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DRŽAVNI ZBOR

5025. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami (ZPPPD)

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 proizvodnji in prometu

s prepovedanimi drogami (ZPPPD)

Razglašam zakon o proizvodnji in prometu s prepove-
danimi drogami (ZPPPD), ki ga je sprejel Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji 14. decembra 1999.

Št. 001-22-184/99
Ljubljana, 22. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O PROIZVODNJI IN PROMETU

S PREPOVEDANIMI DROGAMI (ZPPPD)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon določa pogoje, pod katerimi sta dovoljena

proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami ter posest
prepovedanih drog.

2. člen
Prepovedane droge so rastline ali substance naravne-

ga ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter
lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo
primerno socialno stanje ljudi in so opredeljene v seznamu
iz tretjega odstavka tega člena.

Razvrstitev prepovedanih drog sprejme Vlada Republi-
ke Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za zdravstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister).

Seznam iz prejšnjega odstavka mora vsebovati za vse
substance mednarodno nezaščiteno ime v latinski verziji ali
drugo priznano ime ter kemijsko ime, empirično formulo in
molekulsko težo.

Ta zakon se smiselno uporablja tudi za prepovedane
droge, ki se uporabljajo v veterini, kolikor poseben zakon ne
določa drugače.

3. člen
Prepovedane droge so razvrščene v eno od naslednjih

treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je
lahko posledica njihove zlorabe ter glede na uporabo v
medicini:

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za
zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči
njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini;

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne
zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in
se lahko uporabljajo v medicini;

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne
zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se
lahko uporabljajo v medicini.

4. člen
Za proizvodnjo prepovedanih drog se štejejo vsi po-

stopki, kjer se pridobivajo substance iz 2. člena tega zako-
na, vključno z gojenjem, predelavo in njihovo končno izde-
lavo.

Za promet s prepovedanimi drogami se po tem zakonu
štejejo uvoz, izvoz, tranzit, prodaja in vsak drug način daja-
nja prepovedanih drog v promet.

Uvoz je vsak vnos prepovedanih drog na carinsko ob-
močje Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali
uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to
blago.

Izvoz je vsak iznos prepovedanih drog iz carinskega
območja Republike Slovenije.

Tranzit je vsak prenos prepovedanih drog pod carin-
skim nadzorom preko carinskega območja, ali od enega do
drugega kraja na carinskem območju Republike Slovenije.

5. člen
Prepovedana je posest prepovedanih drog, razen pod

pogoji določenimi v 7. in 19. členu tega zakona.

6. člen
Za prepovedane droge se ne štejejo substance, ki se v

skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila.
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7. člen
Proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz

skupine I se lahko opravlja le v znanstveno-raziskovalne in
učne namene.

Prepovedane droge iz skupine II in III se lahko proizva-
jajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veteri-
narske, učne in znanstveno-raziskovalne namene.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz prvega in druge-
ga odstavka tega člena izda minister, na podlagi ocene
letnih potreb.

II. PROIZVODNJA PREPOVEDANIH DROG

8. člen
Proizvodnja prepovedanih drog se lahko opravlja na

podlagi dovoljenja ministra.
Prepovedane droge lahko proizvajajo pravne in fizične

osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdelavo zdravil, določene s
posebnim zakonom.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ne more pri-
dobiti oseba, če je bila obsojena za kaznivo dejanje neupra-
vičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami v
skladu z 196. in 197. členom kazenskega zakonika, v roku
petih let od dneva pravnomočnosti sodbe.

9. člen
Vrtni mak (Papaver Somniferum) in konoplja (Cannabis

Sativa l.) se lahko gojita samo za prehrambene in industrij-
ske namene na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo.

Natančnejše pogoje za pridobitev dovoljenja iz prejš-
njega odstavka predpiše minister, pristojen za kmetijstvo v
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom,
pristojnim za notranje zadeve.

III. PROMET S PREPOVEDANIMI DROGAMI

10. člen
Prepovedane droge se lahko dajo v promet le na pod-

lagi dovoljenja ministra.
Vloga za izdajo dovoljenja za promet s prepovedanimi

drogami se vloži pri ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo.
Natančnejši postopek izdajanja dovoljenja za promet in

obrazec vloge predpiše minister.

11. člen
Promet s prepovedanimi drogami na debelo lahko

opravljajo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvod-
njo prepovedanih drog ter pravne in fizične osebe, ki izpol-
njujejo pogoje, določene s posebnim zakonom za opravlja-
nje prometa z zdravili na debelo.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s prepo-
vedanimi drogami na debelo iz skupin I in II, morajo poleg
pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati še naslednje po-
goje:

1. da imajo ustrezne prostore in opremo za hrambo in
izdajanje prepovedanih drog, ki ustrezajo tehničnim in sani-
tarnim pogojem;

2. da hranijo prepovedane droge v posebnih prostorih,
v katerih ne sme biti drugih proizvodov, ti prostori pa morajo
biti zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb.

Minister podrobneje določi tehnične in sanitarne pogo-
je ter način zavarovanja prostorov iz prejšnjega odstavka.

12. člen
Promet s prepovedanimi drogami iz skupin II in III na

drobno opravljajo lekarne v skladu z zakonom, ki ureja oprav-
ljanje lekarniške dejavnosti.

13. člen
Prepovedane droge smejo uvažati in izvažati le pravne

in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje proizvodnje
ali prometa z zdravili na debelo ter na podlagi dovoljenja
ministra.

14. člen
Dovoljenje za uvoz prepovedanih drog se izda, če sta

izpolnjena naslednja pogoja:
1. da so prepovedane droge, ki se uvažajo, namenjene

za medicinske, veterinarske, učne ali znanstveno-razisko-
valne namene;

2. da je količina prepovedanih drog, za katero se zah-
teva uvozno dovoljenje, v skladu z oceno letnih potreb.

15. člen
Dovoljenje za izvoz prepovedanih drog se izda, če sta

izpolnjena naslednja pogoja:
1. da so prepovedane droge, ki se izvažajo, namenje-

ne za medicinske, veterinarske, učne ali znanstveno-raz-
iskovalne namene;

2. da je vlogi za izvozno dovoljenje priloženo uvozno
dovoljenje pristojnega organa države uvoznice.

16. člen
Vsaka pošiljka prepovedanih drog, ki se uvaža oziroma

izvaža mora vsebovati tudi kopijo uvoznega oziroma izvozne-
ga dovoljenja.

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo posreduje kopijo iz-
voznega dovoljenja pristojnemu organu države uvoznice.

17. člen
Vloga za izdajo uvoznega oziroma izvoznega dovoljenja

mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime oziroma firmo in sedež pravne in fizične osebe,

ki želi uvoziti ali izvoziti prepovedane droge;
2. naziv prepovedane droge in namen, za katerega se

uvaža oziroma izvaža;
3. predvideno količino prepovedane droge;
4. odstotno količino baze prepovedane droge;
5. skupno količino baze prepovedane droge;
6. firmo oziroma ime in sedež tuje firme, ki je posrednik

pri uvozu oziroma izvozu prepovedane droge;
7. označbo carinarnice, preko katere se uvaža oziroma

izvaža prepovedana droga;
8. rok, v katerem bo opravljen uvoz oziroma izvoz;
9. številko uvoznega dovoljenja in navedbo organa dr-

žave uvoznice, ki je izdal dovoljenje.

18. člen
Tranzit prepovedanih drog čez carinsko območje Re-

publike Slovenije je dovoljen le, če ima pošiljka izvozno
dovoljenje države, iz katere se prepovedano drogo izvaža ter
uvozno dovoljenje države uvoznice.

O poteku tranzita se morata medsebojno obvestiti
vstopna in izstopna carinska izpostava.

Pošiljke prepovedanih drog med tranzitom ne smejo
biti izpostavljene postopkom, ki bi spremenili ali utegnili
spremeniti naravo prepovedane droge.

Stroške varovanja plača pošiljatelj.
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19. člen
Osebe, ki prestopijo mejo Republike Slovenije smejo

imeti pri sebi za lastno uporabo prepovedane droge iz skupi-
ne II in III, ki se v skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot
zdravila.

Od oseb iz prejšnjega odstavka organi obmejne kon-
trole lahko zahtevajo zdravniško potrdilo, iz katerega je raz-
vidna upravičenost do posesti prepovedane droge iz skupi-
ne II in III.

20. člen
Prenašanje prepovedanih drog iz skupine II, namenje-

nih za prvo pomoč v prevoznih sredstvih v mednarodnem
prometu, v količinah, ki so nujne za ta namen, se ne šteje za
promet po tem zakonu.

Poleg listine o registraciji prevoznega sredstva je po-
trebno predložiti carinskemu organu verodostojno listino za
določeno vrsto in količino prepovedane droge, ki ga je izdal
pristojni organ države, v kateri je vozilo registrirano.

21. člen
Carinarnice morajo v vsako dovoljenje za izvoz oziroma

dovoljenje za uvoz vpisati številko deklaracije, datum in kraj
carinjenja.

Pravna in fizična oseba, kateri je bilo izdano dovoljenje
za izvoz oziroma uvoz, mora kopijo dovoljenja s podatki iz
prejšnjega odstavka v petnajstih dneh po carinjenju posre-
dovati ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo.

Za vsako pošiljko prepovedanih drog v tranzitu mora
carinarnica preveriti pravilnost predložene carinske listine
ter o vrsti in količini prepovedanih drog, državi izvoza in
državi uvoza, obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje za-
deve.

IV. EVIDENCE O PREPOVEDANIH DROGAH

22. člen
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo in opravljajo pro-

met s prepovedanimi drogami na debelo, morajo voditi evi-
denco, ki obsega naslednje podatke:

1. uvožene oziroma izvožene količine ter vrste prepo-
vedanih drog;

2. ime oziroma firmo in sedež prodajalca oziroma kup-
ca;

3. številko uvoznega oziroma izvoznega dovoljenja, na
podlagi katerega je bila prepovedana droga uvožena oziro-
ma izvožena;

4. datum nabave oziroma dobave prepovedane droge;
5. količine in vrste prepovedanih drog, ki so na zalogi.

23. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s prepo-

vedanimi drogami na debelo, morajo posredovati redna po-
ročila o prometu s prepovedanimi drogami ministrstvu, pri-
stojnemu za zdravstvo, in sicer:

1. trimesečna poročila o uvoženih in izvoženih količi-
nah ter vrstah prepovedanih drog in državah uvoznicah ozi-
roma izvoznicah v 15 dneh od izteka trimesečja, za katerega
se pošlje poročilo;

2. letna poročila o uvoženih in izvoženih količinah,
vrstah prepovedanih drog in državah uvoznicah oziroma iz-
voznicah v 60 dneh po izteku koledarskega leta.

24. člen
Obliko in način vodenja evidenc in poročil iz 22. in 23.

člena tega zakona predpiše minister, pristojen za zdravstvo.

25. člen
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vodi evidenco

o številu in vrsti kaznivih dejanj in prekrškov v zvezi s pro-
izvodnjo in prometom prepovedanih drog in o količini zase-
ženih prepovedanih drog.

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in Carinska
uprava Republike Slovenije neposredno sodelujeta s pristoj-
nimi organi drugih držav, mednarodnimi organizacijami in
njihovimi organi pri odkrivanju in zatiranju nedovoljene pro-
izvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

O primerih kršitev prepovedi proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami sta ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve in Carinska uprava Republike Slovenije dolžna ob-
veščati ministrstvo, pristojno za zdravstvo.

26. člen
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, v sodelovanju s pri-

stojnimi organi, skrbi za izpolnjevanje mednarodnih obvez-
nosti, ki zavezujejo Republiko Slovenijo na področju prepo-
vedanih drog.

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo pripravlja in posre-
duje mednarodnim organizacijam in njihovim organom, ki so
pristojni za kontrolo prepovedanih drog, naslednje podatke:

1. poročila o izvajanju mednarodnih pogodb o prepo-
vedanih drogah na območju Republike Slovenije;

2. ocene letnih potreb po prepovedanih drogah;
3. statistična poročila o proizvodnji, prometu, porabi,

zaplembi in zalogah prepovedanih drog;
4. druge podatke, za katere zaprosijo mednarodni or-

gani in organizacije.

V. NADZORSTVO

27. člen
Carinsko nadzorstvo nad uvozom, izvozom in tranzitom

prepovedanih drog opravljajo pristojni carinski organi.

28. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na

njegovi podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na pro-
izvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, opravlja zdravs-
tveni inšpektorat.

Pri inšpekcijskem nadzoru ima zdravstveni inšpektorat
pravico in dolžnost izvajati naslednje ukrepe:

1. prepovedati pravnim in fizičnim osebam, ki proizva-
jajo in opravljajo promet s prepovedanimi drogami, opravlja-
nje te dejavnosti, če ne izpolnjujejo pogojev iz tega zakona,
dokler ti pogoji niso izpolnjeni;

2. začasno zaseči prepovedane droge in odrediti dru-
ge ukrepe, potrebne za izvajanje tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov ter o tem obvestiti ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, če gre za carinsko blago pa o
tem obvestiti carinski organ;

3. v primeru kršitve določb tega zakona predlagati po-
stopek o prekršku.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi v upravnem po-
stopku zdravstveni inšpektor z odločbo, zoper katero pritož-
ba ne zadrži izvršitve.

