširitev varstva, ki izhaja iz mednarodne
registracije, na eno od pogodbenic mora biti posebej navedena v
mednarodni prijavi.
2) Zahteva za ozemeljsko razširitev se lahko vloži tudi po opravljeni
mednarodni registraciji. Predloži se na obrazcu, ki ga predpisuje
pravilnik. Mednarodni urad jo takoj vpiše in o njej nemudoma
uradno obvesti urad ali urade, ki jih to zadeva. Ta vpis se objavi v
periodičnem glasilu Mednarodnega urada. Ozemeljska razširitev
velja od dneva vpisa v mednarodni register in neha veljati po
prenehanju mednarodne registracije, na katero se nanaša.

2) a) Vsak urad, ki želi uporabiti to pravico, mora svojo zavrnitev
z navedbo vseh razlogov uradno sporočiti Mednarodnemu uradu
v roku, predpisanem z veljavno zakonodajo, najkasneje pa, ob
upoštevanju pododstavkov b) in c), pred iztekom enega leta od
datuma, ko je Mednarodni urad uradno obvestil zadevni urad o
razširitvi iz prvega odstavka.

4. člen
Veljavnost mednarodne registracije

b) Ne glede na pododstavek a) vsaka pogodbenica lahko izjavi,
daje za mednarodne registracije, opravljene po Protokolu, enoletni
rok iz pododstavka a) zamenjan z 18 meseci.

1) a) Varstvo znamke v vsaki zadevni pogodbenici je od datuma
registracije ali vpisa v skladu s 3. in 3."" členom enako neposredni
registraciji pri uradu pogodbenice. Če Mednarodni urad ni bil
uradno obveščen o zavrnitvi v skladu s prvim in drugim odstavkom
5. člena ali če je bila uradno sporočena zavrnitev iz omenjenega
1. julij 1997

c) Kadar izhaja zavrnitev varstva iz ugovora na podelitev varstva,
je v taki izjavi možno navesti, da urad pogodbenice o taki zavrnitvi
lahko uradno obvesti Mednarodni urad po izteku 18-mesečnega
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roka, toda samo,

3) Za izpise iz mednarodnega registra, zahtevane z namenom,
da bi se predložili kateri od pogodbenic, se ne zahteva overitev.

i) če je pred iztekom 18-mesečnega roka seznanil Mednarodni
urad z možnostjo ugovorov po izteku 18-mesečnega roka in

6. člen
Trajanje veljavnosti mednarodne registracije,
odvisnost in neodvisnost mednarodne registracije

ii) če je uradno obvestilo o zavrnitvi, ki temelji na ugovoru, poslano
najkasneje v sedmih mesecih od datuma, ko je začel teči rok za
ugovor; če se rok za ugovor izteče pred tem sedemmesečnim
rokom, mora biti uradno obvestilo poslano v enem mesecu od
izteka roka za ugovor.

1) Posamezna znamka se registrira pri Mednarodnem uradu za
deset let z možnostjo obnovitve po pogojih, ki jih predpisuje 7.
člen.

d) Vsaka izjava iz pododstavka b) ali c) je lahko dana v listinah iz
drugega odstavka 14. člena, datum veljavnosti take izjave pa je
enak datumu začetka veljavnosti Protokola za zadevno državo
ali medvladno organizacijo, ki je dala to izjavo. Taka izjava je lahko
dana tudi kasneje; v tem primeru začne veljati tri mesece od
dneva, ko jo generalni direktor Organizacije (v nadaljnjem besedilu:
generalni direktor) prejme, ali s katerimkoli kasnejšim datumom,
navedenim v izjavi, kadar gre za mednarodno registracijo z istim
ali kasnejšim datumom, kot je datum začetka veljavnosti izjave.

2) Po izteku petih let od datuma mednarodne registracije postane
taka registracija neodvisna od osnovne prijave ali registracije, ki
iz nje izhaja, odvisno od primera, ali neodvisna od osnovne
registracije ob upoštevanju naslednjih določb.
3) Na varstvo, ki izhaja iz mednarodne registracije, ne glede na
to, ali je bila prenesena ali ne, se ne bo več mogoče sklicevati, če
je bila pred iztekom petih let od dneva mednarodne registracije
osnovna prijava ali registracija, ki iz nje izhaja, ali osnovna
registracija, odvisno od primera, umaknjena, če je prenehala ali je
bila odpovedana ali je bila glede nje sprejeta dokončna odločitev
o zavrnitvi, preklicu, izbrisu ali razveljavitvi glede na vse ali le
nekatere proizvode in storitve, naštete v mednarodni registraciji.

e) Po izteku desetletnega obdobja od začetka veljavnosti Protokola
skupščina preveri delovanje sistema, vzpostavljenega s
pododstavki a) do d). Nato se lahko določbe iz omenjenih
pododstavkov spremenijo s soglasno odločitvijo skupščine.

