DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE -SLOVENIJE
DOKU MENTACIJA

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 6. februar 2001

Letnik XXVII

PREDLOGI ZAKONOV
- Predlog zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (ZCUKPIL) - hitri postopek
-EPA 94-III
- Predlog zakona o nekaterih ukrepih, ki se nanašajo na Zvezno republiko Jugoslavijo (ZNUZRJ) - hitri
postopek - EPA 97 - III
- Predlog zakona o določitvi višine koncesijske dajatve za opravljanje gospodarske javne službe prenosa
zemeljskega plina in upravljanja prenosnega omrežja (ZKDPZP) - hitri postopek - EPA 98 - III
- Predlog zakona s spremembi zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-B) - skrajšani postopek
- EPA 93 - III
RATIFIKACIJE
- Predlog zakona o ratifikaciji Strasbourškega sporazuma o mednarodni klasifikaciji patentov (MSSMKP)
- EPA 95 - III
- Predlog zakona o ratifikaciji Dunajskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov
znamk (MDSMKZ) - EPA 96 - III
- Popravek predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o
ponovnem sprejemu oseb, ki so nezakonito vstopile in/ali nezakonito bivajo na ozemlju njunih držav
(BROPSO) - EPA 55 - III
SOPREDLAGATELJSTVA
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o gozdovih (ZG-A) - prva obravnava - EPA 522
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o odpravi dvojnega državljanstva (ZODD) - prva obravnava - EPA 773
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembah zakona o komunalnih taksah (ZKT-D) - prva obravnava
- EPA 1457
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o verskih skupnostih (ZVS) - prva obravnava - EPA 1643
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic na področju duševnega
zdravja (ZBZPDZ) - prva obravnava - EPA 640 - II
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o davčnem svetovanju (ZDavS) - prva obravnava - EPA 651 - II
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o osnovni šoli (ZOsn-?) - prva obravnava
- EPA 1034 - II (zadržan)
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?)
- prva obravnava - EPA 1070 - II (zadržan)
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-?) - skrajšani postopek - EPA 1314-11
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

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

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

CARINSKIH

PRAVIC

UKREPIH

PRI

INTELEKTUALNE

KRŠITVAH

LASTNINE

(ZCUKPIL)
- hitri postopek - EPA 94 - III

zakon čimprej sprejeti. Poleg tega se je Republika Slovenija v
pogajanjih z Evropsko unijo zavezovala, da bo čimprej,
najkasneje pa do 1.1.2001 sprejela zakon, ki bo omogočal
imetnikom pravic intelektualne lastnine varstvo pravic tudi s
pomočjo carinskih organov.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-3411-0006
Številka: 391-04/2001-1
Ljubljana, 18.01.2001
Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 18.1.2001 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O CARINSKIH UKREPIH PRI
KRŠITVAH PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE,
- ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

- dr. Tea PETRIN, ministrica za gospodarstvo,
- Erik VRENKO, direktor Urada Republike Slovenije za
intelektualno lastnino,
- Andrej PIANO, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Uradu
Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
- Mojca PEČAR, svetovalka direktorja Urada Republike
Slovenije za intelektualno lastnino,
- Mateja VRANIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance,
- Selena RAUTER RAZBORŠEK, svetovalka predstojnika,
Generalni carinski urad.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o carinskih ukrepih
pri kršitvah pravic intelektualne lastnine obravnava po hitrem
postopku, ker gre za izredne potrebe države in terjajo čim
hitrejši sprejem tega zakona.
Glavni razlog za sprejem zakona je uskladitev slovenske
zakonodaje s pravom ES in priprava na vstop v Evropsko
unijo. Skladno z drugim odstavkom 68. člena Sporazuma o
pridružitvi mora Republika Slovenija od začetka veljavnosti
sporazuma varovati pravice intelektualne lastnine na ravni
varstva v Skupnosti, vključno z učinkovitimi ukrepi za
uveljavljanje takih pravic. Ker v Sloveniji ni predpisa, ki bi
zagotavljal tako varstvo kot je v Evropski uniji, je potrebno ta
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Pri pripravi zakona so bile upoštevane nekatere določbe evropske
uredbe, npr. o omogočanju širokega varstva, o zadržanju
carinskega blaga po uradni dolžnosti, o vložitvi zahteve za varstvo
pravic pri enem organu, vsebini zahteve...

I. UVOD
Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Ukrepi carinskih organov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine
so v Republiki Sloveniji urejeni s Sporazumom o trgovinskih vidikih
pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/95, v
nadaljevanju Sporazum TRIPS) in 173. členom Zakona o avtorski
in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, v nadaljevanju
ZASP).

Ureditev v pravu Evropske skupnosti
V pravu ES so ukrepi na meji pri kršitvah pravic intelektualne
lastnine določeni z Uredbo ES o določitvi ukrepov, s katerimi se
prepoveduje sprostitev ponarejenega in piratskega blaga za prost
promet, izvoz, ponovni izvoz ali uvedbo blaga v odložni postopek
z dne 22. decembra 1994 in dopolnjene leta 1999 (Council Regulation (EC) No. 3295/94 of 22 December 1994 laying down measures to prohibit the release for free circulation export, re-export
or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated
goods (OJL 341/94) as amended (OJL 241/1999)).

Takšna pravna ureditev je sicer prestala pregled zakonodaje s
področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine pri Svetu za
TRIPS, vendar pa ni enotna in tudi ni popolna. Za kršitve pravic
industrijske lastnine se uporabljajo določbe Sporazuma TRIPS,
za kršitev avtorskih pravic pa ZASP. Tako npr. ZASP ne predvideva
podaljšanja roka za vložitev tožbe, neposredna uporabljivost
določb Sporazuma TRIPS pa je včasih lahko težavna.

Uredba vsebinsko sledi določbam Sporazuma TRIPS, vendar pa
je v nekaterih določbah mnogo bolj natančna, npr. pri postopku
vložitve zahteve, omogočanju širšega varstva (patenti, modeli,
geografske označbe).

Sprejetje zakonodaje, ki omogoča učinkovito uveljavljanje pravic
intelektualne lastnine, je obveznost, ki jo je Republika Slovenija
sprejela s pristopom k Svetovni trgovinski organizaciji ter tudi
neposredno izhaja iz drugega odstavka 68. člena Zakona o
ratifikaciji evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi
strani, s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja
evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RSMP, št. 13/97, v nadaljevanju Sporazum o pridružitvi).

Uredbo neposredno izvajajo carinski organi držav članic. Uredb
ES namreč ni potrebno neposredno vključiti v notranjo zakonodajo,
ampak je potrebno z notranjo zakonodajo le omogočiti njihovo
učinkovito izvajanje (določitev pristojnega carinskega organa,
zakoni za izvajanje postopkov...).

Ocena finančnih sredstev, potrebnih iz državnega
proračuna, in druge posledice
Za izvrševanje zakona ne bo potrebno zagotoviti novih dodatnih
sredstev iz proračuna.

Cilji in načela zakona
Cilj predlaganega Zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic
intelektualne lastnine je enotno, za vse pravice intelektualne
lastnine enako, urediti ukrepe carinskih organov, kadar ti pri
svojem delu naletijo na blago, s katerim bi se lahko kršile pravice
intelektualne lastnine. Imetniki pravic intelektualne lastnine bodo
lahko tako ne glede na vrsto pravice uveljavljali pravice po tem
zakonu na enak način.

Carinska uprava Republike Slovenije bo izvajala zakon v okviru
svojih rednih pristojnosti, predlagane rešitve v zakonu pa so
zastavljene tako, da nosijo konkretne stroške v postopkih
udeleženci in ne država. Državni organ namreč le olajšuje oziroma
pomaga imetniku pravice pri uveljavljanju varstva njegovih pravic.

Zakon vsebinsko vključuje določbe 4. poglavja III. dela Sporazuma
TRIPS (Posebne zahteve v zvezi z ukrepi na meji 51.- 60. člen),
vendar pri tem ne podvaja določb, ki jih vsebujejo sedaj veljavni
slovenski predpisi (npr. Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95,
28/95, 32/99, popravek 40/99, v nadaljevanju CZ)). Predlagani
zakon temelji na rešitvah, sprejetih v CZ, in jih z ničimer ne
spreminja.

II. Besedilo členov:
Prvo poglavje
Splošne določbe

S sprejetjem zakona bo dosežena večja učinkovitost varstva
pravic intelektualne lastnine in zmanjšanje trgovine s ponarejenim
blagom v Republiki Sloveniji. Imetniki pravic intelektualne lastnine
bodo namreč ob pomoči carinskih organov hitreje, lažje in bolj
učinkovito preprečili vstop ponarejenega blaga na območje
Republike Slovenije in tudi lažje uveljavljali svoje pravice (npr.
shranitev dokazov o kršitvi pravic). Učinkovito varstvo pravic
zagotavlja predvsem omogočanje začetka postopka ne samo na
podlagi zahteve imetnika pravice, ampak tudi po uradni dolžnosti.

1. člen
(vsebina zakona)
1) S tem zakonom se določajo ukrepi v zvezi s kršitvami pravic
intelektualne lastnine ob vnosu blaga v Republiko Slovenijo
oziroma iznosu blaga iz nje.
2) Postopek za izvedbo ukrepov v zvezi s kršitvami pravic
intelektualne lastnine po tem zakonu se začne na zahtevo
imetnika pravice ali po uradni dolžnosti.

Republika Slovenija bo s predlaganim zakonom še pred vstopom
v EU uredila ukrepe carinskih organov v zvezi s kršitvami pravic
intelektualne lastnine podobno, kot so ti določeni s predpisi
Evropske skupnosti (v nadaljevanju ES). Taka ureditev bo
carinskim organom olajšala prehod na neposredno izvajanje
evropskih predpisov po vstopu v Evropsko unijo (v nadaljevanju
EU).
poročevalec, št. 7

3) Za izvajanje tega zakona so pristojni carinski organi.
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2. člen
(prepoved)

5) Kot delovni dan se šteje dan, ko dela Generalni carinski urad.

1) Če je na podlagi izvršenega postopka po tem zakonu
ugotovljeno, da se z nekim blagom krši pravice intelektualne
lastnine, je prepovedan vnos takega blaga na carinsko območje,
sprostitev takega blaga v prost promet, njegov izvoz in ponovni
izvoz, začetek katerega koli odložnega carinskega postopka za
tako blago ali njegov vnos v prosto carinsko cono.

4. člen
(odločanje)
1) Carinski organi odločajo na podlagi tega zakona in zakona, ki
ureja postopke carinskih organov v zvezi z določitvijo carinsko
dovoljene rabe ali uporabe blaga.
2) Zoper odločitev carinskega organa po tem zakonu ni pritožbe,
možna pa je tožba v upravnem sporu, ki se vloži pri Upravnem
sodišču v Ljubljani. V sporu odloča sodišče na sedežu v Ljubljani.

2) Ta zakon se ne nanaša na blago, ki je brez soglasja imetnika
pravice predmet carinskega obravnavanja, če je blago označeno
z znamko s soglasjem imetnika pravice, ali če je bilo blago, ki je
zavarovano s patentom, dodatnim varstvenim certifikatom,
modelom, avtorsko ali sorodno pravico, proizvedeno s soglasjem
imetnika pravice.

Drugo poglavje
Postopek na zahtevo

3) Ta zakon se ne nanaša na blago nekomercialne narave, ki se
nahaja v potnikovi osebni prtljagi, če je količina blaga oziroma
njegova vrednost v okviru količine oziroma vrednosti, ki je po
carinskih predpisih lahko oproščena plačila carine.

5. člen
(zahteva)

3. člen
(pomen izrazov)

1) Zahteva se vloži pri Generalnem carinskem uradu. Skupaj z
vložitvijo zahteve se plača taksa po zakonu, ki ureja upravne
takse.

1) Ponarejeno blago je:
a) blago, vključno z embalažo, ki je brez dovoljenja označeno z
znakom, ki je enak znamki, veljavni za enako vrsto blaga, ali
znakom, ki ga po njegovih bistvenih lastnostih ni mogoče
razlikovati od te znamke, s čimer to blago krši pravice imetnika
zadevne znamke, veljavne v Republiki Sloveniji;
b) kakršen koli simbol znamke, kot so logotip, etiketa, nalepka,
brošura, navodila za uporabo, garancijski dokument, ne glede
na to, ali je predložen skupaj ali ločeno od blaga, če so podane
enake okoliščine kot za blago po prejšnji točki;
c) embalaža, ki je označena z znakom ponarejenega blaga in je
predložena ločeno od blaga, če so podane enake okoliščine
kot za blago po točki a) tega odstavka;
d) blago, ki je neupravičeno označeno z veljavno geografsko
označbo ali z znakom, ki ga v njegovih bistvenih lastnostih ni
mogoče razlikovati od te geografske označbe, s čimer to
blago krši pravice upravičenca do geografske označbe,
veljavne v Republiki Sloveniji;
e) blago, ki krši patent ali dodatni varstveni certifikat, veljaven v
Republiki Sloveniji.

2) Zahteva mora vsebovati predvsem:
a) podatke o vložniku zahteve in imetniku pravice, če imetnik
pravice ni vložnik zahteve (priimek, ime in naslov oziroma
firmo in sedež);
b) natančen opis blaga, ki omogoča carinskim organom
identifikacijo blaga;
c) dokaz, da je vložnik zahteve imetnik pravice za to blago ali v
zvezi s tem blagom ali da vlaga zahtevo z njegovim
pooblastilom;
d) dokaze, ki kažejo na to, da je njegova pravica verjetno kršena;
e) druge razpoložljive podatke, pomembne za odločitev o zahtevi,
kot so podrobnosti za identifikacijo pošiljke, kraj, kjer se blago
nahaja oziroma kraj, kamor bi naj bilo poslano, pričakovani
datum prihoda ali odhoda pošiljke, podatke o transportnem
sredstvu, podatke o uvozniku, izvozniku, prejemniku oziroma
posestniku blaga;
f) predlagano obdobje trajanja ukrepov carinskih organov, ki ne
sme biti daljše od dveh let od vložitve zahteve.

6. člen
(odločitev o zahtevi in zavarovanje)

2) Kot ponarejeno blago po prejšnjem odstavku se šteje tudi
piratsko blago. Piratsko blago je blago, ki je kopija ali imitacija
blaga ali ki vsebuje kopijo ali imitacijo blaga, ki je bilo izdelano brez
soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice ali pravice iz modela,
če izdelava teh kopij ali imitacij krši pravice imetnikov teh pravic v
Republiki Sloveniji.

1) Generalni carinski urad ugodi zahtevi, če vložnik zahteve izkaže
za verjetno, da bi z zadevnim blagom lahko bile kršene pravice
imetnika pravice. Generalni carinski urad o ugoditvi zahtevi obvesti
carinske urade.

3) Kot ponarejeno blago po prvem odstavku tega člena se šteje
tudi vsak kalup, šablona ali matrica, ki je posebej oblikovana ali
prilagojena za izdelavo ponarejene znamke ali geografske
označbe ali blaga, označenega s tako znamko ali geografsko
označbo, ali za izdelavo blaga, ki krši patent ali dodatni varstveni
certifikat, ali za izdelavo piratskega blaga, če uporaba takega
kalupa, šablone ali matrice krši pravice imetnika te pravice v
Republiki Sloveniji.

2) Generalni carinski urad lahko ob ugoditvi zahtevi odloči, da
mora vložnik zahteve predložiti instrument zavarovanja plačila
stroškov in morebitne škode, ki bi utegnila nastati zaradi ukrepov,
ki bi se kasneje izkazali za neupravičene.

4) Imetnik pravice je oseba, ki se po zakonu šteje za imetnika
znamke, patenta, dodatnega varstvenega certifikata, modela,
avtorske ali sorodne pravice ali za upravičenca do geografske
označbe.

4) Minister, pristojen za finance, s podzakonskim predpisom
natančneje določi način predložitve instrumenta zavarovanja,
kriterije za določitev njegove višine ter način sprostitve in vnovčitve
instrumenta zavarovanja iz drugega odstavka tega člena.
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3) Kot ustrezni instrument zavarovanja plačila stroškov in
morebitne škode po prejšnjem odstavku se šteje bančna garancija,
ki jo izda banka s sedežem v Republiki Sloveniji.
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5) Če imetnik pravice ne ravna v skladu s tem členom, pristojni
carinski organ nemudoma prepusti začasno zadržano blago v
izbrano carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, če so izpolnjeni
ostali pogoji za prepustitev blaga po zakonu, ki ureja postopke
carinskih organov v zvezi z določitvijo carinsko dovoljene rabe
ali uporabe blaga.

7. člen
(evidenca)
1) Generalni carinski urad vodi evidenco o vloženih zahtevah in
odločitvah carinskih organov. Evidenca poleg podatkov, katerih
vodenje zaradi izvajanja carinskih predpisov določa zakon, ki
ureja carinsko službo, vsebuje predvsem še naslednje podatke:
a) podatke o vložniku zahteve in imetniku pravice, če ta ni vložnik
zahteve;
b) podatke o uvozniku, izvozniku, prejemniku oziroma
posestniku blaga, če so na razpolago;
c) vrsta blaga, za katerega se zahteva varstvo po tem zakonu;
d) vrsta in trajanje ukrepov carinskih organov.

6) Sodišče odloča o tožbah po tem členu prednostno.
10. člen
(varščina namesto zadržanja blaga)
1) Če blago domnevno krši patent, dodatni varstveni certifikat ali
model, lahko lastnik, uvoznik ali prejemnik blaga ob plačilu
varščine zahteva prepustitev tega blaga in razveljavitev odločbe
o začasnem zadržanju blaga, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
a) Generalni carinski urad je bil pravočasno obveščen o vložitvi
tožbe po 9. členu tega zakona,
b) do izteka roka iz prvega odstavka 11. člena tega zakona ni
bila izdana odločba o zasegu blaga in
c) izpolnjeni so pogoji za prepustitev blaga po zakonu, ki ureja
postopke carinskih organov v zvezi z določitvijo carinsko
dovoljene rabe ali uporabe blaga.

2) Za namene zbiranja, obdelave, shranjevanja, posredovanja,
uporabe in arhiviranja podatkov, vsebovanih v evidenci iz
prejšnjega odstavka, se uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov oziroma podatkov, ki pomenijo poslovno
skrivnost, če ni s tem zakonom, zakonom, ki ureja carinsko
službo, ali drugim predpisom drugače določeno.
8. člen
(postopek z začasnim zadržanjem blaga)
1) Če carinski organ pri svojem delu odkrije blago, ki ustreza
opisu blaga iz odločbe Generalnega carinskega urada o ugoditvi
zahtevi za varstvo pravic po tem zakonu, začasno, za obdobje
treh delovnih dni, zadrži prepustitev blaga in o tem nemudoma
pisno obvesti Generalni carinski urad in imetnika pravice, če mu
je znan, oziroma vložnika zahteve.