Če pomanjkljivosti iz 1. točke drugega odstavka tega
člena niso odpravljene v določenem roku, minister odvzame
dovoljenje za proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.

29. člen
Upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih

predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja ministrstvo,
pristojno za zdravstvo.
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30. člen
Pravne in fizične osebe, katerih poslovanje je pod nad-

zorstvom, morajo organom iz 27. in 28. člena tega zakona
omogočiti nadzorstvo in neovirano delo ter vpogled v evi-
denco in dokumentacijo in jim posredovati podatke in gradi-
vo, ki so potrebni za izvajanje tega zakona.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

31. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 5,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če proizvaja oziroma da v promet pre-
povedane droge brez dovoljenja ministra (prvi odstavek
8. člena oziroma prvi odstavek 10. člena).

Z denarno kaznijo od 1,000.000 tolarjev do
10,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje pravna oseba.

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000
tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznu-
je odgovorna oseba pravne osebe.

32. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 3,000.000

tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost:

1. če ne hrani prepovedanih drog v posebnih prostorih
ali ne zavaruje teh prostorov pred dostopom nepooblašče-
nih oseb (11. člen);

2. če v petnajstih dneh po carinjenju ne pošlje ministr-
stvu, pristojnemu za zdravstvo kopije dovoljenj za uvoz in
izvoz prepovedanih drog (21. člen);

3. če ne vodi predpisane evidence ali je ne vodi pravil-
no (22. člen);

4. če v predpisanem roku ne pošlje ministrstvu, pristoj-
nemu za zdravstvo poročila ali drugih predpisanih podatkov,
ki jih mora voditi na podlagi tega zakona ali če pošlje nepra-
vilne podatke (23. člen);

5. če organom ne omogoči nadzorstva in neoviranega
dela ter vpogleda v evidence in dokumentacijo in če jim ne
pošlje podatkov in gradiva, potrebnih za opravljanje inšpek-
cijskih del (30. člen).

Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 5,000.000
tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje prav-
na oseba.

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000
tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznu-
je odgovorna oseba pravne osebe.

33. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000

tolarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje za prekršek,
kdor ima v posesti prepovedane droge v nasprotju z določ-
bami tega zakona.

Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolar-
jev ali z zaporom do 5 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v
posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno
lastno uporabo.

Skladno z določbami zakona o prekrških se sme mileje
kaznovati tisti storilec prekrška iz prvega odstavka tega čle-
na, ki ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za
enkratno lastno uporabo in storilec prekrška iz prejšnjega
odstavka, če prostovoljno vstopi v program zdravljenja uži-
valcev prepovedanih drog ali socialno varstvene programe,
ki jih potrdita zdravstveni svet ali svet za droge.

34. člen
Storilcu prekrška po tem zakonu se prepovedane dro-

ge odvzamejo brez plačila odškodnine ne glede na to, ali so
bile te prepovedane droge njegova last ali pa jih je imel le v
posesti.

VII. RAVNANJE Z ZASEŽENIMI IN ODVZETIMI
PREPOVEDANIMI DROGAMI

35. člen
Če se prepovedane droge, odvzete po prejšnjem čle-

nu, lahko uporabijo kot surovine za proizvodnjo in nadaljnjo
predelavo, organ, ki je odločil o odvzemu po končanem
kazenskem postopku ali postopku za prekršek, odvzete pre-
povedane droge proda pravni ali fizični osebi, ki ima dovolje-
nje za proizvodnjo prepovedanih drog.

Organ, ki vodi postopek lahko odloči, da se prepove-
dane droge iz prejšnjega odstavka, ki se zaradi svojih lastno-
sti ne morejo hraniti dalj časa, prodajo ali komisijsko uničijo
še pred koncem postopka, vendar ob predhodnem dodat-
nem zavarovanju vzorcev.

Sredstva, pridobljena s prodajo prepovedanih drog po
prejšnjem odstavku, so prihodek državnega proračuna.

36. člen
Če prepovedanih drog, odvzetih po 34. členu tega

zakona, ni mogoče uporabiti kot surovino za proizvodnjo in
nadaljnjo predelavo, se na podlagi odločbe organa, ki vodi
postopek, komisijsko uničijo.

Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje organ, ki je
odločil o odvzemu prepovedanih drog.

37. člen
Organi, ki zasežejo ali odvzamejo prepovedane droge,

vodijo evidenco, v katero vpišejo tudi podatke, ki se nanaša-
jo na zaseg, odvzem oziroma uničenje prepovedane droge.

Organ, ki odloča v postopku o prekršku ali kaznivem
dejanju, odredi in nadzira hrambo odvzetih in zaseženih
prepovedanih drog.

Zasežene in odvzete prepovedane droge hrani ministr-
stvo, pristojno za notranje zadeve.

Način ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedani-
mi drogami podrobneje predpiše Vlada Republike Slovenije.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
Razvrstitev prepovedanih drog iz 2. člena tega zakona

določi Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavi-
tvi tega zakona.

39. člen
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ter pravne in

fizične osebe, ki opravljajo promet s prepovedanimi drogami
na dan uveljavitve tega zakona, morajo uskladiti svojo orga-
niziranost in delovanje s tem zakonom v šestih mesecih po
njegovi uveljavitvi.

40. člen
Ministri, pristojni za izvajanje tega zakona, izdajo izvršil-

ne predpise po tem zakonu v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi.
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41. člen
Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena se

uporabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, nasled-
nji izvršilni predpisi:

– pravilnik o pogojih in postopku za izdajo dovoljenja
za uvoz in izvoz mamil (Uradni list SFRJ, št. 50/79);

– pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc in poro-
čil, ter o rokih za pošiljanje podatkov o proizvodnji in prome-
tu mamil (Uradni list SFRJ, št. 54/79 in 4/80);

– odločba o mamilih, ki se smejo dajati v promet za
medicinske in veterinarske namene (Uradni list SFRJ, št.
70/78, 52/83, 47/85);

– odločba o seznamu mamil (Uradni list RS, 5/98 in
69/98).

42. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporab-

ljati zakon o proizvodnji in prometu mamil (Uradni list SFRJ,
št. 55/78 in 58/85) ter preneha veljati uredba o pridelavi
konoplje (Uradni list RS, št. 36/99).

43. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 520-03/95-1/4
Ljubljana, dne 14. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

5026. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojnih veteranih (ZVV-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 spremembah

in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih (ZVV-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o vojnih veteranih (ZVV-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 14. decembra 1999.

Št. 001-22-183/99
Ljubljana, dne 22. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O VOJNIH VETERANIH (ZVV-A)

1. člen
V zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95)

se v 1. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:

“Društvu ali zvezi vojnih veteranov lahko ministrstvo,
pristojno za vojne veterane, podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu za obdobje petih let. Ministrstvo podeli sta-
tus društva, ki deluje v javnem interesu na podlagi temeljne-
ga akta in programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega
pomena, zlasti na področju socialno-zdravstvenega skrbstva
za članstvo, ohranjanje zgodovinskega izročila, skrbi za ohra-
njanje vojnih grobišč, mednarodne dejavnosti ter na podlagi
širše družbene aktivnosti in porabe sredstev društva v dolo-
čenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva
presega interese njegovega članstva.

Podrobnejše kriterije za podelitev statusa društva v
javnem interesu predpiše minister, pristojen za vojne vete-
rane.”

2. člen
V 2. členu se v tretji alinei črta podpičje in doda besedi-

lo “ali mu je bilo na tej podlagi podeljeno državno odlikova-
nje, oziroma, ki udeležbo v NOV Slovenije dokaže z drugo
javno listino;”.

V šesti alinei se besede “narodne zaščite ter” nadome-
stijo z besedami “oboroženi pripadnik narodne zaščite ter
pripadnik”.

3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

“2.a člen
Vojni veteran po tem zakonu je tudi član Predsedstva

Republike Slovenije in član republiške koordinacijske skupi-
ne in podskupine, ki je to dolžnost opravljal v času vojaške
agresije na Republiko Slovenijo od 26. 6. do 18. 7. 1991.

Ne glede na pogoje iz šeste alinee prejšnjega člena je
vojni veteran tudi oseba, ki je v obdobju od 17. 5. 1990 do
25. 6. 1991 opravljala dolžnosti organizatorja manevrske
strukture narodne zaščite ter oseba, ki je po odločitvi orga-
nizatorja manevrske strukture narodne zaščite v tem obdob-
ju opravljala naloge narodne zaščite, med katere je šteti
tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaš-
kega materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov
v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter izva-
janje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti.

Za organizatorja manevrske strukture narodne zaščite
se šteje oseba, ki je v obdobju iz prejšnjega odstavka oprav-
ljala funkcijo republiškega sekretarja za obrambo, republiš-
kega sekretarja za notranje zadeve, republiškega in pokra-
jinskega načelnika narodne zaščite, namestnika in pomoč-
nika republiškega in pokrajinskega načelnika narodne zašči-
te, občinskega načelnika narodne zaščite ter oseba, ki je
bila po odločitvi pristojnega organa za notranje zadeve dolo-
čena za organiziranje manevrske strukture narodne zaščite v
okviru organov za notranje zadeve.

Za pripadnika manevrske strukture narodne zaščite se
šteje tudi nosilec znaka z napisom; RS, MSNZ, ONZ, 1990
na sprednji strani in z datumom, 17. 5. 1990 ter številkami
001 do 126 na hrbtni strani.

Ne glede na pogoje iz šeste alinee prejšnjega člena je
vojni veteran tudi delavec organov za notranje zadeve, ki je
ob osamosvojitvi Republike Slovenije v času od 26. 6. 1991
do 18. 7. 1991 kot pripadnik policijskih enot opravljal nalo-
ge, povezane z borbenimi dejstvi in delovanjem zvez polici-
je, kriminalistične službe in varnostno-obveščevalne službe.

Vojni veteran je tudi pripadnik bivše Jugoslovanske
ljudske armade (v nadaljevanju: JLA), ki je po nalogu pristoj-
nih organov Republike Slovenije od 17. 5. 1990 do 18. 7.
1991 izvajal vojaške, obveščevalne in protiobveščevalne
naloge v korist Republike Slovenije.
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Vojni veteran po tem zakonu ne more biti oseba, ki je
prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obram-
bnih aktivnostih, oseba, ki ni prestopila iz JLA na podlagi
poziva Predsedstva Republike Slovenije o prestopu pripad-
nikov JLA do določenega roka ter oseba, ki je v času agresi-
je na Republiko Slovenijo redno služila vojaški rok ali je bila
na civilnem služenju vojaškega roka, razen če je bila udele-
žena v neposrednih obrambnih aktivnostih.”

4. člen
V 6. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti

odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vojni

veteran po lastni izbiri uveljavi pravico do zdraviliškega in
klimatskega zdravljenja ali po tem zakonu ali po drugem
predpisu.”

5. člen
V 7. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi

odstavek, ki se glasi:
“Vojni veteran - tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje

v Republiki Sloveniji ima enake pravice kot vojni veteran -
državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Re-
publiki Sloveniji.”.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

6. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se

glasi:
“Za organizatorja narodne zaščite se po tem zakonu

šteje vojni veteran iz tretjega odstavka 2.a člena tega
zakona.”

7. člen
V 14. členu se beseda “osnove” nadomesti z besedi-

lom “odmerne osnove po zakonu o vojnih invalidih iz januar-
ja tekočega leta.”.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

“Vojni veteran iz prejšnjega odstavka je upravičen do
letnega prejemka ne glede na uveljavljeno pravico do dodat-
ka za rekreacijo po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.”

8. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vojnemu veteranu s stalnim prebivališčem v tujini se v

času, ko je na ozemlju Republike Slovenije, zagotavlja plači-
lo zdravstvenih storitev v okviru obveznega zdravstvenega
zavarovanja v celoti.”

9. člen
V 23. členu se za besedo “zavarovanje” postavi pika,

ostalo besedilo pa se črta.

10. člen
V 26. členu se v prvem odstavku za besedo “knjižice”

postavi vejica, besede “ali drugega ustreznega dokazila” pa
se nadomestijo z besedami “odločbe ali potrdila pristojnega
državnega organa oziroma nosilca javnih pooblastil ali druge
javne listine”.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

“Ob pogoju dejanske vzajemnosti se za javno listino po
prejšnjem odstavku šteje tudi odločba ali drug pravni akt tuje
države ali tujega organa, s katerim je osebi priznan čas
udeležbe v NOV Slovenije v pokojninsko dobo.”

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

11. člen
V 29. členu se za besedo “podatkov” doda vejica in

besedilo “dolžnosti državnih organov, zavodov, organizacij
in delodajalcev glede posredovanja podatkov”.

12. člen
V 35. členu se za oklepajem postavi pika in črta bese-

dilo “če so se njegove pravice iz naslova statusa borca NOV
izvrševale v Republiki Sloveniji 25. 6. 1991”.

13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 545-01/93-1/15
Ljubljana, dne 14. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

5027. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
davčnem postopku (ZDavP-D)

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 spremembah

in dopolnitvah zakona o davčnem postopku
(ZDavP-D)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o davčnem postopku (ZDavP-D), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 15. decembra 1999.

Št. 001-22-185/99
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-D)

1. člen
V zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS,

št. 18/96, 87/97, 35/98 - odločba US, 82/98 in 91/98)
se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Po tem zakonu postopa tudi javni zavod Radiotelevizi-
ja Slovenija (v nadaljnjem besedilu: javni zavod), kadar odlo-
ča o zadevah obračunavanja, plačevanja in prisilne izterjave
prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija.«

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
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2. člen
4., 5., 6. in 7. člen se črtajo.

