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80. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo 
na drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih 
držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov 
o spremembi podnebja (MEUISKP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami 
na eni strani ter Islandijo na drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju 
obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje Kjotskega 

protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (MEUISKP)

Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo na 
drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za 
drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (MEUISKP), ki ga je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2015.

Št. 003-02-9/2015-14
Ljubljana, dne 26. novembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI 

STRANI TER ISLANDIJO NA DRUGI STRANI GLEDE SODELOVANJA ISLANDIJE PRI SKUPNEM 
IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI EVROPSKE UNIJE, NJENIH DRŽAV ČLANIC IN ISLANDIJE  

ZA DRUGO CILJNO OBDOBJE KJOTSKEGA PROTOKOLA K OKVIRNI KONVENCIJI ZDRUŽENIH 
NARODOV O SPREMEMBI PODNEBJA (MEUISKP)

1. člen
Ratificira se Sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo na drugi strani glede 

sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje 
Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, podpisan 1. aprila 2015 v Bruslju.

2. člen
Besedilo sporazuma v slovenščini je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 207 z dne 4. 8. 2015, str. 17 

(št. L 207 z dne 4. 8. 2015, str. 17)1.

1 Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva 
za zunanje zadeve in objavljena na spletni strani organa, ki je pristojen za izvajanje sporazuma.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Mednarodne pogodbe

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:L:2015:207:TOC
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3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za okolje in prostor.

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.

Št. 801-01/15-19/9
Ljubljana, dne 18. novembra 2015
EPA 866-VII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica
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81. Zapisnik o popravku Sporazuma o prenosu 
in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega 
sklada za reševanje

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96, 90/05, 
102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN), na predlog Ministrstva za zu-
nanje zadeve št. 5612-21/2014/6 z dne 10. 11. 2015, objavljam

Z A P I S N I K   O   P O P R A V K U
Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov 

v okviru enotnega sklada za reševanje  
(Uradni list RS – MP, št. 13/15 z dne 26. 10. 2015),

podpisanega 21. maja 2014 v Bruslju, katerega overjeno 
kopijo je Generalni Sekretariat Sveta Evropske unije kot depo-
zitar sporazuma posredoval podpisnicam sporazuma.

Št. 450-03/14-13/17
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
EPA 1905-VI

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Uršula Zore Tavčar l.r.
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ZAPISNIK O POPRAVKU 
SPORAZUMA 

O PRENOSU IN VZAJEMNOSTI  
PRISPEVKOV V OKVIRU ENOTNEGA SKLADA ZA REŠEVANJE, 

PODPISANEGA 21. MAJA 2014 V BRUSLJU 
 
 
GENERALNI SEKRETARIAT SVETA EVROPSKE UNIJE je kot depozitar Sporazuma 
o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje, 
podpisanega 21. maja 2014 v Bruslju (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) – 
 
OB UGOTOVITVI, da so bile v besedilu Sporazuma, katerega overjeni izvod je bil 
podpisnicam posredovan 11. junija 2014, napake v vseh jezikovnih različicah, 
 
POTEM KO JE OBVESTIL podpisnice Sporazuma o teh napakah in predlaganih 
popravkih, 
 
OB UGOTOVITVI, da nobena od podpisnic ni ugovarjala – 
 
danes POPRAVIL zadevne napake in sestavil ta zapisnik o popravku, ki so mu 
priložene vse popravljene jezikovne različice Sporazuma, katerih izvod bo posredovan 
podpisnicam. 
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PRILOGA 

ZAPISNIK O POPRAVKU 

SPORAZUMA  
O PRENOSU IN VZAJEMNOSTI PRISPEVKOV  

V OKVIRU ENOTNEGA SKLADA ZA REŠEVANJE, 
 

podpisanega v Bruslju 21. maja 2014 

(8457/14, 14.5.2014 in 8457/14 COR 1, 15.5.2014) 

1. Stran EU/SRF/sl 18, točka (b) člena 1(1) 

Besedilo: 

"(b) v prehodnem obdobju, ki se začne na datum začetka uporabe tega sporazuma, 
kot je določen v členu 12(2) tega sporazuma, in konča na dan, ko sklad doseže 
ciljno raven iz člena 68 Uredbe  EMR, …" 

se glasi: 

"(b) v prehodnem obdobju, ki se začne na datum začetka uporabe tega sporazuma, 
kot je določen v členu 12(2) tega sporazuma, in konča na dan, ko sklad doseže 
ciljno raven iz člena 69 Uredbe  EMR, …"; 

2. Stran EU/SRF/sl 20, člen 3(1) 

Besedilo: 