2) Generalni carinski urad določi višino varščine iz prejšnjega
odstavka tako, da so varovani interesi imetnika pravice.
3) Kot varščina se uporabi bančna garancija, ki jo izda banka s
sedežem v Republiki Sloveniji.
4) Minister, pristojen za finance, s podzakonskim predpisom
natančneje določi način predložitve varščine, kriterije za določitev
njene višine in način sprostitve oziroma vnovčitve varščine iz
tega člena.

2) Če carinski organ ni obvestil imetnika pravice oziroma vložnika
zahteve o začasnem zadržanju blaga po prejšnjem odstavku, to
nemudoma stori Generalni carinski urad.
3) Ne glede na druge predpise se lahko imetnik pravice v času
začasnega zadržanja blaga na podlagi pisnega obvestila
Generalnega carinskega urada oziroma carinskega organa in v
skladu s pogoji, ki jih le-ta določi, seznani z razpoložljivo
dokumentacijo o uvozu blaga v obsegu, ki je potreben, da se mu
omogoči morebitno uveljavljanje sodnega varstva njegovih pravic.

11. člen
(postopek z zasegom blaga)
1) Če imetnik pravice vloži tožbo v skladu z 9. členom tega zakona,
Generalni carinski urad pisno obvesti o tem pristojni carinski
urad. Le-ta nemudoma, najpozneje pa v petih delovnih dneh od
dneva, ko je Generalni carinski urad prejel obvestilo o vloženi
tožbi, izda odločbo o zasegu blaga do pravnomočne odločitve
sodišča.

4) Začasno zadržano blago se hrani v skladu s carinskimi
predpisi, ki veljajo za carinsko skladiščenje blaga.

2) Zaseženo blago iz prejšnjega odstavka se hrani v skladu s
carinskimi predpisi, ki veljajo za carinsko skladiščenje blaga.

9. člen
(tožba zaradi kršitve pravic)
1) Če imetnik pravice v času začasnega zadržanja blaga po
prvem odstavku prejšnjega člena Generalnemu carinskemu
uradu pisno sporoči, da bo v zvezi z zadržanim blagom pri sodišču
vložil tožbo zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine, pristojni
carinski organ blago začasno zadrži še za nadaljnjih deset
delovnih dni.

12. člen
(odvzem blaga)
Če sodišče s pravnomočno sodbo ugotovi, da blago krši pravice
intelektualne lastnine, imetnik pravice pa ni zahteval odvzema
blaga, odloči o odvzemu blaga pristojni carinski urad.

2) Imetnik pravice mora v roku iz prejšnjega odstavka vložiti
tožbo in Generalnemu carinskemu uradu o tem predložiti dokaz.

13. člen
(prepustitev blaga)

3) Generalni carinski urad lahko v utemeljenih primerih na zahtevo
imetnika pravice določi dodatni rok za vložitev tožbe iz prvega
odstavka tega člena, ki ne sme biti daljši od deset delovnih dni, in
o tem pisno obvesti pristojni carinski organ.

Če sodišče zavrže tožbo ali zavrne tožbeni zahtevek iz 9. člena
tega zakona, Generalni carinski urad o tem nemudoma pisno
obvesti pristojni carinski organ, ki nemudoma prepusti blago v
izbrano carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, če so izpolnjeni
ostali pogoji za prepustitev blaga po zakonu, ki ureja postopke
carinskih organov v zvezi z določitvijo carinsko dovoljene rabe
ali uporabe blaga.

4) Če imetnik pravice ravna v skladu s tem členom, se šteje, da
je blago zadržano do izdaje odločbe pristojnega carinskega urada
o zasegu.
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Tretje poglavje
Postopek po uradni dolžnosti

b) v primerih iz 13. člena tega zakona;
c) če carinski organi ne morejo izterjati stroškov od osebe, zoper
katero je imetnik pravice sprožil postopek za varstvo pravic.

14. člen
(začetek postopka po uradni dolžnosti)
18. člen
(ravnanje z odvzetim blagom)

Če carinski organ v postopkih v zvezi z vnosom blaga na carinsko
območje, sprostitvijo blaga v prost promet, izvozom, ponovnim
izvozom in začetkom odložnega carinskega postopka ali vnosa
blaga v prosto carinsko cono ugotovi, da je blago očitno
ponarejeno, lahko tako blago zadrži za obdobje treh delovnih dni.

1) Pristojni carinski organ blago, ki je odvzeto v skladu s tem
zakonom, praviloma uniči. Uničenje se izvede v skladu s carinskimi
predpisi o uničenju carinskega blaga pod carinskim nadzorom.
Ostanki in odpadki, ki preostanejo po uničenju blaga, so carinsko
blago in se obravnavajo v skladu s carinskimi predpisi.

15. člen
(vložitev zahteve)

2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko na predlog zainteresirane
osebe pristojni carinski organ izjemoma odobri drugačno uporabo
blaga iz prejšnjega odstavka, če takšna uporaba ne krši pravic
imetnika pravice in če stroški izvedbe ne bremenijo državnega
proračuna. Carinski organ v nobenem primeru ne sme dovoliti
ponovnega izvoza odvzetega blaga.

1) Če carinski organ zadrži blago v skladu s prejšnjim členom
tega zakona, o tem nemudoma pisno obvesti Generalni carinski
urad, ki nato pisno obvesti imetnika pravice o zadržanju, možni
kršitvi njegovih pravic in možnosti vložitve zahteve po 5. členu
tega zakona v roku treh delovnih dni od dneva zadržanja blaga.

3) Stroške uničenja blaga po prvem odstavku tega člena nosi
carinski deklarant oziroma uvoznik blaga, ki je bilo odvzeto v
skladu s tem zakonom.

2) Če imetnik pravice vloži zahtevo v skladu s prejšnjim
odstavkom, se šteje, da je blago zadržano do odločitve
Generalnega carinskega urada. Če Generalni carinski urad v
skladu s 6. členom tega zakona ugodi zahtevi, se blago začasno
zadrži za nadaljnjih deset delovnih dni. V tem roku mora imetnik
pravice izvesti dejanja iz 9. člena tega zakona.

Peto poglavje
Prehodne in končne določbe

16. člen
(postopek)

19. člen
(podzakonski predpis)

V postopku po uradni dolžnosti se smiselno uporabljajo določbe
8. do 13. člena tega zakona.

Minister, pristojen za finance, izda podzakonski predpis iz 6. in
10. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)

Četrto poglavje
Stroški v zvezi z blagom in ravnanje z odvzetim
blagom

1) Z dnem začetka uporabe tega zakona preneha veljati 173.
člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št.
21/95, v nadaljevanju ZASP).

17. člen
(stroški v zvezi z blagom)

2) Določbe 173. člena ZASP se še naprej uporabljajo za postopke,
uvedene na njegovi podlagi.

1) Stroške hrambe in ohranjanja blaga v času začasnega zadržanja
oziroma zasega blaga do pravnomočnosti odločitve o odvzemu
blaga po tem zakonu nosi oseba, zoper katero je imetnik pravice
sprožil postopek za varstvo pravic.

21. člen
(začetek veljavnosti in začetek uporabe)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev po
uveljavitvi.

2) Ne glede na prejšnji odstavek nosi stroške iz prejšnjega
odstavka imetnik pravice:
a) če ne ravna v skladu z 9. členom tega zakona;
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III. OBRAZLOŽITEV PO ČLENIH

1. člen

3. člen

Prvi odstavek določa vsebino zakona. Zakon ureja ukrepe v
zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine, ki se odkrijejo ob
vnosu oziroma iznosu blaga iz Republike Slovenije. Zakon ne
omejuje ukrepov zgolj na ukrepe na meji, torej ukrepe obmejnih
organov, ampak omogoča tudi ukrepanje organov v notranjosti
območja Republike Slovenije. Med pravice intelektualne lastnine
spadajo pravice industrijske lastnine in avtorska in sorodne
pravice.

V tem členu je določen pomen izrazov: ponarejeno blago, piratsko
blago (ki se šteje kot ponarejeno blago), imetnik pravice in delovni
dan.
Definicija ponarejenega blaga je povzeta po točkah a) in d)
drugega odstavka 1. člena Uredbe ES in tretjem odstavku istega
člena. Za razliko od Uredbe ES šteje sicer zakon piratsko blago
kot ponarejeno blago, ker pa povzema tudi definicijo piratskega
blaga je razlika zgolj navidezna. Zakon poleg tega vključuje v
definicijo ponarejenega blaga tudi blago, ki je neupravičeno
označeno z geografsko označbo (veljavno v Republiki Sloveniji)
ali z znakom, ki ga v bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od
geografske označbe. S tem je razširjeno varstvo po tem zakonu
tudi na blago, ki bi lahko kršilo pravice upravičencev do geografske
označbe.

Drugi odstavek omogoča, da se lahko začne postopek za izvedbo
ukrepov po tem zakonu na zahtevo imetnika pravice ali po uradni
dolžnosti. Postopek, ki se začne na zahtevo imetnika pravice, je
urejen v členih od 5 do 13 tega zakona, postopek, ki se začne po
uradni dolžnosti, pa v členih od 14 do 16, pri čimer se smiselno
uporabljajo določbe 8. do 13. člena tega zakona.

Zaradi širjenja obsega varstva je bilo potrebno pri definiciji imetnika
pravice, ki je povzeta po točki b) drugega odstavka 1. člena
Uredbe ES, dodati upravičence geografske označbe - pri
geografski označbi ni le ena oseba imetnik pravice, ampak je
upravičencev (»imetnikov«) več, saj je geografska označba
kolektivna pravica in jo lahko uporabljajo vsi, ki izpolnjujejo pogoje
za uporabo geografske označbe. Pri definiciji imetnika pravice je
potrebno tudi upoštevati, da je imetnik določen z drugimi zakoni,
in sicer tistimi, ki vsebinsko urejajo področje industrijske lastnine
oziroma področje avtorskega prava.

Tretji odstavek jasno določa, da so za izvajanje zakona pristojni
carinski organi.
Obveznost za sprejem zakona izhaja iz Sporazuma o trgovinskih
vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št. 10/95,
v nadaljevanju Sporazum TRIPS), in sicer iz 4. poglavja III. dela
Sporazuma TRIPS (Posebne zahteve v zvezi z ukrepi na meji,
členi 51 .-60.). Predlagana ureditev ustreza določbam Uredbe ES
o določitvi ukrepov, s katerimi se prepoveduje sprostitev
ponarejenega in piratskega blaga za prost promet, izvoz, ponovni
izvoz ali uvedbo blaga v odložni postopek z dne 22. decembra
1994 in dopolnjene leta 1999 (Council Regulation (EC) No. 3295/
94 of 22 December 1994 laying down measures to prohibit the
release for free circulation export, re-export or entry for a
suspensive procedure of counterfeit and pirated goods (OJL
341/94) as amended (OJL 241/1999), v nadaljevanju Uredba
ES), in sicer prvemu odstavku 1. člena ter določbam tretjega in
četrtega poglavja.

Ker so v zakonu roki določeni z delovnimi dnevi, je določen tudi
pomen izraza delovni dan. Kot delovni dan se šteje dan, ko dela
Generalni carinski urad.
4. člen
Prvi odstavek določa kot podlago za odločanje carinskih organov
ta zakon in Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99,
40/99, v nadaljevanju CZ).

2. člen
V prvem odstavku je podobno kot v 2. členu Uredbe ES določena
vsebina prepovedi - prepovedan je vnos blaga, s katerim se krši
pravice intelektualne lastnine, na carinsko območje, sprostitev
takega blaga v prost promet, njegov izvoz in ponovni izvoz,
začetek katerega koli odložnega carinskega postopka za tako
blago ali njegov vnos v prosto carinsko cono. Ta določba daje
podlago za ukrepe carinskih organov po tem zakonu (začasno
zadržanje, zaseg in odvzem blaga), sankcije pa so določene z
materialnimi predpisi s področja intelektualne lastnine.

Drugi odstavek enako kot ZIL izključuje možnost pritožbe,
omogoča pa vložitev tožbe v upravnem sporu. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču v Ljubljani, sodišče pa o njej odloča na sedežu
v Ljubljani. Razlog za predlagano rešitev je potreba po
specializiranem reševanju tovrstnih sporov, kar je mogoče
zagotoviti le na sedežu sodišča (v Ljubljani).

Drugi odstavek določa, da se zakon ne nanaša na blago, ki je
sicer brez soglasja imetnika pravice predmet carinskega
obravnavanja, če je bilo to blago označeno z znamko s soglasjem
imetnika pravice aH če je bilo blago, ki je zavarovano s patentom,
dodatnim varstvenim certifikatom, modelom, avtorsko ali sorodno
pravico, proizvedeno s soglasjem imetnika pravice. Gre za
vprašanje izčrpanja pravice intelektualne lastnine. Določba je
povzeta po četrtem odstavku 1. člena Uredbe ES.

Skladno z 51. členom Sporazuma TRIPS lahko imetnik pravice
intelektualne lastnine, kadar sumi, da bo nekdo poskusil npr.
uvoziti ponarejeno blago na trg v Slovenijo, pri Generalnem
carinskem uradu vloži zahtevo za varstvo pravic intelektualne
lastnine po tem zakonu in s tem predlaga izvedbo ukrepov
carinskih organov ter čas njihovega trajanja. Zaradi oblikovanja
čimbolj poenotene prakse je določeno, da se lahko vloži zahteva
le pri Generalnem carinskem uradu, ki bo o zahtevi tudi odločal
(prvi odstavek 6. člena) - rešitev je v skladu z osmim odstavkom
3. člena Uredbe ES. Hkrati z vložitvijo zahteve bo moral vložnik
plačati tudi upravno takso po Zakonu o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, v nadaljevanju ZUT), in sicer splošne
upravne takse za vlogo in odločbo. Praksa bo pokazala, ali bi bilo
primerneje v ZUT določiti posebno takso za te primere.

5. člen

Zakon se tudi ne nanaša na blago nekomercialne narave, ki je v
potnikovi osebni prtljagi, pod pogojem, da je količina blaga oziroma
njegova vrednost v okviru količine oziroma vrednosti, ki je po
carinskih predpisih lahko oproščena plačila carine. Določba je
povzeta po 10. členu Uredbe ES.
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Drugi odstavek določa vsebino zahteve, podobno kot Uredba ES
(drugi do peti odstavek 3. člena).

Vsebina tega člena je povzeta po 54. členu Sporazuma TRIPS
(obvestilo o začasni prekinitvi) ter 57. členu Sporazuma TRIPS
(pravica do nadzora in obvestila).

6. člen
9. člen

Pristojnost za odločanje je dana Generalnemu carinskemu uradu.
Ta ugodi zahtevi, vloženi po 5. členu tega zakona, če vložnik
zahteve izkaže za verjetno, da bi bile z blagom, ki je v carinskem
postopku, lahko kršene kakšne pravice intelektualne lastnine.
Če Generalni carinski urad ugodi zahtevi, obvesti o tem carinske
urade. Ti lahko nato, če pri svojem delu naletijo na blago, ki ustreza
opisu blaga iz odločbe Generalnega carinskega urada, izvedejo
ukrepe po tem zakonu (8. člen in nadaljnji členi tega zakona).

Trajanje začasne prekinitve je vezano na vložitev tožbe zaradi
kršitve pravic intelektualne lastnine. Če imetnik pravice v času
začasnega zadržanja blaga, to je v treh delovnih dneh, sporoči,
da namerava vložiti tožbo, zadrži pristojni carinski organ blago
še za nadaljnjih deset delovnih dni. Ta rok se lahko v utemeljenih
primerih in na zahtevo imetnika pravice podaljša.
Če imetnik pravočasno vloži tožbo in o tem predloži dokaz
Generalnemu carinskemu uradu, se šteje, da je blago zadržano,
in sicer dokler pristojni carinski urad ne izda odločbe o zasegu.

Če Generalni carinski urad ugodi zahtevi, lahko odloči, da mora
vložnik zahteve predložiti instrument zavarovanja plačila stroškov
in škode, ki bi utegnila nastati zaradi neupravičenih ukrepov po
tem zakonu - bančno garancijo, ki jo izda banka s sedežem v
Sloveniji. S podzakonskim predpisom ministra, pristojnega za finance, bodo natančneje določeni način predložitve bančne
garancije, kriteriji za določitev njene višine ter način njene
sprostitve oziroma vnovčitve.

Če imetnik pravice ne ravna po tem členu, pristojni carinski organ
nemudoma prepusti začasno zadržano blago v izbrano carinsko
dovoljeno rabo ali uporabo, vendarle, če so izpolnjeni ostali pogoji
za prepustitev blaga po CZ.
Izrecno je določeno, da odloča sodišče o tožbah zaradi kršitve
pravic intelektualne lastnine, ki so vložene po tem členu,
prednostno.

Zahteva po predložitvi instrumenta zavarovanja plačila stroškov
in škode, nastalih zaradi neupravičenih ukrepov, je v skladu s
šestim odstavkom 3. člena Uredbe ES.

Vsebina člena je povzeta po 55. členu Sporazuma TRIPS in prvem
odstavku 7. člena Uredbe ES.

7. člen

10. člen

O vloženih zahtevah in odločitvah carinskih organov vodi
Generalni carinski urad evidenco. V evidenci se zbirajo podatki,
ki jih določa Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, v
nadaljevanju ZCS), in podatki, kot so npr. o vložniku zahteve,
blagu, za katerega se zahteva varstvo po tem zakonu, vrsti in
trajanju ukrepov carinskih organov...

Po vzoru drugega odstavka 53. člena Sporazuma TRIPS in
drugem odstavku 7. člena Uredbe ES ima lastnik oziroma uvoznik
ali prejemnik blaga, za katerega se sumi, da krši patent, dodatni
varstveni certifikat ali model, možnost, da se promet s takšnim
blagom sprosti ter razveljavi odločba o začasnem zadržanju blaga,
in sicer ob plačilu varščine in izpolnjevanju pogojev, določenih v
točkah a), b) in c) prvega odstavka tega člena.

Podatki, zbrani v evidenci, se obravnavajo kot poslovna skrivnost,
razen če ta zakon, ZCS ali drug predpis ne določa drugače.

