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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi 
dodano vrednost vam sporočamo P0' 

da^3 

datke; 

n" 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to 
izjavo 

pisno informacijo posameznim naroč"1 

ura1 

k""1. 

,dn° 

Uredništvo P°r° 
te** ie» 



^UDadT    
Ev. PUBL|KE SLOVENIJE ^A' j 

ž^vSf!'-008' 

, •'8-11.2004 
ada Re 

besedno ^'°Ven''e 'e na rec^n' se'' ^ne 18-11-2004 

SVET0wA, Jako
NA O RATIFIKACIJI AKTOV 

k ^E POSTNE ZVEZE (UPU), 

Poslr, P°šilia V nhr 
% ka Drj, 

navo in sprejem na podlagi 169. člena 
avka 75. č|„Vne9a zt)ora Republike Slovenije in tretjega 

V|ađa ^ 
na zakona o zunanjih zadevah. 

Drt?6 ^ePublikp |'oveniie je na podlagi 45. člena poslovnika 
Na Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika a Republike Slovenije določila, da bodo kot 

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

Ivo Vajgl, minister za zunanje zadeve 
dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve 
Mojca Jarc, sekretarka v Ministrstvu za informacijsko 
družbo 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. člen 

Ratificirajo se naslednji akti Svetovne poštne zveze (UPU): 

1999 
Šesti dodatni protokol k Ustavi Svetovne poštne zveze, sklenjen v Pekingu 15. septembra 
Splošni pravilnik Svetovne poštne zveze, sklenjen v Pekingu, 15. septembra 1999 
Ustava Svetovne poštne zveze, sklenjena na Dunaju 10. julija 1964 

- Svetovna poštna konvencija, sklenjena v Pekingu, 15. septembra 1999 
Sklepni protokol k Svetovni poštni konvenciji, sklenjen v Pekingu, 15. septembra l""y 

Sporazum o poštnoplačilnih storitvah, sklenjen v Pekingu, 15. septembra 1999. 

2. člen 

Besedila aktov Svetovne poštne zveze (UPU) iz prejšnjega člena se v izvirniku v francoskem j 
ter prevodu v slovenskem jeziku glasijo: 
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k ^°^atni protokol 
s*av* Svetovne poštne zveze 

Vsebina 

[j (spremenjeni 22. člen) 
(spremenjeni 25. člen) 

IV (spremenjeni 29. člen) 

V- člen 

Akti zveze 
Podpis, verodostojnost, ratifikacija in druge oblike potrditve 
aktov zveze 
Predstavitev predlogov 
Pristop k dodatnemu protokolu in drugim aktom zveze 
Začetek veljavnosti in trajanje dodatnega protokola k Ustavi 
Svetovne poštne zveze 
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Šesti dodatni protokol 

k Ustavi Svetovne poštne zveze 

Pooblaščeni predstavniki vlad držav članic Svetovne poštne zveze so se sestali na ^^^jena 
Pekingu in v smislu drugega odstavka 3. člena Ustave Svetovne poštne zveze, ki je bila s 
na Dunaju 10. julija 1964, s pridržkom ratifikacije sprejeli te spremembe omenjene ustave. 

I. člen 
(spremenjeni 22. člen 
aktov zveze) 

1 Ustava je temeljni akt zveze. Vsebuje temeljna pravila zveze. 
Jg 

2 Splošni pravilnik ima določbe, ki zagotavljajo izvajanje ustave in delovanje zveZ 

obvezen za vse države članice. 

3 Svetovna poštna konvencija, Pravilnik o pisemski pošti in Pravilnik o Jjeje 
zajemajo skupna pravila, uporabna pri mednarodnih poštnih storitvah, ter tudi dolo 
storitev pisemske in paketne pošte. Ti akti so obvezni za vse države članice. 

4 Sporazumi zveze in njihovi pravilniki urejajo storitve, ki niso storitve 
paketne pošte, med tistimi državami članicami, ki so njihove pogodbenice. Zavezujejo le te 

5 Pravilnike, ki vsebujejo pravila uporabe, nujne za izvajanje konvencije in sp 
opredeli Poštno-operativni svet ob upoštevanju odločitev, ki jih sprejme kongres. 

6 Morebitni sklepni protokoli, priloženi aktom zveze, omenjeni v 3., 4. in 5. členu,vs6 

pridržke k tem aktom. 

II. člen 
(spremenjeni 25. člen) 
Podpis, verodostojnost, ratifikacija.in druge oblike potrditve aktov zveze 

1 Akte zveze, sprejete na kongresu, podpišejo pooblaščeni predstavniki držav članic. 

2 Verodostojnost pravilnikov potrdita predsedujoči in generalni sekretar Poštnoope^1 

sveta. 

3 Države podpisnice ratificirajo ustavo čim prej. 

4 Potrjevanje aktov zveze, razen ustave, urejajo ustavni predpisi vsake države podpis0 

tudi & 
5 Ustava in drugi akti veljajo za vse države, ki so jih ratificirale in potrdile, 
posamezna država ustave ali drugih aktov, ki jih je podpisala, teh ne ratificira. 
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^ člen 

fcmenjeni 29. člen) dla8anje predlogov 

Predi ^°^tna uprava države članice ima pravico na kongresu ali med kongresoma predlagati 8e» ki se nanašajo na akte zveze, katerih pogodbenica je njena država. 

2 
k0n Predloge, ki se nanašajo na ustavo in splošni pravilnik, je mogoče predložiti samo na 

©*vSU, 

I>0jt Podloge, ki se nanašajo na pravilnike, je treba predložiti neposredno 

vseK j 0J)erat'v,»emu svetu, ki jih mora Mednarodni urad pred tem poslati poštnim upravam drzav članic. 

P dodatnemu protokolu in drugim aktom zveze 

Države članice, ki niso podpisale tega protokola, lahko kadarkoli pristopijo k njemu. 

pristo .. ^>r^ave članice, pogodbenice aktov, ki jih je kongres spremenil, vendar jih niso podpisale, 
'J0 k njim, takoj koje mogoče. 

3 

direkto ' nstoPne listine v zvezi s primeri iz prvega in drugega odstavka se pošljejo generalnemu rju Mednarodnega urada. O njihovem deponiranju uradno obvesti vlade držav članic. 

y^len 
Začetek v r 

javnosti in trajanje dodatnega protokola k Ustavi Svetovne poštne zveze 
Tj dodatn* 

01 protokol začne veljati 1. januarja 2001 in velja nedoločen čas. 

V 

^tokof^. nave^enega so pooblaščeni predstavniki vlad držav članic oblikovali ta dodatni 
ga podr/ lma en*ko veljavnost in trajanje, kot da bi bile njegove določbe vključene v ustavo, in 
države t V enem izvirniku, ki se deponira pri generalnem direktoiju Mednarodnega urada. Vlada 

Kateri je bil kongres, pošlje en izvod vsaki pogodbenici. 

Skl, enjen01 Pekingu 15. septembra 1999. 

% 
%6e; t2004 
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Splošni pravilnik Svetovne poštne zveze 

Vsebina 

I. poglavje 

Delovanje organov zveze 

101. Organizacija in sklicevanje kongresov in izrednih kongresov 
102. Sestava, delovanje in zasedanja sveta uprave 

103. Dokumentacija v zvezi z dejavnostmi Upravnega sveta 
104. Sestava, delovanje in zasedanja Poštnooperativnega sveta 
105. Dokumentacija v zvezi z dejavnostmi Poštnooperativnega sveta 
106. Poslovnik kongresov 
107. Delovni jeziki Mednarodnega urada 
108. člen Jeziki, ki se uporabljajo za dokumentacijo, razprave in uradno dopisovanje 

II. poglavje 

Mednarodni urad 

109. Volitve generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja Mednarodni 
110. Naloge generalnega direktorja 
III. Naloge namestnika generalnega direktorja 
112. Sekretariat organov zveze 
113. Seznam držav članic y[0ga 
114. Informacije. Mnenja. Zahteve za razlago ter spremembe aktov. Poizvedbe, 

poravnavanju računov 
115. Strokovno sodelovanje 
116. Obrazci, ki jih izdaja Mednarodni urad 
117. Akti ožjih zvez in posebni sporazumi 
118. Revija zveze 
119. členLetno poročilo o delovanju zveze 
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III. poglavje 

Postopek predlaganja in obravnavanja predlogov 

120. Postopek predlaganja predlogov kongresu 

1 ■■ Postopek predlaganja predlogov med kongresoma 
Obravnava predlogov med kongresoma 

174 Uradno obvestilo o sklepih, sprejetih med kongresoma "+• člen Začetek veljavnosti pravilnika in drugih sklepov, sprejetih med kongresoma 

IV. poglavje 

Finance 

1 2 C 
. " Določanje in poravnavanje izdatkov zveze 

Samodejne sankcije 
. " Prispevni razredi 

• ^lenPlačevanje za pošiljanje gradiva Mednarodnega urada 

"• Poglavje 

Arbitraža 

*29. čienArbitražni postopek 

VI- poglavje 

K°nčne določbe 

131 ^°S°ji za potrjevanje predlogov, ki se nanašajo na splošni pravilnik 
1^2 v ^rec^ogi, se nanašajo na sporazume z Organizacijo združenih narodov 

• c'enZačetek veljavnosti in trajanje splošnega pravilnika 
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Splošni pravilnik Svetovne poštne zveze 

Podpisani pooblaščeni predstavniki vlad držav članic zveze so ob upoštevanju drugega odstav 
člena Ustave Svetovne poštne zveze, sprejete 10. julija 1964 na Dunaju, soglasno in skladno s 
četrtim odstavkom 25. člena.ustave sprejeli v nadaljevanju navedene določbe, ki zagotavljaj0 

izvajanje ustave in delovanje zveze, tega pravilnika. 

I. poglavje 

Delovanje organov zveze 

101. člen 
Organizacija in sklicevanje kongresov in izrednih kongresov 

1 Predstavniki držav članic se zberejo na kongresu najpozneje pet let po datumu začetka 

veljavnosti aktov prejšnjega kongresa. 

obiažčefl'h 
2 Vsaka država članica zagotovi, da jo na kongresu zastopa en ali več p° .egaCija 
predstavnikov, ki so jih pooblastile njihove vlade. Po potrebi lahko uredi, dajo zastopa ^ 
druge države članice. Ena delegacija lahko poleg svoje države zastopa samo še eno državo 

•• iz 12^' 
3 Pri razpravah ima vsaka država pravico do enega glasu, razen v primeru sankcij 
člena. 

i ^ i tčV ^ 
4 Načeloma se na kongresu določi država, v kateri bo naslednji kongres. Če taka do 
mogoča, je Upravni svet pooblaščen, da po posvetovanju z zadevno državo določi, kje bo n 
kongres. 

to£en 
5 Po dogovoru z Mednarodnim uradom vlada gostiteljica določi dokončen datum in Zo,«t 
kongresa. Načeloma vlada gostiteljica pošlje vabilo vladi vsake države članice zveze ,j pfek 
tem datumom. To povabilo se lahko pošlje neposredno ali s posredovanjem druge vla 
generalnega direktorja Mednarodnega urada. 

6 Kadar je treba sklicati kongres brez vlade gostiteljice, Mednarodni urad po dog^^jc in 
Upravnim svetom in po dogovoru z vlado Švicarske konfederacije ukrene vse potrebno za ^ 
organizacijo kongresa v državi, v kateri je sedež zveze. V tem primeru opravlja Mednaro 
naloge vlade gostiteljice. 
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7 
gj . ^raJ zasedanja izrednega kongresa po dogovoru z Mednarodnim uradom določijo države 

lce, ki so dale pobudo za ta kongres. 

Dnigi do šesti odstavek se uporabljajo tudi za izredne kongrese. 

SeV1611 Va. delovanje in zasedanja Upravnega sveta 

Upravni svet sestavlja enainštirideset članov, ki opravljajo svoje naloge v obdobju med 
čednima kongresoma. 

pravic' ^rav^oma pripada predsedovanje državi gostiteljici kongresa. Če se ta država odpove tej 
secjevl' Praviloma postane članica, zemljepisna skupina, ki ji pripada, pa dobi na voljo dodaten 
pred? 23, katerega ne veljajo omejitve iz tretjega odstavka. V tem primeru Upravni svet izvoli za 

ujočo eno od držav članic iz zemljepisne skupine, kiji pripada država gostiteljica. 

r^2_ drugih štirideset članic Upravnega sveta izvoli kongres na temelju enakomerne zemljepisne 

sme h V • ^aJmanJ polovica članstva se mora zamenjati na vsakem kongresu; nobena članica ne 11 ^voljena na treh zaporednih kongresih. 

4 
Vsaka Članica Upravnega sveta imenuje svojega predstavnika, pristojnega za poštne zadeve. 

Punkcija člana Upravnega sveta ni plačana. Stroške dela tega sveta krije zveza. 

^Pravni svet ima te naloge: 

nadzorovati dejavnosti zveze med kongresoma ob upoštevanju skladnosti s sklepi kongresa 
ln Preučevanju vprašanj o politikah vlad glede poštnih zadev in spremljanju razvoja 
mednarodne ureditve predvsem glede trženja storitev in konkurence; 

v okviru svoje pristojnosti obravnavati in potrjevati vsak ukrep, za katerega meni, da je 
Potreben za varovanje in izboljševanje kakovosti ter posodabljanje mednarodnih poštnih 
storitev- 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6^5 

Pospeševati, usklajevati in nadzorovati vse oblike strokovne pomoči na poštnem področju v 
Vlru mednarodnega strokovnega sodelovanja; 

obravnavati in potrjevati letne proračune in račune zveze; 

odobriti preseganje zgornje omejitve izdatkov, če tako narekujejo okoliščine, v skladu s 
g ^ retjim, četrtim in petim odstavkom 125. člena; 

g ^ Podpisati finančni pravilnik Svetovne poštne zveze; 

g g Podpisati pravila za upravljanje rezervnega sklada; 

g ^ Podpisati pravila za upravljanje posebnega sklada; 

6 lo ^rec^P'sat' pravila za upravljanje sklada za posebne dejavnosti; 
g j j Podpisati pravila za upravljanje prostovoljnega sklada; 

Ugotoviti nadzorovanje dejavnosti Mednarodnega urada; 
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6.12 odobriti izbiro nižjega prispevnega razreda, če se tako zahteva v skladu s pogoji iz 
odstavka 127. člena; 

6.13 odobriti spremembo zemljepisne skupine, če tako zahteva država, ob upoŠte 
mnenj držav članic tiste zemljepisne skupine; 

6.14 predpisati pravilnik za osebje in delovne razmere za izvoljene uradnike; 

6.15 ustanoviti ali ukiniti delovna mesta v Mednarodnem uradu ob upoštevanju omejitev, 
nanašajo na zgornjo omejitev izdatkov; 

6.16 predpisati pravilnik o socialnem skladu; ^ 

6.17 odobriti letno poročilo in finančno poročilo o delu zveze, ki ju pripravi Mednarodni 
in k njima, kadar je to primerno, dati svoje pripombe; 

6.18 odločati o navezovanju stikov s poštnimi upravami zaradi izpolnjevanja svojih nalog, 

Z 
6.19 po posvetovanju s Poštnooperativnim svetom odločiti o navezovanju urada 
organizacijami, ki praviloma niso opazovalke, obravnavati in odobriti poročila Mednaroan ^atere 
o stikih Svetovne poštne zveze z drugimi mednarodnimi organi ter sprejemati odločitve, , določ"1 

meni, da so primerne, o potekanju stikov in ukrepih, ki jim bodo sledili; pravočas n3 

medvladne in nevladne mednarodne organizacije, ki bi jih bilo treba povabiti k Pre s 

kongresu, in naročiti generalnemu direktorju, da pošlje potrebna vabila; 

6.20 oblikovati načela, za katera meni, da jih mora Poštnooperativni svet upoštevati pri sV°^ 

preučevanju vprašanj glede glavnih finančnih vplivov (poštnine, terminalni stroški,tr 

pristojbine, osnovni stroški letalskega prevoza in prepošiljanje pisemskih poštnih po^D 

tesno slediti ugotovitvam preučevanja teh vprašanj ter pregledati in potrditi predloge 

Poštnooperativnsga sveta v zvezi s temi vprašanji zaradi skladnosti s prej omenjeni®1 

načeli; 

6.21 na zahtevo kongresa, Poštnooperativnega sveta ali poštnih uprav preučiti sVet 
zakonodajne in pravne probleme glede zveze ali mednarodnih poštnih storitev; UP ^elT1o

v> 
mora v okviru omenjenih področij odločiti, ali je koristno, da se loti preučevanja pr0 

kijih med kongresoma zahtevajo poštne uprave; 

6.22 oblikovati predloge, ki se v skladu s 122. členom predložijo kongresu ali poštnim 
potrditev; 

a sveta Za 

6.23 v okviru svojih pristojnosti odobriti, če je treba, priporočila Poštnooperativneg 
sprejetje predpisov ali novega postopka, dokler o tem ne odloči kongres; 

gveta, 
6.24 obravnavati letno poročilo, ki ga pripravi Poštnooperativni svet, in vsak predlog teg 
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6.25 

6.26 

6.27 

6.28 

6.29 

Podložiti Poštnooperativnemu svetu v preučevanje zadeve, da jih pregleda v skladu s 16. 
točko devetega odstavka 104. člena; 

določiti državo, v kateri bo naslednji kongres v primeru iz četrtega odstavka 101. člena; 

Pravočasno in po posvetovanju s Poštnooperativnim svetom določiti število potrebnih 
°dborov za opravljanje dela na kongresu ter opredeliti njihove naloge; 

P° posvetovanju s Poštnooperativnim svetom, in če to potrdi kongres, določiti države 
c anice, ki so pripravljene: 

prevzeti dolžnosti podpredsedujočih na kongresu in mesta predsedujočih in 
podpredsedujočih v odborih ter pri tem čim bolj upoštevati enakomerno zemljepisno 
porazdelitev držav članic in 

sodelovati pri delu ožjih odborov kongresa; 

Pogledati in potrditi osnutek strateškega načrta, namenjenega za predstavitev na kongresu, 
Sa Je pripravil Poštnooperativni svet s pomočjo Mednarodnega urada; pregledati in 

P°trditi letne popravke načrta, ki ga je potrdil kongres na podlagi priporočil 
0stnooperativnega sveta, in se posvetovati s Poštnooperativnim svetom o razvoju in 

V oletnem dopolnjevanju načrta. 

Na 
podprecj , zasedanju, ki ga skliče predsedujoči kongresa, izvoli Upravni svet štiri 

uJoče med svojimi člani in določi svoj poslovnik. 

žve2e ^asedanja Upravnega sveta, ki jih sklicuje predsedujoči, so praviloma enkrat letno na sedežu 

^lovne^^12^0^'' podpredsedujoči in predsedujoči odborov Upravnega sveta in predsedujoči 
Usrnerja d j^

lne za strateško načrtovanje oblikujejo odbor za upravljanje. Ta odbor pripravlja in 
ga pr£(j| 

Vsake seje Upravnega sveta. V imenu Upravnega sveta potrjuje letno poročilo, ki 
dodelj U°Zl ^et'narodni urad o delovanju zveze, in prevzame vsako drugo nalogo, ki mu jo 

avni svet ali za katero se pokaže potreba pri strateškem načrtovanju. 

^ed kon
redstavnik vsake članice Upravnega sveta, ki sodeluje na njegovih sejah, razen na sejah 

ra?.redu |.es°m, je upravičen do povračila stroškov za povratno.letalsko karto v ekonomskem 
kakržnimt Povratno karto v prvem razredu vlaka ali stroške, ki so nastali zaradi potovanja s 

elconOmsk° ' prevoznim sredstvom, če znesek ne preseže cene za povratno letalsko karto v 
Vihtel ertl razredu. Do tega je upravičen tudi vsak član njegovih odborov, delovnih skupin ali es> če zasedajo zunaj kongresa in sej sveta. 

11 Pr 
to^ah dnev^11''0^ P°^tn00Perativnega sveta zastopa ta organ na zasedanjih Upravnega sveta pri nega reda, ki obravnavajo vprašanja, zanimiva za organ, ki ga vodi. 

'2 Za2 Svet do|0^ aS°tovitev učinkovite povezave med dejavnostma obeh organov lahko Poštnooperativni 
Predstavnike, ki se udeležujejo zasedanj Upravnega sveta kot opazovalci. 
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13 Poštna uprava države, v kateri zaseda Upravni svet, je povabljena, da se udeleži zasedanj k 
opazovalka, če ni članica Upravnega sveta. 

14 Upravni svet lahko povabi na svoja zasedanja brez pravice glasovanja vsako mednar0^. 
telo, vsakega predstavnika združenja ali podjetja ali katerokoli usposobljeno osebo, ki P ^ 
povezati s svojim delom na svojih zasedanjih. Pod enakimi pogoji lahko povabi tudi eno 
poštnih uprav držav članic, na katere se nanašajo vprašanja z njenega dnevnega reda. 

15 Članice Upravnega sveta dejavno sodelujejo pri njegčvem delu. Države članice, jih 
sedeža v Upravnem svetu, smejo na svojo željo sodelovati pri študijah, vendar pod pogOJ1' 
določi Upravni svet zaradi zagotovitve uspešnosti in učinkovitosti svojega dela. Lahko s ajj 
povabljene, da predsedujejo delovnim skupinam, kadar to upravičujejo njihove lZ , ^ez 
strokovno znanje. Sodelovanje držav članic, ki nimajo sedeža v Upravnem svetu, P°te 

dodatnih stroškov za zvezo. 

103. člen 
Dokumentacija v zvezi z dejavnostmi Upravnega sveta 

1 Upravni svet po vsaki seji obvesti države članice zveze in ožje zveze o svojih dejavno 
tako, da jim med drugim pošlje povzetek zapisnika ter svoje sklepe in odločitve. 

gujini 
2 Upravni svet pripravi za kongres izčrpno poročilo o svojem delu in ga pošlje P 
upravam vsaj dva meseca pred začetkom kongresa. 

104. člen 
Sestava, delovanje in zasedanja Poštnooperativnega sveta 

1 Poštnooperativni svet sestavlja štirideset članov, ki opravljajo svoje naloge med 
zaporednima kongresoma. 

■iepisne 
2 Članice Poštnooperativnega sveta izvoli kongres na podlagi kvalificirane z razVite 
porazdelitve. Štiriindvajset sedežev je predvidenih za države v razvoju in šestnajst za 
države. Najmanj eno tretjino članic je treba zamenjati na vsakem kongresu. 

• nve države" 3 Predstavnika vsake članice Poštnooperativnega sveta imenuje poštna uprava njegov 
Ta predstavnik mora biti usposobljen uradnik te poštne uprave. 

0iaČani- 
4 Stroške za delovanje Poštnooperativnega sveta krije zveza. Njegovi člani niso P' eIn 
Stroške potovanja in bivanja predstavnikov poštnih uprav, ki sodelujejo v Poštnooper .^'je 
svetu, krijejo te uprave. Predstavniki države, ki menijo, da so oškodovani glede na pravila, . 
določila Organizacija združenih narodov, razen za zasedanja med kongresom, pa so uprav ^ v 

povrnitve stroškov v znesku za povratno letalsko karto v ekonomskem razredu ali povratno ^ 
prvem razredu "vlaka ali za izdatke, ki so nastali zaradi potovanja s kakršnimkoli drugim pr 

sredstvom, če znesek ne preseže cene za povratno letalsko karto v ekonomskem razredu. 
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Sv prvem zasedanju, ki ga skliče in odpre predsedujoči kongresa, izbere Poštnooperativni 

Pred C čl™ predsedujočega, podpredsedujočega, predsedujoče odborov in 
ujočega delovne skupine za strateško načrtovanje. 

Poštnooperativni svet določi svoj poslovnik. 
1 

ZaseH ^a^0ma so zasedanja Poštnooperativnega sveta vsako leto na sedežu zveze. Datum in kraj 
di*>Ja določi njegov predsedujoči v dogovoru s predsedujočim Upravnega sveta in generalnim 

°rjem Mednarodnega urada. 

Pred ,^edsedujoči, podpredsedujoči in predsedujoči odborov Poštnooperativnega sveta ter 
pri— C .Uj°^ delovne skupine za strateško načrtovanje so člani odbora za upravljanje. Ta odbor 

Jih ta H,m usmeiia del° vsakega zasedanja Poštnooperativnega sveta in prevzame vse naloge, ki mu odeli ali za katere se pokaže potreba pri strateškem načrtovanju. 

9.1 

Naloge Poštnooperativnega sveta so: 

Preučevati najpomembnejša operativna, komercialna, tehnična in gospodarska vprašanja ter 
vprašanja s področja strokovnega sodelovanja, ki so v interesu poštnih uprav vseh držav 
lanic, vključno z vprašanji glede glavnih finančnih vplivov (poštnine, terminalni stroški, 

tranzitne pristojbine, stroški letalskega prevoza, poštnine za poštne pakete in prepošiljanje 
Pisemskih poštnih pošiljk) ter pripravljati informacije, mnenja in priporočila za ustrezno 
Spanje; 

9.2 
določe ^°^rav'^ Prav'lnik zveze v šestih mesecih po koncu kongresa, razen če na kongresu ni bilo 

^^gih*10• c^ru^a^e» v nujnem primeru lahko Poštnooperativni svet spremeni ta pravilnik tudi na 
glede 

S?a^1' v obeh primerih pa mora Poštnooperativni svet spoštovati smernice Upravnega sveta 2a ev temeljne politike in temeljnih načel; 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

usklajevati praktične ukrepe za razvoj in izboljševanje mednarodnih poštnih storitev; 

v okviru svojih pristojnosti in s pridržkom potrditve Upravnega sveta sprejeti vse potrebne 
Pe za ohranitev in izboljšanje kakovosti mednarodnih poštnih storitev in njihovo 

Posodabljanje; 

°t>likovati predloge, ki se predložijo v skladu s 122. členom kongresu ali poštnim upravam v 
Potrditev; potrditev Upravnega sveta se zahteva, če se ti predlogi nanašajo na vprašanja v 
0 viru njegovih pristojnosti; 

na zahtevo poštne uprave države članice preveriti vsak predlog, ki ga ta poštna uprava 
Sije Mednarodnemu uradu v skladu s 121. členom, pripraviti svoje pripombe o njem in 

Svetovati Mednarodnemu uradu, da te pripombe priključi predlogu, preden ga predloži v 
Potrditev poštnim upravam držav članic; 

je treba in če je primerno, po potrditvi Upravnega sveta in posvetovanju z vsemi poštnimi 
Pravami priporočiti sprejetje predpisov ali novega postopka, dokler o tej zadevi ne odloči 

K°ngres; 

e^r2007 
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9.8 pripraviti in v obliki priporočil poštnim upravam izdajati standarde za tehno 
operativne in druge procese v okviru svojih pristojnosti povsod tam, kjer je Poe . avnih 
prakse bistvenega pomena; podobno mora glede na zahteve izdajati spremembe že vej 
standardov; 

9.9 po posvetovanjih z Upravnim svetom in njegovo odobritvijo preveriti osnutek 
načrta Svetovne poštne zveze, ki ga pripravi Mednarodni urad, in ga Pre vaIlju 
kongresu v obravnavo; vsako letp popraviti načrt, ki gaje potrdil kongres, v s C jj^jo 
s skupino za strateško načrtovanje in Mednarodnim uradom in tudi s P° 
Upravnega sveta; 

9.10 potrditi tiste dele letnega poročila o delu zveze, ki ga pripravi Mednarodni urad in 

nanašajo na odgovornosti in naloge Poštnooperativnega sveta; 

• njegovih 
9.11 odločiti o stikih, ki jih je treba vzpostaviti s poštnimi upravami zaradi izvajanja j 

nalog; 

* države v 
9.12 preučiti vprašanja poučevanja in poklicnega šolanja, ki zanimajo nove države m 

razvoju; 

9.13 ukreniti vse potrebno za preučevanje in objavljanje podatkov o izkušnjah in napredku d 
na tehničnem, operativnem in gospodarskem področju ter na področju poklicnega so 
zanimajo poštne službe; 

* ter 
9.14 preučiti trenutni položaj in potrebe poštnih služb v novih državah in državah v razvoj^ ^ 

pripraviti ustrezna priporočila o načinih in sredstvih za izboljševanje poštnih storitev 
državah; 

9.15 po dogovoru z Upravnim svetom ustrezno ukrepati na področju strokovnega sodelovanj 
vsemi državami članicami zveze in zlasti z novimi državami in državami v razvoju, 

rjpravni 
9.16 pregledati vsa druga vprašanja, ki mu jih predloži članica Poštnooperativnega sveta, v 
svet ali katerakoli poštna uprava države članice. 

10 Članice Poštnooperativnega sveta dejavno sodelujejo pri njegovem delu. Poštne uprave 

držav članic, ki ne pripadajo Poštnooperativnemu svetu, smejo na njihovo zahtevo sodelova P 
študijah, če upoštevajo pogoje, kijih postavi Poštnooperativni svet zaradi zagotovitve uspeš 
učinkovitosti svojega dela. Od takih poštnih uprav se tudi lahko zahteva, da predsedujejo de 
skupinam, kadar je to upravičeno z njihovim strokovnim znanjem in izkušnjami. 

. i0 zla«4' 
11 Na podlagi strateškega načrta Svetovne poštne zveze, ki ga sprejme kongres, ^gtna 
tistega dela, ki se nanaša na strategije stalnih organov zveze, pripravi Poštnooperativni ^ 
svoji prvi seji po kongresu osnutek temeljnega delovnega programa, ki vsebuje več ukr P za 

uresničevanje strategij. Ta temeljni delovni program, ki naj vsebuje omejeno število Pro-je. tya in 
najpomembnejše zadeve skupnega interesa, je treba vsako leto pregledati glede na nova dej 
prednostne naloge ter tudi spremembe v strateškem načrtu. 

t določi 
12 Za zagotovitev učinkovite povezave med delom dveh organov lahko Upravni sve 
predstavnike, ki prisostvujejo zasedanjem Poštnooperativnega sveta kot opazovalci. 
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13 
Poštnooperativni svet lahko povabi, da se udeležijo zasedanj brez pravice glasovanja: 

vsako mednarodno telo ali usposobljeno osebo, ki jo želi vključiti v svoje delo; 

13.2 n vt postne uprave držav članic, ki ne pripadajo Poštnooperativnemu svetu; 

^ vsako združenje ali podjetje, s katerim se želi posvetovati o svojem delu. 

DokČIen 
UrQentacija v zvezi z dejavnostmi Poštnooperativnega sveta 

(je: Poštnooperativni svet po vsaki seji obvesti poštne uprave držav članic in ožje zveze o svojih 
"> tako da jim pošlje povzetek zapisnika ter svoje sklepe in odločitve. 

Poštnooperativni svet pripravi za Upravni svet letno poročilo o svojem delu. 

P°štrJ°štn00Perativni svet P"Pravi za kongres izčrpno poročilo o svojem delu, ki ga pošlje uPravam držav članic vsaj dva meseca pred začetkom kongresa. 

I06-Člen 
s'0vnik kongresov 

1 K °&gres uporablja za organizacijo svojega dela in vodenje razprav poslovnik kongresov. 
2 

Vsak kongres lahko spremeni ta poslovnik po pogojih, navedenih v poslovniku kongresov. 

Sov" 
Jeziki Mednarodnega urada 

03 jezika Mednarodnega urada sta francoščina in angleščina. 

!08«« e^iki se uporabljajo za dokumentacijo, razprave in uradno dopisovanje 

1 2 

zveze se uporabljajo angleški, arabski, francoski in španski jezik. 
najpom

JaJO se tudi kitajski, nemški, portugalski in ruski jezik, s tem da se uporabljajo le za 
ki So • Oftejšo osnovno dokumentacijo. Uporabljajo se lahko tudi drugi jeziki, če države članice, 

e to željo, krijejo vse stroške, ki iz tega izhajajo. 

2 Drf , 
skupino države članice, ki so zahtevale jezik, ki ni uradni jezik, sestavljajo jezikovno 

je2ikovrfk<*naroc*n' urac^ izdaja dokumentacijo v uradnem jeziku in jezikih pravilno oblikovanih skupin neposredno ali s posredovanjem območnih uradov teh skupin v skladu s 

is. '"Ovr, 
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postopki, dogovoijenimi v Mednarodnem uradu. Publikacije v različnih jezikih se izdajajo na 
način. 

4 Dokumentacija, ki jo izdaja neposredno Mednarodni urad, se razpošlje, če je le mog0'' ' 
sočasno v različnih želenih jezikih. 

5 Dopisovanje med poštnimi upravami in Mednarodnim uradom ter med slednjim in tretjim 
lahko poteka v vsakem jeziku, za katerega ima Mednarodni urad na voljo prevajalsko službo. 

6 Stroške prevoda v katerikoli jezik, vključno s tistimi, nastalimi zaradi uporabe Pejjj0 

odstavka, krije jezikovna skupina, ki je izrazila željo za ta jezik. Države članice, ki upora 
uradni jezik, plačujejo za prevode uradnih dokumentov pavšalni prispevek na P.r jrUge 
enoto v znesku, ki je enak znesku, kot ga plačujejo države članice, ki uporabljajo ^ 
delovne jezike Mednarodnega urada. Vse druge stroške, povezane z zagotovitvijo dokum 
krije zveza. Zgornja meja stroškov, ki jih mora kriti zveza za pripravo dokumentov v kitaj 
nemškem, portugalskem in ruskem jeziku, se določi s sklepom kongresa. 

7 Stroški, ki jih krije jezikovna skupina, se razdelijo med članice te skupine soraznlfrI^uCji 
njihovimi prispevki k izdatkom zveze. Članice jezikovne skupine si lahko te stroške razdelij 
po drugačnem sistemu, če se države s tem strinjajo, in o tem obvestijo Mednarodni ura 
predstavnika skupine. 

8 Mednarodni urad najpozneje v dveh letih ugodi vsaki zahtevi po spremembi pri izbiri jez 
ki jo vloži država članica. 

9 Za razprave na zasedanjih organov zveze so dovoljeni angleški, francoski, ruski in šp*® ^ 
jezik ob uporabi sredstev prevajalskega sistema - z elektronsko opremo ali brez nje - lZ & 

prepusti presoji organizatorjev zasedanja po posvetovanju z generalnim direktorjem Mednar 
urada in zadevnimi državami članicami. 

v devetet11 

10 Drugi jeziki se lahko ravno tako uporabljajo za razprave in zasedanja, omenjene v u 
odstavku. 

11 Delegacije, ki uporabljajo druge jezike, zagotovijo simultano tolmačenje v enega od je^y0 

omenjenih v devetem odstavku, in sicer na način, opisan v istem odstavku, če se lahko zago 
potrebne tehnične prilagoditve in tolmači. 

