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ZADEVA: Akt o spremembi Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih 
mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij –
predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 82. in 83. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 113/03 -
uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) je Vlada 
Republike Slovenije na ... seji  ... 2012 sprejela sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga akta o spremembi Akta o potrditvi 
nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o 
ustanovitvi mednarodnih organizacij, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije –
Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 15/92 in 6/93, in ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije.

Sklep prejmeta: 
 Ministrstvo za zunanje zadeve
 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Priloga:
 predlog akta z obrazložitvijo

2. a Osebi, odgovorni za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Robert Kojc, v. d. generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito   
  interesov Ministrstva za zunanje zadeve,
– Mihael Zupančič, vodja Sektorja za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve

2. b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
– Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve,
– dr. Božo Cerar, državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve,
– Robert Kojc, v. d. generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov
  Ministrstva za zunanje zadeve,
– Mihael Zupančič, vodja Sektorja za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA 



4. a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/

4. b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/

5. Kratek povzetek gradiva

Skupščina Republike Slovenije je 1. julija 1992 sprejela Akt o potrditvi nasledstva glede konvencij, 
statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih 
organizacij (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 15/92 in 6/93), v 
katerem ugotavlja, da je Republika Slovenija pravna naslednica Konvencije o ustanovitvi Evropskega 
centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF), vključno s Protokolom o privilegijih in 
imunitetah ECMWF, navedene v  razdelku C. Konvencije, sporazumi in drugi akti o ustanovitvi 
nekaterih mednarodnih regionalnih organizacij.

Kljub temu da je Republika Slovenija s tem aktom potrdila nasledstvo članstva v ECMWF in to 
sporočila ECMWF, je Svet ECMWF zavzel stališče, da je z razpadom Jugoslavije prenehalo tudi 
njeno članstvo v ECMWF, novonastale države pa so bile obravnavane kot katere koli druge države, 
ki niso pogodbenice konvencije.

V želji po polnopravnem članstvu v ECMWF je Republika Slovenija 8. aprila 2011 sklenila Sporazum 
med Vlado Republike Slovenije in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi o 
pristopu Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne 
vremenske napovedi in s tem povezanih pogojih.

Obenem z ratifikacijo Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske 
napovedi, Protokola o spremembah – Sprememb Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za 
srednjeročne vremenske napovedi in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropskim 
centrom za srednjeročne vremenske napovedi o pristopu Republike Slovenije h Konvenciji o 
ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in s tem povezanih pogojih je
treba spremeniti tudi Akt o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih 
sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (Uradni list Republike 
Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 15/92 in 6/93), in sicer tako, da se s seznama 
mednarodnih pogodb, ki smo jih nasledili, črta Konvencija o ustanovitvi Evropskega centra za 
srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF), vključno s Protokolom o privilegijih in imunitetah 
ECMWF.

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

 NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

 NE

c) upravne posledice  NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
 NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike  NE



e) na socialno področje  NE
f) na  dokumente razvojnega načrtovanja:

–   na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
–   na razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna
– na razvojne dokumente Evropske uni je  in  
mednarodnih organizacij

 NE

7. a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II. a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/ime ukrepa, 

projekta
Šifra PP/ime PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za t +
1

SKUPAJ:

II. b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/ime ukrepa, 

projekta
Šifra PP/ime PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1 

SKUPAJ:

II. c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1



SKUPAJ:

7. b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

/

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja  NE

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
/Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

– Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
/Datum pošiljanja:/

v celoti 
bistvena odprta vprašanja:        /

/Gradivo je usklajeno:

Priložiti je treba mnenja organov, s katerimi gradivo ni 
usklajeno.             /

10. Gradivo je lektorirano DA

11. Zahteva predlagatelja za:
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE
b) nujnost obravnave NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti NE

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade /

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …

                                                    Karl Erjavec
                                                   M I N I S T E R



PREDLOG

AKT O SPREMEMBI 

AKTA O POTRDITVI NASLEDSTVA
GLEDE KONVENCIJ, STATUTOV IN DRUGIH MEDNARODNIH 

SPORAZUMOV, KI PREDSTAVLJAJO AKT O USTANOVITVI 
MEDNARODNIH ORGANIZACIJ 

V Aktu o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih 
sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (Uradni list 
Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 15/92 in 6/93), se v razdelku »C.
Konvencije, sporazumi in drugi akti o ustanovitvi nekaterih mednarodnih regionalnih 
organizacij« črta naslednje besedilo:

»4. Konvencija o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi 
(ECMWF);
a. Protokol o privilegijih in imunitetah ECMWF; Bruselj, 10. 10. 1973, objavljen v 
Uradnem listu SFRJ, št. 66/74;«.

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije –
Mednarodne pogodbe.

Št.:
Ljubljana, 

Predsednik  
                                                                                                              Državnega zbora 

Republike Slovenije



O B R A Z L O Ž I T E V

Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) je bil ustanovljen 9. 
oktobra 1975 na podlagi Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne 
vremenske napovedi (ECMWF), ki jo je podpisalo 19 držav, med njimi tudi nekdanja 
Jugoslavija (Uradni list SFRJ, št. 66/74).

Skupščina Republike Slovenije je 1. julija 1992 sprejela Akt o potrditvi nasledstva 
glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o 
ustanovitvi mednarodnih organizacij (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne 
pogodbe, št. 6/92, 15/92 in 6/93), v katerem ugotavlja, da je Republika Slovenija pravna 
naslednica Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske 
napovedi (ECMWF), vključno s Protokolom o privilegijih in imunitetah ECMWF, 
navedene v razdelku C. Konvencije, sporazumi in drugi akti o ustanovitvi nekaterih 
mednarodnih regionalnih organizacij.

Kljub temu da je Republika Slovenija s tem aktom potrdila nasledstvo članstva v 
ECMWF in to sporočila ECMWF, je Svet ECMWF zavzel stališče, da je z razpadom 
Jugoslavije prenehalo tudi njeno članstvo v ECMWF, novonastale države pa so bile 
obravnavane kot katere koli druge države, ki niso pogodbenice konvencije.
  
Republika Slovenija je izrazila interes po sodelovanju z ECMWF vsaj kot sodelujoča 
država. Z ECMWF je z izmenjavo pisem z dne 6. decembra 1996 in 16. januarja 1997 
sklenila Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropskim centrom za 
srednjeročne vremenske napovedi (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne 
pogodbe, št. 10/97). S tem je Slovenija pridobila status sodelujoče države v ECMWF.

V želji po polnopravnem članstvu v ECMWF je Republika Slovenija 8. aprila 2011 
sklenila Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Evropskim centrom za 
srednjeročne vremenske napovedi o pristopu Republike Slovenije h Konvenciji o 
ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in s tem povezanih 
pogojih.

Obenem z ratifikacijo Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne 
vremenske napovedi, Protokola o spremembah – Sprememb Konvencije o ustanovitvi 
Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi in Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi o 
pristopu Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropskega centra za 
srednjeročne vremenske napovedi in s tem povezanih pogojih je treba spremeniti tudi 
Akt o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih 
sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (Uradni list 
Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 15/92 in 6/93) in sicer tako, da se 
s seznama mednarodnih pogodb, ki smo jih nasledili, črta Konvencija o ustanovitvi 
Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF), vključno s 
Protokolom o privilegijih in imunitetah ECMWF.
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