3. člen
V 29. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Davčni zavezanci, ki računalniško obdelujejo podat-

ke, morajo na zahtevo davčnega organa zagotoviti izpis po-
datkov na zahtevanih medijih ter dostop do programske in
strojne opreme, preizkušanje ustreznosti računalniških pro-
gramov in ustreznosti računalniške obdelave podatkov.”

4. člen
V 39. členu se v prvem odstavku doda nova druga

alinea, ki se glasi:
“– fizična oseba ne napove prejemkov od opravljenih

storitev in poslov ali drugih prejemkov, dohodkov oziroma
dobičkov;”

Dosedanje druga, tretja, četrta in peta alinea postanejo
tretja, četrta, peta in šesta alinea.

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se
glasita:

“Davčni organ oceni davčno osnovo na podlagi urad-
nih podatkov in podatkov, ki jih zbere v ugotovitvenem po-
stopku v zvezi z zavezancem, njegovimi družinskimi člani in
povezanimi osebami, kot so podatki o številu zaposlenih,
izplačanih osebnih prejemkih, prihodkih in odhodkih, vred-
nosti premoženja in drugih zunanjih znakov posedovanja
premoženja, proizvodnih kapacitetah oziroma opremljenosti
ter lokaciji poslovnih in stanovanjskih prostorov, številu na-
jemnikov ter obdobju oddajanja v najem.

Pri oceni davčne osnove se lahko davčni organ opre
tudi na podatke, kot so primeroma navedeni v prejšnjem
odstavku, pri osebah, ki opravljajo enako ali podobno dejav-
nost oziroma pri osebah, ki dosegajo primerljive vrste do-
hodkov.”

5. člen
V 49. členu se črta 15. točka.
Dosedanja 16. točka postane 15. točka.

6. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:

“49.a člen
Na sredstva na računih pri bankah in hranilnicah je s

prisilno izterjavo mogoče seči do 90% plačil.”

7. člen
V 56. členu se v prvem odstavku v drugem stavku za

besedami “osebnega prejemka, da” dodajo besede “v
15 dneh”, v tretjem stavku pa se za besedami “z odločbo
naloži, da” dodajo besede “v 15 dneh”.

8. člen
V 64. členu se v prvem odstavku črta tretji stavek.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Če se zarubi motorno ali priklopno vozilo, in ga davčni

organ pusti v hrambi pri dolžniku, pošlje sklep o prisilni
izterjavi z rubežnim zapisnikom ter registrskimi tablicami in
prometnim dovoljenjem, izdanim za zarubljeno vozilo, orga-
nu, pri katerem je motorno ali priklopno vozilo vpisano v
evidenco registriranih vozil, z zahtevo, da vozilo odjavi iz
prometa ter vpiše v prometno dovoljenje in evidenco registri-
ranih vozil, da je vozilo zarubljeno. Do preklica pristojnega
davčnega organa se takega vozila ne sme registrirati, vpisati

spremembe lastnika vozila v prometno dovoljenje in podalj-
šati veljavnosti dovoljenja.”

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.

9. člen
V 87. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki

se glasita:
“Davčni dolg se šteje za neizterljivega, če je pravica do

izterjave davčnega dolga zastarala.
Davčni dolg, ki se šteje za neizterljivega, se odpiše, če

ni z zakonom določeno drugače.”

10. člen
V 88. členu se v prvem odstavku v prvem stavku za

besedama “v letu” dodajo besede “oziroma po letu”.

11. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Plačila davkov se poračunavajo z najstarejšim davč-

nim dolgom in sicer najprej z obrestmi in nato zneskom
davka.”

12. člen
Za 108. členom se doda nov 108.a člen, ki se glasi:

“108.a člen
Odmerni postopek se ustavi, če odmerjeni davek ne bi

presegel 1000 tolarjev.”

13. člen
V 191. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Zavezanci, katerim davek za tekoče leto še ni bil od-

merjen, plačujejo akontacije davka za tekoče leto na podlagi
odločbe iz preteklega leta.”

14. člen
Za 196. členom se doda nov 196.a člen, ki se glasi:

“196.a člen
Ne glede na določbe 96. in 97. člena tega zakona

prične v primerih, ko zavezanec ne napove pravočasno davč-
ne obveznosti, teči zastaralni rok za odmero davka na pro-
met nepremičnin po preteku leta, v katerem je bila davčna
obveznost napovedana oziroma odkrita. Davka ni mogoče
odmeriti po preteku desetih let od dneva, ko je zastaralni rok
pričel teči.”

15. člen
214. člen se črta.

16. člen
Za 223.a členom se doda novo XXI.a poglavje z naslo-

vom: “PLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA PROGRAME RTV
SLOVENIJA” ter členi 223.b, 223.c, 223.č, 223.d in
223.e, ki se glasijo:

“223.b člen
Prispevek za programe Radiotelevizije Slovenija (v na-

daljnjem besedilu: prispevek) plačuje zavezanec do 15. dne
v mesecu za tekoči mesec v višini, določeni z zakonom o
Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 29/94 -
popr., 73/94 - odločba US, 88/99 in 90/99 - popr.) oziro-
ma s sklepom Vlade Republike Slovenije na podlagi omenje-
nega zakona.

Javni zavod mesečno obvešča zavezanca o višini pri-
spevka.
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223.c člen
Fizični in pravni osebi, ki ne plača prispevka in za

katero javni zavod ugotovi, da je zavezanec za prispevek,
izda javni zavod odločbo o obveznosti plačila prispevka, s
katero mu naloži, da neplačane prispevke plača v 15 dneh
od vročitve odločbe.

223.č člen
O olajšavah in oprostitvah plačevanja prispevka, dolo-

čenih v zakonu o Radioteleviziji Slovenija, odloči javni zavod
z odločbo, ki mora biti izdana v 30 dneh od prejema vloge za
olajšavo oziroma oprostitev.

223.d člen
Odločbo iz 223.c člena in prejšnjega člena tega zako-

na izda generalni direktor javnega zavoda.
Zoper odločbo iz 223.c in prejšnjega člena tega zako-

na je dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za kulturo, v
15 dneh od vročitve odločbe. Pritožbo je možno vložiti tudi v
primeru, če odločba iz prejšnjega člena ni izdana v predpi-
sanem roku.

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadr-
ži njene izvršitve.

Ministrstvo, pristojno za kulturo, lahko do odločitve o
pritožbi zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena odlo-
ži prisilno izterjavo, če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi,
ker obstoji verjetnost, da ne obstajajo zakonite podlage za
nastanek obveznosti plačevanja prispevka iz 15. člena za-
kona o Radioteleviziji Slovenija oziroma, ker verjetno obsto-
je dejstva, na podlagi katerih je mogoče uveljavljati olajšave
in oprostitve v skladu s 15.a členom zakona o Radioteleviziji
Slovenija.

223.e člen
Prisilno izterjavo zoper zavezanca, ki prispevka ni pla-

čal v določenem roku, uvede in vodi javni zavod po tem
zakonu, razen prisilne izterjave iz premičnega premoženja,
ki jo opravljajo pooblaščeni delavci davčnega organa.”

17. člen
V 230. členu se za številko “84.” postavi vejica in doda

številka “108.a”.

18. člen
234. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe 54. in 85. člena tega zakona se za pravne

osebe začnejo uporabljati 24. julija 2000.”

19. člen
235. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe 26., 49.a in 54. člena tega zakona - razen za

primere iz 69.a člena zakona o davčni službi (Uradni list RS,
št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98 in 26/99) ter 55., 56.,
94. in 101. člena tega zakona, ki se nanašajo na banke in
hranilnice, veljajo tudi za Agencijo Republike Slovenije za
plačilni promet.”

20. člen
Za 235. členom se doda nov 235.a člen, ki se glasi:

“235.a člen
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-

vanje Slovenije na predlog upravnega odbora zavoda do
sprejetja kriterijev v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, odpisuje, delno odpisuje in odla-
ga prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob

smiselni uporabi predpisov o odpisovanju, delnem odpiso-
vanju oziroma odlaganju prispevkov za zdravstveno zavaro-
vanje.”

21. člen
Ne glede na 49. člen zakona so do 23. julija 2000 od

prisilne izterjave izvzeta tudi sredstva na žiro računu dolžnika
- kmeta v znesku, ki ustreza najnižji zavarovalni osnovi za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmeta in tistih članov
kmečkega gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost
kot edini ali glavni poklic.

22. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, razen 2. člena, ki začne
veljati 2. aprila 2000 in razen 5. in 6. člena tega zakona, ki
začneta veljati 24. julija 2000.

Št. 432-01/94-8/17
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

5028. Deklaracija o zunanji politiki Republike
Slovenije (DeZPRS)

Na podlagi 2. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 1-I/91) in 169. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 17. 12. 1999 sprejel

D E K L A R A C I J O
o zunanji politiki Republike Slovenije (DeZPRS)

UVOD

V prizadevanju, da si Republika Slovenija utrdi svoj
mednarodni položaj in ugled kot demokratična, stabilna in
uspešna srednjeevropska država ter da čim uspešneje ure-
sničuje svoje temeljne zunanje-politične interese in cilje, je
potrebno opredeliti in uskladiti najpomembnejše usmeritve
njenega zunanje-političnega delovanja, ki temeljijo na širo-
kem političnem soglasju strank Državnega zbora kot nosilca
zunanje politike Republike Slovenije in na širokem soglasju
dejavnikov civilne družbe, ki delujejo na področju medna-
rodnih odnosov.

Pri določanju zunanjepolitičnih prioritet Republika Slo-
venija upošteva sedanje stanje in možen razvoj mednarodne
politične, gospodarske in varnostne situacije v Evropi in
svetu ter izhaja iz tistih vrednot, interesov in ciljev, ki so
temeljni za razvoj slovenskega naroda in slovenske države.
Republika Slovenija se pri tem zaveda, da je ta razvoj zago-
tovljen le v pogojih trajnega miru in stabilnosti v Evropi in
svetu.

Zunanja politika Slovenije mora zagotavljati dve temelj-
ni vrednoti: varnost in blaginjo države in njenih državljanov.
Slovenska zunanja politika temelji na ohranjanju slovenske
nacionalne identitete in hkratni odprtosti v svet. Uspešna
zunanja politika mora biti učinkovit instrument razvoja slo-
venskega gospodarstva in promocije Slovenije v svetu.
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Republika Slovenija svojo zunanjo politiko gradi izhaja-
joč iz temeljnih načel ustavne ureditve države in splošno
veljavnih načel mednarodnega prava. Prizadeva si za utrdi-
tev slovenske državnosti, ki temelji na narodni, kulturni in
jezikovni samobitnosti slovenskega naroda in priznanih pra-
vicah italijanske in madžarske narodne skupnosti. Republika
Slovenija spremlja položaj pripadnikov slovenske manjšine v
sosednjih državah in podpira njihova prizadevanja, da drža-
ve, v katerih živijo, spoštuje mednarodne obveznosti o njiho-
vi zaščiti. Pomagala bo pri krepitvi povezav izseljencev in
zdomcev s Slovenijo in podpirala njihova prizadevanja za
ohranjanje slovenske identitete.

V mednarodnih odnosih se Republika Slovenija zavze-
ma za mirno reševanje sporov in zavrača uporabo sile. Pod-
pira nadzor oboroževanja, razoroževanja in neširjenja orožij
za množično uničevanje.

Republika Slovenija spoštuje in podpira pravico naro-
dov do samoodločbe.

Republika Slovenija se zavzema za krepitev sodelova-
nja in zaupanja ter za celovito spoštovanje človekovih pra-
vic, kot jih določajo mednarodne pogodbe in drugi medna-
rodni akti oziroma običajno mednarodno pravo. Posebno
pozornost posveča kontrolnim mehanizmom ter ureditvi člo-
vekovih pravic v Evropi.

Republika Slovenija si prizadeva za ureditev nasledstve-
nih vprašanj v skladu z mednarodnim pravom, upoštevaje
razpad nekdanje države, enakopravno obravnavo vseh no-
vih držav naslednic in sorazmeren prevzem nasledstvenih
pravic in dolžnosti.

Na področju globalnih in regionalnih mednarodnih eko-
nomskih odnosov se Republika Slovenija zavzema za reši-
tve, ki zagotavljajo polno zaposlitev, višjo kvaliteto življenja in
pogoje za gospodarski ter družbeni napredek in razvoj.

Republika Slovenija podpira boj proti terorizmu, trgovi-
ni z mamili in vsem drugim oblikam mednarodnega kriminala
v skladu z ustavo in mednarodnim pravom.

Glede na vse tesnejše gospodarsko in varnostno-
obrambno povezovanje evropskih držav, je strateški razvojni
in varnostni interes Republike Slovenije vključitev v Evrop-
sko unijo, Zahodnoevropsko unijo in v NATO. Zaradi pospe-
ševanja gospodarskega razvoja ter krepitve mednarodne
vloge, si Republika Slovenija prizadeva za aktivno in enako-
pravno sodelovanje v pomembnejših mednarodnih organi-
zacijah in ustanovah.

