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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. 

n ^ 
Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo urad11 

pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročevalk 



STALIŠČA 
Ifl j 

O ' lzredne seja Državnega zbora Republike Slovenije 

sPre^raVnav' P°r°č'la ustavne komisije o pripravi predloga ustavnega zakona za 
, *embo 140. člena Ustave Republike Slovenije in predloga stališč o osnutku 

SpA7
ne9a 2akona za spremembo 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije - 

D1avnj ?h 
2004i 0[) 0r ^ePublike Slovenije je na 47. izredni seji, dne 23.6. 
Predloa °')ravnavi Poročila ustavne komisije o pripravi 
"*taVe d Ustavnega zakona za spremembo 140. člena 
Us,avne ^"^'ke Slovenije in predloga stališč o osnutku 
^stave r

3 2ako"a za spremembo 121., 140. in 143. člena 
Stavka 1

e„pu'5'''<e Slovenije, EPA 702-111 na podlagi drugega člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

0 

STALIŠČI: 

1. Predlagano besedilo spremembe 121. člena ustave naj se 
sprejme v predlaganem besedilu, pri čemer se v drugem 
odstavku za besedo "opravljanje" doda beseda "določenih". 

2. V 140. členu ustave naj se drugi odstavek spremeni tako, da 
se glasi: "Po predhodnem soglasju občine lahko država z 
zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog 
iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva". 

iulij2004 poročevalec, št. 91 
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Pređl °9 zakona o 

Meteorološki dejavnosti (znid) 

"»a obravnava - EPA 1422 - III 

' REPUBLIKE SLOVENIJE 
Eva- 
Števili,- 2003-2511-0043 
ljublian' 920-06/2004-1 1 6'lana. 24.06.2004 

Slovenije je na 80. redni seji dne 24.6.2004 

PrEDLOGA zakona o meteorološki dejavnosti, 

v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

mag. Janez Janez Kopač, minister za okolje, prostor in 
energijo, 

- mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKI DEJAVNOSTI 

VSEBINA 

L UVOD 

Pomen meteorološke dejavnosti ter ocena stanja 

2. Razlogi za sprejem zakona 

3. Primeijalno-pravna ureditev meteorološke (in hidrološke) dejavnosti 
3.1. Splošno 
3.2. Ureditev v EU 

4. Cilji in načela zakona 

5. Poglavitne rešitve zakona 

6. Ocena finančnih posledic zakona 

n. BESEDILO ČLENOV 

m. OBRAZLOŽITEV 

7'UI'i2004 poročevalec, št. 91 



I. UVOD 

1. Pomen meteorološke dejavnosti ter ocena stanja 

Meteorologija je znanost in operativna dejavnost. Osnovni namen 
rednega in sistematičnega spremljanja meteoroloških pojavov je 
pravočasno napovedovanje in obveščanje o vremenskih pojavih 
zaradi zaščite, obrambe in varovanja prebivalstva in dobrin ter 
zaradi čimbolj smotrnega izrabljanja z vremenom, podnebjem in 
vodami povezanih naravnih danosti. Poleg merjenj je bilo za 
vzpostavitev vremenske službe potrebno tudi razumevanje 
dogajanj v ozračju. Na fizikalnih temeljih sloneča spoznanja, 
pomembna za meteorologijo, so se razvila postopno, nekako od 
začetka XVII. do začetka XX. stoletja. Okrog leta 1850 so si 
meteorologi že ustvarili sorazmerno zadovoljivo sliko o vremenskih 
sistemih. Tedaj so se tudi pojavile prve mreže meteoroloških postaj 
za potrebe napovedovanja vremena in prve operativne 
meteorološke službe za analizo in napovedovanje vremena. 

Slovenija je po številu prebivalcev in geografski razsežnosti med 
manjšimi državami, a kljub temu mora izpolnjevati predpisane 
mednarodne obveznosti. Prav zaradi omejenosti prostora je toliko 
bolj pomembno, da ga kar najbolj smotrno izkoristimo, kar pa 
lahko naredimo le ob dovolj dobro znanih vremenskih in podnebnih 
danostih. Tudi z vidika potekajočega procesa podnebnih 
sprememb, velike podnebne ranljivosti slovenskega prostora in 
predvideno vse večjo pogostostjo izrednih vremenskih in 
podnebnih dogodkov, postaja dobro poznavanje vremena in 
podnebja vse bolj pomembno. Za majhno državo kot je Slovenija 
je smotrno, da z vidika racionalizacije združuje v državni 
meteorološki službi čimveč dejavnosti. Pri tem mislimo razvoj in 
tudi aplikacije, saj je le na tak način možno zagotoviti kritično 
maso strokovnjakov za posamezna ožja strokovna področja, še 
posebej pa velja to za interdisciplinarne aplikacije znotraj 
meteorološke stroke. 

Meteorologija na slovenskem prostoru je, vsaj kar se tiče meritev, 
stara več kot 200 let: v Trstu so redno merili že leta 1779 (podatki 
izgubljeni, redna opazovanja z ohranjenimi podatki pa so od 1841), 
v Gorici 1781, Tolminu 1784, Celovcu 1813, Ljubljani 1824 (podatki 
izgubljeni, ohranjeni pa od 1850 naprej). Redne meritve z 
ohranjenimi podatki smo imeli torej pri nas pred več kot 150 leti. 
Redna meteorološka služba je za naše kraje začela delovati po 
ustanovitvi Osrednjega zavoda za meteorologijo in 
geomagnetizem na Dunaju leta 1848. Po razpadu Avstro-Ogrske 
gaje v Ljubljani nadomestil Zavod za meteorologijo in geodinamiko 
na Univerzi. Glavnina slovenske operativne meteorologije je danes 
organizirana v okviru Agencije Republike Slovenije za okolje, ki je 
pravni naslednik Hidrometeorološkega zavoda R. Slovenije; ta je 
po ustanovitvi v letu 1947 vzpostavil tudi prognostično službo po 
sinoptični metodi. Bolj ali manj neprekinjena meteorološka služba 
pri nas traja torej že skoraj 150 let, s sedanjimi razmerami 
primerljiva služba za napovedovanje vremena pa okrog 50 let. To 
pomeni, da imamo npr. že 50 let redno, vsakodnevno napoved 
vremena na preverjeni, znanstveno utemeljeni podlagi, da sta že 
50 let v isti organizaciji operativna meteorologija in sistematično 
merjenje vremenskih podatkov za študije podnebja, skratka, da 
imamo že pol stoletja de facto Državni meteorološki center (uradno 
šele od sprejema v Svetovno meteorološko organizacijo leta 
1992). 

Vremenski procesi, ki pogojujejo vreme v nekem kraju, ne poznajo 
državnih meja in brez tesnega mednarodnega sodelovanja 
moderna meteorološka služba ni mogoča. Že pred drugo svetovno 
vojno je bila meteorologija mednarodno povezana v International 
Meteorological Organization (IMO). Na sestanku direktorjev leta 
1947 v VVashingtonu (Jugoslavija je bila soustanoviteljica), se je 
IMO s sprejetjem Konvencije o svetovni meteorološki organizaciji 

preoblikovala v Svetovno meteorološko organizacijo ( encija 
teorological Organization - WMO), ki je sPec'aliz'ra?a

vanje f 
Združenih narodov. Skrbi za mednarodno s0 ^foložk3 

vzpostavljanju mreže merilnih postaj za meteorološka, njavo 
in druga opazovanja, za sprotno mednarodno ' j^ov. 
podatkov, za standardizacijo meritev in obdelav Pojiva, 
Posreduje pri uporabi meteorologije za potrebe ..stvain 
pomorskega prometa, preskrbe z vodo, za potrebe naprede'c 

pri vseh drugih aktivnosti na prostem. Skrbi za ^ 
na Puu -m 

operativne hidrologije in za izobraževanje 
meteorologije. Slovenija je postala članica Svetovne m® 
organizacije leta 1992. 

••o ki iat^ Glavni program Svetovne meteorološke organizacije, i n3d 
povod za njeno ustanovitev, je sistem Svetovnega t>e r0me 
vremenom - World VVeather Watch (WWW). Ta zago'av 'vajnih i" 
informacije, ki jih zbirajo članice v svojih °PaZ . D0|arfl°' 
telekomunikacijskih sistemih. Obsega med drugim s«r 10 qo0 
orbitalne in pet geostacionarnih satelitov, ° °^p|o' 
opazovalnic pri tleh in 7.000 opazovalnic na ladjah, 3 r0|ošKe 

na svetovnih morjih, na katerih so avtomatske me 
postaje. Vsak dan se v okviru WWW prenese preko ^oZj tli 
podatkovnih znakov in 2.000 vremenskih kart: vse to gr c0ntroV- 
svetovne, 35 regionalnih in 183 državnih meteorološki 
Svetovna meteorološka organizacija usklajuje delo na 
programih. Naštejmo samo najpomembnejše: Svetovni aV in 
za podnebje (World Climate Programme), Program ra ( po- 
skrbi za okolje (Atmospheric Research and Environ lW1. 
gramme), Program uporabe meteoroloških produktov l 
tions of Meteorology Programme), Program hidrologi]® p^grafl1 

virov (Hydrology and VVater Resources Programme^ ^ 
izobraževanja (Education and Training Programme)in^ 
tehnične pomoči na področju meteorologije in hidrologU 
cal Cooperation Programme). 

razlik 
Današnja operativna meteorologija v Sloveniji posega na gta|sl<e 

področja: od javne vremenske službe in Posebn0 r0(tie
ta' 

vremenske službe, prek svetovanj na področju ^^01* 
gradbeništva, turizma in energetike, do sodelovanja v ^ pol 
varovanje zraka pred onesnaženjem. Le nekaj ve agenc'ia 

slovenskih meteorologov dela v ARSO. Kljub temu je 
središče operativne meteorologije. Urad za meteorolog1! ^ s(TtjS|u 
predstavlja slovenski Državni meteorološki center 
konvencije o Svetovni meteorološki organizaciji- 

Izmerjeni meteorološki podatki so osnova za sPrenn
za \i$e 

razumevanje in predvidevanje razvoja vremena . ^to 
podnebne študije vključno z interdisciplinarnimi aP'ikaC

tg orolo^6 

so meritve pri tleh in skozi ozračje osnovni del me 0yania 

dejavnosti v ARSO. Pri tleh opravljajo meritve in °P 0 de'0 

poklicni in honorarni opazovalci; v zadnjem času m1 vzernai 
dopolnjujejo, na nekaterih merilnih mestih pa povsem P'to\o$^ 
avtomatske merilni sistemi. Le na manjšem delu^ me 0va'cil 

merilnih postaj so zaposleni poklicni meteorološki op 
velika večina merilnih in opazovalnih postaj pa temelji na 
opazovalcih, ki bistveno prispevajo k potrebni gos' 
mreže in s tem k večji natančnosti analiz vremena in P^. c||je^ 
Pri razporeditvi in številu merilnih postaj zasledujemo 
med njimi so najpomembnejši naslednji: 

lovens*"9 

-enakomerna pokritost z meritvami celotnega sio 
prostora 

x|Q gOS' 
-zagotavljanje podatkov z meritvami na območjih z ve j 
prebivalstva in s tem večjim povpraševanjem po Pot)a 

jtot° 

-meritve na območjih z 
meteoroloških elementov, 

minimumi in maksimumi Posa 
:nf 

poročevalec, št. 91 6 



"britve na nh 
^tarom • 1 z razmeroma velikimi spremembami na a Majhnih razdaljah (veliki gradienti). 

Podatkih '!!■'- se srečujemo s potrebo po referenčnih podnebnih 
klimatoloj. ! i'h 'ahko zagotavljamo le s pomočjo referenčnih 
obdobje n 

merilnih postaj. Taka postaja mora delovati daljše 
spreiT|j 

a ls'ern mestu, ožja okolica merilnega mesta se ne sme 
"ospreJ . merilna oprema in način meritev mora ostati 
D0v

od0bn|n,en' da so podatki iz preteklosti povsem primerljivi z 
Nnsbn'h11'' Te P°s,aie so namenjene spremljanju in detekciji 

vea sprememb- Na slovenskem prostoru potrebujemo 'ke podnebne pestrosti 5 do 6 takih postaj. 
SlWenatf, . 
P°sam6 ' ' Ka,ere spremenljivke merijo, oziroma opazujejo na n'h Postajah, in na način meritev, jih delimo na 

klimatološke, padavinske in avtomatske. Za potrebe 
agrometeorologije podatke dobivamo tudi s fenoloških postaj. Na 
klimatoloških meteoroloških postajah, ki jih je v letu 2004 39, 
opazovalci merijo in opazujejo najširši izbor meteoroloških 
spremenljivk in pojavov: ob 7., 14. in 21. uri po srednjeevropskem 
času merijo zračni pritisk, temperaturo zraka, zračno vlago, smer 
in hitrost vetra; višino padavin, trajanje sončnega obsevanja, višino 
snežne odeje, višino novozapadlega snega in delež vode v snegu 
merijo dnevno ob opazovalnih terminih; poleg tega ocenjujejo 
vidnost, oblačnost in stanje tal, ter opazujejo vremenske pojave 
(megla, rosa, slana, nevihta). Glede na veliko prostorsko pestrost 
podnebnih razmer so nekatera območja v Sloveniji za podrobne 
podnebne analize pomanjkljivo pokrita s talnimi meritvami. 
Prostorska razporeditev klimatoloških postaj je prikazana na sliki 
levo. 

Avtomatski meteorološki sistemi se uvajajo v zadnjih dvajsetih 
letih. Na njih instrumenti avtomatično merijo meteorološke 
spremenljivke in jih bodisi avtomatično pošiljajo zbirnemu centru 
(klimatološke avtomatske postaje) in so ti podatki takoj na 
razpolago, ali pa se podatki shranjujejo in se v določenih časovnih 
intervalih odčitajo (digitalni registrator^). V začetku leta 2004 smo 
imeli v Sloveniji preko 50 takih postaj. Na ta način je precej 
nadomeščeno zmanjšanje klimatoloških postaj v zadnjem času, 
čeprav avtomatske merilne postaje ne morejo nadomestiti 
vizualnih opazovanj. 

Ker so osnova vsake napovedi vremena, pa tudi vseh vrst 
meteoroloških analiz, izmerjeni podatki, opravlja ARSO meritve 
pri tleh in skozi ozračje. Pri tleh vršijo meritve in opazovanja 
poklicni in honorarni opazovalci; v zadnjem času pa z razvojem 
tehnologije njihovo delo vse bolj dopolnjujejo avtomatski merilni 
sistemi. V Sloveniji vsakodnevno opravljamo tudi radiosondne 
meritve, ki prinašajo podatke o temperaturi, tlaku, vlažnosti in 
vetru od tal do spodnje stratosfere (do višine okrog 15 km). Meritve 
opravljamo tudi z meteorološkim radarjem. Bistveno pri tem je, da 
se vse meri po enakih načelih in standardih, kot v vseh drugih 
članicah Svetovne meteorološke organizacije. Tako je dosežena 
primerljivost podatkov po vsem svetu. Dodatni vir podatkov so 
informacije, ki prihajajo z meteoroloških satelitov. Dne 9. julija 2003 
je Slovenija podpisala sporazum med Vlado republike Slovenije in 
Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov 
EUMETSAT. Vključitev Slovenije v EUMETSAT bo omogočila 
enakopravno sodelovanje Slovenije pri načrtovanju, izvedbi in 
uporabi projektov, ki jih izvaja ta organizacija. 
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Prostorska razporeditev padavinskih postaj 

Meo 
p ..   postajami je 13 glavnih meteoroloških 

Usca, h T- *-etal'žče Brnik, Letališče Maribor, Letališče Portorož, 
®radec'k ana' Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Slovenj 0Pa*Ujej *redarica in Rateče. Na glavnih postajah merijo in 
Postajah°|ISte me,eorol°ške spremenljivke kot na klimatoloških 
sproti n 

se meritve in opazovanja izvajajo vsako uro in so 
Ih 9 razPolago za vremenske napovedi in obveščanje v 

Na 
meteoroloških postajah opazovalci merijo 

'1 obiik0 'n' v'Sino snežne odeje, višino novozapadlega snega 
v$ai< đ 

Padavir> ter meteorološke pojave. Višino padavin izmerijo 
Svu J1 °') 7- U|,i PO srednjeevropskem času in jo pripišejo 
9ost6jj 0ri,ve- Mreža padavinskih meteoroloških postaj je precej 
180 ' mreža klimatoloških postaj. V letu 2004 je delovalo 

finskih postaj. 