To velja tudi za primere, ko imajo
3) Mednarodni urad nemudoma pošlje izvod uradnega obvestila
o zavrnitvi nosilcu mednarodne registracije. Omenjeni nosilec
ima enaka pravna sredstva, kot če bi znamko prijavil neposredno
pri uradu, ki je sporočil zavrnitev. Ko Mednarodni urad prejme
uradno obvestilo iz točke i) pododstavka c) drugega odstavka, z
njim nemudoma seznani nosilca mednarodne registracije.

i) pritožba na odločitev, ki zavrača učinke osnovne prijave,
ii) postopek, s katerim se zahteva umik osnovne prijave ali
odpoved, izbris ali razveljavitev registracije, izhajajoče iz osnovne
prijave ali osnovne registracije, ali

4) Mednarodni urad sporoči razloge za zavrnitev znamke vsaki
zainteresirani stranki, ki to od njega zahteva.

iii) ugovor na osnovno prijavo
po izteku petih let za posledico dokončno odločitev o zavrnitvi,
preklicu, izbrisu ali razveljavitvi ali nalog za umik osnovne prijave
ali registracije, ki iz nje izhaja, ali osnovne registracije, odvisno od
primera, pod pogojem, da so se pritožba, postopek ali ugovor
začeli pred iztekom omenjenega roka. To velja tudi v primerih, ko
je osnovna prijava umaknjena ali ko je registracija, ki iz nje izhaja,
ali osnovna registracija odpovedana po izteku petletnega obdobja,
pod pogojem, da v času umika ali odpovedi v zvezi z omenjeno
prijavo ali registracijo teče postopek iz točk i), ii) ali iii) in da se je
tak postopek začel pred iztekom omenjenega obdobja.

5) Vsak urad, ki v skladu s prvim in drugim odstavkom za
določeno mednarodno registracijo uradno ne sporoči Mednarodnemu uradu začasne ali dokončne zavrnitve, za to mednarodno
registracijo izgubi pravico, predvideno v prvem odstavku.
6) Pristojni organi pogodbenice ne morejo razglasiti razveljavitve
veljavnosti mednarodne registracije na ozemlju te pogodbenice,
če nosilcu mednarodne registracije ni bila dana možnost, da
pravočasno brani svoje pravice. O razveljavitvi se uradno obvesti
Mednarodni urad.

4) Urad izvora uradno obvesti Mednarodni urad, kot določa
pravilnik, o dejstvih in odločitvah v zvezi s tretjim odstavkom.
Mednarodni urad o tem uradno obvesti zainteresirane stranke in
poskrbi za ustrezno objavo, kot to predpisuje pravilnik. Urad
izvora, če je to primerno, zaprosi Mednarodni urad za izbris
mednarodne registracije v okviru možnosti, Mednarodni urad pa
naprej ustrezno ravna.

5.bl1 člen
Dokazila o zakoniti uporabi določenih elementov
znamke
Za dokazila o zakoniti uporabi določenih elementov, ki jih vsebuje
znamka, kot so grbovne slike, grbovni ščiti, portreti, častna
odlikovanja, naslovi, trgovska imena, imena oseb, razen imena
prijavitelja, ali drugi podobni napisi, ki bi jih utegnili zahtevati uradi
pogodbenic, niso potrebne druge overitve in potrditve, razen tistih,
ki jih izda urad izvora.

7. člen
Podaljšanje mednarodne registracije
1) Vsako mednarodno registracijo je možno podaljšati za obdobje
deset let od izteka predhodnega obdobja zgolj s plačilom osnovne
pristojbine in ob upoštevanju sedmega odstavka 8. člena dodatnih
in dopolnilnih pristojbin iz drugega odstavka 8. člena.

5.'" člen
Prepisi vpisov iz mednarodnega registra, poizvedbe o
prejšnjem stanju, izpisi iz mednarodnega registra
1) Mednarodni urad izda vsakomur, ki to zahteva in plača
pristojbino, določeno s pravilnikom, prepis vpisov iz mednarodnega registra, ki se nanašajo na določeno znamko.

2) Ob podaljšanju niso možne nobene spremembe glede na zadnje
stanje mednarodne registracije.

2) Mednarodni urad lahko za plačilo opravi tudi poizvedbe o
prejšnjem stanju za znamke, na katere se nanašajo mednarodne
registriracije.

3) Šest mesecev pred iztekom varstvenega roka Mednarodni
urad neuradno spomni nosilca mednarodne registracije in
njegovega morebitnega zastopnika na točen datum izteka tega
roka.
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odstavka v zvezi s katerokoli pogodbenico, ki je dala izjavo v
skladu s tem pododstavkom.

4) Če je plačana dodatna pristojbina, ki jo določa pravilnik, se
prizna dodatni šestmesečni rok za podaljšanje mednarodne
registracije.

b) Vsaka izjava po pododstavku a) je lahko dana v listinah iz
drugega odstavka 14. člena in začne veljati z dnem, ko za državo
ali medvladno organizacijo, ki je dala izjavo, začne veljati Protokol.
Za vsako mednarodno registracijo, ki ima isti ali kasnejši datum
od datuma začetka veljavnosti izjave, se lahko da izjava tudi
kasneje; v tem primeru začne veljati tri mesece po dnevu, ko jo je
prejel generalni direktor, ali z vsakim kasnejšim datumom,
navedenim v izjavi.