Med temeljnimi smernicami zunanjepolitične dejavno-
sti je, ob zagotavljanju nacionalne neodvisnosti, slovenske
nacionalne identitete in varnosti ter zaščite interesov sloven-
ske države in njenih državljanov, tako tistih doma kot tudi v
zamejstvu in po svetu, primarna zunanjepolitična naloga Re-
publike Slovenije ureditev odnosov s sosednjimi državami,
ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter
dobremu sodelovanju na gospodarskem in drugih področ-
jih. Položaj narodnih manjšin bo Republika Slovenija urejala
v skladu s svojo ustavo, Listino OZN in konvencijami Sveta
Evrope.

EVROPSKA UNIJA

Prednostna naloga slovenske zunanje politike je polno-
pravno članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji. Usme-
ritev Slovenije za vključitev v Evropsko unijo izhaja iz sloven-
ske kulturne in civilizacijske umeščenosti v evropski prostor,
ki ga EU zajema in ki je dobil izraz tudi v tesnem političnem,
gospodarskem in kulturnem sodelovanju z Evropsko unijo in
njenimi institucijami ter državami članicami.

Republika Slovenija sledi istim ciljem in temeljnim na-
čelom kot Evropska unija, med katerimi je bistveno načelo

polne enakopravnosti vseh držav članic in spoštovanje tega
načela pri vključevanju novih držav v EU. Slovenija usklajuje
svojo zakonodajo z zakonodajo EU z namenom, da vzposta-
vi pogoje za prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi.
Republika Slovenija se želi vključiti v EU na sedanji stopnji
dosežene ekonomske in politične integracije. Hkrati želi
sodelovati v procesu širjenja in poglabljanja integracije v
skladu s cilji Pogodbe o Evropski uniji. Pravno osnovo za
sodelovanje med Republiko Slovenijo in EU predstavlja
Evropski sporazum. Republika Slovenija je že vložila prošnjo
za sprejem v članstvo in začela pogajanja o polnopravnem
članstvu. V skladu z deklaracijo Državnega zbora Republike
Slovenije, sprejeto leta 1996 bodo državljani Slovenije o
vključitvi v EU odločali z referendumom.

Izvajanje Evropskega sporazuma, pogajanja in izvaja-
nje predpristopne strategije predstavljajo tri med seboj te-
sno povezane dele procesa vključevanja Slovenije v EU.
Državni program sprejemanja evropske zakonodaje predvi-
deva, da bo Slovenija ob koncu leta 2002 izpolnila pogoje
za polnopravno članstvo.

Predpristopna strategija in pogajanja so postali neločlji-
vi sestavni deli procesa vključevanja v EU. Partnerstvo za
pristop in Državni program sprejemanja evropskega pravne-
ga reda predstavljata skupaj z okrepljeno predpristopno po-
močjo nov element v odnosih med Slovenijo in EU, ki mora
biti temelj dolgoročnemu razvoju Republike Slovenije in so-
delovanju z EU in njenimi članicami. Njihovo izvajanje je
prednostna naloga, ki bo Slovenijo usposobila za polno-
pravno članstvo v EU.

Republika Slovenija podpira skupno zunanjo in var-
nostno politiko EU, se zavzema za njeno nadaljnjo krepitev
in v svojem zunanjepolitičnem ravnanju v vse večji meri že
pred polnopravnim članstvom upošteva načela EU in njene
odločitve.

NATO IN VARNOSTNA POLITIKA

Med temeljnimi vrednotami, ki naj jih zagotavlja zunanja
politika Republika Slovenija, je vsekakor varen položaj v
mednarodni skupnosti. Slovenija sicer ni izpostavljena ne-
posrednim varnostnim izzivom, hkrati pa so možni nepredvi-
dljivi varnostni izzivi v prihodnjem stoletju. Dejstvo je, da se
Republika Slovenija nahaja na obrobju nestabilnega območ-
ja Balkana in JVE; tudi njena sredozemska lega ji nalaga, da
z izjemno pozornostjo dolgoročno utrjuje varnostni položaj.

Kot relativno mlada država, ki razpolaga z omejeno
lastno močjo, si Republika Slovenija more zagotoviti dolgo-
ročno varnost predvsem z urejenimi odnosi s sosedi, z vklju-
čitvijo v zanesljiva zavezništva in z aktivnim sodelovanjem v
sistemih kolektivne varnosti.

V sedanjih mednarodnih razmerah in tudi v perspektivi
nekaj prihodnjih desetletij je takšno zavezništvo NATO. Vklju-
čitev vanj je zato eden temeljnih strateških nacionalnih inte-
resov Slovenije in njene zunanje politike. Uresničevanje te-
ga nacionalnega interesa, ki je potrjen tudi s sklepi Državne-
ga zbora, zahteva, da Republika Slovenija kot partnerica
aktivno sodeluje z NATO že sedaj in se integrira v njegove
dejavnosti in strukture, vključno s Partnerstvom za mir.

V obdobjih mednarodne stabilnosti varnost majhnih dr-
žav ni vprašljiva. Vendar pa, kot potrjuje zgodovina našega
stoletja, so v obdobjih mednarodnih kriz prav majhne države
izpostavljene nevarnim varnostnim izzivom, če niso čvrsto
zakoreninjene v močnih in zanesljivih zavezništvih. Z gradi-
tvijo lastne oborožene sile, še zlasti pa z ustreznimi zunanje-
političnimi odločitvami, si Slovenija utrjuje svoj položaj bodo-
če članice NATO. To predpostavlja, da Slovenija naše part-
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nerstvo z NATO potrjuje s konkretnimi zunanjepolitičnimi
stališči, ukrepi in aktivnostmi. Za graditev našega partnerstva
z NATO je še posebej pomembna aktivna vloga in sodelova-
nje Republike Slovenije z NATO pri prizadevanjih za odpravo
kriznih žarišč na Balkanu.

V procesu graditve nove evropske oziroma transatlant-
ske varnostne arhitekture dobivata vse pomembnejšo vlogo
tudi ZEU in OVSE. Včlanitev Republike Slovenije v ZEU, ki
postaja ob NATO (in v sodelovanju z njim) pomemben dejav-
nik evropske varnosti, je prav tako strateški cilj zunanje in
varnostne politike, katerega uresničevanje bo potekalo vzpo-
redno z vključevanjem v EU.

V OVSE bo Slovenija delovala in uveljavljala svoje inte-
rese v partnerstvu z EU in NATO ter si aktivno prizadevala za
doseganje soglasnih in učinkovitih rešitev, zlasti glede var-
nostnih problemov JVE. Ob tem bo Slovenija vztrajala pri
vključevanju v OVSE vseh demokratičnih držav, nastalih na
območju bivše SFRJ kot novih držav.

SOSEDNJE DRŽAVE

Slovenski strateški interes in ključni element varnosti
so urejeni odnosi s sosednjimi državami, ki temeljijo na
medsebojnem zaupanju in intenzivnem vsestranskem so-
delovanju. Tako zasnovan interes Republike Slovenije je
naravnan k varovanju ozemeljske nedotakljivosti in nespre-
menljivosti mednarodno priznanih državnih meja, varstvu
pravic narodnih manjšin in njihovega vsestranskega razvo-
ja, krepitvi gospodarskih vezi in višjih oblik gospodarske-
ga, informacijskega in kulturnega ter vsestranskega sode-
lovanja lokalnih skupnosti in regij, gradnji sodobnih cest-
nih, železniških in drugih komunikacij ter krepitvi trilateral-
nih in podobnih povezav, ki so pomemben dejavnik in
element bodoče evropske, politične, ekonomske in var-
nostne strukture. Odnose s sosednjimi državami Slovenija
gradi na strpnosti, medsebojnem spoštovanju in iskanju
obojestransko sprejemljivih rešitev.

Republika Hrvaška

Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško povezuje
najdaljši del slovenske meje ter mnoge gospodarske, kultur-
ne in druge vezi. Zato si Republika Slovenija še posebej
prizadeva za krepitev in razvoj dobrososedskega sodelova-
nja. Sodelovanje s Hrvaško je razvejano in intenzivno ter na
številnih področjih zgledno. Državi uspešno sodelujeta zlasti
na multilateralnem področju. Bilateralno sodelovanje med
njima je, med drugim, zaznamovano z reševanjem nekaterih
odprtih vprašanj, ki so posledica razpada SFRJ, med kateri-
mi je za Slovenijo eno najpomembnejših ureditev premo-
ženjsko-pravnih zadev. Republika Slovenija bo varovala svo-
je vitalne interese v zvezi z odprtimi vprašanji meje v Istri z
vsemi pravnimi in političnimi sredstvi, ki jih ima na voljo kot
članica mednarodne skupnosti. Bližina balkanskega krizne-
ga žarišča narekuje Sloveniji dodatno skrb za urejene odno-
se s sosednjo Hrvaško, saj stabilnost Hrvaške pomembno
vpliva na stabilnost regije. Hrvaška ostaja v dolgoročni pers-
pektivi eden pomembnejših gospodarskih partnerjev Slove-
nije. Slovenija je strateško zainteresirana za približevanje
Hrvaške evroatlantskim integracijam, saj lahko le taka usme-
ritev hrvaške zunanje politike bistveno prispeva k krepitvi
varnosti in stabilnosti v širši regiji ter k splošnemu ugodnemu
razvoju dvostranskih odnosov med državama. Slovenija si
bo prizadevala za vse oblike regionalnega in maloobmejne-
ga sodelovanja s Hrvaško, ki lahko bistveno izboljša razme-
re obmejnega prebivalstva. Ravno tako bo Slovenija sodelo-

vala z organizacijami na Hrvaškem živečih Slovencev ter si
prizadevala za ponovno priznanje njihovega manjšinskega
statusa.

Italijanska republika

Italija je kot ena od ustanovnih članic EU in zveze
NATO ter sosednja država na političnem in gospodarskem
področju med najpomembnejšimi gospodarskimi partnerji.
S postopnim preseganjem in reševanjem odprtih dvostran-
skih vprašanj na temelju spoštovanja veljavnih mednarodnih
pogodb sta državi v zadnjem obdobju vzpostavili intenziven
partnerski odnos. Slednje bistveno krepi regionalno sodelo-
vanje ter skupna prizadevanja pri zagotavljanju stabilnosti in
varnosti v regiji, kjer tako Slovenija kot Italija enakopravno
uveljavljata lastne dolgoročne interese. Med zahodnimi za-
veznicami je italijanska podpora našemu vključevanju v
evroatlantske integracije najbolj izrazita, saj izhaja tudi iz
neposrednih regionalnih interesov Italije. Pomemben dejav-
nik v bilateralnih odnosih ostajata narodni manjšini. Ob de-
jstvu, da je italijanska vlada pripravila in v parlamentarni
postopek predložila osnutek zakona o globalni zaščiti Slo-
vencev, ki prvič predvideva tudi priznanje pravic Slovencev v
Videmski pokrajini, je nesporno tudi dejstvo, da zakon še ni
sprejet. Omenjeno odprto vprašanje bremeni, sicer dobre,
dvostranske odnose med državama. Slovenija bo vztrajala,
usklajeno z organizacijami slovenske skupnosti v Italiji, pri
sprejemu take zakonske zaščite, ki bo ustrezala potrebam
slovenske skupnosti v Italiji in bo po kvaliteti in obsegu
pravic primerljiva z zakonsko zaščito italijanske manjšine v
Sloveniji.

Republika Avstrija

Odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
so intenzivni in kooperativni tako na bilateralnem, kakor tudi
na multilateralnem področju. Kvaliteta le-teh ter prizadevanja
za njihovo nadaljnje izboljšanje, za kar obstaja obojestranski
interes, predstavlja pomemben argument podpore te države
pri našem vključevanju v EU. Avstrija ostaja eden najpo-
membnejših slovenskih zunanjetrgovinskih partnerjev. Slo-
venija pričakuje, da bo Avstrija na zvezni in tudi na deželnih
ravneh naredila dodatne napore za celovito uresničevanje
še neizpolnjenih obveznosti do slovenske manjšine na Ko-
roškem in Štajerskem, ki izhajajo iz Avstrijske državne po-
godbe. Slovenija kot ena izmed naslednic SFRJ je upraviče-
na do nasledstva Avstrijske državne pogodbe, ki Avstrijo
zavezuje k izpolnitvi njenih mednarodnopravnih obvez glede
zaščite slovenske manjšine.

Republika Madžarska

Odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžar-
sko so na večini področij zelo dobri. Slovenija si v skladu s
podpisanim sporazumom prizadeva za nadaljnjo krepitev po-
ložaja slovenske manjšine v Porabju in za izboljšanje gospo-
darskega sodelovanja med državama, zlasti na obmejnem
območju. Z Madžarsko, polnopravno članico NATO, deli
Slovenija skupen strateški cilj - polnopravno članstvo v EU,
kar narekuje vse bolj intenziven partnerski odnos med drža-
vama ter poglobljeno sodelovanje na vseh področjih, še
posebej pri zagotavljanju miru in stabilnosti v JVE.

Regionalne pobude

Slovenija bo s sosednjimi državami sodelovala pri na-
daljnji krepitvi regionalnih pobud. V tem okviru bo še naprej
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posebno pozornost posvetila trilateralnemu sodelovanju z
Italijo in Madžarsko s posebnim poudarkom na strateško-
varnostnem področju ter približevanju EU in NATO. V okviru
svojih zmožnosti se bo tudi udeleževala pobud za trilateralno
sodelovanje sosedskih regij v mejnem trikotniku Slovenija -
Avstrija - Madžarska in v mejnem trikotniku Slovenija - Avstri-
ja - Italija. Zaradi krepitve gospodarsko prometne osi vzdolž
evropskega koridorja št. 5 bo sodelovala z vsemi državami,
ki jih ta os zajema.