'stih oDg'rTlato'0ških in padavinskih postaj se je v zadnjih tridesetih 
Povpr6ž

2no zmanjšalo. Leta 1975 je ena klimatološka postaja v 
desetlet'U Pol<r'vala 190 km2 površja Slovenije, v začetku tega 
V Povpri^3 506 km2-Ena Pčidavinska postaja je leta 1975 pokrivala 
1,0 km! dobrih 88 km2. v začetku tega desetletja pa približno 
%erj ' D°sedanja zasnova merilne mreže v Sloveniji je 

v zasledovanje povprečnih razmer in še to le na 

> 
Zgostitve prebivalstva, primanjkuje pa nam podatkov z 
"" območij in območij na nadmorskih višinah nad 1000 
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2. Razlogi za sprejem zakona 

Do samostojnosti Slovenije je področje meteorologije in operativne 
hidrologije urejal Zvezni zakon o hidrometeoroloških dejavnostih, 
pomembnih za vso državo (Uradni list SFRJ 18/88 in 63/90). Po 
samostojnosti je Slovenija uporabljala zakone bivše države do 
sprejetja svojih zakonov. Tako je junija 1993 Državni zbor sprejel 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), ki v 94 členu 
opredeljuje meteorološke in hidrološke naloge in izvajanje teh 
nalog, v 105. členu pa ukinja veljavnost Zveznega zakona o 
hidrometeoroloških dejavnostih, pomembnih za vso državo. Zakon 
o varstvu okolja za izvajanje meteoroloških in hidroloških nalog ni 
predpisal podzakonskih aktov. 

Zakon o varstvu okolja je po smislu krovni zakon, ki ne ureja 
opravljanja meteoroloških dejavnosti dovolj podrobno. Zato tudi ni 
uporaben kot zakonska osnova za urejanje vseh primerov iz 
prakse, ko mora meteorološka služba opravljati naloge, ki so 
pomembne za državo - v smislu državnega aparata, vseh 
segmentov gospodarstva, pa tudi za državljane, kot posameznike. 
Prav tako ne nudi zakonske osnove za opravljanje dejavnosti, za 
katere mora država poskrbeti glede ne sprejete mednarodne 
obveznosti. To sta v povsem operativnem smislu, vsakodnevnega 
in sprotnega delovanja predvsem Konvencija o svetovni 
meteorološki organizaciji in Konvencija o mednarodni organizaciji 
za civilni zračni promet, sicer pa še okoljske in druge konvencije 
in sporazumi (npr. podnebne). Tako tudi ni jasno razmejeno, katere 
meteorološke dejavnosti so vsedržavnega pomena in jih država 
mora zato tudi ustrezno financirati. 

Razvoj gospodarstva in tehnologije vse bolj kaže neposredno 
odvisnost od naravnih danosti, kjer eno najpomembnejših vlog 
igrata vreme in podnebje. Zaradi tega je Svetovna meteorološka 
organizacija v svojem dokumentu WMO/TD-No. 947 iz leta 1999 
priporočila vsem državam članicam, naj status svojih državnih 
meteoroloških in (hidroloških) služb opredelijo s svojo zakonodajo. 
V tej zakonodaji naj bi poudarili predvsem: 

jasen namen delovanja službe, 
- jasno definicijo nalog in področij odgovornosti služb, ki, kadar 

je enkrat sprejeto, predstavlja čvrsto osnovo za financiranje 
dejavnosti, 
nedvoumno vlogo državne meteorološke službe kot 
uradnega centra za opozarjanje na vremenske, podnebne 
pojave in dogajanja na vodah z namenom, da se prepreči 
zmeda v javnosti, 
zakonsko varovanje merilnih postaj in zaposlenih, 
neposreden dostop do pomembnih mednarodnih komunikacij, 
da je prihodek od dejavnosti namenjen izključno razvoju, 
da pooblasti državno službo za nadzor vseh dejavnosti v 
državi, ki so povezane z vremenom in podnebjem. 

V skladu s tem, naj bi novi zakon našteta vprašanja uredil toliko 
podrobno, da bi bilo jasno, kaj obsega državna meteorološka 
služba (-tisto, kar je državnega pomena oz. dolžnost države), 
kdo jo opravlja, komu je izvajalec odgovoren in kako so 
zagotovljena sredstva za to dejavnost. Prav tako naj bi novi zakon 
uredil, kateri subjekti morajo obvezno izvajati določene 
meteorološke naloge glede na dejavnost, ki jo izvajajo - obratovalni 
monitoring in analize ter izvajanje meteorološke dejavnosti izven 
državne službe na trgu. 

3. Primerjalno-pravna ureditev meteorološke 

dejavnosti 

3.1. Splošno 

V svetovnem merilu težko najdemo skupne točke or9an'^^)reK0 
meteoroloških služb. Najpomembnejše povezovanje po>® ^.aVi 
Svetovne meteorološke organizacije (SMO). Večini ^ 
predvsem v tretjem svetu tudi nima posebnega zako ^ s0 
urejal delovanje službe. V mnogih državah tretjega v 
meteorološke službe kar organizacijske enote v rninlS 

glavnem v ministrstvih, pristojnih za gospodarjenje z v erno 
zadnjih desetih letih si je SMO veliko prizadevala, da bi P' ^ 
uredili status državnih služb in pripravila model za jujoč 
katerem naj bi urejali to dejavnost. V razvitem svetu, v ^ 
Evropo in Severno Ameriko prav tako ne moremo naj' gkopra 
skupnih točk, niti v organizacijskem, niti pravnem srni® m0tod * 
vsem je le mednarodna izmenjava podatkov, pa tudi 
izkušenj, ki pa poteka v okviru SMO. 

drjav"0 

Kljub raznolikosti v organizaciji ima večina držav 
meteorološko službo organizirano kot samostojno °'9an. 
večjo ali manjšo avtonomijo v okviru ministrstev, na)

državn8 
pristojnih za promet. V Združenih državah Amerike je ^5) 
meteorološka služba (National VVeather Service q^), 
organizirana v okviru Agencije za oceanografijo in ozracj 
ki spada pod ministrstvo za trgovino. 

3.2. Ureditev v EU 

Evropska unija za sedaj še nima sprejetih, niti predvideni^w je 
ki bi urejale delovanje na področju meteorologije. Razl f0\oS^ 
prav gotovo izjemno dobro delovanje Svetovne met0 aC|je 
organizacije (SMO) in nujnost usklajenosti in štanda 
meteoroloških podatkov v svetovnem in ne le evropske pajti 
Čeprav podobno kot v svetu tudi v Evropi ne more

jtl s|uŽt>' 
skupnega imenovalca glede organiziranosti meteorolos ivno 
je tudi do zdaj potekalo znotraj Evropske unije i" ^jju 
povezovanje meteoroloških služb. Razen sodelovanja j 
SMO so v začetku 70. tih let evropske države, med k £Vropstf 
bila tudi tedanja Jugoslavija, s konvencijo ustanovile 8ar 
center za srednjeročno napoved vremena (ECMVVF ■ta rroi*n 

Centre for medium weather forecast), ki je P°.s r0duKt°v 

povezovalni center evropskih držav in po kvaliteti svojih P venija 
najboljši tovrstni center na svetu. Po osamosvojitvi je je18 

postala sodelujoča država v centru. Razen ECM 0vi|0 

evropskih držav v začetku 80. tih let s konvencijo u®te|||0* 
evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških s na 
EUMETSAT, ki povezuje evropske meteorološke s 
področju satelitske meteorologije. 

' ^ 
Razen omenjenih medvladnih organizacij, 
konvencijami, evropske službe sodelujejo preko d ,ero s" 
mednarodnih organizacij. Prva je EUMETNET, v a pa i0 

povezane državne meteorološke službe članic EU, ^ 
ECOMET, ki ureja javno dostopnost podatkov vključno «11en**0 

tarifami in kategorijami, s čimer naj bi omogo* oCjr0čja 

konkurenčnost vseh ponudnikov produktov s F' s|užb0, 

meteoroloških aplikacij, vključujoč državne meteorolosk 
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Slo^ 
okviru pff n' ^lan'ca niti ene niti druge omenjene organizacije. V 
uskiajev "^TNETa že nekaj let poteka povezovanje in 
"sjajeva"'0 dr*avnih Projektov, ter prizadevanja za čim boljše 
lahko Drii*1'9 vremensk'h in podnebnih produktov. Tudi v prihodnje 
oblik in k 

akuierT,°. da EU ne bo snovala novih organizacijskih 
b° p0(j 

0 9radila ter razvijala že obstoječe strukture, pri tem pa 
sPecia|jv'ra'a razv°i in delovanje omejenega števila visoko 
interes cu3"'^ centrov za posamezna strokovna področja. Velik 
meteorni s"3 ')oc'ro^iu podnebja in vremena potrjujejo tudi številni 
Sklopu D Programi COST in projekti, ki jih EU financira v 
^ Pr°gramov 5. in zdaj 6. okvira. 

Ulično"dr*avne službe so v Evropi organizirane zelo 
dr|avo j e^a,ere so neodvisne organizacije, ki so vezane na 
Sr®dstv '>re'( P°9°dbe, ki predpisuje program in zagotavlja 
Hiet60r0| fa skuPno dogovorjeni program, večina državnih 
Paturi S'U^ 'e 0()v'sna od pristojnega ministrstva, ki 
2Jia{i|nih'pa.2'ikuie 0(1 države do države. Omenimo le nekaj najbolj 

V 'ta|iji iS riri 
obrambo zavna meteorološka služba v rokah Ministrstva za 
ki skrbj okv'ru službe Aeronautica Militare - vojaško letalstvo), 
ltalije na23 '2va'anie vseh mednarodnih obveznosti Republike 
v rneCjna

Podro^u meteorologije in zastopa italijansko meteorologijo 
EUMg-psAT0'^ organizacijah, kot so na primer SMO, ECMVVF in 
2a medn Vzdržuje državno mrežo meteoroloških postaj, skrbi 
•con, a,X)dno izmenjavo podatkov v mreži GTS (Global tel- 
(rad|os

Un,cati°n system) SMO, opravlja višinske meritve 
rneteorni"1. . e)' skrbi tudi za kontrolo in shranjevanje 
So na|0a° Podatkov državne meteorološke mreže. V ospredju 
Prorngt®® v Povezavi z mednarodnimi obveznostmi in varnostjo 
nameni 

ako letalskega kot tudi morskega. Manj pozornosti je 
klima,o,r° ,dru9im aplikacijam, zato na primer področje 
ricerchg,^6 'n raziskav pokriva CNR (Consiglio nazionale delle 
PoboijD ri 

adi zaprtosti vojaške meteorološke službe in potreb 
RepUb|7 0bnih meteoroloških informacijah v posameznih deželah 
*e,60ro|V

,a'iie so se pred nekaj leti začele pojavljati deželne 
Posarne 8 or9anizacije.To so ustanove, ki delujejo pod okriljem r0giona|*nih ita'iianskih dežel, večinoma ustanove AR PA (Agenzia 
okolja i pro,6zi°ne ambientale - Regionalnih agencij za varstvo 
Pr°UČUi 6"'9 imajo lastno mrežo meteoroloških postaj, zbirajo in 
tu« J 10 Podatke, sestavljajo vremenske napovedi, imajo pa 
kliina, | 8-. 8 -2a aP|ikacije s'področja napovedi vremena in 
*a varo°®''e' Pred 16-timi leti je na primer z Deželno agencijo 
strokovn30'6 oko'ia dežele Furlanije Julijske krajine steklo tesno 
0 °bram°h-SOde'0van'8 pri izvaianiu meddržavnega sporazuma »Ofc ™ Pred točo med Italijo in Slovenijo na enotnem 
Prim0r ,nem Poligonu na delu ozemlja Furlanije-Julijske krajine in 
Opisuj i 8 Prednost deželnih meteoroloških služb je, da merijo in 
državne ,Vremenske in podnebne lokalne značilnosti bolje od 
Posair,. uzbe, poteg ,ega pg n (j (j j j 0 informacije, ki so prilagojene 
0r9ani2'2nirn uP°rabnikom (na primer kmetovalcem). Slabost take 
^slam'T^°S,i '8 Premajhna koordinacija med posameznimi V 2acj . '■ Tipična velikost italijanske dežele je manjša od Slovenije, 
"leg času so se pojavile tudi privatne meteorološke družbe, 
"i8d(jru

enmi 'e naiV0čji center Epson s sedežem v Milanu, ki se 
napoj1* ukvaria s sestavljanjem in posredovanjem vremenskih 
veliko s 'iV medii'h (med drugim tudi za televizijo). Na intemetu je 
'^Tianv s1rani z meteorološko vsebino, vendar z redkimi 
stanuaJ akov°st informacij na teh spletnih straneh ne presega 
2a9ota ?vdržavne meteorološke službe. Opazno je pomanjkanje 
P°sam6 'ania nadzora nad strokovno usposobljenostjo 
^6(jo 2nil1 Ponudnikov meteoroloških informacij, kar povzroča 

^ed uporabniki meteoroloških informacij. 

r|ekatTr°h
rr'et80roložko službo izvajajo pod okriljem vojske še v 

" drugih državah, na primer v Grčiji in Turčiji. 

Nemška meteorološka služba (Deutscher Wetterdienst) deluje v 
sklopu ministrstva za promet. Pred približno desetimi leti so službo 
reorganizirali v poslovne enote, državna meteorološka služba je 
lahko ustanavljala samostojne organizacije, ki so za potrebe 
službe izvajale posamezne pretežno tehnično-servisne naloge. 
V letu 2003 se je nemška državna meteorološka služba ponovno 
reorganizirala z namenom, da se povsem umakne iz področja 
komercialnega delovanja in se v celoti usmeri zgolj na izvajanje 
nalog državnega pomena, kot je izpolnjevanje mednarodnih 
obveznosti Republike Nemčije na področju meteorologije, skrb 
za mednarodno izmenjavo meteoroloških podatkov, skrb za 
vzdrževanje in opravljanje meritev v državni meteorološki mreži, 
ter kontrolo in arhiviranje podatkov. Zagotavlja tudi znanstveni 
razvoj in operativno delo na področju napovedovanja vremena in 
proučevanja podnebja ter aplikativnih dejavnosti kot je vpliv 
vremena in podnebja na ljudi, živali in rastline. Poleg državne 
meteorološke službe delujejo tudi privatne organizacije, ki se 
ukvarjajo predvsem s ponudbo interpretacije vremenskih 
napovedi za medije. 

Švedska hidrometeorološka služba (SHMI) je organizirana v 
ministrstvu za okolje in že desetletje poleg izpolnjevanja 
mednarodnih obveznosti države ter vzdrževanja merilne mreže 
in arhiva kakovostnih podatkov, daje prednost organizaciji, ki je 
prilagojena posameznim področjem uporabe vremenskih in 
podnebnih informacij. Notranja organizacija je podrejena 
posameznih uporabniškim področjem, na primer segment za 
informacije, ki so potrebne v prometu pokriva vse od napovedi, 
do interpretacije podatkov in študij podnebja za potrebe prometa. 
Na ta način uveljavljajo interdisciplinarni pristop čim večje 
prilagojenosti posameznim aplikativnim področjem in celovito 
ponudbo za uporabnika. Velik del dohodka za svoj obstoj pridobijo 
na tržišču, tudi s širjenjem ponudbe in storitev v druge države. 

Državna meteorološka služba Velike Britanije je formalno sicer v 
okviru ministrstva za obrambo, vendar je v celoti organizirana 
kot civilna služba. Organizacijsko se je v zadnjem desetletju v 
celoti orientirala na trg in še bolj izpopolnila celovito ponudbo 
aplikacij meteoroloških informacij za uporabnike. Prepričani so, 
da z interdisciplinarnim pristopom in celovito ponudbo, ki presega 
okvire klasično dojete meteorološke službe, zagotavljajo 
uporabnikom meteoroloških informacij najboljše možne usluge, s 
tem pa si na prostem tržišču zagotavljajo tudi precejšnji delež 
sredstev za obstoj. 

Najbolj primeren se nam zdi model ureditve državne meteorološke 
službe v Franciji. Na osnovi dogovorjene vsebine in obsega dela 
državna meteorološka služba, sicer odgovorna za svoje delo 
ministru za promet, sklepa pogodbo z državo o zagotavljanju 
meteorološke službe, ki je državnega pomena za obdobje petih 
let. Za državo izvaja izključno strokovne naloge, zapisane v 
pogodbi in je pri tem v celoti avtonomna. Francoska meteorološka 
služba velja v Evropi za eno najmočnejših in najbolj uspešnih. 
Jasno opredeljen program dela in zagotavljanje za to potrebnih 
finančnih sredstev s strani države zagotavljajo optimalno delovanje 
službe in njeno strokovno neodvisnost ter s tem korektnost. 

V sosednji Avstriji deluje državna meteorološka služba (Centralna 
ustanova za meteorologijo in geodinamiko) v okviru ministrstva 
za znanost. Je edina služba v Evropi, ki združuje tudi geodinamiko, 
oz. seizmologijo. Trenutno v okviru službe izvajajo naloge 
državnega pomena na področju meteorologije in seizmologije 
razen nalog v zvezi z zaščito letalskega prometa, ki so v okviru 
Letalske kontrole. Razen državne mreže v okviru državne službe 
in letalske kontrole izvajajo določene meteorološke naloge še v 
okviru vodnega gospodarstva in vojske. V zadnjih dveh letih 
intenzivno pripravljajo nov zakon, ki bo v prvi fazi reorganizacije 
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združil Centralno ustanovo in letalsko meteorologijo, v naslednjih 
pa tudi naloge potrebne za vodno gospodarstvo. Po predlogu 
novega zakona bo služba organizirana kot privatna družba v 
100% lasti države. 