8. člen
Pristojbine za mednarodno prijavo in registracijo
1) V zvezi z vložitvijo mednarodne prijave ali podaljšanjem
mednarodne registracije lahko urad izvora po svoji presoji določi
in pobira zase pristojbino od prijavitelja ali nosilca mednarodne
registracije.
2) Registracija znamke pri Mednarodnem uradu je možna ob
vnaprejšnjem plačilu mednarodne pristojbine, ki ob upoštevanju
določb pododstavka a) sedmega odstavka vključuje:

9. člen
Vpis spremembe lastništva mednarodne registracije
Na zahtevo osebe, na ime katere se glasi mednarodna registracija,
ali na zahtevo zainteresiranega urada, ki jo je dal po uradni
dolžnosti, ali na zahtevo zainteresirane osebe Mednarodni urad
vpiše v mednarodni register vsako spremembo lastništva te
registracije za vse ali le nekatere pogodbenice, na ozemlju katerih
velja omenjena registracija, in za vse ali le nekatere proizvode in
storitve, naštete v registraciji, pod pogojem, da je novi nosilec
oseba, ki ima v skladu s prvim odstavkom 2. člena pravico vlagati
mednarodne prijave.

i) osnovno pristojbino;
ii) dodatno pristojbino za vsak razred nad tretjim razredom
mednarodne klasifikacije, v katerega se uvrščajo proizvodi ali
storitve, za katere se uporablja znamka;
iii) dopolnilno
pristojbino za vsako zahtevo za razširitev varstva
po 3.,sr členu.
3) Če je število razredov proizvodov ali storitev določil ali spodbijal
Mednarodni urad, je mogoče plačati dodatno pristojbino iz točke
ii) drugega odstavka v roku, ki ga predpisuje pravilnik, ne da bi to
vplivalo na datum mednarodne registracije. Če po izteku
omenjenega roka ni bila plačana dodatna pristojbina ali če prijavitelj
ni omejil seznama proizvodov ali storitev na zahtevani obseg, se
šteje mednarodna prijava za umaknjeno.

Mednarodni urad vpiše v mednarodni register:

4) Letno vsoto raznih dohodkov od mednarodne registracije, razen
dohodkov od pristojbin iz točk ii) in iii) drugega odstavka Mednarodni
urad razdeli v enakih delih med pogodbenice, potem ko odšteje
stroške in dajatve, potrebne za izvajanje Protokola.

ii) imenovanje zastopnika nosilca mednarodne registracije in vsak
drug pomemben podatek v zvezi s tem zastopnikom,

5) Zneski, ki izhajajo iz dodatnih pristojbin iz točke ii) drugega
odstavka, se po izteku vsakega leta razdelijo med zainteresirane
pogodbenice sorazmerno s številom znamk, za katere je bilo
zahtevano varstvo v vsaki od njih v tistem letu; če so to
pogodbenice, ki opravljajo preizkus, se to število pomnoži s
količnikom, ki ga določa pravilnik.

iv) vsako odpoved, izbris ali razveljavitev mednarodne
registracije, ki zadeva vse ali posamezne pogodbenice,

9.b" člen
Določeni vpisi v zvezi z mednarodno registracijo

i) vsako spremembo imena ali naslova nosilca mednarodne
registracije,

iii) vsako omejitev proizvodov in storitev, naštetih v mednarodni
registraciji, ki zadeva vse ali posamezne pogodbenice,

v) vsak drug pomemben podatek, določen v pravilniku, o pravicah,
izhajajočih iz znamke, na katero se nanaša mednarodna
registracija.

6) Zneski, ki izhajajo iz dopolnilnih pristojbin iz točke iii) drugega
odstavka, se razdelijo po istih pravilih, kot so tista iz petega
odstavka.

9.ter člen
Pristojbine za določene vpise

7) a) Katerakoli pogodbenica lahko izjavi v zvezi z vsako
mednarodno registracijo, v kateri je omenjena skladno s 3.'"
členom, in v zvezi s podaljšanjem vsake mednarodne registracije,
da želi dobiti namesto dela dohodka, pridobljenega z dodatnimi in
dopolnimi pristojbinami, pristojbino (v nadaljnjem besedilu:
samostojno pristojbino), katere znesek je določen v izjavi in se
lahko spremeni v kasnejših izjavah, vendar pa ne sme biti višji od
zneska, ki bi ga bil, zmanjšanega za prihranke, izhajajoče iz
mednarodnega postopka, urad omenjene pogodbenice upravičen
dobiti od prijavitelja za desetletno registracijo ali od nosilca
registracije za desetletno podaljšanje registracije znamke v
registru omenjenega urada. Če se plačuje samostojna pristojbina,

Za vsak vpis, opravljen po 9. ali 9."15 členu, se lahko zaračuna
pristojbina.
g qu.t.r č)en
Skupni urad več držav pogodbenic
1) če se več držav pogodbenic strinja, da bodo poenotile svoje
nacionalne zakone o znamkah, lahko uradno obvestijo
generalnega direktorja:
1) da bo skupni urad nadomestil nacionalni urad vsake od njih in
ii) da se bodo vsa njihova zadevna ozemlja štela kot ena država
pri uporabi vseh ali delaui določb,
ki so navedene pred tem členom,
kakor tudi določb iz 9.o "oui« in 9.s<""«člena.

i) ni treba plačati nobene dodatne pristojbine iz točke ii) drugega
odstavka, če so pogodbenice, ki so dale izjavo po tem
pododstavku, omenjene v skladu s 3."" členom, in

2) To uradno obvestilo začne veljati šele po treh mesecih od
dneva, ko generalni direktor o njem obvesti druge pogodbenice.

ii) ni treba plačati nobene dopolnilne pristojbine iz točke iii) drugega
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g_qulnqu'e. £|en
Sprememba mednarodne registracije v nacionalne ali
regionalne prijave

iv) opravlja vse druge ustrezne naloge po Protokolu.
3) a) Vsaka pogodbenica ima v skupščini en glas. O zadevah, ki
se nanašajo le na države pogodbenice Madridskega (stockholmskega) sporazuma, pogodbenice, ki niso pogodbenice
omenjenega sporazuma, nimajo glasovalne pravice, medtem ko
o zadevah, ki se nanašajo le na pogodbenice, lahko glasujejo le
slednje.