EVROPSKE DRŽAVE IN ZDA

Evropske države

Republiki Sloveniji je vključevanje v politične, gospo-
darske in varnostne tokove in integracije v Evropi prioritetni
cilj, ki se z uravnoteženim pristopom odraža v zagotavljanju
dobrih in stabilnih odnosov ter sodelovanju z evropskimi
državami, zlasti s članicami EU. Z vidika ekonomskih in
političnih interesov imajo odnosi med Republiko Slovenijo
in Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo, poleg Italije in
Avstrije, posebno težo. Posebnega pomena so tudi odnosi
med Republiko Slovenijo in državami kandidatkami za član-
stvo v EU.

Srednjeevropske države

Republika Slovenija je srednjeevropska država, pove-
zana tudi z evropskim delom Sredozemlja. Ker je s tem
prostorom povezan daleč največji del njene zgodovine, gra-
di na svoji srednjeevropski identiteti svojo razpoznavnost,
vendar z odprtostjo do evropskega prostora kot celote.

Sodelovanje in povezovanje z državami Srednje Evro-
pe, ki zajema zlasti gospodarsko in kulturno področje, je
zato za Slovenijo posebno pomemben del njene zunanjepo-
litične aktivnosti, tako bilateralno kot v multilateralnih pove-
zavah (CEFTA, SEP, DS Alpe Jadran), kot obmorska država
pa sodeluje tudi v multilateralnih povezavah, ki zajemajo
sredozemski prostor. Z vrsto srednjeevropskih držav jo po-
vezujejo tudi priprave na sprejem v polnopravno članstvo
EU.

V gospodarskem pogledu uveljavlja Republika Sloveni-
ja svoj geopolitični položaj na stičišču osi, ki povezujejo
zahodno Sredozemlje z Ukrajino in Baltik z Jadranom.

Združene države Amerike

Spremenjene mednarodne razmere po padcu berlin-
skega zidu so vlogo ZDA kot največje svetovne sile še
okrepile, kar je seveda zelo važno tudi za zunanjo politiko
Republike Slovenije. Med vprašanji, kjer je stališče ZDA
posebno pomembno tudi za našo državo, velja zlasti ome-
niti evropsko varnost, naše odnose z mednarodnimi fi-
nančnimi organizacijami in vstopanje v zvezo NATO. Zno-
traj te zveze imajo ZDA vodilno vlogo, zato uspešno sode-
lovanje in poglobljeni bilateralni odnosi povečujejo naše
možnosti pri vključevanju v severnoatlantsko zavezništvo.
Aktivno prizadevanje ZDA za stabilnost v Jugovzhodni Evro-
pi, ki je tudi v interesu Slovenije, je dodaten razlog, da se
zavezništvo z ZDA poglablja in utrjuje. Za Republiko Slove-
nijo je tako nadaljnje razvijanje in poglabljanje dobrih bila-
teralnih odnosov izrednega pomena. Poleg političnih med-
državnih stikov je potrebno širiti sodelovanje tudi na go-
spodarskem, znanstvenoraziskovalnem, tehničnem in kul-
turnem področju.

Na osnovi sodelovanja z ZDA kot partnerja strateškega
pomena je potrebno okrepiti ameriško prisotnost v Sloveniji
s pritegnitvijo novih investicij.

Ruska federacija

Interes Slovenije je nadaljnje razvijanje dobrih odnosov
z Rusko federacijo, posebej na gospodarskem področju.
Slovenija je dolgoročno zainteresirana za gospodarsko in
politično stabilizacijo razmer v Ruski federaciji.

JUGOVZHODNA EVROPA

Republika Slovenija se je s svojim uspešnim razvojem
in z zunanjo politiko uveljavila kot srednjeevropska država. S
tem so nastali potrebni pogoji, pa tudi pričakovanja medna-
rodne skupnosti, za njeno aktivno angažiranje v kriznem
območju jugovzhodno od nje.

Urejanje nasledstva

Na podlagi plebiscitne odločitve za osamosvojitev in z
odporom zoper agresijo se je v procesu razpadanja SFRJ
Slovenija po letu 1991 uveljavila kot nova uspešna država,
ena od enakopravnih naslednic bivše države. Na tej ustavni
in mednarodni pravni predpostavki, da gre za pet enako-
pravnih naslednic, novih držav, je Republika Slovenija vsto-
pila v OZN in v druge mednarodne organizacije, uredila
svoje odnose z mednarodnimi finančnimi ustanovami ter
uveljavlja svoje interese v okviru nasledstvenih pogajanj. To
izhodišče, utemeljeno na mnenju Badinterjeve komisije, Slo-
venija dosledno uveljavlja in zagovarja v svoji zunanji politiki.

Politični, varnostni in gospodarski interesi Republike
Slovenije

Stabilnost Jugovzhodne Evrope je v življenjskem inte-
resu Slovenije in prav ta prostor je tisti del Evrope, kjer se
Slovenija skupaj s svojimi strateškimi partnerji mora uveljav-
ljati kot pomemben mednarodni dejavnik. Aktivna vloga Slo-
venije v tem prostoru, zlasti v Bosni in Hercegovini, Črni Gori
in pri reševanju t.i. kosovskega vprašanja, je Slovenijo uve-
ljavila kot pomembnega partnerja NATO, EU in ZDA ter jo,
skupaj z njeno dejavnostjo v VS OZN potrdila kot verodostoj-
nega partnerja pri urejanju razmer v tem delu Evrope.

Politični, varnostni, gospodarski ter drugi interesi in
razlogi zahtevajo, da je Slovenija aktivno prisotna v Jugovz-
hodni Evropi in zato podpira napore in pobude mednarodne
skupnosti za stabilizacijo in razvoj tega področja. V Paktu
stabilnosti za JV Evropo sodeluje Republika Slovenija skupaj
z EU, ZDA, RF in drugimi udeleženkami Pakta s posebnim
poudarkom na gospodarskih projektih, vprašanjih varstva
človekovih pravic in manjšin in na humanitarnem področju
pri odpravljanju posledic vojne. V njenem interesu je, da
razvija odnose z obema entitetama Bosne in Hercegovine
(Federacija in Republika Srbska) ob hkratni čvrsti podpori
uresničevanju Daytonskega sporazuma, in da nadaljuje z
razvojem odnosov z Makedonijo, Albanijo in drugimi država-
mi regije. Slovenija se z aktivno vlogo in podporo demokra-
tičnim procesom v tem prostoru uveljavlja kot pomemben in
verodostojen partner mednarodne skupnosti pri urejanju raz-
mer v tem delu Evrope.

V interesu Slovenije je razvoj gospodarskega, kulturne-
ga in drugega sodelovanja s partnerji v Srbiji, podobno kot
že uspešno poteka s partnerji iz Črne Gore. Slovenija si bo,
ob ustreznem zavarovanju interesov Republike Slovenije,
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prizadevala normalizirati odnose z ZRJ, vključno z vzpostavi-
tvijo diplomatskih odnosov takoj, ko bo tudi v Srbiji vzpostav-
ljen demokratičen sistem.

IZVENEVROPSKE DRŽAVE

Republika Slovenija bo še naprej utrjevala vsestransko
sodelovanje z izvenevropskimi državami. Kot dejaven član
mednarodne skupnosti bo nadaljevala dialog z najpomem-
bnejšimi državami in regionalnimi integracijami v tem delu
sveta. Slovenija bo še naprej gradila svojo prisotnost zlasti
na posamezno skrbno izbranih točkah, kjer so potrebe in
možnosti za razmah predvsem gospodarskega sodelovanja
največje. Glede na vse bolj strateško odpiranje Evropske
unije do izvenevropskih držav v okviru globalizacije svetov-
nega gospodarstva bo Republika Slovenija temu posvečala
posebno pozornost v posameznih svetovnih regijah in izve-
nevropskih državah.

Posebej se izpostavlja sodelovanje z Ljudsko republiko
Kitajsko kot stalno članico Varnostnega sveta OZN in sode-
lovanje s tistimi državami, v katerih prebivajo večje skupine
slovenskih izseljencev.

GLOBALNA POLITIKA

S članstvom v OZN in drugih pomembnejših medna-
rodnih organizacijah Slovenija uresničuje svoje temeljne zu-
nanjepolitične cilje in interese. To je hkrati temeljni okvir
uresničevanja njene globalne politike, ki je v funkciji krepitve
mednarodnega položaja Slovenije in uveljavljanja nacional-
nih interesov. S članstvom v VS OZN je Republika Slovenija
dobila priložnost za dolgoročno krepitev njenega mednarod-
nega položaja in ugleda ter za uveljavljanje njenih interesov v
odnosih s posameznimi državami. Globalna politika Sloveni-
je temelji na selektivnosti, kot načinu maksimalne izrabe
omejenih nacionalnih virov ter kriteriju definiranja in uresni-
čevanja zunanjepolitičnih interesov. Evropska in evroatlant-
ska dimenzija globalne politike je za Slovenijo najpomem-
bnejša. S sodelovanjem v EU, NATO, OVSE in Svetu Evrope
Slovenija uresničuje svoje vitalne politične, ekonomske in
varnostne interese. Te interese bo v polni meri uresničila s
članstvom v EU, NATO, ZEU, OECD in ILO.

REGIONALNA POLITIKA

Regionalna politika Slovenije je pomemben element nje-
ne evropske in evroatlantske politike ter odnosov s sosedi.
Regionalna politika Slovenije prioritetno zajema območje v
njeni neposredni soseščini, v Srednji in Jugovzhodni Evropi.
Z aktivnim delovanjem v raznih oblikah regionalnega sodelo-
vanja ima Slovenija možnost uveljavitve v regiji in krepitve
pozicije znotraj širše evroatlantske politike. Na takšnih izho-
diščih bo Slovenija tudi v prihodnje aktivno delovala v raznih
oblikah trilateralnega povezovanja s sosednjimi državami, SEP,
CEFTA, SECI, Royaumont pobudi, DS Alpe-Jadran kakor tudi
v nastajajoči Jadranski pobudi. V tej funkciji je tudi krepitev
sodelovanja s srednjeevropskimi državami.

Republika Slovenija sodeluje tudi preko neposredne
soseščine z regijami v posameznih državah zlasti zaradi pos-
peševanja gospodarskih vezi, pa tudi na drugih področjih
(Bavarska, Katalonija, Baden-Wuerttemberg, Lombardija).

* * * *

ZAKLJUČEK

Izhajajoč iz temeljnih vrednot in dolgoročnih interesov,
so prioritetni cilji zunanje politike Republike Slovenije utrje-

vanje mednarodnega položaja in ugleda naše države, stabil-
ni in dobri sosedski odnosi z vsemi državami, ki nas nepo-
sredno obkrožajo, polnopravno članstvo v EU, polnopravno
članstvo v NATO in ZEU, članstvo v OECD, aktivna vloga v
OZN, OVSE, WTO, CEFTA in v odnosih z EFTA, tesnejše
sodelovanje z državami Srednje Evrope v okviru SEP, v
okviru trilaterale (Italija, Slovenija, Madžarska) in drugih po-
dobnih povezav, aktivno sodelovanje Slovenije pri stabiliza-
ciji področja Jugovzhodne Evrope in krepitev gospodarske-
ga sodelovanja.

Na podlagi geografskih, političnih, gospodarskih, kul-
turnih in zgodovinskih danosti, lahko Republika Slovenija pri
izvajanju svoje zunanje politike uporablja predvsem držo
privrženosti temeljnim mednarodnopravnim načelom, izka-
zuje prizadevnost za spoštovanje temeljnih človekovih pra-
vic doma in v svetu ter ponuja svoje dobre usluge pri reševa-
nju zapletenih razmer, tako v svoji soseščini kot drugod.
Republika Slovenija lahko zato svoje nacionalne interese
uveljavlja le z močjo argumentov, pri čemer lahko na uravno-
težen način uporablja zavezništva držav, zvez in mednarod-
nih ustanov. Temeljne vrednote, po katerih se pri tem ravna,
so mir, varnost, blaginja, ozemeljska celovitost in zaščita ter
razvijanje nacionalne identitete. Okvir delovanja Republike
Slovenije v mednarodnih odnosih bodo vedno demokracija,
spoštovanje človekovih pravic in vladavina prava.

