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DRŽAVNI ZBOR
5. Priporočilo, ki ga je Državni zbor Republike

Slovenije sprejel ob obravnavi sedmega
rednega letnega poročila Varuha človekovih
pravic, podanega za leto 2001

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 272. in
111. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
35/02) na 20. seji dne 28. 11. 2002 ob obravnavi Sedme-
ga rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic, po-
danega za leto 2001 sprejel naslednje

P R I P O R O Č I L O

l
Pravna varnost v državi

1. Vlada naj državnemu zboru pravočasno predlaga
ustrezne spremembe zakonov za odpravo z odločbo ustav-
nega sodišča ugotovljenih neskladnosti.

2. Vlada naj teži k popolnemu in doslednemu izvajanju
predpisov ter v ta namen okrepi vlogo ministrstev pri zago-
tavljanju pravilnega, enotnega in učinkovitega izvajanja po-
stopkov, ki jih vodijo upravni organi.

3. Vlada naj v zakonsko določenih rokih izdaja podza-
konske akte, ki bodo omogočili izvajanje zakonov in v ta
namen, bolj kot doslej, intenzivira medresorsko sodelova-
nje.

4. Vlada naj ukrene vse potrebno za odpravo neenake-
ga obravnavanja države in posameznika v sodnih in uprav-
nih postopkih, na primer neenakopravnega položaja dav-
čnega zavezanca v razmerju do države.

II
Omejitve osebne svobode

5. Vlada naj zagotovi, da bodo obsojenci in osebe,
kaznovane za prekršek, med seboj prostorsko ločene.

6. Vlada naj zagotavlja spoštovanje določenih minimal-
nih pravil in standardov, ki se nanašajo na odvzem prostosti
predvsem glede nastanitve in zdravniške oskrbe zaprtih
oseb.

7. Vlada naj zaradi števila tujcev, ki nezakonito vstopajo
v Republiko Slovenijo ali tu zaprosijo za azil, odpravi po-
manjkljivosti in nepravilnosti v zvezi z nastanitvijo teh oseb in
uredi njihove bivalne razmere.

8. Pristojni sodni in drugi državni organi naj namenijo
večjo skrb izvajanju in nadzoru varnostnega ukrepa obvez-
nega psihiatričnega zdravljenja.

III
Sodni postopki

9. Vlada in vrhovno sodišče naj učinkoviteje pristopita
k odpravi sodnih zaostankov na posameznih področjih in
območjih in zagotovita kakovostno sodno odločanje, pred-
vsem tudi z zagotovitvijo zadostnega in strokovno ustrezno
usposobljenega sodniškega osebja.

10. Odvetniška zbornica Slovenije naj zaostri nadzor
nad delom odvetnikov in zagotovi, da odvetniki pri svojem
delu dosledno spoštujejo zakon o odvetništvu ter odvetniški
kodeks.

IV
Policijski postopki

11. Vlada naj si v zvezi z izvajanjem pooblastil, ki jih
imajo policisti pri opravljanju nalog policije in pritožbami
posameznikov o prekomerni uporabi prisilnih sredstev poli-
cije, prizadeva za spoštovanje zakonitosti pri ravnanju polici-
je oziroma naj zagotovi, da bo delo policistov nepristransko,
profesionalno, strokovno in vljudno ter hkrati odločno in
učinkovito.

12. Ministrstvo za notranje zadeve naj pripravi predlo-
ge sprememb postopka pritožbe posameznikov o preko-
merni uporabi prisilnih sredstev policije, saj obstoječi posto-
pek ne uživa zaupanja javnosti in ne omogoča objektivne
obravnave in odločanja.

V
Upravne zadeve

13. Vlada naj zagotovi dosledno spoštovanje določb
zakona o upravnem postopku ter še posebno pozornost
nameni skrbi, da bodo upravni organi v upravnih stvareh
odločili v zakonsko določenih rokih.

14. Vlada naj v zvezi z vprašanjem morebitnih posledic
za pravice posameznikov zaradi izbrisa državljanov drugih
držav naslednic nekdanje SFRJ iz evidence stalnega prebi-
valstva Republike Slovenije po 26. 2. 1991 čimprej posre-
duje morebitne predloge reševanja teh vprašanj v zakonu o
urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekda-
nje SFRJ v Republiki Sloveniji ali na drug ustrezen način.

Vl
Pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje
15. Vlada naj pripravi nov, ažuriran seznam telesnih

okvar, saj je ena izmed pravic iz invalidskega zavarovanja
tudi pravica do invalidnine ali nadomestilo za okvaro, ker
neažuriran seznam ne omogoča korektne in enakopravne
obravnave vseh telesnih okvar. Pristojni organi vlade naj
čimprej pripravijo tudi nov seznam poklicnih bolezni.
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Vll
Stanovanjske pravice

16. Vlada naj stori vse potrebno za uresničevanje Naci-
onalnega stanovanjskega programa ter pripravi različne me-
hanizme, ki bodo sledili dejanskim potrebam po neprofitnih
najemnih in socialnih najemnih stanovanjih.