• "cti jezik« 
12 Stroški prevajalskih storitev se razdelijo med države članice, ki uporabljajo is -j0e 
sorazmerno z njihovimi prispevki k izdatkom zveze. Stroške postavitve in vzdrževanja te 
opreme krije zveza. 

■ 'h odnos'^ 13 Poštne uprave se lahko sporazumejo o jeziku, ki ga bodo v svojih medsebojnin 
uporabljale za uradno dopisovanje. Če takega sporazuma ni, se uporablja francoski jezik. 
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"■Poglavje 

Mednarodni urad 

J^-Clen 

generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja Mednarodnega urada 

in namestnika generalnega direktorja Mednarodnega urada izvoli 
pet|et 

0Udobje med zaporednima kongresoma, s tem daje najkrajše trajanje njunega mandata 
d°i2no 

nc^at se lahko ponovi le enkrat. Če kongres ne odloči drugače, je datum prevzema njunih 
s 11 januar leta, ki sledi letu, v katerem je bil kongres. 

u^da ^manj sedem mesecev pred začetkom kongresa pošlje generalni direktor Mednarodnega 
general am ^av članic memorandum z vabilom, da vložijo, če želijo, prijave za mesti 

a in namestnika generalnega direktorja, in jih obenem obvesti, ali generalnega 

morajo^10 namestnika generalnega direktorja zanima obnovitev njunega prvega mandata. Prijave 
k°ngreSa z življenjepisom prispfeti na Mednarodni urad najmanj dva meseca pred začetkom 
v°lilne r^^ati morajo imeti državljanstvo držav, ki jih predlagajo. Mednarodni urad pripravi 
s° teine- l11116111® za kongres. Volitve generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja »najprej se voli generalni direktor. 

3 Če 
generajn 

SC. mest0 generalnega direktorja sprazni, prevzame njegove naloge namestnik 
Samodei C^a C^re'ctorja poteka mandata slednjega; na to mesto ga je mogoče izvoliti in se 
Že en]yat° ^PreJme kot kandidat, če ni bil njegov prvi mandat za namestnika generalnega direktorja 

generaln ° novyen na prejšnjem kongresu in če izrazi pripravljenost za kandidiranje za mesto 
ga direktorja. 

4 Če 

'^oli Ud SG meSt' 8eneralnega direktorja in namestnika generalnega direktorja spraznita sočasno, 
Šenera]n.ravm svet na podlagi prijav, ki jih prejme po obvestilu o spraznjenih mestih, namestnika 

odstavek ^ ^'rekt0I3a za obdobje do naslednjega kongresa. Za vložitev prijav prav tako velja drugi 

5 Če s 
generalne 

6 ,sPrazi" mesto namestnika generalnega direktorja, določi Upravni svet na predlog 
Prev^rne^3 ^'rektorja enega od pomočnikov generalnega direktorja pri Mednarodnem uradu, ki 

naloge namestnika generalnega direktorja do naslednjega kongresa. 

Nal0
Člen 

ge generalnega direktorja 

^tavG
n?

ralni ^'re"ctor organizira, upravlja in vodi Mednarodni urad, katerega uradni 
imenovan- Je' PoobIaščen Je za vrednotenje delovnih mest v stopnjah od G 1 do D 2 ter 
Itl°ra Unnit m naPred°vanje funkcionarjev na te stopnje. Za imenovanje na stopnje od P1 do D 2 filanic |n 

evaf' strokovne kvalifikacije kandidatov, ki so mu jih priporočile poštne uprave držav 
^ak0m 

nJ^hovi državljani ali v njih izvajajo svoje strokovne dejavnosti, ter pri tem upošteva 

^'rektor' ° 2emljePisno porazdelitev glede celin in jezikov. Mesta pomočnikov generalnega 
lektor ■ moraj° zasedati kandidati različnih območij in območij, s katerih nista generalni 

^^"arod'11 namestnik, hkrati pa je treba čim bolj upoštevati učinkovitost nega urada. Za mesta, ki zahtevajo posebne kvalifikacije, lahko generalni direktor išče 

*5. 
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rijave zunaj. Pri imenovanju novega funkcionarja mora tudi upoštevati, da so osebe, imen0^^ 
:opnje D 2, D 1 in P 5, načeloma državljani različnih držav, članic zveze. Za napre ^ 

i na • n • • . M < • . <• • < -1-- .»VIPIHIV t*-*—" 
prijave : 
stopnje ^ -—a —j- —__ - tegaSu 
funkcionarja Mednarodnega urada na stopnjo D 2, D 1 in P 5 ni zavezan temu načelu. Pol g ^0t 
zahteve po enakomerni zemljepisni in jezikovni porazdelitvi pri zaposlovanju manj pome 
sposobnosti. Generalni direktor enkrat letno obvesti Upravni svet o imenovanjih in napre 
na stopnje od P 4 do D 2. 

2 Generalni direktor ima te pristojnosti: 

2.1 je depozitar aktov zveze in posrednik pri postopkih pristopa in sprejema ter izstopa iz nJ 

2.2 uradno obvešča vse vlade držav članic o odločitvah, sprejetih na kongresu; 

r sprejo 
2.3 uradno obvešča vse poštne uprave o pravilnikih, ki jih pripravi ali 

Poštnooperativni svet; 

2.4 pripravi osnutek letnega proračuna zveze v najmanjšem mogočem obsegu s^a^ave 
potrebami zveze in ga pravočasno predloži v obravnavo Upravnemu svetu. Seznanja 
članice zveze s proračunom, potem ko gaje sprejel Upravni svet, in ga nato izvaja, 

2.5 izvaja posebne dejavnosti, ki jih zahtevajo organi zveze, in tiste, ki so mu naložene z akti 
litjih lfl 

2.6 spodbuja uresničevanje ciljev, ki jih določijo organi zveze v okviru sprejete p° 
razpoložljivih sredstev; 

2.7 daje mnenja in predloge Upravnemu svetu ali Poštnooperativnemu svetu; 

2.8 za Poštnooperativni svet pripravi na podlagi njegovih smernic osnutek strateškega nač 
gaje treba predložiti kongresu, in osnutek letnega pregleda; 

2.9 zagotavlja zastopanje zveze; 

2.10 posreduje v odnosih med: 

— Svetovno poštno zvezo in ožjimi zvezami; 

— Svetovno poštno zvezo in Organizacijo združenih narodov; . 

— Svetovno poštno zvezo in mednarodnimi organizacijami, za katerih dejav 

zanima zveza; .. s 

— Svetovno poštno zvezo in mednarodnimi organizacijami ali zvezami ali p°$ 
katerimi se organi zveze želijo posvetovati ali jih vključiti v svoje delo; 

2.11 prevzame naloge generalnega sekretarja organov zveze ter v tej vlogi 
nadzoruje ob upoštevanju posebnih določb tega splošnega pravilnika zlasti: 

— pripravo in organizacijo dela organov zveze; 

— pripravo, izdelavo in razdeljevanje dokumentov, poročil in zapisnikov; 

— delovanje sekretariata na zasedanjih organov zveze; . z 
alasovafl) 

2.12 prisostvuje na zasedanjih organov zveze in sodeluje v razpravah brez pravice 
možnostjo biti zastopan. 
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člen 
°8e namestnika generalnega direktorja 

Namestnik generalnega direktoija pomaga generalnemu direktoiju in mu je odgovoren. 

2 • 
naj e Je generalni direktor odsoten ali mu je opravljanje dolžnosti onemogočeno, njegove 

direlf)6 °^rav^a namestnik generalnega direktoija. To velja tudi, če se sprazni mesto generalnega 0l3a, kot je določeno v tretjem odstavku 109. člena. 

112-1len 
ekretariat organov zveze 

P0(^ vodstvom generalnega direktoija opravlja naloge sekretariata organov zveze. 
Uprav 

Umente, izdane ob vsakokratni seji, pošlje poštnim upravam članicam organa, poštnim 
drugih držav, ki niso članice organa, pa sodelujejo pri študijah, ožjim zvezam in poštnim upravam 

^av članic, ki za to zaprosijo. 

113-Slen 
e2nam držav članic 

Prispe^0^11' Ura<^ Pripravi in sproti obnavlja seznam držav članic zveze, v katerem prikazuje njihov 
111 razred, njihovo zemljepisno skupino in njihov položaj glede aktov zveze. 

^Unov^6 '^nenja- Prošnje za razlago ter spremembe aktov. Poizvedbe. Vloga pri poravnavanju 

in poštn
Mednar°dni urad je ob vsakem času na voljo Upravnemu svetu, Poštnooperativnemu svetu 

st°ritvami U^ravam z nalogo dajanja vseh potrebnih informacij o vprašanjih, povezanih s poštnimi 

2 še 

inf0rma .. P®sebej je pristojen za zbiranje, pregledovanje, izdajanje in razpošiljanje vseh vrst 
0 sPornih' S° zan™'ve za mednarodne poštne storitve; na zahtevo udeleženih strank daje mnenja 
Preučuje • VPra^anJ'h; odgovarja na prošnje za razlago in spremembo aktov zveze ter na splošno 
2veZe 

ln 0Pravlja uredniška ali dokumentacijska dela, ki so mu naložena z akti ali so v interesu 

3 Vo • 
Petnih ° 1 poizvedbe, za katere ga zaprosijo poštne uprave, da izve za mnenja drugih uPrav o posameznem vprašanju. Izid poizvedbe nima statusa glasu in uradno ni zavezujoč. 

Lahko poseže v poravnavo računov vseh vrst, ki se nanašajo na poštne storitve. 

°kovno sodelovanje 

e/nte, r2004 
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Oi 
Mednarodni urad v okviru mednarodnega strokovnega sodelovanja razvija poštno strokovno p o"1 

v vseh njenih oblikah. 

116. člen 
Obrazci, kijih izdaja Mednarodni urad 

Mednarodni urad je odgovoren za organiziranje izdelave mednarodnih kuponov za odg°vor 

njihovo dobavo poštnim upravam, ki jih naročijo in plačajo. 

117. člen 
Akti ožjih zvez in posebni sporazumi 

1 Dva izvoda aktov ožjih zvez in posebnih sporazumov, sklenjenih po 8. členu ust 
pošljejo uradi takih zvez Mednarodnemu uradu, ali če tega ne storijo, ena od pogodbenic. 

• • a javnog 
2 Mednarodni urad poskrbi, da akti ožjih zvez in posebni sporazumi ne vsebujejo ^stoju 

manj ugodnih pogojev od tistih, ki jih zagotavljajo akti zveze, in obvešča poštne uprave o j0 

takih zvez in sporazumov. Mednarodni urad uradno obvesti Upravni svet o vsaki nepravilnos » 
odkrije pri izvajanju te določbe. 

118. člen 
Revija zveze 

Mednarodni urad s pomočjo dokumentov, ki so mu na voljo, izdaja revijo v angleškem, arabsk 
francoskem, kitajskem, nemškem, ruskem in španskem jeziku. 

119. člen 
Letno poročilo o delu zveze 

Mednarodni urad pripravi letno poročilo o delu zveze, ki ga po potrditvi Upravnega sveta P 
poštnim upravam, ožjim zvezam in Organizaciji združenih narodov. 

III. poglavje 

Postopek predložitve in obravnave predlogov 

120. člen 
Postopek predložitve predlogov kongresu 

1 Razen izjem iz drugega in petega odstavka ureja naslednji postopek predložitev v 
predlogov poštnih uprav držav članic kongresu: 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

predlogi, ki prispejo v Mednarodni urad najmanj šest mesecev pred datumom, določenim za 
kongres, se sprejmejo; 

osnutki predlogov, dani v šestmesečnem obdobju pred kongresom, se ne sprejmejo; 

Pomembnejši predlogi, ki prispejo v Mednarodni urad v obdobju med šestimi in štirimi 
meseci pred datumom, določenim za kongres, se ne sprejmejo, razen če jih ne podpreta vsaj 
dve poštni upravi; 

Pomembnejši predlogi, ki prispejo v Mednarodni urad v obdobju med štirimi in dvema 
mesecema pred datumom, določenim za kongres, se ne sprejmejo, razen če jih ne podpre 
vsaj osem poštnih uprav; predlogi, ki prispejo po tem roku, se ne sprejmejo; 

izjave o podpori morajo prispeti v Mednarodni urad v istem roku kot predlogi, na katere se 
nanašajo. 

na: Predlogi, ki se nanašajo na ustavo ali splošni pravilnik, morajo prispeti v Mednarodni urad 

kon 2ne,'e ^CSt mesecev Pred začetkom kongresa; če prispejo po tem datumu, a še pred začetkom 
kon Sa' SC ne obravnavajo, razen če kongres tako odloči z dvetretjinsko večino držav, prisotnih na su, m so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka. 

uPfaviču'Sa^ Pre<^°£ mora Praviloma imeti en sam cilj in vsebovati le spremembe, ki jih ta cilj 

^ednar^SnUt^e Pre<^°8ov> ki jih dajo, poštne uprave v glavi označijo kot "Osnutek predloga" in 
02nake °' U J'*1 objavi pod številko, ki ji sledi črka R (redakcijski). Predlogi, ki nimajo te 
kfednar ^ S° mnenju Mednarodnega urada le redakcijski, se objavijo z ustrezno pripombo; arodni urad za kongres pripravi seznam teh predlogov. 

Pošlo ^stoPek> opisan v prvem in četrtem odstavku, ne velja niti za predloge, ki se nanašajo na 
kongresov, niti za spremembe že predloženih predlogov. 

PoUlen 

°stopek Ho* 1 
uajanja predlogov med kongresoma 

1 7 ( 

ga p ^Prejetje V obravnavo morata vsak predlog, ki se nanaša na konvencijo ali sporazume in 
preji ■ •1 P°^tna uprava med kongresoma, podpreti najmanj dve drugi poštni upravi. Taki 

niso sprejeti, če Mednarodni urad ne prejme hkrati tudi potrebnega števila izjav o podpori. 
2 

Mednarodni urad pošlje te predloge drugim poštnim upravam. 

Svet ne ^fe^'°80v> ki se nanašajo na pravilnike, ni treba podpreti, vendar jih Poštnooperativni 
uravnava, razen če presodi, da gre za nujno zadevo. 

Ob2-"'" 
Va predlogov med kongresoma 
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1 Pri vsakem predlogu, ki se nanaša na konvencijo, sporazume in njihove sklepne proto ^ 
je treba upoštevati ta postopek: poštne uprave držav članic imajo dva meseca časa za obra ^ 
predloga, ki ga Mednarodni urad uradno objavi v okrožnici, in predložitev morebitnih PnP 
uradu. Spremembe se ne sprejmejo. Odgovore zbere Mednarodni urad in jih sporoči po ^ 
upravam s povabilom, da glasujejo za ali proti. Za tiste, ki ne pošljejo svojega glasu v 
mesecih, se šteje, da so se vzdržale. Omenjeni roki se štejejo od datumov okrožnic Mednaro 
urada. 

2 Predloge za spreminjanje pravilnikov obravnava Poštnooperativni svet. 

3 Če se predlog nanaša na posamezen sporazum ali njegov sklepni protokol, lahko le P°® 
uprave držav članic, ki so podpisnice sporazuma, sodelujejo v postopku iz prvega odstavka. 

123. člen 
Uradno obvestilo o sklepih, sprejetih med kongresoma 

1 Spremembe konvencije, sporazumov in sklepnih protokolov teh aktov potrdi genera 
direktor Mednarodnega urada z uradnim obvestilom vladam držav članic. 

lc' jih 
2 Mednarodni urad pošlje spremembe pravilnikov in njegovih sklepnih protokolov, 
pripravi Poštnooperativni svet, poštnim upravam. To velja tudi za razlage iz 2. točke tre 
odstavka 64. člena konvencije in ustreznih določb sporazumov. 

124. člen 
Začetek veljavnosti pravilnikov in drugih odločitev, sprejetih med kongresoma 

1 Pravilniki začnejo veljati isti dan in veljajo tako dolgo kot akti, ki jih sprejme kongres- 

2 Ob upoštevanju prvega odstavka začnejo sklepi o spremembah aktov zveze, sprejetih 1° 
kongresoma, veljati najmanj tri mesece po njihovi uradni objavi. 

IV. poglavje 

Finance 

125. člen 
Določanje in poravnavanje izdatkov zveze 

1 Ob upoštevanju določb drugega do šestega odstavka letni izdatki za leto 2000 in nasled 
leta, ki se nanašajo na dejavnosti organov zveze, ne smejo presegati teh zneskov: 

36 680 816 švicarskih frankov za leto 2000; 
37 000 000 švicarskih frankov za leta od 2001 do 2004. 

-a leto 
Osnovna omejitev za leto 2004 velja tudi za naslednja leta, če se preloži kongres, načrtovan 
2004. 
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2 
stro V ^ se nanašajo na sklic naslednjega kongresa (potni stroški sekretariata, prevozni 
(j0i ' str°ški za namestitev opreme za simultano tolmačenje, stroški za razmnoževanje 

entov med kongresom ipd.) ne smejo preseči omejitve 2 984 000 švicarskih frankov. 

Plač ■, ^ravn^ svet lahko preseže omejitve iz prvega in drugega odstavka zaradi povišanja v 
Jih o!? i'estv^ca^' pokojninskih prispevkov ali nadomestil, vključno z dodatki za delovna mesta, ki nJ° Združeni narodi svojemu osebju, zaposlenemu v Ženevi. 

Cen -Upravni svet lahko vsako leto prilagaja znesek izdatkov švicarskemu indeksu porabniških 
' razen tistih, ki se nanašajo na osebje. 

direkt ^ ^ec*e na P™' odstavek lahko Upravni svet ali v izjemno nujnih primerih generalni 
PODra^i prekoračitev predpisanih omejitev, da plača stroške pomembnih in nepredvidljivih 
tankov l St3V^e ^ec*naroc'ne8a urada, pri čemer znesek ne sme presegati 125 000 švicarskih 

6 A 

tekoč SS lz'ca^e> zneski iz prvega in drugega odstavka ne zadostujejo za zagotavljanje 
prj delovanja zveze, se lahko te omejitve presežejo le s soglasjem večine držav članic zveze. 

et°vanju je treba upoštevati vsa dejstva, ki upravičujejo tako prošnjo. 

2apust"
Države. pristopijo k zvezi ali se jim odobri status članstva v njej, in tudi tiste, ki jo 

\)o, morajo plačati prispevek za vse leto, v katerem nastopi njihov pristop ali izstop. 

8 D . 
ki ga •rzave članice plačajo svoje prispevke za letne izdatke zveze vnaprej na podlagi proračuna, 
katero^n^raV^ Spravni svet. Te prispevke je treba plačati najpozneje prvi dan finančnega leta, na 
^to-^a ta proračun. Po tem datumu se zneski zaračunavajo z obrestmi v korist zveze po 3- 
meSeca , efIU obrestni meri za prvih šest mesecev in 6-odstotni letni obrestni meri od sedmega 1 dalje 

5 e. 
er»aki i*' S» zaostanki obveznih prispevkov brez obresti, ki jih država članica dolguje zvezi, 
"'Prek/ VC^' 0<* znes^a prispevkov te države v preteklih dveh letih, lahko ta država članica icno odstopi zvezi vse terjatve ali del terjatev, ki jih ima do drugih držav članic, v 

sPora» 2 sP°razum'> ki jih določi Upravni svet. Pogoji za odstop terjatve se določijo s 
°ni med državo članico, njenimi dolžniki/upniki in zvezo. 

10 D v 

Zaveže* ve članice, ki zaradi pravnih ali drugih razlogov ne morejo odstopiti terjatev, se skleniti amortizacijski načrt glede svojih zaostalih plačil. 

U R 
*Ve2j Zcn v izjemnih okoliščinah izterjava zaostankov obveznih prispevkov, dolgovanih 

' e sme trajati več kot deset let. 

12 V • • 
dolg0va .,lzJemnih okoliščinah lahko Upravni svet oprosti državo članico celotnih ali delnih 

obresti, če je ta država plačala glavnico dolga. 

13 Dr? 
2a°stala Va članica je lahko v okviru amortizacijskega načrta, ki ga odobri Upravni svet za njena 
°dviSna Pačila, oproščena vseh ali dela obresti, ki se akumulirajo ali naraščajo; oprostitev je 
deset let P°P°'ne in natančne izpolnitve amortizacijskega načrta v dogovorjenem obdobju največ 
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14 Za pokritje primanjkljajev pri financiranju zveze se ustanovi rezervni sklad, katerega zne ^ 
določi Upravni svet. Ta sklad se napaja predvsem iz presežkov proračuna. Lahko se uporabi tu 
uravnoteženje proračuna ali zmanjšanje zneskov prispevkov držav članic. 

15 Za začasne finančne primanjkljaje odobri vlada Švicarske konfederacije ■ 
kratkoročna posojila pod pogoji, ki se določijo sporazumno. Ta vlada brezplačno na 
knjigovodstvo in računovodstvo Mednarodnega urada v okviru dobropisov, kijih določi kongreS- 

126. člen. 
Samodejne sankcije 

1 Vsaka država članica, ki ne more odstopiti terjatev po devetem odstavku 125. 
se ne strinja z amortizacijskim načrtom, ki ga predloži Mednarodni urad v skladu t o 
odstavkom 125. člena ali se ne podreja temu načrtu, samodejno izgubi glasovalno prav < 
ico na kongresu ter zasedanjih Upravnega sveta in Poštnooperativnega sveta in Bl 

upravičena do članstva v teh dveh svetih. 

2 Samodejne sankcije se odpravijo po uradni dolžnosti, takoj ko država članica 
zvezi svoje dolgovane obvezne prispevke, glavnico in obresti ali ko se zaveže, da bo sp 
amortizacijski načrt za zaostanke. 

127. člen 
Prispevni razredi 

1 Države članice prispevajo za kritje izdatkov zveze v skladu s prispevnim razredom, 
katerega spadajo. Ti razredi so: 

razred 50 enot; 
razred 40 enot; 
razred 35 enot; 
razred 25 enot; 
razred 20 enot; 
razred 15 enot; 
razred 10 enot; 
razred 5 enot; 
razred 3 enot; 
razred 1 enote; Hruženib 

razred 0,5 enote, rezerviran za najmanj razvite države po seznamu Organizacije zdru^ 
narodov in druge države, ki jih določi Upravni svet. 

2 Ne glede na prispevne razrede iz prvega odstavka se lahko vsaka država odloči prisPeV 

več kot 50 enot. 

3 
pristopu 
člena ustave. 

Države članice se razporedijo v enega od omenjenih prispevnih razredov ob 
i ali sprejemu v zvezo v skladu s postopkom, določenim v četrtem odstavK 
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^ednar^>r^aVe ^'anj'ce "a^co pozneje zamenjajo prispevni razred, če se o tej spremembi obvesti odni urad najmanj dva meseca pred začetkom kongresa. To uradno obvestilo, s katerim se 

članice . es' za^ne veljati na dan uveljavitve finančnih določb, ki jih sprejme kongres. Države 
°sta 

Ce.' k' ne sporočijo svoje želje za spremembo prispevnega razreda v zahtevanem roku, 
eJ° v razredu, ki so mu pripadale do takrat. 

Države članice ne smejo vztrajati pri znižanju za več kot en razred naenkrat. 

so temu lahko v izjemnih okoliščinah, kot so na primer naravne nesreče, zaradi katerih 
t*ipeja Programi. mednarodne -pomoči,- Upravni- svet odobri začasno znižanje prispevnega 
more Ve

Za e° razre^ enkrat med kongresoma, če država članica za to zaprosi, ko ugotovi, da ne 
V isjjjj ° za8otavljati svojih prispevkov, določenih za razred, v katerega je bila prvotno razvrščena. 
sPada' s^'nah lahko Upravni svet odobri tudi začasno znižanje za države članice, ki ne 
da jihJ° V s'tuP'no najmanj razvitih držav in so že uvrščene v prispevni razred 1 enote, tako razporedi v razred 0,5 enote. 

*a najve^aSn° zn^anje prispevnega razreda po šestem odstavku lahko odobri Upravni svet 
Sajjjod tC ^VC 'et' a'' do naslednjega kongresa, če je ta prej. Po poteku tega obdobja se država 

ejno 211 °va uvrsti v svoj začetni prispevni razred. 

Slede na četrti in peti odstavek ni nobenih omejitev za prehod v višji razred. 

Set1'" 
^je gradiva, poslanega iz Mednarodnega urada 

GradjVo i,* 
^JPozn'■ 1 ^e<inarodni urad pošilja poštnim upravam za plačilo, mora biti plačano čim prej in 
Po tem y testih mesecih od prvega dne meseca, ki sledi tistemu, v katerem je urad poslal račun. 

°bfestno °^'u se dolgovani zneski zaračunavajo z obrestmi v dobro zveze s 5-odstotno letno mero, računano od dne poteka tega obdobja. 

Zglavje 

Straža 

J*«* 
ltražni postopek 

' Če (tža\,e 
IT10ra spor rešiti arbitraža, izbere vsaka poštna uprava, stranka v sporu, poštno upravo 

Se 23 lamIUCe' k* n* neposredno vpletena v spor. Če več poštnih uprav nastopa na isti strani spora, ene te določbe štejejo za eno samo stranko. 

^ Če 
^eseeju *5na °d poštnih uprav, strank v sporu, ne odgovori na predlog za arbitražo v šestih 

^ unerm' nar°dni urad, če je tako zaprošen, pozove poštno upravo, ki ne izpolnjuje obveznosti, Je razsodnika ali pa ga po uradni dolžnosti določi sam. 
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3 Stranki v sporu se lahko dogovorita, da imenujeta enega samega razsodnika, ki Je 

Mednarodni urad. 

4 Razsodniki sprejmejo odločitev z večino glasov. 

5 Če je izid neodločen, razsodniki izberejo še eno poštno upravo, ki ni vpletena v spor, ^a^g£j 
zadevo. Če se ne morejo sporazumeti o izbiri, določi to poštno upravo Mednarodni ura 
poštnimi upravami, ki jih razsodniki niso predlagali. 

6 Če se spor nanaša na katerega od sporazumov, se razsodniki lahko imenujejo le 

poštnimi upravami, ki so podpisnice sporazuma. 

IV. poglavje 

Končne določbe 

130. člen 
Pogoji za potrjevanje predlogov, ki se nanašajo na splošni pravilnik 

Predloge, ki se nanašajo na splošni pravilnik in se predložijo kongresu, mora potrditi večina drž 

članic, zastopanih na kongresu, da se lahko začnejo izvajati. Med glasovanjem morata biti P"s° 

najmanj dve tretjini držav članic zveze. 

131. člen 
Predlogi, ki se nanašajo na sporazume z Organizacijo združenih narodov 

Pogoji za potrjevanje iz 130. člena veljajo tudi za predloge, ki obravnavajo spre ^ ^ 
sporazumov, sklenjenih med Svetovno poštno zvezo in Organizacijo združenih naro 
sporazumi ne določajo pogojev spreminjanja določb, kijih vsebujejo. 

132. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje splošnega pravilnika 

Ta splošni pravilnik začne veljati 1. januarja 2001 in velja do začetka izvajanja aktov na 
kongresa. 

V potrditev tega so pooblaščeni predstavniki vlad držav članic podpisali ta splošni pravilo1 . je 

izvirniku, ki se deponira pri generalnem direktorju Mednarodnega urada. Vlada države, v 

bil kongres, pošlje en izvod vsaki pogodbenici. 

Sklenjeno v Pekingu 15. septembra 1999. 
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Ustava Svetovne poštne zveze 

(spremenjena z dodatnimi protokoli v Tokiul969, Lozanil974, Hamburgul984, Washingtonul989, 
6ulu 1994 in Pekingu 19991) 

Preambula 

del 

Temeljne določbe 

Poglavje 

SPlosno 

Področje delovanja in cilji zveze 
Članice zveze 
Jurisdikcija zveze 
Posebni odnosi 
Sedež zveze 
Uradni jezik zveze 
Denarna enota 
Ožje zveze. Posebni sporazumi 
Odnosi z Organizacijo združenih narodov 
Odnosi z mednarodnimi organizacijami 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

lQ. člen 

^3 dO(Jafn' 
protokol (Tj protoko' Tokio 1969 glej dokumente tega kongresa, III. zvezek, od 9. do 12. strani. Za drugi dodatni 
(Hatnbu 

zana 1974) glej dokumente tega kongresa, III. zvezek, od 23. do 25. strani. Za tretji dodatni protokol 
1989) pi^ 1^) 8leJ dokumente tega kongresa, III. zvezek, od 25.- do 28. strani. Za četrti dodatni protokol (Washington 
dokument Umente tega kongresa, III/l. zvezek, od 27. do 32. strani. Za peti dodatni protokol (Seul 1994) glej 
strani »„ 6 te§a kongresa, III. zvezek, od 25. do 29. strani. Za Sesti dodatni protokol (Peking 1999) glej od 9. do 12. 

Sa zvezka. 
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II. poglavje 

Pristop ali sprejem v zvezo. Izstop iz zveze 

11. Pristop ali sprejem v zvezo. Postopek 
12. člen Izstop iz zveze. Postopek 

III. poglavje 

Organizacija zveze 

13. Organi zveze 
14. Kongres 
15. Izredni kongresi 
16. Upravne konference (črtano) 
17. Upravni svet 
18. Poštnooperativni svet 
19. Posebni odbori (črtano) 
20. člen Mednarodni urad 

IV. poglavje 

Finance zveze 

21. člen Izdatki zveze. Prispevki držav članic 

II. del 

Akti zveze , 

I. poglavje 

Splošno 

22. Akti zveze a 

23. Uporaba aktov zveze na ozemljih, za katerih mednarodne odnose je odgovorna 
članica 

24. člen Notranja zakonodaja 

poročevalec, št. 116 30 



II. poglavje 

Sprejetje in odpoved aktov zveze 

25- Podpis, verodostojnost, ratifikacija in druge oblike potrjevanja aktov zveze 

26. Uradno obvestilo o ratifikaciji in druge oblike potrjevanja aktov zveze 
2?- Pristop k sporazumom 
28. člen Odpoved sporazuma 

III. poglavje 

Spreminjanje aktov zveze 

29. Predlaganje predlogov 

Spreminjanje ustave 
31- člen Spreminjanje splošnega pravilnika, konvencije in sporazumov 

IV. poglavje 

Reševanje sporov 

32. člen Arbitraža 

III. del 

Končne določbe 

33- člen Začetek veljavnosti in trajanje ustave 
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Ustava Svetovne poštne zveze 

(spremenjena z dodatnimi protokoli v Tokiu 1969, Lozanil974, Hamburgul984, Washingtonul989, Seulu 1994 m 
Pekingu 1999) 

Preambula 

Da bi se razvijale komunikacije med narodf z učinkovitim opravljanjem poštnih storitev in da bi P_rlSPe 

uresničevanju plemenitih ciljev mednarodnega sodelovanja na kulturnem, socialnem in gospodarskem podrocj > 

so pooblaščeni predstavniki vlad držav pogodbenic s pridržkom ratifikacije sprejeli to ustavo. 

I. del 

Temeljne določbe 

I. poglavje 

Splošno 

1. člen 
Področje delovanja in cilji zveze 

• m«kih po3,nih 
1 Države s sprejetjem te ustave ustanovijo enotno poštno ozemlje za medsebojno izmenjavo pisen»» 
pošiljk z imenom Svetovna poštna zveza. Prost tranzit je zajamčen na celotnem ozemlju zveze. 

2 Cilj zveze je zagotoviti organizacijo in izboljšanje poštnih storitev in na tem področju spodbujat' 
mednarodnega sodelovanja. 

3 Zveza v okviru svojih zmožnosti sodeluje pri poštni strokovni pomoči državam članicam, ki to želi)0- 

2. člen 
Članice zveze 

Države članice zveze so: 

a) države, ki imajo status članic na dan začetka veljavnosti te ustave; 

b) države, sprejete v članstvo v skladu zli. členom. 

3. člen 
Jurisdikcija zveze 

Jurisdikcija zveze so: 

a) ozemlja držav članic; 
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poštni uradi, ki so jih ustanovile države članice na ozemljih, ki niso vključena v zvezo; 
c) ozemlja, ki so vanjo vključena, čeprav niso Člani zveze, ker so s poštnega stališča odvisna od držav članic. 

člen 
Posebni odnosi 

uPrave U*"-aVe' ^ °PravUajo storitve za ozemlja, ki niso vključena v zvezo, morajo delovati kot posrednice za druge • "n takih posebnih odnosih se uporabljajo določbe konvencije in njenih pravilnikov. 

5-člen'     -    - -  
Sedež zveze 

Scde5 •» • veze m njenih stalnih organov je v Bernu. 

6- člen 
Uradni jezik zveze 

jezik zveze je francoščina. 

7-člen' 
Dtnarna enota 

^enarna ennt i, ■ ta, kl se uporablja v aktih zveze, je obračunska enota Mednarodnega denarnega sklada. 

8- Člen 
j ZVeze. Posebni sporazumi 

sklenejo ^ržave "an'ce ali njihove poštne uprave, če zakonodaja teh držav to dopušča, lahko ustanovijo ožje zveze in 
britev ? posebne sporazume glede mednarodnih poštnih 
So te dri 6 sP°ra2urn' ne vključujejo določb, ki so za uporabnike manj ugodne od določb v aktih, katerih pogodbenice urzave članice. 

SPremen Ueno na kongresu v Washingtonu 1989. 
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2 Ožje zveze lahko pošljejo opazovalce na kongres, konference in zasedanja zveze ter na Upravni svet 
Poštnooperativni svet1. 

3 Zveza lahko pošlje opazovalce na kongres, konference in zasedanja ožjih zvez. 

9. člen 
Odnosi z Organizacijo združenih narodov 

Odnose med zvezo in Organizacijo združenih narodov urejajo sporazumi, katerih besedila so priložena tej usta 

10. člen 
Odnosi z mednarodnimi organizacijami 

mednarodni'11' 
Da bi zagotovila tesno sodelovanje na mednarodnem poštnem področju, lahko zveza sodeluje z 
organizacijami, ki imajo sorodne interese in dejavnosti. 