Če se mednarodna registracija na zahtevo urada izvora v skladu
s četrtim odstavkom 6. člena izbriše glede na vse ali nekatere
proizvode in storitve, navedene v zadevni registraciji, in oseba, ki
je bila nosilec mednarodne registracije, vloži prijavo za registracijo
iste znamke pri uradu katerekoli od pogodbenic na ozemlju, na
katerem je mednarodna registracija veljala, se ta prijava
obravnava, kot da bi bila vložena z datumom mednarodne
registracije v skladu s četrtim odstavkom 3. člena ali z datumom
vpisa ozemeljske razširitve v skladu z drugim odstavkom 3."»
člena in, če je mednarodna registracija imela prednost, ima enako
prednost, pod pogojem:

b) Polovica članic skupščine, ki imajo pravico glasovati o določeni
zadevi, sestavlja kvorum za glasovanje o tej zadevi.
c) Ne glede na določbe pododstavka b) lahko skupščina sprejema
sklepe, tudi če je med zasedanjem število zastopanih članic
skupščine, ki imajo pravico glasovati o določeni zadevi, manjše
od polovice, vendar enako ali večje od tretjine članic skupščine,
ki imajo pravico glasovati o tej zadevi; vendar pa sklepi skupščine,
razen tistih, ki se nanašajo na njen postopek, začnejo učinkovati
le, če so izpolnjeni spodaj navedeni pogoji. Mednarodni urad
sporoči te sklepe članicam skupščine, ki imajo pravico glasovati
o omenjeni zadevi, niso pa bile zastopane, in jih pozove, naj v treh
mesecih od datuma tega sporočila izjavijo, ali dajejo svoj glas ali
se vzdržijo. Če je po izteku tega obdobja število članic, ki so na ta
način dale svoj glas ali so se vzdržale, vsaj enako številu članic,
ki so manjkale, da bi se dosegel kvorum med zasedanjem, začnejo
ti sklepi učinkovati, če je bila hkrati dosežena potrebna večina.

i) da je taka prijava vložena v treh mesecih od datuma, ko je bila
mednarodna registracija izbrisana,
ii) da so glede na zadevno pogodbenico proizvodi in storitve,
našteti v prijavi, dejansko vključeni v seznam proizvodov in storitev
iz mednarodne registracije in
iii) da je taka prijava skladna z vsemi zahtevami veljavne
zakonodaje, vključno z zahtevami glede pristojbin.
9 .exie« č|en
Ohranitev Madridskega (stockholmskega) sporazuma

d) Ob upoštevanju določb iz pododstavka e) drugega odstavka
5. člena, drugega odstavka 9.saxi8s člena, 12. člena in drugega
odstavka 13. člena sprejema skupščina sklepe z dvetretjinsko
večino danih glasov.

1) Če je glede na dano mednarodno prijavo ali registracijo urad
izvora urad države, ki je hkrati pogodbenica Protokola in
Madridskega (stockholmskega) sporazuma, določbe Protokola
ne veljajo na ozemlju druge države, ki je tudi hkrati pogodbenica
Protokola in Madridskega (stockholmskega) sporazuma.

e) Vzdržanje se ne šteje za glas.
f) En delegat lahko zastopa le eno članico skupščine in sme
glasovati le v njenem imenu.

2) Skupščina lahko s tričetrtinsko večino razveljavi prvi odstavek
ali omeji obseg prvega odstavka po izteku desetletnega obdobja
od začetka veljavnosti Protokola, vendar ne pred iztekom
petletnega obdobja od datuma, ko je večina držav pogodbenic
Madridskega (stockholmskega) sporazum? postala pogodbenica
Protokola. Samo države, ki so pogodbenice omenjenega
sporazuma in Protokola, imajo pravico sodelovati pri glasovanju
v skupščini.

4) Poleg rednih in izrednih zasedanj, določenih z Madridskim
(stockholmskim) sporazumom, se skupščina sestane tudi na
izrednem zasedanju, ki ga skliče generalni direktor na zahtevo
četrtine članic skupščine, ki imajo pravico glasovati o zadevah, ki
so na dnevnemu redu zasedanja. Dnevni red takega izrednega
zasedanja pripravi generalni direktor.

10. člen
Skupščina

11. člen
Mednarodni urad

1) a) Pogodbenice so članice iste skupščine kot države, ki so
pogodbenice Madridskega (stockholmskega) sporazuma.

1) Mednarodno registracijo in s tem povezane dolžnosti ter druge
upravne zadeve v skladu s Protokolom opravlja Mednarodni urad.

b) Vsako pogodbenico v skupščini zastopa en delegat, ki mu
lahko pomagajo namestniki, svetovalci in strokovnjaki.

2) a) Mednarodni urad v skladu z navodili skupščine pripravlja
revizijske konference Protokola.
b) Mednarodni urad se lahko posvetuje z medvladnimi in
mednarodnimi nevladnimi organizacijami v zvezi s pripravo
revizijskih konferenc.

c) Stroške vsake delegacije plača tista pogodbenica, ki jo je
imenovala, razen potnih stroškov in dnevnic za enega delegata
vsake pogodbenice, ki se plačajo iz sredstev Unije.

c) Generalni direktor in osebe, ki jih on določi, sodelujejo brez
glasovalne pravice v razpravah na teh revizijskih konferencah.