Kot lahko vidimo, ne moremo najti skupnega modela organizacije 
meteoroloških služb v Evropi. Zato smo se pri pripravi našega 
zakona pretežno naslonili na model, ki ga je pripravila SMO, deloma 
pa smo upoštevali rešitve v francoskem, pa tudi nemškem modelu. 

4. Cilji in načela zakona 

Zakon v operativnem smislu ureja meteorološke dejavnosti toliko 
podrobno, da je jasno: 

- kaj obsega državna meteorološka služba, 
kateri so uradni podatki in informacije te dejavnosti in kako se 
ravna z njimi, 
kdo jo opravlja, 

- komu je izvajalec odgovoren in 
kako so zagotovljena sredstva za to službo. 

V zvezi z obsegom državne meteorološke službe zakon 
opredeljuje področja dejavnosti, ki so državnega pomena. To so: 

1) Najprej so to tiste dejavnosti, ki so pomembne za normalno 
delovanje države in družbe: napovedovanje in spremljanje 
meteoroloških dogajanj in stanja podnebja v Sloveniji in njeni okolici, 
javno obveščanje o tem za potrebe državnih funkcij pri urejanju 
okolja in prostora, prometa, obrambe, zaščite in reševanja, 
gospodarstva, kmetijstva in gozdarstva, zdravstva, turizma, pa 
tudi za potrebe splošne javnosti; načrtovanje in vzdrževanje 
potrebnega merilnega in opazovalnega sistema za opravljanje 
teh nalog, vzdrževanje baze podatkov izmerjenih v Sloveniji v 
realnem času, sprotno merjenje, opazovanje in vrednotenje s 
pomočjo tega sistema, posredovanje napovedi in opozoril o 
nevarnih vremenskih pojavih in pojavih na vodah, ki so pomembni 
zaradi varstva življenjskega in z njim neločljivo povezanega 
naravnega okolja in podobno. Zato, da je taka dejavnost ves čas 
na primernem strokovnem nivoju, obsega tudi razvojne raziskave 
in pomoč pri izobraževanju, kar vodi k sprotnemu posodabljanju 
in napredku službe, ki to dejavnost opravlja. 

2) Potem so to dejavnosti, ki sledijo iz mednarodnih obveznosti. 
Izvrševanje mednarodnih obveznosti je bistvena naloga državne 
meteorološke službe, kajti 3. člen konvencije o WMO predvideva, 
da so člani WMO tiste države in teritoriji, ki imajo državno 
meteorološko službo (Any Member of the United Nations having 
a meteorological Service...) in ki izvršujejo mednarodne 
obveznosti (Any State fully responsible for the conduct of its 
international relations and having a Meterological Service...).Take 
obveznosti so: sprotno posredovanje teh podatkov v svetovni 
meteorološki telekomunikacijski sistem, zagotavljanje 
meteorološke zaščite letalskega in pomorskega prometa, 
prispevek v arhiva podatkov izmerjenih v Sloveniji in v sveiu 
preko svetovnega meteorološkega telekomunikacijskega 
sistema, skratka izpolnjevanje mednarodnih obveznosti s področja 
državne meteorološke službe. 

V zvezi z uradnimi podatki in informacijami meteorološke 
dejavnosti zakon opredeljuje podatke, ki so javni in uradni 
meteorološki podatki. Tako podatke namreč zagotavlja le merjenje, 
opazovanje, kontrola in arhiviranje po standardih, ki so 
mednarodno uveljavljeni in na registriranih meteoroloških postajah. 
Zakon postavlja pogoje za registracijo postaj, kakor tudi pogoje 
za izdelovanje meteoroloških Informacij. Le tako bo mogoče 
zagotoviti potrebno kakovost podatkov in primerljivost na 

y 0 
svetovnem nivoju. Zato ni vsak podatek, ki je izmerjen 
na vodah in podobno, tudi uradni podatek. 

za do"18"1 

Pomembnost opredelitve uradnih podatkov je dvojen 
in za mednarodno uporabo: 
1) Tipičen primer domače uporabe so uporabe nPr n

nesregah, 
ob razsojanju o vzrokih in krivdi pri nezgodah ali ^ $ 
pri katerih je vreme (ali stanje voda) delni ali 9lavr"a|(Onsl(0 

nezgodo ali nesrečo. Drug tipičen primer so n0vih 
obvezne presoje vplivov na okolje pri morebi ? na 
investicijskih posegih v prostor. Takih primerov je kateri 
raznih segmentih družbe. Skupno jim je, da m 
podatek relevanten za razsojanje ali ocenjevanje, ar0<jno 

2) Mednarodno je uporaben samo podatek, ki je rn0
v0Zan°sti 

primerljiv. To je pomembno zaradi mednarodne P° 
svetovnega meteorološkega operativnega sistema- ^ 
primera sta npr. napoved vremena (ki se računa 
zemeljsko oblo, saj vreme ne pozna meja), ali pa nP ■|0taia 
o zračnem tlaku na nekem letališču - po njih nas,a^'ta|SKe9a 

svoje višinomere, kar je bistveno za varnost 
prometa. 

^tflk jetrel)a 

Ker torej ni vsak podatek tudi uradno uporaben pooaie . za 
zagotoviti sistem, ki podrobno določa, kako je s tem. r° a p3 
tak sistem mora dati zakon, dejansko izvedbo tega si ^ 
potem urejajo podzakonski predpisi. Glede na to razlag pa 
opredeliti uradnost podatkov in ravnanje z njimi. Po drug1 q g^O! 
je treba glede na zahtevano standardizacijo (Konvencij ^ 
razmejiti »uradne« podatke od »neuradnih«. Na uradne p 
se naslanjajo študije o podnebju, napovedi vremena me pa 
centrov, izvedenci pred sodišči in pri zavarovalnicah 
ima seveda vsak pravico meriti, je njegov podatek " ^gjih). 
(tipičen primer neuradne ga podatka: višina snega na sm^pje 
razen, če državna meteorološka služba ugotovi, da je w(ji 
v skladu s standardom - tedaj ga lahko (ni pa nujno, arfiiv; 
mora) uvrsti med uradne podatke in v svoj (t.j. "državn Ljti tud' 
Ker ima državna meteorološka služna vsakodnevno °^at0iri^ 
s podatki in produkti, dobljeni iz tujine na podlagi me pri 
konvencij, je pri tem treba spoštovati določbe, W v 

pridobivanju teh podatkov in produktov. 
■ e p°9°'e 

Za izvajalce meteorološke dejavnosti zakon opredeljuj s 
za to, kdo je kvalificiran, in upravičen opravljati to del3 ^ije"0 

tem se zagotavlja, da imamo v državi strokovno USP° j tak0, 
meteorološko službo, ki opravlja naloge iz prvih dveh a' rrnacij0 

da je ta služba res državna služba in so njeni podatki in in 
res uradni podatki. 

posti 
V zvezi z odgovornostjo izvajalcev meteorološke dejaV^asoz 

sredstvi za izvajanje meteorološke službe je pomembno. 
zakonom zagotovljeni zakonski okviri za nadzor nad opra 
dejavnosti in za zagotavljanje sredstev za to dejavnos ■ ^ v 
tu ni samo nadzor v finančnem smislu: ali je denar upo <js 
zakonskih okvirih. Nadzor mora zajemati tudi strokovno (U(jj 
bo služba res delovala v skladu s potrebami dfU 

strokovno na ustrezni višini. Ker posega dejavnos jsemo, 
meteorološke službe na področja mnogih ministrstev, je Ri 
da pristojno ministrstvo ustanovi posebno usklajevaln ^liti 
usklajuje interese drugih ministrstev. Smiselno je °P tlJdi 
glavnega »nadzornika«, po drugi strani pa morata ^.^ra 
ministrstvo za obrambo ali ministrstvo za promet, k poCj0t>nO 
»državna uporabnika« imeti možnost vpliva in nadzora- 
velja za druga ministrstva. Razmejitev pristojnosti 'f.gWjno 
opredeliti, zato je opredeljeno za meteorologijo ^zakon®) 
ministrstvo, ki prek strokovnega sveta (6. člen predloga 
zagotavlja vključitev nalog za potrebe vseh zainte 
ministrstev v dolgoročne in operativne plane dela. 
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^°9lavitne rešitve zakona 
S predlo 
dejavnojj0?. zakona se ohranja sedanja ureditev meteorološke 
fteteoroinii/1 Se '2vaia v obliki državne meteorološke službe in 
zunaj drj 9a opazovanja in izvajanja meteoroloških storitev 
Predaj 7 V|?8 s'užbe. Bistvena novost pa je v tem, da so po tem 
nadzor k ^ državni meteorološki službi dana pooblastila za 
izvajajo z os,i meteoroloških storitev in opazovanja, ki se 
vodenja h"3' n'0, Prav ,ak0 ie ureien način posredovanja in 
P°dat|(0v Podatkov o meteorološki dejavnosti ter uporaba 
"leteoroi su t6^ Ureditev glede financiranja državne 
Področju sluzbe ne spreminja dosedanje ureditve na tem 
5,r°kovn'i^.OS!av!ja pa se strokovni svet, ki kot zunanja skupina 
zadev v nuc" s,rok°vno pomoč ministrstvu pri urejanju Zvezi z meteorološko dejavnostjo. 

6, O 
Cena finančnih posledic zakona 

Določbe 
dodata rredlo9a zakona 0 meteorološki dejavnosti ne zahtevajo 
n)e9ovih han4nih obremenitev za proračun RS in ne presegajo 
Zakona finančnih načrtov porabe sredstev. Po predlogu 
"leteoroio«? drzava neposredno izvajala naloge državne 
"led na| s sJužbe. Večino nalog, ki jih predlog zakona uvršča 
HS za ol

9,0 državne meteorološke službe sedaj izvaja Agencija 
v Uradu » 'ARS0) v okviru urada za meteorologijo in deloma 
'eto 2oo4

a rnon'toring. V ta namen so sredstva v proračunu za 
(1) Neka'predvidena na naslednjih proračunskih postavkah: 

Pove' V6^ ^etrt'na zaposlenih v ARSO izvaja naloge, 
"lete ,ane Z rneteoro|ogijo- Sorazmeren del sredstev za plače, 
ARSrv s,ro®ke in investicije, v skladu s programom dela 
42gg 'n kac|rovskim načrtom, je na postavkah 4255, 4254 in 
Sređst\z=» 
"led 23 P°krivanie stroškov v zvezi s članstvom v 
tietp arodn'h organizacijah (predvsem svetovna 
"ano°r0l0žka or9anizacija, Evropski center za srednjeročno 
met 

Ved vremena in Evropska organizacija za izkoriščanje 
(3) §re®0ro'°ških satelitov) so na postavki 2413. 

prom
s,Va' Potrebna za meteorološko zaščito letalskega 

(<) Sred' S0 na P°stavki 2462- 
v^dr-StVa 23 meteoro'0^ki rnonitoring, ki pokrivajo potrebe 
k0nt 

8Vania mreže meteoroloških postaj, zbiranja podatkov, 
anal kvali,e,e' vzdrževanja zbirk podatkov in osnovnih (5) Sr^

2' so na postavki 2461. 
so n 23 P°trebe umerjanja meteoroloških instrumentov na Postavki 2463. 

Sedani* 
jih pre ,.pro9rarTi dela ARSO zajema večino operativnih nalog, ki 
službe zak°na uvršča med naloge državne meteorološke 
izhodi^ 3 ta del Proračun namenja circa 1.4 milijarde SIT, kar je 
*akon= 8 Za Pripravo programov dela, ki jih predvideva predlog na v bodoče. 

^ru9e posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 
Spr9j 

zakona ne bo imel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
namen in vsebina zakona 

(1) Ta zakon ureja meteorološko dejavnost in v tem okviru 
proučevanje vremena in podnebja, zagotavljanje meteoroloških 
informacij za pravočasno in učinkovito izvajanje ukrepov varstva 
okolja in varstva pred naravnimi nesrečami, zagotavljanje 
meteoroloških proizvodov za uporabo v gospodarskih in drugih 
dejavnostih ter obveščanja javnosti. 

(2) Ta zakon določa tudi državno meteorološko službo, obseg in 
vsebino meteorološke dejavnosti ter druga z meteorološko 
dejavnostjo povezana vprašanja. 

2. člen 
povezava z drugimi zakoni 

(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na izvajanje državne 
meteorološke službe ter načine in pogoje za zagotavljanje 
meteoroloških informacij, veljajo tudi za izvajanje službe 
letalske meteorologije po predpisih, ki urejajo letalstvo. 

(2)' Služba letalske meteorologije po predpisih, ki urejajo letalstvo 
in zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa, se 
izvaja v okviru državne meteorološke službe po tem zakonu. 

3. člen 
pojmi 

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

1. Agrometeorologija je proučevanje medsebojnih vplivov 
meteoroloških elementov in hidrologije na eni strani in kmetijske 
ter gozdarske dejavnosti na drugi. 

2. Agrometeorološka napoved je napoved meteoroloških 
spremenljivk, pomembnih za uporabo v kmetijstvu. 

3. Agrometeorološka postaja je meteorološka postaja, v kateri se 
pridobivajo podatki meteorološkega opazovanja za uporabo v 
agrometeorologiji. 

4. Avtomatska meteorološka postaja je meteorološka postaja, na 
kateri elektronske naprave samodejno opravljajo merjenje, 
shranjevanje in posredovanje podatkov meteoroloških opazovanj 
v zbirke podatkov. 

5. Biometeorologija je proučevanje vremenskih in podnebnih 
vplivov na žive organizme in vključuje tudi agrometeorologijo. 
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6. Državna mreža meteoroloških postaj je tehnološki, metodološki 
in organizacijski sistem med seboj povezanih meteoroloških postaj 
na območju Republike Slovenije. 

7. Letalska meteorologija je meteorološka dejavnost v okviru 
navigacijskih služb zračnega prometa po predpisih o letalstvu. 

8. Letalska meteorološka postaja je meteorološka postaja, ki je 
namenjena meteorološkemu opazovanju in izdajanju 
meteoroloških poročil za uporabo v zračnem prometu. 

9. Letno poročilo o vremenu je publikacija, ki na letni ravni vsebuje 
informacije o vremenskih in podnebnih razmerah na območju 
Republike Slovenije. 

10. Meteorološka analiza je postopek prostorske in časovne 
obdelave podatkov meteoroloških opazovanj zaradi ugotavljanja 
stanja vremenskih ali podnebnih razmer. 

11. Meteorološki elementi so atmosferske spremenljivke ali pojavi, 
ki so značilni za vreme ali podnebje na določenem krajevnem 
območju v določenem časovnem obdobju. 

12. Meteorološka informacija je meteorološki proizvod, ki se ga 
izdela v okviru državne meteorološke službe iz podatkov 
meteoroloških opazovanj državne mreže meteoroloških postaj. 

13. Meteorološko opazovanje je merjenje ali vrednotenje enega 
ali več meteoroloških elementov na registrirani meteorološki 
postaji. 

14. Meteorološko opozorilo je meteorološki proizvod v zvezi z 
dejanskimi ali pričakovanimi neugodnimi vremenskimi razmerami. 

15. Meteorološka postaja je v prostor umeščen in v register 
meteoroloških postaj po določbah tega zakona vpisan tehnološki, 
metodološki in organizacijski sklop za meteorološko opazovanje, 
shranjevanje in posredovanje podatkov meteorološkega 
opazovanja v bazo podatkov. 

16. Meteorološka postaja 1. reda je meteorološka postaja, ki 
izpolnjuje zahteve Svetovne meteorološke organizacije o 
prostorski in časovni reprezentativnosti podatkov meteorološkega 
opazovanja. Svetovna meteorološka organizacija je specializirana 
agencija Združenih narodov, ustanovljena na podlagi Konvencije 
o svetovni meteorološki organizaciji (Uradni list RS-MP, št. 9/92). 

17. Meteorološka postaja za daljinske meritve je meteorološka 
postaja, ki pridobiva meteorološke podatke z uporabo 
specializiranih sistemov za merjenje meteoroloških elementov 
na daljavo. 

18. Meteorološka napoved je postopek prostorske in časovne 
obdelave meteoroloških podatkov za predvidevanje prihodnjega 
stanja vremenskih ali podnebnih razmer. 

19. Meteorološki proizvod je izdelek, ki je pridobljen z 
meteorološko analizo, meteorološko prognozo ali proučevanjem 
podatkov meteoroloških opazovanj. 

20. Meteorološka storitev je izdelovanje meteoroloških proizvodov 
ter njihovo pridobivanje, posredovanje ali interpretacija. 

21. Neugodne vremenske razmere so stanja ozračja, ki lahko 
neposredno ali posredno ogrožajo življenje ali zdravje ljudi ali 
povzročijo škodo na njihovem premoženju. 

22. Naravna nesreča je nesreča, ki jo povzroči potres, udor, 
poplava, zemeljski plaz in snežni plaz ter nesreča v kmetijstvu ali 
gozdarstvu, ki jo povzročijo neugodne vremenske razmere, kot 
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so žled, pozeba, suša, neurje in toča ali množičen izbruhraS" 
škodljivih organizmov in živalskih bolezni. 