Št. 700-01/93-19/34
Ljubljana, dne 28. novembra 2002.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

MINISTRSTVA
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah

pravilnika o zapisniku o nadzoru nad prevozom
nevarnega blaga

Na podlagi tretjega odstavka 38. člena zakona o pre-
vozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99 in 96/02)
izdaja minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o zapisniku o nadzoru nad prevozom
nevarnega blaga

1. člen
V pravilniku o zapisniku o nadzoru nad prevozom ne-

varnega blaga (Uradni list RS, št. 3/00) se priloga spremeni
tako, da se glasi:
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 2122-1-016-26/2002
Ljubljana, dne 20. decembra 2002.

dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za notranje zadeve

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena zakona o
obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98
– odl. US, 87/01 ZMatD 47/02 in 67/02 – popr.) izdaja
minister za obrambo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o priznanjih Ministrstva za obrambo

1. člen
V pravilniku o priznanjih Ministrstva za obrambo (Ura-

dni list RS, št. 41/95 in 44/96) se v 2. členu doda nov peti
odstavek, ki se glasi:

“Ministrstvo kot priznanje lahko podari tudi hladno ali
strelno orožje v skladu z zakonom in tem pravilnikom.”.

2. člen
Za 38. členom se doda novo podpoglavje ter novi

38.a, 38.b, 38.c in 38.d člen, ki se glasijo:

»2.12 Hladno in strelno orožje

38.a člen
Za dolgoletne zasluge ali uspehe na obrambnem po-

dročju se lahko pripadnikom Slovenske vojske ali delavcem
ministrstva podari hladno orožje.

Za hladno orožje se po tem pravilniku štejejo velika
sablja Ministrstva za obrambo, mala sablja Ministrstva za
obrambo in nož Ministrstva za obrambo.

Velika sablja Ministrstva za obrambo se podeli častni-
kom Slovenske vojske ob povišanju v čin brigadir.

Mala sablja Ministrstva za obrambo se lahko podeli
pripadnikom Slovenske vojske ali delavcem ministrstva za
izjemne zasluge in uspehe pri izvajanju nalog, povezanih s
krepitvijo in razvojem obrambnega sistema Republike Slove-
nije. Mala sablja Ministrstva za obrambo se lahko podeli tudi
predstavnikom prijateljskih držav, vojaških ali mednarodnih
organizacij za njihove zasluge pri krepitvi obrambnega siste-
ma Republike Slovenije.

Nož Ministrstva za obrambo se lahko podeli pripadni-
kom Slovenske vojske ali delavcem ministrstva za pomem-
bne uspehe pri opravljanju dolžnosti na obrambnem po-
dročju.

38.b člen
Velika sablja Ministrstva za obrambo je sestavljena iz

rezila, držala in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z drža-
lom je 93 cm, na rezilu je gravirano ime in priimek prejemni-
ka. Držalo je pozlačeno in na njem je oznaka pripadnosti

Slovenski vojski obdana s stiliziranim lipovim vencem. Nož-
nica je kromirana, dolžine 83,5 cm.

Mala sablja Ministrstva za obrambo je sestavljena iz
rezila, držala in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z drža-
lom je 41 cm, na rezilu je gravirano ime in priimek prejemni-
ka. Držalo je pozlačeno in na njem je grb Republike Sloveni-
je. Nožnica je kromirana, dolžine 35,5 cm.

Nož Ministrstva za obrambo je sestavljen iz rezila, drža-
la in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z držalom je 31
cm, na rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika. Držalo
je leseno s pozlačenimi zaključki in na njem je grb Republi-
ke Slovenije. Nožnica je lesena, oblečena s črnim usnjem z
zlatimi zaključki, dolžine 24 cm.

38.c člen
Za dolgoleten izjemen osebni prispevek pri krepitvi

obrambe Republike Slovenije ter razvoja in krepitve Sloven-
ske vojske se lahko pripadniku Slovenske vojske ali delavcu
ministrstva podari strelno orožje.

Strelno orožje se praviloma podari osebi, ki je pri oprav-
ljanju dolžnosti zadolžena z osebno oborožitvijo.

Za strelno orožje se po tem pravilniku šteje polavtomat-
ska pištola znamke Beretta M 92 FS, kalibra 9 mm, oziroma
drugo temu ustrezno orožje.