2) Poleg nalog, ki jih ima po Madridskem (stockholmskem)
sporazumu, skupščina tudi:

3) Mednarodni urad opravlja tudi druge naloge, ki so mu zaupane
v zvezi s Protokolom.

i) obravnava vse zadeve v zvezi z izvajanjem Protokola;
ii) daje Mednarodnemu uradu navodila za pripravo revizijskih
konferenc Protokola, skrbno pazeč na pripombe držav Unije, ki
niso pogodbenice Protokola;

12. člen
Finance

iii) sprejema in spreminja določbe pravilnika, ki se nanašajo na
izvajanje Protokola;

Za pogodbenice proračun unije urejajo iste določbe, kot jih navaja
12. člen Madridskega (stockholmskega) sporazuma, pod
pogojem, da se vsako sklicevanje na 8. člen omenjenega
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deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi Protokola ali
o pristopu k njemu izjavi, da se varstvo, ki izhaja iz mednarodne
registracije po Protokolu, ne more razširiti nanjo pred datumom,
ko začne Protokol zanjo veljati.

sporazuma šteje za sklicevanje na 8. člen Protokola. Poleg tega
spadajo za namene pododstavka b) šestega odstavka 12. člena
omenjenega sporazuma pogodbene organizacije v prvi davčni
razred po Pariški konvenciji o varstvu industrijske lastnine, razen
če skupščina ne odloči drugače.

15. člen
Odpoved

13. člen
Spremembe oziroma dopolnitve posameznih členov
Protokola

1) Protokol velja neomejeno obdobje.
2) Vsaka pogodbenica lahko odpove Protokol z uradnim
obvestilom generalnemu direktorju.

1) Spremembo oziroma dopolnitev 10., 11., 12. in tega člena
lahko predlaga vsaka pogodbenica ali generalni direktor. Slednji
sporoči te predloge pogodbenicam vsaj šest mesecev pred
predložitvijo skupščini v razpravo.

3) Odpoved začne veljati leto dni po dnevu, ko je generalni direktor
prejel uradno obvestilo.

2) Vsako spremembo oziroma dopolnitev členov iz prvega
odstavka sprejema skupščina. Za sprejem je potrebna tričetrtinska
večina danih glasov, za vsako spremembo oziroma dopolnitev
10. člena in tega odstavka pa je potrebna štiripetinska večina
danih glasov.

4) Pravice do odpovedi, predvidene s tem členom, pogodbenica
ne more uveljaviti pred iztekom petih let od dneva, ko je Protokol
zanjo začel veljati.
5) a) Kadar se na znamko nanaša mednarodna registracija, ki je
veljala v državi ali medvladni organizaciji, ki odpoveduje Protokol,
na dan, ko začne veljati odpoved, lahko nosilec take registracije
vloži pri uradu države ali organizacije, ki daje odpoved, prijavo za
registracijo te iste znamke, ki bo obravnavana, kot da bi bila
vložena z dnem mednarodne registracije po četrtem odstavku 3.
člena ali z dnem vpisa ozemeljske razširitve po drugem odstavku
3."* člena, in, če je imela mednarodna registracija prednost, to
prednost tudi ima, pod pogojem:

3) Vsaka sprememba oziroma dopolnitev členov iz prvega
odstavka, sprejeta v skladu z ustreznimi ustavnimi postopki članic
skupščine, začne veljati mesec dni po dnevu, ko prejme generalni
direktor od treh četrtin držav in medvladnih organizacij, ki so bile
članice skupščine v času, ko je bila sprememba oziroma
dopolnitev sprejeta, in ki so imele pravico glasovati o njej, pisna
uradna obvestila o sprejetju. Vsaka tako sprejeta sprememba
oziroma dopolnitev omenjenih členov zavezuje vse države in
medvladne organizacije, ki so pogodbenice v času, ko začne
sprememba oziroma dopolnitev veljati, ali ki to postanejo pozneje.

i) da je prijava vložena v dveh letih od dneva, ko je odpoved
začela veljati,

14. člen
Pristop k Protokolu,
začetek veljavnosti

ii) da so proizvodi in storitve, našteti v prijavi, dejansko vključeni
v seznam proizvodov in storitev, ki ga vsebuje mednarodna
registracija v zvezi z državo ali medvladno organizacijo, ki je
odpovedala Protokol, in

1) a) Vsaka država pogodbenica Pariške konvencije za varstvo
industrijske lastnine lahko postane pogodbenica Protokola.

iii) da je omenjena prijava skladna z veljavno zakonodajo, vključno
z zahtevami glede pristojbin.

b) Ravno tako lahko postane pogodbenica Protokola vsaka
medvladna organizacija, če izpolnjuje naslednje pogoje:

b) Določbe pododstavka a) se uporabljajo tudi v zvezi z vsako
znamko, na katero se nanaša mednarodna registracija, veljavna
za pogodbenice, ki na dan, ko je odpoved začela veljati, niso
države ali medvladne organizacije, ki so odpovedale Protokol, in
katere nosilec zaradi odpovedi ni več upravičen vlagati
mednarodnih prijav po prvem odstavku 2. člena.

i) da je vsaj ena država članica te organizacije pogodbenica
Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine;
ii) da ima organizacija regionalni urad za registracijo znamk, ki
veljajo na ozemlju organizacije, pod pogojem, da se na tak urad
ne nanaša uradno obvestilo po 9.členu.