II. poglavje 

Pristop ali sprejem v zvezo. Izstop iz zveze 

11. člen2 

Pristop ali sprejem v zvezo. Postopek 

1 Vsaka članica Organizacije združenih narodov lahko pristopi k zvezi. 
v glansf^0 

2 Vsaka neodvisna država, ki ni članica Organizacije združenih narodov, lahko zaprosi za sprejem 
zveze. 

■ma#0111 

3 Pristop ali prošnja za sprejem v zvezo mora vsebovati uradno izjavo o pristopu k ustavi in °bv ^ prim
er 

zveze. Vlada zainteresirane države jo mora nasloviti na generalnega direktorja Mednarodnega urada, ki g 
razglasi pristop ali se posvetuje z državami članicami o prošnji za sprejem. 

4 Država, ki ni članica Organizacije združenih narodov, se šteje za sprejeto v članstvo, če nje" s0 se 
odobrita vsaj dve tretjini držav članic zveze. Za države članice, ki ne odgovorijo v štirih mesecih, se 
vzdržale. 

■ 1V zvezo-Prist0P 

5 Generalni direktor Mednarodnega urada obvesti vlade držav članic o pristopu ali sprejemu v 
ali sprejem začne veljati na dan tega uradnega obvestila. 

' Spremenjeno na kongresih v Tokiu 1969 in Seulu 1994. 
2 Spremenjeno na kongresih v Tokiu 1969 in Washingtonu 1989. 
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'2. člen1 

'°P iz zveze. Postopek 

general ^Sa'ca država Slanica lahko izstopi iz zveze z obvestilom o odpovedi ustavi, ki ga pošlje njena vlada nemu direktorju Mednarodnega urada in prek njega vladam držav članic. 

o odriA J.^.zst0P lz zveze začne veljati eno leto po dnevu, ko generalni direktor Mednarodnega urada prejme obvestilo 112 Prvega odstavka. 

H* Poglavje 
0rganizacija zveze 

l3-člen2 

®r8ani zveze 

1 

2 

'4cien 
Ingres 

1 

2 

!5-člen 
redni kongresi 

kredni ko Sres se lahko skliče na zahtevo ali s soglasjem najmanj dveh tretjin držav Članic zveze. 

,'ffiien 
UP^ konference 

črtano)3 

Organi zveze so kongres, Upravni svet, PoŽtnooperativni svet in Mednarodni urad. 

Stalni organi zveze so Upravni svet, Poštnooperativni svet in Mednarodni urad. 

Kongres je najvišji organ zveze. 

Kongres sestavljajo predstavniki držav članic. 

I ^ 

3 ?Pre<neJen° na kongresu v Washingtonu 1989. 
^akonprf.n° na kongresih v Tokiu 1969, Hamburgu 1984 in Seulu 1994. 

ngres" v Hamburgu 1984. 
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17. člen' 
Upravni svet 

1. Upravni svet skrbi, da delo zveze med kongresoma poteka neprenehoma v skladu z določbami aKi 

2. Članice Upravnega sveta izvajajo svoje naloge v imenu in interesu zveze. 

18. člen2 

Poštnooperativni svet 

Poštnooperativni svet-je odgovoren za operativna, komercialna, tehnična in gospodarska vprašanja, ki se na naš J 
poštne storitve. 

19. člen 
Posebni odbori 

(Črtano)3 

20. člen 
Mednarodni urad 

Osrednji urad, ki deluje na sedežu zveze pod imenom Mednarodni urad Svetovne poštne zveze in ga v0<^'vanje- 
direktor ter je podrejen Upravnemu svetuje organ za izvajanje, podpiranje, povezovanje, obveščanje in posve 

IV. poglavje 

Finance zveze 

21. člen3 

Izdatki zveze. Prispevki držav članic 

1 Vsak kongres določi najvišji znesek, ki ga lahko dosegajo: 

a) letni izdatki zveze; 

b) izdatki za organizacijo naslednjega kongresa. 

• in se up°šteV8''0 
2 Najvišji znesek za izdatke iz prvega odstavka se lahko preseže, če okoliščine to zahtevajo, m » 
ustrezne določbe splošnega pravilnika. 

,/■ V » 
3 Stroške zveze po možnosti skupaj z izdatki iz drugega odstavka skupaj krijejo vse države članice j^ni v 
namen izbere vsaka država članica prispevni razred, v katerega želi biti uvrščena. Prispevni razredi so 
splošnem pravilniku. 

* razred 
4 Zainteresirana država ob pristopu ali sprejemu v zvezo skladno z 11. členom prosto izbere prispevn 

v katerega želi biti uvrščena, zaradi porazdelitve izdatkov zveze. 

1 Spremenjeno na kongresu v Seulu 1994. 
2 Spremenjeno na kongresih v Tokiu 1969 in Seulu 1994. 
3 Na kongresu v Hamburgu 1984. 
4 Spremenjeno na kongresih v Hamburgu 1984 in Seulu 1994. 
5 Spremenjeno na kongresih v Tokiu 1969, Lozani 1984 in Washingtonu 1989. 
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II. del 

Ak»' Zveze 

'■ Poglavje 

SPlošno 

22* člen 
Akti zveze 

I 
Ustava je temeljni akt zveze. Vsebuje temeljna pravila zveze. 

Članice Prav'lnik ima določbe, ki zagotavljajo izvajanje ustave in delovanje zveze. Je obvezen za vse države 

Pfavi|a kj ^vetovna poštna konvencija, Pravilnik o pisemski pošti in Pravilnik o paketni pošti vsebujejo splošna 
storitvi ' 1° Upora^Uajo pri mednarodnih poštnih storitvah, in določbe, ki se nanašajo na storitve pisemske pošte in 

Paketne pošte. Ti akti so obvezni za vse države članice.1 

4 
tistimi dri ^Porazumi zveze in njihovi pravilniki urejajo storitve, ki niso storitve pisemske in paketne pošte, med vami članicami, ki so njihove pogodbenice. Zavezujejo le te države.1 

5 
P^00DJrUnike'.ki vsebujejo pravila za uporabo, nujna za izvajanje konvencije in sporazumov, opredeli ratlvni svet ob upoštevanju odločitev, kijih sprejme kongres.2 

6 
k tem aktor^'ePn' Protokoli, priloženi aktom zveze, omenjeni v tretjem, četrtem in petem odstavku, vsebujejo pridržke 

j Spretnen ■ 
VemeJg"0 na kongresu v Pekingu 1999. n° na kongresih v Washingtonu 1989, Seulu 1994 in Pekingu 1999. 
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23. člen1 

Uporaba aktov zveze na ozemljih, 
za katerih mednarodne odnose je odgovorna država članica 

■. za katerih 
1 Vsaka država lahko kadarkoli izjavi, da njeno sprejetje aktov zveze vključuje vsa tista ozemlja 
mednarodne odnose je odgovorna, ali le za nekatera od njih. 

2 Izjava iz prvega odstavka mora biti naslovljena na generalnega direktorja Mednarodnega urada. 
ja uradn® 

3 Vsaka država članica lahko kadarkoli naslovi na generalnega direktorja Mednarodnega ur Tako 
obvestilo o svoji nameri, da se odpoveduje uporabi tistih aktov zveze, za katere je dala izjavo izprvega oas 
uradno obvestilo začne veljati eno leto po dnevu, ko ga prejme generalni direktor Mednarodnega urada. 

Ini direktor 
4 Izjave in uradna obvestila iz prvega in tretjega odstavka sporoči državam članicam genera 
Mednarodnega urada. 

5 Prvi do četrti odstavek ne veljajo za ozemlja, ki imajo status članice zveze in za katerih mednarodne 
je odgovorna država članica. 

24. člen 
Notranja zakonodaja 

0 naveden« 
Določbe aktov zveze ne smejo omejevati zakonodaje katerekoli države članice glede česarkoli, kar ni izrec 

v teh aktih. 

II. poglavje 

Sprejetje in odpoved aktov zveze 

25. člen2 

Podpis, verodostojnost, ratifikacija in druge oblike potrjevanja aktov zveze 

1 Akte zveze, kijih sprejme kongres, podpišejo pooblaščeni predstavniki držav članic. 

2 Verodostojnost pravilnikov potrdita predsedujoči in generalni sekretar Poštnooperativnega sveta. 

3 Države podpisnice ratificirajo ustavo čim prej. 

4 Potrjevanje aktov zveze, razen ustave, urejajo ustavne določbe vsake države podpisnice. 

1 Spremenjeno na kongresu v Washingtonu 1989. 
2 Spremenjeno na kongresih v Washingtonu 1989, Seulu 1994 in Pekingu 1999. 
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aktov t- •• Hstava drug' akti veljajo za vse države, ki so jih ratificirale in potrdile, tudi če država ustave ali drugih • 1 jih je podpisala, ne ratificira.. 

26. člen1 

0 °t)vestilo o ratifikaciji in drugih oblikah potrjevanja aktov zveze 

Listine 

i generalnem direktorju Mednarodnega urada, ki o tem uradno obvesti vlade držav članic 
mogoj ° !"atifikaciji ustave in dodatnih protokolov, ter če je primerno, potrditvi drugih aktov zveze se takoj, koje e> deponirajo pri generalnem direktorju Mednarodnega urada, ki o tem uradno ot 

'St0P k sporazumom 
1 

Države članice lahko kadarkoli pristopijo k enemu ali več sporazumom iz četrtega odstavka 22. člena. 

2 
Pristop držav članic k sporazumom se uradno objavi v skladu s tretjim odstavkom 11. člena. 

2'- člen 
''Poved sporazuma 

a država članica lahko preneha biti podpisnica enega ali več sporazumov pod pogoji iz 12. člena. 

111 Zglavje 

Spreminjanje aktov zveze 

ec"aganje predlogov 

1 
nana$ajo P°5tna uPrava države članice ima pravico na kongresu ali med kongresoma predlagati predloge, ki se na a*te zveze, katerih podpisnica je njena država. 

2 
Predloge, ki se nanašajo na ustavo in splošni pravilnik, je mogoče predložiti samo na kongresu. 

3 

^ed«arod'>-re<"0''e' ^ se nana^aj° na Pravilnike, je treba predložiti neposredno Poštnooperativnemu svetu, 1 urad pa jih mora pred tem poslati poštnim upravam vseh držav članic.2 

č|en 
Preme*be ustave 

sPrejeti. ^ve tretj ini držav članic zveze morata na kongresu potrditi predloge, ki se nanašajo na ustavo, da so 

izmeni 
^Premeni"0 03 ^"gresih v Tokiu 1969 in Washingtonu 1989. no na kongresu v Pekingu 1999. 
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2 Spremembe, ki jih sprejme kongres, so del dodatnega protokola, in če kongres ne odloči drugače, ^ z 

veljati hkrati z akti, katerih veljavnost je bila podaljšana na istem kongresu. Države članice jih ratificirajo čim P 
listinami o taki ratifikaciji se ravna po postopku iz 26. člena. 

31. člen' 
Spremembe splošnega pravilnika, konvencije in sporazumov 

1 Splošni pravilnik, konvencija in sporazumi določajo pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za potrjevanje 
predlogov, na katere se nanašajo. 

2 Akti iz prvega odstavka,začnejo veljati sočasno in trajajo enako dolgo. Z dnem, ki ga za uvelja 
aktov določi kongres, prenehajo veljati ustrezni akti prejšnjega kongresa. 

IV. poglavje 

Reševanje sporov 

32. člen 
Arbitraža 

Ob morebitnem sporu med dvema ali več poštnimi upravami držav članic zaradi razlage aktov zveze ali odgovo 

kijih uporaba teh aktov nalaga poštni upravi, se sporno vprašanje reši z arbitražo. 

III. del 

Končne določbe 

33. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje ustave 

Ta ustava začne veljati 1. januarja 1966 in velja nedoločen čas. 

"rniku, ki sS 

V potrditev tega so pooblaščeni predstavniki vlad držav pogodbenic podpisali to ustavo v enem 'zVI vsaki 
deponira v arhivu vlade države, v kateri je sedež zveze. Vlada države, v kateri je bil kongres, pošlje en 
pogodbenici. 

Sklenjeno na Dunaju 10 julija 1964. 

1 Spremenjeno na kongresu v Hamburgu 1984. 
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opomba glede tiskanja Svetovne poštne konvencije in njenega sklepnega protokola 

Krepko natisnjene črke v besedilu označujejo spremembe v primeijavi z besedilom, ki ga je 
Popravil Upravni svet za kongres v Pekingu kot Congrčs-Doc 36.Add 1. 

Svetovna poštna konvencija 

Vsebina 

Prvi del 

Splošna pravila, ki se uporabljajo pri mednarodnih poštnih storitvah 

Uvodno poglavje 

Splošne določbe 

Univerzalna poštna storitev 

Prosti tranzit 
Lastništvo poštnih pošiljk 
Uvajanje nove storitve 

5* Denarna enota 
Poštne znamke 
Pristojbine 
Oprostitev poštnin 

9- Člen Poštna varnost 

Drugi del 

Povila, ki veljajo za pisemsko in paketno pošto 

1 ■ poglavje 

Zagotavljanje storitev 

Osnovne storitve 
Poštnine in dodatne letalske pristojbine 
Posebne pristojbine 
Priporočene pošiljke 
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14. Pošiljke s potrjeno vročitvijo 
15. Pošiljke z označeno vrednostjo 
16. Odkupne pošiljke 
17. Ekspresne pošiljke 
18. Povratnica 
19. Osebna vročitev naslovniku 
20 Pošiljke, oproščene pristojbin in dajatev 
21. Storitev mednarodnih poslovnih odgovorov 
22. Mednarodni kuponi za odgovor 
23. Lomljivi paketi. Zelo veliki paketi 
24. Zbirna storitev "Consignment" 
25. Pošiljke, ki se ne sprejemajo. Prepovedi 
26. Radioaktivne snovi 
27. Preusmeritev 
28. Nevračljive pošiljke 
29. Umik. Sprememba ali popravek naslova na pošiljateljevo zahtevo 
30 Poizvednice 
31. Carinski pregled 
32. Carinske dajatve 
33. člen Carina in druge dajatve 

2. poglavje 

Odgovornost 

34. Odgovornost poštnih uprav. Odškodnine 
35. Izključitev odgovornosti poštnih uprav 
36. Odgovornost pošiljatelja 
37. Plačilo odškodnine 
38. Morebitna pošiljateljeva ali naslovnikova povrnitev odškodnine 
39. Izmenjava pošiljk 
40. Izmenjava zaprtih sklepov z vojaškimi enotami 
41. člen Ugotavljanje odgovornosti med poštnima upravama 

3. poglavje 

Posebne določbe za pisemsko pošto 
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42 
43 kakovosti storitev 
44 Prepošiljanje pisemskih poštnih pošiljk 
45 Dopustne biološke snovi 

46* Elektronska pošta 
4-7' Tranzitne pristojbine 

48 terminalni stroški. Splošne določbe 
Terminalni stroški. Določbe, ki se uporabljajo v izmenjavi med gospodarsko 

49 izvitimi državami 
Terminalni stroški. Določbe, ki se uporabljajo pri pretokih pošte iz držav v razvoju v 
gospodarsko razvite države 

50. t 
Ierminalni stroški. Določbe, ki se uporabljajo pri pretokih pošte iz gospodarsko 

Sj razvitih držav v države razvoju 
52 Terminalni stroški. Določbe, ki se uporabljajo pri izmenjavi med državami v razvoju 

53 Oprostitev tranzitnih pristojbin in terminalnih stroškov 
54 Otroški letalskega prevoza 

en Osnovna tarifa in izračun stroškov letalskega prevoza 

Poglavje 

^ne določbe za paketno pošto 

55. 
56. h kakovosti storitev 
$7_ kopenska tarifa v prispetju 

58, kopenska tarifa za tranzit 
59' p°morska tarifa 
60 xi Otroški letalskega prevoza 

en kjeme pri tarifah 

5" Poglavje 

St0ritevEMS 

1 flen Storitev EMS 

TretJi del 

PrehodnP: . 
n končne določbe 
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62. Obveznost zagotavljanja storitve paketne pošte 
63. Obveznosti glede kazenskih ukrepov 
64. Pogoji za sprejemanje predlogov v zvezi s konvencijo in pravilniki 
65. člen Začetek veljavnosti in trajanje konvencije 

\ 



Vetovna poštna konvencija 

člen^'San' Pooblaščeni predstavniki vlad držav članic zveze so ob upoštevanju tretjega odstavka 22. 

Četrf UStaVe ^vetovne poštne zveze, sprejete na Dunaju 10. julija 1964, soglasno in skladno s 
med

Im 0<^stavkom 25. Člena ustave v tej konvenciji sprejeli pravila, ki se uporabljajo pri vseh 
narodnih poštnih storitvah. 

Prvi del 

Spi g 
na Prayila, ki se uporabljajo pri mednarodnih poštnih storitvah 

U,«ino poglavje 

SP'oštie določbe 

ij ^'ei1 

erza'na poštna storitev 

ysen, ^ podprle zamisel enotnega poštnega ozemlja zveze, zagotavljajo države članice 
žagota '^^"'kom/strankam pravico do univerzalne storitve, vključno s stalnim 
dostni* .^anjeni kakovostnih osnovnih poštnih storitev na svojem celotnem ozemlju po uP«ih cenah. 

drugje sWadu s tem ciljem poštne uprave v okviru svojih državnih poštnih zakonodaj ali 
d°st° 

1 ,cajnih sredstev določijo obseg ponudbe poštnih storitev ter zahtevano kakovost in 
Cene ob upoštevanju potreb prebivalstva in razmer v njihovih državah. 

3 

^°Segali *?r^ave članice zagotavljajo, da bodo ponujene poštne storitve in standarde kakovosti 1 tlsti„ ki so odgovorni za zagotavljanje univerzalnih poštnih storitev. > odgovorni za zagotavljanje univerzalnih poštnih 

2- Ckn 

ranzit 
Pr°sttra 

1 
yedno ^ačelo prostega tranzita je navedeno v 1. členu ustave. Zavezuje vsako poštno upravo, da 
odprli: naJbitrejši poti in z najvarnejšimi sredstvi, ki jih uporablja za svoje lastne pošiljke, 
P°5tjie u 

ZaPrte sklepe in pisemske poštne pošiljke v odprtem tranzitu, ki jih je prejela od druge 
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2 Države članice, ki ne sodelujejo pri izmenjavi pisem s kvarljivimi biološkimi 
radioaktivnimi snovmi, lahko zavrnejo sprejem takih pošiljk v odprtem tranzitu čez svoje ozem j^ 
Isto velja za pisemske poštne pošiljke, razen za pisma, dopisnice in literaturo za slepe, 
ustrezajo zakonskim zahtevam, ki urejajo njihovo izdajanje ali kroženje v tranzitni državi. 

3 Prost tranzit poštnih paketov, ki se odpravljajo po kopenskih in morskih poteh, je omejen 
na ozemlja držav, ki sodelujejo pri tej storitvi. 

4 Prost tranzit letalskih paketov je zajamčen na celotnem ozemlju zveze. Vendar 
članice, ki ne opravljajo storitev poštnih paketov, niso dolžne odpravljati letalskih paketov p 
površinski poti. 

5 Če država članica ne spoštuje določb o prostem tranzitu, lahko druge države član'0 

prekinejo svoje poštne storitve s to državo. 

3. člen 
Lastništvo poštnih pošiljk 

1 Poštna pošiljka ostane pošiljateljeva lastnina, dokler ni vročena upravičencu, razen če J 
bila pošiljka zaplenjena v skladu z zakonodajo naslovne države. 

4. člen 
Uvajanje nove storitve 

1 Poštne uprave lahko sporazumno uvedejo novo storitev, ki ni izrecno predvidena v aktih 
zveze. Pristojbine za novo storitev odreja vsaka udeležena uprava glede na stroške za opravljanj 
storitve. 

5. člen 
Denarna enota 

1 Denarna enota, predvidena v 7. členu ustave ter uporabljena v konvenciji in drugih a 
zveze, je posebna pravica črpanja (DTS). 

6. člen 
Poštne znamke 

1 Samo poštne uprave izdajajo poštne znamke, ki potrjujejo plačilo poštnine v skladu 
zveze. Odtisi poštnega predplačila, odtisi frankirnih strojev in odtisi tiskarskih strojev ali 
tiskalnih postopkov ali postopkov žigosanja, ki so v skladu z določbami Pravilnika o pisemski p 
se lahko uporabljajo samo s pooblastilom poštne uprave. 

2 Vsebina in motivi poštnih znamk morajo spoštovati duha preambule ustave Sveto 
poštne zveze in odločitve organov zveze. 
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7- člen 

Pristojbine 

skladu za različne mednarodne poštne in posebne storitve določijo poštne uprave v 
storiteyZ na^6^ konvencije pravilnikov. Praviloma morajo ustrezati stroškom zagotavljanja teh 

bi^ v • ^ara^unane pristojbine, vključno s tistimi, ki so kot smernice navedene v aktih, morajo 
Ocat~ a^take ^ot tiste, ki se v notranjem prometu zaračunavajo za pošiljke z enakimi lastnostmi 

8°nja, količina,"čas predelave itd.). 

vlflj , P°štae uprave so pooblaščene, da presežejo katerekoli pristojbine, zapisane v aktih, 
no s tistimi, ki so navedene kot smernice, če: 

3.1 
0 Poštnine, ki jih zaračunavajo za enake storitve v notranjem prometu, višje od teh, ki so 
Predvidene v aktih; 

3 2 ie tr> • 
J lo nujno zaradi kritja stroškov opravljanja njihovih storitev ali zaradi kakršnihkoli drugih 

razumljivih vzrokov. 
4 

dovolj- Nad m^n'malno ravnjo pristojbin, določeno v drugem odstavku, lahko poštne uprave 
pošiljke Zm^ane Pristojbine, ki temeljijo na njihovih notranjih predpisih za pisemske poštne 
Uporabniic°

ddane V ni^ov' ^avi- Lahko npr. ponudijo ugodnejše tarife velikim poštnim 

5 
P^dvidej^^k^kom se ne smejo zaračunavati nobene druge pristojbine, razen tistih, ki so 

6 
v alftijj ^saka Poštna uprava obdrži pristojbine, ki jih je zaračunala, razen če ni drugače določeno 

jUfen 
Oprostite 

l 

v Poštnin 

Načelo 

^ konvenciji mora biti izrecno določeno, v katerih primerih se poštnine oprostijo. 

Poštna storitev 

1.1 

2 

2.1 

Mihove rvoir inrni«!.. _ ■ *   v* ■ ■ i i i v* i v . /«-. > « > 

°Proše, 

Pisemske poštne pošiljke, ki se nanašajo na poštno službo in jih pošiljajo poštne uprave ali 

Pošte letalsko ali površinsko ali v letalskem prevozu površinske pošte (S.A.L.), i 

Clle Vseh poštnin. 
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2.2 Pisemske poštne pošiljke, ki se nanašajo na poštno službo, so oproščene vseh poštnin, 

razen dodatnih letalskih pristojbin, če: 

2.2.1 se izmenjavajo med organi Svetovne poštne zveze in organi ožjih zvez; 

2.2.2 se izmenjavajo med organi teh zvez; 

2.2.3 jih ti organi pošiljajo poštnim upravam ali njihovim poštam. 

2.3 Paketi, ki se nanašajo na poštno službo, so oproščeni vseh poštnin, če se izmenjavajo ta 

2.3.1 poštnimi upravami; 

2.3.2 poštnimi upravami in Mednarodnim uradom; 

2.3.3 poštami držav članic; 

2.3.4 poštami in poštnimi upravami. 

• Hndatnib 
2.4 Letalski paketi, razen tistih, ki prihajajo iz Mednarodnega urada, so oproščeni o 
letalskih pristojbin. 

3 Vojni ujetniki in civilni zaporniki 

3.1 Pisemske poštne pošiljke, poštni paketi in pošiljke poštnih denarnih služb, nasl0^®^^, 
vojne ujetnike ali ki jih oni pošiljajo neposredno ali prek uradov, omenjenih v Pravilniku o p ^ se 

pošti, so oproščeni vseh poštnin, razen dodatnih letalskih pristojbin. Pripadniki vojskujo^^ ^ 
strani, zajeti in internirani v nevtralni državi, so izenačeni z vojnimi ujetniki v vsem, na 

nanašajo prej omenjene določbe. 

3.2 Določbe v prvem odstavku 3. člena prav tako veljajo za pisemske poštne pošiljke, P°® 

pakete in pošiljke poštne denarne službe, ki izvirajo iz drugih držav in so naslovljeni na civil116 

internirane osebe ali so jih one poslale, kot jih opredeljuje Ženevska konvencija z dne 12. aVguS 

1949 o zaščiti civilnih oseb med vojno, neposredno ali prek uradov, omenjenih v Pravilnik110 

pisemski pošti. 
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3.3 7 

Poštu urade iz Pravilnika o pisemski pošti prav tako velja oprostitev poštnin za pisemske 
v n 6 P^jke, poštne pakete in pošiljke poštne denarne službe, ki se nanašajo na osebe, navedene 

etn 10 drugem odstavku 3. člena, kijih pošiljajo ali sprejemajo neposredno ali kot posredniki. 

kale 'v. so oproščeni poštnine do mase 5 kg. Omejitev mase se poveča do 10 kg pri paketih, n vsebina je nedeljiva, in pri paketih, ki so naslovljeni na taborišče ali tamkajšnje zaupnike 
ikov ("hommes de confiance") za razdelitev zapornikom. 

4 
Literatura za slepe 

4 j 
Literatura za slepe je oproščena vseh poštnin, razen dodatnih letalskih pristojbin. 

9člen 

^tna varnost 

ravHeh *>°^tne uPrave morajo sprejeti in izvajati dejavno varnostno strategijo na vseh 
s teni P°^tnega delovanja za ohranjanje in povečevanje zaupanja strank v poštne storitve in 

Za Ugotovitev konkurenčnosti na trgu. 
2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

kak, 

Cilj te strategije je: 

dvigovati kakovost storitev v celoti; 

povečevanje zavedanja zaposlenih o pomembnosti varnosti; 

uvajanje ali krepitev varnostnih enot; 

Pravočasno širjenje informacij o delovanju, varnosti in preiskovanju in 

spodbujati predlaganje posebnih zakonov, predpisov in ukrepov za izboljšanje 

v°sti in varnosti poštnih storitev v svetu zakonodajalcu. 
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Drugi del 

Pravila, ki se uporabljajo za pisemsko in paketno pošto 

1. poglavje 

Zagotavljanje storitev 

10. člen 
Osnovne storitve 

1 Poštne uprave zagotavljajo sprejemanje, predelavo, prevoz in vračanje pisemskih 
pošiljk. To zagotavljajo tudi za poštne pakete, kot je to določeno v konvenciji, pn 0 ^jge 
paketih in po dvostranskem sporazumu pa s katerimkoli drugim sredstvom, ki je ug° 
za njene stranke. 

2 Pisemske poštne pošiljke so razvrščajo po enem od naslednjih dveh sistem® 
poštna uprava si prosto izbere sistem, ki ga uporablja v svojem odhodnem prometu. 

3 Prvi sistem temelji na hitrosti predelave pošiljk. Delijo se na: 

3.1 prednostne pošiljke: pošiljke, ki se prevažajo prednostno po najhitrejši poti (letalsk^,^^ 
površinsko); omejitve mase: v splošnem 2 kg, vendar 5 kg v poslovanju med uPr: 

ki sprejemajo take pošiljke od svojih strank, 5 kg za pošiljke s knjigami in t>r0S 

(izbirna storitev), 7 kg za literaturo za slepe; 

• dališ' ^aS 

3.2 navadne pošiljke: pošiljke, za katere pošiljatelj izbere nižjo tarifo, ki vključuje 
do vročitve; mejna masa: enaka kot v prvem odstavku 3. člena. 

4 Drugi sistem temelji na vsebini pošiljk. Delijo se na: 

4.1 pisma in dopisnice s skupnim imenom LC; mejna masa: 2 kg, vendar 5 kg v posl° 
med upravami, ki sprejemajo take pošiljke od svojih strank; 

asa: 2 M 
4.2 tiskovine, literaturo za slepe in male pakete pod skupnim imenom AO; mejna m 

za male pakete, vendar 5 kg v poslovanju med upravami, ki sprejemajo take p 
od svojih strank, 5 kg za tiskovine, 7 kg za literaturo za slepe. 

5 Posebne vreče s tiskovinami (časopisi, revijami, knjigami itd.) za istega našlo* 
istem naslovu se v obeh sistemih imenujejo M-vreče; mejna masa: 30 kg. 

6 Izmenjava paketov, katerih masa presega 20 kg, vendar ni masa nobenega paketa 
50 kg, je izbirna. 

7 Kot splošno pravilo velja, da se paketi izročajo naslovnikom v najkrajšem m°®0^^0veH1 

in v skladu z določbami, ki veljajo v naslovni državi. Če paketi niso vročeni na našlo 
naslovu, je treba o njihovem prispetju brez odlašanja, razen če to ni mogoče, obvestiti nas 
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g 
, Vsaka država, katere poštna uprava ne opravlja prevoza paketov, lahko uredi, da določbe 

0knVenci-ie lajajo prevozne družbe. Obenem lahko to storitev omeji na pakete, ki izvirajo z 
^ttiočij ali so naslovljeni na območja, ki jih oskrbujejo te družbe. Poštna uprava ostane odgovorna 

IZvajanje konvencije in Pravilnika o paketni pošti. 

»člen 
°Stnine in dodatne letalske pristojbine 

ob • ^^ravna uprava določi poštnine za prevoz pisemskih poštnih pošiljk po celotnem 
o** ^eze. Poštnine morajo pokrivati stroške dostave pošiljk do naslovnikovega prebivališča z 
evanjem, da se ta dostava omenjenih pošiljk opravi v naslovni državi. 

2 
i. Pristojbine za prednostne pisemske poštne pošiljke vključujejo vse dodatne stroške za 
niler prenos. 

^ Uprave, ki uporabljajo sistem na temelju vsebine pisemskih poštnih pošiljk, so upravičene, 

3.1 

3.2 

3.3 

zaračunajo dodatne letalske pristojbine za letalske pisemske pošiljke; 

zaračunajo za letalski prevoz površinskih pošiljk S.A.L. z zmanjšano prednostjo dodatne 
pristojbine, ki so nižje od pristojbin za letalske pošiljke; 

določijo kombinirane pristojbine za predplačilo/frankiranje letalskih pošiljk in pošiljk 
S.A.L. ob upoštevanju stroškov za svoje poštne storitve in stroškov za letalski prevoz. 

Uprave določijo dodatne letalske pristojbine, kijih zaračunajo za letalske pakete. 

Cetotn ^oc*atne letalske pristojbine so odvisne od dajatev za letalski prevoz in enotne vsaj na 
letai ,em ozemlju vsake naslovne države ne glede na uporabljeno pot; pri računanju dodatne 

°braz C Pr'st°jbine za letalsko pisemsko poštno pošiljko lahko uprave upoštevajo maso vseh Cev v javni uporabi, ki so morebiti pripeti nanjo. 

6 

6.1 

6-2 

Odpravna uprava lahko dovoli za pisemske poštne pošiljke, v katerih so: 

časopisi in revije, tiskani v njihovi državi, znižanje praviloma do največ 50 odstotkov 
tarife, ki sicer velja za to kategorijo pošiljk; 

knjige in brošure, muzikalije in zemljevide, če ne vsebujejo reklam ali oglasov, razen 
tistih, ki so na platnicah ali notranjih praznih listih, enako znižanje, kot je navedeno v 
Prvem odstavku 6. Člena. 

7 ' 
od pr: .^pravna uprava lahko za nestandardizirane pošiljke uporabi pristojbine, ki so drugačne 

°Jbin za standardizirane pošiljke, opredeljene v Pravilniku o pisemski pošti. 

letali ^^nje pristojbin iz šestega odstavka se uporablja tudi za pošiljke, ki se prevažajo z 
enega znižanja pa ni v delu pristojbine, ki krije stroške takega prevoza. 
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12. člen 
Posebne pristojbine 

1 Nobena pristojbina za vročitev se ne zaračuna naslovniku za male pakete z maso, 
od 500 g. Če so v notranjem prometu mali paketi z maso, večjo od 500 g, obremenjeni s pi"lS J 
za vročitev, se enaka pristojbina zaračuna tudi za male pakete v dohodnem mednarodnem pr0 

2 Poštne uprave so pooblaščene, da v spodaj naštetih primerih zaračunajo enake pristojb 
kot v notranjem prometu. 

2.1 Pristojbina za pošiljke, predane po skrajnem času za pošiljanje, se zaračuna pošiljatelju- 

2.2 Pristojbina za pošiljke, predane zunaj rednega delovnega časa okenca, se zara^ 
pošiljatelju. 

2.3 Pristojbina za prevzem na pošiljatelje vem naslovu se zaračuna pošiljatelju. 

2.4 Pristojbina za dvig pisemske poštne pošiljke zunaj rednega delovnega časa okenca 

zaračuna naslovniku. 

2.5 Pristojbina za poštno ležeče ('poste restante') se zaračuna naslovniku; pri Jra^v 
pošiljatelju ali preusmeritvi paketa ne sme znesek za prenos preseči zneska, dolo 
Pravilniku o paketni pošti. 

2.6 Ležarina za vsako pisemsko poštno pošiljko, katere masa presega 500 g, in za vsa^ ^ za 

ki ga naslovnik ni prevzel v predpisanem roku. Ta pristojbina ne velja za liter® je 

slepe. Za pakete jo zaračuna uprava, ki opravi vročitev, v dobro uprave, katere s ^ ^ 
hranila paket prek predpisanih rokov; pri vrnitvi pošiljatelju ali preusmeritvi zn 
prenos ne sme preseči zneska, določenega v Pravilniku o paketni pošti. 

3 Če je paket dostavljen na naslovnikov naslov običajno, se naslovniku ne sme zaračufla 

pristojbina za vročitev. Če pa običajna dostava na naslovnikov naslov ni zagotovljeni 

treba obvestilo o prispetju vročiti brezplačno. V tem primeru, in če je dostava na 
• 

naslovnikov naslov ob obvestilu o prispetju ponujena izbirno, se lahko naslovniku 

zaračuna pristojbina za vročitev. To mora biti enaka pristojbina, kot velja za notranji 

promet. 

4 Poštne uprave, ki so pripravljene pokrivati tveganja ob višji sili, so poobl^fV^ v 

zaračunajo pristojbino za kritje tveganja ob višji sili, katere najvišji znesek je " 
pravilnikih. 
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*3. člen 
Priporočene pošiljke 

Pisemske poštne pošiljke se lahko pošiljajo kot priporočene pošiljke. 