Št. 007-01/90-2/45
Ljubljana, dne 17. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

5029. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za evropske zadeve

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
15. decembru 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi

Komisije Državnega zbora Republike Slovenije
za evropske zadeve

I
Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora

Republike Slovenije za evropske zadeve (Uradni list RS, št.
5/97, 29/97 in 28/99) se:

v besedilu I. točke spremeni tako, da se:
– v prvem odstavku število: »14« nadomesti s številom:

»13«;
– v drugem odstavku črta besedilo:
»poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti

1 člana,«
v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
član:
Roberto Battelli, poslanec italijanske narodne skup-

nosti.
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II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/57
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

5030. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi pridružene
delegacije Državnega zbora Republike Slovenije
v Severnoatlantski skupščini

Na podlagi tretjega odstavka 48. člena, 172. in 325.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra
1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o izvolitvi pridružene

delegacije Državnega zbora Republike Slovenije
v Severnoatlantski skupščini

I
V odloku o izvolitvi pridružene delegacije Državnega

zbora Republike Slovenije v Severnoatlantski skupščini
(Uradni list RS, št. 5/97, 32/97, 16/99, 38/99 in 85/99)
se spremeni naslednje besedilo:

– v imenu odloka se črta besedilo:
»Odlok o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbo-

ra Republike Slovenije v Severnoatlantski skupščini«
in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Odlok o izvolitvi pridružene delegacije Državnega zbo-

ra Republike Slovenije v Parlamentarni skupščini NATO«.
– črta se besedilo prvega odstavka I. točke, ki se glasi:
»V pridruženo delegacijo Državnega zbora Republike

Slovenije v Severnoatlantski skuščini se izvolijo:«
in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V pridruženo delegacijo Državnega zbora Republike

Slovenije v Parlamentarni skupščini NATO se izvolijo:«.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/64
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

5031. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka

48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Re-
publike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 15. decembra 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Maša Butenko, na sodniško mesto okrožne sodnice na

Okrožnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/6
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

5032. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Celju

Na podlagi 12. in 13. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), tretjega od-
stavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 15. decembra 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega

sodišča v Celju

Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Celju se za
dobo petih let izvolijo:

iz vrst delavcev:
Ivan Arko, Vinko Bele, Rudi Boh, Jože Breznikar, Cve-

to Brod, Janja Centrih, Romana Deželak, Darko Denžič,
Marjan Doberšek, Janez Čobec, Slavko Čoh, Violeta Ein-
spieler Vatovec, Breda Erjavec, Dragica Fijavž, Vladimir Gan-
ziti, Zdravko Grahut, Bojan Grdjan, Jože Grudnik, Alfred
Hojnik, Ivan Hrastnik, Romana Ilovar, Anton Jager, Cvetka
Jaklič, Marija Janko, Darinka Jazbinšek, Bojan Jereb, Dani-
ca Jug, Bojan Juras, Drago Jurenec, Dragica Kekec, Franc
Klepej, Jože Kocman, Vojko Kocman, Cvetka Kos, Ivan
Kralj, Andrej Kranjc, Ludvik Kučiš, Miran Marentič, Majda
Medved, Jožica Metelko-Kraševec, Anton Motoh, Rado No-
vak, Frančiška Pavič, Bojan Pečnik, Franci Petek, Rudi
Petelinek, Sonja Peterlin, Leopold Plavčak, Branko Pod-
vršnik, Neža Povalej, Nikolaj Rak, Zlatko Ratej, Rajko Ribizel,
Josip Sambolič, Stanko Simončič, Izidor Sotlar, Ferdinand
Šajn, Marija Šavor, Zdravko Štih, Ivan Sotošek, Miro Tamše,
Majda Tomše, Franci Trebše, Saša Videc, Jože Volk, Franc
Vrbnjak, Alojz Zamernik, Franc Zupanc, Božidar Zupančič,
Iztok Žilavec, Ivan Žoher.

Iz vrst delodajalcev
Jožica Aleksič, Bojan Bohnec, Rado Bužan, Zdenka

Dobrajc, Jožica Drča-Kosovinc, Ivan Drolc, Vincencij Hab-
jan, Kristian Hrastel, Štefanija Kladnik, Renata Klančnik,
Franc Klemenc, Adolf Kozovinc, Štefan Krčmar, Rajko
Lipovšek, Janez Marin, Andrej Mažgon, Marijan Pantner,
Milena Pečovnik, Antonija Pinter, Lela Podgornik, Janez
Sevšek, Vinko Skale, Danilo Stane, Zdravko Trogar, Stanis-
lav Učakar, Ivan Umnik, Bojan Vrečič, Ljudmila Zagmajster.
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Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

5033. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Kopru

Na podlagi 12. in 13. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), tretjega od-
stavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 15. decembra 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega

sodišča v Kopru

Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Kopru se za
dobo petih let izvolijo:

iz vrst delavcev
Aleksander Adam, Mirko Antolovič, Francka Banko,

Valter Bensa, Pavla Berič, Ivanka Bernetič, Jože Bezjak,
Mag. Darinka Blažica, Vera Bobič, Renato Bojc Tomazi-
ni, Iztok Bratož, Danica Bremec, Leonida Brezovec, Du-
šan Buonassisi, Mitja Butul, Zdenka Cerkvenik, Boža
Černe, Darinka Dekleva, Dušan Djordjević, Damijana Do-
lenc, Nevenka Doles, Roman Eberlinc, Maksimiljan Emer-
šič, Marko Fajdiga, Vida Frlič, Berto Gaši, Ivica Gnezda,
Bogdan Godnič, Stanislav Goljuf, Ivan Grilj, Egon Gulič,
Jože Janezič, Nevio Jerman, Stanko Jež, Marko Klaut,
Nuška Kleva, Zmaga Kljun, Damijana Kobal, Tanja Koci-
na, Marta Koder, Ida Kogej, Davor Kolega, Oskar Komac,
Ervin Kozem, Lučana Krmac, Svetlana Kutin, Ivan La-
vrenčič, Joško Lestan, Bogdan Likar, David Mahnič,
Viljem Marc, Zdravko Marinič, Stojan Marsetič, Silvester
Medvešček, Jože Možina, Jožef Murovec, Anton Peršič,
Damjan Pirih, Sabrina Pirih, Mojca Požar-Štunf, Emil Pro-
han, Stojan Rebec, Irena Remec, Iztok Sabadin, Darja
Simčič, Zdenka Šamšal, Alenka Šau, Vojko Škapin, Ben-
jamin Štagar, Tanja Šuligoj, Aleksandra Terčič, Stane
Tomšič, Sonja Trafela, Aleš Trampuž, Mirjela Trbižan,
Robert Ujčič, Ludvik Vidigoj, Marjetka Vidmar, Valter Vo-
dopivec, Kristjan Zadel, Vinko Zorn.

iz vrst delodajalcev
Gracijela Babič, Ljubica Bartolič, Laura Doljak, Stanis-

lav Erzetič, Tatjana Fakin, Dušan Gorast-Miška, Radovan
Gregorčič, Boženka Hrvatin, Andrej Jurkovič, Edica Kodrič,
Fabjan Kontestabile, Marjeta Koštomaj-Pokleka, Bojan
Križman, Dušan Križnič, Gorazd Maffi, Bojan Marn, Dušan
Milenkovič, Vera Močilnik-Gašparin, Mihajlo Nagy, Leon
Nakić, Miljeva Pajer, Stanislava Petelin, Darija Polanc-Seljak,
Steva Radosavljevič, Ljuba Reisman, Damijana Semič, Jas-
na Slavec, Stanko Starec, Damijan Svetlik, Zdenka Štakul,
Janja Ternovec, Andrej Trampuš, Bojan Udovič, Ivan Valetič,
Lučana Vidmar, Ana Vuk, Zoran Žagar.

Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

5034. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi 12. in 13. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), tretjega od-
stavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 15. decembra 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega

in socialnega sodišča v Ljubljani

Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča
v Ljubljani se za dobo petih let izvolijo:

iz vrst delavcev
Stanka Adamič, Lojze Adamlje, Drago Ambrož, Jožica

Anžel, Avguština Arnuš, Danica Avbelj, Ljuba Babič-Košir,
Dušan Bajde, Silva Bajželj, Branko Bambič, Darinka Ba-
novec, Vinko Banovšek, Marjan Barl, Sonja Barl, mag. Peter
Barlič, Sandi Bartol, Mojmir Baš, Željko Batinič, Vladimir
Bizovičar, Jana Blaznik, Jože Boben, Janez Bogataj, Majda
Bogataj, Magda Bohinc, Boštjan Božič, Zvonka Božič, Kris-
tina Brodnik, Irena Buček-Hajdarević, Anton Bulc, Majda
Celcer, Ludvik Cencelj, Matija Cevc, Iztok Cilenšek, Valen-
tin Cunder, Ljubo Cvar, Maja Cverlin, Ivan Čadež, Janez
Časar, Jože Černoša, Angela Čibej, Irena Čolpa, Vojko Ču-
jovič, Anton Dajčman, Antica Debeljak, Ana Deisinger, Mi-
hael Demšar, Ciril Dešman, Anton Dimc, Cvetka Dobnik,
Franc Dolar, Rado Dolenc, Dušan Dolinar, Vito Doltar, Mar-
ija Dornik, Olga Drabik-Jug, Miro Drnovšek, Klemen Drobič,
Stanislav Drobnič, Nada Drole, Darko Dubarič, Miroslav
Dušič, Rok Dvornik, Milenko Đenadić, Dragan Đerić, Jože
Erčulj, Jože Erjavec, Peter Erman, Majda Ernecel, Lilijana
Erženičnik, Marjan Ferčec, Dušan Ferjan, Andrej Ferjančič,
Jože Ferjančič, Ljubica Filipič, Radoslav Fink, Vanda For-
janič, Slavko Fotez, Vida Fras, Ivan Furlan-Kodermac, Vito-
slav Gabrič, Anica Gačnik, Marjan Galien, Franc Gantar,
Drago Gazdek, Spomenka Gerželj, Cvetka Gliha, Marko
Godec, Franci Godnov, Martin Gorenc, Romana Goričan,
Mara Gorjan, Ivan Janez Gorjanc, Mojca Gostiša, Igor Gošte,
Boris Govednik, Herman Graber, Marija Grašič, Vinko Grgič,
Karmen Grom, Gabrijela Grosar-Zupan, Marjan Grum, Ida
Guzjan, Danica Hadalin, Zdenka Haralanpieva, Veronika
Hegedič, Mojca Herak, Jožica Hercog, Zlatko Hernič, Pavel
Hiršl, Dalibor Hladnik, Sostenesa Horjak, Peter Horvat, Vil-
ma Horvat, Vesna Horvatič, Martina Horžen, Bojan Hribar,
Bojan Hribar, Adolf Hrnčič, Doro Hvalica, Jože Iljaž, Ivan
Iskra, Dušan Ivandič, Ana Regina Jagrič, Janez Jakopič,
Zoran Jalovec, Bojan Jančar, Majda Jaramaz, Saša Jenko,
Vilma Jerala, Anton Jereb, Janez Jerman, Metod Jerman,
Jernej Jeršan, Boris Jesenšek, Josip Josipović, Dušan Jotič,
Branka Jurak, Franc Jurman, Jože Kačič, Omer Kadić,
Andraž Kalan, Ladislav Kaluža, Anton Kastelic, Vinko Kastel-
ic, Damijan Kavčič, Jože Kavšek, Andrejka Kejžar, Erika
Kerčmar, Bernarda Keše, Alenka Klincov, Sabina Klinec,
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Renata Kmet, Mirko Kmetec, Irena Kmetič, Nevenka Knapič,
Soniboj Knežak, Milan Kneževič, Nikola Knežević, Adolf
Kočar, Jožef Kočevar, Lucija Kočnar, Stanislav Kokalj, Tat-
jana Kolar, Irena Kolarič, Ivanka Korenč, Edvard Korlat,
Marija Mojca Korošec, Milana Kos, Milena Koselj-Šmit, An-
ton Kosem, Edi Kosi, Albin Košar, Damijan Košir, Ana Košn-
jek, Ivan Kovač, Marko Kovačič, Tomaž Kovačič, Tatjana
Kovče, Valentin Kragelj, Dušanka Kranjčič, Bogdan Kraš-
ovec, Dragica Krašovec, Miloš Kravanja, Silva Krejan, Mari-
ja Krek-Pečar, Leopoldina Kristan, Sonja Krizmanič, Milena
Krnec, Stina Krstin, Marjana Krulc, Emil Krušič, Ivan Kučer,
Silva Kuhar, Emil Kumer, Jurij Kuret, Stanislav Kušar, Janez
Kutnar, Franc Kuzma, Jovo Labanac, Tatjana Labernik, Fran-
ci Lavrač, Jože Lavrič, Karmen Leban, Pavel Leban, Andrej
Lebar, Igor Lebar, Nevenka Lekše, Olga Lenasi, Tatjana
Leskovic, Igor Levstek, Štefka Likar, Irena Lipovec, Tjaša
Logar, Franc Lokar, Miro Ložar, Štefan Lukša, Boštjan Lusk-
ovec, Dušan Lužar, Majda Maček-Jančič, Jožica Majcen,
Bojan Malnar, Cvetka Malus, Metka Mandeljc, Benjamin
Markač, Alojz Markovič, Tomaž Markun, Ciril Marolt, Majda
Marolt, Andreja Martič, Franjo Matjašič, Brane Medija,
Branko Medved, Polona Melinc, Danijela Merlin, Alojz
Mežnarič, Otmar Mihalinec, Alenka Miklavčič, Miloš Mikolič,
Irena Milanovič, Milija Milatović, Dušan Milič, Marjan Mirnik,
Slavica Mirt, Nevenka Mladenovič, Janja Močan, Roman
Molan, Jože Mraz, Ivanka Mrzlikar, Štefan Mujdrica, Marta
Mulej, Mersad Muratović, Ivan Murkovič, Ljubomir Murn,
Bernard Nared, Bogdan Novak, Branka Novak, Jože Nučič,
Robert Oberč, Zmaga Obštetar, Leopold Očko, Boris Og-
rin, Dunja Ogrizek, Romana Oman, Majda Osolnik, Edmund
Ozimič, Vladimir Pahor, Marjana Pantar-Malec, Ivan Parkelj,
Janez Pate, Kodrun Pavlica-Šibanc, Albert Pavlič, Milan Pav-
lin, Zvone Pavlin, Janja Pek, Stane Penca, Anton Peršin,
Mag. Jurij Pesjak, Janez Petkoš, Marjan Petrinčič, Simo
Petrovič, Branko Pintar, Irma Pirc, Mihaela Pirc, Tone Pirc,
Albin Pirš, Klaus Pišec, Igor Pišek, Davorin Počkar, Ivica
Poderžaj, Anica Poglajen, Zlato Poglajen, Franc Pograjc,
Vladimir Popovič, Mijodrag Popović, Jana Por, Nataša Poren-
ta, Nevenka Prešeren, Breda Preželj, Alojz Primc, Velimir
Pust, Pave Puškarič, Marjan Pušnik, Tea Radelj, Lazo
Rađenovič, Nevenka Rajhman, Andrej Rajk, Mihael Rajter-
ič, Janez Rakovec, Stane Ravnikar, Damjan Ravšelj, Vesna
Razmoska, Peter Razstresen, Jože Rebolj, Gabrijel Resnik,
Martin Rolih, Nikola Rončević, Marina Rotar, Anton Roz-
man, Marjanca Rožej, Vesna Rutar, Aleksandra Ružič, Ro-
zalija Sabo, Vlasta Sagadin, Bojan Sebal, Irma Sedej, Marija
Sedminek, Branka Sejdič, Ignac Sila, Marko Simčič, Dušan
Simonič, Milena Sitar, Alojz Skol, Janez Skubic, Igor Sladič,
Zvonko Slana, Franci Somrak, Alojzija Soršak, Igor Soršak,
Jože Spruk, Janez Starman, Andrijana Stokić-Golob, Vladimir
Stopar, Anton Stražišar, Andrej Šarc, Erih Šerbec, Sašo
Škof, Tomaž Škofic, Iztok Špolar, Jožica Štefančič, Drago-
slav Štipula, Peter Štrekelj, Borut Štrubelj, Milan Šulc, Er-
nest Tekalec, Milovan Tepavac, Jasna Tepina, Marjeta Tepi-
na, Alojz Terbuc, Matevž Tešar, Karmen Tič, Bojan Tomažin,
Miloš Trampuž, Zoran Trifoni, Marija Trtnik, Forto Turk, Jožef
Turk, Vinko Učakar, Ciril Urek, Andreja Vadnjal, Adam
Vahčič, Dušan Verbič, Danica Vihar, Peter Virant, Ljuba
Višček, Milan Vitas, Jasna Vitez-Renko, Edi Vivoda, Marjan
Vrabec, Boris Vrišer, Ferdinand Vudler, Zvonko Vukadinovič,
Hugo Weber, Franc Werner-Petek, Grega Zadnik, Ljubica
Zadravec, Milena Zagorc, Anica Zajc, Tomaž Zalaznik, Mar-
jan Založnik, Anton Zavodnik, Darko Zavrl, Borivoj Zeilhofer,
Tomo Zevnik, Dušan Zgonc, Milan Zidanič, Franci Zorko,
Peter Zorman, Vladimir Zorman, Aleksander Zorn, Franci
Zupan, Marija Zupančič, Stanislav Zupančič, Marija Žgavc,
Zdravko Židov, Franc Žvan, Bojan Žvikart.

