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Mednarodne pogodbe
Uradni list
Republike Slovenije

20. Zakon o spremembi zakona o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi,
pridobljene s kaznivim dejanjem (MKPKKD-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE

O PRANJU, ODKRIVANJU, ZASEGU IN ZAPLEMBI PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE
S KAZNIVIM DEJANJEM (MKPKKD-A)

Razglašam zakon o spremembi zakona o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (MKPKKD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. aprila 1998.

Št. 001-22-43/98
Ljubljana, dne 10. aprila 1998

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PRANJU, ODKRIVANJU,

ZASEGU IN ZAPLEMBI PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE
S KAZNIVIM DEJANJEM (MKPKKD-A)

1. člen
V zakonu o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim

dejanjem (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/97), se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“Republika Slovenija na podlagi tretjega odstavka 25. člena konvencije izjavlja, da se zaprosilom in prilogam, naslovlje-

nim pristojnemu osrednjemu organu Republike Slovenije, priloži prevod v slovenskem ali v angleškem jeziku.”

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

Št. 715-02/97-3/2
Ljubljana, dne 2. aprila 1998

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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– Popravek zakona o ratifikaciji Protokola k Madridskem sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (MPMSMR)
V zakonu o ratifikaciji Protokola k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (MPMSMR), objavlje-

nem v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe, št. 21/97 z dne 21.11.1997, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato
na podlagi prvega odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije dajem

P O P R A V E K
zakona o ratifikaciji Protokola k Madridskemu sporazumu

o mednarodnem registriranju znamk (MPMSMR)

V 1. členu se letnica “1997” pravilno glasi “1989”.

Št. 318-01/97-10/1
Ljubljana, dne 7. aprila 1998

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček, dipl. iur. l. r.
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O B V E S T I L O
o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi

Dne 12. aprila 1998 je začela veljati Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi, podpisana
8. julija 1994 in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 2/95, 14/95 (Uradni list RS,
št. 10/95, 60/95).

Ministrstvo
za zunanje zadeve

Republike Slovenije

Stran
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N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 125 14 18

S tem nepreklicno naročam

qLetnik '95 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

qLetnik '96 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

qLetnik '97 na CD-ROM-u kosov število licenc za uporabnikov

Naročene zgoščenke mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Letnik ’97 na CD-ROMu
Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino (več kot 14.000 strani) uradnega lista letnika
1997. Oblika je enaka kot pri prvih dveh izdajah (letnik 1995 in 1996), ki sta imeli med uporabniki
zelo lep uspeh, predvsem zaradi izredne prijaznosti pri uporabi v okolju Windows.
Na zaslonu se posamezne številke uradnega lista pojavljajo prav v takšni obliki kot na papirju! Letno
kazalo predpisov (register) je v celoti povezano s posameznimi številkami, tako da s klikom miške
takoj dobimo tisto stran, kjer je predpis objavljen. Znotraj ene številke je možno iskanje po polnem
besedilu, kopiranje besedil in tiskanje posameznih strani. Od letnika 1996 je uvedena tudi možnost
hitrega iskanja po polnem besedilu vseh številk skupaj (obstaja le nekaj posebnosti pri iskanju
besed, ki vsebujejo šumnike, za kar so pripravljena posebna navodila).
Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem
obsegu. Če je arhiviranje nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej
zadostoval manjši predal. Zgoščenka je za arhiviranje idealna tudi zaradi popolne trajnosti in
nespremenljivosti laserskega zapisa na njej.
Glede na to, da ČZ Uradni list RS od 1. 1. 1997 izdaja uradne liste tudi na sprotni način po
Internetu, priporočamo kombinacijo uporabe obeh oblik. Praviloma bo zgoščenka namenjena za
arhiviranje in uporabo za nazaj (izhaja enkrat letno), Internet pa za sprotno uporabo med letom.