2 
ne Pristojbina za priporočene pošiljke se plača vnaprej. Sestavljena je iz poštnine in 
po^

enUivega zneska za priporočnino, katere najvišji znesek je določen v Pravilniku o pisemski Pošti. 

3 
h« i # *-** uv <xuiiwvaju vcuiiuoiiu utuv^i, iiuuw - «•»» 

jih zaračunajo poleg pristojbine, omenjene v drugem odstavku, še posebne pristojbine, ki 

Kadar se zahtevajo izjemni varnostni ukrepi, lahko poštne uprave pošiljatelju ali 
:u zaračunajo poleg pristojbine, i 

Predvidevajo njihovi notranji predpisi. 

J4' člen 
°^iljke s potrjeno vročitvijo 

Up Pisemske poštne pošiljke se lahko pošiljajo kot potrjene vročitve pošiljke v izmenjavi med 
ami> ki se strinjajo z izvajanjem te storitve. 

2 

Prist 'K' Pristojbina za pošiljke s potrjeno vročitvijo se plača vnaprej. Sestavljena je iz poštnine in 
Prist v°e 23 Potl3eno vročitev, ki jo določi odpravna uprava. Ta pristojbina mora biti manjša od °J me za priporočeno pošiljko. 

p5' Ž'en 

1 J^e z označeno vrednostjo 

d0[(U| Prednostne in navadne pošiljke in pisma, ki vsebujejo vrednostne papirje, dragoceni 
j° Q ®nt' ali predmeti in tudi paketi se lahko izmenjavajo z zavarovanjem vsebine za vrednost, ki 
Sv°jo 3 P°^ateU- Ta izmenjava je omejena na poslovanje med poštnimi upravami, ki so izrazile 

Pripravljenost sprejemati take pošiljke vzajemno ali samo v eni smeri. 
2 
lah^o ravi'oma je znesek zavarovane vrednosti neomejen. Vsaka uprava, če se ta nanaša nanjo, 
prav:i °^eji zavarovano vrednost na znesek, ki pa ne sme biti nižji od zneska, določenega v 
je en . Vendar se lahko uporabi omejitev zavarovane vrednosti v notranjem prometu samo, če 

pa^etj,3 Z0es^u a'' v'šja od zneska odškodnine, določenega za izgubo priporočene pošiljke ali 
fcve^e 2 maso enega kilograma. Najvišji znesek v DTS se uradno sporoči državam članicam 

3.1 

3.2 

Pristojbina za pošiljke z označeno vrednostjo se plača vnaprej. Sestavljena je: 

2a Pisemske poštne pošiljke iz redne poštnine, nespremenljive pristojbine za priporočene 
Pošiljke, določene v drugem odstavku 13. člena, in zavarovalnine; 

23 Pakete iz osnovne pristojbine, pristojbine za izbirno odpravo in navadne zavarovalnine; 
Vse dodatne letalske pristojbine in pristojbine za posebne storitve se dodajo osnovni 
Pristojbini; pristojbina za odpravo ne sme presegati priporočnine za pisemske poštne 
Pošiljke; 

"ov, 
eojbe, 'r2004 53 poročevalec, št. 116 



4 Namesto nespremenljive priporočnine lahko poštne uprave zaračunajo usj^t£re 

pristojbino, veljavno v njihovem notranjem prometu, ali izjemoma pristojbino, 
najvišji znesek je določen v Pravilniku o pisemski pošti; 

5 Najvišji znesek zavarovalnine je določen v pravilnikih; 

5.1 pri pisemski pošti velja ta pristojbina za vsako naslovno državo, tudi za države, ki 
sprejemajo pokrivanje tveganja ob višji sili; 

5.2 pri paketih se vsaka pristojbina za pokrivanje tveganja ob višji sili določi-tako, da vsota 

pristojbine in pristojbine za navadno zavarovanje ne preseže največjega zneska 

zavarovalne pristojbine. 

6 Če se zahtevajo izjemni varnostni ukrepi, lahko uprave pošiljatelju ali 
zaračunajo poleg pristojbin iz tretjega, četrtega in petega odstavka še posebne pns J 
predvidene v njihovih notranjih predpisih. 

7 Poštne uprave imajo pravico svojim strankam zagotavljati storitev P0^'^enJ 

označeno vrednostjo v skladu s specifikacijami, drugačnimi od opredeljenih v 

členu. 

16. člen 
Odkupne pošiljke 

1 Nekatere pisemske poštne pošiljke in paketi se lahko pošiljajo s plačilom po povzetju, 

izmenjavo odkupnih pošiljk je potreben prejšnji sporazum med odpravno in naslovno uprava 

17. člen 
Ekspresne pošiljke 

mslce 
1 V državah, v katerih uprave izvajajo to storitev, se na pošiljateljevo zahtevo p1 

poštne pošiljke vročijo po posebnem slu takoj, ko je mogoče po prispetju pošiljk v dostavno p ^ 
Vsaka uprava ima pravico omejiti to storitev na prednostne pošiljke, letalske pošiljke, in če & 
edini uporabljeni način prenosa med upravama, na površinske LC-pošiljke. 

2 Uprave, ki imajo različne načine dostave pisemske pošte, morajo ekspresne pošiljk®^^ 
po njihovem prispetju v dohodno izmenjalno pošto uvrstiti v najhitrejši notranji način razvr 
pisemskih pošiljk in jih nato čim hitreje predelati. 

me bit* 
3 Za ekspresne pošiljke je treba poleg redne poštnine plačati še pristojbino, ki ne s ^ 
manjša od zneska predplačila za navadno prednostno/neprednostno pošiljko, odvisno od Prirn ce'j0ti 
navadno pismo, in ni višja od zneska, določenega v pravilnikih. Ta pristojbina mora biti 
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obv^ VnaPreJ- Za pakete je plačljiva tudi, če ne morejo biti vročeni ekspresno, temveč le z estilom o prispetju. 

4 v 

sklad ekspresna vročitev vključuje posebne zahteve, se lahko zaračuna dodatna pristojbina v 
j , u z določbami, ki se nanašajo na istovrstne pošiljke v notranjem prometu. Za pakete se plača 

pri ^ Pr*st°jhina tudi, če je bil paket vrnjen pošiljatelju ali preusmerjen; vendar pa v takih er'h Preneseni znesek ne sme preseči najvišjega, določenega v Pravilniku o paketni pošti. 

dosta Predpisi naslovne uprave to dovoljujejo, lahko naslovniki takoj po prispetju pošiljk od 
u 

Vne Pošte zahtevajo ekspresno dostavo njim namenjenih pošiljk. V tem primeru ima naslovna 
a Pn vročitvi pravico zaračunati pristojbino, ki velja v njenem notranjem prometu. 

18- člen 

patnica 

°znač P°ŠiljatdJ priporočene pošiljke, pošiljke s potrjeno vročitvijo, paketa ali pošiljke z 
je do^"0 Vrednostj° lahko ob oddaji zahteva povratnico, če plača pristojbino, katere najvišji znesek °cen v pravilnikih. Ta povratnica se mu vrne po najhitrejši poti (letalsko ali površinsko). 

°me"t ^Prave lahko pri paketih omejijo to storitev na pakete z označeno vrednostjo, če je taka ev Predvidena v njihovih notranjih predpisih. 

Oseb"1 
na Vr°čitev naslovniku 

Zahtevo ^ Pos'ovanJu med poštnimi upravami, ki se strinjajo o tej storitvi, in na pošiljateljevo 
°Sebno SC Pr'Poro^ene pošiljke, pošiljke s potrjeno vročitvijo in pošiljke z označeno vrednostjo 
pošiljke VrC"^° naslovniku. Uprave se lahko sporazumejo, da to možnost dovolijo le za take 
prjst 

1 jih spremlja povratnica. V vseh primerih plača pošiljatelj za osebno vročitev naslovniku 
ln°, katere najvišji znesek je določen v Pravilniku o pisemski pošti. 

J°-člen 
°5iljke ^ v . > oproščene pristojbin in dajatev 

p°§ilj ,^r' Poslovanju med poštnimi upravami, ki so izrazile svoje soglasje s tem, lahko 

katerimi ^ S Prej^nj° izjavo na odpravni pošti prevzamejo plačilo vseh pristojbin in dajatev, s 
pošiljka Se °^remenU0 pisemske poštne in paketne pošiljke ob vročitvi. Dokler pisemska poštna 
Pristni k- 01 Vr°čena naslovniku, lahko pošiljatelj še po oddaji zahteva, da se pošiljka vroči brez 

J m m dajatev. 
2 

P0trebnoP^iljatdji prevzamejo plačilo zneskov, ki jih lahko zahteva naslovna pošta. Če je °> morajo položiti začasno kritje. 
3 
pravilniv?dpraVna uPrava zaračuna pošiljatelju pristojbino, katere najvišji znesek je določen v 

'ln jo zadrži kot plačilo za storitve, opravljene v odpravni državi. 

4 Č 
2aračUn V6 zahteva vložena po oddaji pisemske poštne pošiljke, odpravna uprava prav tako 

odatno pristojbino, katere najvišji znesek je določen v pravilnikih. 
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pravilnikih. Ta pristojbina ni odvisna od pristojbine za predložitev carini. Zaračuna se pošiljk J 
dobro naslovne uprave. 

6 Vsaka poštna uprava ima pravico omejiti opravljanje storitev pošiljk, opr°š^e^ 
pristojbin in dajatev, le na priporočene poštne pisemske pošiljke in pošiljke z ozna 

vrednostjo. 

21. člen 
Storitev mednarodnih poslovnih odgovorov 

1 Poštne uprave se lahko medsebojno sporazumejo o sodelovanju pri izbirni 
mednarodnih poslovnih odgovorov (CCRI - correspondance commerciale-reponse internatio 
Vse uprave pa so dolžne zagotavljati storitev vračanja pošiljk CCRI. 

22. člen 
Mednarodni kuponi za odgovor 

i * **h izdaja 1 Poštnim upravam je dovoljeno prodajati mednarodne kupone za odgovor, ki Jjn 

Mednarodni urad, in omejiti to prodajo v skladu z njihovimi notranjimi predpisi. 

2 Vrednost mednarodnega kupona za odgovor je določena v Pravilniku o pisemski p° 
Prodajna cena, ki jo določijo poštne uprave, ne sme biti nižja od te vrednosti. 

* ^ 
3 Kuponi za odgovor se lahko v vsaki državi članici zamenjavajo za poštne znamke, 
tega ne preprečujejo notranji predpisi izmenjalne države, enako za poštne celine ali P ^ 
predplačilne znamke ali odtise, ki pomenijo najnižje predplačilo za navadno prednostno pise 

poštno pošiljko ali navadno letalsko pismo, poslano v tujino. 

4 Poštna uprava države članice si lahko dodatno pridrži pravico, da zahteva 
odgovor in predplačljive pošiljke v zamenjavo za tiste kupone za odgovor, ki jih je treba pre 

sočasno. 

23. člen 
Lomljivi paketi. Zelo veliki paketi 

ti mora 

1 Vsak paket, ki vsebuje lahko lomljive predmete in s katerim je treba skrbno ravna , 
imeti oznako "colis fragile" (lomljivo). 

2 Z oznako "colis encombrant" (zelo velik paket) se označi vsak paket: 
ki j' 2.1 katerega mere presegajo omejitve, določene v pravilniku o paketni pošti, ali mere> 

medsebojno določijo uprave; 

2.2 ki zaradi oblike ali strukture ni primeren za skladanje z drugimi paketi ali zahteva poS 

previdno ravnanje. 

poročevalec, št. 116 56 



n . lomljive pakete in zelo velike pakete se lahko zaračuna dodatna pristojbina, katere 
tišina je določena v Pravilniku o paketni pošti. Če je paket lomljiv in zelo velik, se 

a na pristojbina zaračuna le enkrat. Zaradi tega se dodatne letalske pristojbine ne smejo povišati. 

U Izmenjava lomljivih paketov in zelo velikih paketov je omejena na poslovanje med Vami, ki sprejemajo take pakete. 

^ Člen 

britev "Consignment" 

iine uprave se lahko medsebojno dogovorijo o sodelovanju pri zbirni storitvi, ovani "Consignment", za skupinske pošiljke enega pošiljatelja, namenjene v tujino. 

Kadar je mogoče, se ta storitev označi z logotipom, določenim v Pravilniku o paketni pošti. 
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3 Podrobnosti te storitve se določijo dvostransko med odpravnimi in naslovnimi upravami na 
podlagi določb, kijih opredeli Poštnooperativni svet. 

25. člen 
Pošiljke, ki se ne sprejemajo. Prepovedi 

1 Pošiljke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v konvenciji in pravilnikih, se 

sprejmejo. 

2 Ob upoštevanju izjem, navedenih v pravilnikih, je prepovedano vlagati spodaj našte 
predmete v vse kategorije pošiljk: 

2.1 mamila in psihotropne snovi; 

2.2 eksplozivne, vnetljive ali druge nevarne snovi in radioaktivne snovi; 

2.2.1 med prepovedi ne spadajo: 

2.2.1.1 biološke snovi iz 44. člena, poslane v pisemskih poštnih pošiljkah; 

2.2.1.2 radioaktivne snovi iz 26. člena, poslane v pisemskih poštnih pošiljkah in poštnih 

paketih; 

2.3 pohujšljive in nemoralne predmete; 

2.4 žive živali, razen izjem, naštetih v tretjem odstavku; 

2.5 predmete, katerih uvoz in kroženje sta prepovedana v naslovni državi; 

2.6 predmete, ki bi lahko zaradi svoje narave ali pakiranja povzročili nevarnost za uslužben 
ali pa umazali ali poškodovali druge pošiljke ali poštno opremo; 

2.7 dokumente tekoče in osebne korespondence v izmenjavi med osebama, ki i^sta 
pošiljatelj ne naslovnik ne osebe, ki živijo z njima. 

3 Vendar je dovoljeno dajati 

3.1 v pisemske poštne pošiljke, razen v pošiljke z označeno vrednostjo: 

3.1.1 čebele, pijavke in sviloprejke; 

i/ si j^1 

3.1.2 parazite in uničevalce škodljivega mrčesa, namenjene nadzoru tega mrčesa, Ki 
izmenjavajo uradno priznane ustanove; 
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3.2 v pakete žive živali, katerih prevoz s pošto dovoljujejo poštni predpisi v zadevnih državah. 

V poštne pakete je prepovedano vstavljati spodaj naštete predmete: 

dokumente tekoče in osebne korespondence v izmenjavi med osebama, ki nista ne 

Pošiljatelj ne naslovnik ne osebe, ki živijo z njima; 

4 2 
, jkakršnokoli dopisovanje med osebama, ki nista ne pošiljatelj ne naslovnik ne osebe, 
KI z«vijo z njima. 

izd! *r- ^reP°ve^ano je vstavljati kovance, bankovce, bone ali kakršnekoli vrednostne papirje, 
j Jlve prinosniku, potovalne čeke, platino, zlato ali srebro, obdelano ali ne, drage kamne, 
^ S11 je ali druge dragocene predmete: 

_ v pisemske poštne pošiljke brez označene vrednosti; če pa notranji predpisi odpravnih in 

naslovnih držav to dovoljujejo, se lahko taki predmeti pošiljajo v zaprtih ovojnicah kot 

Priporočene pošiljke; 

5.2 
0znače V ^a^ete ^rez označene vrednosti, ki se izmenjavajo med državama, ki dovoljujeta 
0značeVai^e vre^nost^> P°le8 te8a lahko vsaka uprava prepove prilaganje zlatih palic v pošiljke z 
naslov"0 Vre^nostj° a'' brez označene vrednosti, ki so odpravljene na njenem ozemlju ali so 
teh n fne nanJ a^i poslane v odprtem tranzitu čez njeno ozemlje; lahko omeji dejansko vrednost 

Predmetov. 

^ ^ Tiskovine in literatura za slepe ne smejo: 

•meti nobenega napisa ali vsebovati nobenega dokumenta, ki bi imel naravo tekočega in 
^ ^ osebnega dopisovanja; 

vsebovati nobenih poštnih znamk ali oblik predplačil, žigosanih ali nežigosanih, ali drugih 
^ Papirjev z denarno vrednostjo. 

Obravnava napačno sprejetih pošiljk je določena v pravilnikih. Vendar se pošiljke, ki 
VSebu- 

JeJ° predmete iz prvega, drugega in tretjega odstavka 2. člena, v nobenem primeru ne smejo 

'v njihov naslovni kraj, vročiti naslovnikom ali vrniti v odpravni kraj. 

I6- čle„ 

^ne snovi 

d°|0£b Preicm radioaktivnih snovi, oblikovanih in pakiranih v skladu z ustreznimi 
s°§lasjain' tilnikov, je omejen na poslovanje med poštnimi upravami, ki so izrazile svoje 2a sprejem takih pošiljk na podlagi vzajemnosti ali samo enostransko. 

t)°VerHber2004 
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2 Pri pošiljanju v pisemskih poštnih pošiljkah veljajo zanje tarife za prednostne 

pošiljke ali tarife za pismo in priporočeno ravnanje. 

3 Radioaktivne snovi v pisemskih poštnih pošiljkah ali poštnih paketih je tre') 

odpraviti po najhitrejši poti, navadno letalsko, ob plačilu ustreznih dodatnih pristojbin. 

4 Radioaktivne snovi lahko pošiljajo samo pravilno pooblaščeni pošiljatelji. 

27. člen 
Preusmeritev 

1 Če naslovnik spremeni svoj naslov, se mu pisemske poštne pošiljke takoj prepošljejo P0^ 

pogoji, določenimi v pravilnikih. 

2 Pošiljke pa se ne preusmerijo: 

2.1 če je pošiljatelj prepovedal preusmeritev z opombo v jeziku, ki ga razumejo v našlo 
državi; 

2.2 če je poleg naslovnikovega naslova napisan še izraz "ali stanovalec". 

3 Poštne uprave, ki zaračunajo pristojbino za zahtevke za preusmeritev v svojem not 
prometu, so pooblaščene, da zaračunajo enako pristojbino tudi za mednarodni promet. 

4 Razen za izjeme, predvidene v pravilnikih, se ne zaračuna nobena dodatna pristojbini ^ 
pisemske poštne pošiljke, preusmerjene iz države v državo. Uprave, ki zaračunavajo pristop1 

preusmeritev pošiljk v svojem notranjem prometu, pa so pooblaščene, da zaračunajo isto pristoj 
za mednarodne pisemske poštne pošiljke, preusmerjene v njihovih državah. 

28. člen 
Nevročljive pošiljke 

1 Poštne uprave vrnejo pošiljke, ki jih iz kateregakoli razloga ni bilo mogoče vr° 
naslovnikom. 

2 Čas hranjenja pošiljk je določen v pravilnikih. 

odil'> ki 
3 Če paketa ni mogoče vročiti ali je uradno zadržan, se z njim ravna v skladu z navo 
jih da pošiljatelj v okviru omejitev, določenih v Pravilniku o paketni pošti. 

4 Če se pošiljatelj odpove paketu, ki ga ni bilo mogoče vročiti naslovniku, P^flj 
obravnava naslovna uprava v skladu s svojimi predpisi. Niti pošiljatelju niti nobeni drugi P^a(jj 
upravi ni treba plačati nobenih poštnin, carin ali drugih dajatev, ki bi morda nastali za 

tega paketa. 
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Se . . Samo predmeti v paketih, za katere obstaja bojazen, da se bodo hitro pokvarili ali razpadli, 

prod pr?dat* brez prejšnjega opozorila ali pravnih formalnosti. V dobro upravičenca se 
ra?r,ai?- med prenosom ob odhodu ali vrnitvi. Če je prodaja nemogoča, se pokvarjeni ali 

Padh Predmeti uničijo. 

dodabi ^azen P" izjemah, predvidenih v Pravilniku o pisemski pošti, se ne zaračunavajo nobene 
uprave

e Pristojbine za nevračljive pošiljke, ki se vrnejo v odpravno državo. Vendar pa smejo 
etlakc>e' ^ ^ara^unavajo pristojbino za vračilo pošiljke v svojem notranjem prometu, zaračunati Pristojbino za mednarodno pošto, ki jim je vrnjena. 

PoŠil' na določbe šestega odstavka je uprava, če prejme pošiljke za vračilo 
Pošil 6 •' k' so j*'1 v oddali uporabniki, ki prebivajo na njenem ozemlju, upravičena 
Preseč" - a" P°šiljateljem zaračunati pristojbino za predelavo po kosih pošiljk, ki pa ne sme 

' P°stnine, ki bi jo zaračunala, ko bi bila pošiljka oddana pri obravnavani upravi. 

7.1 7 
namene določb iz sedmega odstavka pomeni izraz 'pošiljatelj' ali 'pošiljatelji' 

°sebe ali subjekte, katerih imena so napisana na naslovu ali naslovih vrnitve. 

■ Sprememba ali popravek naslova na pošiljateljevo zahtevo 

naslov ^°^'jatelj lahko zahteva umik pisemske poštne pošiljke iz pošte, spremembo ali popravek 
na nJej pod pogoji, ki jih določajo pravilniki. 

2 v 
nJeni predpisi to dopuščajo, je vsaka poštna uprava dolžna sprejeti zahtevke za umik iz 

P°Žte> spr emembo ali popravek naslova na njej za vsako poštno pisemsko pošiljko, ki je oddana v 

druge uprave. 

3 

Pravilnik^°^^ate^ za vsa^ za^lteve"c posebno pristojbino, katere najvišji znesek je določen v 

4 
Jamčiti f°^'-'ate'j paketa lahko zahteva, da se mu ta paket vrne ali pa spremeni naslov na njem. 

0ra 23 plačilo zneskov, potrebnih za nadaljnji prenos. 
5 

sprejema
UPrave Pa imajo možnost, da ne sprejmejo zahtev iz četrtega odstavka, če jih ne 
J° v svojem notranjem prometu. 

iv"5" 
0,2v«Wce 
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1 Poizvednice se lahko obravnavajo v šestih mesecih od dneva po oddaji pošiljke. 

2 Vsaka poštna uprava mora sprejeti poizvednice za vsako pošiljko, ki je bila oddana P 
drugi upravi. 

3 Za navadne pakete in pakete z označeno vrednostjo se pripravijo posebne poizvednice. 

4 Obravnava poizvednic je brezplačna. Če pa se zahteva prenos poizvednice z EMS. 
dodatne stroške praviloma oseba, kije dala zahtevo. 

31. člen 
Carinski pregled 

1 Poštni upravi odpravne in naslovne države sta pooblaščeni, da predložita pošilj 
carinski pregled v skladu z zakonodajo njunih držav. 

2 Pošiljke, ki morajo biti carinsko pregledane, se lahko obremenijo s pri^ojt^^ 
predložitev carini, katere najvišji znesek je določen v pravilnikih. Ta pristojbina se zara . jj^oli 
za predložitev carini in carinski pregled pošiljk, ki so obremenjene s carinskimi ali ka e 

drugimi podobnimi pristojbinami. 

32. člen 
Carinske dajatve 

lode po§*Uk' 1 Poštne uprave, ki so pooblaščene, da za stranke opravljajo carinske pregie" 
lahko strankam zaračunajo carino, ki temelji na dejanskih stroških. 

33. člen 
Carina in druge dajatve 

o od 
1 Poštne uprave so pooblaščene, da pošiljateljem ali naslovnikom pošiljk, ° 
primera, zaračunajo carino in vse druge obvezne dajatve. 

2. poglavje 

Odgovornost 

34. člen 
Odgovornost poštnih uprav. Odškodnine 

1 Splošno 

1.1 Razen v primerih, ki jih predvideva 35. člen, so poštne uprave odgovorne za: 
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izgubo, oplenitev ali poškodovanje priporočenih pošiljk, navadnih paketov in pošiljk z 
označeno vrednostjo; 

izgubo pošiljk s potrjeno vročitvijo; 

Če pride do izgube, popolne oplenitve ali uničenja priporočene pošiljke, navadnega 
paketa in pošiljke z označeno vrednostjo zaradi višje sile, za kar se ne plača 
odškodnina, je pošiljatelj upravičen do povrnitve vseh plačanih pristojbin, razen 
zavarovalnine. 

Priporočene pošiljke 

Če je priporočena pošiljka izgubljena, popolnoma oplenjena ali uničena, je pošiljatelj 

upravičen do odškodnine, določene v Pravilniku o pisemski pošti. Če pošiljatelj zahteva 

znesek, ki je nižji od zneska, določenega v Pravilniku o pisemski pošti, lahko uprave 

izplačajo nižji znesek in prejmejo na tej podlagi povračilo katerekoli druge udeležene 

uprave. 

Če je priporočena pošiljka delno oplenjena ali delno poškodovana, je pošiljatelj 

upravičen do odškodnine, ki praviloma ustreza dejanski vrednosti oplembe ali 

poškodbe. Ta vrednost ne sme pri izgubi, kraji ali uničenju v nobenem primeru 

preseči zneska, določenega v Pravilniku o pisemski pošti. S tem povzročene izgube ali 
s 

Upadli dobički se ne upoštevajo. 

Pošiljke s potrjeno vročitvijo 

Če je pošiljka s potrjeno vročitvijo izgubljena, popolnoma oplenjena ali uničena, je 

Pošiljatelj upravičen do povrnitve vplačanih poštnin. 

4 
Navadni paketi 

1.1.1 

1.1.2 

1.2 

2 

2.1 
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4.1 Ob izgubi, popolni oplenitvi ali uničenju navadnega paketa ima pošiljatelj pravico 
odškodnine, določene v Pravilniku o paketni pošti. 

4.2 Če je navadni paket delno oplenjen ali delno uničen, ima pošiljatelj pravico ^ 
odškodnine, ki praviloma ustreza dejanski vrednosti kraje ali poškodovanja- ^ 
nobenem primeru ta vrednost ne sme preseči zneska, določenega v Pravilni ^ 
paketni pošti za izgubo, popolno oplenitev ali uničenje. S tem povzročena izgu 

izpadli dobički se ne upoštevajo. 

4.3 Poštne uprave se lahko dogovorijo, da bodo pri medsebojnem poslovanju uporab 
znesek za paket, določen v Pravilniku.o paketni pošti, ne.glede na njegovo maso. 

5 Pošiljke z označeno vrednostjo 

5.1 Če je pošiljka z označeno vrednostjo izgubljena, popolnoma oplenjena ali uničena, Je 

pošiljatelj pošiljke upravičen do odškodnine, ki praviloma ustreza označeni vrednosti 

DTS. 

5.2 Če je pošiljka z označeno vrednostjo delno oplenjena ali delno poškodovana, je 

pošiljatelj upravičen do odškodnine, ki praviloma ustreza dejanski vrednosti 

oplenitve ali poškodovanja. Ta vrednost pa ne sme v nobenem primeru presegat' 

označene vrednosti v DTS. S tem povzročena izguba ali izpadli dobički se ne 

upoštevajo. 

6 V primerih iz četrtega in petega odstavka se odškodnina računa po tekočih c 

preračunanih v DTS, predmetov ali blaga iste vrste v kraju in času, ko so bili sprejeti v Pren^aga, 
tekoča cena ni poznana, se odškodnina izračuna glede na običajno vrednost predmetov aH 
katerih vrednost se oceni na istih osnovah. 

7 Če se odškodnina izplačuje zaradi izgube, popolne oplenitve ali uničenja P^P^jsno 
pošiljke, navadnega paketa ali pošiljke z označeno vrednostjo, je pošiljatelj ali naslovnik. 0 ^g0 

od primera, upravičen do povrnitve plačanih pristojbin in dajatev, razen pristojbin za prip°r® e z 

ravnanje ali zavarovanje. To velja tudi za priporočene pošiljke, navadne pakete ali pos ^ 
označeno vrednostjo, ki jih naslovnik zavrne, ker so v slabem stanju, ki ga je mogoče p 
poštni storitvi in vključuje njeno odgovornost. 

8 Ne glede na določbe v drugem, četrtem in petem odstavku ima naslovnik PraV^a(jei> 
odškodnine tudi po tem, ko je že prejel oplenjeno ali poškodovano priporočeno pošiljko, u 
paket ali pošiljko z označeno vrednostjo. 
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9 
• ^Pravna uprava ima možnost, da v svoji državi pošiljateljem izplača odškodnine, vjdene v njenih notranjih predpisih za priporočene pošiljke in navadne pakete, če niso manjše 
^odnin iz prvega odstavka 2. in prvega odstavka 4. člena. To velja tudi za naslovno upravo, 

Se odškodnina izplača naslovniku. Zneske iz prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 4. 
ena Pa je treba uporabiti: 

9.1 Pn terjatvi do odgovorne uprave ali 

9.2 v 
ce se pošiljatelj odreče svojim pravicam v korist naslovnika ali obratno. 

člen 
k'jučitev odgovornosti poštnih uprav 

Poštne uprave prenehajo biti odgovorne za priporočene pošiljke, pošiljke s potrjeno 

°Čitviio, pakete in pošiljke z označeno vrednostjo, ki so jih vročile v skladu s pogoji, 

^ opisanimi v njihovih predpisih za pošiljke.iste vrste. Odgovornost pa ostane: 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

če je oplenitev ali poškodba odkrita pred vročitvijo pošiljke ali ob sami vročitvi; 

če notranji predpisi dovoljujejo, da naslovnik oziroma pošiljatelj, če je pošiljka vrnjena v 
odpravni kraj, izreče pridržek ob vročitvi oplenjene ali poškodovane pošiljke; 

če notranji predpisi dovoljujejo, da se priporočena pošiljka dostavi v zasebni poštni 

predalčnik in če med poizvedbo naslovnik izjavi, da ni prejel pošiljke; 

Če naslovnik paketa ali pošiljke z označeno vrednostjo oziroma pošiljatelj, če se pošiljka 
vrne v odpravni kraj, kljub pravilni vročitvi pošiljke takoj obvesti vročilno upravo, da je 
odkril oplenitev ali poškodbo. Predložiti mora dokaz, da ta oplenitev ali poškodba ni 
nastala po vročitvi. 

Poštne uprave niso odgovorne: 

°b višji sili, razen v primeru iz četrtega odstavka 12. člena; 

kadar ne morejo o pošiljkah predložiti verodostojnih pojasnil, ker so zaradi višje sile 

uničeni uradni zapisi, če se njihova odgovornost ne more dokazati drugače; 

Če je taka izguba, oplenitev ali poškodba nastala zaradi napake ali malomarnosti 
pošiljatelja ali vrste vsebine pošiljke; 
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2.4 za pošiljke, katerih vsebina spada med prepovedi po 25. členu, če je te pošiljke zara 

vsebine zaplenil ali uničil pristojni organ; 

2.5 če so bile pošiljke zasežene v skladu, z zakonodajo naslovne države, ki jo je uraC' 
objavila uprava te države; 

2.6 če gre za pošiljko z označeno vrednostjo, ki je bila lažno zavarovana za znesek, v'^' 
dejanske vrednosti vsebine; 

2.7 če pošiljatelj ni vložil poizvednice v šestih mesecih od dneva po oddaji pošiljke; 

2.8 za pakete vojnih ujetnikov ali civilnih zapornikov. 

3 Poštne uprave ne prevzemajo nobene odgovornosti za carinske deklaracije ne S[e(^e v 

obliko, v kateri so narejene, ali odločitve carinskih organov med pregledom pošiljk, predloz 
carinski pregled. 

36. člen 
Odgovornost pošiljatelja 

noštnir" 
1 Pošiljatelj pošiljke je odgovoren za vsako škodo, ki jo povzroči drugim P 
pošiljkam, če pošlje predmete, ki niso sprejemljivi za prevoz, ali če ne upošteva pogojev za sp 
pošiljk. 

2 Pošiljatelj je odgovoren v enakih mejah kot poštne uprave. 

3 Pošiljatelj ostane odgovoren, tudi če sprejemna pošta sprejme tako pošiljko. 

4 Nasprotno pa pošiljatelj ni odgovoren za napake ali malomarnost poštnih uPraV 

izvajalcev. 

37. člen 
Plačilo odškodnine 

1 Razen pravice do pritožbe zoper odgovorno upravo ostaja obveznost izplačila odŠkodn 

in povrnitve pristojbin in dajatev na odpravni ali naslovni upravi. 

'ka Tud' 
2 Pošiljatelj se lahko odreče svojim pravicam do odškodnine v korist nas'°vn .. j^ilco 
naslovnik se lahko odreče svojim pravicam v korist pošiljatelja. Pošiljatelj ali naslovni 
pooblasti tretjo osebo, da sprejme odškodnino, če to dovoljujejo notranji predpisi. 

.venCU 
3 Odpravna ali naslovna uprava, odvisno od primera, je pooblaščena izplačati uPra^jar je 
odškodnino na račun uprave, ki je sodelovala pri prenosu in bila pravilno obveščena, .^oi 
dopustila, da sta potekla dva meseca oziroma 30 dni, če je bilo o zadevi sporočeno po *a 
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^Pravi ali drugih elektronskih sredstvih, pri katerih je mogoče potrditi prejem, ne da bi 
ncn° ^dila zadevo ali ne da bi sporočila: 

3.1 . . . , aa je prišlo do poškodovanja zaradi višje sile; 

3.2 , 
so pošiljko zaradi njene vsebine zadržali, zaplenili ali uničili pristojni organi ali zasegli 

v skladu z zakonodajo naslovne države. 

4 
0(jv, Odpravna ali naslovna uprava, odvisno od primera, je pooblaščena izplačati upravičencu 

Zar v primerih, ko ni bil pravilno izpolnjen obrazec poizvednice in je moral biti vrnjen 1 dodatnih informacij, kar je povzročilo prekoračitev roka, določenega v tretjem odstavku. 

5 X, 
jj . *-e gre za poizvednico o odkupni pošiljki, je odpravna uprava pooblaščena, da 

ko ' C?.uPrav'eencu odškodnino do odkupnega zneska za račun naslovne uprave, ki je po tem, 
Zadev Prav*'no obveščena, dopustila, da sta potekla dva meseca, ne da bi končno uredila 

M Člen 0rebitna pošiljateljeva ali naslovnikova povrnitev odškodnine 

1 p 
^edn SC lzP^a^^u odškodnine najde priporočena pošiljka, paket ali pošiljka z označeno 
odv' °S^° a'' vsebine, ki seje pred tem štel za izgubljenega, se obvesti pošiljatelj ali naslovnik, 
hkrati° ^r'mera' mu Je pošiljka na voljo tri mesece, če vrne znesek plačane odškodnine. 
foku VPra^an> komu naj bo pošiljka vročena. Ob zavrnitvi ali če ni odgovora v predpisanem ' Se isti postopek ponovi pri naslovniku ali pošiljatelju, odvisno od primera. 