38.d člen
Za orožje iz prejšnjega člena mora prejemnik pridobiti

orožno listino za posest oziroma nošenje orožja po predpi-
sih o orožju.

Upravičen razlog za izdajo orožne listine iz prejšnjega
odstavka se izkazuje s potrdilom o podaritvi strelnega oro-
žja, ki ga izda ministrstvo na obrazcu, ki je sestavni del tega
pravilnika.

Usposobljenost za ravnanje z orožjem se izkazuje s
potrdilom ministrstva, izdanim na podlagi predpisov, ki ure-
jajo nošenje orožja v državnih organih oziroma v Slovenski
vojski.

Zdravniške preglede prejemnikov orožja lahko opravlja
tudi Vojaška zdravstvena služba, po predhodnem pooblasti-
lu Ministrstva za zdravje.«.

3. člen
V prvem odstavku 40. člena se na koncu besedila pika

nadomesti s podpičjem in doda nova alinea, ki se glasi:
»- hladno in strelno orožje.«.

4. člen
V 44. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Evidenca podarjenega strelnega orožja iz 38.c člena

tega pravilnika poleg osebnih podatkov prejemnika vsebuje
tudi podatke o tipu oziroma vrsti orožja, znamki, modelu
oziroma proizvajalcu orožja, kalibru ter tovarniški številki.«.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-02-19/2001-11
Ljubljana, dne 27. decembra 2002.

Dr. Anton Grizold l. r.
Minister

za obrambo
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Na podlagi 38.c člena pravilnika o priznanjih Ministrs-
tva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/95, 44/96 in 2/03)
izdaja Ministrstvo za obrambo

P O T R D I L O
o podaritvi strelnega orožja

Ministrstvo za obrambo potrjuje, da je bilo:
Ime in priimek:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Prebivališče:

na podlagi odredbe ministra za obrambo o podelitvi
priznanja, šifra ________________ z dne _____________,
podarjeno naslednje strelno orožje:

Tip/Vrsta orožja:
Znamka:
Model/Proizvajalec orožja:
Kaliber:
Tovarniška številka:

M. P.
_____________________________

(podpis pooblaščene osebe)

8. Sklep o veljavnosti tretjega dodatka k četrti
izdaji Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o zdravi-
lih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
70/00, 7/02, 13/02-Zkrmi in 67/02) izdaja minister za
zdravje

S K L E P
o veljavnosti tretjega dodatka k četrti izdaji

Evropske farmakopeje

1
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (01) 7”, ki jo je sprejel

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 7. januarja 2002, začne 1. janu-
arja 2003 v Republiki Sloveniji veljati tretji dodatek (Supple-
ment 4.3) k četrti izdaji Evropske farmakopeje (European
Pharmacopoeia Fourth Edition), ki ga je založila Evropska
direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the
Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

2
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (01) 6”, ki jo je sprejel

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 7. januarja 2002, 1. januarja
2003 v četrti izdaji Evropske farmakopeje (European Phar-
macopoeia Fourth Edition) prenehajo veljati monografija
“Kortikotropin” (Corticotropin – Corticotropinum) (št. 0759),
monografija “Jodiran (125I) humani fibrinogen” (Human fibri-
nogen, iodinated (125I) – Fibrinogenum humanum iodinatum

(125I)) (št. 0604) ter analizna metoda “Določevanje vsebno-
sti kortikotropina” (Assay of corticotropin) (2.7.3).

3
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (02) 2”, ki jo je sprejel

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 2. aprila 2002, 1. januarja 2003
v četrti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmaco-
poeia Fourth Edition) preneha veljati monografija “Tinkture”
(Tinctures – Tincturae) (št. 0792), ker tinkture vključuje
revidirana splošna monografija “Ekstrakti” (Extracts -
Extracta) (št.0765).

4
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (02) 4”, ki jo je sprejel

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 5. avgusta 2002, 1. januarja
2003 v četrti izdaji Evropske farmakopeje (European Phar-
macopoeia Fourth Edition) prenehajo veljati analizna meto-
da “Kontaminacija z delci: mikroskopska metoda” (Particu-
late contamination: microscope method) (2.9.21),
monografija “Serum proti prašičji rdečici” (Swine erysipelas
immunoserum – Immunoserum erysipelatis suillae) (št.
0342), monografija “Natrijev jodid (125I), raztopina” (Sodium
iodide (125I) solution – Natrii iodidi (125I) solutio) (št. 0280)
ter monografija “Oksifenbutazon” (Oxyphenbutazone –
Oxyphenbutazonum) (št. 0418).

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 9256-112/02
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.