Višino varščine določi Generalni carinski urad, kot varščina pa
se uporabi bančna garancija, ki jo izda banka s sedežem v Sloveniji.
V dosedanji praksi je bila namreč kot varščina najpogosteje
uporabljena bančna garancija. S podzakonskim predpisom
ministra, pristojnega za finance, bodo natančneje določeni način
predložitve varščine, kriteriji za določitev njene višine, in način
njene sprostitve oziroma vnovčitve.

8. člen
Ta določba je ena izmed najpomembnejših določb zakona, saj
omogoča carinskemu organu, da po tem, ko je obveščen o
ugoditvi zahtevi za varstvo pravic po tem zakonu (6. člen tega
zakona) in ko pri svojem delu odkrije blago, ki ustreza opisu
blaga iz odločbe Generalnega carinskega urada, začasno (za tri
delovne dni) zadrži blago pod neposrednim carinskim nadzorom.
Carinski organ izda uvozniku odločbo o začasnem zadržanju
blaga ter o tem pisno obvesti Generalni carinski urad in imetnika
pravice, če mu je ta znan, oziroma vložnika zahteve. Če carinski
organ o začasnem zadržanju blaga ni obvestil imetnika pravice
oziroma vložnika zahteve, stori to Generalni carinski urad.

11. člen
Če imetnik pravice v skladu z 9. členom zakona vloži tožbo,
Generalni carinski urad o tem pisno obvesti pristojni carinski
urad, ki nato (najkasneje v petih delovnih dneh) izda odločbo o
zasegu blaga do pravnomočne sodbe sodišča, s katero je delno
ali v celoti ugodeno tožbenemu zahtevku imetnika pravice.
Zaseženo blago se hrani v skladu s CZ.

Imetniku pravice je ne glede na druge predpise omogočeno, da si
v času začasnega zadržanja blaga na podlagi pisnega obvestila
Generalnega carinskega urada (ali carinskega organa) in v skladu
s pogoji, ki jih ta določi, za potrebe vložitve tožbe zaradi kršitve
pravic intelektualne lastnine seznani z razpoložljivo dokumentacijo
o uvozu blaga.

12. člen
Če je sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da blago krši
pravice intelektualne lastnine, vendar pa ni odločilo o odvzemu
blaga, ker imetnik pravice tega ni zahteval, carinski urad odloči,
da se zaseženo blago odvzame.

Določba tega člena je povzeta po prvem odstavku 6. člena Uredbe
ES.
Izrecno je določeno, da se začasno zadržano blago hrani v skladu
s carinskimi predpisi o carinskem skladiščenju blaga.

6. februar2001
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Če pa imetnik pravice ne vloži tožbe zaradi kršitve pravic v
postopku, začetem na njegovo zahtevo (9. člen zakona), aH če je
tožba zavržena ali tožbeni zahtevek zavrnjen, mora on sam nositi
stroške, ki so nastali v zvezi z zadržanjem ali zasegom blaga.

13. člen
Če sodišče zavrže tožbo ali zavrne tožbeni zahtevek po 9. členu
zakona, pristojni carinski organ nemudoma prepusti blago v
izbrano carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, če so izpolnjeni
ostali pogoji po CZ.

Čeprav praviloma stroške, ki so nastali v zvezi z zadržanjem ali
zasegom blaga, trpi oseba, zoper katero je imetnik pravice sprožil
postopek, je subsidiarno določena odgovornost imetnika pravice,
in sicer če carinski organi ne morejo izterjati stroškov od osebe,
zoper katero je imetnik pravice sprožil postopek za varstvo pravic.

14. člen
V zakonu sta dve bistveni določbi, in sicer določba prvega
odstavka 8. člena zakona (v zvezi s postopkom, začetim na
zahtevo imetnika pravice) in določba 14. člena zakona. Le-ta
omogoča carinskim organom, da lahko po uradni dolžnosti za
obdobje treh delovnih dni zadržijo blago, ki je očitno ponarejeno
(ali piratsko), če naletijo nanj. Določba je povzeta po 4. členu
Uredbe ES.

18. člen
Blago, odvzeto v skladu s tem zakonom, se praviloma uniči, in
sicer v skladu s CZ. Stroške uničenja blaga nosi carinski deklarant
oziroma uvoznik tega blaga.
Drugačno uporabo odvzetega blaga (torej ne uničenje) lahko na
predlog zainteresirane osebe odobri pristojni carinski organ,
vendar le če stroški take izvedbe ne bremenijo državnega
proračuna (mišljeni so predvsem npr. uporaba odvzetega blaga
kot surovine za nadaljnjo predelavo, možnost brezplačnega
odstopa blaga v humanitarne namene...). V nobenem primeru pa
carinski organ ne sme dovoliti ponovnega izvoza odvzetega blaga,
saj bi se lahko npr. tako blago ponovno pojavilo v Republiki Sloveniji
ali v tujini.

15. člen
Če carinski organi zadržijo blago po uradni dolžnosti, steče
podoben postopek kot po 5. in 6. členu zakona. O zadržanju
blaga se najprej pisno obvesti Generalni carinski urad, le-ta pa
obvesti imetnika pravice o zadržanju blaga, možni kršitvi njegovih
pravic in možnosti vložitve zahteve po 5. členu zakona v treh
delovnih dneh od dneva zadržanja blaga. Če imetnik pravice
pravočasno vloži zahtevo po 5. členu zakona, je blago zadržano
do odločitve Generalnega carinskega urada. Če pa Generalni
carinski urad v skladu s 6. členom zakona ugodi zahtevi, vloženi
po 5. členu zakona, se blago začasno zadrži za nadaljnjih deset
delovnih dni, v katerih mora imetnik pravice vložiti tožbo.

19. člen
Minister, pristojen za finance, bo v treh mesecih od uveljavitve
zakona izdal podzakonski predpis iz 6. in. 10. člena zakona.

Določba je vsebinsko povzeta po 4. členu Uredbe ES.
20. člen
16. člen

Ker se s tem zakonom enotno določajo ukrepi pri kršitvah pravic
intelektualne lastnine, torej tudi pri kršitvah avtorske in sorodne
pravice, bo z dnem začetka uporabe tega zakona, prenehal veljati
173. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS,
št. 21/95). Ta člen se bo še naprej uporabljal za postopke, ki so bili
uvedeni na njegovi podlagi.

Med postopkom, začetim po uradni dolžnosti, in postopkom,
začetim na zahtevo imetnika pravice, ni bistvene razlike, zato se
v postopku, začetem po uradni dolžnosti, smiselno uporabljajo
določbe 8. do 13. člena zakona, ki se sicer nanašajo na postopek,
začet na zahtevo.
Taka ureditev je v skladu z rešitvami v Uredbi ES.

21. člen
Rok za uveljavitev zakona je običajen, in sicer petnajst dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon se bo pričel
uporabljati šest mesecev po uveljavitvi. Ta čas je potreben za
pripravo carinskih organov na nove obveznosti.

17. člen
Stroške, ki nastanejo v času začasnega zadržanja ali zasega
blaga do pravnomočnosti odločitve o odvzemu blaga, nosi oseba,
zoper katero je imetnik pravice sprožil postopek za varstvo pravic.

poročevalec, št. 7
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IZJAVA O SKLADNOSTI
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

•H Naslov predloga akta:

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

Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine

Community Customs Code (Council Regulation No. 29143/92
establishing a Community Customs Code - OJL 302/92, as
amended by CR No. 82/97 - OJ L 17/97)

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

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

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai
navedenimi pravnimi viri ES fletol

68. člen

2001

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

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

popolnoma

Ne.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?

/

Da, angleščino.
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

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

Max Planck inštitut iz Munchna

Ni direktive ES. Obstajajo le uredbe.
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev

Council Regulation (EC) No 3295/94 of 22 December 1994 laying
down measures to prohibit the release for free circulation, export,
re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and
pirated goods - OJ L 341/94

Rok za uskladitev: 1.1.2001

Council Regulation ((EC) No 241/1999 of 1999 January amending Council Regulation (EC) No 3295/94 of 22 December 1994
laying down measures to prohibit the release for free circulation,
export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods - OJ L 341/94
Commission Regulation (EC) 1367/95 of June 1995 laying down
provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No
3295/94 of 22 December 1994 laying down measures to prohibit
the release for free circulation, export, re-export or entry for a
suspensive procedure of counterfeit and pirated goods - OJ L
341/94

6. februar2001
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Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Podpis predstojnika
organa:

Mojca Pečar, l.r.
svetovalka direktorja
Urad RS za intelektualno
lastnino

dr. Tea Petrin, l.r.
ministrica za
gospodarstvo
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Predlog zakona o

NEKATERIH

UKREPIH,

NANAŠAJO

NA

JUGOSLAVIJO

KI

ZVEZNO

SE

REPUBLIKO

(ZNUZRJ)

- hitri postopek - EPA 97 - III

položaju kot tuja konkurenca, ki teh omejitev nima več, je
nujno potrebno obstoječe sankcije proti Zvezni republiki
Jugoslaviji ukiniti oziroma omejiti le na tiste, ki so v skladu s
slovenskimijnteresi in z mednarodnimi obveznostmi Republike
Slovenije. Čimprejšnja ukinitev sankcij proti Zvezni republiki
Jugoslaviji bo tudi omogočila slovenskemu gospodarstvu, da
izkoristi tiste konkurenčne prednosti, ki jih na tem trgu še ima
pred tujo konkurenco.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-2211-0001
Številka: 337-02/2001-1
Ljubljana, 25.01.2001
Vlada Republike Slovenije je na 9. seji dne 25.1.2001 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O NEKATERIH UKREPIH, KI SE
NANAŠAJO NA ZVEZNO REPUBLIKO JUGOSLAVIJO,

Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o dopolnitvah
zakona o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji, ki
ga je poslala z dopisom št. 337-02/99-2, dne 14.9.2000.

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

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o nekaterih ukrepih,
ki se nanašajo na Zvezno republiko Jugoslavijo obravnava
po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne potrebe države.

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
- Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za
gospodarstvo,
- Jelka Pfeifer, državna podsekretarka v Ministrstvu za
gospodarstvo.

Glede na demokratične spremembe v Zvezni republiki
Jugoslaviji, vzpostavljene diplomatske odnose med Republiko
Slovenijo in Zvezno republiko Jugoslavijo, ki so osnova za
normalizacijo odnosov med državama ter upoštevaje potrebe
in zahteve slovenskega gospodarstva, da se mu omogoči
prodor na tržišče Zvezne republike Jugoslavije in vzpostavitev
tesnejšega gospodarskega sodelovanja s to državo, ter da
zaradi obstoječih sankcij zoper to državo ne bi bilo v slabšem

6. februar2001
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2. Cilji in načela zakona

I. UVOD

.{
Predlagani Zakon o nekaterih ukrepih, ki se nanašajo na ZRJ, je
predvsem izraz prilagajanja spremenjeni situaciji v tej državi, zlasti
z vidika njene demokratizacije, namen zakona pa je ponovno
vzpostaviti normalne pogoje za gospodarsko sodelovanje.
Podobna stališča do ZRJ je sprejela tudi EU, tako da je namen
sprememb tudi uskladitev ureditve ukrepov proti ZRJ z EU.

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Trenutno sta v Republiki Sloveniji v veljavi dva zakona, ki urejata
sankcije proti Zvezni republiki Jugoslaviji (v nadaljevanju ZRJ), in
sicer Zakon o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki
določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko črno goro in
območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov
(Uradni list RS, št. 53/92, 27/93, 76/94, 72/95 in 28/96) in Zakon o
uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (Uradni list RS, št.
50/99).

Kljub temu, da je predlog zakona predvsem namenjen ukinjanju
sankcij proti ZRJ, ki so bile v veljavi na podlagi Zakona o izvajanju
resolucij ter Zakona o uvedbi sankcij proti ZRJ, pa predlog ohranja
prepoved razpolaganja s finančnimi sredstvi na računih pri bankah
in drugih finančnih organizacijah ter drugim premoženjem (ta
vključuje drugo premično kot tudi nepremično premoženje), ki so
ga do 16.12.1995 na ozemlju Republike Slovenije imeli organi,
podjetja in druge pravne osebe s sedežem v ZRJ. Razlog za
ohranitev prepovedi razpolaganja s sredstvi in premoženjem
subjektov iz ZRJ na ozemlju Republike Slovenije je v dejstvu, da
tudi slovenski gospodarski subjekti ne morejo razpolagati s
premoženjem, ki ga imajo na ozemlju ZRJ. Prepoved razpolaganja
naj bi ostala v veljavi do ustrezne ureditve premoženjsko pravnih
razmerij med obema državama.

Zakon o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo
ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja
Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (v
nadaljevanju Zakon o izvajanju resolucij), je bil sprejet konec leta
1992 na podlagi Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757/1992,
ki je uvedla določene ukrepe proti Republiki Srbiji in Republiki Črni
gori.
Zakon o izvajanju resolucij je bil po sprejemu večkrat spremenjen
in dopolnjen glede na spreminjajočo se situacijo na teh območjih
in v skladu s sprejemom novih resolucij Varnostnega sveta OZN.
Spremenjen je bil tako glede vsebine ukrepov proti Republiki Srbiji
in Republiki Črni gori kot tudi glede ozemeljske uporabe. S
sprejetjem Resolucije št. 1022/1995 je Varnostni Svet OZN uvedene
sankcije proti omenjenim območjem zamrznil z možnostjo ponovne
uvedbe, če bi se razmere poslabšale. Temu je sledila tudi
sprememba Zakona o izvajanju resolucij, ki je bil posledično med
drugim omejen na ukrepe zamrznitve finančnih sredstev na
računih pri bankah in drugih finančnih organizacijah ter drugega
premoženja organov, podjetij in drugih pravnih oseb s sedežem v
Republiki Srbiji in Črni gori in na območjih Bosne in Hercegovine
pod nadzorom sil bosanskih Srbov na ozemlju Republike
Slovenije; na prepoved opravljanja finančnih transakcij s subjekti
iz omenjenih območij, navedenimi v listi, ki jo je določila Banka
Slovenije; ter prepoved u/eljavljanja odškodninskih zahtevkov
za škodo zaradi izvajanja sankcij, kar je omenjena resolucija tudi
dopuščala.

Ohranja se tudi pooblastilo Banki Slovenije, da dovoli razpolaganje
s sredstvi pravnih oseb na računih v Republiki Sloveniji, če gre
za poravnavo terjatev slovenskih pravnih oseb, ki so jih le-te
imele do subjektov iz ZRJ pred 16.12.1995. Prav tako se ohranja
pooblastilo Vladi, ki bo lahko na podlagi le-tega omenjene ukrepe
iz zakona glede na spreminjajoče razmere ožila, ali določila nove.
Na podlagi omenjenega pooblastila bo Vlada s podzakonskim
aktom lahko zamrznila sredstva nekaterih fizičnih oseb iz ZRJ
na računih pri finančnih institucijah v Republiki Sloveniji (gre
predvsem za Slobodana Miloševiča in nekatere osebe povezane
z njim), tako kot je to urejeno v EU.
3. Skladnost zakona s pravnim redom EU
Svet EU je 9.10.2000 sprejel skupno stališče št. 2000/599/CFSP
(OJ L 261, 14.10.2000) o podpori demokratični ZRJ in takojšnji
odpravi nekaterih omejevalnih ukrepov, ki med drugim določa, da
naj se nekatera skupna stališča, ki urejajo sankcije proti ZRJ
preučijo in spremenijo tako, da bodo ohranjeni le tisti ukrepi, ki so
naperjeni zoper Slobodana Miloševiča in osebe, povezane z njim.
Svet EU je nato v skladu s tem 10.11.2000 sprejel skupno stališče
št. 2000/696/CFSP (OJ L 287, 14.11.2000) ter uredbo št. 2488/
2000 (OJ L 287, 14.11.2000), s katerima je zamrznitev sredstev
na računih omejil na Slobodana Miloševiča in nekatere osebe,
povezane z njim. Nekatere druge sankcije proti ZRJ, kot so
zamrznitev premoženja Vlade ZRJ in Republike Srbije, prepoved
naložb, prepoved dajanja izvoznih kreditov in garancij itn., sta
omenjena predpisa ukinila.

Leta 1999 je bil na podlagi ukrepov Evropske unije (v nadaljevanju
EU) proti ZRJ sprejet Zakon o uvedbi sankcij proti ZRJ, ki ureja
prepoved prodaje in dobave nafte in naftnih derivatov v ZRJ. Na
podlagi zakonskega pooblastila je Vlada Republike Slovenije
izvajanje sankcij iz tega zakona preklicala kmalu po izvedbi
demokratičnih volitev v ZRJ na zvezni ravni.
Demokratične spremembe v ZRJ na zvezni ravni in kasneje tudi
v Republiki Srbiji, ki potrjujejo novo politično in gospodarsko
usmeritev te države, pa narekujejo spremembe celotne ureditve
sankcij proti ZRJ. Prav tako so se z izvajanjem mirovnega
sporazuma spremenile razmere v Bosni in Hercegovini, tako da
ni več razlogov za obstoj sankcij zoper posamezna območja te
države.

4. Ocena finančnih in drugih posledic predlaganega
zakona

Glede na omenjeno in zlasti upoštevajoč dejstvo, da želi tudi
slovensko gospodarstvo ponovno vzpostaviti in okrepiti
sodelovanje z gospodarstvom ZRJ, predlagatelj ocenjuje, da je
treba dosedanjo ureditev spremeniti in jo prilagoditi novo nastalim
razmeram.

poročevalec, št. 7

Sprejem Zakona o nekaterih ukrepih, ki se nanašajo na ZRJ in
njegovo izvajanje, ne bosta imela neposrednega vpliva na
proračun.
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4. člen

II. BESEDILO ČLENOV

(1) Z denarno kaznijo od 5.000.000 do 30.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
- razpolaga s finančnimi sredstvi na računih pri bankah in drugih
finančnih organizacijah, drugim premičnim premoženjem ter
nepremičnim premoženjem, ki so ga do 16. decembra 1995 na
ozemlju Republike Slovenije imeli organi, podjetja in druge pravne
osebe s sedežem v ZRJ (prvi odstavek 2. člena);
- omogoči dostop do oziroma uporabo finančnih sredstev ali
omogoči razpolaganje z drugim premičnim premoženjem ali
nepremičnim premoženjem, ki so ga do 16. decembra 1995 na
ozemlju Republike Slovenije imeli organi, podjetja in druge pravne
osebe s sedežem v ZRJ (drugi odstavek 2. člena);

1. člen
Ta zakon ureja nekatere ukrepe, ki se nanašajo na Zvezno
republiko Jugoslavijo (v nadaljnjem besedilu: ZRJ).
2. člen
(1) Prepovedano je razpolagati s finančnimi sredstvi na računih
pri bankah in drugih finančnih organizacijah, drugim premičnim
premoženjem ter nepremičnim premoženjem, ki so ga do 16.
decembra 1995 na ozemlju Republike Slovenije imeli organi,
podjetja in druge pravne osebe s sedežem v ZRJ.

