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Sedeini redi so 5e posebej dobro razloL,eniv knjigi Diplomatski protokol, Mario
Mikolid, zagreb 1995, Nacionalna biblioteka, knjigo zagotovo najdete v NUK.

sedezni red v koncertni dvorani, gledaliSdu in na Sportni prireditvi:

-ugledne in pomembne goste posedimo na najbolj5a mesta v dvorani
-najpogosteje je to prva vrsta , vendar to ni nujno (balkoni)
-osrednji sedeZ zasede prva oseba po prednostnem redu, druge posedemo glede na
njihov poloi.aj desno in levo od najpomembnej5e osebe in vrsti zanjo
-de je visoki gost vabljen s soprogo ali partnerko ju posedimo skupaj na osrednja
sedeZa, znjune leve in desne ter zadaj pa druge osebe po prednostrem vrstnem redu
-de so vrste razdeljene po sredini, se moramo odlotiti, na katero stran bomo posedli
gosta, ki je na vrhu preseandne lestvice, ni dobro, da je to prvi sedeZ
-razporeditev
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Ob ttubttanSkem mesmem praznikt

dnevu prve pisne omembe Liubttane kOt mesta/

Vas gospa Francka Korenこ et Йupania MeStne obこine Liubり ana

vljudno vabi

na slovesno odkritje (odprtje) spominskega obeleZja
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ljubljanskemu barodnemu slikarju Valentinu Metzingerju.

Praznidna slovesnost bo v petek, 12. aprlla2002, ob 12. uri,
na njegovi nekdanji hiSi na Gornjem trgu16 v Ljubljani.

Slovesna nagovora:
Lupa$a Mestne obiine Ljubljana gospa Francka Korendek
direktor Narodne galerije v Ljubljani dr. AndrejSmrekar

Kulturni program:
Mestni piskadi

Me5ani mladinski pevski zbor Veter

Ljubljana, 4. aprila 201 4

Prosimo za odgovor: 031 307 841
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IZOBESANIE ZASTAV′ NEKA_JPRIMEROV

Poslopje
Zastava RS Zastava EU

Poslopje
Zastavatuje drZave Zastava RS ZastavaEU

3. Poslopje
Zastava EU Zastava RS Zastava lokal. skup. ali druge zastave

4. Poslopje
Zast. tuje drZave Zast. RS Zast.EU Zast.lokal. skup. Druge zast.

Ljubljana, novemb er 2106

Bojana KoSnik
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Prednostni vrstni red v Republiki Sloveniji:

1. predsednik drZave
2. predsednik drZavnega zbora
3. predsednik vlade
4. predsednik drZavnega sveta

5. predsednik ustavnega sodiSda

6. predsednik vrhovnega sodiSda

7. nekdanji predsednik republike
8. predsednik SAZU
9. predstavniki katoliSke, protestantske, pravoslavne in muslimanske verske

skupnosti
10. predsednik radunskega sodiSda

11. ministri ( prvi MZZ, drugi MORS, tretji MNZ,......)
12. rektorji univerz
13. generalni toZilec
14. podpredsedniki DZ
L5. guverner banke Slovenije
16. vodje poslanskih skupin DZ
17. poslanci drZavnega zbora
1"8. diplomatski zbor
19. ustavni sodniki
2A. driavni svetniki
2L. vrhovni sodniki
22. akademiki, odlikovanci
23. Lupan mesta v katerem je nek dogodek, je ob proslavah uvrSden nadeloma za

ministri
Po tej lestvici se ravna drZa',rni protokol.

Pomembne podatke 5e dobite v UL:
Zakon o grbu, zastavi in himni RS, Uradni list, 5t. 6711994,1,411999

Ustava RS, uradni list RS,1994

Uradni list RS,38/2004,Uredba o uporabi himne in zastave.....

Liubliana,2A16 Bojana Ko5nik
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