Minister
za zdravje

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

9. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno
zavarovanje

Na podlagi 57. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93,
9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01 in 60/02) in
51. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je Skupščina Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. seji dne 10. 12.
2002 sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih
prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje

1
Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in

14. točke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer
bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene
storitve in povračila potnih stroškov) 18.800 SIT mesečno.
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2
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18. in 21. toč-

ke prvega odstavka 15. člena zakona o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju znaša za primer bolezni in
poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in
povračila potnih stroškov) 4.470 SIT mesečno.

3
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena zakona o

zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za pri-
mer poškodbe pri delu (prispevek za zdravstvene storitve,
povračilo potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino) zna-
ša 565 SIT.

Prispevek se plačuje mesečno oziroma od vsake po-
godbe o delu ali vsake napotnice kadar zavarovana oseba
dela preko študentskega servisa, kot pooblaščene organi-
zacije.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 0201-7/5-2002
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.

Predsednica
skupščine Zavoda

za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.

10. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
določitvi krajevne pristojnosti območne enote in
izpostave

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena statuta Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št.
87/01, 1/02) je skupščina Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije na 7. redni seji dne 10. 12. 2002 sprejela

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi

krajevne pristojnosti območne enote in izpostave

1
V sklepu o določitvi krajevne pristojnosti območne eno-

te in izpostave (Uradni list RS, št. 31/99) se v 2. točki:
– pri Območni enoti Celje, izpostavi Šentjur pri Celju

spremeni naziv občine Šentjur pri Celju v Šentjur;
– pri Območni enoti Ljubljana, izpostavi Litija doda ob-

čino Šmartno pri Litiji, s šifro občine 194.

2
V točki 2 sklepa se črtajo telefonske številke območ-

nih enot in izpostav Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0201-7/6-2002
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.

Predsednica
skupščine Zavoda

za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.

11. Sklep o višini povprečne pokojnine v letu
2002

Na podlagi petega odstavka 266. člena zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) je Skupšči-
na Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je na seji dne 24. decembra 2002 sprejela

S K L E P
o višini povprečne pokojnine v letu 2002

I
Povprečna mesečna pokojnina, izplačana v letu 2002,

ki po četrtem odstavku 123. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) – v nadaljevanju: za-
kon – vpliva na izplačilo dela vdovske pokojnine, znaša
98.187 SIT.

Povprečni znesek pokojnine, določen v prvem odstav-
ku te točke, obsega v skladu z 8. členom zakona, povprečni
znesek pokojnine in varstvenega dodatka, ki je v letu 2002
mesečno pripadal uživalcu pokojnine.

II
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2003.

Št. 1000/2002
Ljubljana, dne 24. decembra 2002

Skupščina Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

12. Dodatek k pravilom igre na srečo “HITRA
SREČKA”

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, loterije s trenutno znanim dobitkom, z imenom HI-
TRA SREČKA, številka pogodbe 471-9/97 z dne 29. 12.
1998, ter dovoljenja, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance,
Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo dne 27. 12.
2002 pod številko 471-212-2/02, delniška družba Športna
loterija in igre na srečo d.d. objavlja

D O D A T E K
k pravilom igre na srečo »HITRA SREČKA«



Stran 24 / Št. 2 / 9. 1. 2003 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Namestnica direktorja Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica
in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2003
je 24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT –
Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,  Slovenska 9 – Poštni predal 379 –
Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici
425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 –
Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

1. Zadnji dan prodaje srečk 17. serije igre HITRA SREČ-
KA je 30. 6. 2003.

2. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 17. serije srečk igre
HITRA SREČKA je 30. 9. 2003.

Št. 290/02
Ljubljana, dne 31. decembra 2002.

Janez Bukovnik l. r.
Direktor družbe

DRŽAVNI ZBOR
5. Priporočilo, ki ga je Državni zbor Republike

Slovenije sprejel ob obravnavi sedmega rednega
letnega poročila Varuha človekovih pravic,
podanega za leto 2001 17

MINISTRSTVA
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o zapisniku o nadzoru nad prevozom nevarnega
blaga 18

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o priznanjih Ministrstva za obrambo 21

8. Sklep o veljavnosti tretjega dodatka k četrti izdaji
Evropske farmakopeje 22

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

9. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pav-
šalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavaro-
vanje 22

10. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi
krajevne pristojnosti območne enote in izpostave 23

11. Sklep o višini povprečne pokojnine v letu 2002 23
12. Dodatek k pravilom igre na srečo “HITRA SREČ-

KA” 23

MEDNARODNE POGODBE
1. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zati-

ranju terorističnih bombnih napadov (MKZTBN) 1
2.  Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike

Slovenije in Vlado Države Izrael o medsebojni pomo-
či pri carinskih zadevah (BILCZ) 10

3. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o trgovinskem
in gospodarskem sodelovanju (BKZTGS) 18

4. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 2 k
Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo
in Republiko Makedonijo 21

VSEBINA
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