(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 1.500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
katero od dejanj iz prejšnjega odstavka.

(2) Prepovedano je omogočiti dostop do oziroma uporabo
finančnih sredstev ter omogočiti razpolaganje z drugim premičnim
premoženjem ter nepremičnim premoženjem iz prejšnjega
odstavka.

5. člen

(3) Banka Slovenije lahko na podlagi pisne prošnje dovoli
razpolaganje s finančnimi sredstvi iz prvega odstavka tega člena,
če se s temi sredstvi poravnajo terjatve, ki so jih pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji imele pred datumom iz prvega
odstavka tega člena.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
- Zakon o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo
ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja
Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (Uradni
list RS, št. 53/92, 27/93, 76/94, 72/95 in 28/96) in
- Zakon o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (Uradni
list RS, št. 50/99), ter predpisi, izdani na njuni podlagi, razen
Uredbe o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN, št. 1160/
1998 (Uradni list RS, št. 35/98).

3. člen
(1) Vlada Republike Slovenije lahko omeji, prekliče ali začasno
prekliče izvajanje ukrepov iz tega zakona, ali določi nove, če
razmere to dopuščajo, in če je tak ukrep v skladu z mednarodnimi
obveznostmi Republike Slovenije.

6. člen

(2) Omejitev, preklic, začasni preklic ukrepov iz tega zakona, ali
uvedba novih, se lahko nanašajo tako na ukrepe, kot tudi
posamezna območja, podjetja, druge pravne osebe, fizične
osebe, ali fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost.
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Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

15

poročevalec, št. 7

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

K 3. členu

Ta člen določa vsebino zakona.

S tem členom se delno ohranja delno pa razširja pooblastilo Vladi
RS, ki lahko glede na spremenjene razmere in mednarodne
obveznosti Republike Slovenije omeji, prekliče, začasno prekliče
ukrepe iz zakona ali uvede nove. Omenjene omejitve oziroma
razširitve ukrepov se lahko nanašajo tako na same ukrepe, kot
tudi na posamezna območja ali subjekte, s čimer se omogoča
večjo prilagodljivost in s tem učinkovitost izvajanja ukrepov.

K 2. členu
Z določbami tega člena se ohranja prepoved razpolaganja in
omogočanja uporabe finančnih sredstev, drugega premičnega
ter nepremičnega premoženja, ki so ga imeli organi, podjetja in
druge pravne osebe s sedežem v ZRJ na ozemlju Republike
Slovenije do 16. decembra 1995 - t.j. do uveljavitve sprememb in
dopolnitev Zakona o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN,
ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro
in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih
Srbov, s katerimi so bile te prepovedi in omejitve tudi uvedene. Za
razliko od veljavne ureditve in v izogib različnim tolmačenjem, je
v predlogu zakona jasno opredeljeno, da ta prepoved razpolaganja
zajema tudi nepremičnine. Predlog zakona ohranja tudi izjemo od
splošne prepovedi uporabe finančnih sredstev, in sicer če gre za
poravnavo terjatev slovenskih pravnih oseb, nastalih pred
omenjenim datumom. Dovoljenje za poravnavo terjatev da Banka
Slovenije.

poročevalec, št. 7

K 4. členu
Ta določba opredeljuje dejanja, ki so okvalificirana kot kršitve in
jih sankcionira.
K 5. členu
Ta člen razveljavlja dva zakona na podlagi katerih so se do sedaj
izvajale sankcije proti ZRJ in predpise, izdane na njuni podlagi,
razen Uredbe o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN, št.
1160/1998, ki se nanaša na prepoved prodaje in dobave orožja in
vojaške opreme. Ukrepi, ki sta jih uvedla ta dva zakona, razen
tistih, ki jih določa ta zakon in omenjena uredba, v danih razmerah
niso več potrebni.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA O NEKATERIH UKREPIH, KI SE NANAŠAJO NA ZVEZNO
REPUBLIKO JUGOSLAVIJO

•H Naslov predloga akta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Zakon o nekaterih ukrepih, ki se nanašajo na Zvezno republiko
Jugoslavijo (EVA 2001-2211- 0001)

Predlog zakona vsebuje prepoved razpolaganja in omogočanja
razpolaganja s finančnimi sredstvih na računih pri bankah in drugih
finančnih organizacijah ter drugim premoženjem, ki so ga do
16.12.1995 na ozemlju Republike Slovenije imeli organi, podjetja
in druge pravne osebe s sedežem v ZRJ zaradi neurejenih
odnosov na tem področju, ki so nastali po osamosvojitvi Republike
Slovenije.

2)Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma
o pridružitvi"
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se
nanašajo na predloženo gradivo:
/

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

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

/

/

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Niso.

/
6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik
31 Skladnost predloga akta s predpisi ES

Ni.

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

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. univerza...)

Predlog zakona je delno usklajen s:

/

Council Common Position št. 2000/599/CFSP (OJ L 261,
14.10.2000)
Council Common Position št. 2000/696/CFSP (OJ L 287,
14.11.2000)
Council Regulation (EC) št. 2488/2000 (OJ L 287, 14.11.2000)

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravneoa reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev
/
Renata Vitez, l.r.
DRŽAVNA SEKRETARKA

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

*

dr.Tea Petrin, l.r.
MINISTRICA

/
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Predlog zakona o

DOLOČITVI

DAJATVE

VIŠINE

ZA

OPRAVLJANJE

GOSPODARSKE

PRENOSA

KONCESIJSKE

JAVNE

SLUŽBE

ZEMELJSKEGA

UPRAVLJANJA

OMREŽJA

PLINA

IN

PRENOSNEGA

(ZKDPZP)

- hitri postopek - EPA 98 - III
obravnava po hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe
države. Obstajajo namreč vse zakonske podlage, da začne
izvajalec gospodarskih javnih služb prenosa zemeljskega
plina in upravljanja prenosnega omrežja nemudoma plačevati
v proračun Republike Slovenije koncesijsko dajatev in se tako
prepreči morebitno zavlačevanje pri sklepanju koncesijske
pogodbe in posledično blokada proračuna.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2001-2111-0001
Številka: 319-07/2001-1
Ljubljana, 25.01.2001
Vlada Republike Slovenije je na 9. seji dne 25.1.2001 določila
besedilo:

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 njeni predstavnici na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O DOLOČITVI VIŠINE KONCESIJSKE DAJATVE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE PRENOSA ZEMELJSKEGA PLINA IN
UPRAVLJANJA PRENOSNEGA OMREŽJA,

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
- Jasna Avbelj Hamzič, univ. dipl. prav. državna podsekretarka
v Ministrstvu za gospodarstvo.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o določitvi višine
koncesijske dajatve za opravljanje gospodarske javne službe
prenosa zemeljskega plina in upravljanja prenosnega omrežja

6. februar 2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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II. BESEDILO ČLENOV

I. UVOD

1. člen

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in upravljanje
prenosnega omrežja urejata Energetski zakon (Uradni list RS, št.
79/99 in 8/00) in uredba o načinu izvajanja gospodarske javne
službe prenosa zemeljskega plina in gospodarske javne službe
upravljanje prenosnega omrežja (uradni list RS, št. /01).
Energetski zakon v prvem in drugem odstavku 30. člena določa,
da sta prenos zemeljskega plina ter upravljanje prenosnega
omrežja obvezni republiški gospodarski javni službi. Uredba pa
določa, da se za obe gospodarski javni službi podeli koncesija
izvajalcu, ki na določenem območju ali na določeni smeri opravlja
transport plina.

Ta zakon določa višino koncesijske dajatve za opravljanje
gospodarske javne službe prenosa zemeljskega plina in
gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja, ki jo
plačuje pravna oseba, ki te gospodarske javne službe izvaja.

Za ureditev koncesijskega razmerja se sklene koncesijska
pogodba, s katero se določi tudi koncesijska dajatev.
/
Gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in upravljanje
prenosnega omrežja opravlja edini izvajalec Geoplin, d.o.o., s
katerim pa še ni sklenjena koncesijska pogodba in tako za
opravljanje teh dejavnosti ne plačuje koncesijske dajatve.

Koncesijska dajatev za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena
se določi v višini 3,00 SIT/ m3 prenešenega zemeljskega plina.

Gospodarski javni službi iz prejšnjega odstavka opravlja Geoplin,
d.o.o., Ljubljana, v skladu z energetskim zakonom in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi.
2. člen

Koncesijska dajatev se plačuje mesečno v proračun Republike
Slovenije.
Koncesijska dajatev določena s tem zakonom se plačuje od dneva
uveljavitve tega zakona do dneva ko se sklene koncesijska
pogodba z izvajalcem gospodarske javne službe

2. Cilji in načela zakona

Obveznost po tem zakonu preneha z dnem, ko se začne
plačevati koncesijska dajatev po koncesijski pogodbi.

S predlaganim zakonom se določa višina koncesijske dajatve, ki
jo bo dolžan plačevati izvajalec gospodarskih javnih služb do
sklenitve koncesijske pogodbe. Poleg navedenega je cilj
predlaganega zakona pospešitev pogajanj in čim hitrejša sklenitev
koncesijske pogodbe ter ublažitev monopolne pozicije izvajalca.
Predlagani zakon sledi načelu, da je vsak izvajalec koncesionirane
gospodarske javne službe za njeno opravljanje dolžan plačati
koncesijsko dajatev.

3. člen
Neizpolnjevanje obveznosti po tem zakonu izterja Davčna uprava
Republike Slovenije po postopku za prisilno izterjavo davčnih
obveznosti.
4. člen

3. Finančne posledice zakona

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

Izvajanje predlaganega zakona ne bo zahtevalo dodatnih
proračunskih sredstev ampak bo zagotovilo proračunu dodatne
prilive. V primeru, da bo zakon začel veljati 1.3.2001, se bo s tem
datumom začela plačevati tudi koncesija.

poročevalec, št. 7
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uveljavitve zakona, pa do dneva sklenitve koncesijske pogodbe.

S predlaganim zakonom se določa, da je Geoplin, d.o.o., kot edini
izvajalec gospodarskih javnih služb prenosa zemeljskega plina
in upravljanja prenosnega omrežja v Sloveniji, za njihovo
opravljanje dolžan plačevati v proračun Republike Slovenije
koncesijsko dajatev v višini 3,00 SIT/m3prenesenega zemeljskega
plina. Koncesijska dajatev se bo plačevala mesečno od dneva

Ker gre za dajatev v proračun, se z zakonom predlaga, da v
primeru neizpolnjevanja obveznosti po zakonu le te izterja Davčna
uprava Republike Slovenije po postopku za prisilno izterjavo
davčnih obveznosti.

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1. Naslov predloga akta:

c.) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

Predlog zakona o določitvi višine koncesijske dajatve za
opravljanje gospodarske javne službe prenosa zemeljskega
plina in upravljanja z prenosnim omrežjem
EVA 2001-2111-0001

/
1. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zooral navedenimi pravnimi viri ES (leto)
/

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

2. Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

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

/

/
3. Ali le predlog akta preveden in v kateri iezik?

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

/

/
4. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD.
Univerza...!

c.) Razlogi za neizpolnjene obveznosti:
/
1. Skladnost predloga akta s predpisi ES

5. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev

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

Predlog zakona nI vpisan v Državni program za prevzem
državnega reda ES.

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

Pripravila:
Jasna Avbelj Hamzlč, l.r.
državna podsekretarka

/

6. februar2001
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MINISTRICA
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

NARODNEM

ZAKONA

PARKU

0

TRIGLAVSKEM

(ZINP-B)

- skrajšani postopek - EPA 93 - III
Na podlagi 204.a člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagajo, da Državni zbor Republike Slbvenije
predlog zakona o spremembi zakona o Triglavskem narodnem
parku obravnava po skrajšanem postopku, saj je iz besedila
členov razvidno, da gre v konkretnem primeru za manj
zahtevno spremembo osnovnega zakona o Triglavskem
narodnem parku in so s tem izpolnjeni pogoji, ki jih poslovnik
Državnega zbora Republike Slovenije določa v zvezi s
skrajšanim postopkom.

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
SKUPINA POSLANCEV
Ljubljana, 23.1.2001
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l. RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Ur.l. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96,
26/97 in 46/2000) vlagajo podpisani poslanci

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na
sejah Državnega zbora.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Dušan VUČKO, l.r.
Janko VEBER, l.r.
Ivan BOŽIČ, l.r.
Anton DELAK, l.r.

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.
Prosijo tudi, da se ga uvrsti na dnevni red februarske redne
seje Državnega zbora Republike Slovenije.
)

Sedaj veljavni ZTNP je po oceni mnogih zastarel in v ničemer ne
odraža potreb lokalnega prebivalstva oz lokalnih skupnosti, ki se
nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka, prav tako
pa ni usklajen z ZON, ki na tem področju uvaja nova načela, zato
je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor že pristopilo k pripravi
novega Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki bo v skladu s
programom Vlade Republike Slovenije vložen v Državni zbor
Republike Slovenije, predvidoma v mesecu juniju 2001. V kolikor
bo Vlada RS uspela pripraviti predlog novega Zakona o Triglavskem
narodnem parku v roku, ki si ga je postavila v programu in v
kolikor upoštevamo postopek, ki je potreben za sprejem
zakonskega predloga (tako po Poslovniku DZ RS kot tudi
postopek, ki ga določa ZON), bi se nov Zakon o Triglavskem
narodnem parku lahko uveljavil šele v prvih treh mesecih leta
2002 (februarja ali marca).

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Varstvo naravnih vrednot je nedvomno ena izmed pomembnih
funkcij države. Z namenom ohranjanja naravnih vrednot je v letu
1981 bivša Skupščina SRS sprejela Zakon o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81, 18/81 - popravek in
42/86- v nadaljnjem besedilu: ZTNP) s katerim je območje
osrednjega dela Julijskih Alp pridobilo status narodnega parka,
kot enega izmed širših zavarovanih območij. ZTNP ima
upoštevajoč določbe Zakona o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 56/99 in 31/00 - v nadaljnjem besedilu: ZON), ki ga je
Državni zbor RS sprejel v letu 1999, značaj akta o zavarovanju in
je v primerjavi z ZON-om t.i. Iex specialis.

6. februar2001

ZTNP med drugim vsebuje tudi določbe s katerimi se zagotavlja
varstvo naravne vrednote oziroma območja narodnega parka. V
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uskladiti določbo prvega odstavka 14. člena ZTNP z ustavnim
načelom delitve oblasti,
opraviti tiste določbe zakona, ki po nepotrebnem
obremenjujejo delo Državnega zbora z nalogami, ki po svoji
vsebini sodijo v pristojnost izvršilne veje oblasti,
zmanjšati restriktivnost ZTNP in s tem doseči, da bo ta zakon
bolj »življenjski«,
omogočiti fizičnim in pravnim osebam tiste posege v prostor,
ki so prepovedani s 12. in 13. členom ZTNP, ki so utemeljeni
in z vidika varstva naravne vrednote (narodnega parka) ne
pomenijo takšne stopnje ogroženosti, da bi se z njimi ogrozila
biotska raznovrstnost, naravna vrednota ali zavarovano
območje.
preprečiti in zmanjšati konflikte med potrebami lokalnega
prebivalstva in državo in na ta način zmanjšati odklonilno
mnenje do ustanavljanja zavarovanih območij v Republiki
Sloveniji

zvezi s tem sta pomembna 12. in 13. člen. 12. člen ZTNP določa
prepovedi, ki se nanašajo na celotno območje TNP, 13. člena pa
določa prepovedi na osrednjem območju TNP, katerega meje so
določene v 4. členu zakona. Območje TNP (širše kot tudi osrednje
območje) sega tudi v območja posameznih naselij, kar je v
preteklosti velikokrat povzročilo konflikt med interesi lokalnega
prebivalstva oz. lokalnih skupnosti in javnim zavodom TNP, ki v
skladu z določili ZTNP opravlja strokovne, raziskovalne in
nadzorne naloge ter izvaja določena javna pooblastila. Konflikti
so bili (in so še) izraziti zlasti na tistih območjih občin znotraj
območja TNP, ki so izrazito turistično naravnana in so kot taka, v
skladu z Zakonom o pospeševanju turizma, razglašena za
zaokrožena turistična območja.
Konflikti, ki so pogojeni z restriktivnostjo zakona so se intenzivirali
zlasti z dvigom osveščenosti fizičnih in pravnih oseb o svojih
pravicah, ki jim jih zagotavlja nova Ustava RS in zakoni (npr.
zakon o splošnem upravnem postopku) in z ustanovitvijo novih
občin konec leta 1994, saj so si občine znotraj območja TNP
začele prizadevati za vsesplošen razvoj (zlasti razvoj turizma)
na teh območjih.

Osnovno načelo, ki ga predlog spremembe ZTNP zasleduje je,
da se dovoljenje za posege v prostor, ki so prepovedani z 12. in
13. členom ZTNP lahko izda le pod pogojem, da z njimi predhodno
soglaša Vlada Republike Slovenije.

Zakonodajalec je ob izredno restriktivnih določbah 12. in 13. člena,
v neki meri predvideval tovrstne konflikti zato je v 14. členu določil
izjemo in na ta način dal možnost »odpiranja vrat«. V prvem
odstavku 14. člena ZTNP določa: »Graditev objektov ali drugi
posegi v prostor, ki so prepovedani z 12. in 13. členom tega
zakona, se lahko izjemoma dovolijo s soglasjem Skupščine SR
Slovenije«. Ta institut se v preteklosti ni uporabljal kljub temu, da
so v določenih primerih, le teh pa ni bilo malo, obstajali utemeljeni
razlogi za to. Razlogov za to je po vsej verjetnosti več. Eden je
nedvomno ta, da bi moral v skladu s citirano določbo o tem odločati
Državni zbor Republike Slovenije kot zakonodajni organ, z
zakonom in drugim podzakonskim predpisom pa ni bil določen
postopek za uporabo tega instituta, kar je možnost uporabe tega
instituta minimiziralo.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlagani zakon nima negativnih finančnih posledic na državni
proračun, kvečjemu pozitivne, v kolikor bi prišlo do uporabe
instituta iz prvega odstavka 14. člena ZTNP, saj ne bo prišlo do
materialnih stroškov zaradi obravnave določenega primera na
seji Državnega zbora RS.

4. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA PO
SKRAJŠANEM POSTOPKU

Takšna ureditev je neustrezna in jo je potrebno čimprej odpraviti.
Spremembo te določbe utemeljuje več razlogov med katerimi je
potrebno izpostaviti vsaj dva:

V konkretnem primeru gre za manj zahtevno spremembo zakona
saj se spreminja zgolj en člen ZTNP, ki pa ima več pozitivnih
učinkov. Predlog za skrajšani postopek je v skladu s prvo alineo,
prvega odstavka 204. a. člena PoDZ.

L. določba na nek način ne upošteva ustavno načelo delitve
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno:
V kolikor Državni zbor Republike Slovenije kot zakonodajni organ sprejema splošne akte s katerimi ureja določena področja je
nerazumljivo, da izvaja tudi naloge, ki po svoji naravi in vsebini
bolj sodijo v pristojnost izvršilne veje oblasti.

II.

2. načelo racionalnosti in učinkovitosti:
V kolikor si prizadevamo delo Državnega zbora racionalizirati in
ga narediti bolj učinkovitega potem le tega ne obremenjujmo z
zadevami, ki delo državnega zbora obremenjuje po nepotrebnem.

1. člen
V prvem odstavku 14. člena Zakona o Triglavskem narodnem
parku (Uradni list SRS, št. 17/81, 18/81 - popravek in 42/86) se
besede »Skupščine SR Slovenije« nadomestijo z besedami:
»Vlade Republike Slovenije«.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

2. člen

S predlagano novelo ZTNP se zasleduje naslednje cilje:
odpraviti oviro za uporabo instituta določenega v prvem
odstavku 14. člena ZTNP,
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III.

OBRAZLOŽITEV

V 4. točki prvega odstavka 13. člena je določeno, da je v osrednjem
območju TNP prepovedano graditi nove gostinsko-turistične
objekte s prenočitvenimi zmogljivosti, razen planinskih postojank.
Navedena določba je povsem razumljiva, če imamo npr. pred
očmi območje Sedmerih Triglavskih jezer, povsem nelogična in
omejevalna pa se nam zdi v kolikor imamo pred očmi naselje
Ukane v Bohinju (le ta sodi v osrednje območje TNP). Upoštevajoč
to določbo občan Ukanca ni mogel in ne more obstoječo
stanovanjsko hišo ali gospodarski objekt preurediti v gostinsko
turistični objekt, kot tudi obstoječi gostinsko-turistični objekt
adaptirati tako, da bi povečal prenočitvene zmogljivosti. V postopku
pridobivanja lokacijskega dovoljenja bi (in tudi je) javni zavod TNP
dal negativno soglasje kar pomeni, da dovoljenja za poseg v
prostor ne bi bilo moč (in ga tudi ni bilo mogoče) pridobiti. Le v
kolikor bi za ta poseg dal soglasje Državni zbor RS, po predlagani
noveli pa Vlada, bi bil tak poseg mogoč. Kot tak z vidika varstva
narave ni sporen zato je prav, da se ga v takih okoliščinah tudi
dopusti kot izjemo in s tem v ničemer ne ogrozi osnovnega
namena ZTNP.

Novela ZTNP predvideva, da bi se posegi v prostor, ki so v
nasprotju z 12. in 13. členom prepovedani dovolili le po
predhodnem (pisnem) soglasju Vlade Republike Slovenije. Pri
tem je potrebno opozoriti, da o posegu ne odloča Vlada, temveč
o tem odloča pristojna upravna enota, za poseg v prostor pa
morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, kijih določa zakonodaja s področja
urejanja prostora oz. posegih v prostor. Gre samo zato, da se
določen poseg, ki je prepovedan z 12. ali 13. členom ZTNP sploh
dovoli (potrebno soglasje Vlade). Vlada lahko izda soglasje za
poseg v prostor v kolikor gre za posege, ki so vsestransko
utemeljeni in s katerimi se bistveno ne ogroža biotska
raznovrstnost, naravna vrednota ali zavarovano območje. Vlada
lahko svojo odločitev opre tudi na oceno ogroženosti in na
naravovarstveno soglasje, ki ga v skladu s 105. in 167. členom,
za območje TNP izda javni zavod.
V preteklosti je ob nameravanih posegih v prostor, ki jih
opredeljujeta 12. in 13. člen ZTNP javni zavod TNP zgolj ugotovil,
da je določen poseg v prostor prepovedan z 12. in 13. členom
ZTNP, pri čemer je imel diskrecijo o tem kaj se šteje za
prepovedano, pri izdaji soglasja pa se javni zavod ni spuščal v
druge utemeljene okoliščine (npr. javna korist ipd.). To lahko
ponazorimo s primerom.

Prepovedi iz 12. in 13. člena tega zakona ne veljajo za posege in
dejavnosti za namene splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA

Za gradnjo objektov in naprav ter druge posege v prostor za
potrebe splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite na
območju narodnega parka izda lokacijsko dovoljenje Republiški
komite za varstvo okolja in urejanje prostora v soglasju z
Republiškim sekretariatom za ljudsko obrambo in izvršnim svetom
skupščine občine, na katere območju je prepovedan poseg v
prostor.

14. člen
Graditev objektov ali drugi posegi v prostor, ki so prepovedani z
12. in 13. členom tega zakona, se lahko izjemoma dovolijo s
soglasjem Skupščine SR Slovenije.
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- EPA 95 - III

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

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-1811-0123
Številka: 908-04/98-2
Ljubljana, 18.01.2001

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- dr. Petra Petrin, ministrica za gospodarstvo,
- Erik Vrenko, direktor Urada za intelektualno lastnino,
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Andrej Piano, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Uradu
za intelektualno lastnino.

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 18. januarja 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI STRASBOURŠKEGA SPORAZUMA O MEDNARODNI KLASIFIKACIJI
PATENTOV,
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.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

l.člen

2. člen

Ratificira se Strasbourški sporazum o mednarodni klasifikaciji
patentov, sprejet v Strasbourgu 24. marca 1971 in spremenjen
28. septembra 1979.

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:
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(2) (a) Besedilo, na katero se nanaša točka (i) pododstavka (a)
prvega odstavka, je v dveh verodostojnih izvodih, od katerih je
vsak v angleškem in francoskem jeziku, deponiranih v času, ko
je ta sporazum na voljo za podpis, in sicer en izvod pri generalnem
sekretarju Sveta Evrope in drugi pri generalnem direktorju
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem
besedilu: generalni direktor in Organizacija), ustanovljene s
konvencijo z dne 14. julija 1967.

STRASBOURŠKI SPORAZUM O
MEDNARODNI KLASIFIKACIJI
PATENTOV
z dne 24. marca 1971,
spremenjen 28. septembra 1979

(b) Spremembe, na katere se nanaša točka (ii) pododstavka (a)
prvega odstavka, se deponirajo v dveh verodostojnih izvodih, od
katerih je vsak v angleškem in francoskem jeziku, in sicer en
izvod pri generalnem sekretarju Sveta Evrope, drugi pa pri
generalnem direktorju.

Pogodbenice se
glede nato, daje sprejetje enotnega sistema klasifikacije patentov,
izumiteljskih spričeval, uporabnih modelov in spričeval o koristnosti
na svetovni ravni v splošnem interesu, da se bo z njim verjetno
vzpostavilo tesnejše mednarodno sodelovanje na področju
industrijske lastnine in bo prispeval k usklajenosti državnih
zakonodaj na tem področju,

(c) Spremembe, na katere se nanaša točka (iii) pododstavka (a)
prvega odstavka, se deponirajo le v enem verodostojnem izvodu
v angleškem in francoskem jeziku pri generalnem direktorju.

ob priznavanju pomembnosti Evropske konvencije o mednarodni
klasifikaciji patentov za izume z dne 19. decembra 1954, na podlagi
katere je Svet Evrope izdelal mednarodno klasifikacijo patentov
za izume,

3. člen
Jeziki klasifikacije
(1) Klasifikacija je v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer
sta besedili enako verodostojni.

ob upoštevanju splošne koristnosti te klasifikacije in njenega
pomena za vse države pogodbenice Pariške konvencije za
varstvo industrijske lastnine,

(2) Uradna besedila klasifikacije v japonskem, nemškem,
portugalskem, ruskem in španskem jeziku ter v drugih jezikih, ki
jih morda določi skupščina iz 7. člena, določi Mednarodni urad
Organizacije (v nadaljnjem besedilu: Mednarodni urad) po
posvetovanju z zainteresiranimi vladami bodisi na podlagi
prevodov, ki mu jih izročijo te vlade, ali na drug način, ki ne bo imel
finančnih posledic za proračun Posebne unije ali za Organizacijo.

ob upoštevanju pomena te klasifikacije za države v razvoju, ki jim
omogoča lažji dostop do vse obsežnejše sodobne tehnologije,
ob upoštevanju 19. člena Pariške konvencije za varstvo
industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, revidirane 14.
decembra 1900 v Bruslju, 2. junija 1911 v Washingtonu, 6.
novembra 1925 v Haagu, 2. junija 1934 v Londonu, 31. oktobra
1958 v Lizboni in 14. julija 1967 v Stockholmu,

4. člen
Uporaba klasifikacije

dogovorijo, kot sledi:

(1) Klasifikacija je zgolj administrativne narave.
1. člen
Ustanovitev Posebne unije;
sprejetje mednarodne klasifikacije

(2) Vsaka država Posebne unije ima pravico uporabljati klasifikacijo
kot glavni oziroma pomožni sistem.
(3) Pristojni organi držav Posebne unije vključijo v:

Države, za katere se uporablja ta sporazum, ustanovijo Posebno
unijo in sprejmejo skupno klasifikacijo za patente za izume,
izumiteljska spričevala, uporabne modele in spričevala o
koristnosti, imenovano mednarodna klasifikacija patentov (v
nadaljnjem besedilu: klasifikacija).

(i) patente, izumiteljska spričevala, uporabne modele in spričevala
o koristnosti, ki so jih izdali, ter v prijave zanje, ki so bodisi objavljeni
ali dani javnosti le na vpogled, in
(ii) obvestila, objavljena v uradnih glasilih, da so bili dokumenti iz
točke (i) objavljeni ali dani na voljo javnosti,

2. člen
Opredelitev klasifikacije

vse simbole klasifikacije, ki zadevajo izum, na katerega se nanaša
dokument iz točke (i).

(1) (a) Klasifikacija obsega:

(4) Ob podpisu tega sporazuma ali deponiranju listine o ratifikaciji
ali pristopu:

(i) besedilo, določeno v skladu z določbami Evropske konvencije
o mednarodni klasifikaciji patentov za izume z dne 19. decembra
1954 (v nadaljnjem besedilu: Evropska konvencija), ki je začelo
veljati 1. septembra 1968, ko ga je generalni sekretar Sveta Evrope
tudi objavil;

(i) lahko vsaka država izjavi, da se ne zavezuje, da bo vključevala
simbole, ki se nanašajo na skupine ali podskupine klasifikacije, v
prijave iz tretjega odstavka, ki so dane javnosti le na vpogled, in
v obvestila, ki se nanašajo nanje, in

(ii) spremembe, ki so začele veljati na podlagi drugega odstavka
2. člena Evropske konvencije, preden je začel veljati ta sporazum;

(ii) lahko vsaka država, ki ne opravlja takojšnjega ali odloženega
preizkusa glede novosti in v kateri postopek za podelitev patentov
ali drugih vrst varstva ne predvideva poizvedbe o stanju tehnike,
izjavi, da se ne zavezuje, da bo vključevala simbole, ki se nanašajo
na skupine ali podskupine klasifikacije, v dokumente in obvestila
iz tretjega odstavka. Če ti pogoji obstajajo samo v zvezi z določenimi

(iii) kasnejše spremembe v skladu s 5. členom, ki začnejo veljati
na podlagi določb 6. člena.
(b) Navodila za uporabo in opombe, ki so vključene v besedilo
klasifikacije, so njen sestavni del.
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vrstami varstva ali določenimi področji tehnologije, lahko zadevna
država da ta pridržek le v okviru teh pogojev.

klasifikacije ali obsežno delo ponovne klasifikacije, je potrebna
tričetrtinska večina držav, ki so zastopane in glasujejo.

(5) Simboli klasifikacije, pred katerimi piše "mednarodna patentna
klasifikacija" ali je okrajšava zanjo, ki jo določi odbor izvedencev
iz 5. člena, se natisnejo poudarjeno ali tako, da so jasno vidni, v
glavi vsakega dokumenta iz točke (i) tretjega odstavka, v katerega
morajo biti vključeni.

(d) Vzdržani glasovi se ne upoštevajo.
6. člen
Uradna obvestila, začetek veljavnosti in objava
sprememb ter drugih odločitev

(6) Če katera od držav Posebne unije zaupa podeljevanje patentov
kakemu medvladnemu organu, ukrene vse potrebno, da ta organ uporablja klasifikacijo v skladu s tem členom.

(1) Mednarodni urad uradno obvesti pristojne organe držav
Posebne unije o vsaki odločitvi odbora izvedencev v zvezi s
sprejetjem sprememb klasifikacije in priporočili odbora izvedencev.
Spremembe začnejo veljati šest mesecev po dnevu, ko je bilo
uradno obvestilo poslano.

5. člen
Odbor izvedencev

(2) Mednarodni urad vključi v klasifikacijo spremembe, ki so
začele veljati. Obvestila o spremembah se objavijo v glasilih, ki jih
določi skupščina iz 7. člena.

(1) Ustanovi se odbor izvedencev, v katerem so zastopane vse
države Posebne unije.
(2) (a) Generalni direktor povabi medvladne organizacije, ki so
specializirane na področju patentov in od katerih je vsaj ena država
članica pogodbenica tega sporazuma, da jih na sestankih odbora
izvedencev zastopajo opazovalci.

7. člen
Skupščina Posebne unije
(1) (a) Posebna unija ima skupščino, ki jo sestavljajo države
Posebne unije.

(b) Generalni direktor lahko povabi, in če tako zahteva odbor
izvedencev, mora povabiti predstavnike drugih medvladnih in
mednarodnih nevladnih organizacij, da sodelujejo v razpravah, ki
jih zanimajo.

(b) Vlado vsake države Posebne unije zastopa po en delegat, ki
mu lahko pomagajo namestniki, svetovalci in izvedenci.
(c) Vsako medvladno organizacijo iz pododstavka (a) drugega
odstavka 5. člena lahko zastopa opazovalec na zasedanjih
skupščine, in če skupščina tako odloči, v tistih odborih in delovnih
skupinah, ki jih je skupščina morda ustanovila.

(3) Odbor izvedencev:
(i) spreminja klasifikacijo;
(ii) pošilja priporočila državam Posebne unije, da bi olajšal uporabo
klasifikacije in pospešil njeno enotno uporabo;

(d) Stroške posamezne delegacije krije vlada, ki jo je imenovala.
(2) (a) Ob upoštevanju določb 5. člena skupščina:

(iii) pomaga pri spodbujanju mednarodnega sodelovanja pri
ponovni klasifikaciji dokumentacije, ki se uporablja za preizkus
izumov, pri čemer še posebej upošteva potrebe držav v razvoju;

(i) obravnava vse zadeve v zvezi z vzdrževanjem in razvojem
Posebne unije in izvajanjem tega sporazuma;

(iv) sprejema vse druge ukrepe, ki prispevajo k lažji uporabi
klasifikacije v državah v razvoju, vendar nimajo finančnih posledic
za proračun Posebne unije ali za Organizacijo;

(ii) daje Mednarodnemu uradu navodila v zvezi s pripravo
revizijskih konferenc;
(iii) pregleduje in potrjuje poročila in dejavnosti generalnega
direktorja v zvezi s Posebno unijo in mu daje vsa potrebna navodila
glede zadev, ki so v pristojnosti Posebne unije;

(v) ima pravico ustanavljati pododbore in delovne skupine.
(4) Odbor izvedencev sprejme svoj poslovnik. Ta omogoča
medvladnim organizacijam iz pododstavka (a) drugega odstavka,
da sodelujejo na sestankih pododborov in delovnih skupin in s
tem bistveno pripomorejo k izpopolnjevanju klasifikacije.

(iv) določa program Posebne unije, sprejema njen dvoletni finančni
proračun in potrjuje njene zaključne račune;
(v) sprejema finančni pravilnik Posebne unije;

(5) Predloge za spremembe klasifikacije lahko dajejo pristojni
organ katere koli države Posebne unije, Mednarodni urad, vsaka
medvladna organizacija, zastopana v odboru izvedencev v skladu
s pododstavkom (a) drugega odstavka, in vsaka druga
organizacija, ki jo odbor izvedencev posebej povabi, da predloži
take predloge. Predlogi se sporočijo Mednarodnemu uradu, ta pa
jih predloži članom odbora izvedencev in opazovalcem najpozneje
dva meseca pred sejo odbora izvedencev, na kateri bodo ti
predlogi obravnavani.

(vi) odloča o določitvi uradnih besedil klasifikacije v jezikih, ki niso
angleški, francoski in drugi, našteti v drugem odstavku 3. člena;
(vii) ustanavlja odbore in delovne skupine, ki so po njenem mnenju
ustrezni za dosego ciljev Posebne unije;
(viii) ob upoštevanju pododstavka (c) prvega odstavka določa,
katere države nečlanice Posebne unije in medvladne ter
mednarodne nevladne organizacije se lahko kot opazovalke
udeležijo njenih sej in sej vsakega odbora ali delovne skupine, ki
jo je ustanovila;

(6) (a) Vsaka država članica odbora izvedencev ima en glas.
(b) Za sprejemanje odločitev odbora izvedencev je potrebna
navadna večina držav, ki so zastopane in glasujejo.

(ix) sprejema vse druge ustrezne ukrepe za uresničitev ciljev
Posebne unije;

(c) Za vsako odločitev, za katero petina držav, ki so zastopane in
glasujejo, meni, da ima za posledico spremembo osnovne strukture
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(x) opravlja vse druge ustrezne naloge po tem sporazumu.

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

(b) V zvezi z zadevami, ki zanimajo tudi druge unije, ki jih
Organizacija upravlja, skupščina odloča po poprejšnjem mnenju
koordinacijskega odbora Organizacije.