2 

Prime -6 P°^jatelj 'n naslovnik zavrneta njen prevzem, postane pošiljka last uprave, ali če je ernejše, last uprav, ki so pokrile izgubo. 

3 . . 
Vsebin Se Pn Pozneje najdeni pošiljki z označeno vrednostjo ugotovi, da je vrednost njene 
Zneje^6 manjša od izplačane odškodnine, mora pošiljatelj ali naslovnik, odvisno od primera, vrniti 

te odškodnine za vrnitev pošiljke ne glede na posledice zaradi lažnega zavarovanja. 

j59-člen 
Menjava pošiljk 

^Pte t ^rave s' l^o s posredovanjem ene ali več njim enakih posredujočih uprav izmenjavajo lepe in pošiljke v odprtem tranzitu v skladu s potrebami in zahtevami storitve. 

2 • izjemne okoliščine prisilijo poštno upravo, da začasno preneha opravljati svoje storitve 

'°ti ali delno, mora o tem takoj obvestiti zadevne uprave. 
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3 Če poteka prenos sklepa v tranzitu čez državo brez sodelovanja njene poštne uprave, m 
biti ta uprava obveščena vnaprej. Ta oblika tranzita ne vključuje odgovornosti poštne UP 
tranzitne države. 

4 Uprave lahko pošiljajo površinske sklepe z letali, zmanjšano prednostjo, odvisno 
dogovora med upravami, ki sprejemajo take sklepe na letališčih v svoji državi. 

40. člen 
Izmenjava zaprtih sklepov z vojaškimi enotami 

1 Zaprti sklepi s pisemsko pošto se lahko izmenjavajo s posredovanjem kopensk 
pomorskih ali letalskih storitev drugih držav: 

1.1 med poštami katerekoli države članice in poveljniki vojaških enot, ki so na v0^ 
Organizaciji združenih narodov; 

1.2 med poveljniki takih vojaških enot; 

1.3 med poštami katerekoli države članice in poveljniki mornariških ali letalskih e ^ 
vojaških ladij ali vojaških letal te države, nastanjenih v tujini; 

1.4 med poveljniki mornariških ali letalskih enot, vojaških ladij ali vojaških letal iste držav 

J/g ki 
2 V sklepih, navedenih v prvem odstavku, morajo biti zaprte le pisemske poštne P°... - 'na 
so poslane članom vojaških enot, častnikom in posadkam ladij ali letal ali jih oni posiJ J 
naslove, na katere oziroma s katerih so odpravljeni. Tarife in pogoje odpošiljanja zanje o g 

svojih predpisih poštna uprava države, ki je dala na voljo vojaško enoto ali ji pripadajo 
ladje ali letala. 

3 Če ni posebnega sporazuma, je poštna uprava države, ki je dala na voljo vojaško enot ^ 
ji pripadajo vojaške ladje ali letala, dolžna plačati zadevnim upravam tranzitne pristoj 
sklepe, terminalne stroške in dajatve za letalski prevoz. 

41. člen 
Ugotavljanje odgovornosti med poštnima upravama 

• i poŠt110 

1 Dokler se ne dokaže nasprotno, je odgovorna tista poštna uprava, ki je prejela 
pošiljko brez pripomb in kljub temu da je imela na voljo vsa predpisana sredstva za poizve 
ne more dokazati niti vročitve naslovniku, ali če je treba, niti pravilnega prenosa do druge up 

2 Če pride do izgube, oplenitve ali poškodbe med prevozom in ni mogoče ugotoviti . jy0 

na katere ozemlju ali pri kateri storitvi se je to zgodilo, si udeležene uprave enakomerno r^ 
izgubo. Če pa pri navadnem paketu znesek odškodnine ne preseže zneska, izračunanega v • ^ 
četrtega odstavka 34. člena za paket z maso 1 kg, krijeta to vsoto enakomerno odp 
naslovna uprava, posredujoče uprave pa so izključene. 

3 Pri pošiljkah z označeno vrednostjo odgovornost uprave do drugih uprav v no 
primeru ne sme presegati zgornje meje zavarovane vrednosti, ki jo je sprejela. 
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4 
p v. Poštne uprave, ki ne opravljajo storitve pošiljk z označeno vrednostjo, morajo za take 
Q jke, prepeljane v zaprtih sklepih, prevzeti odgovornost, kije določena za priporočene pošiljke 

navadne pakete. Ta določba velja tudi za poštne uprave, ki ne prevzemajo odgovornosti za 
J e z označeno vrednostjo, ki jih prevažajo z ladjami ali letali. 

un d° izgube, oplenitve ali poškodbe na ozemlju ali pri storitvi posredujoče 
ize^6' k' ne °PravlJa storitve pošiljk z označeno vrednostjo, odpravna uprava krije tiste stroške 
0 

u e> ki jih ne pokriva posredujoča uprava. Isto pravilo velja, če je znesek škode višji od najvišje 
ene vrednosti, ki jo je sprejela posredujoča uprava. 

i2 , Carino in druge dajatve, ki jih ni bilo mogoče preklicati, krijejo uprave, odgovorne za 
u , °plenitev ali poškodbo. 

7 
2- , Uprava, ki je plačala odškodnino, prevzame pravice osebe, ki je odškodnino prejela, do 

°sebe
a ^>^a^ane odškodnine pri vsakem morebitnem ukrepu zoper naslovnika, pošiljatelja ali tretje 

3- Poglavje 

Sebne določbe za pisemsko pošto 

42.Člen 
CilJi kakovosti storitev 

Pov «• ^Prave morajo določiti rok za predelavo prednostnih in letalskih pošiljk ter za predelavo 
biti . 'n navadnih pošiljk, naslovljenih na njihove države ali poslanih iz njih. Ta rok ne sme manj ugoden od rokov, ki so določeni za primerljive pošiljke v njihovem domačem prometu. 

poj... Odpravne uprave morajo objaviti cilje kakovosti storitev za prednostne in letalske 

pri t C' P°s'ane v tujino, s sklicevanjem na cilje, ki so jih določile odpravne in naslovne uprave, in 
ern uPoštevati tudi čas prevoza. 

nad? ^štne uprave morajo občasno preverjati uresničevanje zastavljenih rokov v okviru ra' ^ ga organizira Mednarodni urad ali ožje zveze, ali na podlagi dvostranskih sporazumov. 

4 
r°kov V tak° za^e'eno, da bi poštne uprave občasno preverjale uresničevanje zastavljenih z uporabo drugih sistemov kontrole kakovosti, še posebej zunanje kontrole kakovosti. 

skle ^a<^ar Je mogoče, morajo uprave uporabljati sisteme meijenja kakovosti za mednarodne 
(od J6 ^ P"sPetJu in odpravi); to naj, če je le mogoče, vključuje vrednotenje od oddaje do vročitve fat do vrat, od začetka do konca). 

6 
sred k. države članice sproti obveščajo Mednarodni urad o času, v katerem lahko prevozno 
poj, 0 najpozneje prispe, in se nato nanj sklicujejo pri dostavljanju pošte v mednarodnem 

ko so m Prometu- Vse morebitne spremembe je treba sporočiti Mednarodnemu uradu takoj, 
Predvidene, da jih lahko sporoči poštnim upravam, preden začnejo veljati. 

iS. 
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7 Kadar je mogoče, je treba zagotoviti ločene informacije za prednostne in navada 
prometne tokove. 

43. člen 
Prepošiljanje pisemskih poštnih pošiljk 

1 Država članica ni dolžna odpravljati ali izročati naslovniku pisemskih poštnih P0^'^' 
so jih pošiljatelji, prebivajoči na njenem ozemlju, oddali ali dali v pošiljanje v tuji državi s c 
da izkoristijo, tamkajšnje ugodnejše tarifne pogoje. 

2 Določbe prvega odstavka se uporabljajo brez razlike za pisemske poštne P0^!^ 
pripravljene v državi pošiljateljevega prebivališča in nato prenesene čez mejo, kakor tu 
pisemske poštne pošiljke, pripravljene v tuji državi. 

3 Naslovna uprava lahko zahteva od pošiljatelja, in če pri tem ne uspe, od sprejemne uPr^ 
plačilo poštnin za notranji promet. Če niti pošiljatelj niti sprejemna uprava nočeta p'ača 

poštnin v roku, ki ga določi naslovna uprava, sme slednja te pošiljke vrniti sprejemni upravi 
upravičena zahtevati povrnitev stroškov preusmeritve ali pa ravnati z njimi v skladu s s 
predpisi. 

4 Nobena država članioa ni dolžna odpravljati ali izročati naslovnikom pisemskih P0^. 
pošiljk, ki jih pošiljatelji oddajajo ali dajejo v pošiljanje v velikih količinah v državi, v katen n 
stalnega prebivališča, če je znesek terminalnih stroškov, ki naj bi ga prejela, manjši od vso > 
bi jo prejela, ko bi bila pošta oddana v državi, v kateri pošiljatelj prebiva. Naslovna 
lahko zahteva od sprejemne uprave plačilo, sorazmerno nastalim stroškom, ki pa ne sme biti ^ 
od naslednjih dveh zneskov: ali 80 odstotkov notranje tarife za enakovredne pošiljke ali 0,1 ^ 
za pošiljko plus 1 DTS na kilogram. Če sprejemna uprava noče plačati zahtevanega zneska \^gna 

ki ga določi naslovna uprava, sme naslovna uprava pošiljke vrniti sprejemni upravi inje upra 
do povrnitve stroškov za preusmeritev ali pa ravnati z njimi v skladu s svojimi predpisi. 

44. člen 
Dopustne biološke snovi 

, i j\ i<j se 
1 Kvarljive biološke snovi, kužne snovi in trden ogljikov dioksid (suhi ^ra(jno 
uporablja kot hladilo za kužne snovi, se lahko izmenjavajo po pošti samo med " .^j 
priznanimi usposobljenimi laboratoriji. To nevarno blago je lahko sprejeto v pošto za f0(joe 
prevoz ob upoštevanju notranjih predpisov in veljavnih tehničnih navodil Medna 
organizacije civilnega letalstva (OACI) ter predpisov IATA o nevarnem blagu. 

ctrer*10* 2 Za kvarljive biološke in kužne snovi, oblikovane in pakirane v skladu z us* Q 

določbami pravilnika, velja tarifa za prednostne pošiljke ali tarifa za pisma in prip°r° 
ravnanje. Dovoljena je dodatna pristojbina za predelavo teh pošiljk. 

2.1 Sprejem kvarljivih bioloških in kužnih snovi je omejen na tiste države ^ 
katerih poštne uprave so izrazile svojo pripravljenost za sprejem takih p°sl 

vzajemni podlagi ali samo enostransko. 
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Take snovi ali material je treba odpraviti po najhitrejši poti, običajno letalsko, ob 
plačilu ustreznih dodatnih letalskih pristojbin in jim dati prednost pri dostavi. 

4$. člen 
Elektronska pošta 

Pošte ^°^tne uprave se lahko medsebojno dogovorijo o sodelovanju pri storitvah elektronske 

2 " .... ... 
pr Elektronska pošta je poštna storitev, ki uporablja telekomunikacije za nekajsekundni 

Za v VPOroei1' enakih izvirnim sporočilom, kijih pošiljatelj izroči v fizični ali elektronski obliki 
po n ' • nas'ovn^u v fizični ali elektronski obliki. Pri fizični vročitvi se informacija na splošno 
nasl 

JVecJern delu poti prenaša po elektronskih sredstvih in se obnovi v fizični obliki čim bližje 
niJcu. Fizična sporočila se vročijo naslovniku v ovojnici kot pisemska poštna pošiljka. 

Tarife za elektronsko pošto določijo uprave ob upoštevanju stroškov in zahtev trga. 

46- člen 
Tranzitne pristojbine 

države ^ uP°^tevanju 52. člena se za izmenjavo zaprtih sklepov med upravama ali poštama iste 
Pristo'K'S P0rno^j° storitev ene ali več drugih uprav (storitve tretje stranke) plačajo tranzitne 
letalci lne' dajatve pomenijo povračilo za storitve, opravljene v kopenskem, pomorskem in 

*eW tranzitu. 

Tudi za odprte sklepe se lahko plačajo tranzitne pristojbine. 

3 
Pogoji za njihovo uporabo in tarife so določeni v Pravilniku o pisemski pošti. 

Te"W 

finalni stroški. Splošne določbe 

uprave ^ upoštevanju 52. člena ima vsaka uprava, ki sprejema pisemske poštne pošiljke druge 
PoŠte ' ^raVlC0 zafačunati odpravni upravi plačilo za stroške, nastale ob sprejemanju mednarodne 

2 7 
s Se 

a "porabo določb glede plačevanja terminalnih stroškov se poštne uprave v skladu 
ali kot m .°^1' ^ 8a v ta namen oblikuje kongres, opredelijo kot "gospodarsko razvite države" 

drŽave v razvoju". 
3 
preh0ti °^e sedanje konvencije glede plačevanja terminalnih stroškov pomenijo 
drjav 

0 ureditev do sprejema plačilnega sistema z upoštevanjem posebnosti posameznih 

4 
"ostop do notranjega prometa 
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4.1 Vsaka uprava da dragim upravam na voljo vse tarife, določila in pogoje, kijih 

zagotavlja v svojem notranjem prometu, pod enakimi pogoji, kot jih zagotavlja 

svojim domačim strankam. 

42 Odpravna uprava lahko pod primerljivimi pogoji zahteva od uprave v naslovni 

gospodarsko razviti državi, da ji ponudi pogoje, ki jih slednja zagotavlja svoji® 

domačim strankam za enakovredne pošiljke. 

4.3 Uprave v državah v razvoju morajo sporočiti, ali dovoljujejo dostop p° P0^ 
navedenih v prvem odstavku 4. člena. 

4.3.1 Če uprava države v razvoju izjavi, da dovoljuje dostop po pogojih, ki jih zago 
svojem sistemu, velja to dovoljenje nepristransko za vse uprave zveze. 

4.4 Od naslovne uprave je odvisno, da odloči, ali odpravna uprava izpolnjuje pogoje 1 

dostop do njenega notranjega prometa. 

"Šib 
5 Tarife za terminalne stroške za masovno pošto ne smejo biti višje od naiu^°^°^roV 
tarif, ki jih uporabljajo naslovne države na podlagi dvostranskih ali večstranskih d°S° *jja 

glede terminalnih stroškov. Naslovna uprava odloči, ali odpravna uprava izpolnjuje a 
in pogoje za dostop. 

6 Poštnooperativni svet je pooblaščen, da v medkongresnem obdobju spremeni 
navedena v 48. do 51. členu. Vsaka sprememba mora temeljiti na zanesljivih in Prim enCiji 
ekonomskih in finančnih podatkih ter upoštevati vse določbe o terminalnih stroških v konv^^. 
in Pravilniku o pisemski pošti. Vsaka sprejeta sprememba začne veljati tisti dan, ki ga 

Poštnooperativni svet. 

7 Vsaka uprava se lahko v celoti ali delno odreče plačilu iz prvega odstavka. 

8 Uprave lahko na podlagi dvostranskega ali večstranskega dogovora uporabijo 
plačilne sisteme poravnavanja računov za terminalne stroške. 

48. člen 
Terminalni stroški. Določbe, ki se uporabljajo pri izmenjavi med gospodarsko razvitim' 
državami 
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Plačevanje za pisemske poštne pošiljke, vključno z masovno pošto, toda brez M-vreč, 
Se **Ve^e na podlagi uporabe tarif za pošiljko in kilogram, kar kaže stroške predelave v 
l^s 0Vn' državi; ti stroški morajo biti sorazmerni z domačo tarifo. Tarife se izračunajo v 

u s Pogoji, podrobno določenimi v Pravilniku o pisemski pošti. 

? V letih od 2001 do 2003 ne smejo biti tarife za pošiljko in kilogram višje od tarif, 
fačunanih na podlagi 60-odstotne pristojbine za 20-gramsko pismo v notranjem prometu, 

Dltl ne smejo presegati teh tarif: 

2,1 v letu 2001: 0,158 DTS za pošiljko in 1,684 DTS za kilogram; 

2-2 v letu 2002: 0,172 DTS za pošiljko in 1.684 DTS za kilogram; 

2 ^ v letu 2003: 0,215 DTS za pošiljko in 1.684 DTS za kilogram. 

Za leti 2004 in 2005 določi Poštnooperativni svet ustrezni končni odstotek tarif za 

8ako gospodarsko razvito državo v povezavi z razmerji med stroški in tarifami v posamezni 

državi. 

4 
V obdobju med letoma 2001 in 2005 se ne smejo uporabljati nižje tarife kot 0,147 

b pošiljko in 1,491 DTS za kilogram. 

Za M-vreče se uporabi tarifa 0,653 DTS za kilogram. 

S.i 
Za M-vreče, ki tehtajo manj kot 5 kg, se za plačilo terminalnih stroškov upošteva 

masa 5 kg. 

Vr v. Naslovna uprava ima pravico zaračunati dodatno plačilo 0,5 DTS za pošiljko za 
1 ev priporočenih pošiljk in 1 DTS za pošiljko za vročitev pošiljk z označeno vrednostjo. 

Vsa^ Določbe, ki se uporabljajo med gospodarsko razvitimi državami, veljajo tudi za 
„ ° t'r^av° v razvoju, ki izjavi, da se želi ravnati po njih in da se obravnava kot 
pr , darsko razvita država v skladu z določbami iz 48. do 50. člena od ter ustreznimi členi 

av,«nika o pisemski pošti. 

stroSki. Določbe, ki se uporabljajo pri pretokih poŠte iz držav v razvoju v 
P°darsko razvite države 

0"eT>6 er2004 
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1 Plačila 

1.1 Plačilo za pisemske poštne pošiljke, razen M-vreč, je 3,427 DTS za kilogram. 
\ » , \S '' 

1.2 Za M-vreče se uporabi tarifa 0,653 DTS za kilogram. 

1.2.1 Za M-vreče, ki tehtajo manj kot 5 kg, se za plačilo terminalnih stroškov upoš 
masa 5 kg. 

1.3 Naslovna uprava ima pravico zahtevati dodatno plačilo 0,5 DTS za pošiljko za 
vročitev priporočenih pošiljk in 1 DTS za pošiljko za vročitev pošiljk z označeno 
vrednostjo. 

2 Spreminjanje tarife 

2.1 Uprava, ki odpravlja več kot 150 ton pošiljk letno v dano smer, lahko spremeni ta 

,nravljene 
iz točke 1.1, če ugotovi, da je povprečno število pošiljk v enem kilogramu oap« 

pošte manjše od 14. 

' * rlf° 
2.2 Uprava, ki prejema več kot 150 ton pošiljk letno iz dane smeri, lahko spremeni 

iz točke 1.1, če ugotovi, da je povprečno število pošiljk v enem kilogramu p 
pošte večje od 21. 

2.3 Tarifa se spremeni po pogojih, podrobno določenih v Pravilniku o pisemski pošti- 

3 Usklajevanje sistema 

3.1 Če uprava, ki prejema več kot 50 ton pošiljk letno, ugotovi, da masa te pošte preseg 

prag, izračunan v skladu s pogoji, določenimi v Pravilniku o pisemski pošti, lahk° 

presežno pošto uveljavi plačilni sistem, predviden v 48. členu, če ne uporablja 

spremembe tarif. 
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Masovna pošta 

Za plačevanje masovne pošte se uporablja tarifa za pošiljko in kilogram iz prvega 

odstavka 48. člena. 

s»- Člen 

drJ nilna'n* določbe, ki se uporabljajo pri pretokih pošte iz gospodarsko razvitih av v države razvoju 

Plačila 

Plačilo za pisemske poštne pošiljke, razen M-vreč, je 3,427 DTS za kilogram. 

Terminalni stroški, nastali z uporabo tarife iz točke 1.1, se povečajo za 7,5 odstotka 
na račun sklada za izboljševanje kakovosti storitev v državah v razvoju. 

Za M-vreče se uporabi tarifa 0,653 DTS za kilogram. 

Za M-vreče, ki tehtajo manj kot 5 kg, se za plačilo terminalnih stroškov upošteva 
masa 5 kg. 

Naslovna uprava ima pravico zaračunati dodatno plačilo 0,5 DTS za pošiljko za 
vročitev priporočenih pošiljk in 1 DTS za pošiljko za vročitev pošiljk z označeno 
vrednostjo. 

Spreminjanje tarife 

Uprava, ki prejema več kot 150 ton pošiljk letno iz dane smeri, lahko spremeni 
tarifo, če ugotovi, da je povprečno število pošiljk v 1 kilogramu prejete pošte večje od 
21. , 

Tarifa se spremeni po pogojih, podrobno navedenih v Pravilniku o pisemski pošti. 

Masovna pošta 

Uprave, ki ne dovoljujejo dostopa po pogojih, veljavnih v notranjem prometu, lahko 

za prejeto masovno pošto zahtevajo plačilo 0,14 DTS za pošiljko in 1 DTS za 

kilogram. 

1.2.1 

1.3 

2 

2.1 

2.2 

3 

*5. "ov, 
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3.2 Uprave, ki dovoljujejo dostop po pogojih, veljavnih v notranjem prometu, Jak 0 ^ 
prejeto masovno pošto uvedejo plačilo, ustrezno notranjim tarifam, povečanim 
9 odstotkov, ki veljajo za domače stranke za istovrstne pošiljke, vendar ne s 
presegati tarif iz drugega odstavka 48. člena. 

51. člen 
Terminalni stroški. Določbe, ki se uporabljajo pri izmenjavi med državami v razvoju 

1 Plačila 

1.1 Plačilo za pisemske poštne pošiljke, razen M-vreč, je 3,427 DTS za kilogram. 

1.2 Za M-vreče se uporablja tarifa 0,653 DTS za kilogram. 

1.2.1 Za M-vreče, ki tehtajo manj kot 5 kg, se za plačilo terminalnih stroškov upo 
masa 5 kg. 

1.3 Naslovna uprava ima pravico zahtevati dodatno plačilo 0,5 DTS za pošiljk" 
vročitev priporočenih pošiljk in 1 DTS za pošiljko za vročitev pošiljk z <>zna 

vrednostjo. 

2 Spreminjanje tarife 

nre&e°l 

2.1 Uprava, ki prejema več kot 150 ton pošiljk letno iz dane smeri, lahko sp ^ 
tarifo, če ugotovi, da je povprečno število pošiljk v 1 kilogramu prejete pošte ve 
21. 

2.2 Tarifa se spremeni pO pogojih, podrobno navedenih v Pravilniku o pisemski pošt'- 

3 Masovna pošta 

1 h ko 
3.1 Uprave, ki dovoljujejo dostop po pogojih, ki veljajo v notranjem prometu, 'a 

prejeto masovno pošto zahtevajo plačilo 0,14 DTS za pošiljko in 1 DTS za kilogra 

i h ko ^ 
3.2 Uprave, ki dovoljujejo dostop po pogojih, veljavnih v notranjem prometu, 'a ^ 

prejeto masovno pošto uvedejo plačilo, ustrezno notranjim tarifam, Pove ^ejo 
9 odstotkov, ki velja za domače stranke za istovrstne pošiljke, vendar ne s 

presegati tarif iz drugega odstavka 48. člena. 

52. člen 
Oprostitev tranzitnih pristojbin in terminalnih stroškov 
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odst u ^semske poštne pošiljke, za katere se opravlja poštna storitev iz 2. točke drugega 
o ^ člena, in nevročene poštne pošiljke, vrnjene v zaprtih sklepih v odpravni kraj, so 
p °S ene Plačevanj a kopenskih in pomorskih tranzitnih dajatev in terminalnih'stroškov. Sklepi s 

Pri Prevozn'mi enotami'so oproščeni plačila terminalnih stroškov, ne pa tudi tranzitnih JO'n, ki jih plača poštna uprava, lastnica teh prevoznih enot. 

S3. člen 

letalskega prevoza 

Stroški letalskega prevoza za celotno dolžino poleta bremenijo: 

Pn zaprtih sklepih upravo odpravne države sklepov; 

P" prednostnih pošiljkah in letalskih pošiljkah v odprtem tranzitu, vključno z napačno 
poslanimi pošiljkami, upravo, ki odpravlja pošiljke drugi upravi. 

Prist -K ^a prav''a veUaj° za pošiljke, ki so oproščene plačila kopenskih in pomorskih tranzitnih °J in po pogojih 52. člena, če jih prevažajo letala. 

3 

Uprav-v ^sa'ca naslovna uprava, ki zagotavlja letalski prevoz mednarodne pošte v svoji državi, je 
^Ižiite6113 na^omest''a za dodatne stroške, kijih povzroči tak prevoz, če ponderirana povprečna 

mora P.re'etenih sektorjev presega 300 km. Dokler ni dosežen sporazum, da se to ne zaračunava, 
se ta vi ll' Pr'st°jb'ne enake za vse prednostne sklepe in letalske sklepe iz tujine, ne glede na to, ali s eP pošilja naprej z letalom ali ne. 

4 <*• 
d°mav., Pa naslovna uprava odmeri terminalne stroške posebej na podlagi nastalih stroškov ali 

tarif, ne sme zaračunati nobenega dodatnega plačila za notranji letalski prevoz. 

5 
slapov ^as'ovna uPrava mora za izračun ponderirane povprečne dolžine izključiti maso vseh 
domnx-L Za ^atere se obračunavajo terminalni stroški posebej na podlagi nastalih stroškov ali 1 tarif naslovne uprave. 

6 č • 
'etalske ni Pose^ne8a dogovora med upravami, se za vsak kopenski ali pomorski tranzit 
Se ne 1 P0Šte uPOŠtevajo tarife tranzitnih pristojbin v pravilnikih. Pristojbine za kopenski tranzit pa 

Plačajo za: 

6-l 
Pretovarjanje letalskih sklepov med letališčema istega mesta; 

6-2 
Prevažanje takih sklepov z letališča določenega mesta v skladišče istega mesta in vrnitev 
lstih sklepov za preusmeritev. 

n°vna ta f • larita in izračun stroškov letalskega prevoza 
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1 Poštnooperativni svet odobri osnovno tarifo, ki se med upravami uporablja za PoraY, y,u 

računov za letalski prevoz. Izračunajo Mednarodni urad v skladu s formulo, navedeno v rra 
o pisemski pošti. 

2 Izračun letalskih prevoznih dajatev za zaprte sklepe, prednostne pošiljke in 3et^u 0 

pošiljke v odprtem tranzitu kakor tudi ustrezni načini obračunavanja so navedeni v Pravi 
pisemski pošti. 

4. poglavje 

Posebne določbe za paketno pošto 

55. člen 
Cilji kakovosti storitev 

1 Naslovne uprave določijo cilje kakovosti storitev za ravnanje z letalskimi paketi, 

naslovljenimi na njihove države. Cilji kakovosti, povečani za čas, potreben za carinski pregib 

smejo biti slabši od cilja kakovosti za primerljive pošiljke v njihovem notranjem prometu. 

2 Če je le mogoče, določijo naslovne uprave tudi cilje kakovosti storitev za ravnanj 
površinskimi paketi, naslovljenimi na njihove države. 

3 Odpravne uprave določijo cilje kakovosti storitev za letalske in površinske paket 
tujino s primerjanjem ciljev, ki jih določi naslovna uprava. 

4 Uprave preverjajo dejanske učinke glede na zastavljene cilje. 

56. člen 
Kopenska tarifa v prispetju 

1 Za pakete, ki se izmenjavajo med poštnima upravama, veljajo kopenske tarife v za 

za vsako državo in vsak paket, izračunane s kombinacijo okvirne tarife za paket in okvirne 
kilogram, določene v pravilniku. 

2 Ob upoštevanju gornjih okvirnih tarif določita upravi svoje kopenske tarife v prisP 
tako, da so v sorazmerju s stroški njunih storitev. 

Če w 

3 Tarife iz prvega in drugega odstavka plačajo uprave odpravne države, razen 
konvencija ne določi izjem od tega načela. 

4 Kopenske tarife v prispetju morajo biti enake na vsem ozemlju vsake države. 
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člen 
K°Penska tarifa za tranzit 

Za pakete, ki se izmenjavajo med upravama ali poštama v isti državi z uporabo kopenskih 

storitev ene ali več drugih uprav, veljajo kopenske tarife za tranzit, ki se plačajo državam, katerih 

hžbe sodelujejo pri usmerjanju po kopnem, in so določene v pravilniku v skladu z ustrezno 

razdalj, ......      
leStvico 

2 
_^v.. Za pakete v odprtem tranzitu so posredujoče uprave upravičene zaračunati enotno tarifo za 

1 J ' kot je določeno v pravilniku. 

Tarife iz prvega in drugega odstavka plačajo uprave odpravne države, razen če ta 

kn nvencija ne določi izjem od tega načela. 

4 
. . Poštnooperativni svet je pooblaščen, da med kongresoma spreminja tarife za kopenski 

j' Vsaka sprememba po metodologiji, ki zagotavlja pravično plačilo upravam, ki opravljajo 

Vsak 06 °perac'-ie> mora temeljiti na zanesljivih in vzorčnih ekonomskih in finančnih podatkih. a sprememba začne veljati tisti dan, ki ga določi Poštnooperativni svet. ' 

Kopenska tarifa za tranzit se ne plača za: 

5-l 
Pretovaijanje letalskih sklepov med letališčema v istem mestu; 

5.2 
Prevažanje takih sklepov med letališčem v določenem mestu in skladiščem, ki je v istem 
mestu, in za vračilo teh istih sklepov za nadaljnje pošiljanje. 

S«, člen 
m°rska tarifa 

Vsaka država, katere službe sodelujejo pri pomorskem prevozu paketov, je pooblaščena, 

Računaj 

1 razen če ta konvencija ne določi izjem od tega načela. 

1 pomorske tarife, navedene v drugem odstavku. Te tarife plačajo uprave odpravne 

^Žave 

2 7 

Paket ■ VS&k uPorabljen pomorski prevoz mora biti pomorska tarifa določena v Pravilniku o ni Pošti skladno z ustrezno lestvico razdalj. 

. Poštne uprave lahko povišajo pomorsko tarifo za največ 50 odstotkov, računano skladno z 
"o odstavkom 58. člena. Lahko pa jo znižajo, če to želijo. 
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4 Poštnooperativni svet je pooblaščen, da med kongresoma spreminja pomorske 
Vsaka sprememba po metodologiji, ki zagotavlja pravično plačilo upravam, ki opravljajo ^sajca 

operacije, mora temeljiti na zanesljivih in vzorčnih ekonomskih in finančnih podatkih, 
sprememba začne veljati tisti dan, ki ga določi Poštnooperativni svet. 

59. člen 
Stroški letalskega prevoza 

 - • • •" ■ -    - • ^ Vjližl 2^ 
1 Poštnooperativni svet odobri temeljno tarifo, ki se med upravami upora j ^ 
poravnavanje računov za letalski prevoz. Izračuna jo Mednarodni urad po formuli, nav 
Pravilniku o pisemski pošti. 

ki 
2 Izračun stroškov letalskega prevoza zaprtih pošiljk in letalskih paketov, 
pošiljajo v odprtem tranzitu, je določen v Pravilniku o paketni pošti. 

k* 
3 Pretovaijanje na istem letališču med opravljanjem prenosa letalskih paketov, 
zapovrstjo prevaža več različnih letalskih služb, se opravlja brez plačila. 

60. člen 
Izjeme pri tarifah 

civilni 
1 Tarife se ne zaračunajo za službene pakete ter pakete vojnih ujetnikov m 
zapornikov, razen za stroške letalskega prevoza, ki veljajo za letalske pakete. 

5. poglavje 

Storitev EMS 

61. člen 
Storitev EMS 

1 EMS je najhitrejša poštna storitev, ki se opravlja s fizičnimi sredstvi in ima v 
med upravami, ki so se dogovorile za zagotavljanje te storitve, prednost pred 
poštnimi pošiljkami. Vključuje prevzemanje, pošiljanje in vročanje korespondence, dok 
ali blaga v zelo kratkih rokih. 

.. a v teb 
2 Dvostranski dogovori urejajo storitev EMS. Vprašanja, ki niso posebej opredelje 
dogovorih, urejajo ustrezne določbe v aktih zveze. 

spodAi1 

3 Če je le mogoče, mora biti ta storitev razpoznavna po logotipu, kot ga prikazuje 
vzorec, in ga sestavljajo: 

- krilo oranžne barve; 
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črke EMS v modri barvi; 

^ taje vodoravni oranžni trakovi. 

8°tip se lahko dopolni z imenom storitve v dani državi. 

Tarife za to storitev določi odpravna uprava z upoštevanjem stroškov in zahtev trga. 

Tretji del 

hodne in končne določbe 

0bčlen 
eZnost zagotavljanja storitve paketne pošte 

Pakefh ^)r^ave' ki Pre^ uveljavitvijo te konvencije niso bile pogodbenice Sporazuma o poštnih niso ne glede na prvi odstavek 10. člena dolžne zagotavljati storitve paketne pošte. 

63«len 
eZnosti glede kazenskih ukrepov 

Vlade držav članic se zavezujejo, da bodo sprejele ali predlagale zakonodajnim organom 

držav potrebne ukrepe: 

1.1 

1.2 

*•2.1 

*•2.2 

1.3 

23 kaznovanje ponarejanja poštnih znamk, tudi če so vzete iz obtoka, in mednarodnih 
kuponov za odgovor; 

kaznovanje uporabe ali dajanja v obtok: 

Ponarejenih poštnih znamk (tudi če so vzete iz obtoka) ali že uporabljenih poštnih znamk 
kakor tudi ponarejenih ali že uporabljenih odtisov frankirnih ali tiskarskih strojev; 

Ponarejenih mednarodnih kuponov za odgovor; 

Prepoved in preprečevanje vseh goljufij pri proizvodnji in dajanju v obtok znamk in 
'iskanih odtisov, ki se uporabljajo v poštni storitvi in so ponarejeni ali posnemani tako, da 
Se lahko zmotno štejejo za znamke in tiskane odtise, ki jih je izdala poštna uprava države 
članice; 
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1.4 za preprečevanje, in če je treba, kaznovanje vstavljanja mamil in psihotropnih snovi a _ 
tudi eksplozivnih, vnetljivih ali drugih nevarnih snovi v poštne pošiljke, razen 
konvencija njihovega vnosa izrecno ne dovoljuje; 

1.5 za preprečevanje in kaznovanje vstavljanja v poštne pošiljke predmetov s pedofils 
ali pornografsko vsebino, na katerih so otroci. 