23. Objekt ali naprava, katere varnost ali gospodarnost je o ^ ^ 
od vremena, je določen objekt po predpisih o graditvi o j ^ 
določena naprava po predpisih o varstvu okolja, kjer je P 5|<iii 
izpostavljenost ljudi ali premoženja posledicam vre ^ 
razmer. Za objekt ali napravo se šteje tudi določena nap 'rno 
odvisnosti od vremenskih razmer povzroči c .^vo 
onesnaženje ali pomeni tveganje za okolje, zdravje ljudi 
premoženje, skladno s predpisi o varstvu okolja. 

24. Padavinska postaja je podnebna postaja, ki °PraV|a
Doja# 

padavin in snežne odeje ter opazovanje meteorološki 

25. Podnebje je sinteza vremenskih razmer, ki so opte pa 
dolgoročnimi vrednostmi meteoroloških eleme 
posameznem območju. 

... :u vredn°st' 
26. Podnebne spremembe so spremembe značim"' ,0 0d 
meteoroloških elementov v obdobju, ki je praviloma 
desetletja. 

27. Podnebna postaja je meteorološka postaja, ki opravlja 111 

in opazovanja, potrebna za analizo podnebja. 

28. Referenčna podnebna postaja je meteorološka P0^^ 
katero so izpolnjene posebne zahteve o primerljivostiin vanii 
meritev v daljšem časovnem obdobju in v zvezi s temiz 

pogoji varstva pred vplivi okolice na njeno obratovanje- 

29. Upravljavka ali upravljavec (v nadaljnjem besedilu: upi^ sesti 
objekta ali naprave je pravna ali fizična oseba, ki i"13 

objekt ali napravo. 

30. Vreme je stanje ozračja v določenem času na določ 
kraju. 

31. Zagotavljanje kakovosti so načrtovane in sistematično_J^topnjo 
dejavnosti ali dejanja, s katerimi se zagotavlja sprejemljiv .^nih 
zaupanja, da je določeni postopek v okviru izvajanja mete ,ar(ji. 
storitev izveden zadovoljivo in v skladu z dogovorjenimis rjanja 
Zagotavljanje kakovosti vsebuje tudi postopke Pre 

kakovosti. 

4. člen 
načela zakona 

IflSij 
(1) Država mora pri sprejemanju predpisov, izdajanju sj^ajanilJ 
dovoljenj in pri odločanju v drugih upravnih zadevah, !^groe in 
nadzora in drugih nalog iz svoje pristojnosti zagotoviti Pr'^ 
razumne ukrepe za zmanjšanje posledic, ki jih povzročil g0|o 
in njihovemu premoženju neugodne vremenske razmer 
celovitosti). 

uamostali 

(2) Načrtovanje in gradnjo objekta ali naprave, katere ^ ocenjH 
gospodarnost je odvisna od vremena, je treba predhodr' ^iH 
glede na možnost gospodarske in družbene škode ter gdnf 
učinkov na okolje, ki bi nastali zaradi posledic ne 
vremenskih razmer (načelo preventive). 

. i"rjQst j® 
(3) Upravljavec objekta, katerega varnost ali gospo ^ ter 
odvisna od vremena, krije stroške meteoroloških °P®z

|q p^iia 
meteoroloških storitev, določenih po tem zakonu (nače 
stroškov). 

10ff 
(4) Podatki iz registrov in evidenc, ki so zbirke podatk0^ ^ dn^ 
zakonu, o škodi, povzročeni zaradi posledic „^izvaja^ 
vremenskih razmer, o postopkih državnih organov Pr 



"^roložif 
ia mete« i s'u^e 'n nosilcev javnih pooblastil, ki se nanašajo r°loško dejavnost, so javni (načelo javnosti). 

(2) Strokovni svet o svojem delu enkrat letno pripravi poročilo in 
ga posreduje do 31. maja tekočega leta za preteklo leto ministrstvu. 

Meti 

5. člen 
meteorološka dejavnost 

službe ter đe'avnost j® izvajanje nalog državne meteorološke 
storitev ? 

rne,eo''ološko opazovanje in izvajanje meteoroloških Unaj državne meteorološke službe. 

6 člen 
^ strokovni svet 

nada|jn?g0vni Svet za vprašanja meteorološke dejavnosti (v 
Pomoč 

m besedilu: strokovni svet) se ustanovi za strokovno 
^sediiu.Inis,rstvu' pristojnemu za meteorologijo, (v nadaljnjem 
fleiavnostjo'niS,rStV0' pri ure'an'u zadev v zvezi z meteorološko 

beseđi,u
0;n' sve' sestavlja 9 članic ali članov (v nadaljnjem 

5trokoVni ?!anov) 'n njihovih namestnic ali namestnikov, ki so 
t vp|jv'a 'e ali strokovniaki za področja: 

mini« Vrenr,ena in podnebja na zdravje ljudi, ki ju predlaga 
ž vpiiv 

rStV0, pns,0ino za zdravje, 
Predi Vreniena na pomorski, cestni in železniški promet, ki ju 

^ ministrstvo, pristojno za promet, 

točke rr)eteorolo9'ie' ki ju predlaga ministrstvo iz prejšnje 

kU,rat)e met0oroloških podatkov in analiz v slovenski vojski, 
5. Varst'3red'a®a m'nistrstvo, pristojno za obrambo, 

n0u Va 'iuc,i in njihovega premoženja pred posledicami 
Prist vremenskih razmer, ki ju predlaga ministrstvo, 5 bi0lT) 

)no za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
mini ®teorol°gije vključno z agrometeorologijo, ki ju predlaga 

l 6r) 
s rs,voi pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, 

8. i 9«ike, ki ju predlaga ministrstvo, pristojno za energijo, 
in 9 rne,eoroloških informacij, ki ju predlaga ministrstvo 9. 
orani evania vremena, podnebja in njunih sprememb, ki ju a9a ministrstvo 

j3) Za 
na(J [Pkovniakinj0 ali strokovnjaka za posamezno področje 

'"jem besedilu: strokovnjak za področje) šteje 
zn,ca ali posameznik, ki: 

1- ima 
s „„1niverzitetno izobrazbo in najmanj tri leta delovnih izkušenj 

a im
p

a
odro«ja aii 

Ur|iverzitetno izobrazbo s področja meteorologije. 

e^dllu''''03 ali m'nister, pristojen za meteorologijo (v nadaljnjem 
šestih it rT"n's,er) imenuje člane strokovnega sveta za obdobje z možnostjo ponovnega imenovanja. 

7. člen 
naloge strokovnega sveta 

(1) |\|g| 
1. daja

98 s,rok°vnega sveta so zlasti: 
2akonu mnen' in Predlo9ov pri pripravi predpisov po tem 

1 (jaia
n'e mnenia k poročilu o meteorološki dejavnosti, 

da! n'8 mneni na le,ni program dela ministrstva, 
Pod n'8- mneni 'n predlogov o drugih zadevah v zvezi s 
Za • f' i"1 Pokrivajo, za katere jih zaprosijo organi, pristojni 

5. dgj 2vaianje nalog državne meteorološke službe ter 
in v zvezi z izdajanjem odločb o vpisu v register 1 đ°voljenj po določbah tega zakona. 

(3) Minister poročilo iz prejšnjega odstavka objavi na način, da je 
dostopno javnosti. 

(4) Administrativno in tehnično podporo za delovanje strokovnega 
sveta zagotavlja ministrstvo. 

(5) Naloge, način delovanja strokovnega sveta, pogostost 
sestajanja in druge zadeve, pomembne za delovanje strokovnega 
sveta se določijo s poslovnikom. 

(6) Poslovnik pripravi strokovni svet, uporabljati pa ga začne, ko 
zanj pridobi soglasje ministra. 

8. člen 
javnost podatkov 

(1) Podatki o izvajanju meteorološke dejavnosti po tem zakonu, o 
načrtovanju, gradnji in obratovanju državne mreže meteoroloških 
postaj, podatki o delovanju državne meteorološke službe, 
meteorološke informacije po programih državne meteorološke 
službe in podatki meteoroloških opazovanj so javni, skladno z 
zakonom, ki ureja varstvo okolja in zakonom, ki ureja dostop do 
informacij javnega značaja. 

(2) Podatki meteoroloških opazovanj, ki so pridobljeni na podlagi 
ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, so javni, razen če 
te ne določajo drugače. 

2. METEOROLOŠKO OPAZOVANJE, KI SE IZVAJA 
ZUNAJ DRŽAVNE METEOROLOŠKE SLUŽBE 

9. člen 
meteorološko opazovanje zunaj državne 

meteorološke službe 

(1) Meteorološko opazovanje zunaj državne meteorološke službe 
mora izvajati ali zagotoviti njegovo izvajanje upravljavec objekta 
ali naprave, katere varnost ali gospodarnost je odvisna od 
vremena. 

(2) Meteorološko opazovanje zunaj državne meteorološke službe 
lahko izvaja tudi oseba zaradi opravljanja meteoroloških storitev, 
če upravlja z meteorološko postajo in izpolnjuje za meteorološko 
opazovanje s tem zakonom predpisane pogoje. 

(3) Objekt ali naprava iz prvega odstavka tega člena je: 
1. letališče ali vzletišče po predpisih o letalstvu, 
2. avtocesta, hitra cesta ali glavna ter regionalna cesta I. reda 

po predpisih o cestah, 
3. pristanišče po predpisih o pomorstvu, 
4. visoka pregrada po predpisih o graditvi objektov in 
5. naprava, za katero je ireba po predpisih o varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami ali po predpisih o. varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti izvajati 
meteorološke meritve, ali za katero je treba po predpisih o 
varstvu okolja v okviru obratovalnega monitoringa izvajati 
meritve meteoroloških elementov. 

(4) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) 
podrobneje določi objekte in naprave iz prvega odstavka tega 
člena in za posamezen objekt ali napravo določi obseg 
meteoroloških opazovanj In meteorološke proizvode, ki jih je treba 
zagotavljati, ter obliko in način posredovanja meteoroloških 
opozoril. 
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10. člen 
vpis meteorološke postaje 

(1) Meteorološko opazovanje se lahko izvaja le v meteorološki 
postaji, ki je vpisana v register meteoroloških postaj iz 34. člena 
tega zakona. 

(2) Lastnica ali lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) meteorološke 
postaje zaprosi za vpis v register meteoroloških postaj z vlogo, ki 
vsebuje zlasti: 
1. firmo in sedež ali osebno ime in naslov stalnega stalnega ali 

začasnega prebivališča lastnika, 
2. podatke o objektu ali napravi, katere varnost ali gospodarnost 

je odvisna od vremena, ali o dejavnosti, zaradi katere izvaja 
meteorološka opazovanja oziroma opravlja meteorološke 
storitve, 

3. podatke o obsegu in načinu meteorološkega opazovanja, 
vključno s podatki o lokaciji meteorološke postaje in njeni 
postavitvi ter 

4. podatke o predvidenem začetku in času trajanja 
meteorološkega opazovanja. 

11. člen 
vpis v register meteoroloških postaj 

Ministrstvo vpiše meteorološko postajo v register meteoroloških 
postaj, če so zanjo izpolnjeni predpisani pogoji in o tem izda odločbo, 
ki vsebuje predvsem podatke iz 2. odstavka prejšnjega člena. 

12. člen 
sprememba meteorološke postaje 

(1) Lastnik registrirane meteorološke postaje mora vsako 
nameravano spremembo meteorološke postaje, ki bi lahko vplivala 
na vsebino in kakovost podatkov, pisno prijaviti ministrstvu, kar 
izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. 

(2) Če ministrstvo na podlagi prijave ugotovi, da bi nameravana 
sprememba vplivala na podatke, o tem v 30 dneh od prijave pisno 
obvesti lastnika meteorološke postaje in ga pozove, da v 
določenem roku vloži vlogo za spremembo vpisa v register 
meteoroloških postaj. Če lastnik meteorološke postaje v 
določenem roku vloge ne dopolni, se šteje da je od nameravane 
spremembe odstopil. 

(3) Ministrstvo odloči o vpisu spremembe v register meteoroloških 
postaj v 30 dneh od prejema popolne vloge iz prejšnjega odstavka, 
ali pa lastnika meteorološke postaje obvesti, da nameravana 
sprememba ne vpliva na veljavno odločbo o vpisu meteorološke 
postaje v register meteoroloških postaj. 

13. člen 
Izbris iz registra meteoroloških postaj 

Ministrstvo meteorološko postajo z odločbo izbriše iz registra 
meteoroloških postaj na zahtevo njenega lastnika ali po uradni 
dolžnosti, če ugotovi, da meteorološka postaja ne izpolnjuje 
predpisanih zahtev. 

14. člen 
tehnične in prostorske zahteve za meteorološko 

postajo 

(1) Minister podrobneje določi tehnične in prostorske zahteve, ki 
jih mora izpolnjevati meteorološka postaja in merilna ter druga 
oprema za meteorološko opazovanje. 

(2) Če je meteorološka postaja namenjena za izvaian'. jster,o6 

meteorologije, določi zahteve iz prejšnjega odstavka m 
soglasju ministrice ali ministra, pristojnega za promet. 

(3) V predpisih iz prejšnjih odstavkov se določijo tudi 
uporabo posameznih vrst opreme za meteorološko °"njZacijsW 
ter načini vodenja zapisnikov in drugi tehnični ter org ^ija 
pogoji pri izvajanju tehničnih pregledov opreme, ki se 
pri meteorološkem opazovanju, obveznost rednega 0 # zj 
pregledovanja, ter drugi pogoji za uporabo op 
meteorološko opazovanje. 

,, na se|aflW 

(4) V predpisih iz prvega in drugega odstavka tega ciej ett)do 
sklicuje na standarde, ki se nanašajo na določeno menln aii 
ali merilno opremo, in določi njihova obvezna up 
domneva, da velja določena merilna metoda ali oprema 
z zahtevami predpisa, če ustreza zahtevam teh stan 

to W 'e 

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka se določi tudi mes 
standard na vpogled. 

15. člen 
izvajanje meteoroloških opazovanj 

(1) Meteorološka opazovanja sme izvajati samo pravna ^ y 
ali fizična oseba, če gre za podjetnika posameznika,^^ 
sodni register vpisano dejavnost geofizikalnega opaž 
meritev ter napovedovanja vremena. 

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka sme opravljati mete°r0 

dejavnost, če za to pridobi dovoljenje ministrstva. 

ki izP0' injui6 (3) Ministrstvo izda dovoljenje za izvajanje met 
opazovanja osebi iz prvega odstavka tega člena, 
predpisane pogoje (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni 
meteoroloških opazovanj). 

r*o 5® 
(4) Dovoljenje se izda za največ pet let in se lahko po a .0gOv8 
pooblaščeni izvajalec meteoroloških opazovanj obiz,e jzCja. 
veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se dovoljeni® 

■ 
(5) Ministrstvo dovoljenje z odločbo odvzame, če u9°'°|njuje 
pooblaščeni izvajalec meteoroloških opazovanj ne izp 
pogojev, na podlagi katerih je pridobil dovoljenje. 

16. člen i 
pogoji za izvajalca meteoroloških opazova 

ora 
(1) Pooblaščeni izvajalec meteoroloških opazovanj m ,^gtj 
usposobljen za izvajanje meteoroloških °Pazova"enovat' 
organizirano službo za meteorološka opazovanja in infl .0$K3 
odgovorne strokovnjakinje ali strokovnjake za metejgijnje^ 
opazovanja in odgovorno voditeljico ali vodjo (v na 
besedilu: vodja) meteoroloških opazovanj. 

(2) Pooblaščeni izvajalec meteoroloških opazovanj je U®P° n ii 
za izvajanje meteoroloških opazovanj, če je akJe^'n|Ster- 
meteorološka opazovanja po standardih, ki jih določi mu 

(3) Odgovorni vodja meteoroloških opazovanj je lahko stro 
s področja meteoroloških opazovanj. 

clužb0 z8 

(4) Minister določi podrobneje zasnovo delovanja 
meteorološka opazovanja. 
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obvezn 
17- ®len n°sti pooblaščenega izvajalca meteoroloških 

d) 
opazovanj 

f0l   izvajalec meteoroloških opazovanj, ki 
. »a opazovanja izvaja na objektih in napravah iz drugega 

'"»Ka a *i —    o-o- 
razinerah a te9a zakona mora 0 neugodnih vremenskih 
službi in redno 'n pravočasno poročati državni meteorološki 0 niih opozarjati uporabnike objekta ali naprave. 

Heteorof^f6!1' lzvaJalec meteoroloških opazovanj mora podatke 
n«—opazovanj brezplačno posredovati državni 

°'°Ski službi. 

Podrobneje predpiše: 
mot 16'način izvajanja, obseg in pogostost izvajanja meritev 
2®0roloških elementov, 
najjn jVrednotenja meritev meteoroloških elementov, 

v. 
1. n, 

dr* Posredovanja podatkov meteoroloških opazovanj 
nači rneteorol°ški službi in ln čas hranjenja podatkov meteoroloških opazovanj. 