(4) Mednarodni urad opravlja vse druge naloge, ki so mu naložene.
9. člen
Finančna vprašanja

(3) (a) Vsaka država članica skupščine ima en glas.
(b) Za sklepčnost je potrebna polovica držav članic skupščine.

(1) (a) Posebna unija ima svoj proračun.

(c) Če ni sklepčnosti, lahko odločitve sprejema skupščina; toda
razen tistih, ki se nanašajo na njen postopek, začnejo take
odločitve veljati samo, če so izpolnjeni spodaj navedeni pogoji.
Mednarodni urad sporoči te odločitve državam članicam
skupščine, ki niso bile zastopane, in jih pozove, da v treh mesecih
od dneva sporočila pisno izrazijo svoj glas ali vzdržanost. Če po
poteku tega obdobja število držav, ki so tako izrazile svoj glas ali
vzdržanost, doseže število držav, ki je manjkalo za sklepčnost
na zasedanju samem, začnejo te odločitve veljati pod pogojem,
da v tem času še obstaja potrebna večina.

(c) Odhodki, ki jih ni mogoče pripisati samo Posebni uniji, temveč
tudi eni ali več drugim unijam, ki jih Organizacija upravlja, se
štejejo za skupne odhodke unij. Delež Posebne unije pri takih
skupnih odhodkih je sorazmeren z interesom, ki ga ima v njih.

(d) Ob upoštevanju določb drugega odstavka 11. člena se
odločitve skupščine sprejemajo z dvotretjinsko večino oddanih
glasov.

(2) Pri določitvi proračuna Posebne unije je treba upoštevati, da
mora biti usklajen s proračuni drugih unij, ki jih Organizacija
upravlja.

(e) Vzdržani glasovi se ne upoštevajo.

(3) Proračun Posebne unije se financira:

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

(i) s prispevki držav Posebne unije;

(b) Proračun Posebne unije vključuje lastne prihodke in odhodke
Posebne unije, njen prispevek k proračunu skupnih odhodkov
unij, in kadar je ustrezno, vsoto, ki je na voljo za proračun
konference Organizacije.

(ii) s pristojbinami in plačili za storitve, ki jih Mednarodni urad
opravlja v zvezi s Posebno unijo;

(4) (a) Skupščina se na sklic generalnega direktorja sestane
vsako drugo koledarsko leto na rednem zasedanju in razen
izjemoma ob istem času in na istem kraju kot generalna skupščina
Organizacije.

(iii) s prodajo publikacij Mednarodnega urada, ki se nanašajo na
Posebno unijo, in s plačili za pravice, ki se nanašajo nanje;

(b) Skupščina se na sklic generalnega direktorja sestane na
izrednem zasedanju na zahtevo četrtine držav članic skupščine.

(iv) z darili, volili in subvencijami;

(c) Dnevni red vsakega zasedanja pripravi generalni direktor.

(4) (a) Za določitev prispevka iz točke (i) tretjega odstavka spada
vsaka država Posebne unije v isti razred, v katerega je uvrščena
v Pariški uniji za varstvo industrijske lastnine, in plačuje letni
prispevek na podlagi enakega števila enot, kot je določeno za
njen razred v tej uniji.

(v) z najemninami, obrestmi in raznimi drugimi prihodki.

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

(b) Letni prispevek vsake države Posebne unije je enak znesku,
ki je s skupnim zneskom letnih prispevkov vseh držav v proračun
Posebne unije v enakem razmerju, kot sta število enot razreda, v
katerega je država uvrščena, in seštevek enot vseh držav.

(1) (a) Upravne naloge v zvezi s Posebno unijo opravlja
Mednarodni urad.
(b) Mednarodni urad predvsem pripravlja sestanke in zagotavlja
sekretariat skupščini, odboru izvedencev in drugim takim
odborom ali delovnim skupinam, ki jih je morda ustanovila
skupščina ali odbor izvedencev.

(c) Prispevki zapadejo v plačilo 1. januarja vsako leto.
(d) Država, ki zaostaja s plačilom prispevkov, ne more uveljavljati
svoje glasovalne pravice v nobenem organu Posebne unije, če je
zaostali znesek enak znesku prispevkov, ki ga dolguje za dve
polni leti, ali ga presega. Vsak organ Posebne unije pa lahko taki
državi dovoli, da še naprej uveljavlja svojo glasovalno pravico v
tem organu, če in dokler meni, da so zamudo pri plačilu povzročile
izjemne in neizogibne okoliščine.

(c) Generalni direktor je najvišji funkcionar Posebne unije in jo tudi
zastopa.
(2) Generalni direktor in vsak uslužbenec, ki ga on določi,
sodelujeta brez glasovalne pravice na vseh sestankih skupščine,
odbora izvedencev in drugih takih odborov ali delovnih skupin, ki
jih je morda ustanovila skupščina ali odbor izvedencev. Generalni
direktor ali uslužbenec, ki ga on določi, je po uradni dolžnosti
sekretar teh teles.

(e) Če proračun ni sprejet pred začetkom novega poslovnega
leta, ostane na ravni proračuna iz prejšnjega leta, kot predpisuje
finančni pravilnik.

(3) (a) Mednarodni urad po navodilih skupščine pripravlja
revizijske konference.

(5) Višino pristojbin in plačil za storitve, ki jih Mednarodni urad
opravlja v zvezi s Posebno unijo, določi generalni direktor in jo
sporoči skupščini.

(b) Mednarodni urad se lahko v zvezi s pripravami revizijskih
konferenc posvetuje z medvladnimi in mednarodnimi nevladnimi
organizacijami.

(6) (a) Posebna unija ima sklad za obratna sredstva, ki ga
sestavljajo enkratna plačila vseh držav Posebne unije. Če ta

poročevalec, št. 7

30

I

6. februar 2001

sredstva ne zadoščajo več, se skupščina odloči, da jih bo
povečala.

12. člen
Kako država postane pogodbenica sporazuma

(b) Znesek začetnega vplačila vsake države članice v ta sklad
ali njene udeležbe pri njegovem povečanju je sorazmeren s
prispevkom te države za leto, v katerem je sklad oblikovan ali je
sprejeta odločitev o njegovem povečanju.

(1) Vsaka država pogodbenica Pariške konvencije za varstvo
industrijske lastnine lahko postane pogodbenica tega sporazuma:

(c) Delež in plačilne pogoje določi skupščina na predlog
generalnega direktorja in po poprejšnjem mnenju koordinacijskega
odbora Organizacije.

(ii) z deponiranjem listine o pristopu.

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

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

(7) (a) Sporazum o sedežu, sklenjen z državo, na ozemlju katere
ima Organizacija sedež, določa, da ta država daje posojila, če
sklad za obratna sredstva ni zadosten. Znesek teh posojil in
pogoji, pod katerimi se dajejo, so v vsakem primeru predmet
ločenih sporazumov med tako državo in Organizacijo.

(3) Za ta sporazum se uporabljajo določbe 24. člena
Stockholmskega akta Pariške konvencije za varstvo industrijske
lastnine.
(4) Tretjega odstavka nikakor ni mogoče razumeti, kot da neka
država Posebne unije priznava ali molče sprejema dejansko stanje
glede ozemlja, za katero kaka druga država uporablja ta sporazum
na podlagi omenjenega odstavka.

(b) Država iz pododstavka (a) in Organizacija imata vsaka zase
pravico, da s pisnim uradnim obvestilom odpovesta obveznost
dajanja posojil. Odpoved začne veljati tri leta po izteku leta, v
katerem je bilo izdano uradno obvestilo.

13. člen
Začetek veljavnosti sporazuma

(8) Revizijo računov opravi ena ali več držav Posebne unije ali
zunanji revizorji, kot predpisuje finančni pravilnik. Te z njihovim
soglasjem določi skupščina.

(1) (a) Ta sporazum začne veljati eno leto po deponiranju listin o
ratifikaciji ali pristopu:

10. člen
Revizija sporazuma

(1) dveh tretjin držav pogodbenic Evropske konvencije na dan, ko
je bil dan na voljo za podpis, in

(1) Ta sporazum se lahko občasno revidira na posebnih
konferencah držav Posebne unije.

(ii) treh držav pogodbenic Pariške konvencije za varstvo
industrijske lastnine, ki prej niso bile pogodbenice Evropske
konvencije in od katerih je bilo vsaj v eni po zadnji letni statistiki, ki
jo objavi Mednarodni urad, na dan deponiranja njene listine o
ratifikaciji ali pristopu vloženih več kot 40.000 prijav za patente ali
izumiteljska spričevala.

(2) O sklicu revizijske konference odloča skupščina.
(3) 7., 8., 9. in 11. člen se lahko spremenijo na revizijski konferenci
ali v skladu z določbami 11. člena.

(b) Za državo, za katero ta sporazum ni začel veljati v skladu s
pododstavkom (a), začne sporazum veljati eno leto po dnevu
uradnega obvestila generalnega direktorja o ratifikaciji ali pristopu
te države, razen če je bil na listini o ratifikaciji ali pristopu naveden
poznejši datum. V tem primeru začne ta sporazum za to državo
veljati na ta datum.

11. člen
Spremembe posameznih določb sporazuma
(1) Predloge za spremembo 7., 8., 9. in tega člena lahko da
vsaka država Posebne unije ali generalni direktor. Predloge sporoči
generalni direktor državam Posebne unije vsaj šest mesecev
pred njihovo obravnavo v skupščini.

(c) Države pogodbenice Evropske konvencije, ki ratificirajo ta
sporazum ali k njemu pristopijo, so dolžne odpovedati omenjeno
konvencijo najpozneje z dnem, ko ta sporazum začne veljati
zanje.

(2) Spremembe členov iz prvega odstavka sprejema skupščina.
Za sprejetje je potrebna tričetrtinska večina oddanih glasov, za
spremembo 7. člena in tega odstavka pa štiri petine oddanih
glasov.

(2) Ratifikacija ali pristop ima samodejno za posledico sprejetje
vseh določb in priznanje vseh prednosti tega sporazuma.

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

14. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum traja tako dolgo kot Pariška konvencija za varstvo
industrijske lastnine.

(b) Vsaka sprememba tako sprejetih omenjenih členov zavezuje
vse države, ki so članice Posebne unije, ko začne sprememba
veljati, s tem da vsaka sprememba, ki povečuje finančne
obveznosti držav Posebne unije, zavezuje le tiste države, ki so
poslale uradno obvestilo o sprejetju take spremembe.

15. člen
Odpoved
(1) Vsaka država Posebne unije lahko odpove ta sporazum z
uradnim obvestilom generalnemu direktorju.

(c) Vsaka sprememba, sprejeta v skladu z določbami
pododstavka (a), zavezuje vse države, ki postanejo članice
Posebne unije po datumu, ko je sprememba začela veljati v skladu
z določbami pododstavka (a).
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direktor prejel uradno obvestilo.
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(5) Generalni direktor uradno obvesti vlade vseh držav
pogodbenic Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine
in generalni sekretariat Sveta Evrope o:

(3) Pravice do odpovedi po tem členu ne uveljavlja nobena država
pred potekom petih let od dneva, ko postane članica Posebne
unije.

(i) podpisih;
16. člen
Podpisovanje, jeziki, uradna obvestila, naloge
depozitarja

(ii) deponiranju listin o ratifikaciji ali pristopu;
(iii) datumu začetka veljavnosti tega sporazuma;

(1) (a) Ta sporazum se podpiše v enem izvirniku v angleškem in
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.

(iv) pridržkih glede uporabe klasifikacije;
(v) sprejetjih sprememb tega sporazuma;

(b) Ta sporazum je na voljo za podpis v Strasbourgu do 30.
septembra 1971.

(vi) datumu začetka veljavnosti takih sprememb;

(c) Ko izvirnik tega sporazuma ni več na voljo za podpis, se
deponira pri generalnem direktorju.

(vii) prejetih odpovedih.

(2) Uradna besedila v japonskem, nemškem, portugalskem,
ruskem in španskem jeziku ter v drugih jezikih, ki jih lahko določi
skupščina,, določi generalni direktor po posvetovanju z
zainteresiranimi vladami.

17. člen
Prehodne določbe
(1) Dve leti po začetku veljavnosti tega sporazuma lahko države
pogodbenice Evropske konvencije, ki še niso članice Posebne
unije, uživajo enake pravice v odboru izvedencev, kot če bi bile
članice Posebne unije, če to želijo.

(3) (a) Generalni direktor overi in pošlje po dva izvoda
podpisanega besedila tega sporazuma vladam držav, ki so ga
podpisale, in na zahtevo vladi vsake druge države. Overjen izvod
pošlje tudi generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

(2) Tri leta po poteku obdobja iz prvega odstavka lahko države iz
omenjenega odstavka zastopajo opazovalci na sestankih odbora
izvedencev, in če odbor tako odloči, v vsakem pododboru ali
delovni skupini, ki jo ustanovi. V tem obdobju lahko v skladu s
petim odstavkom 5. člena tudi dajejo predloge za spremembe
klasifikacije in so v skladu s prvim odstavkom 6. člena uradno
obveščene o odločitvah in priporočilih odbora izvedencev.

(b) Generalni direktor overi in pošlje po dva izvoda vsake
spremembe tega sporazuma vladam vseh držav Posebne unije
in na zahtevo vladi vsake druge države. Overjen izvod pošlje tudi
generalnemu sekretarju Sveta Evrope.
(c) Generalni direktor pošlje na zahtevo vladi vsake države, ki je
podpisala ta sporazum ali k njemu pristopila, overjen izvod
klasifikacije v angleškem ali francoskem jeziku.

(3) Pet let po začetku veljavnosti tega sporazuma lahko države
pogodbenice Evropske konvencije, ki še niso članice Posebne
unije, zastopajo opazovalci na sestankih skupščine, in če
skupščina tako odloči, v vsakem odboru ali delovni skupini, ki jo
ustanovi.

(4) Generalni direktor registrira ta sporazum pri sekretariatu
Združenih narodov.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo, Urad
za intelektualno lastnino.

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

Danes so podpisnice Strasbourškega sporazuma in s tem članice
Posebne unije vse države, katerih patentni uradi sodijo med
najpomembnejše na svetu. To tudi pomeni, da lahko odločilno
vplivajo na spremembe klasifikacijske sheme, kar se dogaja vsakih
pet let. Pri tem je predvsem pomemben vpliv velikih patentnih
uradov, ki pri svojih predlogih marsikdaj pozabljajo na potrebe
manjših patentnih uradov, med katere nedvomno sodi tudi Urad
Republike Slovenije za intelektualno lastnino in uradi ostalih
uporabnikov.

Strasbourški sporazum o mednarodni klasifikaciji patentov je bil
podpisan 24. marca 1971 v Strasbourgu in dopolnjen 28.
septembra 1979. S tem sporazumom je bila ustanovljena Posebna
unija in sprejeta skupna klasifikacijska shema za patente.
Mednarodna klasifikacija patentov je shema, po kateri se
razvrščajo dokumenti o stanju tehnike, ki lahko odločilno vplivajo
na potek podelitve patenta in na obseg varstva podeljenega
patenta. Namen te sheme je razvrstiti podatke tako, da se jih
lahko enostavno in čimbolj popotno poišče v poteku odločanja, ali
je vsebina patentne prijave nova ali že poznana. Shema pa se
uporablja tudi takrat, kadar se želi poiskati kakršne koli druge
podatke o že podeljenih patentih.

Glede na to da Pravilnik o postopku za podelitev patenta (Uradni
list RS, št. 49/93) v svojih členih (8., 18., 33. in 37. člen) že določa
uporabo Mednarodne klasifikacije patentov za vse patentne prijave
in podeljene patente v Sloveniji, pristop k sporazumu ne bo
zahteval sprememb ne ZIL in ne Pravilnika o postopku za podelitev
patenta.

Z zakonom o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93,
34/97-US, 75/97-ZIL) ter predvsem s Pravilnikom o postopku za
podelitev patenta (Uradni list RS, št. 49/93) je določeno, da se za
vso dokumentacijo, ki spremlja podelitev patenta, uporablja
razvrščanje v skladu z Mednarodno klasifikacijo patentov. Ravno
tako se tudi za vse podatke v registru patentov pri Uradu Republike
Slovenije za intelektualno lastnino uporablja razvrščanje v skladu
s to klasifikacijsko shemo.

S pristopom Republike Slovenije k temu sporazumu ne bodo
nastale nobene nove finančne obveznosti. Kot člani pridobimo
pravico do brezplačnih izvodov Mednarodne klasifikacije patentov,
ki smo jih dosedaj kupovali. Za izvrševanje sporazuma ni potrebe
po dodatnih zaposlitvah v Uradu Republike Slovenije za
intelektualno lastnino

Pristop k sporazumu bi omogočil Republiki Sloveniji sodelovanje
v organih Posebne unije, s čimer bi lahko tudi uradno uporabljali
Mednarodno klasifikacijo patentov.
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Sporazum ratificira Državni zbor RS na podlagi drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah.
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0

KLASIFIKACIJI

ELEMENTOV

MEDNARODNI

FIGURATIVNIH

ZNAMK

(MDSMKZ)

- EPA 96 - III

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

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2000-1811-0124
Številka: 908-05/98 - 2
Ljubljana, 18.01.2001

-

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
Erik Vrenko, direktor Urada za intelektualno lastnino,
Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Andrej Piano, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Uradu
za intelektualno lastnino.

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 18. januarja 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DUNAJSKEGA
SPORAZUMA O MEDNARODNI KLASIFIKACIJI
FIGURATIVNIH ELEMENTOV ZNAMK,
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.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

2. člen

Ratificira se Dunajski sporazum o mednarodni klasifikaciji
figurativnih elementov znamk, sprejet na Dunaju 12. junija 1973 in
spremenjen 1. oktobra 1985.

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:
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(2) Pristojni uradi držav Posebne unije imajo pravico uporabljati
klasifikacijo figurativnih elementov kot glavni ali pomožni sistem.