iz vrst delodajalcev
Anton Ahčin, Rastko Aleš, Branko Arnšek, Mojca Arnšek,

Lidija Babnik, Stanislav Bajek, Anica Balas, Ludvik Baloh, Ciril
Baškovič, Tomaž Berginc, Jože Bertalanič, Mag. Marija Bez-
ovšek, Jernej Bohinc, Silvester Boncelj, Darinka Borovičanin,
Ljudmila Bračko, Pavel Brglez, Nataša Bricelj, Diana Bukovin-
ski, Danica Cerjak, Koloman Cigüt, Danica Cvetko, Valerija
Čemažar-Čikič, Dušan Černigoj, Andrej Česenj, Mirica Dim-
itrijevič, Nevenka Dolgan, Irena Dolhar, Darja Drnovšek, Jožef
Dulc, Valentin Dvojmoč, Darja Erhatič, Pavel E. Erzin, Mirko
Fabčič, Nevenka Ferenc, Alenka Fratnik, Helena Frbežar,
Saša Frece, Milena Gačeša, Branko Gačnik, Ivo Gajič,
Damjan Gantar, Nada Gatej-Tonkli, mag. Janez Gladek, Boris
Gmajnar, Ada Gole-Grandovec, Neda Golobič, Anica Golt-
nik, Urška Gorenc, Marija Goričan, Zmaga Grah, Franc
Grašič, Jožica Marija Grden, Alenka Gregorčič, Damjan
Grintal, Albin Hacler, Silva Hafner, Branko Heferle, Janez
Henigman, Terezija Horvat, Marjeta Hudolin, Stanko Hvale,
Ana Jaklič, Stanko Jaklič, Drago Jamšek, dr. Igor Janežič,
Franc Jankovič, Ciril Jarnovič, Maksimiljan Jeretina, Vinko
Jesenovec, Darja Kaiser, Andrej Kamšek, Aleksander Kapus,
Marija Kelc, Marina Klemenčič, Ivanka Klopčič, Franc Koc-
jančič, Alojz Kogovšek, Aleksander Kokot, Irena Kolak, Edo
Komočar, Mira Korelič, Karel Korošec, Justina Kosmač, Dani-
ca Kostevc, mag. Jože Košir, Vincenc Kotar, Jožef Kovač,
Nataša Kozina, Rastko Rafael Kozlevčar, Ivan Krajnc, Simon
Krajšek, Bojan Kraševec, Marija Kregar, Tatjana Krivec-
Tavčar, Radovan Križman, Tone Krkovič, Zvonko Krulc, Bo-
jan Kujavec, Peter Kump, dr. Pavel Kunc, Mitka Kurnik, Ivan
Lah, dr. Jože Lebar, Franc Leskovec, Tatjana Lozar, Mirko
Majhenič, mag. Mirko Mali, Samo Markelj, Anton Markič,
Neda Marunica-Lampič, Tjana Matjašič-Prijič, Jože Melanšek,
Pavel Mencej, Rado Mesojedec, Zoran Mešl, Franc Miklavc,
Jožefa Miklič, Miro Miklič, Marija Mišič, Alojzij Muhič, Vanja
Munih, Vinko Mur, Branko Murnik, Marija Mušič, Jožica Na-
gode, Danica Novak, Polona Novak, Alojzij Oblak, Darinka
Oblak, Marjan Oblak, Alojz Omejc, Nevenka Orehek, Vitomir
Osojnik, Vojteh Osojnik, Jože Oven, Primož Papež, Metka
Pavlin, Aljoša Pečan-Gruden, Marija Pečjak-Nemec, Darko
Pernek, Ivan Maks Petrišič, Darinka Pielick, Zoran Pistotnik,
Slavica Plavšič, Stane Plemenitaš, Vesna Podržaj-Pipuš, Karo-
lina Podvratnik, Franci Povše, Štefan Praznik, Mitja Prijatelj,
Kristina Pristov, Franc Prodnik, Stanislav Pustavrh, Alenka
Resnik, Vanda Rode, Martin Rotar, Marijana Rous-Gojak,
mag. Rajko Sabo, mag. Luka Savnik, Ana Selak, Mihaela
Slak, Bojana Slana, Damjana Slapšak, Inja Smerdel, Tomaž
Smrekar, Marko Stepan, Pavel Stergar, Marta Strmec, Fanika
Šalamun-Mlakar, Tatjana Šavle-Čok, Franc Šifrar, Stanka Šink-
ovc, Janez Šinkovec, Marija Škoda, Mojca Šmon, Ivan Špiler,
Sonja Štamcar-Jalovec, Pavle Štrubelj, Janez Štrukelj, Anton
Šulc, Stanislav Šuln, Stanislav Terlep, Tatjana Tomažič-Rogelj,
Biserka Tori, Mag. Dejan Turk, Maksimiljan Turšič, Zora Ude,
Henrik Udovč, Neža Udovč, Maks Unetič, Mojca Vadnjal,
Vladimir Vajda, Alenka Vardjan, Božidar Vatovec, Jožica Ve-
lušček, mag. Peter Vene, Božislava Venek, dr. Dušan Verbič,
Nevenka Vilčnik, Viktor Vild, Ivan Vinčec, Igor Vizjak, Damijan
Vodnjov, Vesna Vogelnik, Marija Vrhovnik, Nevenka Zaviršek,
Marjan Zdolšek, Rok Zelinka, Štefan Zidanšek, Živa Zor,
Sergej Zupančič, Rudolf Žagar, Janja Žlogar-Piano, Dušan
Žumer, Adi Žunec, Slavko Županič.

Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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5035. Odlok o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
sodišča v Mariboru

Na podlagi 12. in 13. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94), tretjega od-
stavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 15. decembra 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega

sodišča v Mariboru

Za sodnike porotnike Delovnega sodišča v Mariboru se
za dobo petih let izvolijo:

iz vrst delavcev
Milan Antolin, Vladimir Arih, Darinka Auguštiner, Ružica

Bernjak, Zdenka Bobovec, Franc Bratuša, Maksimiljan
Breznik, Srečko Breznik, Alojz Caf, Darja Cerkvenič, Zala
Časl, Breda Čepek, Miran Čepin, Dušan Detiček, Pavlina
Detiček, Violeta Deutsch-Mesarič, Edvard Dokl, Martin Du-
lar, Lidija Dumanič, Ivan Filipič, Boris Frajnkovič, Marjetka
Fujs, Sonja Furlan, Andrej Garb, Peter Gerold, Anton Gider,
Jožica Gmeiner-Rajbar, Zoran Golob, Dragica Griben, Janko
Gril, Cvetka Hajdinjak, Srečko Hižak, Gordana Hojnik, Maj-
da Horvat, Anica Hozjan, Janez Hribšek, Anton Hudournik,
Nada Jakac, Marija Jamšek, Rudolf Javornik, Jože Jug,
Silva Justinek-Omerzi, Franc Jutršek, Marjan Kac, Alojz Klad-
nik, Milica Klasinc, Žarko Klavčič, Ksenija Klemenčič, An-
ton Knez, Eva Kogelnik, Zvonka Kokol, Jože Koležnik, Ivan
Korošec, Vasil Kosev, Janez Kovač, Franc Krajnc, Vera
Krajnc, Vili Krajnc, Anica Kraner, Ivan Kranvogel, Zvonko
Krošel, Drago Krznar, Marija Labaš, Milko Ledinek, Ivan
Likar, Mihael Lindner, Marija Lončarič, Zdenko Lorber, Mi-
lan Lubej, Željko Lukaček, Avgust Manfreda, Aleksander
Marič, Vlado Marinič, Boris Matejek, Branko Medik, Marjan
Meglič, Jože Mencinger, Milan Mesarič, Marko Milič, Du-
šan Miščević, Sonja Mlinarič, Anka Moro, Hedvika Možina,
Jože Murko, Karel Muster, Vladimir Nikolič, Danica Novak,
Peter Obal, Milan Oder, Leopold Orešek, Benjamin Ornik,
Miran Ornik, Emil Osterc, Konrad Osterc, Stanislav Ozim,
Jože Pauman, Jože Pelcl, Vlasta Peric, Vinko Permanšek,
Franc Peršoh, Leon Pilinger, Drago Plajnšek, Majda Ploj,
Stanislav Podgorelec, Cecilija Popović, Ivan Potočnik, Dav-
or Rajšp, Lojze Raško, Danijel Ravnjak, Vinko Rebula,
Branko Repnik, Branko Rešman, Zvonka Roj, Jože Ružič,
Jože Sapač, Agata Sardelič, Leopold Sedmak, Bogomir Vid
Senica, Fredi Sirk, Ivan Slemenšek, Karel Sotrell, Branko
Sprogar, Regina Sraka, Ernest Srebot, Stanislav Šajn, Meli-
ta Šimenec, Danilo Šipoš, Branko Šketa, Franc Špegel,
Mira Štiher, Dragica Taranenko, Peter Timošenko, Franc
Toš, Doroteja Tratnik, Franc Trbuc, Jurij Tretjak, Jože Türkl,
Jože Ulcej, Branko Vabič, Danilo Vedlin, Jože Veršič, Lidija
Vezjak, Viljem Vidmar, Milena Vigali, Milan Vitek, Slobodan
Vlaovič, Jelka Voda, Elizabeta Zadravec, Lidija Zajc, Ciril
Zanjkovič, Bojan Zavratnik.

iz vrst delodajalcev
Igor Arzenšek, Sonja Bajec, Drago Berden, Vlasta

Božnik, Jasna Bračič-Szabo, Karl Damiš, dr. Cvetko Dopli-
har, Mag. Stanislav Dovečar, Danica Dvanajšček, Marjan
Erjavec, Breda Erlih, Janez Feguš, mag. Eva Feher, Bojan
Fekonja, mag. Jurij Ferme, Jožica Fideršek, Štefan Gjerkeš,
Vesna Gjuro, Dušanka Gomzi, Jožica Gradišnik, Davorin
Habulin, Ana Horvat, Katarina Karolina Horvat, Franc Hva-
lec, mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak, Vladimir Ivanušič, Mag.
Andrej Janc, Zita Jemec, Herman Jeseničnik, Milena Jošt,

Anton Jurša, Alojz Klemenčič, Irena Klis, Janez Kobilica,
Karl Kocbek, Andreja Kofler, Daniela Kokol, Marta Kolar,
Jožef Kraner, Aleksander Krpič, Ivan Kukovec, Vinko Lapuh,
Ivo Lašič, Danilo Levart, Miran Lovrin, Alojzija Lubi, Zlata
Lukas, Jožef Majc, Rozalija Masera, Štefan Matjašec, Šte-
fan Merklin, Edvard Mlinarič, Tomislav Nemec, Nada Omer-
zu, Jelka Orožim-Kopše, mag. Edvard Alfonz Osrajnik, Al-
bert Pogorevc, Milena Pulko, Petrina Raboteg, Drago Rib-
aš, Vesna Ritonja, Ignac Rupnik, Borut Sešek, Lidija Steber-
nak, Janez Šauperl, Marija Šeško-Lep, Vincenc Šmon, Anica
Tanšek, Branka Timošenko, Marlena Trapečar, Marija Tuš,
Lidija Verdnik, Željko Vogrin, Jožef Vouri, Ivan Vrhovnik,
Nevenka Vujačić, Emil Zelko, Lilijana Žel, Bojan Žunič.