1 obseg poročanja o podatkih meteoroloških opazovanj, 

18. člen 
^ zagotavljanje kakovosti 

ia{rt0°g')'a.^en' izvajalec meteoroloških opazovanj mora 
ki se na no.'n sistematično izvajati ukrepe za izpolnjevanje zahtev, 

^oteoroi"* ■ 0 na za90,av'ianie kakovosti opreme za merjenje °skih elementov in storitev meteoroloških opazovanj. 
(2) 
C.«!«-"1 izvajalec iz prejšnjega odstavka mora za 

.. .e kakovosti vzpostaviti in izvajati program 
)ania kakovosti. 

lt\ i 

Pr°gra ® er določi podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike 
a zagotavljanja kakovosti. 

3. 
'2VAJANJE meteoroloških storitev 

19. člen 
izvajanje meteoroloških storitev 

"iet6Qr
8,

|
eoro'ošks storitve lahko izvaja samo državna 

storitev° s'užba in pooblaščeni izvajalci meteoroloških 

(2) 
Cr,a -«ii izvajalec meteoroloških storitev je pravna ali 

°Seba, ki pridobi dovoljenje ministrstva. 

la port|Strstvo '2da dovoljenje za izvajanje meteoroloških storitev a9i vloge osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

Po's'S,rStV° izc'a dovoljenje za izvajanje meteoroloških storitev 
iTieteo ^8zno področje meteoroloških storitev ali za več področij 

oških storitev za obdobje petih let. 
(4) 

"|et6or
V|>''en'e se lahk0 podaljša, če pooblaščeni izvajalec 

Po9oie° storitev, ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje • Pod katerimi se dovoljenje izda. 
(5) p 
delj^ktaščeni izvajalec meteoroloških storitev mora o svojem 
2ahtevo at 'e,no P°roča,i ministrstvu ali kadarkoli na njegovo 

rngtg'nis,rs«v° odvzame dovoljenje za pooblaščenega izvajalca 
r°loških storitev na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti. 

če ugotovi, da pooblaščeni izvajalec meteoroloških storitev ne 
izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano. 

20. člen 
pogoji za pooblaščenega izvajalca meteoroloških 

storitev 

(1) Za izvajanje meteoroloških storitev tistega področja, za 
katerega minister določi standarde izvajanja, se izda dovoljenje 
samo osebi, ki je akreditirana po teh standardih v skladu s predpisi, 
ki urejajo akreditiranje. 

(2) Pooblaščeni izvajalec meteoroloških storitev mora za področja 
meteoroloških storitev, za katera je pridobil dovoljenje, imenovati 
odgovorne strokovnjakinje ali strokovnjake in izmed njih določiti 
odgovorne vodje za izvajanje meteoroloških storitev. 

(3) Odgovorna strokovnjakinja ali strokovnjak (v nadaljnjem 
besedilu: odgovorni strokovnjak) izvajalca meteoroloških storitev 
je lahko strokovnjak s področij izvajanja meteoroloških storitev, 
za katera je pooblaščeni izvajalec meteoroloških storitev pridobil 
dovoljenje. 

(4) Pravna ali fizična oseba iz držav članic Evropske unije pridobi 
dovoljenje za izvajanje del pooblaščenega izvajalca meteoroloških 
storitev, če po predpisih države, v kateri je registrirana za izvajanje 
meteoroloških storitev, izpolnjuje enakovredne pogoje, kot jih za 
izvajalca meteoroloških storitev določa ta zakon. 

(5) Izpolnjevanje pogojev oseb iz prejšnjega odstavka se ugotavlja 
po postopku priznavanja kvalifikacij takim osebam po predpisih o 
postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic 
Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma 
reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

(6) Minister podrobneje določi način in obseg poročanja ter druge 
pogoje, ki jih mora v zvezi s posameznimi področji meteoroloških 
storitev izpolnjevati pooblaščeni izvajalec meteoroloških storitev. 

4. POSEBNI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV ALI 
NAPRAV 

21. člen 
soglasje k projektnim rešitvam 

Za objekte iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona je potrebno 
pridobiti soglasje ministrstva k projektnim rešitvam iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev 
objektov. 

22. člen 
ocena varnosti 

(1) Soglasje iz prejšnjega člena izda ministrstvo na podlagi ocene 
varnosti, ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za objekt ali napravo iz prejšnjega člena. 

(2) Z oceno varnosti iz prejšnjega odstavka mora investitor 
dokazati, da načrtovani ukrepi varstva pred posledicami 
neugodnih vremenskih razmer zagotavljajo varno uporabo objekta 
ali naprave in sprejemljivo tveganje zaradi nastanka gospodarske 
in družbene škode ter škodljivih učinkov na okolje. 

(3) Ministrstvo podrobneje določi vsebino ocene varnosti in merila 
za njeno uporabo. 
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23. člen 
predhodna informacija 

6. DRŽAVNA METEOROLOŠKA SLUŽBA 

(1) Investitor, ki namerava graditi objekt ali napravo iz tretjega 
odstavka 9. člena tega zakona lahko od ministrstva zahteva 
predhodno informacijo v zvezi s pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
nameravana gradnja. 

(2) Ministrstvo izda informacijo iz prejšnjega odstavka najkasneje 
v 30 dneh po prejemu zahteve. 

5. DRŽAVNA MREŽA METEOROLOŠKIH POSTAJ 

26. člen 
državna meteorološka služba 

(1) Proučevanje naravnih pojavov v zvezi z vrenne
d

ngVani8 

območju Republike Slovenije, izdelavo in Posr0
oizvod<iv 

meteoroloških informacij, spoznanj in meteoroloških P 
v javnem interesu zagotavlja država neposredno ko 
meteorološko službo. 

(2) Izvajanje državne meteorološke službe je naloga rn'nlS 

24. člen 
infrastruktura državne mreže meteoroloških postaj 

(1) Državno mrežo meteoroloških postaj sestavljajo meteorološke 
postaje in sicer: 
1. meteorološke postaje za daljinske meritve, 
2. meteorološke postaje 1. reda, 
3 podnebne postaje, 
4. padavinske postaje, 
5. referenčne podnebne postaje, 
6 agrometeorološke postaje, 
7. letalske meteorološke postaje, 
8. postaje, namenjene meteorološki dejavnosti Slovenske vojske 

in 
9. meteorološke postaje na območjih, ki so ogrožena ali 

prizadeta zaradi naravne ali druge nesreče. 

(2) Meteorološke postaje iz prejšnjega odstavka morajo 
izpolnjevati tehnične zahteve iz 14. člena tega zakona in biti 
vpisana v register meteoroloških postaj. 

(3) Meteorološka postaja, ki je vključena v državno mrežo 
meteoroloških postaj, je infrastrukturni objekt državne 
meteorološke službe. 

(4) Zasnovo državne mreže meteoroloških postaj se določi v 
programu meteorološke dejavnosti iz 28. člena tega zakona. 

(5) Vlada podrobneje določi pravila o delovanju državne mreže 
meteoroloških postaj, razporeditev ter število avtomatskih 
meteoroloških postaj in meteoroloških postaj, kijih upravljajo ljudje, 
in druge objekte, naprave ter pripadajoče sisteme državne mreže 
meteoroloških postaj. 

25. člen 
umestitev objektov državne mreže meteoroloških 

postaj v prostor 

(1) Načrtovanje prostorske razmestitve meteoroloških postaj za 
daljinske meritve, meteoroloških postaj 1. reda in referenčnih 
podnebnih postaj državne mreže meteoroloških postaj, določitev 
pogojev za njihovo umestitev in določitev obsega ter pogojev 
omejene rabe prostora v okolici meteoroloških postaj se izvede z 
državnim lokacijskim načrtom po predpisih o urejanju prostora. 

(2) Podlaga za državni lokacijski načrt iz prejšnjega odstavka je 
program meteorološke dejavnosti iz 28. člena tega zakona. 

(3) Če gre za določitev lokacije meteorološke postaje državne 
mreže meteoroloških postaj, ki je namenjena letalski meteorologiji, 
je treba pridobiti predhodno soglasje organa, pristojnega za zračni 
promet po predpisih o letalstvu, za lokacijo meteorološke postaje 
državne mreže meteoroloških postaj, ki je namenjena Slovenski 
vojski pa soglasje ministra, pristojnega za obrambo. 

27. člen 
naloge državne meteorološke službe 

(1) V okviru državne meteorološke službe se izvajajo *'a*aZvoi 
I. vzpostavitev, vzdrževanje in upravljanje j® ^ 

meteoroloških postaj državne mreže meteorološki 
2 meteorološka opazovanja na meteoroloških postaja 

mreže, gcialn^3 

3 izvajanje radiosondažnih, radarskih in drugih oblik sp na 
merjenja meteoroloških elementov ali njihovega nne 
daljavo, € 

4. zagotavljanje kakovosti podatkov po postopkih Pr 

rezultatov meritev meteoroloških opazovanj, 
5. vodenje zbirk podatkov iz 33. člena tega zakona, 
6. pridobivanje, izmenjava, preverjanje, shranjevanje in o l , 

podatkov meteoroloških opazovanj in drugih mete 
proizvodov, . sjStertia 

7. vzpostavitev, vzdrževanje in upravljanje ter razvoj 
za obveščanje o vremenskih in podnebnih razmer 

8. izvajanje letalske meteorološke službe, . vrerri0na 

9. redno spremljanje, analiziranje in napovedovanje 5|<ili 
ter opozarjanje na možnost nastanka neugodnih vr 
razmer, „ahe varstva 

10. zagotavljanje meteoroloških informacij za potreb 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ^gih 

II. posredovanje napovedi vremena in opozoril te ^ 
meteoroloških podatkov, pomembnih za vars ^ z3 
naravnimi in drugimi nesrečami pristojnemu c ^gjrrii 
obveščanje po predpisih o varstvu pred naravnim1 m 
nesrečami, kliuf0 1 

12. zagotavljanje biometeoroloških napovedi vkj 
agrometeorološkimi napovedmi, avljan'U 

13. zagotavljanje meteoroloških informacij pri uPr orgke 
zračnega, cestnega in železniškega prometa, P° ^eta, 
plovbe in drugih dejavnosti na morju ter drugih obli oioven5"0 

14. zagotavljanje meteoroloških informacij za potrebe a 
vojske in druge obrambne potrebe, škod'i'' ivih 

15. izdelava prognoz in opozoril o neugodnih in 
hidroloških, fonoloških in ekoloških pojavih in ProceS'ertlb ip 

vremenskih ali podnebnih razmer ter njihovih spre"1 g^e 
16. izdelava meteoroloških informacij za splošne in P 

namene za območje Republike Slovenije. 
• v/reiTi®"0^ 

(2) V okviru državne meteorološke službe se v zvezi z v 
in podnebjem zagotavlja proučevanje zlasti: ooj3v°V 

1. meteoroloških, hidroloških, fenoloških in ekološk1°jZ0 in 
ter razvoja in uporabe novih metod za an 
napovedovanje razvoja teh pojavov, 

2 sprememb podnebja ter njihovih napovedovanj, dz0mfle 

3 vplivov vremena in podnebja na površinske in P° 
vode ter na površino tal in vegetacijo, cflstni 

4. pojavov, ki so pomembni za zračni promet, plovbo 
in železniški promet. 
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Vpli 0v" ^ i'h povzročajo posegi v okolje, 
vpliv V Vremena in podnebja na življenje in zdravje ljudi ter v na žive organizme in premoženje. 

(3) v Q. . 
"teteoroi V6lU drzavne meteorološke službe se z uporabo 
izdeiujgjo tud"1 ')oc'at'<ov' sPoznani in meteoroloških proizvodov 

đJ?0Vne
i P°dlage za načrtovanje, razvoj in opravljanje vseh 

2 stroknosti' so odvisne od vremenskih in podnebnih razmer, 
Se ip°Vne P°dlage za smotrno izkoriščanje naravnih virov, 
Pove IZkoriščan)e odvisno od podnebnih razmer ali je z njimi 
urba ■ n°' P°set|6j na področju prostorskega načrtovanja, 
en 

ni2ma' gradnje objektov, kmetijstva, rabe voda in 
9etskih virov ter zdravstva, turizma in rekreacije. 

(4) y Q, . 
"ieteoroi V-ru drzavne meteorološke službe se izvajajo tudi 
Slovenjia°Sl<e.stor',ve' ki )ih )e kot obveznost sprejela Republika 2 ra'ificiranimi in objavljenimi mednarodnimi pogodbami. 

LlMinister fete. Podrobneje določi podatke, ki se štejejo za 
inform- informacijo, obliko, v kateri so meteorološke 
uPorabijC'Je dos,°Pne javnosti, namene, za katere se lahko 
meteorniP°9°je njihovega posredovanja in pogoje izdelave °skih proizvodov iz njih. 

22®rami za delovanje državne 
me ' eorološke službe 

31. člen 
vsebina poročila 

Poročilo iz prejšnjega člena vsebuje zlasti podatke o: 
1. vremenu in podnebju na območju Republike Slovenije, 
2. podnebnih spremembah za obdobje najmanj zadnjih desetih 

let, 
3. vplivih vremena na obratovanje objektov in naprav, za katere 

je po tem zakonu treba opravljati meteorološka opazovanja, 
4. vplivih neugodnih vremenskih razmer ter o gospodarski in 

družbeni škodi ter škodljivih učinkov na okolje zaradi teh 
razmer, 

5. vplivih vremena na kmetijstvo, turizem in druge dejavnosti, ki 
so odvisne od podnebja, 

6. državni mreži meteoroloških postaj, 
7. meteoroloških opazovanjih na meteoroloških postajah, ki niso 

vključene v državno mrežo, 
8. pooblaščenih izvajalcih meteoroloških opazovanj in obsegu 

njihovih meteoroloških opazovanj, 
9. pooblaščenih izvajalcih meteoroloških storitev in 

meteoroloških proizvodih, za katere izdelavo so dobili 
dovoljenja, 

10. izvajanju ukrepov varstva pred neugodnimi vremenskimi 
razmerami, 

11. delu strokovnega sveta in 
12. mednarodnem sodelovanju na področju meteorološke 

dejavnosti. 

28. člen 
Program meteorološke dejavnosti 

l(ateriiri'iS,rs'V0 PriPravi program meteorološke dejavnosti, s 
Ukrep, >Se Za Udobje najmanj 10 let določijo cilji, usmeritve in 
Ugotjviia lzvajanje meteoroloških opazovanj in proučevanja ter 
na 0k J "'a vplivov ter posledic vremenskih in podnebnih razmer 

°*iu Republike Slovenije. 
r°9ram meteorološke dejavnosti sprejme vlada. 

<1>2ai 

29. člen 
operativni program 

' ^3 i 
Pr°9rameV0C,l)O pro9rama mjnistrstvo pripravi operativne 
(2) \j Q 
ra2člen

P9.a,!vn'h Pr°9ramih so praviloma za obdobje štirih let 
'6ni cilji in naloge programa meteorološke dejavnosti. 

30. člen 
poročilo 

^istrT^0 v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za promet, 
*a vari?t 

VOrT1, Pristojnim za kmetijstvo, ter ministrstvom, pristojnim 
iulijg. v° Pred naravnimi in drugimi nesrečami vsako leto do 31. 

'Pravi poročilo o meteorološki dejavnosti za preteklo leto. 

*°*o iz prejšnjega odstavka sprejme vlada. 
(S) Poroiiu • 
d°s( 

Ul° iz prejšnjega odstavka ministrstvo objavi tako, da je 
pn° javnosti. 

8. ZBIRKE PODATKOV O METEOROLOŠKI 
DEJAVNOSTI 

32. člen 
zbirke podatkov 

(1) Ministrstvo kot javno knjigo vodi zbirke podatkov, ki vsebujejo: 
1. register meteoroloških postaj, 
2. register pooblaščenih izvajalcev meteoroloških opazovanj, 
3 register pooblaščenih izvajalcev meteoroloških storitev, 
4. register meteoroloških opazovanj in meteoroloških informacij 

in 
5. zbirka podatkov meteoroloških opazovanj in meteoroloških 

informacij. 

(2) Podatki iz zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka so javni v 
skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja. 

33. člen 
register meteoroloških postaj 

Register meteoroloških postaj vsebuje podatke o: 
1. imenu in sedež ali osebno ime in naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča lastnika meteorološke postaje, 
2. lokaciji meteorološke postaje, 
3 instalirani opremi in 
4. vrsti meteoroloških meritev, ki se izvajajo na meteorološki 

postaji. 
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34. člen 
register pooblaščenih izvajalcev meteoroloških 
opazovanj in register pooblaščenih izvajalcev 

meteoroloških storitev 

(1) Register pooblaščenih izvajalcev meteoroloških opazovanj in 
register pooblaščenih izvajalcev meteoroloških storitev vsebujeta 
podatke o pooblaščenih izvajalcih meteoroloških opazovanj 
oziroma o pooblaščenih izvajalcih meteoroloških storitev, in sicer: 
1. firmo in sedež ali osebno ime izvajalca, 
2. osebno ime in izobrazbo strokovnjakinj ali strokovnjakov, 
3. osebno ime in izobrazbo odgovornih strokovnjakov in 

odgovornih vodij in 
4. številko in datum izdaje dovoljenja ter njegov obseg. 