DUNAJSKI SPORAZUM
O MEDNARODNI KLASIFIKACIJI
FIGURATIVNIH ELEMENTOV ZNAMK

(3) Pristojni uradi držav Posebne unije imajo pravico vključiti v
uradne dokumente in objave v zvezi z registracijo in podaljšanjem
znamk številke razredov, podrazredov in sekcij, v katere je treba
razporediti figurativne elemente znamk.

sestavljen na Dunaju 12. junija 1973
in spremenjen 1. oktobra 1985
Pogodbenice se

(4) Pred omenjene številke je treba napisati "klasifikacija
figurativnih elementov" ali okrajšavo zanjo, ki jo določi odbor
izvedencev iz 5. člena.

ob upoštevanju 19. člena Pariške konvencije za varstvo
industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, revidirane 14.
decembra 1900 v Bruslju, 2. junija 1911 v Washingtonu, 6.
novembra 1925 v Haagu, 2. junija 1934 v Londonu, 31. oktobra
1958 v Lizboni in 14. julija 1967 v Stockholmu,

(5) Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o
ratifikaciji ali pristopu izjavi, da se ne zavezuje, da bo vključevala
številke vseh ali nekaterih sekcij v uradne dokumente in objave v
zvezi z registracijo in podaljšanjem znamk.
(6) Če katera od držav Posebne unije zaupa registracijo znamk
kakemu medvladnemu organu, ukrene vse potrebno, da ta organ uporablja klasifikacijo figurativnih elementov v skladu s tem
člendm.

dogovorijo, kot sledi:
1. člen
Ustanovitev Posebne unije;
sprejetje mednarodne klasifikacije

5. člen
Odbor izvedencev

Države, za katere se uporablja ta sporazum, ustanovijo Posebno
unijo in sprejmejo enotno klasifikacijo za figurativne elemente
znamk (v nadaljnjem besedilu: klasifikacija figurativnih elementov).

(1) Ustanovi se odbor izvedencev, v katerem so zastopane vse
države Posebne unije.
(2) (a) Generalni direktor lahko povabi, in če tako zahteva odbor
izvedencev, mora povabiti države, ki niso članice Posebne unije,
so pa članice Organizacije ali pogodbenice Pariške konvencije
za varstvo industrijske lastnine, da jih na sestankih odbora
izvedencev zastopajo opazovalci.

2. člen
Opredelitev in deponiranje klasifikacije figurativnih
elementov
(1) Klasifikacija figurativnih elementov vsebuje seznam razredov,
podrazredov in sekcij, po katerih so klasificirani figurativni elementi
znamk, in razlage, kadar so te potrebne.

(b) Generalni direktor povabi medvladne organizacije,
specializirane na področju znamk, od katerih je vsaj ena država
članica pogodbenica tega sporazuma, da jih na sestankih odbora
izvedencev zastopajo opazovalci.

(2) Klasifikacija figurativnih elementov je sestavljena v enem
verodostojnem izvodu v angleškem in francoskem jeziku, ki ga
podpiše generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno
lastnino (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor in Organizacija),
pri katerem je tudi deponiran, ko je ta sporazum na voljo za
podpis.

(c) Generalni direktor lahko povabi, in če tako zahteva odbor
izvedencev, mora povabiti predstavnike drugih medvladnih in
mednarodnih nevladnih organizacij, da sodelujejo v razpravah, ki
jih zanimajo.

(3) Spremembe in dopolnitve, na katere se nanaša točka (i)
tretjega odstavka 5. člena, so sestavljene v enem verodostojnem
izvodu v angleškem in francoskem jeziku, ki ga podpiše generalni
direktor in je deponiran pri njem.

(3) Odbor izvedencev:
(i) spreminja in dopolnjuje klasifikacijo figurativnih elementov;
(ii) pošilja priporočila državam Posebne unije, da bi olajšal uporabo
klasifikacije figurativnih elementov in pospešil njeno enotno
uporabo;

3. člen
Jeziki klasifikacije figurativnih elementov

(iii) sprejema vse druge ukrepe, ki prispevajo k lažji uporabi
klasifikacije figurativnih elementov v državah v razvoju, vendar
nimajo finančnih posledic za proračun Posebne unije ali za
Organizacijo;

(1) Klasifikacija figurativnih elementov je v angleškem in
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
(2) Mednarodni urad Organizacije (v nadaljnjem besedilu:
Mednarodni urad) po posvetovanju z zainteresiranimi vladami
določi uradna besedila klasifikacije figurativnih elementov v jezikih,
ki jih lahko po 7. členu določi skupščina v skladu s točko (vi)
pododstavka (a) drugega odstavka tega člena.

(iv) ima pravico ustanavljati pododbore in delovne skupine.

4. člen
Uporaba klasifikacije figurativnih elementov

(4) Odbor izvedencev sprejme svoj poslovnik. Ta omogoča
medvladnim organizacijam iz pododstavka (b) drugega odstavka,
da sodelujejo na sestankih pododborov in delovnih skupin odbora
Izvedencev in s tem bistveno pripomorejo k izpopolnjevanju
klasifikacije figurativnih elementov.

(1) Ob upoštevanju zahtev, predpisanih s tem sporazum, je obseg
klasifikacije figurativnih elementov tak, kot ji ga pripisuje
posamezna država Posebne unije. Predvsem pa klasifikacija
figurativnih elementov ne obvezuje držav Posebne unije glede
obsega varstva znamk.

(5) Predloge za spremembe ali dopolnitve klasifikacije figurativnih
elementov lahko dajejo pristojni urad katere koli države Posebne
unije, Mednarodni urad in vsaka medvladna organizacija,
zastopana v odboru izvedencev v skladu s pododstavkom (b)
drugega odstavka, in vsaka država ali organizacija, ki jo odbor
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(vii) ustanavlja odbore in delovne skupine, ki so po njenem mnenju
ustrezni za dosego ciljev Posebne unije;

izvedencev posebej povabi, da predloži take predloge. Predlogi
se sporočijo Mednarodnemu uradu, ta pa jih predloži članom
odbora izvedencev in opazovalcem najpozneje dva meseca pred
sejo odbora izvedencev, na kateri bodo ti predlogi obravnavani.

(viii) ob upoštevanju pododstavka (c) prvega odstavka določa,
katere države nečlanice Posebne unije in medvladne ter
mednarodne nevladne organizacije se lahko kot opazovalke
udeležijo njenih sej in sej vsakega odbora ali delovne skupine, ki
jo je ustanovila;

(6) (a) Vsaka država članica odbora izvedencev ima en glas.
(b) Za sprejemanje odločitev odbora izvedencev je potrebna
navadna večina držav, ki so zastopane in glasujejo.

(ix) sprejema vse druge ustrezne ukrepe za uresničitev ciljev
Posebne unije;

(c) Za vsako odločitev, za katero petina držav, ki so zastopane in
glasujejo, meni, da ima za posledico spremembo osnovne
strukture klasifikacije figurativnih elementov ali obsežno delo
ponovne klasifikacije, je potrebna tričetrtinska večina držav, ki so
zastopane in glasujejo.

(x) opravlja vse druge ustrezne naloge po tem sporazumu.
(b) V zvezi z zadevami, ki zanimajo tudi druge unije, ki jih
Organizacija upravlja, skupščina odloča po poprejšnjem mnenju
koordinacijskega odbora Organizacije.

(d) Vzdržani glasovi se ne upoštevajo.

(3) (a) Vsaka država članica skupščine ima en glas.
6. člen
Uradna obvestila, začetek veljavnosti, objava
sprememb in dopolnitev ter drugih odločitev

(b) Za sklepčnost je potrebna polovica držav članic skupščine.
(c) Če ni sklepčnosti, lahko odločitve sprejema skupščina; toda
razen tistih, ki se nanašajo na njen postopek, začnejo take
odločitve veljati samo, če so izpolnjeni spodaj navedeni pogoji.
Mednarodni urad sporoči te odločitve državam članicam
skupščine, ki niso bile zastopane, in jih pozove, da v treh mesecih
od dneva sporočila pisno izrazijo svoj glas ali vzdržanost. Če po
poteku tega obdobja število držav, ki so tako izrazile svoj glas ali
vzdržanost, doseže število držav, ki je manjkalo za sklepčnost
na zasedanju samem, začnejo te odločitve veljati pod pogojem,
da v tem času še obstaja potrebna večina.

(1) Mednarodni urad uradno obvesti pristojne organe držav
Posebne unije o vsaki odločitvi odbora izvedencev v zvezi s
sprejetjem sprememb in dopolnitev klasifikacije figurativnih
elementov in priporočili odbora izvedencev. Spremembe in
dopolnitve začnejo veljati šest mesecev po dnevu, ko je bilo uradno
obvestilo poslano.
(2) Mednarodni urad vključi v klasifikacijo figurativnih elementov
spremembe in dopolnitve, ki so začele veljati. Obvestila o
spremembah in dopolnitvah se objavijo v glasilih, ki jih določi
skupščina iz 7. člena.

(d) Ob upoštevanju določb drugega odstavka 11. člena se
odločitve skupščine sprejemajo z dvotretjinsko večino oddanih
glasov.

7. člen
Skupščina Posebne unije

(e) Vzdržani glasovi se ne upoštevajo.

(1) (a) Posebna unija ima skupščino, ki jo sestavljajo države
Posebne unije.

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

(b) Vlado vsake države Posebne unije zastopa po en delegat, ki
mu lahko pomagajo namestniki, svetovalci in izvedenci.

(4) (a) Skupščina se na sklic generalnega direktorja sestane
vsako drugo koledarsko leto na rednem zasedanju in razen
izjemoma ob istem času in na istem kraju kot generalna skupščina
Organizacije.

(c) Vsako medvladno organizacijo iz pododstavka (a) drugega
odstavka 5. člena lahko zastopa opazovalec na zasedanjih
skupščine, in če skupščina tako odloči, v tistih odborih in delovnih
skupinah, ki jih je skupščina morda ustanovila.

(b) Skupščina se na sklic generalnega direktorja sestane na
izrednem zasedanju na zahtevo četrtine držav članic skupščine.

(d) Stroške posamezne delegacije krije vlada, ki jo je imenovala.

(c) Dnevni red vsakega zasedanja pripravi generalni direktor.

(2) (a) Ob upoštevanju določb 5. člena skupščina:

(5) Skupščina sprejme svoj poslovnik.

(i) obravnava vse zadeve v zvezi z vzdrževanjem in razvojem
Posebne unije in izvajanjem tega sporazuma;

8. člen
Mednarodni urad

(ii) daje Mednarodnemu uradu navodila v zvezi s pripravo
revizijskih konferenc;

(1) (a) Upravne naloge v zvezi s Posebno unijo opravlja
Mednarodni urad.

(iii) pregleduje in potrjuje poročila in dejavnosti generalnega
direktorja v zvezi s Posebno unijo in mu daje vsa potrebna navodila
glede zadev, ki so v pristojnosti Posebne unije;

(b) Mednarodni urad predvsem pripravlja sestanke in zagotavlja
sekretariat skupščini, odboru izvedencev in drugim takim
odborom ali delovnim skupinam, ki jih je morda ustanovila
skupščina ali odbor izvedencev.

(iv) določa program Posebne unije, sprejema njen dvoletni finančni
proračun in potrjuje njene zaključne račune;
(v) sprejema finančni pravilnik Posebne unije;

(c) Generalni direktor je najvišji funkcionar Posebne unije in jo tudi
zastopa.

(vi) odloča o določitvi uradnih besedil klasifikacije figurativnih
elementov v jezikih, ki nista angleški in francoski;

(2) Generalni direktor in vsak uslužbenec, ki ga on določi,
sodelujeta brez glasovalne pravice na vseh sestankih skupščine,
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(e) Če proračun ni sprejet pred začetkom novega poslovnega
leta, ostane na ravni proračuna iz prejšnjega leta, kot predpisuje
finančni pravilnik.

odbora izvedencev in drugih takih odborov ali delovnih skupin, ki
jih je morda ustanovila skupščina ali odbor izvedencev. Generalni
direktor ali uslužbenec, ki ga on določi, je po uradni dolžnosti
sekretar teh teles.

(5) Višino pristojbin in plačil za storitve, ki jih Mednarodni urad
opravlja v zvezi s Posebno unijo, določi generalni direktor in jo
sporoči skupščini.

(3) (a) Mednarodni urad po navodilih skupščine pripravlja
revizijske konference.

(6) (a) Posebna unija ima sklad za obratna sredstva, ki ga
sestavljajo enkratna plačila vseh držav Posebne unije. Če ta
sredstva ne zadoščajo več, se skupščina odloči, da jih bo
povečala.

(b) Mednarodni urad se lahko v zvezi s pripravami revizijskih
konferenc posvetuje z medvladnimi in mednarodnimi nevladnimi
organizacijami.
(c) Generalni direktor in osebe, ki jih on določi, sodelujejo brez
glasovalne pravice v razpravah na revizijskih konferencah.

(b) Znesek začetnega vplačila vsake države članice v ta sklad
ali njene udeležbe pri njegovem povečanju je sorazmeren s
prispevkom te države za leto, v katerem je sklad oblikovan ali je
sprejeta odločitev o njegovem povečanju.

(4) Mednarodni urad opravlja vse druge naloge, ki so mu naložene.
9. člen
Finančna vprašanja

(c) Delež in plačilne pogoje določi skupščina na predlog
generalnega direktorja in po poprejšnjem mnenju koordinacijskega
odbora Organizacije.

(1) (a) Posebna unija ima svoj proračun.
(b) Proračun Posebne unije vključuje lastne prihodke in odhodke
Posebne unije, njen prispevek k proračunu skupnih odhodkov
unij, ki jih upravlja Organizacija, in kadar je ustrezno, vsoto, ki je
na voljo za proračun konference Organizacije.

(7) (a) Sporazum o sedežu, sklenjen z državo, na ozemlju katere
ima Organizacija sedež, določa, da ta država daje posojila, če
sklad za obratna sredstva ni zadosten. Znesek teh posojil in
pogoji, pod katerimi se dajejo, so v vsakem primeru predmet
ločenih sporazumov med tako državo in Organizacijo.

(c) Odhodki, ki jih ni mogoče pripisati samo Posebni uniji, temveč
tudi eni ali več drugim unijam, ki jih Organizacija upravlja, se
štejejo za skupne odhodke unij. Delež Posebne unije pri takih
skupnih odhodkih je sorazmeren z interesom, ki ga ima v njih.

(b) Država iz pododstavka (a) in Organizacija imata vsaka zase
pravico, da s pisnim uradnim obvestilom odpovesta obveznost
dajanja posojil. Odpoved začne veljati tri leta po izteku leta, v
katerem je bilo izdano uradno obvestilo.

(2) Pri določitvi proračuna Posebne unije je treba upoštevati, da
mora biti usklajen s proračuni drugih unij, ki jih Organizacija
upravlja.

(8) Revizijo računov opravi ena ali več držav Posebne unije ali
zunanji revizorji, kot predpisuje finančni pravilnik. Te z njihovim
soglasjem določi skupščina.

(3) Proračun Posebne unije se financira:
10. člen
Revizija sporazuma

(i) s prispevki držav Posebne unije;
(ii) s pristojbinami in plačili za storitve, ki jih Mednarodni urad
opravlja v zvezi s Posebno unijo;

(1) Ta sporazum se lahko občasno revidira na posebnih
konferencah držav Posebne unije.

(iii) s prodajo publikacij Mednarodnega urada, ki se nanašajo na
Posebno unijo, in s plačili za pravice, ki se nanašajo nanje;

(2) O sklicu revizijske konference odloča skupščina.

(iv) z darili, volili in subvencijami;

(3) 7., 8., 9. in 11. člen se lahko spremenijo na revizijski konferenci
ali v skladu z določbami 11. člena.

(v) z najemninami, obrestmi in raznimi drugimi prihodki.
11. člen
Spremembe posameznih določb sporazuma

(4) (a) Za določitev prispevka iz točke (i) tretjega odstavka spada
vsaka država Posebne unije v isti razred, v katerega je uvrščena
v Pariški uniji za varstvo industrijske lastnine, in plačuje letni
prispevek na podlagi enakega števila enot, kot je določeno za
njen razred v tej uniji.

(1) Predloge za spremembo 7., 8., 9. in tega člena lahko da
vsaka država Posebne unije ali generalni direktor. Predloge sporoči
generalni direktor državam Posebne unije vsaj šest mesecev
pred njihovo obravnavo v skupščini.

(b) Letni prispevek vsake države Posebne unije je enak znesku,
ki je s skupnim zneskom letnih prispevkov vseh držav v proračun
Posebne unije v enakem razmerju, kot sta število enot razreda, v
katerega je država uvrščena, in seštevek enot vseh držav.

(2) Spremembe členov iz prvega odstavka sprejema skupščina.
Za sprejetje je potrebna tričetrtinska večina oddanih glasov, za
spremembo 7. člena in tega odstavka pa štiri petine oddanih
glasov.

(c) Prispevki zapadejo v plačilo 1. januarja vsako leto.

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

(d) Država, ki zaostaja s plačilom prispevkov, ne more uveljavljati
svoje glasovalne pravice v nobenem organu Posebne unije, če je
zaostali znesek enak znesku prispevkov, ki ga dolguje za dve
polni leti, ali ga presega. Vsak organ Posebne unije pa lahko taki
državi dovoli, da še naprej uveljavlja svojo glasovalno pravico v
tem organu, če in dokler meni, da so zamudo pri plačilu povzročile
izjemne in neizogibne okoliščine.
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(b) Vsaka sprememba tako sprejetih omenjenih členov zavezuje
vse države, ki so članice Posebne unije, ko začne sprememba
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16. člen
Spori

veljati, s tem da vsaka sprememba, ki povečuje finančne
obveznosti držav Posebne unije, zavezuje le tiste države, ki so
poslale uradno obvestilo o sprejetju take spremembe.

(1) Vsak. spor med dvema ali več državami Posebne unije glede
razlage ali uporabe tega sporazuma, ki ni rešen s pogajanji, lahko
vsaka taka država predloži Meddržavnemu sodišču z vlogo v
skladu s statutom sodišča, razen če se prizadete države
sporazumejo o drugačnem načinu reševanja spora. Država, ki
predloži spor sodišču, obvesti o tem Mednarodni urad, ki s tem
seznani druge države Posebne unije.

(c) Vsaka sprememba, sprejeta v skladu z določbami
pododstavka (a), zavezuje vse države, ki postanejo članice
Posebne unije po datumu, ko je sprememba začela veljati v skladu
z določbami pododstavka (a).
12. člen
Kako država postane pogodbenica sporazuma

(2) Vsaka država lahko ob podpisu tega sporazuma ali
deponiranju listine o ratifikaciji ali pristopu izjavi, da je ne zavezujejo
določbe prvega odstavka. Določbe prvega odstavka se ne
uporabljajo za spore med državo, ki je dala tako izjavo, in vsako
drugo državo Posebne unije.