64. člen 
Pogoji za sprejemanje predlogov v zvezi s konvencijo in pravilniki 

1 Predloge, ki so predloženi kongresu in se nanašajo na to konvencijo, mora sprejeti ve^a 

držav članic, ki so navzoče in glasujejo, da začnejo veljati. Pri glasovanju mora biti n 
najmanj polovica držav članic, udeleženk kongresa. 

• cti ni®^ 2 Predloge, ki se nanašajo na Pravilnik o pisemski pošti in Pravilnik o paketni p0Sl > 
sprejeti večina članov Poštnooperativnega sveta, da začnejo veljati. 

3 Za začetek veljavnosti predlogov, ki so sprejeti med kongresoma in se nanašajo na 
konvencijo in njen sklepni protokol, je potrebna: 

3.1 dvetretjinska večina glasov, če je vsaj polovica držav članic zveze odgovorila na 

vprašalnik, če gre za spremembe; 

3.2 večina glasov, če gre za razlago določb. 

4 Ne glede na določbe 1. točke tretjega odstavka lahko vsaka država članica, katere n°^jjL 
zakonodaja še ni usklajena s predlaganimi spremembami, v 90 dneh po njihovi uradni objavl P 
generalnemu direktorju Mednarodnega urada pisno izjavo, da ne more sprejeti teh sprememb- 

65. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje konvencije 

. • aictoV 
1 Ta konvencija začne veljati 1. januarja 2001 in velja do začetka izvajanja 
naslednjega kongresa. 

V potrditev tega so pooblaščeni predstavniki vlad držav članic podpisali to konvencijo . 
izvirniku, ki se deponira pri generalnem direktorju Mednarodnega urada. Vlada države, v K 
bil kongres, pošlje en izvod vsaki pogodbenici. 

Sklenjeno v Pekingu 15. septembra 1999. 



Sklepni protokol k Svetovni poštni konvenciji 

I- Lastništvo poštnih pošiljk 
H- Pristojbine 
HI. Izjema pri oprostitvi poštnin za literaturo za slepe 

IV. Osnovne storitve 

V. Mali paketi 
VI. Tiskovine. Največja dovoljena masa 

VII. Zagotavljanje storitve poštnih paketov 
VIII. Paketi. Največja dovoljena masa 
IX. Najvišje vrednosti za pošiljke z označeno vrednostjo 
X. Povratnica 

XI. Storitev mednarodnih pošiljk s plačanim odgovorom 

XII. Prepovedi (pisemska pošta) 
XIII. Prepovedi (paketna pošta) 
XIV. Predmeti, za katere se plačajo carinske dajatve 
XV. Umik pošiljk iz pošte. Sprememba ali popravek naslova 
XVI. Poizvednice 
XVII. Pristojbina za predložitev carini 
XVIII. Odgovornost poštnih uprav 
XIX. Nadomestila 
XX. Izjeme pri načelu odgovornosti 
XXI. Izključitev odgovornosti poštnih uprav 
XXII. Plačilo odškodnine 
XXin. Prepošiljanje pisemskih pošiljk v tujini 

XXIV. Terminalni stroški 

XXV. Stroški za notranji letalski prevoz 
XXVI. Posebne kopenske tarife v prispetju 
XXVII. člen Posebne tarife 
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Sklepni protokol k Svetovni poštni konvenciji 

Ob podpisovanju Svetovne poštne konvencije, sklenjene tega dne, so se podpisani pooblaš 
predstavniki sporazumeli o:navedenem : 

I. člen 

Lastništvo poštnih pošiljk 

1 3. člen ne velja za Antigvo in Barbudo, Avstralijo, Bahrajn, Barbados, Belize, ®°Cp-^ 
Brunej Darussalam, čezmorska ozemlja Združenega kraljestva, Kanado, Dominiko, Egip^^j^ 
Gambijo, Gano, Grenado, Gvajano, Hongkong, Irsko, Jamajko, Kenijo, Kiribati, Kitajsko, 
Lesoto, Malavi, Malezijo, Mauritius, Nauru, Nigerijo, Novo Zelandijo, Papuo Novo ^.^ent 

Salomonove otoke, Sejšele, Sierra Leone, Singapur, Saint Kitts in Nevis, Saint Lucio, Saint _ 
in Grenadine, Zahodno Samoo, Svazi, Tanzanijo (Združeno republiko), Trinidad m ter 

Tuvalu, Ugando, Vanuatu, Zambijo, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna u 
Zimbabve. 

2 3. člen ne velja več za Dansko, katere zakonodaja ne dovoljuje umika iz P0^ 
spremembe naslova poštnih pisemskih pošiljk na zahtevo pošiljatelja od trenutka, k° J 
naslovnik obveščen o prispetju pošiljke, naslovljene nanj. 

II. člen 

Pristojbine 

1 Ne glede na določbe petega odstavka 7. člena ima poštna uprava Kanade pravico 

zaračunati poštnine poleg tistih, ki so predvidene v pravilnikih, kadar so take pristojbine v sklad 

njeno notranjo zakonodajo. 

III. člen 

Izjema pri oprostitvi poštnin za literaturo za slepe 

1 Ne glede na četrti odstavek 8. člena smeta poštni upravi Saint Vincenta in Grena^1^.^ 
Turčije, ki ne priznavata oprostitve poštnine za literaturo za slepe pri svoji notranji y 

zaračunati poštnino in pristojbine za posebne storitve, ki pa vseeno ne smejo presegati p 
njunem notranjem prometu. 

, £anade> 
2 Ne glede na četrti odstavek 8. člena lahko poštne uprave Avstrije, Japonske, r0a 
Nemčije, Švice, Združenih držav Amerike ter Združenega kraljestva Velika Britanija in ... veIn 
Irska zaračunajo pristojbine za posebne storitve, ki veljajo za literaturo za slepe v nj 
notranjem prometu. 
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^ člen 
0silovne storitve 

Kljub določbam 10. člena se Avstralija ne strinja z vključevanjem poštnih paketov med 
0sn°vne storitve 

V-člen 

MaIi paketi 

Spr . Kljub določbam 10. člena te konvencije lahko poštna uprava Saudove Arabije zavrne 
111 mahh paketov, katerih masa presega 1 kilogram. 

^ člen 

kovine. Največja dovoljena masa 

ome" ^o!očt>am 2. točke četrtega odstavka 10. člena lahko poštni upravi Kanade in Irske J'ta največjo dovoljeno maso za tiskovine v prispetju in odpravi na 2 kilograma. 

Vl*- člen 

8°tavljanje storitve poštnih paketov 

d0j v, ^a*vija in Norveška si pridržujeta pravico do opravljanja storitve poštnih paketov po 
l{at . te konvencije ali pri paketih v odpravi in na podlagi dvostranskega dogovora s 

koli drugim sredstvom, ugodnejšim za njune stranke. 

VUl člen 

*'■ Največja dovoljena masa. 

Hajveg- Slede na določbe šestega odstavka 10. člena lahko poštna uprava Kanade omeji 
J° maso paketov v prispetju in odpravi na 30 kilogramov. 

vrednosti za pošiljke z označeno vrednostjo 

P^nih ^Vec^s®ca s* pridržuje pravico do omejitve vrednosti vsebine priporočenih pisemskih 
Vredn in pisemskih poštnih pošiljk z označeno vrednostjo ter paketov z označeno 

Jo ali brez nje, poslane na Švedsko v okviru omejitev iz spodnje preglednice: 
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1. Pisemske poštne pošiljke v prispetju 

odškodnina 

priporočene 
pošiljke 
DTS) 

Najvišja komercialna Najvišja označena Najvišja 

vrednost vsebine vrednost 

500 DTS 

pošiljke z 4000 DTS 
označeno vrednostjo 

4000 DTS 

30 DTS 
(M-vreče: 

4000 DTS 

150 

Paketi v prispetju 

paketi brez 
označene vrednosti 

paketi z 
označeno vrednostjo 

4500 DTS 

4500 DTS 4500 DTS 

40 DTS za p 
+ 4,50 DTS 
za kilogram 

4500 DTS 

aket 

Te omejitve ni mogoče preprečiti z delnimi zavarovanji vrednosti, ki presega 4000 DTS 
pisemske poštne pošiljke) in 4500 DTS (za poštne pakete). Glede narave vsebine prip<>r0 

in pošiljk z označeno vrednostjo ni novih omejitev. Pošiljke, katerih vrednost presega 
navedene omejitve, se vrnejo odpravni pošti. 

X. člen 

Povratnica 

; v svoje111 

1 Poštni upravi Kanade je dovoljeno, da ne upošteva 18. člena v zvezi s paketi, saj v 
notranjem prometu ne opravlja storitve povratnice za pakete. 

XI. člen 
Storitev mednarodnih pošiljk s plačanim odgovorom 

1 Ne glede na prvi odstavek 21. člena poštna uprava Vietnama ne sprejema obveznost 

za vračanje tovrstnih pošiljk CCRI. 

XII. člen 
Prepovedi (pisemske pošiljke) 
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Izjemoma poštni upravi Libanona in Demokratične ljudske republike Koreje ne 

Pojemata priporočenih pošiljk, ki vsebujejo kovance, bankovce, kakršnekoli vrednostne papirje, ki 

e glasijo na prinosnika, potovalne čeke, platino, zlato ali srebro, obdelano ali neobdelano, drage 

^Ca®ne> dragulje ali druge dragocenosti. Določbe Pravilnika o pisemski pošti, ki se nanašajo na 

JUno odgovornost glede oplenitev in poškodovanj ali pošiljke, ki vsebujejo steklene ali lomljive 

P edmete, zanju niso strogo obvezne. 

2 
3(j . izjemoma poštne uprave Bolivije, Iraka, Kitajske (Ljudske republike) brez posebne 
ne 

,n'strativne pokrajine Hongkong, Nepala, Pakistana, Saudove Arabije, Sudana in Vietnama 
pa 

SP.rejemaj° priporočenih pošiljk, ki vsebujejo kovance, bankovce, bone, kakršnekoli vrednostne 

tteohiT' k* se gasijo na prinosnika, potovalne čeke, platino, zlato ali srebro, obdelano ali an°> drage kamne, dragulje ali druge dragocenosti. 
3 
vred uprava Mjanmara si pridržuje pravico, da ne sprejema pošiljk z označeno 
Sp . 0stj°) ki vsebujejo dragocene predmete, navedene v petem odstavku 25. člena, ker je 

nianje takih pošiljk v nasprotju z njeno notranjo zakonodajo. 

ki v u ,^°^tna uprava Nepala ne sprejema priporočenih pošiljk ali pošiljk z označeno vrednostjo, ujejo bone ali kovance, razen če za to ni posebnega sporazuma. 

vsebir ,*>0®*na uprava Uzbekistana ne sprejema pošiljk ali pošiljk z označeno vrednostjo, ki 
odgJ

eJ° kovance, bankovce, čeke, poštne znamke ali tujo valuto ter ne prevzema nobene 
ornosti, če se take pošiljke izgubijo ali poškodujejo. 

pre. poštna uprava Irana (Islamske republike) ne sprejema pisemskih poštnih pošiljk s 
e"> ki so v nasprotju z islamsko vero. 

p0jij. Poštna uprava Filipinov si pridržuje pravico, da ne sprejema pisemskih poštnih 

^akrš ^nava<*uih» priporočenih ali z označeno vrednostjo), ki vsebujejo kovance, bone, 
S!"ebr ne^°'' vre^nostne papirje, ki se glasijo na prinosnika, potovalne čeke, platino, zlato ali °i obdelano ali neobdelano, drage kamne in druge dragocenosti. 

Palic h *>0^tna uprava Avstralije ne sprejema poštnih pošiljk, ki vsebujejo zlato ali srebro v 
Posili, a'' bankovce. Poleg tega ne sprejema priporočenih pošiljk za dostavo v Avstraliji ali 
dra 

v °dprtem tranzitu, ki vsebujejo dragocene predmete kot npr. nakit, žlahtne kovine, 

papir" P°^raSe kamne, vrednostne papirje, kovance ali kakršnekoli druge vrednostne 
Je- Zavrača vsako odgovornost za pošiljke, ki niso oddane v skladu s tem pridržkom. 

9 
H0 , P°štna uprava Kitajske (Ljudske republike) brez posebne administrativne pokrajine 
ki^ong v skIadu s svojimi notranjimi predpisi ne sprejema pošiljk z označeno vrednostjo, 

v»ebu! • PH uJ«Jo kovance, bankovce, bone, kakršnekoli vrednostne papirje, ki se glasijo na 
sn,ka, in potovalne čeke. 
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10 Poštni upravi Latvije in Mongolije si pridržujeta pravico, da ne sprejemata nava 
ali priporočenih pošiljk ali pošiljk z označeno vrednostjo, ki vsebujejo kovance, ban ^ 
vrednostne papirje, ki se glasijo na prinosnika, in potovalne čeke, ker je to v naspr 
njunima notranjima zakonodajama. 

11 Poštna uprava Brazilije si pridržuje pravico, da ne sprejema navadne ali prip0^ ^ 
pošte ali pošte z označeno vrednostjo, ki vsebuje kovance, bankovce, ki so v obto 
kakršnekoli vrednostne papirje, ki se glasijo na prinosnika. 

... vsebujej° 
12 Poštna uprava Vietnama si pridržuje pravico, da ne sprejema pisem, Ki v 
predmete ali blago. 

XIII. člen 

Prepovedi (paketi) 

1 Poštne uprave Kanade, Mjanmara in Zambije so pooblaščene, da ne sprejemajo 
označeno vrednostjo, ki vsebujejo dragocene predmete, navedene v drugi točki petega odsta 
člena, ker je to v nasprotju z njihovimi notranjimi predpisi. 

, • vsebujej° 
2 Izjemoma poštni upravi Libanona in Sudana ne sprejemata paketov, Ki aj; 
kovance, bone, vrednostne papirje, ki se glasijo na prinosnika, potovalne čeke, platino, z 
srebro, obdelano ali ne, drage kamne ali druge dragocenosti ali tiste, ki vsebujejo tekočine a . 
topljive prvine ali izdelke iz stekla ali njim podobne oziroma lomljive predmete. 
Pravilnika o paketni pošti ju ne zavezujejo. 

3 Poštna uprava Brazilije je pooblaščena, da v skladu s svojimi predpisi ne sprejema ^ 
z označeno vrednostjo, ki vsebujejo kovance in bone v obtoku ter tudi vrednostne paPir3e» 
glasijo na prinosnika. 

le 1 
4 Poštna uprava Gane je pooblaščena, da ne sprejema paketov z označeno vrednostJ°> 
vsebujejo kovance in bone v obtoku, ker je to v nasprotju z njenimi notranjimi predpisi. 

5 Poleg predmetov, navedenih v 25. členu, poštna uprava Saudove Arabije tudi ne 
paketov, ki vsebujejo kovance, bone ali vrednostne papirje, ki se glasijo na pnn° 
potovalne čeke, platino, zlato ali srebro, obdelano ali ne, drage kamne ali druge ^ra^°Cj"eZeD 
Ne sprejema tudi paketov, ki vsebujejo zdravila vseh vrst, razen če je priložen uS,ar0y, 
zdravniški recept, ki ga je izdal pristojni uradni organ, predmetov za gašenje P° 
kemijskih tekočin ali predmetov, ki so v nasprotju z islamsko vero. 

ggiljkl 
6 Poleg predmetov, navedenih v 25. členu, poštna uprava Omana ne sprejema P 
ki vsebujejo: 

ie 6.1 zdravila vseh vrst, razen če je priložen ustrezen zdravniški recept, ki ga J 
pristojni uradni organ; 

6.2 izdelke za gašenje požarov in kemijske tekočine; 

6.3 predmete, ki so v nasprotju z islamsko vero. 
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Poohi .**« Pre(*nietov, navedenih v 25. členu, je poštna uprava Irana (Islamske republike) ascena, da ne sprejema paketov, ki so v nasprotju z islamsko vero. 

Poštna uprava Filipinov je pooblaščena, da ne sprejema paketov, ki vsebujejo 

2lat
anc®' b°ne ali vrednostne papirje, ki se glasijo na prinosnika, potovalne čeke, platino, 

khk Sre^ro' obdelano ali ne, drage kamne ali druge dragocenosti ali tekočine in druge 0 topljive snovi ali izdelke iz stekla ali podobne oziroma lomljive predmete. 

DaI. Poštna uprava Avstralije ne sprejema poštnih pošiljk, ki vsebujejo zlato ali srebro v 
cah.ali bankovce. 

vsebu' •*>0®tna uPrava Kitajske (Ljudske republike) ne sprejema navadnih paketov, ki 
Plat" k°vance> bone, vrednostne papirje, ki se glasijo na prinosnika, potovalne čeke, 
p0jtn°' z'ato aK srebro, obdelano ali ne, drage kamne in druge dragocenosti. Poleg tega 

pakef3 U')rava Kitajske brez posebne administrativne pokrajine Hongkong ne sprejema 
„a ,oy z označeno vrednostjo, ki vsebujejo kovance, bone, vrednostne papirje, ki se glasijo 

r'nosnika ali potovalne čeke. 

Poštna uprava Mongolije si pridržuje pravico, da v skladu s svojo notranjo 
glasj. 

aJ° ne sprejema paketov, ki vsebujejo kovance, bankovce, vrednostne papirje, ki se 
J° na prinosnika in potovalne čeke. 

Vredn ^°^tna uprava Latvije ne sprejema navadnih paketov in paketov z označeno 

Prtno k' vsebujejo kovance, bankovce, vrednostne papirje (čeke), ki se glasijo na sn,ka, tujo valuto, ter ne prevzema odgovornosti ob izgubi ali uničenju tovrstnih pošiljk. 

*v.aw 

rriet''Za katere se plačajo carinske dajatve 

°ZnaČ ^ zvezi s 25. členom poštni upravi Bangladeša in E1 Salvadorja ne sprejemata pošiljk z en° Vrednostjo, ki vsebujejo predmete, za katere se plačajo carinske dajatve. 
2 
Čila g ^ ZVezi s 25. členom poštne uprave Afganistana, Albanije, Azerbajdžana, Belorusije, 
rePubrif .^a'Vactorja, Estonije, Italije, Kambodže, Kolumbije, Koreje (Demokratične ljudske 
in Ven Kube, Lafvije, Nepala, Peruja, San Marina, Turkmenistana, Ukrajine, Uzbekistana 
Plača I rv e ne sPrejemajo navadnih in priporočenih pisem, ki vsebujejo predmete, za katere se 

J° carinske dajatve. 
3 
Sl°noi t s 25. členom poštne uprave Benina, Burkine Faso, Džibutija, Malija, Mavretanije, 
predaj ene °bale (Republike) in Vietnama ne sprejemajo navadnih pisem, ki vsebujejo 

e> za katere se plačajo carinske dajatve. 
4 

glede na določbe prvega in tretjega odstavka je pošiljanje serumov, cepiv in nujno 

Potrebnih 
zdravil, ki jih je težko priskrbeti, dovoljeno v vsakem primeru. 
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XV. člen 

Umik pošiljk iz pošte. Sprememba ali popravek naslova. 

1 29. člen ne velja za Antigvo in Barbudo, Bahame, Bahrajn, Barbados, Belize, ®ocVf|j0) 

Brunej Darussalam, čezmorska ozemlja Združenega kraljestva, Dominiko, Fidži, ^^rej0 

Grenado, Gvajano, Hongkong, Irak, Irsko, Jamajko, Kanado, Kenijo, Kiribati, Kitajsko, 
(Demokratično ljudsko republiko), Kuvajt, Lesoto, Malavi, Malezijo, Mjanmar, Nauru, jn 

Novo Zelandijo, Papuo Novo Gvinejo, Saint Kitts in Nevis, Saint Lučio, Saint Vine ^ 
Grenadini, Salomonove otoke, Sej šele, Sierra Leone, Singapur, Svazi5 Tanzanijo (4 Q 

republiko), Trinidad in Tobago, Tuvalu, Ugando, Vanuatu, Zahodno Samoo, Zambijo ter L 
kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, katerih zakonodaje ne dovoljujejo umi 
spremembe naslova pisemskih pošiljk na zahtevo pošiljatelja. 

2 29. člen velja za Avstralijo samo, če je v skladu z njeno zakonodajo. 

3 Ne glede na četrti odstavek 29. člena so E1 Salvador, Filipini, Panama (Tlepublij^^ 
Venezuela pooblaščeni, da ne vračajo paketov, za katere je naslovnik že zahteval carinski po 
ker to ni v skladu s carinskimi predpisi teh držav. 

XVI. člen 

Poizvednice 
melj 

1 Ne glede na četrti odstavek 30. člena si poštne uprave Čada, čezmorskih 
Združenega kraljestva, Egipta, Filipinov, Gabona, Grčije, Irana (Islamske republike), . g 

(Demokratične ljudske republike), Mjanmara, Mongolije, Saudove Arabije, Sirske a ^ 
republike, Sudana, Ukrajine, Zambije in Zelenortskih otokov pridržujejo pravico, da str 
zaračunajo pristojbine za reševanje poizvednic po pisemskih poštnih pošiljkah. 

•• češke 
2 Ne glede na četrti odstavek 30. člena si poštne uprave Argentine, Avstrije, 
(republike) in Slovaške pridržujejo pravico, da zaračunajo posebno pristojbino, če se izkaže, 
bilo zahtevano in izvedeno poizvedovanje neupravičeno. 

3 Poštne uprave Afganistana, Egipta, Gabona, Irana (Islamske republike), . 
(Republike), Mjanmara, Mongolije, Saudove Arabije, Sirske arabske republike, Sudana, sur ^ 
Zelenortskih otokov, Ukrajine in Zambije si pridržujejo pravico, da zaračunajo s 
pristojbine za poizvedovanja po paketih. 

XVII. člen 
Pristojbina za predložitev carini 

1 Poštna uprava Gabona si pridržuje pravico zaračunati svojim strankam pristojbin0 

predložitev carini. 

trankaf 
2 Poštni upravi Konga (Republike) in Zambije si pridržujeta pravico, da svojim s 
zaračunata pristojbino za predložitev paketov carini. 
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XVHI. člen 
0cWornost poštnih uprav 

Lijj P°štne uPrave Bangladeša, Benina, Burkine Faso, Konga (Republike), Džibutija, Indije, 

(Ren Kri' Malija, Mavretanije, Nepala, Nigra, Senegala, Slonokoščene obale 
odsta"V*n Turčije so pooblaščene, da ne upoštevajo 1. podtočke 1. točke prvega 34. Člena glede odgovornosti ob oplenitvah ali poškodovanju priporočenih pošiljk. 

2    

P°štn ^'e S^ede na 1. podtočko 1. točke prvega odstavka 34. člena in prvi odstavek 35. člena so 
P°PolnUPraVC EgiPta' KitaJske (Ljudske republike) in Kolumbije odgovorne samo za izgubo, 0 °plenitev ali uničenje vsebine priporočenih pošiljk. 

3 M 
°dgov Slede na 34. člen poštni upravi Egipta in Saudove Arabije ne prevzemata nobene 
0 d s tavkn °2 5 23 a" P0^odovanje pošiljk, ki vsebujejo predmete, omenjene v petem 

pfye P°štni upravi Indije in Nepala sta pooblaščeni, da ne upoštevata 1. podtočke 1. točke 

lavarf8 °^stavka 34. člena glede odgovornosti v zvezi z oplenitvijo ali poškodovanjem 
poštnih paketov. 

MXčlen 

Nad°mestila 

1 N 
Bah^ glede na 34. člen imajo poštne uprave Angole, Antigve in Barbude, Avstralije, 
ozejj. ,0^ ®angladeša, Barbadosa, Belizeja, Bolivije, Bocvane, Bruneja Darussalama, čezmorskih 

dovolj • Toženega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, katerih notranji predpisi tega ne 

^renade °' ^om'n^anske republike, Dominike, E1 Salvadoija, Fidžija, Filipinov, Gambije, 
Nigeri.

e> Gvatemale, Gvajane, Kanade, Kiribatija, Lesota, Malavija, Malte, Mauritiusa, Nauruja, 

Sal0m
Je> *>aPUe Nove Gvineje, Saint Kittsa in Nevisa, Saint Lucie, Saint Vincenta in Grenadinov, 

držav An0Vl!1 ot°lcov> Sejšelov, Sierre Leone, Svazija, Trinidada in Tobaga, Zambije, Združenih 
kj So: 

en*e in Zimbabveja pravico, da ne plačajo odškodnine za pakete brez označene vrednosti, 
gubljeni, oplenjeni ali poškodovani pri njihovi storitvi. 

Katar- Slede na 34. člen imajo poštne uprave Argentine, Avstrije, Brazilije, Čila, Grčije, 
Rotnu^3'. ^en'je' Koreje (Demokratične ljudske republike), Latvije, Mehike, Omana, 

Poravn ^au<*ove Arabije, Turčije, Ukrajine, Uzbekistana in Vietnama pravico, da ne 
Diihovi^0 ^kodnine za pakete brez označene vrednosti, izgubljene, oplenjene ali poškodovane pri 1 storitvi, državam, ki ne poravnavajo takih odškodnin v skladu prvim odstavkom tega člena. 

3 

pojjj: e glede na osmi odstavek 34. člena imajo Združene države Amerike pravico, da zadržijo 
nas|0Vn J

cv° Pravi°0 do odškodnine za pakete z označeno vrednostjo tudi po tem, ko so bili 
u vročeni, razen če se pošiljatelj tej pravici odreče v korist naslovnika. 

4 e 
°dŠkod • C S° Pružene uprave Amerike posredujoča poštna uprava, so pooblaščene, da ne plačajo 
Vfedno t'06 upravam ob izgubi, oplenitvi ali poškodovanju tranzitnih paketov z označeno J° v odprtem tranzitu ali poslanih v zaprtih sklepih. 
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5 Ne glede na 34. člen ima poštna uprava Vietnama pravico, da ne poravna str0
{jn0Stne 

izgubljene ali poškodovane priporočene pošiljke ali pakete, ki vsebujejo denar, vre 
papirje, ki se glasijo na prinosnika, potovalne čeke, zlato, srebro in drage kamne. 

6 Ne glede na 34. člen ima Kanada pravico, da ne poravna in ne obračuna odškodnin 

izgubo, oplenitev ali uničenje navadnih paketov in ne vrne že plačanih pristojbin in daja*e 

XX. člen 

Izjeme pri načelu odgovornosti 

1 Ne glede na 34. člen so Bolivija, Egipt, Filipini, Irak, Jemen, Kongo (®ero0"^a|n za 
republika), Saudova Arabija, Sudan in Turčija pooblaščeni, da ne poravnavajo odsko -jne, 
poškodbe na paketih v prispetju iz katerekoli države in naslovljenih nanje, ki vsebujejo 
hitro topljive snovi, steklene predmete ali podobne lomljive ali pokvarljive predmete. 

2 Ne glede na 34. člen imata Saudova Arabija in Sudan pravico, da ne plačata odškodnin 
pakete, ki vsebujejo predmete, prepovedane s petim odstavkom 25. člena. 

XXI. člen 

Izključitev odgovornosti poštnih uprav 

1 Poštna uprava Bolivije ni dolžna upoštevati prvega odstavka 35. člena glede ^ 
odgovornosti ob popolni oplenitvi ali uničenju priporočenih pošiljk. 

odstavi 
2 Poštna uprava Nepala ima pravico, da pri paketih ne upošteva 4. točke prvega 
35.. člena. 

XXII. člen 
Plačilo odškodnine 

nxtevati 
1 Poštne uprave Bangladeša, Bolivije, Gvineje, Nepala in Nigerije niso dolžne up za 

tretjega odstavka 37. člena, če gre za dokončno poravnavo zadeve v obdobju dveh meS®ceV, ^jjo, 
samo obvestilo odpravni ali namembni upravi, odvisno od primera, če pristojni organi z .jagi 
zaplenijo ali uničijo pisemsko poštno pošiljko zaradi njene vsebine ali če je zasežena na p 
zakonodaje navedenih držav. 

Saud°ye 

2 Poštne uprave Džibutija, Konga (Republike), Libanona, Madagaskarja m vrl3vo 
Arabije niso dolžne upoštevati tretjega odstavka 37. člena, če gre za dokončno Pora-0 da 
zahtevka glede pisemske poštne pošiljke v obdobju dveh mesecev. Prav tako se ne stri j ' 
druga uprava z njihovega računa plača upravičencu odškodnino po poteku omenjenega oboo 

3 Poštne uprave Angole, Gvineje, Libanona in Saudove Arabije niso dolžne up ^bju 
tretjega odstavka 37. člena, če gre za dokončno poravnavo odškodninskih zahtevkov v 
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mesecev. Prav tako se ne strinjajo, da se upravičencu plača odškodnina po poteku omenjenega 

4 
Poštni upravi Nigra in Tajske nista dolžni upoštevati tretjega odstavka 37. člena, če se 

trirt ,na dokončno poravnavo zadeve, ki jim je bila poslana po faksimilni napravi v 
.. esetih dneh. Prav tako se ne strinjajo, da druga uprava plača upravičencu odškodnino z 

0Vega računa po poteku omenjenega roka. 

p . v Ne glede na tretji odstavek 37. člena si Združene države Amerike in Malezija 
^ ^jejo pravico, da dokončno odgovorijo na zahtevke v dveh mesecih od dneva zahtevka 

8 ede na sredstvo za prenos poizvednice. 

JpUn.člen 
reP°šiljanje pisemskih pošiljk v tujini 

2^ Poštne uprave Grčije, Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter 
p '7;en^ držav Amerike si pridržujejo pravico, da zaračunajo pristojbino, enako strošku potrebne 

izv' 6 aVC' Vsa^' upravi, ki jim je po četrtem odstavku 43. člena poslala pošiljke, ki jih niso lm° kQt poštne pošiljke odpravile njihove službe. 
2 
^ Ne glede na četrti odstavek 43. člena si poštna uprava Kanade pridržuje pravico 

talfUnat' oc*Pravni upravi tak znesek, ki zagotovi najmanj pokritje stroškov, nastalih pri predelavi Kltl Pošiljk. 

2aLt četrti odstavek 43. člena dovoljuje namembni poštni upravi, da od sprejemne uprave 

2dru*'a Ustrezno povračilo za vročanje pisemskih poštnih pošiljk, preposlanih v velikih količinah. 
Plač iCn0 'cra^estvo Velika Britanija in Severna Irska si pridržuje pravico, da omeji vsako tako 0 na ustrezno notranjo tarifo za enake pošiljke v namembni državi. 

uPrav ^etrt* odstavek 43. člena dovoljuje namembni poštni upravi, da zahteva od sprejemne 
Avst e

|-
UStrezno Povračilo za vročanje pisemskih poštnih pošiljk, preposlanih v velikih količinah. 

Gren Sahami, Barbados, Brunej Darussalam, čezmorska ozemlja Združenega kraljestva, 
>jj2o

a a' Gvajana, Indija, Kitajska (Ljudska republika), Malezija, Nepal, Nizozemska, 
SUrj 

Zemski Antili in Aruba, Nova Zelandija, Saint Lucia, Saint Vinccnt in Grenadini, Singapur, 
5 članka, Tajska, Združene države Amerike ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in 

Prav i 3 ^S'Ca s' Pr'đržujejo pravico, da omejijo vsako tako plačilo na mejne vrednosti, ki so v 
' u določene za masovno pošto. 

s N 

Cjper p . Slede na pridržke iz četrtega odstavka si Argentina, Benin, Brazilija, Burkina Faso, 

Marok P1' Franciia> Grčija, Gvineja, Italija, Izrael, Japonska, Jordanija, Kamerun, Libanon, Mali, 
repubi-u' ^avretanija, Monako, Nemčija, Portugalska, Saudova Arabija, Senegal, Sirska arabska 
43 Čl Slonokoščena obala (Republika) in Togo pridržujejo pravico, da v celoti upoštevajo 

n konvencije za pošto, ki jo prejmejo od držav članic zveze. 

6 
da ža. Ovajanju četrtega odstavka 43. člena si poštna uprava Nemčije pridržuje pravico, 
uPrav CVv 0<* države pošiljateljice pošiljk odškodnino v višini, kot bi jo dobila od poštne e države, v kateri ima pošiljatelj svoje stalno prebivališče. 
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XXIV. člen t 

Terminalni stroški 

1 Ne glede na 3. točko prvega odstavka 49. člena in 3. točko prvega odstavka • ^ 
niso poštne uprave Egipta, Katarja, Kuvajta, Latvije, Omana, Saudove ^ra^Vejj0(jatDe 
arabske republike, Vietnama in Združenih arabskih emiratov dolžne plačati ^ 
odškodnine za vročitev priporočenih pisemskih poštnih pošiljk, poslanih iz njihovih a 

. člena 
2 Ne glede na 3. točko prvega odstavka 49. člena in 3. točko prvega odstavka 
se od poštnih uprav Džibutija, Gane, Indije, Jemna in Nepala ne more zahtevati 
odškodnina za vročitev priporočenih pisemskih poštnih pošiljk in pisemskih poštnih p° 
označeno vrednostjo, poslanih iz njihovih držav. 

3 Ne glede na pridržke katerekoli države glede 3. točke prvega odstavka 49. 0|, 
tretje točke prvega odstavka 51. člena poštna uprava Avstralije ne bo zahtevala po P 
dostavi priporočenih pošiljk, za katere ni bila poravnana dodatna odškodnina. 

4 Ob upoštevanju pridržkov držav, ki so jih izrazile do obveznosti iz 3. točke p"^ ^ 
odstavka 49. člena in 3. točke prvega odstavka 51. člena glede dodatne odško e 

priporočene pošiljke in pošiljke z označeno vrednostjo, si Združene države jajajo 
pridržujejo pravico, da take pošiljke obravnavajo kot navadno pošto in ne P 
odškodnine za izgubo, oplenitev ali poškodovanje takih pošiljk v njeni storitvi. 

5 Ne glede na pridržke k XXIV. členu si Združeno kraljestvo Velika pri 
Severna Irska ter čezmorska ozemlja Združenega kraljestva pridržujejo pravico, ^ 
svojem prometu z drugimi državami v celoti uporabijo določbe, odobrene na kong 
Pekingu glede zaračunavanja dodatne odškodnine za vročitev priporočenih pisemskih p° 
pošiljk in pisemskih poštnih pošiljk z označeno vrednostjo. 