(2) Osebni podatki iz prejšnjih odstavkov se pridobijo od 
pooblaščenega izvajalca meteoroloških opazovanj ali 
pooblaščenega izvajalca meteoroloških storitev in se po 20 'etih 
arhivirajo v skladu s predpisi o arhivskem gradivu in arhivih. 

35. člen 
register meteoroloških opazovanj in meteoroloških 

informacij 

Register meteoroloških opazovanj in meteoroloških informacij 
sestavljajo podatki o podatkih iz zbirke podatkov meteoroloških 
opazovanj in meteoroloških opazovanj iz 37. člena tega zakona. 

36. člen 
zbirka podatkov meteoroloških opazovanj in 

meteoroloških informacij 

(1) Zbrka podatkov meteoroloških opazovanj in meteoroloških 
informacij sestavljajo podatki meteoroloških opazovanj na postajah 
državne mreže meteoroloških postaj, meteorološke informacije, 
ki jih je državna meteorološka služba izdelala na podlagi 
meteorološkega opazovanja na območju Republike Slovenije in 
meteorološki podatki, pridobljeni na podlagi mednarodne izmenjave 
meteoroloških podatkov. 

(2) V zbirko podatkov meteoroloških opazovanj in meteoroloških 
informacij iz prejšnjega odstavka se vpisujejo tudi podatki, ki so 
jih dolžni pošiljati pooblaščeni izvajalci meteorološkega opazovanja 
in pooblaščeni izdelovalci meteoroloških storitev. 

37. člen 
predpisi o registrih 

Minister za zbirke podatkov iz 33., 34., 35. in 36. člena tega 
zakona podrobneje določi obliko in način vodenja, način določanja 
materialnih stroškov posredovanih informacij in način sporočanja 
podatkov, ki sestavljajo zbirke podatkov. 

9. UPORABA PODATKOV IZ ZBIRK PODATKOV O 
METEOROLOŠKI DEJAVNOSTI 

38. člen 
uporaba podatkov 

(1) Podatki iz zbirk podatkov o meteorološki dejavnosti, se lahko 
uporabljajo samo za namene, za katere so bili pridobljeni. 

(2) Oseba, ki pridobi podatke iz zbirk podatkov o me izv0<l 
dejavnosti, mora navesti vir podatkov, če meteorolos 
ali kak drug proizvod, izdelan na podlagi pridobljenin P ^ 
objavi ali na drug način javnosti omogoči dostop do P 

(3) Oseba', ki pridobi podatke iz zbirk podatkov o 
dejavnosti, teh podatkov ne sme nepooblaščeno posred 
osebi. 

39. cien njU 
objava podatkov o meteorološkem opazov 

bjtj jflVflO 
(1) Podatki meteorološkega opazovanja ne smejo r0gjSter 
objavljeni pred vpisom meteorološke postaje v 
meteoroloških postaj. ^ 

(2) Podatki meteoroloških opazovanj, javno 0^jaY.'Ž^znač®11' 
končanim postopkom zagotavljanja kakovosti, morajo bi 
kot nepreverjeni. 

(3) Za izdelovanje meteoroloških proizvodov je P^^oiošk® 
uporabljati podatke meteorološkega opazovanja iz me datk0 
postaje, ki ni vpisana v register meteoroloških posta), a v ^ei 
meteorološkega opazovanja, ki ga je izvajala °s ,0g|<ega 

veljavnega dovoljenja za izvajanje nalog meteor 
opazovanja. 

10. FINANCIRANJE METEOROLOŠKE DEJAVN°sT 

40. cien državne 
plačilo oseb zasebnega prava za storitve ar 

meteorološke službe 
zakonu' 

(1) Oseba, ki pridobi podatke iz zbirk podatkov po ne 

krije stroške posredovanja teh podatkov, če teh p° sreduje 

uporablja za izdelavo meteoroloških proizvodov in jih ne " 
tretjim osebam. 

m zal<onU 

(2) Oseba, ki pridobi podatke iz zbirk podatkov po te ec)oVania 

zaradi izdelave meteoroloških proizvodov ali zaradi pos 
tretjim osebam, mora kriti stroške pridobivanja teh P° 

(3) Oseba, ki želi pridobiti meteorološki proizvod, ki ni rTie,®°r°((ei Ki 
informacija po tem zakonu, mora za ta proizvod kriti s 
se nanašajo na njegovo pripravo in izdelavo. 

■ dela*'0 in 

(4) Minister določi cene za storitev pridobivanja, iz u> & 
posredovanja podatkov iz zbirk podatkov po tem za ^ njs() 
pripravo in izdelavo meteoroloških proizvodov, 
meteorološka informacija, in drugih meteoroloških storitev 
meteorološke službe. 

11. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

41. člen 
inšpekcijsko nadzorstvo 

• na nj09°vl 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona m ol<o'i0' 
podlagi izdanih predpisov opravlja inšpekcija, pristojna z 

ravijai" 
(2) Naloge inšpekcijskega nadzora po tem zakonu P^ofli) 
inšpektorice ali inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: in I nad**' 
skladno s tem zakonom in zakonom, ki ureja inšpekcijs 
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(31 £ 
da So u^Pektor Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi, 
P'e<lpiso en& dolo4be ,e9a zakona ali na njegovi podlagi izdanih 
"ePravi| lma Prav'c° in dolžnost, da odredi ukrepe za odpravo nosti 'n pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi. 

^§ngU_ - 
1. odron 0 P°'e9 ukrepov iz prejšnjega odstavka lahko: 

ne 
1 ukrepe za zagotavljanja varnosti pred posledicami 

l odrert^'1''1 vrem®nskih razmer po tem zakonu, 
5e 

1 začasno prenehanje uporabe meteorološke postaje, 
v re®.otovi' da za uporabo postaje ni izdana odločba o vpisu 
r,rJ,ster Meteoroloških postaj ali če postaja ne izpolnjuje 

0_ začasno prenehanje izvajanja meteorološkega 
pr 

0vania ali izvajanja meteoroloških storitev osebi, ki nima 
Pisanega dovoljenja ali če pooblaščeni izvajalec 

rt)6t
eoro'°škega opazovanja ali pooblaščeni izvajalec 
®°roloških storitev ne izpolnjuje predpisanih pogojev. 

'nŠDektnr 
re9istra Prec"a9a ministrstvu izbris meteorološke postaje iz 
o^,avk m®,eoroloških postaj ali odvzem dovoljenja iz prejšnjega 
fiete0r 'i 'astn'k meteorološke postaje ali pooblaščeni izvajalec 
Meteorni kega opazovanja ali pooblaščeni izvajalec 
Predhort° s,ori'ev ne ravna v skladu z ukrepi, ki jih je inšpektor n° odredil odpravo pomanjkljivosti ali nepravilnosti iz 1 ln tretjega odstavka tega člena. 

12, 
Ka2ENSKE DOLOČBE 

42. člen 
prekrški 

9'obo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za 

'' nirn pravna oseba če: l j2cJ ® ^e'eorološke postaje, kadar je predpisana ((9. člen), 
0 

U'e meteorološke proizvode iz podatkov meteorološkega 
Pranja s postaje, ki ni vpisana v register meteoroloških 

S n (P^i odstavek 10. člena), 

(1)2 

no 
re9istri 
'2vaja 
'15- Člen), 
l^® zagotavlja kakovosti (19. člen), 

"®D) ™eteorolo^e storitve brez dovoljenja ministrstva (20. 

obvesti ministrstva o spremembi in izvede spremembo 
irane meteorološke postaje (12. člen), 
meteorološko opazovanje brez dovoljenja ministrstva 

7. ne sporoča podatkov državni meteorološki službi (18. in 21. 
člen). 

(2) Z globo od 100.000 do 15.000.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik 

(3) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika. 

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

43. člen 
imenovanje članov strokovnega sveta 

(1) Strokovni svet iz 6 člena tega zakona se ustanovi in začne 
delovati s 1. januarjem 2005. 

(2) Ne glede na določbo tretjega odstavka 6. člena tega zakona 
traja prvi mandat trem članqpi strokovnega sveta, ki jih določi 
minister, tri leta. 

44. člen 
pristojni minister in pristojno ministrstvo 

(1) Minister, pristojen za meteorologijo po določbah tega zakona, 
je minister, pristojen za varstvo okolja. 

(2) Ministrstvo, pristojno za meteorologijo po določbah tega 
zakona, je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja. 

45. člen 
prenehanje uporabe zakona 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 166. člen zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04). 

46. člen 
začetek veljavnosti 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se 
začne 1. januarja 2005. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Zakon o meteorološki dejavnosti ureja meteorološko opazovanje 
in izvajanje meteoroloških storitev, Zakon je razdeljen v trinajst 
poglavij in sicer: 
1. splošne določbe, 
2. meteorološko opazovanje izven meteorološke državne 

službe, 
3. izvajanje meteoroloških storitev, 
4. posebni pogoji za gradnjo objektov in naprav, 
5. državna mreža meteoroloških postaj, 
6. državna meteorološka služba, 
7. programi za delovanje državne meteorološke službe, 
8. zbirke podatkov o meteorološki dejavnosti, 
9. uporaba podatkov iz zbirk podatkov o meteorološki 

dejavnosti, 
10. financiranje meteorološke dejavnosti, 
11. inšpekcijsko nadzorstvo, 
12. kazenske določbe, 
13. prehodne in končne določbe. * 

1. splošne določbe (členi od 1 do 8) 

V 1. členu je določen predmet predlaganega zakona, 2. člen pa 
opredeli izvajanje službe letalske meteorologije v povezavi s 
predpisi, ki urejajo letalstvo in zagotavljanje navigacijskih služb 
zračnega prometa. V 3. členu so podrobneje pojasneni pojmi, ki 
so predmet zakonskega urejanja. 

Predlagatelj zakona je v 4. členu opredelil temeljna načela zakona, 
pri čemer je skušal zasledovati tudi princip njihove implementacije. 
Glede na specifično ter zahtevno materijo meteorološke dejavnosti 
je v 7. členu predvidena v obliki strokovnega sveta tudi strokovna 
pomoč ministrstvu pri izvajanju strokovnih in upravnih nalog 
zakona. 

V 8. členu zakon opredeljuje javnost podatkov, ki so pridobljeni na 
podlagi meteorološke dejavnosti, ki jo ureja zakon. 

2. meteorološko opazovanje izven meteorološke 
državne službe (členi od 9 do 18) 

V 8. členu so opredeljeni primeru meteorološkega opazovanja 
zunaj državne službe, pri čemer je določeno, da vlada podrobneje 
določi primere obveznega meteorološkega opazovanja. V tem 
delu zakona je podrobneje določen način vpisa meteorološke 
postaje v register (10. člen), izdaja odločbo o vpisu v register (11. 
člen), vnos sprememb v register (12. člen) ter izbris meteorološke 
postaje iz registra (13. člen). Tehnične zahteve za meteorološke 
postaje podrobneje določijo predpisi ministra določa 14. člen. 

Zakon določa, da je za izvajanje meteoroloških opazovanj treba 
pridobiti dovoljenje (15. člen), dovoljenje pa pridobijo le osebe, ki 
so pridobile akreditacijo za izvajanje opazovanj po standardih, ki 
jih določi minister (16. člen). Obveznosti izvajalca meteoroloških 
opazovanj v zvezi s poročanjem in obveščanjem o neugodnih 
vremenskih razmerah določa 17. člen, v 18. členu pa so določeni 
programi zagotavljanja kakovosti, ki jih mora izvajati pooblaščeni 
izvajalci meteoroloških opazovanj. 

3. izvajanje meteoroloških storitev (od 19. do 20. 
člena) 

Zakon opredeljuje, da meteorološke storitve lahko izvajajo osebe, 
ki za tako izvajanje pridobijo dovoljenje (19. člen), pri čemer lahko 

za posamezno področje meteoroloških meritev m'n's 

standarde, na podlagi katerih se morajo izvajalci za P ^ 
dovoljenja tudi akreditirati. V 20. členu je urejen tudi status' 
meteoroloških storitev iz držav članic EU. 

„„rallod^1 

4. posebni pogoji za gradnjo objektov m nap'° 
do 23. člena) 

Zakon določa v 21. členu, da je treba za i 
varnost ali gospodarnost je odvisna od vremena, Pnau"'"~„od^' 
ministrstva. Soglasje k gradbenemu dovoljenju se izda . ^ 
ocene varnosti, ki je sestavni del projektne dokurns 
pridobitev gradbenega dovoljenja (22. člen). Investitork ^ijo 
določitve obsega ocene varnosti zahteva predhodno 'i ^3- 
v zvezi s pogoji, ki jih mora izpolnjevati nameravana 9r 

člen). 

5. državna mreža meteoroloških postaj (24. 
člen) 

Obseg državne meteorološke mreže in vrste mete 
postaj, ki so vključene v mrežo, določa 24. cle ■ ^t 
meteoroloških postaj se umešča v prostor kot 
infrastruktura z državnim lokacijskim načrtom (25. cle I- 

6. državna meteorološka služba (26. in 27. člen) 
trsi*° 

Izvajanje državne meteorološke službe zagotavlja ^ 
(26. člen), v 27. členu pa zakon določa naloge 
meteorološke službe v zvezi z vremenom in podnebjem, ^ i 
opazovanje, izdelavo prognoz, proučevanje pojavov ^oj 
vremenom in izdelavo strokovnih podlag za načrtovanj • 
in opravljanje posameznih dejavnosti. 

7. programi za delovanje državne meteorološke 
službe (od 28. do 31. člena) 

. izVajaii} 

Program meteorološke dejavnosti je osrednji dokurnen ' / 
meteorološke službe (28. člen). Program sprejme 
ooerativnimi omarami oa ministrstvo oodrobneie določi .^fi/O operativnimi programi pa ministrstvo podrobneje i— -Sirs 
izvedbo programa v štiriletnem obdobju (29. člen). M'. vnosti' 
mora letno pripraviti poročilo o izvajanju meteorološke o 
poročilo pa obravnava Vlada RS. 

• nO, 
8. zbirke podatkov o meteorološki dejavnosti (o 
do 37. člena) 

Hi kot iaV"S 

Zakon v 32. členu določa zbirke podatkov, ki se vow apjih, 
knjiga, in vsebujejo podatke o meteoroloških postajah, opa 
storitvah ter podatkih o meteoroloških opazovanjih. Oblik0 

vodenja registrov določi minister (37. člen). 
J 

9. uporaba podatkov iz zbirk podatkov o meteorol0 

dejavnosti (38. in 39. člen) 
iz 

Zakon v 38. členu določa omejitve pri uporabi podatkov ^ 
podatkov, v 39. členu pa prepoved javne objave P oStaje 
meteorološkega opazovanja pred vpisom meteorološke 
v register. 
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IO. Pj 
ar>ciranje meteorološke dejavnosti (40. člen) 

O državne meteorološke službe je treba plačati stroške 
^:an'a P°datkov. razen če se te podatke uporablja za 

Pr°izvodov. Če se podatki potrebujejo za izdelavo 
Deteoro/°S- proizvodov> le treba plačati tudi stroške pridobivanja 

°skih proizvodov. 

11. Inšpekcijsko nadzorstvo (41. člen) 

Nadzor nad izvajanjem določb zakona opravlja inšpekcija, pristojna 
za okolje. 

Prekrške zakon določa v 42. členu, v 43. členu pa uredi začetek 
imenovanja članov strokovnega sveta. 

IZJAVA 0 SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Podloga akta: 
EVA-2nn,rne,eorološki dejavnosti ' W3-25i 1-0043 

sii^si-PreclIoga. 
-Pridružitvi" 

a) Nav, 
ki ^ec"5a določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 

nanašajo na predloženo gradivo: 

b) v 
o^^šnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče 

eznosti izpolnjene: 

b) fazlftni u9' za neizpolnitev obveznosti: 
Akt ni 
Pri«ruži,

P;edmet ot3veznosti iz "Evropskega sporazuma o 

t predloga akta s predpisi ES 

'^tive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
Us. 

a^ajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
aleno, delno usklajeno, neusklajeno) : 

Ak« ni Predmet prava ES. 

Ali |e Predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

e n i .v 
slovenžčlno? 

6) Ali je predlog akta preveden In v katerLjezik? 