(1) Vsaka država pogodbenica Pariške konvencije za varstvo
industrijske lastnine lahko postane pogodbenica tega sporazuma:
(1) s podpisom, ki mu sledi deponiranje listine o ratifikaciji, ali

(3) Država, ki je dala izjavo v skladu z določbami drugega
odstavka, lahko svojo izjavo kadar koli umakne z uradnim
obvestilom generalnemu direktorju.

(ii) z deponiranjem listine o pristopu.
(2) Listine o ratifikaciji ali pristopu se deponirajo pri generalnem
direktorju.

17. člen
Podpisovanje, jeziki, naloge depozitarja, uradna
obvestila

(3) Za ta sporazum se uporabljajo določbe 24. člena
Stockholmskega akta Pariške konvencije za varstvo industrijske
lastnine.

(1) (a) Ta sporazum se podpiše v enem izvirniku v angleškem in
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.

(4) Tretjega odstavka nikakor ni mogoče razumeti, kot da neka
država Posebne unije priznava ali molče sprejema dejansko stanje
glede ozemlja, za katero kaka druga država uporablja ta sporazum
na podlagi omenjenega odstavka.

(b) Ta sporazum je na voljo za podpis na Dunaju do 31. decembra
1973.
(c) Ko izvirnik tega sporazuma ni več na voljo za podpis, se
deponira pri generalnem direktorju.

13. člen
Začetek veljavnosti sporazuma

(2) Uradna besedila v drugih jezikih, ki jih lahko določi skupščina,
določi generalni direktor po posvetovanju z zainteresiranimi
vladami.

(1) Za prvih pet držav, ki so deponirale listine o ratifikaciji ali
pristopu, začne ta sporazum veljati tri mesece po deponiranju
pete listine o ratifikaciji ali pristopu.

(3) (a) Generalni direktor overi in pošlje po dva izvoda
podpisanega besedila tega sporazuma vladam držav, ki so ga
podpisale, in na zahtevo vladi vsake druge države.

(2) Za državo, za katero ta sporazum ni začel veljati v skladu s
prvim odstavkom, začne sporazum veljati tri mesece po dnevu
uradnega obvestila generalnega direktorja o ratifikaciji ali pristopu,
razen če je bil na listini o ratifikaciji ali pristopu naveden poznejši
datum. V tem primeru začne ta sporazum za to državo veljati na
ta datum.

(b) Generalni direktor overi in pošlje po dva izvoda vsake
spremembe tega sporazuma vladam vseh držav Posebne unije
in na zahtevo vladi vsake druge države.

(3) Ratifikacija ali pristop ima samodejno za posledico sprejetje
vseh določb in priznanje vseh prednosti tega sporazuma.

(c) Generalni direktor pošlje na zahtevo vladi vsake države, ki je
podpisala ta sporazum ali k njemu pristopila, overjen izvod
klasifikacije figurativnih elementov v angleškem ali francoskem
jeziku.

14. člen
Trajanje sporazuma

(4) Generalni direktor registrira ta sporazum pri sekretariatu
Združenih narodov.

Ta sporazum traja tako dolgo kot Pariška konvencija za varstvo
industrijske lastnine.

(5) Generalni direktor uradno obvesti vlade vseh držav
pogodbenic Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine
o:

15. člen
Odpoved

(i) podpisih po prvem odstavku;

(1) Vsaka država Posebne unije lahko odpove ta sporazum z
uradnim obvestilom generalnemu direktorju.

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

(2) Odpoved začne veljati eno leto po dnevu, ko je generalni
direktor prejel uradno obvestilo.

(iii) datumu začetka veljavnosti tega sporazuma po prvem
odstavku 13. člena;

(3) Pravice do odpovedi po tem členu ne uveljavlja nobena država
pred potekom petih let od dneva, ko postane članica Posebne
unije.

6. februar2001

(iv) izjavah po petem odstavku 4. člena;
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(v) izjavah in uradnih obvestilih v skladu s tretjim odstavkom 12.
člena;

(viii) sprejetjih sprememb tega sporazuma po tretjem odstavku
11. člena;

(vi) izjavah po drugem odstavku 16. člena;

(ix) datumu začetka veljavnosti takih sprememb;

(vii) umikih izjav, ki so bili uradno sporočeni po tretjem odstavku
16. člena;

(x) prejetih odpovedih po 15. členu.

RESOLUCIJA

3. Začasni odbor ponovno prouči mednarodno klasifikacijo
figurativnih elementov znamk in po potrebi pripravi osnutek njenih
sprememb in dopolnitev.

ki jo je 8. junija 1973 sprejela diplomatska konferenca o mednarodni
klasifikaciji figurativnih elementov znamk

4. Urad se pozove, da pripravi vse potrebno za delo začasnega
odbora.

1. Do začetka veljavnosti Dunajskega sporazuma o mednarodni
klasifikaciji figurativnih elementov znamk se pri Mednarodnem
uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino ustanovi
začasni odbor izvedencev.

5. Mednarodni urad se pozove, da po posvetovanju držav, ki so
podpisale ta sporazum ali k njemu pristopile, skliče začasni odbor,
če katera od teh držav ali organizacij iz drugega odstavka zgoraj
predlaga spremembe ali dopolnitve ali jih želi predlagati Mednarodni
urad sam.

2. Začasni odbor sestavlja po en zastopnik vsake države, ki je ta
sporazum podpisala ali k njemu pristopila. Medvladne organizacije,
specializirane na področju znamk, od katerih je vsaj ena država
članica podpisala ta sporazum ali k njemu pristopila, lahko
zastopajo opazovalci. Generalni direktor Svetovne organizacije
za intelektualno lastnino lahko povabi, in če tako zahteva začasni
odbor, mora povabiti vsako državo članico Svetovne organizacije
za intelektualno lastnino ali pogodbenico Pariške konvencije za
varstvo industrijske lastnine, ki ni niti podpisala tega sporazuma
niti ni k njemu pristopila, da jo zastopajo opazovalci.

6. Mednarodni urad se pozove, da pošlje odboru izvedencev,
ustanovljenemu po 5. členu sporazuma, takoj ko ta začne veljati,
vsak osnutek sprememb ali dopolnitev, ki ga pripravi začasni
odbor.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo, Urad
za intelektualno lastnino.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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7. Potne stroške in stroške bivanja za člane začasnega odbora in
opazovalce krije država ali organizacija, ki jo zastopajo.
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OBRAZLOŽITEV

Dunajski sporazum o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov
znamk je bil sprejet na Dunaju 12. junija 1973, veljati pa je pričel 9.
avgusta 1985. Dopolnjen je bil še 1. oktobra 1985.

Republika Slovenija bo izjavila, da po peti točki 4. člena sporazuma
ne bo vključevala številk sekcij v uradne dokumente in objave, ki
se nanašajo na registracije in obnovitve znamk. Po pristopu k
sporazumu ni potrebe, da se številk sekcij vključujejo v uradne
dokumente in objave, saj se klasifikacija večkrat spreminja ter bi
bilo v registrih potrebno popravljati klasifikacijo. S tem bi bilo Uradu
naloženega več dela, kot bi bilo potrebno (npr. sprememba od
2.5.3-18 na 2.5.3,18).

S tem sporazumom se ustanavlja mednarodna klasifikacija za
figurativne elemente znamk. Vsaka članica tega sporazuma je
dolžna v vseh uradnih dokumentih in objavah za registracijo in
podaljšanje veljavnosti znamke uporabljati simbole iz te
klasifikacije.

Za pristop k sporazumu ne bo potrebna dopolnitev ali sprememba
Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/
97 - odločba US, 75/97). Urad Republike Slovenije za intelektualno
lastnino klasifikacijo figurativnih elementov uporablja že od leta
1993 na podlagi Pravilnika o postopku za priznanje znamke (Uradni
list RS, št. 49/93-10. točka 20. člena in 9. točka 24. člena).

Klasifikacija figurativnih elementov držav članic Posebne unije ne
obvezuje glede obsega zavarovanja znamk. Pristojni uradi držav
članic lahko uporabljajo klasifikacijo kot glavni ali pomožni sistem,
morajo pa jo vključiti v uradne dokumente in objave v zvezi z
registracijami in obnovitvami znamk (številke razredov,
podrazredov in sekcij, v katere je treba razporediti figurativne
elemente znamk). Vsaka država ima ob podpisu ali deponiranju
sporazuma možnost izjave glede vključevanja številk vseh ali
nekaterih sekcij v uradne dokumente in objave, ki se nanašajo na
registracije in obnovitve znamk.

6. februar 2001

Izvajanje sporazuma ne bo povzročilo novih finančnih obveznosti.
Sporazum ratificira Državni zbor RS na podlagi drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah.
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Popravek

PREDLOGA

-

ZAKONA

SPORAZUMA

SLOVENIJE

PONOVNEM

MED

IN

0

RATIFIKACIJI

VLADO

VLADO

ROMUNIJE

SPREJEMU

NEZAKONITO

VSTOPILE

NEZAKONITO

RIVAJO

NJUNIH

DRŽAV

REPURLIKE

OSER,

O

KI

SO

IN/ALI

NA

OZEMLJU

(RROPSO)

EPA 55 - III
)

odstavek, ki govori o prilogi k sporazumu. Ta priloga k
sporazumu ne obstaja, zato je v popravljelnem delu
obrazložitve omenjeni odstavek črtan.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-1811-0116
Številka: 284-09/2000-2
Ljubljana, 30.01.2001

Vlada prosi, da se z novim gradivom nadomesti gradivo, ki ga
je poslala z dopisom št. 284-09/2000-2 z dne 28. decembra
2000 in z dopisom št. 284-09/2000-2 z dne 22. januarja 2001.

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi popravljeni del
(obrazložitev) predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o ponovnem
sprejemu oseb, ki so nezakonito vstopile in/ali nezakonito
bivajo na ozemlju njunih držav. V obrazložitvi k sporazumu je

6. februar2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

43

poročevalec, št. 7

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o ponovnem sprejemu
oseb, ki so nezakonito vstopile in/ali nezakonito bivajo na ozemlju njunih držav, sta 4.
oktobra 2000 podpisala za Republiko Slovenijo državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve mag.Vinko Gorenak in namestnik ministra za notranje zadeve
Romunije dr. Mircea Muresan, ob uradnem in prijateljskem obisku slovenske
delegacije v Bukarešti.
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o ponovnem sprejemu
oseb, ki so nezakonito vstopile in/ali nezakonito bivajo na ozemlju njunih držav
nadomešča Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vračanju
in ponovnem sprejemu državljanov obeh držav, katerih vstop ali bivanje na ozemlju
druge države sta nezakonita (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, Št. 4/1996), ki ne
vsebuje določb o vračanju državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva. Zaradi
tega je na področju vračanja oseb med obema državama nastala pravna praznina, ki jo
je potrebno natančno urediti z novim podpisanim sporazumom.
V Republiko Slovenijo je vedno več ilegalnih prebegov oseb, ki niso državljani
Romunije, so pa pribežali iz Romunije. S tem sporazumom bomo tako sledili
standardom Evropske unije, ki širijo področje vračanja oseb tudi na državljane tretjih
držav in oseb brez državljanstva. Republika Slovenija ima tovrstne sporazume, ki
vključujejo državljane tretjih držav in oseb brez državljanstva, sklenjene tudi z večino
ostalih držav.
r
Omenjeni sporazum bo težave, ki jih ima Republika Slovenija v razmerju do
Romunije uredil, in pospešil vračanje državljanov tretjih držav in oseb brez
državljanstva.
S podpisom sporazuma sledimo priporočilom Evropske unije na področju
učinkovitega boja zoper nezakonito preseljevanje in je v skladu s politiko
vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zaradi uveljavitve sporazuma ne bo treba sprejeti novih predpisov ali spremeniti
veljavnih predpisov.
Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno zagotoviti dodatnih sredstev iz
proračuna Republike Slovenije. Stroški za odstranitev tujca z območja Republike
Slovenije se že sedaj, če tujec nima lastnih sredstev, pokrivajo iz proračuna Republike
Slovenije.
Za izvajanje sporazuma je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije.
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Sopredlagateljstvo

K

PREDLOGU

ZAKONA

0

ZAKONA

GOZDOVIH

0

DOPOLNITVI

(ZG-A)

- prva obravnava - EPA 522
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

pristopa kot sopredlagateljica k PREDLOGU ZAKONA O
DOPOLNITVI ZAKONA O GOZDOVIH - EPA 522,

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke

ki gaje dne 7. februarja 1994 vložil v parlamentarno proceduro
poslanec Zmago Jelinčič.

Ljubljana, 23. januarja 2001

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnica sodelovala na sejah
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora.

Poslanka Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke

Sonja Areh Lavrič, l.r.
Poslanka SNS

J
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Sopredlagateljstvo

K

PREDLOGU

DVOJNEGA

ZAKONA

0

ODPRAVI

DRŽAVLJANSTVA

(ZODD)

- prva obravnava - EPA 773
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

pristopa kot sopredlagateljica k PREDLOGU ZAKONA O
ODPRAVI DVOJNEGA DRŽAVLJANSTVA - EPA 773,

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke

ki ga je dne 19. septembra 1994 vložil v parlamentarno
proceduro poslanec Zmago Jelinčič.

Ljubljana, 23. januarja 2001

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnica sodelovala na sejah
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora.

Poslanka Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke

Sonja Areh Lavrič, l.r.
Poslanka SNS

6. februar 2001
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Sopredlagateljstvo

K

PREDLOGU

ZAKONA

0

ZAKONA

0

KOMUNALNIH

SPREMEMDAH

TAKSAH

(ZKT-0)
- prva obravnava - EPA 1457
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

SPREMEMBAH ZAKONA O KOMUNALNIH TAKSAH - EPA
1457,

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke

ki ga je dne 23. aprila 2000 vložil v parlamentarno proceduro
poslanec Zmago Jelinčič.

Ljubljana, 23. januarja 2001

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnica sodelovala na sejah
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora.

Poslanka Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke
pristopa kot sopredlagateljica k PREDLOGU ZAKONA O

6. februar2001

Sonja Arh Lavrič, l.r.
Poslanka SNS
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Sopredlagateljstvo

K

PREDLOGU

ZAKONA

SKUPNOSTIH

0

VERSKIH

(ZVS)

- prva obravnava - EPA 1643
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

VERSKIH SKUPNOSTIH - EPA 1643, ki ga je dne 1. oktobra
1996 vložil v parlamentarno proceduro poslanec Zmago
Jelinčič.

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnica sodelovala na sejah
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora.

Ljubljana, 23. januarja 2001
Poslanka Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke
pristopa kot sopredlagateljica k PREDLOGU ZAKONA O

6. februar2001

Sonja Areh Lavrič, l.r.
Poslanka SNS
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Soprediagateljstvo

K

PREDLOGU

ZAKONA

ZAGOVORNIŠTVU

NA

PODROČJU

IN

0

BOLNIŠKEM

VARSTVU

DUŠEVNEGA

PRAVIC

ZDRAVJA

(ZDZPDZ)
- prva obravnava - EPA 640 - II
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

BOLNIŠKEM ZAGOVORNIŠTVU IN VARSTVU PRAVIC NA
PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA - EPA 640-II,

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke

ki ga je dne 25. novembra 1988 vložil v parlamentarno
proceduro poslanec Borut Pahor.

Ljubljana, 23. januarja 2001

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnica sodelovala na sejah
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora.

Poslanka Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke
pristopa kot sopredlagateljica k PREDLOGU ZAKONA O

Sonja Areh Lavrič, l.r.
Poslanka SNS

i
6. februar2001
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Sopredlagateljstvo

K

PREDLOGU

SVETOVANJU

ZAKONA

0

DAVČNEM

(ZDavS)

prva obravnava - EPA 651 - II
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

DAVČNEM SVETOVANJU - EPA 651-11,
ki ga je dne 4. decembra 1998 vložila v parlamentarno
proceduro skupina poslancev s prvopodpisanim poslancem
Antonom Partljičem.

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke
Ljubljana, 23. januarja 2001

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnica sodelovala na sejah
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora.

Poslanka Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke
pristopa kot sopredlagateljica k PREDLOGU ZAKONA O

6. februar2001

Sonja Areh Lavrič, l.r.
Poslanka SNS
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Sopredlagateljstvo

K

PREDLOGU

ZAKONA

0

ZAKONA

OSNOVNI

0

SPREMEMBI

ŠOLI

(ZOsn-?)

- prva obravnava - EPA 1034 - II (zadržan)
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

SPREMEMBI ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI - EPA 1034 -II,
ki ga je dne 28. decembra 1999 vložil v parlamentarno
proceduro poslanec Zmago Jelinčič.

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnica sodelovala na sejah
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora.

Ljubljana, 23. januarja 2001
Poslanka Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke
pristopa kot sopredtagateljica k PREDLOGU ZAKONA O

6. februar 2001

Sonja Areh Lavrič, l.r.
Poslanka SNS
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Sopredlagateljstvo

K

IN

PREDLOGU

ZAKONA

DOPOLNITVAH

ZAKONA

0

SPREMEMBAH

CARINSKEGA

(CZ-?)

- prva obravnava - EPA 1070 - II (zadržan)
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH CARINSKEGA ZAKONA
- EPA 1070-11,

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke

ki gaje dne 3. februarja 2000 vložil v parlamentarno proceduro
poslanec Zmago Jelinčič.

Ljubljana, 23. januarja 2001

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnica sodelovala na sejah
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora.

Poslanka Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke
pristopa kot sopredlagateljica k PREDLOGU ZAKONA O

6. februar 2001

Sonja Areh Lavrič, l.r.
Poslanka SNS
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Sopredlagateljstvo

K

PREDLOGU

ZAKONA

IN

0

ZAKONA

0

SPREMEMBI

ZDRAVSTVENEM

ZURAVSTVENEM

VARSTVU

ZAVARUVANJU

(ZZVZZ-?)
- skrajšani postopek - EPA 1314 - II
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

SPREMEMBI ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU - EPA 1314-11,

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke

ki ga je dne 8. septembra 2000 vložil v parlamentarno
proceduro poslanec Borut Pahor.

Ljubljana, 23. januarja 2001

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnica sodelovala na sejah
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora.

Poslanka Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke
pristopa kot sopredlagateljica k PREDLOGU ZAKONA O

6. februar2001

Sonja Areh Lavrič, l.r.
Poslanka SNS
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| Ime in priimek:

|

I Naslov:

i

i Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:

I

i Davčna številka:
I NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

j

| Datum:
i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece,
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1

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije • Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur l. RS, št. 89/98 in 4/99).