6 Ne glede na pridržke k prvemu in drugemu odstavku XXIV. in XXIV. člena si 
članice Avstrija, Babami, Barbados, Belize, Benin, Bolgarija (Republika), Bolivija, Bra 

Burkina Faso, Češka republika, čezmorska ozemlja Združenega kraljestva, 
Dominikanska republika, Dominika, Egipt, EI Salvador, Estonija, Finska, Francija, 
Grčija, Grenada, Gvatemala, Gvajana, Haiti, Honduras (Republika), Islandija, 
Jamajka, Japonska, Južna Afrika, Kamerun, Kanada, Kostarika, Kuba, ^^teapera, 
Malezija, Mali, Maroko, Mavretanija, Mehika, Moldova, Nikaragva, Nizozemska, . 
Poljska (Republika), Saint Kitts in Nevis, Saint Lucia, Saint Vinccnt in Grenadini, Sen ^ 
Singapur, Slonokoščena obala (Republika), Slovaška, Sudan, Surinam, Španija, 
Švica, Trinidad in Tobago, Tunizija, Urugvaj, Venezuela, Združeno kraljestvo . ^ 
Britanija in Severna Irska ter Zelenortski otoki pridržujejo pravico, da pri medse ^ 
odnosih med podpisnicami tega pridržka v celoti uporabijo določbe, ki jih je odobril 0 

v Pekingu in se nanašajo na dodatno odškodnino za vročitev priporočenih pisemskih P° 
pošiljk. 

7 V resoluciji C 46/1999 nalaga kongres Poštnooperativnemu svetu, da pred 'etolD
tgrife 

izdela metodologijo za pretvarjanje notranjih tarif oziroma stroškov poštnih uprav Š se « 
terminalnih stroškov in določi točne deleže notranjih tarif za leti 2004 in 2005. L ,u s 

navodilo ne bo začelo pravočasno izvajati, si Nemčija pridržuje pravico, da sama v s 
tretjim odstavkom 48. člena določi deleže za leti 2004 in 2005. 
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8 v ■ 
izd resoluciji C 46/1999 nalaga kongres Poštnooperativnemu svetu, da pred letom 2002 
te_e a ®etodologijo za pretvarjanje notranjih tarif oziroma stroškov poštnih uprav v tarife 

. kalnih stroškov in dnlnči tnčne deleže nntraniih tarif za leti 2004 in 2005. Ne glede na 

h. t * •' •»» -J * vi uv ujpuiui piM>uvui]uu ua» uuua u< • vjuiumjv v/ -w\*i ^ s ^ •" j/»m» »vvj %*•» ov 
prV*eJ "Porabljajo tarife za terminalne stroške na podlagi metodologije in deležev za 

tare notranj^ tarif v tarife terminalnih stroškov, ki so veljale v letih od 2001 do 2003, 
p0gt 

ce se ne doseže dogovor o uporabi drugačnih tarif za terminalne stroške ali če 

2005nOO^erat'Vn' svet drugače določi nove deleže notranjih tarif za uporabo v letih 2004 in 

Poštna uprava Nemčije si pridržuje pravico, da sama upravlja finančna sredstva, 
ženici,!, ci-i.j .. . .v . , ii. y,_* * .v,  

o<jst 
ena Skladu za razvoj kakovosti storitev držav v razvoju po 1. podtočki 1. točke prvega 

"i 8* ^ena' dokler Poštnooperativni svet ne d"1"*" "»""i« in «Mo CQe, upravne in postopkovne strukture tega sklada. 
člena, dokler Poštnooperativni svet ne določi in uvede načel in meril glede 

d0 ^ Združene države Amerike podpirajo sistem terminalnih stroškov, opredeljen od 47. 
trgov-' ^'Cna' temu si Združene države Amerike ob upoštevanju članic Svetovne 
sklad'IlS'te or8an'zacUe pridržujejo pravico do uporabe sporazumov o terminalnih stroških v 
tr„ u 2 določbami, sprejetimi med prihodnjimi pogajanji v okviru splošnega sporazuma o 

n' s storitvami. 

U N 

g0i„ .. 8'ede na pridržke k XXIV. členu si Avstrija, Bahami, Barbados, Belize, Benin, 
D0 ?r^a (Republika), Bolivija, Brazilija, Burkina Faso, Češka republika, Čile, 
Qab '"'danska republika, Dominika, Egipt, Ekvador, E1 Salvador, Estonija, Finska, Francija, 
Jatn°

n' Grčija, Grenada, Gvatemala, Gvajana, Haiti, Honduras (Republika), Italija, 

Liht Jr\Južna Kamerun, Kanada, Kenija, Kongo (Republika), Kostarika, Kuba, 
Poj: , ain> Mali, Maroko, Mavretanija, Mehika, Moldova, Nikaragva, Nizozemska, Peru, 
Qr (Republika), Portugalska, Saint Kitts in Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent in 
§Ve, 

lni> Senegal, Slonokoščena obala (Republika), Slovaška, Sudan, Surinam, Španija, 
ine(j 

a' Švica, Trinidad in Tobago, Tunizija, Urugvaj in Venezuela pridržujejo pravico, da v 
je 0j odnosih z državami, ki so podpisale te pridržke, v celoti uporabijo določbe, ki jih 

ril kongres v Pekingu glede terminalnih stroškov. 

trogk; , a notranji letalski prevoz 

E| ^e glede na tretji odstavek 53. člena si poštne uprave Bahamov, Dominikanske republike, 
K0n 

Va^0rja. Ekvadorja, Filipinov, Gabona, Grčije, Gvajane, Gvatemale, Hondurasa (Republike), 
K[0ve .ePublike), Koreje (Demokratične ljudske republike), Kube, Mongolije, Nepala, Papue 

Pridrž •Vlne-ie' Peruja, Salomonovih otokov, Saudove Arabije, Vanuatuja in Zelenortskih otokov uJejo pravico, da zaračunajo dajatve za letalski prevoz mednarodnih sklepov v svojih državah. 

2 

®'ec*e na tretji odstavek 53. člena si poštna uprava Mjanmara pridržuje pravico, da 
niSo i^a dajatve za prevoz mednarodnih sklepov v svoji državi ne glede na to, ali so sklepi bili ali 

11 Preusmerjeni na letalo. 
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3 Ne glede na tretji odstavek 53. člena si poštna uprava Bangladeša pridržuje prav ^ j 
da zaračuna dajatve za prevoz mednarodnih sklepov v svoji državi, ne glede na to> 
sklepi bili ali niso bili preusmerjeni na letalo in ne glede na prepotovano razdaljo. 

4 Ne glede na četrti in peti odstavek 53. člena imajo poštne uprave Irana ,^s'al"jeV 

republike), Kanade, Turčije in Združenih držav Amerike pravico, da v obliki enotnih aJI ^ 
zahtevajo od zadevnih poštnih uprav kritje stroškov, nastalih zaradi notranjega letalskega p ^ 
poŠte, ki jo prejmejo od katerekoli uprave in za katero uporabljajo poravnavanje termin 
stroškov, ki temelji posebej na stroških ali notranjih tarifah. 

5 Poštna uprava Omana ima pravico, da na podlagi vzajemnosti zahteva 0(^a(jj 
poštnih uprav iz prvega do tretjega odstavka kritje dodatnih stroškov, nastalih m ^ 
letalskega prevoza v svoji državi pisemskih poštnih pošiljk, ki jih prejme od teh upr > 
glede na to, ali so bile poslane naprej z letalom ali s kakšnim drugim sredstvom. 

XXVI. člen 
Posebne kopenske tarife v prispetju 

1 Ne glede na 56. člen si poštna uprava Afganistana pridržuje pravico, da zaračuna dodatno 

izredno površinsko pristojbino 7,50 DTS za paket. 

XXVII. člen 

Posebne tarife 

1 Poštne uprave Belgije, Norveške in Združenih držav Amerike lahko zaračunajo 
letalske pakete višje pristojbine kot za površinske pakete. 

2 Poštna uprava Libanona lahko zaračuna za pakete do 1 kilograma pristojbino, k' 
uporablja za pakete nad 1 kilogramom in do 3 kilogramov. 

3 Poštna uprava Paname lahko zaračuna 0,20 DTS za kilogram za površinske p&ket 

tranzitu, prepeljanimi z letalom (S. A. L.). 

i_ jjioč ^ 
V potrditev tega so podpisani pooblaščeni predstavniki sestavili ta protokol, ki ima enaKo v 

veljavo, kot da bi bile njegove določbe vključene v sedanje besedilo konvencije, in ga P°~P ■ ;e 

enem izvodu, ki se shrani pri generalnem direktorju Mednarodnega urada. Vlada države, v 
bil kongres, pošlje en izvod vsaki pogodbenici. 

Sklenjeno v Pekingu 15. septembra 1999. 
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Opomba glede tiskanja Sporazuma o poštnoplačilnih storitvah 

^Pko natisnjene črke v besedilu označujejo spremembe v primerjavi z besedilom, ki 
Saje pripravil Upravni svet za kongres v Pekingu kot Congres-Doc 41.Add 1. 

Sporazum o poštnoplačilnih storitvah 

Vsebina 

L poglavje 
Uvodne določbe 

1 • Namen sporazuma 
2. člen Ponudba storitev 

U- poglavje 
deponiranje nakaznic 

Izdajanje instrumentov in sprejem plačilnih nakaznic (valuta, menjava, 
znesek) 
4. člen Pristojbine 

ni. poglavje 

Odprava nakaznic 

5. člen Načini izmenjave 

IV. poglavje 
Predelava v izplačilni državi in poizvedbe 

Plačila 
Poizvedbe 

člen Odgovornost 
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V. poglavje 
Računi, skupni računi 

9. Nadomestilo izplačilni upravi 
10. člen Finančni odnosi med sodelujočimi upravami 

VI. poglavje 
Poštni čeki 

11. člen Ravnanje s poštnimi čeki 

VII. poglavje 
Omrežje POSTNET 

12. člen Pogoji dostopa in sodelovanje 

VIII. poglavje 
Odkupne pošiljke 

13. člen Opis storitve 

IX. poglavje 
Razne določbe 

14. člen Vloga za odprtje poštnega tekočega računa v tujini 

X. poglavje 
Končne določbe 

15. člen Končne določbe 
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Sporazum o poštnoplačilnih storitvah 

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavniki vlad držav članic zveze so ob upoštevanju 
četrtega odstavka 22. člena Ustave Svetovne poštne zveze, sprejete 10. julija 1964 na 
^naju, soglasno in skladno s četrtim odstavkom 25. člena ustave sprejeli ta 
sporazum: 

I- poglavje 

Uvodne določbe 

člen 
Namen sporazuma 

Ta sporazum ureja vse storitve za prenos poštnih denarnih sredstev. Države 
Pogodbenice se med seboj sporazumejo o storitvah v tem sporazumu, ki jih 
nameravajo uporabiti pri medsebojnih odnosih. 

2 Nepoštne organizacije lahko sodelujejo prek poštnih uprav, storitve poštnih 
. ov ali ustanove, ki upravlja omrežje za prenos poštnih denarnih sredstev pri 
•zmenjavah, ki jih urejajo določbe tega sporazuma. Take organizacije sklenejo 
sP°razum s poštno uprave svoje države, da zagotovijo popolno upoštevanje določb 
sporazuma ter v skladu s takim sporazumom uveljavljajo pravice in opravljajo 
oižnosti kot poštne organizacije, opredeljene v tem sporazumu. Poštna uprava deluje 
ot njihova posrednica v odnosih s poštnimi upravami drugih držav pogodbenic in 

Denarna nakaznica 

Pošiljatelj izroči denarna sredstva blagajni poštnega urada ali odredi 
obremenitev svojega poštnega tekočega računa in naroči izplačilo zneska v 
gotovini prejemniku plačila. 

Pošiljatelj izroči denarna sredstva blagajni poštnega urada in odredi njihovo 
izplačilo na tekoči račun prejemnika plačila ali na drugačne račune, ki jih 
upravljajo uprave. 

Mednarodnim uradom. 

2. Člen 

Ponudba storitev 
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2 Prenos 

2.1 Imetnik tekočega računa zahteva, da se njegov račun obremeni z zneskom, k1 

se vpiše v dobro tekočega računa ali drugačnih računov, ki jih upravljaj 
uprave, prejemnika plačila, ali pa prek naslovne uprave v d° 
prejemnikovega tekočega računa v banki. 

3 Poštni ček 

3.1 Poštni ček je mednarodni instrument, ki se izdaja imetnikom tekočih računov 
in je izplačljiv na vpogled na poštnih blagajnah držav, ki sodelujejo pn teJ . 
storitvi. 

3.2 Poštni ček se lahko tudi izroči kot plačilo tretjemu, če obstaja tovrsten 
sporazum med pogodbenimi upravami. 

4 Dvig prek omrežja bankomatov POSTNET 

4.1 Poštne ali nepoštne finančne ustanove, ki so pristopile k sporazumu o 
omrežju POSTNET, lahko imetnikom njihovih kartic ponudijo možnos 
dvigovanja gotovine iz bankomatov POSTNET. 

5 Druge storitve 

5.1 Poštne uprave se lahko v svojih dvostranskih ali večstranskih odnosih 
dogovorijo za vzpostavitev drugih storitev, pogoje za njihovo izvajanje pa 

opredelijo zainteresirane uprave. 

II. poglavje 

Deponiranje nakaznic 

3. člen 
Izdajanje instrumentov in sprejem plačilnih nakaznic (valuta, menjava, znesek) 

1 Če ni posebnega sporazuma, se zneski na instrumentih in nakaznicah 
navedejo v valuti izplačilne države. 

2 Vplačilna uprava določi menjalni tečaj njene valute glede na valuto 
izplačilne države. 

3 Znesek denarnih prenosov je neomejen, razen če uprave ne odločijo drugače. 

4 Vplačilna uprava je popolnoma neodvisna pri določanju dokumentov m 
metod za deponiranje instrumentov in plačilnih nakaznic, razen kadar se pošiljajo p° 
pošti. V tem primeru se smejo uporabljati samo obrazci, navedeni v pravilniku. 

5 Za instrumente in plačilne nakaznice, ki se prenašajo po telekomunikacijah, 
veljajo določbe pravilnika za mednarodne telekomunikacije. 
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4. člen 
Pristojbine 

Vplačilna uprava prosto določi pristojbino, ki jo zaračuna ob izdaji. Tej 
osnovni pristojbini lahko doda kakršnokoli pristojbino, ki se nanaša na posebne 
storitve, opravljene za pošiljatelja. 

^ Vplačilna uprava lahko po sporazumu z izplačilno upravo zaračuna 
Pošiljatelju, če to zahteva, pristojbine, ki se nanašajo na posebne storitve, opravljene 
Prejemniku plačila. Znesek teh pristojbin se plača izplačilni upravi. 

Za prenose denarnih sredstev, ki se izmenjavajo med državo pogodbenico in 
državo, ki ni pogodbenica, s posredovanjem države, članice tega sporazuma, lahko 
Posredujoča uprava na podlagi stroškov, nastalih z opravljanjem te storitve, določi 
°datno pristojbino, katere znesek, o katerem se dogovorita upravi, odšteje od zneska 

na mstrumentu. Vendar pa se lahko ta pristojbina zaračuna pošiljatelju in nakaže 
uPravi države posrednice, če se tako dogovorita upravi. 

Kadar se v skladu z določbami pravilnika zahtevajo kopije denarnih nakaznic 
® če ne pride do nobene napake pri storitvi, se lahko pristojbina za to storitev, ki jo 

oči uprava, kije prejela zahtevo, zaračuna pošiljatelju ali prejemniku plačila, razen 
e m bila pristojbina glede na obvestilo o plačilu že plačana. 

Dokumenti, instrumenti in plačilne nakaznice, ki se nanašajo na prenose 
Poštnih denarnih sredstev po pošti med upravami po pogojih drugega odstavka 8. 

ena ter 1. in 3. točke tretjega odstavka 8. člena konvencije> so oproščeni vseh 
Pristojbin. 

Hi. poglavje 

Odprava plačilnih nakaznic 

Poštna izmenjava poteka z obrazci, določenimi v pravilniku, neposredno med 
P'aČilno in izplačilno poŠto ali prek posredniških izmenjalnih pošt. 

2 
Telekomunikacijska izmenjava poteka s pošiljanjem elektronske pošte 

n^Posredno izplačilni pošti ali izmenjalni pošti ob predpostavki, da so pri tem vsi 
ePi. potrebni za varnost izmenjave, upoštevani v skladu z dogovorom med 

devnimi upravami. 

5-člen 
Načini izmenjave 
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3 Prenosi denarnih sredstev se lahko predložijo izplačilni državi na 

magnetnem traku ali kateremkoli drugem nosilcu podatkov, za katerega se 
sporazumejo uprave. Izplačilne uprave nato prosto izberejo oblike nosilcev za vsote, 
ki jih je treba plačati prejemniku plačila v gotovini. 

4 Denarna sredstva se lahko prenesejo s posredovanjem elektronskih omrežij 
na podlagi posebnih sporazumov, ki jih sklenejo zadevne uprave. 

5 Uprave se lahko dogovorijo o uporabi drugih načinov izmenjave, ki niso 
določeni v prvem do četrtem odstavku 5. člena. 

IV. poglavje 

Predelava v izplačilni državi in poizvedbe 

6. člen 
Plačilo 

1 Načeloma se celotni znesek z nakaznice izplača prejemniku plačila; izbime 

pristojbine se lahko zaračunajo, če slednji zahteva dodatne posebne storitve. 
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Veljavnost denarnih nakaznic se podaljša: 

kot splošno pravilo do poteka prvega meseca po mesecu izdaje; 

v skladu s sporazumom med zadevnimi upravami do poteka tretjega meseca 
po mesecu izdaje. 

Po tem obdobju se denarne nakaznice, poslane izplačilnim poštam, izplačajo 
samo, če so opremljene s pooblastilom za podaljšanje roka veljavnosti ("visa pour 
date"), ki ga na zahtevo izplačilne uprave da vplačilna uprava. S pooblastilom za 

Podaljšanje roka veljavnosti se denarnim nakaznicam določi nov rok veljavnosti, ki 
začne teči z dnem, ko je bilo izdano, in z istim trajanjem, kot bi ga imela denarna 
nakaznica, izdana ta dan. Denarnim nakaznicam, ki so poslane izplačilnim upravam v 
skladu s tretjim odstavkom 5. člena, se njihov rok veljavnosti ne sme podaljšati. 

Pristojbina za "odobritev podaljšanja roka veljavnosti", ki jo določi izplačilna 
uPrava, se lahko zaračuna, razen če pred potekom veljavnosti izplačilo ni bilo mogoče 
zaradi napake v storitvi. 

Denarne nakaznice se izplačujejo v skladu s predpisi izplačilne države. 

7. člen 

Poizvedbe 

* Uporabljajo se določbe 30. člena konvencije. 

8. Člen 

Odgovornost 

* Načelo in obseg odgovornosti 

Poštne uprave so odgovorne za vsote, ki so bile vplačane na okencu ali s 
katerimi so bremenile vplačnikov račun, vse dokler ni denarna nakaznica 
pravilno izplačana oziroma je bila vsota vpisana v dobro računa prejemnika 
plačila. 

1 9 Uprave so odgovorne za napačno informacijo, ki jo dajo in povzroči 
neplačilo ali napake pri izvajanju prenosa denarnih sredstev. Odgovornost 
velja tudi za napake pri menjavi in prenosu. 

1 1 -J Poštne uprave so oproščene vsakršne odgovornosti: 

za zamude, ki nastanejo pri prenosu, odpravi in plačevanju instrumentov in 
nakaznic; 

*•3.2 če zaradi višje sile pride do uničenja uradnih zapiskov in ne morejo utemeljiti 

izvedbe prenosa denarnih sredstev, razen če je mogoče njihovo odgovornost 
ugotoviti na drug način; 

1-3-3 če vplačnik ni vložil zahteve v roku, ki ga predpisuje prvi odstavek 30. člena 

konvencije; 

2 

2.1 

2.2 
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1.3.4 če je v vplačilni državi potekel zastaralni rok za denarna nakazila. 

1.4 Pri povračilu in ne glede na razlog zanj ne sme znesek, povrnjen pošiljatelju, 
preseči zneska, ki gaje slednji vplačal ali s katerim je bil obremenjen njegov 
račun. 

1.5 Uprave se lahko medsebojno dogovorijo tudi za razširitev odgovornosti, kot 
ustreza potrebam njihovih notranjih storitev. 

1.6 Pogoji za uporabo načela odgovornosti in zlasti vprašanja glede ugotavljanja 
odgovornosti, povrnitve dolgovanih zneskov, terjatev, časa, dovoljenega za 
plačilo in povračilo upravi, ki je plačala odškodnino, so navedeni v 
pravilniku. 
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Poglavje 

Obračuni, skupni računi 

9. člen 

Nadomestilo izplačilni upravi 

Za vsako plačano denarno nakaznico nakaže vplačilna uprava izplačilni 
upravi nadomestilo, za katero je tarifa določena v pravilniku na podlagi povprečnega 
2neska denarnih nakazil, upoštevanih na istem mesečnem obračunu. 

J 
Namesto tarif iz prvega odstavka 9. člena se lahko uprave dogovorijo za 

ruge tarife za nadomestilo ali pa določijo pavšalno nadomestilo za vsako opravljeno 
Plačilo. 

^ Naslovna uprava lahko za vsak prenos zahteva plačilo dohodne pristojbine. 
to pristojbino se lahko obremeni račun prejemnika plačila ali pa zanjo poskrbi 

vPlačilna uprava tako, da obremeni njen skupni račun. 

Brezplačni prenosi denarnih sredstev ne dajejo podlage za zaračunavanje 
nadomestila. 

Če se uprave dogovorijo, so lahko prenosi sredstev podpornih skladov, ki jih 
vPlačilne uprave oprostijo plačila pristojbin, oproščeni nadomestil. 

1p. člen 
finančni odnosi med sodelujočimi upravami 

Uprave se medsebojno dogovorijo o tehničnih sredstvih, ki jih uporabljajo za 
Poravnavanje svojih dolgov. 

2 
Skupni tekoči račun 

^ Ko se uprave dogovorijo o sistemu poštnih čekov, odpre vsaka na svoje ime 
pri ustrezni upravi skupni tekoči račun, prek katerega se poravnavajo 
medsebojni dolgovi in terjatve, ki nastajajo pri storitvi izmenjave poštnih 
čekov in morebiti še pri denarnih nakaznicah ter drugih operacijah, za katere 
se uprave dogovorijo, da jih bodo izvajale prek njega. 

2 2 A 
Ce vplačilna uprava nima sistema poštnih čekov, lahko odpre skupni tekoči 
račun pri drugi finančni ustanovi. 

23 x 
Ce pride do prekoračitve skupnega računa, se za dolgovane zneske plačajo 
obresti, katerih višina je določena v pravilniku. 

3 

3.1 
Mesečni obračuni 

Vsaka plačilna uprava pripravi vsaki vplačilni upravi mesečni obračun vsot, 
plačanih na podlagi denarnih nakaznic. Mesečni obračuni se redno 
vključujejo v splošni obračun, ki je podlaga za saldiranje. 

*S. 
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3.2 Računi se lahko poravnavajo tudi na podlagi mesečnih obračunov brez 
poračunavanja. 

4 Noben enostranski ukrep, npr. moratorij, prepoved prenosa itd., ne sme 
posegati v določbe tega člena in določbe pravilnika. 

VI. poglavje 

Poštni čeki 

11. člen 
Ravnanje s poštnimi čeki 

1 Izdajanje poštnih čekov 

1.1 Vsaka uprava lahko izdaja poštne čeke lastnikom tekočih računov. 

1.2 Imetniki tekočih računov, ki so jim bili izdani poštni čeki, morajo prejeti tudi 
garancijsko kartico poštnih čekov, ki jo morajo pokazati ob izplačilu. 

1.3 Najvišja zajamčena vsota se v valuti, ki ustreza državama pogodbenicam3' 
natisne na hrbtno stran vsakega poštnega čeka ali njegov dodatek. 

1.4 Če ni posebnega sporazuma z izplačilno upravo, določi vplačilna uprava 
menjalni tečaj svoje valute v valuto izplačilne države. 

1.5 Vplačilna uprava lahko zaračuna pristojbino plačniku poštnega čeka. 

1.6 Če je treba, vplačilna uprava določi čas veljavnosti poštnih čekov. Na 
mora biti razviden zadnji dan veljavnosti. Če ni takega zaznamka, Je 

veljavnost poštnih čekov neomejena. 

2 Izplačilo 

2.1 Znesek poštnih čekov se izplača prejemniku plačila v zakoniti valuti 
izplačilne države. 

2.2 Najvišji znesek, ki ga je mogoče izplačati s poštnim čekom, se določi 
sporazumno med državami pogodbenicami. 

3 Odgovornost 

3.1 Izplačilna uprava je oproščena vsake odgovornosti, če lahko dokaže, daje 

bilo plačilo opravljeno pod pogoji, določenimi v ustreznih členih pravilni . 
ki se nanašajo na predložitev poštnih čekov na plačilnem okencu in pog°Je 

plačevanja. 

3.2 Vplačilna uprava ni dolžna upoštevati ponarejenih poštnih čekov, ki so ji bili 
vrnjeni po poteku roka, določenega v ustreznem členu pravilnika, ki s 

nanaša na vračanje izplačanih poštnih čekov odpravni službi poštnih čekov. 

4 Nadomestilo izplačilne uprave 

4.1 Uprave, ki izdajajo in izplačujejo poštne čeke, medsebojno določijo višin0 

nadomestila, ki se nakaže izplačilni upravi. 
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Vil. poglavje 

Omrežje POSTNET 

12. člen 
Pogoji za pristop in sodelovanje 

Za pristop k omrežju je treba podpisati sporazum POSTNET in plačati 
Pristopnino. 

Pogoji za pristop in sodelovanje pri storitvi se določijo v sporazumu 
POSTNET. 

Vili. poglavje 

Odkupne pošiljke 

13. člen 
Opis storitve 

Navadne poštne pošiljke, priporočene poštne pošiljke in poštne pošiljke z 
°20ačeno vrednostjo ter navadni poštni paketi in poštni paketi z označeno 
Vrednostjo se na podlagi dvostranskih sporazumov lahko pošiljajo kot odkupne 
Poštne pošiljke. 

Organ, ki je dostavil pošiljko, nakaže denarna sredstva poštni finančni 
stanovi in zahteva, da se ta znesek izplača prejemniku plačila. 

poglavje 

Razne določbe 

*4- člen 
^'°ga za odprtje poštnega tekočega računa v tujino 

Pri odpiranju poštnega tekočega računa v tujini in v okviru običajnega 
Preverjanja vlagatelja se poštne ali nepoštne finančne ustanove v državah članicah 

8a sporazuma medsebojno dogovorijo o pomoči, ki si jo lahko zagotavljajo. 
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X. poglavje 

Končne določbe 

15. člen 
Končne določbe 

1 Konvencija se smiselno uporablja v vseh primerih, ki jih izrecno ne ureja ta 
sporazum. 

2 4. člen ustave ne velja za ta sporazum. 

3 Pogoji za odobritev predlogov, ki se nanašajo na ta sporazum. 

3.1 Predlogi v zvezi s tem sporazumom, ki so predloženi kongresu, začnejo 
veljati, ko jih sprejme večina držav članic, ki so prisotne in glasujejo in so 
pogodbenice tega sporazuma. Vsaj polovica teh držav članic, ki so zastopane 
na kongresu, mora biti prisotna pri glasovanju. 

3.2 Predlogi v zvezi s pravilnikom tega sporazuma, ki so predloženi kongresu, 
začnejo veljati, ko jih sprejme večina članic Poštnooperativnega sveta, ki so. 
pogodbenice tega sporazuma. 

3.3 Da začnejo veljati, morajo predlogi, predloženi med kongresoma in se 
nanašajo na ta sporazum, pridobiti: 

3.3.1 dve tretjini glasov, če gre za dodajanje novih določb in če je najmanj 
polovica držav pogodbenic tega sporazuma odgovorila na vprašalnik; 

3.3.2 večino glasov, če gre za spremembe določb tega sporazuma in če je najmanj 
polovica držav pogodbenic tega sporazuma odgovorila na vprašalnik; 

3.3.3 večino glasov, če gre za razlago določb tega sporazuma. 

3.4 Ne glede na določbe 1. podtočke 3. točke tretjega odstavka 15. člena lahko 
vsaka država v 90 dneh po uradnem obvestilu pošlje generalnemu direktorju 
Mednarodnega urada pisno izjavo, da njena notranja zakonodaja še ni 
skladna s predlagano dodatno določbo inje zato ne more sprejeti. 

4 Ta sporazum začne veljati 1. januarja 2001 in velja do začetka veljavnosti 
aktov naslednjega kongresa. 

V potrditev tega so pooblaščeni predstavniki vlad držav pogodbenic podpisali ta 
sporazum v enem izvirniku, ki se deponira pri generalnem direktorju Mednarodnega 
urada. Vlada države, v kateri je bil kongres, pošlje en izvod vsaki pogodbenici. 

Sestavljeno v Pekingu 15. septembra 1999. 
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3. člen 

Za i ovajanje aktov Svetovne poštne zveze (UPU) iz 1. člena tega zakona skrbi 
n'strstvo, pristojno za poštne storitve. 

Ta 
4. člen 

- zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
e narodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Razlogi, zaradi katerih predlagamo ratifikacijo aktov UPU 

Svetovna poštna zveza (Universal Postal Union, Union Postale Universelle - v 

nadaljevanju: UPU) je mednarodna medvladna organizacija, ki deluje na podro J 
urejanja mednarodnih poštnih storitev. Ustanovljena je bila leta 1874 z Berns 
pogodbo in je tako za Mednarodno telekomunikacijsko zvezo druga najstarej 
mednarodna medvladna organizacija. UPU je leta 1948 pridobila status specializiran® 
agencije v sistemu Združenih narodov. Danes ima UPU 190 držav članic, ki skupaj 
oblikujejo največje distribucijsko omrežje v svetu z več kot šestimi milijonJ 
zaposlenih in 700.000 poštnimi izpostavami, ki vsako leto obdelajo 430 milij ar 
poštnih pošiljk v domačem prometu in okoli 10 milijard pošiljk v mednarodnem 
prometu. Sedež organizacije, katere administracija šteje okoli 150 ljudi, je v Bernu. 

UPU igra vodilno vlogo v naporih za revitalizacijo poštnih storitev, ki jo nare^pJj 
hitro razvijajoči se svetovni komunikacijski trg. Kot nepolitična organizacija je u 
predvsem forum za sodelovanje med poštnimi upravami držav članic. "r 

svetovnega omrežja, ki omogoča izvajanje modernih poštnih storitev in Pren°S 

produktov, izvaja UPU naloge svetovalnega, posredniškega in povezovalnega organ®- 
V okviru UPU se oblikujejo in dopolnjujejo pravila za mednarodno izmenjavo po 
pošiljk, sprejemajo se priporočila za ustrezne ukrepe ter odvijajo dejavnosti v P°^^° 
harmonizaciji, kakovosti, razvoju in rasti poštnih storitev v interesu uporabnikov 
tehnična pomoč. Na ta način UPU izpolnjuje svoje temeljno poslanstvo, ki J® 
spodbujanju in razvoju komunikacij med ljudmi vsega sveta. 

Članice UPU razpošiljajo poštne pošiljke v ostale članice UPU v skladu s svoji®' 
najboljšimi zmogljivostmi. UPU določa npr. maksimalno in minimalno težo, 
velikosti pošiljk ter pogoje sprejemanja in prenosa. Prav tako so se v okviru U ^ 
oblikovale metode izračunavanja in zbiranja tranzitnih pristojbin za pošiljk®' 
prehajajo skozi ozemlja več držav, in pogoji za letalske pošiljke ter pošiljk®' 
zahtevajo posebno skrb, kot npr. tiste, ki vsebujejo radioaktivni material in nalezji 
substance. 

Vrhovni organ UPU je Svetovni poštni kongres, ki se v obliki plenarnih zasedaA) 
pooblaščenih predstavnikov držav članic sestaja vsakih pet let. Na teh obravnava ^ 
sprejema glede na aktualne potrebe spremembe in dopolnitve svojih ustanovni 
drugih dokumentov, t.j. ustave in konvencije, splošnega pravilnika in sporazuma 
poštnoplačilnih storitvah. 

Republika Slovenija je od leta 1992 polnopravna članica UPU. V letu 1993 J^ 
Republika Slovenija ratificirala 4. dodatni protokol k ustavi UPU, Splošni PraV!,nl

s 

UPU, Konvencijo UPU s sklepnim protokolom, Pravilnik o poštnih paketi ^ 
sklepnim protokolom ter aranžmaje o poštnih nakaznicah, o službi poštnih Čekoy 

odkupnih pošiljkah. 
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2- Bistveni elementi spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze 
(UPU) 

Kongres Svetovne poštne zveze v Pekingu septembra 1999 je potekal v znamenju 
novih zahtev razvijajočega se trga poštnih storitev. Poštni sektor na svetovni ravni ne 
sestavlja več zgolj družina državnih poštnih obratovalcev, temveč se ob njih pojavlja 
tudi vse več zasebnih obratovalcev. Prihaja tudi do povezovanja med javnimi in 

zasebnimi poštnimi obratovalci, razvijajo se novi konkurenčni odnosi. 

Temeljna vprašanja, s katerimi se je soočaL Svetovni poštni kongres leta 1999, so bila 
zlasti problematika univerzalne poštne storitve, reforme UPU, dileme glede odpiranja 
yPU tretjim zainteresiranim strankam, vključno z zasebnimi obratovalci, in načini 

»nanciranja dejavnosti UPU. Če lahko rečemo, da seje kongres zavzel za univerzalno 
Poštno storitev in njeno kakovost ter pozitivno pristopil k reformi (zlasti skozi 

Javnost kratkoročnih projektnih skupin), pa po drugi strani kongres v letu 1999 
označuje precejšnja zadržanost do možnosti odprtja UPU za tretje zainteresirane 
stranke ter glede problematike financiranja, saj je odložil vse vsebinske odločitve. 
^t0 so tudi spremembe in dopolnitve v pravnih dokumentih UPU, do katerih je prišlo 
na kongresu v Pekingu zgolj tehnične narave. 