Univerza...) 

reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 
Dušan Plchler 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

mag. Janez Kopač 
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Predi 
°9 zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

1EPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE 

»EPUBLIKE O UREJANJU VOJNIH 

GROBIŠČ (RCZUVGA) 

" EPA 1431 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVa- 
ŠteJiiu 2004-1811-0187 
liuhr 910-05/2001-3 'ana, 01.07.2004 

do^-,F1epub''ke Slovenije je na 81. redni seji dne 01.07.2004 Clla besedilo: 

J^edloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE 

REPUBLIKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ, 

Posl9 požil'a v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Od$t°Vn^a Državne9a zbora Republike Slovenije in tretjega 

*a 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlad3 Flepub'ike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika e ^apublike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
avnaga zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Franc Žnidaršič, državni sekretar v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Drago Smole, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Dimitrij Omersa, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

.„ ZAKON 
"Ratifikaciji sporazuma med vlado 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE 

REPUBLIKE o urejanju vojnih grobišč 

trtici 
1. člen 

IClra se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Češke republike o urejanju vojnih grobišč, podpisan v Ljubljani 
27. novembra 2003. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in češkem jeziku 
glasi: 
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SPORAZUM 

med 

Vlado Republike Slovenije 

in 

Vlado Češke republike 

o urejanju vojnih grobišč 

I 
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Vna(jg|i^8Publike Slovenije in Vlada Češke republike, 
nju "pogodbenici", sta se, 

Sklicujoe 
obravna 

na načela mednarodnega humanitarnega prava o 
žrtev nK anlu umrlih, ki jih vsebujejo Ženevske konvencije o zaščiti 0r°ženih spopadov, 
ZavsdajoA 
Slovenii Sj® obstoja vojnih grobišč na ozemlju Republike ln Češke republike, 

UreCePL°dpr6,i niihovo iskanje, evidentiranje, vzdrževanje in 
Posrnn , ',udi reševanje vprašanj, povezanih z izkopom 

ostankov, prevozom in ponovnim pokopom, 
0 naslednjem: 

a) 

l>) 

®) 

1) 

0 

1. člen 
Opredelitev izrazov 

<Vo
sP°razumu izraz: 

0z' 
a grobišča" pomeni prostore, kjer so pokopane osebe 

obor*^3 S0 nameščeni ostanki oseb, ki so umrle zaradi 
ujet °?enih spopadov, katerih so se aktivno udeležile, ali v 
kostIS,VU' vl<'iu^no s posameznimi ali skupinskimi grobovi, ,0 

nicarTli in spomeniki oz. gomilami ter spominskimi obeležji, 
"{e§[en'rni na ,0h prostorih; 
Ren h V°ina 9rot)išča" pomeni vojna grobišča na ozemlju 
(dr? ^'ovenije, v katerih so pokopani češki državljani i avljanj nekdanje Avstro-Ogrske in nekdanje 
^Jkosiovaške) ; 
£ . enska vojna grobišča" pomeni vojna grobišča na ozemlju 
(drž 8publike' v ka,erih so pokopani slovenski državljani 
"ur hV nekdanje Avstro-Ogrske in nekdanje Jugoslavije); 
nam V vo'n'fl grobišč" pomeni določitev meja grobišča in 
dru 6

h
Sti,ev ali obnovo spominskih simbolov, spomenikov in 

9 rih spominskih objektov ter druge ukrepe, ki predvidevajo 
"vzd Posege na vojnih grobiščih; 
vzd ?evan)0 vojnih grobišč" pomeni zagotavljanje njihovega 
«- evanja in ohranjanja v prepoznavnem stanju; 
v . P°2navno stanje vojnih grobišč" pomeni takšno stanje 
q ' ' grobišč, ki omogoča takoj prepoznati, da gre za vojno 

oišče, prepoznati imena in čine pokopanih oseb, 

takaV''anStV0, r°is,ni da,um ter datum in kraj smrti, če so za Prepoznavnost na voljo verodostojni podatki. 

p°90db 
v°jnih 

2) 

3) 

2. člen 
Dolžnost obveščanja 

'enici druga drugo obveščata o obstoju, lokaciji in stanju 
grobišč države druge pogodbenice, ki so na njunem 

mliu. in si izmenjavata ustrezne listine in njihove dopolnitve. 

pogodbenici druga drugo takoj obvestita, če odkrijeta novo 
v. 

n° grobišče države druge pogodbenice, ki še ni vpisano 
vq' ah'kot ,0 določa prejšnji odstavek. Dodatni vpisi odkritih inih grobišč v listine se opravijo po dogovoru med 
Pogodbenicama. 

pogodbenici druga drugo takoj obvestita o njima znanih 
pog^P^avnih dejanjih na vojnih grobiščih države druge 

ZaS* 3" ^len 
ascita, vzdrževanje in urejanje vojnih grobišč 

pogodbenici zagotavljata zaščito vojnih grobišč na ozemljih 
°)'h držav, njihovo vzdrževanje in spoštljivo ravnanje 

1 "Jirni. 

2) Pogodbenici pri zaščiti, vzdrževanju in urejanju novih vojnih 
grobišč ravnata v skladu s pravnimi predpisi svoje države 
kot tudi narodnimi, verskimi in drugimi izročili držav 
pogodbenic. 

3) V primerih, o katerih je govor v tretjem odstavku 2. člena 
tega sporazuma, pogodbenici zagotavljata vzpostavitev 
prejšnjega stanja poškodovanih vojnih grobišč in si prizadevata, 
da do takih dejanj v prihodnje ne bi prišlo. 

4. člen 
Dostop do vojnih grobišč 

1) Vsaka pogodbenica v skladu s pravnimi predpisi svoje 
države zagotavlja drugi pogodbenici dostop do vojnih grobišč, 
da tako omogoča njihovo vzdrževanje in urejanje. 

2) Vsaka pogodbenica v skladu s pravnimi predpisi svoje 
države državljanom države druge pogodbenice omogoča 
dostop do vojnih grobišč na ozemlju svoje države zaradi 
poklonitve padlim. 

3) Pogodbenici zagotavljata pravico do nadzora nad stanjem 
vojnih grobišč, ki ležijo na ozemlju njunih držav, prek 
diplomatskih predstavništev in konzulatov ter pooblaščenih 
agencij, ki bodo določene v skladu z 9. členom tega 
sporazuma. 

5. člen 
Lociranje vojnih grobišč 

1) Pogodbenici se zavezujeta, da bosta brezplačno in časovno 
neomejeno zagotavljali uporabo zemljišč na ozemlju svojih 
držav, na katerih ležijo vojna grobišča druge države 
pogodbenice, v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. 

2) Če pogodbenica potrebuje ta zemljišča za druge namene, 
zagotovi nadomestna zemljišča in krije vse stroške, povezane 
s prekopom posmrtnih ostankov, premestitvijo nagrobnikov 
in spomenikov ter ureditvijo novih vojnih grobišč. 

3) Izbira nadomestnega zemljišča in prekop posmrtnih ostankov 
se lahko opravita le s soglasjem druge pogodbenice. Pogoj 
za soglasje je lahko predložitev načrta nove ureditve vojnega 
grobišča. 

4) Na novo odkrita vojna grobišča se navadno uredijo na 
prostoru, kjer so bili posmrtni ostanki najdeni, ali če to ni 
mogoče, na drugem primernem mestu v skladu z veljavnimi 
pravnimi predpisi. 

6. člen 
Izkopi 

1) Izkop posmrtnih ostankov iz čeških ali slovenskih vojnih 
grobov zaradi njihovega prevoza in pokopa v domovini se 
opravi samo na zahtevo zainteresirane pogodbenice in s 
soglasjem druge pogodbenice. Pogoj za soglasje je lahko 
predhodna privolitev v načrt ureditvenih del. 

2) Pogodbenica, ki želi opraviti izkop posmrtnih ostankov iz vojnih 
grobišč, kjer so tudi posmrtni ostanki oseb tretjih držav, si 
pridobi soglasje teh držav za izkop in ureditev teh grobov. 

3) Predstavniki zainteresirane pogodbenice in člani komisije, 
določene z 10. členom tega sporazuma, imajo pravico biti 
navzoči pri izkopu posmrtnih ostankov zaradi njihovega 
prekopa. 
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4) V skladu s tem sporazumom se sestavi zapisnik o izkopu 
posmrtnih ostankov, ki navaja podatke o uri, datumu in kraju 
izkopa, o osebah, katerih posmrtni ostanki so bili izkopani, in 
tudi morebitne razpoznavne znake, besedilo nagrobnih ploščic 
in lokacijo novega vojnega grobišča, v katero so bili posmrtni 
ostanki preneseni. 

7. člen 
Pooblaščene osebe 

1) Vsaka pogodbenica lahko pooblasti fizične ali pravne osebe 
za vzdrževanje, urejanje in izkope iz vojnih grobišč, pri čemer 
to sporoči drugi pogodbenici. 

2) Pogodbenici pooblaščenim osebam zagotavljata pomoč pri 
njihovem delu v skladu s tem sporazumom. 

3) Pogodbenici zagotavljata, da bodo pooblaščene osebe pri 
svojem delu v skladu s tem sporazumom spoštovale pravne 
predpise države, na ozemlju katere opravljajo svoje delo. 

8. člen 
Kritje stroškov 

1) Stroške za redno vzdrževanje čeških vojnih grobišč na 
ozemlju Republike Slovenije krije slovenska stran. 

2) Stroške za redno vzdrževanje slovenskih vojnih grobišč na 
ozemlju Češke republike krije češka stran. 

3) Vsaka pogodbenica lahko po svoji presoji s soglasjem druge 
pogodbenice na svoje stroške vzdržuje vojna grobišča svoje 
države, ki ležijo na ozemlju države druge pogodbenice. 

4) Stroške za izkop, prevoz in ponovni pokop posmrtnih ostankov 
krije pogodbenica, ki je to zahtevala. 

5) Stroške za ureditev na novo odkritih vojnih grobišč krije 
pogodbenica, na ozemlju katere grobovi ležijo. 

6) Stroške za dodatno ureditev vojnega grobišča, nad katerim 
pogodbenica prevzame patronat, krije pogodbenica, ki je 
patronat prevzela. Pogodbenica, ki želi prevzeti patronat nad 
vojnimi grobišči, kjer so pokopani tudi posmrtni ostanki oseb 
tretjih držav, pridobi njihovo soglasje. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. 

9. člen .. 
Pooblaščeni agenciji in dodatni protoko 

biaj<<en0 

1) Pogodbenici imenujeta vsaka svojo agencijo, P° pisnc 
za izvajanje tega sporazuma, in o tem druga drug 
obvestita. 

2) Pooblaščeni agenciji lahko po potrebi skleneta 
protokole k temu sporazumu, v katerih podr°bn0 

ukrepe za lociranje, vzdrževanje in urejanje vojnin g 

10. člen 
Komisija 

1) Za usklajevanje izvajanja tega sporazuma P°9° vQjnjti 
ustanovita skupno medvladno Komisijo za ureian

('r| giane- 
grobišč. Vsaka od pogodbenic ima v komisiji P° ulT)a. 
Imenujeta jih v šestdesetih dneh po uveljavitvi sp ^0i\ 
Komisija v šestih mesecih od svojega imenovanja H 
pogodbenicama pravilnik o delu komisije v odobrite • 

. in razla9° 
2) Vsi spori, ki utegnejo nastati v zvezi z izvajanjem jsjje. 

sporazuma, se rešujejo z dogovarjanjem v okviru 

11. člen 
Končne določbe 

1) Ta sporazum se odobri v skladu z notranjo zakonodajo ^ 0 
pogodbenic in začne veljati z dnem prejema zadnje 
odobritvi. 

, jat uf"3, 

2) Sporazum je sklenjen za nedoločen čas in velja do ^ o(j 
dokler ne preteče šest mesecev od datuma, ko le 

pogodbenic po diplomatski poti pisno sporoči 
pogodbenici, da odpoveduje sporazum. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 27. novembra 2003 v dveh 'zV^javni- 
slovenskem in češkem jeziku, pri čemer sta besedili enako 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

o unh? med vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike 
*ePuJ

u v°inih grobišč sta podpisala ministra za obrambo 
^oslav *Sl°venije in Češke republike dr. Anton Grizotd in K°stelka v Ljubljani 27. novembra 2003. 

iVrate* 3 S.lovenija je zainteresirana za medsebojno ureditev 
s° na ' v°Jnih grobišč vojakov češke narodnosti v Sloveniji, saj 
vojsfo asem ozemlju številna vojaška grobišča avstro ogrske 
Pooioi '5 prve svetovne vojne in je za njihovo obnovo vsaka 
Slovenj-Obrodošla- v skladu z mednarodnim pravom Republika 
svef0J

a redno vzdržuje skoraj 80 vojaških pokopališč iz prve 
2a njih e voine, vendar pa redno vzdrževanje ne zadošča tudi 
^llurnh°ot)ran'tevkot zgodovinskih, arhitekturnih, spomeniških, 
burne ? pietetnih obeležij nekega časovnega izseka iz naše 
se S/Ce 9°dovine. Za investicijsko prenovo vojaških pokopališč 
la ob ' 

e,no namenja nekaj sredstev, ki pa zadoščajo kvečjemu 
OVo enega pokopališča letno. 

Sloven'kOV Pr°iekta 0 urejanju vojaških pokopališč v Republiki 
v°iaških S° Voiak' češke narodnosti pokopani še vsaj na petnajstih 
us/ep p°kopališčih na območju in v zaledju Soške fronte. Češko 
v avstr ani^tvo razpolaga s podatki, da je bil delež čeških vojakov 
S°^0 ?~°3rsf<l vojski kar 14 %, vendar pa to ni veljalo za vso 
v°iaške°nt0' K° bocl0 Pridobljeni še dodatni podatki iz dunajskega 
f)epUbi^L aJ^'va' katere bo pomagalo pridobiti tudi Veleposlaništvo 

Csške na Dunaju, bo stanje bolj pregledno. 

2ag0f bi?tvenih elementov predlaganega sporazuma je 
sp0rrii "»nje trajne zaščite grobišč, posameznih grobov ter 
S/<tye„ obe,ežij avstro-ogrske vojske na območju Republike 
tega iJ,16 V katerih so pokopani tudi vojaki češke narodnosti. Poleg 
oizm v besedilu sporazuma vključena tudi obveza obeh držav 
ter (jr^

avi Podatkov o lokaciji, številu in identiteti pokopanih vojakih 
s°delu■ ■ vprašani v zvezi s to problematiko, pri zbiranju pa 
Minjsl 

1610 vsi pristojni organi obeh držav. Na češki strani sodeluje 
o za obrambo s svojimi službami. 

Gleag VM . 
krije si .evania vojnih grobišč je v sporazumu določeno, da 
vojna r°^ke "^rževan/a vojnih grobišč vsaka pogodbenica za 
"ogov9r0biŠča na svoiem ozemlju, razen če se pogodbenici ne nla drugače. Pogodbenici nista dolžni plačevati najemnine 

za vojna grobišča, stroške obratovanja pa krije tista pogodbenica, 
ki vojna grobišča vzdržuje. 

Podrobneje je razčlenjen izkop oziroma prekop in ureditev vojnega 
grobišča ter stroški v zvezi s tem. Pri tem so predvidene različne 
situacije ko gre tudi za zapreko zaradi morebitnih infrastrukturnih 
ureditev ali sprememb oziroma, ko se posamezno pokopališče 
opusti ali prekoplje na novo lokacijo. 

Izkop in prekop posmrtnih ostankov vodi in nadzira komisija, v 
kateri imata pogodbenici po tri člane, vodi pa jo eden od članov, ki 
ga je imenovala pogodbenica, na ozemlju katere se izkop ali 
prekop izvaja. 

Predvideno je, da lahko pogodbenici pooblastita fizično ali pravno 
osebo za izkope, prekope in za ureditev ali vzdrževanje vojnih 
grobišč, tej osebi pa bosta zagotavljali vso možno podporo pri 
opravljanju dejavnosti na podlagi tega sporazuma. Za delo naj bi 
se po možnosti zaposlilo predvsem krajevno osebje in uporabljal 
domač material pod pogoji, ki so običajni za svobodno konkurenco. 

V sporazumu je zagotovljen tudi prost dostop do vojnih grobišč in 
s tem omogočanje njihovega normalnega vzdrževanja ali obnove, 
za specializirane strokovnjake, ki bodo opravljali ta dela, pa ni 
potrebno izdati delovnih dovoljenj. Predvideni so tudi začasni uvozi 
blaga in opreme ter uvoza blaga brez plačila carine. 

V skladu z veljavno zakonodajo je za urejanje in vzdrževanje 
vojaških pokopališč, grobišč in grobov predstavnikov tujih armad 
na slovenskih tleh pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, Področje vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojne, 
Sektor za vojna grobišča. 

Zaradi sklenitve tega sporazuma ne nastanejo dodatne finančne 
obveznosti. 

Sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne zahteva izdaje novih ali spremembe 
veljavnih predpisov. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske 
unije. 