Št. 700-04/90-13/3
Ljubljana, dne 15. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

5036. Odlok o imenovanju predsednika in članov
Državne revizijske komisije

Na podlagi prvega odstavka 5. člena, v zvezi s tretjim
odstavkom 35. člena zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99 – popr.) ter
dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 22. decembra 1999
sprejel

O D L O K
o imenovanju predsednika in članov Državne

revizijske komisije

V Državno revizijsko komisijo se imenujejo:
za predsednico: Marija BUKOVEC MAROVT;
za člane: mag. Marija BEZOVŠEK, Metoda HROVAT,

Igor ŠOLTES, Tomaž VESEL za dobo petih let.

Št. 411-01/94-35/24
Ljubljana, dne 22. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

5037. Sprememba poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92 in 50/92 – popr.) po obravnavi na seji dne
21. decembra 1999 objavlja

S P R E M E M B O  P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,
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za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-
javnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji
in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93, 22/94,
61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97,
35/97, 64/97, 67/97-popr., 72/97, 15/98, 41/98,
16/99):

doda se podjetje:
63. GEA VENTURES, prestrukturiranje in privatizacije,

d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dergomaška 6, Ljubljana.

Št. 432-03/93-1
Ljubljana, dne 21. decembra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

MINISTRSTVA

5038. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o
obrazcu za obračun posebnega davka na
bilančno vsoto bank in hranilnic

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) in tretjega odstavka
16. člena zakona o posebnem davku na bilančno vsoto
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97, 84/98 in 40/99,
61/99 – odl. US) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o obrazcu

za obračun posebnega davka na bilančno vsoto
bank in hranilnic

1. člen
V metodologiji za izpolnjevanje obrazca Obračun po-

sebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, ki je
sestavni del odredbe o brazcu za obračun posebnega davka
na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 36/99
) se v podtočki a) zaporedne številke 2 na koncu vrstice
doda besedilo, ki se glasi: »s tem, da se dodajo konti 7001,
7003 in 7011«.

Za podtočko f) zaporedne številke 2 se doda nova
podtočka g), ki se glasi: »g) Znesek podrejenih obveznosti
do tujih bank v tuji valuti izkazan na kontih 7780, 7783 in
7787.«

V podtočki a) zaporedne številke 3 se na koncu pod-
točke doda besedilo, ki se glasi: »s tem, da se črtajo konti
7110, 7112, 7122, 7124, 7128, 713, 7149, 7170,
7171, 718, 731 in 7383 ter dodajo konti 7089, 7100,
7141, 7142, 7150, 7160, 7272, 7273, 7274, 7275,
7276, 7101, 7151 in 7389«.

V podtočki b) zaporedne številke 3 se na koncu pod-
točke doda besedilo, ki se glasi: »s tem, da se črtata konta
7409 in 744 ter dodajo konti 7440, 7441, 7442, 7471,
7490, 7606, 7677 in 7696«.

V podtočki c) zaporedne številke 3 se na koncu pod-
točke doda besedilo, ki se glasi : »s tem, da se dodata konta
7410 in 7616«.

V podtočki d) zaporedne številke 3 se na koncu pod-
točke doda besedilo, ki se glasi : »s tem, da se črta konto
7609 ter dodata konta 7672 ter 7690«.

V podtočki e) zaporedne številke 3 se na koncu pod-
točke doda besedilo, ki se glasi: »s tem, da se doda konto
7610«.

Za podtočko g) zaporedne številke 3 se doda nova
podtočka h), ki se glasi:

»h) Znesek podrejenih obveznosti do tujih strank, ki
niso banke v tuji valuti, izkazan na kontih 7781, 7782,
7784, 7785, 7788 in 7789.«

Za podtočko a) zaporedne številke 4 se dodata novi
podtočki b) in c), ki se glasita:

»b) Znesek kratkoročnih kreditov samostojnim podjet-
nikom izkazan na kontih 1670, 1678, 1679, 4271, 4276,
4277, 5172, 5173, 5272, 8078 in 8178.

c) Znesek kratkoročnih kreditov neprofitnim izvajalcem
storitev gospodinjstvom izkazan na kotnih 1660, 1668,
1669, 4290, 4298, 4299, 5196, 5197, 5296, 5297,
8099 in 8199.«

Dosedanja podtočka b) zaporedne številke 4 postane
podtočka d).

Za podtočko d) zaporedne številke 4 se dodata novi
podtočki e) in f), ki se glasita:

»e) Znesek dolgoročnih kreditov samostojnim podjetni-
kom izkazan na kontih 5171, 5174, 5175, 5271, 5274 in
5275.

f) Znesek dolgoročnih kreditov neprofitnim izvajalcem
storitev gospodinjstvom izkazan na kontih 5190, 5198,
5199, 5290, 5298, 5299.«

Za podtočko a) zaporedne številke 6 se doda nova
podtočka b), ki se glasi:

»b) Znesek kratkoročnih kreditov državi izkazan na kon-
tih 4242, 4244, 4245, 4246, 4247, 4442, 4443, 5144,
5145, 5244, 5245 in 5445.«

V dosedanji podtočki b) zaporedne številke 6, ki posta-
ne podtočka c), se na koncu podtočke doda besedilo: »s
tem, da se črta konto 5243«.

Za podtočko c) zaporedne številke 6 se doda nova
podtočka d), ki se glasi:

»d) Znesek dolgoročnih kreditov državi izkazan na kon-
tih 5141, 5242, 5443 in 5444.«

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-44/99
Ljubljana, dne 22. decembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

5039. Odredba o uskladitvi posamičnih kontov

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) in 25.a člena zakona
o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Urad-
ni list RS, št. 87/97, 84/98 in 40/99, 61/99 – odl. US)
izdaja minister za finance
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O D R E D B O
o uskladitvi posamičnih kontov

1. člen
Ta odredba določa ustrezno spremembo posamičnih

kontov, glede na spremembe kontnega okvira za banke in
hranilnice, ki so v skladu s 4. do 11.b členom zakona o
posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni
list RS, št. 87/97, 84/98 in 40/99, 61/99 – odl. US)
določeni pri izračunu davčne osnove.

2. člen
Med obveznosti do bank in hranilnic v tuji valuti se

dodajo konti: 7001, 7003, 7011, 7780, 7783 in 7787.
Med obveznosti do strank, ki niso banke, v tuji valuti se

dodajo konti: 7089, 7100, 7141, 7142, 7150, 7160,
7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7101, 7151, 7389,
7440, 7441, 7442, 7471, 7490, 7606, 7677, 7696,
7410, 7616, 7672, 7690, 7610, 7781, 7782, 7784,
7785, 7788 in 7789 in črtajo naslednji konti: 7110, 7112,
7122, 7124, 7128, 713, 7149, 7170, 7171, 718, 731,
7383, 7409, 744, in 7609.

Med tolarska posojila fizičnim osebam se dodajo konti:
1670, 1678, 1679, 4271, 4276, 4277, 5172, 5173,
5272, 8078, 8178, 1660, 1668, 1669, 4290, 4298,
4299, 5196, 5197, 5296, 5297, 8099, 8199, 5171,
5174, 5175, 5271, 5274, 5275, 5190, 5198, 5199,
5290, 5298 in 5299.

Med tolarska posojila Vladi Republike Slovenije in jav-
nemu sektorju se dodajo konti: 4242, 4244, 4245, 4246,
4247, 4442, 4443, 5144, 5145, 5244, 5245, 5445,
5141, 5242, 5443 in 5444 in črta konto 5243.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-95/99
Ljubljana, dne 22. decembra 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance

5040. Pravilnik o spremembi pravilnika o šolski
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

Na podlagi 75. in 79. člena zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju in 41. in 42. člena zakona o
gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in
šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o šolski dokumentaciji

v srednješolskem izobraževanju

1. člen
Črta se 4. člen pravilnika o šolski dokumentaciji v sred-

nješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 96/99).

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 603-84/98
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

5041. Pravilnik o spremembi pravilnika o stroških
postopka o prekršku

Na podlagi 180. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/98 – odl. US, 87/97
in 73/98) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o stroških postopka

o prekršku

1. člen
V pravilniku o stroških postopka o prekršku (Uradni list

SRS, št. 40/83, 1/88, 23/89 in 5/90) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:

“2. člen
Povprečnina v postopku o prekršku se določi v zne-

sku, ki ne sme biti manjši od vrednosti 300 točk in ne višji
od vrednosti 5000 točk, kot je določena v zakonu o sodnih
taksah (Uradni list SRS št. 1/90, in Uradni list RS, št.
48/90, 14/91, 38/96, 20/98 in 50/98 – odl. US) in na
njegovi podlagi izdanih predpisih.“.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 1999-2011-0015
Ljubljana, dne 9. novembra 1999.

Tomaž Marušič l. r.
Minister

za pravosodje

5042. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o
ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih
kužnih bolezni

Na podlagi sedemintridesete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti pravilnika o ukrepih

za preprečevanje in zatiranje živalskih
kužnih bolezni

1. člen
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje in zatiranje žival-

skih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85) preneha
veljati.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-03-52/99
Ljubljana, dne 17. decembra 1999.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ciril Smrkolj l. r.

5043. Navodilo o dopolnitvi navodila o ukrepih za
ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kužne
malokrvnosti konj (Anemia infectiosa equorum)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

N A V O D I L O
o dopolnitvi navodila o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje kužne malokrvnosti

konj (Anemia infectiosa equorum)

1. člen
Va navodilu o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in

zatiranje kužne malokrvnosti konj (Anemia infectiosa equo-
rum) (Uradni list RS, št. 82/99) se v 7. členu doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:

“Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za kopitarje, ki
se odpremljajo v zakol.”.

2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-29/99-1
Ljubljana, dne 16. decembra 1999.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

5044. Navodilo o dopolnitvi navodila o ukrepih za
ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične
prašičje kuge (Pestis suum)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

N A V O D I L O
o dopolnitvi navodila o ukrepih za ugotavljanje,

preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge
(Pestis suum)

1. člen
V navodilu o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in

zatiranje klasične prašičje kuge (Pestis suum) (Uradni list

RS, št. 30/99) se v 12. členu doda nova druga alinea, ki se
glasi:

»– odredba o ukrepih za preprečevanje klasične pra-
šičje kuge (Uradni list SRS, št. 30/85 in 31/85).«.

2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-47/98-1
Ljubljana, dne 17. decembra 1999.

Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ciril Smrkolj l. r.

5045. Navodilo o načinu plačevanja mednarodnih
pristojbin za mednarodne patentne prijave,
vložene na podlagi Pogodbe o sodelovanju na
področju patentov (PCT) pri Uradu RS za
intelektualno lastnino

Na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju paten-
tov (Uradni list RS – MP, št. 19/93) izdaja minister za
znanost in tehnologijo

N A V O D I L O
o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin

za mednarodne patentne prijave, vložene
na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju

patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno
lastnino

1. člen
(1) S tem navodilom se določa način plačevanja pristoj-

bin za mednarodne prijave, vložene na podlagi Pogodbe o
sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za
intelektualno lastnino.

(2) Prijavitelj za dostavo plača na podlagi 14. pravila za
izvajanje Pogodbe o sodelovanju na področju patentov pri-
stojbino, ki znaša 22.000 SIT.

2. člen
(1) Prijavitelj vplača mednarodne prijave na žiro račun

Urada RS za intelektualno lastnino. V nakazilu se navedeta
mednarodna številka PCT prijave, ki jo dodeli Urad RS za
intelektualno lastnino, in ime prijavitelja.

(2) Žiro račun iz prvega odstavka se objavi v uradnem
glasilu Urada RS za intelektualno lastnino (Bilten za industrij-
sko lastnino).

(3) Pristojbine v CHF in DEM se vplačujejo v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.

(4) Prijavitelj mora Uradu RS za intelektualno lastnino
dostaviti potrdilo o plačilu.

3. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati

navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za med-
narodne patentne prijave, vložene na podlagi Pogodbe o
sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS za
intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 80/97).
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4. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 004-2/99
Ljubljana, dne 23. decembra 1999.

Minister za
znanost in tehnologijo

dr. Lojze Marinček l. r.

DRŽAVNI ZBOR
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