^ Ustavi UPU je bila besedilu na samem začetku dodana dikcija glede univerzalne 
Poštne storitve. V 4. členu in nekaterih naslednjih se je pojem Podrobni pravilnik 
(Detailed Regulations) nadomestil s pojmom Pravilnik (Regulations). V 6. členu seje 
opustil koncept francoske jezikovne skupine, s tem da se je ustrezno prilagodil 108. 
len Splošnega pravilnika. Prilagoditve je doživel 22. člen ustave glede na dejstvo, da 

Je prišlo do izločitve obeh pravilnikov za pisemsko pošto in paketno pošto iz 
onvencije in njuno oblikovanje kot samostojnih dokumentov. Tako besedilo 
onvencije, kot je bilo potrjeno na kongresu 15. septembra 1999 v Pekingu, vsebuje le 

J-lste določbe, ki so pretežno medvladne narave. Skladno s povedanim sedaj ustava v 
J- členu navaja vse tri navedene dokumente. Do manjših dopolnitev je prišlo tudi v 
f • členu ustave, ki zadeva vprašanje sprejemanja dokumentov UPU, vendar slednje v 

n)čemer ne posegajo v notranjepravne zahteve držav članic v zvezi s potrditvijo 
°ziroma uveljavitvijo dokumentov, ki se običajno navezujejo na instrument 
yatiflkacije V skladu z zahtevami po poenostavitvi postopkov sprejemanja sprememb 

'n dopolnitev na ravni izključno tehničnih dokumentov, t.j. pravilnikov, je bil 
opolnjen tudi 29. člen konvencije. Tudi omenjena sprememba zadeva zgolj notranjo 

0rganizacijo delovanja UPU v smislu priprav zasedanja kongresa. 

^ ustavi ni prišlo do nobenih sprememb glede financiranja organizacije oziroma 
rugih sprememb, ki bi vplivale na status pravic in obveznosti držav članic. 

^ Splošnem pravilniku je prišlo do nekaterih tehničnih sprememb v zvezi s pripravo 
,o umentacije Svetovnega poštnega kongresa za države članice v zvezi z uvedbo 

letnega proračunskega ciklusa v skladu s prakso specializiranih agencij Združenih 
?ar°dov, tehnično pomočjo ter možnostjo prerazporeditve regionalnih skupin, 

strežno spremembam v ustavi je bil prilagojen 108. člen Splošnega pravilnika glede 
Zima delovnih jezikov. V 125. členu je bil Splošni pravilnik prilagojen omejitvam, 

sPrejetim glede izdatkov za delovanje organov UPU v naslednjih obdobjih. Poleg tega 
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125. in 126. člen Splošnega pravilnika podrobneje opredeljujeta mehanizem izvedbe 
nakazil finančnih prispevkov držav članic. 

3. Ocena, kateri organ naj ratificira akte Svetovne poštne zveze (UPU) 

Besedilo spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze (UPU) ratificira v 

skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah Državni zbor 
Republike Slovenije. 

4. Ocena potrebnih finančnih sredstev 

Spremenjeni in dopolnjeni akti Svetovne poštne zveze so namenjena notranji 
reorganizaciji in povečanju učinkovitosti delovanja mednarodne organizacije ter ne 
nalagajo novih materialnih obveznosti. Sprejetje in izvajanje spremenjenih in 
dopolnjenih aktov Svetovne poštne zvez^ ne bo zahtevalo dodatnih sredstev. 

5. Skladnost z evropskim pravnim redom 

Spremenjeni in dopolnjeni akti Svetovne poštne zveze (UPU) niso predmet 

usklajevanja s pravnim redom Evropske unije. 



SKLEP 

e9jto Predsednika državnega zbora 

SflEp 

"^0|gv- 

^ubli|(VlQtev''a mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora 
^edn\

Sl0Veniie in 0 določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta 
-—l!SQy_in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora 

Si 

V,k
JSlWENUE 

na'đneiRl, 020-02/92-28 
Jlfr 11-2004 

MEST POSLANSKIH SKUPIN V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EqA 2BOR>fLANSKIH skupin- ki jim PRIPADAJO MESTA PREDSEDNIKOV IN PODPREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES 

j Sfi* S ali Vn®9a ^es,69a odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur.l. RS, št. 35/2002 in 60/2004) je Kolegij predsednika 
5- seji, dne 16. novembra 2004, sprejel naslednji 

SKLEP 

*ar 
V|Hiiji tapo ( 

bliska S'0Vn'k imajo poslanske skupine naslednje število mest: 
s^uPina p ensl<e demokratske stranke 2 mesti 

t>°slaisk s,<uPina ,°Slanski klub Liberalne demokracije Slovenije 2 mesti 
°slanst sklJPina Ki ^ene ''ste socialnih demokratov 1 mesto 

u skuPina Q?Ve Sloveniie 1 mesto 
,%o n l0venske ljudske stranke 1 mesto 
Vodnika 

Predsecjnx
ripada p°slanski skupini Združene liste socialnih demokratov. 

pripada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. 
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V Komisiji za narodni skupnosti imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 1 mesto 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 mesto 
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 mesto 
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti 2 mesti 

Mesto predsednice pripada poslanki madžarske narodne skupnosti. 
Mesto podpredsednika pripada poslancu italijanske narodne skupnosti. 

3. 

V Komisiji za nadzor proračuna in drugih javnih financ imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 2 mesti 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 mesto 
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto 

Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije. 
Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Nove Slovenije. 

4. 

V Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 2 mesti 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 mesto 
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto 

Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije. 
Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Združene liste socialnih demokratov. 

5. 

V Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti imajo poslanske skupine naslednje število mest. 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 2 mesti 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 2 mesti 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 mesto 
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 mesto 

Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Združene liste socialnih demokratov. 
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Misiji *a odno 
se s Slovenci v zamejstvu in po svetu imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

P0s,^ka skunina » enske demokratske stranke 2 mesti 
Posipa skunina 7°slanski klub Liberalne demokracije Slovenije 1 mesto 
Pq«i ka skunina ružene 'iste socialnih demokratov 1 mesto 
C^4inasrSI°Venije1mes,° 
MSi n

ska skupina ?
OV0nske ljudske stranke 1 mesto 

^ italijansif ovenske nacionalne stranke 1 mesto 
^esi 

9 ln madžarske narodne skupnosti 1 mesto 
Ma 

' PođPreds8d P/Ipada Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke. a PriPada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. 

V Ko^isiii po 

P°8'9'i5ka a'(0nu 0 PrePrečevanju korupcije imajo poslanske skupine naslednje število mest: 
Ska skupka plovenske demokratske stranke 2 mesti 

skupina 7HS'a-nSki klub Liberalne demokracije Slovenije 2 mesti 
P°sianSka sipina M 

žene lis,e socialnih demokratov 1 mesto 
Ska lupina o°Ve Sloveniie 1 mesto 

W °venske nacionalne stranke 1 mesto 
Pr®dsednika d ■ Pnpada Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke. 

8. 

^ Redarstvo imajo poslanske skupina naslednje Slavilo mest: 

^5 

^nst9 sl(uPina p enske demokratske stranke 5 mest 
P°slan<!u lupina °slanski klub Liberalne demokracije Slovenije 4 mesta lv" ~ đružene liste socialnih demokratov 2 mesti 

na o°V0 s|ovenije 2 mesti 
^upjna 

0Venske ljudske stranke 1 mesto 
skuPina D 

nske nacionalne stranke 1 mesto emokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto 

POđpr6[ls6dnikPriPada P°s'anskl skupini Združene liste socialnih demokratov. °v pripada Poslanski skupini Nove Slovenije in Poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev Slovenije. 

Ib0ru *a Prom lmajo poslanske skupine naslednje število mest: 

% 

Xst lupina <5, 
h?%sk SkuPina P °r°nske demokratske stranke 5 mest 
n°s|anska sl<uPina 7°slanski klub Liberalne demokracije Slovenije 4 mesta 
h skupina .. 

ru^®ne liste socialnih demokratov 2 mesti 
<asCna^V6Sloveniie1 mest0 

. skupina S|
0V6nske ljudske stranke 2 mesti 

i. ®to n, ovenske nacionalne stranke 1 mesto 
% P^secm^ 

0đPfedSec|n?ripada Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke. a Pripada Poslanski skupini Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije. 

% 
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10. 

V Odboru za okolje in prostor imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 5 mest 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 4 mesta 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 mesto 
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto. 

Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. 
Mesto podpredsednika pripada Poslanski,skupini Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije. 

11. 

V Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 5 mest 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 3 mesta 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 mesto 
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto 

Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Nove Slovenije. 
Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Združene liste socialnih demokratov. 

12. 

V Odboru za finance in monetarno politiko imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 4 mesta 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 4 mesta 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 2 mesti 
Poslanska skupina Nove Slovenije 2 mesti 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto 

Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. 
Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije. 

13. 

V Odboru za zunanjo politiko imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 7 mest 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 4 mesta 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 2 mesti 
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto 
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti 2 mesti. 

Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. k0, 
Mesti podpredsednikov pripadata Poslanski skupini Nove Slovenije in Poslanski skupini Slovenske nacionalne s r 
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1.4. 

V ^boru ^ notr 

^lan ° 'avno upravo in pravosodje imajo poslanske skupine naslednje število mest: 
2^jar|skaskupin9plovenske demokratske stranke 5 mest 
£>ka skunin

a ,'a
v
nski k'ub Liberalne demokracije Slovenije 4 mesta 

anska skuni 3 . ru^®ne liste socialnih demokratov 2 mesti 

fi^'Sn',?r,,SIWnii'i2mss,i 
C"ska . Slovenske ljudske stranke 1 mesto 
po anska skunin3 ?/ovenske nacionalne stranke 1 mesto 

ariCa ''alijansk atil^ne stranke upokojencev Slovenije 1 mesto e ln madžarske narodne skupnosti 1 mesto 

0 ^Predsed Pripada Poslanski skupini Nove Slovenije. n|ka pripada Poslanski skupini Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije. 

15. 

V°ab0ru*a loka, 
Sno samoupravo in regionalni razvoj imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

ska . 
P^sl<a skupina J5'ovenske demokratske stranke 5 mest 
^sia 1(3 sipina ■70sla.nski klub Liberalne demokracije Slovenije 4 mesta 
*W,ns'!a skunir, 5družene 'iste socialnih demokratov 1 mesto 
F5^sCna^rSl0Veniie1mest0 

skupin= ®'ovenske ljudske stranke 1 mesto 
skupina ~ 

6nske nacionalne stranke 1 mesto 
lilte. demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto. 

So Pr6đseđnika ■ 
^Predsecj Pnpada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. n|ka pripada Poslanski skupini Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije. 

obramh ■ 0 'majo poslanske skupine naslednje število mest: 
V ka sku ' 
p0s?ska skupka p'0venske demokratske stranke 3 mesta 
pQs|an

Ska skupina 7
0slanski k'ut> Liberalne demokracije Slovenije 2 mesti 

skunin, 5družene liste socialnih demokratov 1 mesto 
Skupina slovenije 1 mesto 

%n i skuPina ~ enske ljudske stranke 1 mesto 
skupina 

ovenske nacionalne stranke 1 mesto 
S0 Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto. 
So ^ssdnika pGdprecjSe . PnPada Poslanski skupini Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije. n,ka pripada Poslanski skupini Demokratične stranke upokojencev Slovenije. 
17. 

ravstvo imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

sl(uPina p enske demokratske stranke 3 mesta 
sl(uPina 7°s'anski klub Liberalne demokracije Slovenije 2 mesti 

J^lan,,! skupin- r, 1ruŽ0ne liste socialnih demokratov 1 mesto 
>SasCnaSVe ®loveniie 1 mesto 
0s'anst s|<uPina o, venske 'judske stranke 1 mesto 

skupina ^ nske nacionalne stranke 1 mesto 
demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto 

esto p 6"sedn;ka 
P'edsert P,npada Poslanski skupini Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije. Ika pripada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. 

2$. 
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18. 

V Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 5 mest 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 4 mesta 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 mesto 
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto 

Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke. 
Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Združene liste socialnih demokratov. 

19. 

V Odboru za kulturo, šolstvo in šport imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 6 mest 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 3 mesta 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 2 mesto 
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto 
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti 2 mesti 

Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. 
Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Združeni listi socialnih demokratov. 

20. 

V Odboru za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 5 mest 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 4 mesta 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 1 mesto 
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto 

Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije. 
Mesto podpredsednika pripada Poslanski skupini Slovenska demokratska stranka. 

21. 

V Odboru za zadeve Evropske Unije imajo poslanske skupine naslednje število mest: 

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 6 mest 
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije 5 mest 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 2 mesti 
Poslanska skupina Nove Slovenije 2 mesti 
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 mesto 
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 mesto 

. | e|O"0n' 
Mesto predsednika pripada Poslanski skupini Nove Slovenije. kj skup'n' 
Mesti podpredsednikov pripadata Poslanski skupini Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije in Poslan 
nacionalne stranke. 

22. 
V Mandatno-volilni komisiji pripada mesto podpredsednika Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke. 
S tem je dopolnjen sklep o določitvi predsednika in podpredsednika Mandatno-volilne komisije z dne 18.10.2004. 
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taESTAVI 

"ElOVNlH 

*olllna komisija 

Kenij.»a no,,a|iio politiko 

IN SPREMEMBAH SESTAVE 

TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

Sisija 
>i 

J°mi 

J°mi 

"Ibor 

Jlbor 

Jlbor 

s 

»kor 

Nor 

Nor 

Nor 

Nor 

Nor 

Nor 

Nor 

Nor 

Nor 

!a za poslovnik 

. za narodni skupnosti 

!a za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

!a za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb 

!a za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti 

!a za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu 
a Do Zakonu o preprečevanju korupcije 
a Gospodarstvo 
a Promet 

a °kolje in prostor 
a kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
a finance in monetarno politiko 

zunanjo politiko 

notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 
a lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
a obrambo 
a zdravstvo 

a delo, družino, socialne zadeve in invalide 
a kulturo, šolstvo in šport 
a visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj 
a zadeve Evropske unije 

?s">o;e 
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DELOVNA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA 

Mandatno-volilna komisija 

Sklep o številu mest, ki jim imajo poslanske skupine v sestavi in kateri pripada mesto predsednika in podpredsednika je 
začasnih vodij poslanskih skupin, dne 18.10.2004. 

bil si preje' na sel1 

Člani: 

1. Franc SUSNIK, PS SDS 

2. Davorin TERCON, PS LDS 

3. France CUKJATI, PS SDS 
4. Jožef JEROVŠJEK, PS SDS 
5. Rudolf PETAN, PS SDS 
6. Franc PUKŠIČ, PS SDS 
7. Jože TANKO, PS SDS 
8. Bogomir ZAMERNIK, PS SDS 
9. Anton ANDERLIČ, PS LDS 
10. Rudolf MOGE, PS LDS 
11. Jožef ŠKOLČ, PS LDS 
12. Matjaž ŠVAGAN, PS LDS 
13. Cvetka ZALOKAR ORAŽEM, PS LDS 
14. Dušan KUMER, PS ZLSD 
15. Miran POTRČ, PS ZLSD 
16. dr. Andrej BAJUK, PS NSi 
17. mag. Janez DROBNIČ, PS NSi 
18. Josip BAJC, PS SLS 
19. mag. Janez KRAMBERGER, PS SLS 
20. Sašo PEČE, PS SNS 
21. Ivan JELEN, PS DeSUS 
22. Maria POZSONEC, mad.nar.sk. 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 1 

DELOVNO TELO MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA, 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKEL 

NOVIČLAN 

DOSEDANJI ČLAN 

SPREMEMBA VELJA 

BOJAN RUGELJ 

FRANCE CUKJATI 

OD VKLJUČNO 16.11.2004 
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OBVESTILO o spremembi sestave delovnega telesa Št. 2 
"—-—_____ 

 DELOVNO TELO MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA 

" —poslanska skupina SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

— NOVI ČLAN FRANC JAZBEC 

 DOSEDANJI ČLAN RUDOLF PETAN 

—SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 16.11.2004 

(Sklep OBVeSTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 3 
• seje kolegija predsednika Državnega zbora z dne 16.11.2004 in sklep 2. izredne seje Državnega 

zbora z dne 17.11.2004) 

delovno telo 

POSLANSKA SKUPINA 

OBUGIPODPREDSEDNIK 

Sedanji podpredsednik 

MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA 

SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE 

JOSIP BAJC 

OD VKLJUČNO 17.11.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 4 
(sklep 2. izredne seje Državnega zbora z dne 17.11.2004) 

.DELOVNO TELO 

POSLANSKA skupina 

^^PODPREDSEDNIK 

^^DANJI PODPREDSEDNIK 

SPREMEMBA VELJA 

>er2004 

MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA 

POSLANSKI KLUB LIBERALNE DEMOKRACIJE 
SLOVENIJE 

MAG. BORUT SAJOVIC 

DAVORIN TERČON 

OD VKLJUČNO 17.11.2004 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 5 
___________—■— 

DELOVNO TELO MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA  —— 

POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKE UUDSKE STRANKE -— 

NOVI ČLAN JAKOB PRESEČNIK   

DOSEDANJI ČLAN MAG. JANEZ KRAMBERGER 

SPREMEMBA VEUA OD VKLJUČNO 19.11.2004 -  

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 6 

DELOVNO TELO 

POSLANSKA SKUPINA 

NOVI ČLAN 

DOSEDANJI ČLAN 

SPREMEMBA VELJA 

MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA 

POSLANSKI KLUB LIBERALNE 
SLOVENIJE 

demokpacue 

MIRAN JERIČ 

ANTON ANDERLIČ 

OD VKLJUČNO 23.11.2004 
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°rza n°tranjo politiko 
Državnega zbora je sprejel sklep o številu mest, ki jih imajo poslanske skupine v sestavi in kateri pripada mesto 

?dr|°
Val Predsed ■predsednika na 1- seji kolegija predsednika Državnega zbora, dne 5.11.2000 in dne 9.11.2004. Državni zbor je 

6 1711-2004n'CO 'n podPredsednico na 1. izredni seji Državnega zbora, dne 9.11.2004; po sklepu 2. izredne seje Državnega zbora |e sl<'eP ° imenovanju (zaradi prenehanja sklepa o ustanovitvi) prenehal veljati. 

Moj 
UcLER DOLINAR, PS NSi 

bebler, ps pk lds 
DariaLAVTlžAR 

Clanica/člani: 

3. Dimitrij KOVAČIČ, PS SDS 
4. Mitja LJUBELJŠEK, PS SDS 
5. Miroslav LUCI, PS SDS 
6. Rudolf PETAN, PS SDS 
7. dr. Milan ZVER, PS SDS 
8. dr. Marko PAVLIHA, PS PK LDS 
9. Milan PETEK, PS PK LDS 
10. Majda ŠIRCA, PS PK LDS 
11. mag. Majda POTRATA, PS ZLSD 
12. Miran POTRČ, PS ZLSD 
13. Jožef HORVAT, PS NSi 
14. Franc KANGLER, PS SLS 
15. Boštjan ZAGORAC, PS SNS 
16. mag. Franc ŽNIDARŠIČ, PS DeSUS 
17. Maria POZSONEC, mad.nar.sk. 

'Sija *a 
Poslovnik 

K°NTi'č PS ZLSD 

irr|itrii k°Vačič PS SDS 

Članice/člani: 

3. mag. Branko GRIMS, PS SDS 
4. Anton ANDERLIČ; PS PK LDS 
5. Matjaž ŠVAGAN, PS PK LDS 
6. Mojca KUCLER DOLINAR, PS NSi 
7. Stanislav BRENČIČ, PS SLS 

ar°dni skupnosti * 

P°*SONec 

'• ll Maria p Članice/člani: 

mad.nar.sk. 3. Franc JAZBEC, PS SDS 
l ^UDit 4. Jožef ŠKOLČ, PS PK LDS 

%n 5. Breda PEČAN, PS ZLSD 
ATtELLI it,i 6. Jožef HORVAT, PS NSi ■ »al.nar.sk. 

^noo7 
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Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ * 

Predsednik: 

1. mag. Milan M. CVIKL, PS PK LDS 3. Rudi VERŠNIK, PS SDS 
4. dr. Matej LAHOVNIK, PS PK LDS 

Podpredsednik: 5. Breda PEČAN, PS ZLSD 
6. Kristijan JANC, PS SLS 

2. dr. Andrej BAJUK, PS NSi 7. Bogdan BAROVIČ, PS SNS 

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb * 

Predsednik: 

1. Davorin TERČON, PS PK LDS 

Podpredsednik: 

2. Dušan KUMER. PS ZLSD 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti * 

Predsednica: 

1. mag. Majda POTRATA, PS ZLSD 2. Pavel RUPAR, PS SDS 
3. Bogomir ZAMERNIK, PS SDS 
4. dr. Slavko GABER, PS LDS 
5. Majda SIRCA, PS LDS 
6. Marjetka UHAN, PS NSi 

25■ n°*ei 
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Koi ■"'sija 

ma9- Janez 
slssdniii: 

*a odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu 

kramberger, ps sls 

Mir0 pETEK • PS SDS 

3. mag. Branko GRIMS, PS SDS 
4. Aleš GULIČ, PS PK LDS 
5. Samo BEVK, PS ZLSD 
6. Drago KOREN, PS NSi 
7. Boštjan ZAGORAC, PS SNS 
8. Maria POZSONEC, mad.nar.sk. 

Kothl 0"iisii S|ia po 
Zakonu o preprečevanju korupcije * 

k , 
^GAJISJER TAVŠ, PS SNS 

2. Miro PETEK, PS SDS 
3. Rudi VERŠNIK, PS SDS 
4. Aleš GULIČ, PS PK LDS 
5. Davorin TERČON, PS PK LDS 
6. Dušan KUMER, PS ZLSD 
7. Drago KOREN, PS NSi 

Oc|bor 
9°spod arstvo * 

ranc /p 
eri> Horvat, ps zlsd 

artin 

bika: 

Vili 
M'Količ 

AN, Ps 

PS NSi 

DeSUS 

4. Danijel KRIVEC, PS SDS 
5. Mitja LJUBELJŠEK, PS SDS 
6. Stane PAJK, PS SDS 
7. Bojan RUGELJ, PS SDS 
8. Bojan STARMAN, PS SDS 
9. dr. Matej LAHOVNIK, PS PK LDS 
10. Milan PETEK, PS PK LDS 
11. Alojz POSEDEL, PS PK LDS 
12. dr. Mitja SLAVINEC, PS PK LDS 
13. Matjaž HAN, PS ZLSD 
14. dr. Andrej BAJUK, PS NSi 
15. Kristijan JANC, PS SLS 
16. Srečko PRIJATELJ, PS SNS 

V 
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Odbor za promet * 

1. Franc KANGLER, PS SLS 

2. Geza DZUBAN, PS PK LDS 

Odbor za okolje in prostor * 

1. Rudolf PETAN, PS SDS 

2. dr. Pavel GANTAR, PS PK LDS 

3. Srečko HVAUC, PS SDS 
4. Danijel KRIVEC, PS SDS 
5. Branko MARINIČ, PS SDS 
6. Bojan RUGELJ, PS SDS 
7. Jože TANKO, PS SDS 
8. dr. Marko PAVLIHA, PS PK LDS 
9. Milan PETEK, PS PK LDS 
10. Alojz POSEDEL, PS PK LDS 
11. Aurelio JURI, PS ZLSD 
12. Janko VEBER, PS ZLSD 
13. Jožef HORVAT, PS NSi 
14. Jakob PRESEČNIK, PS SLS 
15. Srečko PRIJATELJ, PS SNS 

Članice/člani: 

3. Robert HROVAT, PS SDS 
4. Srečko HVAUC, PS SDS 
5. Danijel KRIVEC, PS SDS 
6. Franc SUŠNIK, PS SDS 
7. Miran JERIČ, PS PK LDS 
8. mag. Borut SAJOVIC, PS PK LDS 
9. Vili TROFENIK, PS PK LDS 
10. Janko VEBER, PS ZLSD 
11. Drago KOREN, PS NSi 
12. Kristijan JANC, PS SLS 
13. Zmago JELINČIČ PLEMENITI, PS SNS 
14. Ivan JELEN, PS DeSUS 

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano * 

Predsednik: 

1. Alojz SOK, PS NSi 

Podpredsednik: 

2. Janko VEBER, PS ZLSD 

3. Stane PAJK, PS SDS 
4. Bojan RUGELJ, PS SDS 
5. Franc SUŠNIK, PS SDS 
6. Rudi VERŠNIK, PS SDS 
7. Milenko ZIHERL, PS SDS 
8. Geza DŽUBAN, PS PK LDS 
9. Alojz POSEDEL, PS PK LDS 
10. mag. Borut SAJOVIC, PS PK LDS 
11. mag. Janez KRAMBERGER, PS SLS 
12. Boštjan ZAGORAC, PS SNS 
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Otlborzafinan. . n°e in monetarno politiko * 

Et8dSfidnlk; 

°'an STaRMAN, PS SDS 

;> 
atei UHOVNIK, PS PK LDS 

Članice/člani: 

3. spec.ak.st. Andrej BRUČAN, PS SDS 
4. Dimitrij KOVAČIČ, PS SDS 
5. mag. Andrej VIZJAK, PS SDS 
6. mag. Milan M. CVIKL, PS PK LDS 
7. mag. Anton ROP, PS PK LDS 
8. Vili TROFENIK, PS PK LDS 
9. Franc (Feri) HORVAT, PS ZLSD 
10  PS ZLSD 
11. dr. Andrej BAJUK, PS NSi 
12. Martin MIKOLIČ, PS NSi 
13. Josip BAJC, PS SLS 
14. Vili REZMAN, PS DeSUS 

°<fbi '°r za 2uianjo Politiko' 

°2ef 
jsrovšek • PS SDS 

J°žet 

Sn 

h0RVat PS NSi 
1jeunčič PLEMENITI, PS SNS 

Članice/člani: 

4. mag. Branko GRIMS, PS SDS 
5. Alenka JERAJ, PS SDS 
6. Miroslav LUCI, PS SDS 
7. Franc PUKŠIČ, PS SDS 
8. Milenko ZIHERL, PS SDS 
9. dr. Milan ZVER, PS SDS 
10. Anton ANDERLIČ, PS LDS 
11. Darja LAVTIŽAR BEBLER, PS LDS 
12. mag. Anton ROP, PS LDS 
13. Jožef ŠKOLČ, PS LDS 
14. Samo BEVK, PS ZLSD 
15. Aurelio JURI, PS ZLSD 
16. Stanislav BRENČIČ, PS SLS 
17. mag. Franc ŽNIDARŠIČ, PS DeSUS 
18. Roberto BATTELLI, ital.nar.sk. 
19. Maria POZSONEC, mad.nar.sk. 

•Id 
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Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje * 

1. Mojca KUCLER DOLINAR, PS NSi 

2. Darja LAVTIŽAR BEBLER, PS PK LDS 

Članice/člani: 

3. Srečko HVAUC, PS SDS 
4. Alenka JERAJ, PS SDS 
5. Dimitrij KOVAČIČ, PS SDS 
6. Mitja LJUBELJŠEK, PS SDS 
7. Rudolf PETAN, PS SDS 
8. dr. Pavel GANTAR, PS PK LDS 
9. dr. Marko PAVLIHA, PS PK LDS 
10. Davorin TERČON, PS PK LDS 
11. Matjaž HI AN, PS ZLSD 
12. Miran POTRČ, PS ZLSD 
13. Anton KOKALJ, PS NSi 
14. Franc KANGLER, PS SLS 
15. Boštjan ZAGORAC, PS SNS 
16. mag. Franc ŽNIDARŠIČ, PS DeSUS 
17. Maria POZSONEC, mad.nar.sk. 

Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj * 

Članice/člani: 

1. Pavel RUPAR, PS SDS 

2. Cvetka ZALOKAR ORAZEM, PS PK LDS 

3. Srečko HVAUC, PS SDS 
4. Miroslav LUCI, PS SDS 
5. Branko MARINIČ, PS SDS 
6. Franc PUKŠIČ, PS SDS 
7. Miran JERIČ, PS PK LDS 
8. Milan PETEK, PS PK LDS 
9. Vili TROFENIK, PS PK LDS 
10. Bojan KONTIČ, PS ZLSD 
11. Martin MIKOLIČ, PS NSi 
12. Mihael PREVC, PS SLS 
13. Bogdan BAROVIČ, PS SNS 
14. Vili REZMAN, PS DeSUS 

Odbor za obrambo * 

Predsednik: 

1. Anton ANDERLIČ, PS PK LDS 

Podpredsednik: 

2. Ivan JELEN, PS DeSUS 

Članice/člani: 

3. Robert HROVAT, PS SDS 
4. Eva IRGL, PS SDS 
5. Stane PAJK, PS SDS * 
6. Matjaž ŠVAGAN, PS PK LDS 
7. Aurelio JURI, PS ZLSD 
8. Alojz SOK, PS NSi 
9. Josip BAJC, PS SLS cMS 
10. Zmago JELINČIČ PLEMENITI, P S SN 
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°db. 
°r *a ^ravstvo * 

!nik; 

GERM'Č, PS PK LDS 

k 

4ubo 

"ranc Jazbec ■ PS SDS 

Članice/člani: 

3. spec.ak.st. Andrej BRUČAN, PS SDS 
4. Miroslav LUCI, PS SDS 
5. Cvetka 2ALOKAR ORAŽEM, PS PK LDS 
6. Bojan KONTIČ, PS ZLSD 
7. Mojca KUCLER DOLINAR, PS NSi 
8. Mihael PREVC, PS SLS 
9. Srečko PRIJATELJ, PS SNS 
10. mag. Vasja KLAVORA, PS DeSUS 

r*adelo H - 
' ru2|no, socialne zadeve in invalide * 

'• Stai 

bik; 

niSlavE*ENČIČ, 

ifc 
PS SLS 

Matjaž Han PS 2LSD 

Clanice/člani: 

3. Alenka JERAJ, PS SDS 
4. Stane PAJK, PS SDS 
5. Bojan STARMAN, PS SDS 
6. mag. Andrej VIZJAK, PS SDS 
7. Milenko ZIHERL, PS SDS 
8. Ljubo GERMIČ, PS PK LDS 
9. Aleš GULIČ, PS PK LDS 
10. mag. Anton ROP, PS PK LDS 
11. Majda ŠIRCA, PS PK LDS 
12. mag. Janez DROBNIČ, PS NSi 
13. Barbara ŽGAJNER TAVŠ, PS SNS 
14. mag. Franc ŽNIDARŠIČ, PS DeSUS 

">0„( 
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Odbor za kulturo, šolstvo in šport * 

Predsednik: 

1. Jože TANKO, PS SDS 

Podpredsednik: 

2. Samo BEVK, PS ZLSD 

3. Eva IRGL, PS SDS 
4. Alenka JERAJ, PS SDS 
5. Mitja LJUBELJŠEK, PS SDS 
6. Branko MARINIČ, PS SDS 
7. dr. Milan ZVER, PS SDS 
8. dr. Slavko GABER, PS PK LDS 
9. Majda ŠIRCA, PS PK LDS 
10. Jožef ŠKOLČ, PS PK LDS 
11. mag. Majda POTRATA, PS ZLSD 
12. Marjetka UHAN, PS NSi 
13. Mihael PREVC, PS SLS 
14. Srečko PRIJATELJ, PS SNS 
15. mag. Vasja KLAVORA, PS DeSUS 
16. Roberto BATTELLI, itai.nar.sk. 
17. Maria POZSONEC, mad.nar.sk. 

Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj * 

Eiedssdnik; 

1. Rudolf MOGE, PS PK LDS 

Podpredsednica: 

2. Eva IRGL, PS SDS 

Clanice/člani: 

3. Jožef JEROVŠEK, PS SDS 
4. Pavel RUPAR, PS SDS 
5. mag. Andrej VIZJAK, PS SDS 
6. Bogomir ZAMERNIK, PS SDS 
7. dr. Slavko GABER, PS LDS 
8. Ljubo GERMIČ, PS LDS 
9. dr. Mitja SLAVINEC, PS LDS 
10. Breda PEČAN, PS ZLSD 
11. Anton KOKALJ, PS NSi 
12. mag. Janez KRAMBERGER, PS SLS 
13. Barbara ŽGAJNER TAVŠ, PS SNS 
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°dborza *adeve Evropske unije 

lit 

nt0n KOkAU, ps NSi 

sdnilsa; 

3 ^'M"laSLAVlNEC, PS PK LDS 
Sd, lan BARovič, PS SNS 

Planino/člani: 

4. spec.ak.st. Andrej BRUČAN, PS SDS 
5. Robert HROVAT, PS SDS 
6. Jožef JEROVŠEK, PS SDS 
7. Rudolf PETAN, PS SDS 
8. Milenko ZIHERL, PS SDS 
9. dr. Milan ZVER, PS SDS 
10. mag. Milan M. CVIKL, PS PK LDS 
11. dr. Pavel GANTAR, PS PK LDS 
12. Darja LAVTIŽAR BEBLER, PS PK LDS 
13. Majda ŠIRCA, PS PK LDS 
14. Franc (Feri) HORVAT, PS ZLSD 
15. mag. Majda POTRATA, PS ZLSD 
16. Marjetka UHAN, PS NSi 
17. Jakob PRESEČNIK, PS SLS 
18. mag. Franc ŽNIDARŠIč, PS DeSUS 

Kol, 

D
retlsedni|<a 'ka Državnega zbora je sklep o številu mest, ki jih imajo poslanske skupine v sestavi in kateri pripada mesto 
0clPreciS6cjnj'n poclPredsednika/podpredsednikov sprejel na 5. seji, dne 16.11.2004. Državni zbor je imenoval predsednika in a Podpredsednike na 2. izredni seji, dne 17.11.2004. 

% 'lanal0-0279^ 
23.11 2004 

ei-2004 131 poročevalec, št. 116 



—   

- 
v 

. 

. 

' 

- r-, . . : 
■ 

i 

* 

' 

.. ' ' ' ' 

, *•. 

' v">. n 
1. ' : S . 

. 

, , .■ & 'm 
. 

poročevalec, št. 116 
  

132 
snoven 







Iltll '8 in 
Priimek; 

N^loV: 

T%0„;_ 

"'"«16: 

Oi avčria st©viika:. 

°čam 

X: 

s* 

w0( 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 
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*1ČSVA4
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'^od 

TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

a poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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