^ luli] 2004 27 poročevalec, št. 91 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Uročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI SPORAZUMA 

med kraljevino belgijo, kraljevino dansko, 

ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, IRSKO, ITALIJANSKO 

REPUBLIKO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, 

kraljevino nizozemsko, evropsko skupnostjo 

ZA ATOMSKO ENERGIJO IN MEDNARODNO AGENCIJO 

2A ATOMSKO ENERGIJO O IZVAJANJU ČLENA III (1) IN 

(4) POGODBE O NEŠIRJENJU JEDRSKEGA OROŽJA 

(NISPNJO) 

epa 1242-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko * EPA 1242-111 

Številka: 801-10/04-23/1 
Ljubljana, 2. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

K Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Kraljevino Belgijo, Kraljevino 
Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Italijansko republiko, Velikim 

vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Evropsko skupnostjo za 
atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o izvajanju 

člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MSPNJO) 

^ fali] 2004 29 poročevalec, št. 91 



I 1EL0VN0 TELO J 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 87. redni 
seji, ki je bila 2. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med 
Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Italijansko 
republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Evropsko 
skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o 
izvajanju člena lil (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 91 30 7.julij20°4 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

P°'oči|0 

J PREDLOGU zakona o ratifikaciji dodatnega 

JJDTOKOLA K SPORAZUMU MED REPUBLIKO AVSTRIJO, 

KRALJEVINO BELGIJO, KRALJEVINO DANSKO, REPUBLIKO 

[INSKO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, HELENSKO 

"EPUBLIKO, IRSKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, VELIKIM 

VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, 

[JRTUGALSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, 

KRALJEVINO švedsko, evropsko skupnostjo za 

JjOMSKO ENERGIJO IN MEDNARODNO AGENCIJO ZA 

2'OMSKO ENERGIJO PRI IZVAJANJU ČLENA III (1) IN (4) 

rOGODBE O NEŠIRJENJU JEDRSKEGA OROŽJA (MDPNJO) 

1243 ■ III 

0 REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1243-111 

Številka: 801-10/04-24/1 
Ljubljana, 2. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

K Predlogu zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola k Sporazumu med 
Republiko Avstrijo, Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Republiko Finsko, 
Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Irsko, Italijansko republiko, 

Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Portugalsko 
republiko, Kraljevino Španijo. Kraljevino Švedsko, Evropsko skupnostjo za 
atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo pri izvajanju 

člena III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (MDPNJO) 

'iulij2004 31 poročevalec, št. 91 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 87. redni 
seji, ki je bila 2. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega 
protokola k Sporazumu med Republiko Avstrijo, Kraljevino Belgijo, Kraljevino 
Dansko, Republiko Finsko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Irsko, 
Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, 
Portugalsko republiko, Kraljevino Španijo, Kraljevino Švedsko, Evropsko skupnostjo 
za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo pri izvajanju člena 
III (1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 91 32 Tjuiii*104 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

^on očilo 

J PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI PROTOKOLA 

J STATUSU MEDNARODNEGA VOJAŠKEGA 

JOVELJSTVA, USTANOVLJENEGA V SKLADU S 

»EVERNOATLANTSKO POGODBO (MPSMVP) 

' EpA 1376 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 200-10/04-34/1 
Ljubljana, 1. julija 2004 

EPA 1376-111 

O 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Protokola o statusu Mednarodnega vojaškega 
poveljstva, ustanovljenega v skladu s Severnoatiantsko pogodbo (MPSMVP) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 86. redni 
seji, ki je bila 1. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o 
statusu Mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s 
Severnoatiantsko pogodbo. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki je 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika, ki naj se upošteva pri pripravi končnega besedila za 
objavo. ZPS k 2. členu pripominja, da v napovednem stavku beseda "Sporazum" ni 
skladna z nazivom akta iz 1. in 3. člena in bi jo kazalo iz tega razloga nadomestiti z 
besedo "Protokol". 

7iu lij 2004 33 poročevalec, št. 91 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Ob tem je tudi ugotovila, da se v okviru zakona ne objavijo podpisi in klavzula o 
avtentičnosti ("true copy"), čeprav so Državnemu zboru predloženi v okviru izvirnika 
protokola kot dokaz avtentičnosti besedila tega protokola, saj jih besedilo 
slovenskega prevoda tehnično ne more vsebovati. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, 
SEKRETARKA 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 91 34 Tpiii*00' 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

por( očilo 

11 PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED PUGUUDENICAMI 

SEVERNOATLANTSKE POGODDE 0 STATUSU 

njihovih sil imspspsi 

"EpA 1381 -III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 200-10/04-35/1 
Ljubljana, 1. julija 2004 

EPA 1381- 

O 
Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami 
Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sit (MSPSPS) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 86. redni 
seji, ki je bila 1. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med 
pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki je 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika in pripomnila, da se v okviru zakona ne objavijo 
podpisi in klavzula o avtentičnosti ("true copy"), čeprav so Državnemu zboru pravilno 
predloženi v okviru izvirnika protokola kot dokaz avtentičnosti besedila tega 
sporazuma, saj jih besedilo slovenskega prevoda tehnično ne more vsebovati. 

7 Mi j 2004 35 poročevalec, št. 91 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 91 36 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

pon očilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

f ORAZUMA 0 VZAJEMNEM VAROVANJU 

UJNOSTI IZUMOV, KI SO POVEZANI Z 

obrambo in za katere so bile vložene 

patentne prijave (msvvtd 

EpA 1377 - lli 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zununjo politiko EPA 1377-lil 

Številka: 200-08/04-3/1 
Ljubljana, 1. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnosti 
izumov, ki so povezani z obrambo in za katere so bile vložene patentne 

prijave (MSVVTI) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 86. redni 
seji, ki je bila 1. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o 
vzajemnem varovanju tajnosti izumov, ki so povezani z obrambo in za katere so bile 
vložene patentne prijave. 

hHj 2004 37 poročevalec, št. 91 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki je 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika in v zvezi 2. členom ugotovila, da se v okviru zakona 
ne objavijo tudi podpisi v okviru izvirnika sporazuma, ki so bili Državnemu zboru 
sicer pravilno predloženi kot dokaz avtentičnosti predloženega besedila sporazuma, 
pri čemer pa besedilo slovenskega prevoda teh sestavin tehnično ne more 
vsebovati. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. 
SEKRETARKA 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 91 38 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

pon očilo 

o 

5 predlogu zakona o ratifikaciji 

PORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

fLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE 0 

SODELOVANJU NA PODROČJU POMORSKEGA 

Dometa (brupmp) 

" £pA 1385 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1385-111 

Številka: 326-04/04-24/1 
Ljubljana, 1. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa 

(BRUPMP) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 86. redni 
seji, ki je bila 1. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju 
pomorskega prometa. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 

^ Mij 2004 39 poročevalec, št. 91 



IEL0VN0 TELO J 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo podpredsednik odbora Janez 
Podobnik, dr. med. 

Urša Zore Tavčar, l.r 
SEKRETARKA 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 91 40 7. julij200* 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

pon očilo 

5 PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

o ^ORAZUMA MED POGODBENICAMI 

severnoatlantske POGODBE 0 VARNOSTI 

PODATKOV (MSPSPV) 

"EpA 1386 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1386-111 

Številka: 040-05/04-5/1 
Ljubljana, 1. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
^ Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 

naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami 
Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov (MSPSPV) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 86. redni 
seji, kije bila 1. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med 
pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o varnosti podatkov. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki je 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika. ZPS v zvezi z 2. členom ugotavlja, da se v okviru 
zakona ne objavijo tudi podpisi v okviru izvirnika sporazuma, ki so bili Državnemu 
zboru sicer pravilno predloženi kot dokaz avtentičnosti predloženega besedila 
sporazuma, pri čemer pa besedilo slovenskega prevoda teh sestavin tehnično ne 
more vsebovati. 

7'Mij2004 41 poročevalec, št. 91 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo podpredsednik odbora Zmago 
Jelinčič Plemeniti. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 91 • 42 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

porori ocilo 

o 

f PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

mednarodne konvencije o 

zatiranju financiranja terorizma 

(Mhhkzft) 

'Epfl 1387 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zumin/o politiko 

Številka: 212-05/04^6/1 
Ljubljana, 1. julija 2004 

EPA 1387-11 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja 
terorizma (MMKZFT) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 86. redni 
seji, ki je bila 1. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne 
konvencije o zatiranju financiranja terorizma. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 

*'ulij2004 43 poročevalec, št. 91 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo podpredsednik odbora Zmago 
Jelinčič Plemeniti. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

por, očilo 

l PREDLOGU zakona o ratifikaciji 

sp0RAZUMA NATO 0 SPOROČANJU 

JHNIČNIH INFORMACIJ ZA OBRAMBNE 

KAMENE (MSTION) 

1390. III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1396~''' 

Številka: 200-10/04-36/1 
Ljubljana, 1. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma NATO o sporočanju tehničnih 
informacij za obrambne namene (MSTION) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 86. redni 
seji, ki je bila 1. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma 
NATO o sporočanju tehničnih informacij za obrambne namene. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 
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l IEL0VN0 TELO J 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 91 THiP0" 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Jpredlogu zakona o ratifikaciji 

pREMENJENE KONVENCIJE 0 USTANOVITVI 

EVROPSKE organizacije za satelitske 

TELEKOMUNIKACIJE EUTELSAT (MKEOST) 

EPA1397-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 326-08/04-14/1 
Ljubljana, 1. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Spremenjene konvencije o ustanovitvi 
Evropske organizacije za satelitske telekomunikacije EUTELSAT (MKEOST) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 86. redni 
seji, ki je bila 1. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Spremenjene 
konvencije o ustanovitvi Evropske organizacije za satelitske telekomunikacije 
EUTELSAT. 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bii sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo član odbora mag. Zoran Gračner. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

pon očilo 

o 

1 PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

Porazoma o statoso misij in 

PREDSTAVNIKOV tretjih držav pri 

ORGANIZACIJI severnoatlantske 

pogodbe (msmptdi 

' Ei>A 1401 - lil 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za ^nanjo politiko EPA 1401-111 

Številka: 200-10/04-37/1 
Ljubljana, 1. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o statusu misij in predstavnikov 
tretjih držav pri Organizaciji Severnoatlantske pogodbe (MSMPTD) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 86. redni 
seji, ki je bila 1. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o 
statusu misij in predstavnikov tretjih držav pri Organizaciji Severnoatlantske 
pogodbe. 
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ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z 
vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika 
ni imela pripomb. 

ZPS pa ugotavlja, da se v okviru zakona ne objavijo podpisi sporazuma, čeprav so 
Državnemu zboru predloženi v okviru izvirnika sporazuma kot dokaz avtentičnosti 
besedila tega sporazuma, saj jih besedilo slovenskega prevoda tehnično ne more 
vsebovati. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. 
SEKRETARKA 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 
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DELOVNO 1ELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

pon očilo 

5 predlogu zakona o ratifikaciji 

f ORAZUMA 0 STATUSU ORGANIZACIJE 

fEVERNOATLANTSKE POGODBE, NACIONALNIH 

PREDSTAVNIKOV IN MEDNARODNEGA OSEBJA 

UVISOSP) 

14Q2 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zunanjo politiko EPA 1402-111 

Številka: 200-10/04-38/1 
Ljubljana, 1. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o statusu Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega 

osebja (MSOSP) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 86. redni 
seji, ki je bila 1. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o 
statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in 
mednarodnega osebja. 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki je 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika. ZPS ugotavlja, da se v okviru zakona ne objavijo 
podpisi in klavzula o avtentičnosti ("true copy"), čeprav so Državnemu zboru 
predloženi v okviru izvirnika sporazuma kot dokaz avtentičnosti besedila tega 
sporazuma, saj jih besedilo slovenskega prevoda tehnično ne more vsebovati. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. 
SEKRETARKA 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 



L i IEL0VN0 TELO 

^ ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

ločilo 

5 PREDLOGU zakona o ratifikaciji 

konvencije o pristojnosti, pravu, ki se 

^ORABLJA, PRIZNAVANJU, UVELJAVLJANJU IN 

sodelovanju glede starševske 

Zgovornosti in ukrepov za varstvo otrok 

Mksovo) 

'""A 1403 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1403 III 

Številka: 700-01/04-80/1 
Ljubljana, 1. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije o pristojnosti, pravu, ki se 
uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske 

odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok (MKSOVO) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 86. redni 
seji, ki je bila 1. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o 
pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede 
starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok. 
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DELOVNO TELO 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo podpredsednik odbora Zmago 
Jelinčič Plemeniti. 

Urša Zore Tavčar, l.r. 
SEKRETARKA 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

p°roči|0 

lPREDLOGU zakona o ratifikaciji 

f Remembe baselske konvencije o nadzoru 

PREHODA nevarnih odpadkov preko meja in 

NJIHOVEGA odstranjevanja, sprejete na 

;«etjem zasedanju konference pogodbenic 

SEPTEMBRA 1995 V ŽENEVI (MSBKNO) 

1416 -III 

s 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1416-111 

Številka: 801-10/93-5/7 
v Ljubljana, 2. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

K Predlogu zakona o ratifikaciji Spremembe Baselske konvencije o nadzoru 
prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, sprejete 

na tretjem zasedanju konference pogodbenic 22. septembra 1995 v Ženevi 
(MSBKNO) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 87. redni 
seji, ki je bila 2. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe 
Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega 
odstranjevanja, sprejete na tretjem zasedanju konference pogodbenic 22. 
septembra 1995 v Ženevi. 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 91 56 7. juHi 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

^or očiio 

) 

5 predlogu zakona o ratifikaciji 

KONVENCIJE, pripravljene na podlagi 

ČLENA K.3(2) (C) POGODBE 0 EVROPSKI UNIJI, 0 

5°JU PROTI KORUPCIJI URADNIKOV EVROPSKIH 

SKUPNOSTI ali uradnikov držav članic 

7R0PSKE UNIJE (MKKVES) 

EPA 1418 III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1418-111 

Številka: 212-05/04-47/1 
Ljubljana, 2. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

K Predlogu zakona o ratifikaciji Konvencije, pripravljene na podlagi člena 
K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih 
skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije (EPA 1418-111, MKKVES) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 87. redni 
seji, ki je bila 2. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije, 
pripravljene na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti 
korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije. 
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Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. 
SEKRETARKA 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

pon očilo 

o 

f PREDLOGU zakona o ratifikaciji 

■ZBIRNEGA protokola h konvenciji 

JOTROKOVIH pravicah glede udeležbe 

OTROK V OBOROŽENIH SPOPADIH (MIPKOPO) 

1419 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Odbor za zunanjo politiko E P A 1419-111 

Številka: 700-01/04-81/1 
Ljubljana, 2. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih 
pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih (MIPKOPO) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 87. redni 
seji, ki je bila 2. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o »ratifikaciji Izbirnega 
protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih 
spopadih. 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki je 
predlog zakona proučila 2 vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika. ZPS pripominja, da iz obrazložitve predloga zakona 
izhaja, da bo Republika Slovenija ob deponiranju listine o ratifikaciji podala izjavo, 
katere besedilo je v obrazložitvi predstavljeno. Taka izjava je v skladu z drugim 
odstavkom 3. člena Izbirnega protokola sicer obvezna, ZPS pa meni, da bi kazalo 
proučiti ali izjavo k Izbirnemu protokolu skladno s prvo alineo drugega odstavka 75. 
člena Zakona o zunanjih zadevah vključiti v zakon o ratifikaciji. 

Predlagatelj je pojasnil, da vključitev izjave v zakon o ratifikaciji ni potrebna. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko Kacin. 

Urša Zore Tavčar, l.r. 
SEKRETARKA 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 

poročevalec, št. 91 60 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

f predlogu zakona o ratifikaciji 

'Zbirnega protokola h konvenciji 

J OTROKOVIH PRAVICAH GLEDE PRODAJE 

JTROK, OTROŠKE PROSTITUCIJE IN OTROŠKE 

PORNOGRAFIJE (MIPKOP) 

epa U20 -m 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko EPA 1420-111 

Številka: 700-01/04-82/1 
Ljubljana, 2. julija 2004 

Na podlagi 42., 143. in 169. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih 
pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije 

(MIPKOP) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 87. redni 
seji, ki je bila 2. julija 2004, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Izbirnega 
protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije 
in otroške pornografije. 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni 
imela pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k 
predlogu zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava v predloženem 
besedilu in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo član odbora Richard Beuermann. 

Urša Zore Tavčar, l.r. Jelko Kacin, l.r. 
SEKRETARKA PREDSEDNIK 

i 
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°bvestil0 

komisije za nadzor proračuna in 

o DRUGIH javnih financ o spremembi 

SESTAVE delovnega telesa državnega 

zbora 

dejavni zbor 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum: 21.6.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 46 
(na podlagi ugotovitve* na 37.seji Državnega zbora, dne 17. junija 2004) 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN 
DRUGIH JAVNIH FINANC 

POSLANSKA SKUPINA NOVE SLOVENIJE 

PREDSEDNIK 

* 

NOVI ČLAN dr. ANDREJ BAJUK 

SPREMEMBA VEUA OD VKLJUČNO 17.6. 2004 DALJE 

* Državni zbor je na podlagi 202. člena poslovnika Državnega zbora ugotovil, da g. dr. Andreju 
Bajuku, zaradi odstopa s funkcije predsednika Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ, z dnem 17.6.2004 preneha funkcija predsednika Komisije za nadzor proračuna in drugih 
javnih financ. 
/Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih 
javnih financ (Ur.l.RS, St 124/2000, 9/2001, 24/2001 in 108/2001)/ 
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