16. člen
Podpis, jeziki, naloge depozitarja

2) Vsaka država ali organizacija iz prvega odstavka lahko podpiše
Protokol. Če ga je podpisala, lahko vsaka država ali organizacija
deponira listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi Protokola ali, če
Protokola ni podpisala, listino o pristopu k Protokolu.

1) a) Protokol se podpiše v enem izvodu v angleškem, francoskem
in španskem jeziku in je deponiran pri generalnem direktorju, ko
ni več na voljo za podpis v Madridu. Besedila v vseh treh jezikih
so enako verodostojna.

3) Listine, omenjene v drugem odstavku, se deponirajo pri
generalnem direktorju.
4) a) Protokol začne veljati tri mesece po deponiranju štirih listin
o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, pod pogojem, da je
vsaj eno od teh listin deponirala država, ki je pogodbenica
Madridskega (stockholmskega) sporazuma, in da je vsaj eno od
teh listin deponirala država, ki ni pogodbenica tega sporazuma,
ali katerakoli izmed organizacij iz pododstavka b) prvega odstavka.

b) Generalni direktor sestavi po posvetu z zainteresiranimi vladami
in organizacijami uradna besedila Protokola v arabskem,
kitajskem, nemškem, italijanskem, japonskem, portugalskem in
ruskem jeziku in v vseh drugih jezikih, ki bi jih določila skupščina.
2) Protokol ostane na voljo za podpis v Madridu do 31. decembra
1989.

b) Za vse druge države a!i organizacije iz prvega odstavka začne
Protokol veljati tri mesece po uradnem obvestilu generalnega
direktorja o njegovi ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.

3) Dve kopiji podpisanih besedil Protokola, ki ju overi španska
vlada, pošlje generalni direktor vsem državam in medvladnim
organizacijam, ki lahko postanejo pogodbenice Protokola.

5) Vsaka država ali organizacija iz prvega odstavka lahko ob
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4) Generalni direktor registrira Protokol pri Sekretariatu
Organizacije združenih narodov.

3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

5) Generalni direktor uradno obvesti vse države in mednarodne
organizacije, ki lahko postanejo ali so pogodbenice Protokola, o
podpisih, deponiranjih listin o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu kot tudi o začetku veljavnosti in o vseh spremembah
oziroma dopolnitvah Protokola, uradnih obvestilih o odpovedi in
vseh izjavah, predvidenih v Protokolu.

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

OBRAZLOŽITEV
Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju
znamk je bil sprejet 27. junija 1989 v Madridu. Protokol je odprt za
članice Pariške unije za varstvo industrijske lastnine ter za
medvladne organizacije, ki vodijo postopek registracije znamk
za več držav. Ker Republika Slovenija ni podpisnica protokola, bo
k njemu pristopila z deponiranjem listine o pristopu.

Mednarodna registracija zagotavlja enako varstvo kot neposredna
registracija v državi izvora. S 4b" členom je ob izpolnjevanju
določenih pogojev onemogočeno dvojno varstvo (ista znamka
registrirana nacionalno in mednarodno) v prevlado mednarodnega
varstva. Nacionalni uradi imajo možnost zavrniti v skladu z
nacionalno zakonodajo določeno mednarodno registracijo v roku
18 mesecev. Pri zavrnitvi se navedejo razlogi zavrnitve.

Postopek za mednarodno registracijo znamk po sedaj veljavnem
Madridskem sporazumu je včasih zelo zamuden, saj se mora
predhodno opraviti nacionalna registracija (priznanje), prijavitelji
pa želijo čimprejšnje varstvo. S pristopom bodo slovenski prijavitelji
pridobili varstvo v nekaterih državah brez dodatnih stroškov
vložitve preko nacionalnih uradov, tudi le na podlagi prijave vložene
pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
Že sedaj imajo nosilci znamk s sedežem v Sloveniji oziroma s
slovenskim državljanstvom možnost na razmeroma enostaven
in poceni način pridobiti mednarodno registracijo v 39 državah (v
glavnem evropskih) na podlagi registracije.

Mednarodni urad vodi register registracij ter daje prepis iz registra.
Znamka se registrira za dobo 10 let z možnostjo podaljšanja ob
plačilu pristojbin.
Protokol ima šestnajst členov. S prvim členom je ustanovljena
Madridska unija. Drugi členi pa urejajo: način pridobitve
mednarodne registracije (z zahtevo preko nacionalnega urada
na podlagi prijave ali registracije), zahtevano vsebino mednarodne
prijave (poseben obrazec), registracijo in njene učinke, trajanje
veljavnosti mednarodne registracije, njeno podaljšanje, ifpis
spremembe nosilca registracije, vse vrste pristojbin, skupni urad
ter spremembe mednarodne registracije v nacionalne ali regionalne
prijave.

