
matickou cestou a nadobudne platnos� ihneï po
tomto oznámení.

Článok 10

1. Zmluvné strany si vymenia diplomatickou
cestou vzory cestovných dokladov uvedených v prí-
lohe dohody najneskôr 30 dní pred nadobudnutím
jej platnosti.

2. V prípade zmeny platných alebo zavedením
nových druhov cestovných dokladov si zmluvné
štáty zašlú diplomatickou cestou ich nové vzory
spolu s údajmi o použite¾nosti týchto dokladov,
najneskôr 30 dní pred ich zavedením.

Článok 11

Táto dohoda nadobudne platnos� 30. dňom po jej
podpísaní.

Článok 12

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu.
Platnos� dohody končí uplynutím 90 dní odo dňa
obdržania písomnej výpovede jedného zo zmluv-
ných štátov diplomatickou cestou.

Dané v Bratislave dňa 28. júla 1993 v dvoch
vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a slo-
vinskom, pričom obe znenia majú rovnakú
platnos�.

Za vládu Za vládu
Slovenskej republiky: Republiky Slovinsko:

Vladimír Mečiar v. r. Janez Drnoušek v. r.

P R Í L O H A
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko 

o zrušení vízovej povinnosti

Platnými cestovnými dokladmi v zmysle tejto do-
hody sú:

1. Pre občanov Slovenskej republiky
a) diplomatický pas,
b) služobný pas,
c) cestovný pas,
d) námornícka knižka,
e) cestovný preukaz.

2. Pre občanov Republiky Slovinsko
a) diplomatický pas,
b) služobný pas,
c) cestovný pas,
d) námornícka knižka,
e) cestovný preukaz.
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