Število uporabnikov Cena v SIT

1 14.000

2–5 17.500

6–10 21.800

11–25 29.000

26–50 45.000

V ceni ni upoštevan prometni davek

Pravkar izšlo

Uradni list
Republike Slovenije

Ob nakupu vseh treh letnikov hkrati
vam nudimo 15% popust
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik
Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor Marko Polutnik – Urednica
Marija Petrovič-Kurt  – Priprava ČZ Uradni list, Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče
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Uradni list On-line
Ob vse pogostejših predlogih in željah številnih uporabnikov uradnega lista je Časopisni zavod Uradni list RS s
1. januarjem 1997 pričel izdajati uradne liste tudi v elektronski obliki.

Uradni listi so v enaki obliki, kot so bili izdani tudi na zgoščenki: PDF format. To pomeni, da jih je možno uporabljati in
pregledovati s pomočjo programa Acrobat Reader (družbe Adobe Systems), in sicer lokalno, po prenosu celotne datoteke
v lastni računalnik. Potrebno je imeti lokalno program Acrobat Reader (ki je na voljo za brezplačen sprejem – download) in
pa seveda ustrezen Internetov brkljalnik.

Glede na to, da ČZ Uradni list RS izdaja tudi celotne letnike uradnih listov na zgoščenki, se bosta obe elektronski obliki
medsebojno dopolnjevali. Praviloma bo zgoščenka namenjena za arhiviranje (izhajala bo enkrat letno), Internet pa za
sprotno distribucijo. Cenovna politika bo omogočala in spodbujala kombinacijo uporabe vseh treh oblik (Internet,
zgoščenka in tiskana izdaja). Zato so na Internetu dostopni samo uradni listi tekočega leta.

Ker so PDF datoteke z uradnimi listi lahko precej velike (do nekaj MB), kar pomeni daljši čas prenosa, so informativno
dostopna tudi kazala v spletni (HTML) obliki. To omogoča, da se seznanimo z vsebino posamezne številke, preden se
odločimo za prenos celotne številke uradnega lista oziroma PDF datoteke. Po kazalih je možno tudi iskati. Iskalni
mehanizmi omogočajo pregled po želenih kriterijih in iskanje po poljubnem besedilu. Kazala vsebujejo tudi podatke
starejših letnikov, ki pa niso dostopna prek Interneta.

V pripravi je sistem “byteserving”, ki bo omogočal delni prenos posamezne številke uradnega lista. To pomeni, da ne bo
več potrebno prenašati celotnih PDF datotek, temveč samo želeno stran. To bo med drugim tudi omogočalo kvalitetno
citiranje predpisov (kot povezave - linki) v katerihkoli zunanjih elektronskih dokumentih (strokovni članki, judikati, sodne
vloge, čistopisi, registri itd.). Poleg tega bomo s pomočjo elektronske pošte obveščali uporabnike ob izidu novih številk
uradnih listov ter jih seznanjali z novostmi.

Financiranje zahtevne strojne, programske in komunikacijske opreme seveda ne omogoča, da bi ČZ Uradni list lahko
brezplačno kvalitetno pripravil, obdelal, distribuiral in servisiral elektronske oblike uradnih listov. Tako kot za tiskane izdaje
tudi za uradni list na Internetu uvajamo naročnino. Njena višina je enaka naročnini na tiskano izdajo. Naročniki obeh izdaj
pa imajo pri elektronski obliki znaten popust. Zelo ugodna je tudi cena večuporabniške naročnine, še posebej za večje
sisteme, ki bodo lahko na podlagi izdanega certifikata uradne liste uporabljali tudi v internih omrežjih (Intranet).

Na sistem uradni listi online se lahko naročite tako, da izpolnite naročilnico na naših spletnih straneh.

Cena/geslo Cena/geslo
Število tudi brez
gesel tiskani UL tiskanega UL

1 7.020 14.600
2–5 5.840 11.680
6–10 5.120 10.220

11–25 4.380 8.760
26–50 3.660 7.300

V ceni ni upoštevan prometni davek
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