Osnovni princip na katerem temelji Madridski sporazum o
mednarodnem registriranju znamk (1981), katerega pogodbenica
je tudi Slovenija, je v tem, da mora vložnik zahteve za mednarodno
registracijo najprej pridobiti varstvo v svoji državi. Po registraciji
lahko z eno vloženo prijavo, za prijavitelje iz Slovenije pri Uradu
za intelektualno lastnino, zahteva varstvo v ostalih državah
pogodbenicah. Kljub veliki uspešnosti lega sporazuma, na podlagi
katerega samo v Sloveniji velja kar preko petdeset tisoč znamk,
pa njegove pogodbenice niso nekatere gospodarske velesile kot
npr. Japonska, ZDA, Švedska in Velika Britanija. Zato je Svetovna
organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) leta 1989 pripravila
protokol, s katerim se odpravljajo zadržki za pristop teh držav.
Glavna razlika med sporazumom in protokolom je v tem, da se s
protokolom zahteva mednarodna registracija tudi na podlagi
nacionalne prijave in ne le na podlagi že priznane pravice, rok za
ugovor je 18 mesecev, zahteva se lahko vloži tudi v angleškem
jeziku (po sporazumu le v francoskem jeziku).
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Pristop k protokolu ne zahteva sprememb Zakona o industrijski
lastnini (Ur.l. RS, št. 13/92, 27/93). Po sprejetju Pravil za izvajanje
protokola bo potrebno spremeniti in dopolniti obstoječi Pravilnik o
postopku za mednarodno registracijo znamk (Ur.l. RS, št. 15/93).
Protokol ratificira Državni zbor Republike Slovenije na podlagi
drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah.
S pristopom k protokolu za Republiko Slovenijo ne nastanejo
nobene nove finančne obveznosti, saj se ne zahteva plačevanje
članarin. Zneski, ki jih sedaj dobiva proračun Republike Slovenije
od mednarodno registriranih znamk, se bodo povečali. Zaradi
izvajanja protokola tudi ni potrebe po dodatnih zaposlitvah v Uradu
za intelektualno lastnino.
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Predlog

ZAKONA

0

RATIFIKACIJI

POGODBE

0

VARSTVU

SIMBOLA

(MNPVOS)

NAIROBIJSKE

OLIMPIJSKEGA

- EPA 193-11 -

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

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 12. junija 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI NAIROBIJSKE
POGODBE O VARSTVU OLIMPIJSKEGA SIMBOLA,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo;
- dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada za varstvo intelektualne
lastnine;
- Borut MAHNIČ, 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. POGLAVJE
Temeljne določbe

1. člen
Ratificira se Nairobijska pogodba o varstvu olimpijskega simbola,
sprejeta v Nairobiju 26. septembra 1981.

1. člen
Obveznost držav
Vsaka država pogodbenica te pogodbe se obveže, da bo ob
upoštevanju 2. in 3. člena zavrnila ali razveljavila registracijo
znamke in z ustreznimi ukrepi prepovedala, da se kot znamka ali
drug znak za komercialne namene uporablja katerikoli znak, ki
vsebuje ali je sestavljen iz olimpijskega simbola, kot je ta določen
z ustanovno listino Mednarodnega olimpijskega komiteja, razen
z dovoljenjem Mednarodnega olimpijskega komiteja. Omenjena
definicija in grafična predstavitev navedenega simbola sta v prilogi.

2. člen
Pogodba se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:
NAIROBIJSKA POGODBA
O VARSTVU OLIMPIJSKEGA SIMBOLA
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(2) Vsaka država, na katero se ne nanaša prvi odstavek in je
članica Organizacije združenih narodov ali katere od
specializiranih agencij Organizacije združenih narodov, lahko
postane pogodbenica te pogodbe z deponiranjem listine o pristopu.

2. člen
Izjeme od obveznosti
(1) Obveznosti, predvidene v 1. členu, ne zavezujejo nobene
države pogodbenice te pogodbe v zvezi:
i) s katerokoli znamko, ki vsebuje olimpijski simbol ali je iz njega
sestavljena, če je bila ta znamka registrirana v državi, preden je
za to državo začela veljati ta pogodba, ali se v času, ko v tej
državi obveznost, predvidena v 1. členu, šteje za začasno
odloženo po 3. členu;
ii) z neprekinjeno uporabo v tej državi katerekoli znamke ali
drugega znaka, ki vsebuje olimpijski simbol ali je iz njega sestavljen,
za komercialne namene, ko jo uporablja katerakoli oseba ali
podjetje, ki je v tej državi zakonito začelo s tako uporabo, preden
je ta pogodba začela veljati zanjo, ali se v času, ko se v tej državi
obveznost, predvidena v 1. členu, šteje za začasno odloženo po
3. členu.

(3) Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ir> pristopu se deponirajo
pri generalnem direktorju Organizacije (v nadaljevanju: generalni
direktor).
6. člen
Začetek veljavnosti pogodbe
(1) Za prve tri države ki deponirajo svoje listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne ta pogodba veljati mesec
dni po deponiranju tretje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu.
(2) Za vse druge države, ki deponirajo svoje listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne ta pogodba veljati mesec
dni od dneva deponiranja te listine.

(2) Določbe pododstavka i) prvega odstavka se uporabljajo tudi
za znamke, katerih registracija velja v držaVi na podlagi registracije
po pogodbi, katere pogodbenica je ta država.

7. člen
Odpoved pogodbe

(3) Uporaba z dovoljenjem osebe ali podjetja, na katero se sklicuje
pododstavek ii) prvega odstavka, se za namene omenjenega
odstavka šteje, kot da jo uporablja navedena oseba ali podjetje.

(1) Vsaka država lahko odpove to pogodbo z uradnim obvestilom
generalnemu direktorju.

(4) Nobena država pogodbenica te pogodbe ni dolžna prepovedati
uporabe olimpijskega simbola, kadar se ta simbol uporablja v
množičnih občilih zaradi obveščanja o olimpijskem gibanju ali
njegovih dejavnostih.

(2) Odpoved začne veljati eno leto od dneva, ko generalni direktor
prejme uradno obvestilo.
8. člen
Podpis in jeziki pogodbe

3. člen
Začasna odložitev obveznosti

(1) Ta pogodba se podpiše v enem izvirniku v angleškem,
francoskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa
besedila enako verodostojna.

Obveznosti, predvidene v 1. členu, lahko vsaka država
pogodbenica te pogodbe šteje za začasno odložene v vsakem
obdobju, ko med Mednarodnim olimpijskim komitejem in
nacionalnim olimpijskim komitejem zadevne države ni veljavnega
sporazuma glede pogojev, pod katerimi bo Mednarodni olimpijski
komite podeljeval dovoljenja za uporabo olimpijskega simbola v
tej državi, in glede deleža nacionalnega olimpijskega komiteja v
dohodku, ki ga Mednarodni olimpijski komite dobi za podeljevanje
omenjenih dovoljenj.

(2) Uradna besedila v arabskem, nemškem, italijanskem in
portugalskem jeziku ter v drugih jezikih, ki jih lahko določi
konferenca Organizacije ali skupščina Pariške unije, določi
generalni direktor po posvetovanju z zainteresiranimi vladami.
(3) Ta pogodba je na voljo za podpis v Nairobiju do 31. decembra
1982, potem pa v Ženevi do 30. junija 1983.
9. člen
Deponiranje pogodbe, pošiljanje kopij, registracija
pogodbe

II. POGLAVJE
Povezovanje držav
4. člen
Izjeme v zvezi s I. poglavjem

(1) Ko izvirnik te pogodbe ni več na voljo za podpis v Nairobiju, se
deponira pri generalnem direktorju.

Za države pogodbenice te pogodbe, ki so članice carinske unije,
prostotrgovinske cone, kateregakoli drugega ekonomskega
združenja ali kateregakoli drugega regionalnega ali podregionalnega združenja, določbe I. poglavja ne vplivajo na obveznosti
po aktu, ki ustanavlja tako unijo, cono ali drugo združenje, še
posebej glede določb tega akta, ki urejajo prost pretok blaga in
storitev.

(2) Generalni direktor overi in pošlje po dve kopiji te pogodbe
vsem državam, na katere se nanaša prvi in drugi odstavek 5,
člena, in na zahtevo vsaki drugi državi.
(3) Generalni direktor registrira to pogodbo pri sekretariatu
Organizacije združenih narodov.
10. člen
Uradna obvestila

III. POGLAVJE
Končne določbe

Generalni direktor uradno obvesti države, na katere se nanaša
ta prvi in drugi odstavek 5. člena, o:

5. člen
Način, kako lahko države postanejo pogodbenice

i) podpisih po 8. členu;
ii) deponiranju listin o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu po
tretjem odstavku 5. člena;
iii) datumu začetka veljavnosti te pogodbe po prvem odstavku 6.
člena;
iv) vsaki odpovedi z uradnim obvestilom po 7. členu.

(1) Vsaka država članica Svetovne organizacije za intelektualno
lastnino (v nadaljevanju: Organizacija) ali Mednarodne (pariške)
unije za varstvo industrijske lastnine (v nadaljevanju: Pariška
unija) lahko postane pogodbenica te pogodbe:
i) s podpisom, ki mu sledi deponiranje listine o ratifikaciji, sprejetju
ali odobritvi, ali
ii) z deponiranjem listine c pristopu.
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3. člen

Olimpijski simbol je sestavljen iz petih medsebojno prepletenih
krogov: modrega, rumenega, črnega, zelenega in rdečega,
razporejenih v tem vrstnem redu od leve proti desni. Sestavljajo
ga samostojni olimpijski krogi, ne glede na to ali so ene barve ali
različnih barv.

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Pogodba o varstvu olimpijskega simbola je bila sklenjena 26.
septembra 1981 v Nairobiju.

nepooblaščenih subjektov. Republika Slovenija pa bo skladno z
obveznostmi članstva v Mednarodnem olimpijskem komiteju
zaščitila olimpijski simbol.

K tej pogodbi lahko pristopijo vse države članice Svetovne
organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) ali članice Pariške
unije za varstvo industrijske lastnine. Listine o ratifikaciji, sprejetju,
pristopu ali odobritvi se deponirajo pri generalnem direktorju WIPO.

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
pogodbo ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Pristop k tej pogodbi ne zahteva spremembe obstoječih, niti
sprejetja novih predpisov.

S to pogodbo so države pogodbenice obvezane zavrniti ali
razveljaviti registracijo znaka, ki vsebuje ali je sestavljen iz
olimpijskega simbola, kot znamke ter z določenimi ukrepi
prepovedati uporabo takega znaka v komercialne namene (1.
člen).

Pogodbenice te pogodbe nimajo nobenih finančnih obveznosti,
saj pogodba ne predvideva plačevanja kakšnih prispevkov, zato
status Slovenije kot pogodbenice ne bo obremenjeval proračuna.
Prav tako pa zaradi izvajanja pogodbe ni potrebe po novih
zaposlitvah v Uradu Republike Slovenije za varstvo intelektualne
lastnine.

S pristopom k pogodbi se olimpijski simbol ne sme zavarovati kot
znamka, zato bo onemogočena zloraba tega simbola s strani
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