"1. Pogodbenice se skupaj zavezujejo, da bodo v sklad nepreklicno prenesle 
prispevke, ki jih poberejo od institucij z dovoljenjem na vsakem od njihovih ozemelj na 
podlagi členov 69 in 70 Uredbe EMR …" 

se glasi: 

"1. Pogodbenice se skupaj zavezujejo, da bodo v sklad nepreklicno prenesle 
prispevke, ki jih poberejo od institucij z dovoljenjem na vsakem od njihovih ozemelj na 
podlagi členov 70 in 71 Uredbe EMR …"; 
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3. Stran EU/SRF/sl 21, člen 4(2) 

Besedilo: 

"2. Obseg razdelkov posameznih pogodbenic je enak skupnemu znesku 
prispevkov, ki jih plačujejo institucije z dovoljenjem na vsakem od ozemelj v skladu s 
členoma 68 in 69 Uredbe  EMR ter v njiju navedenimi delegiranimi in izvedbenimi akti." 

se glasi: 

"2. Obseg razdelkov posameznih pogodbenic je enak skupnemu znesku 
prispevkov, ki jih plačujejo institucije z dovoljenjem na vsakem od ozemelj v skladu s 
členoma 69 in 70 Uredbe  EMR ter v njiju navedenimi delegiranimi in izvedbenimi akti."; 

4. Stran EU/SRF/sl 24, prvi pododstavek točke (b) člena 5(1) 

Besedilo: 

"(b) Drugič, če finančna sredstva, ki so na voljo v razdelkih zadevnih pogodbenic iz 
točke (a), ne zadostujejo za izpolnitev naloge sklada iz člena 75 Uredbe EMR …" 

se glasi: 

"(b) Drugič, če finančna sredstva, ki so na voljo v razdelkih zadevnih pogodbenic iz 
točke (a), ne zadostujejo za izpolnitev naloge sklada iz člena 76 Uredbe EMR …"; 
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5. Stran EU/SRF/sl 25, prvi pododstavek točke (c) člena 5(1) 

Besedilo: 

"(c) Tretjič, če finančna sredstva, uporabljena v skladu s točko (b), ne zadostujejo za 
izpolnitev naloge sklada iz člena 75 Uredbe EMR, …" 

se glasi: 

"(c) Tretjič, če finančna sredstva, uporabljena v skladu s točko (b), ne zadostujejo za 
izpolnitev naloge sklada iz člena 76 Uredbe EMR, …"; 

6. Stran EU/SRF/sl 26, prvi pododstavek točke (d) člena 5(1) 

Besedilo: 

"(d) Četrtič in brez poseganja v pooblastila odbora iz točke (e), če finančna sredstva 
iz točke (c) ne zadostujejo za kritje stroškov posameznega ukrepa za reševanje, 
zadevne pogodbenice iz točke (a) v sklad prenesejo izredne naknadne prispevke 
institucij z dovoljenjem na njihovih ozemljih, ki so bili zbrani v skladu z merili iz 
člena 70 Uredbe EMR." 

se glasi: 

"(d) Četrtič in brez poseganja v pooblastila odbora iz točke (e), če finančna sredstva 
iz točke (c) ne zadostujejo za kritje stroškov posameznega ukrepa za reševanje, 
zadevne pogodbenice iz točke (a) v sklad prenesejo izredne naknadne prispevke 
institucij z dovoljenjem na njihovih ozemljih, ki so bili zbrani v skladu z merili iz 
člena 71 Uredbe EMR."; 
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7. Stran EU/SRF/sl 26, prvi pododstavek točke (e) člena 5(1) 

Besedilo: 

"(e) Če finančna sredstva iz točke (c) ne zadostujejo za kritje stroškov posameznega 
ukrepa za reševanje in izredni naknadni prispevki iz točke (d) niso takoj dostopni, 
tudi zaradi razlogov v zvezi s stabilnostjo zadevnih institucij, lahko odbor  v 
skladu s svojimi pooblastili za sklad pridobi posojila ali druge oblike podpore v 
skladu s členoma 72 in 73 Uredbe EMR ali zagotovi začasne prenose med 
razdelki v skladu s členom 7 tega sporazuma." 

se glasi: 

"(e) Če finančna sredstva iz točke (c) ne zadostujejo za kritje stroškov posameznega 
ukrepa za reševanje in izredni naknadni prispevki iz točke (d) niso takoj dostopni, 
tudi zaradi razlogov v zvezi s stabilnostjo zadevnih institucij, lahko odbor  v 
skladu s svojimi pooblastili za sklad pridobi posojila ali druge oblike podpore v 
skladu s členoma 73 in 74 Uredbe EMR ali zagotovi začasne prenose med 
razdelki v skladu s členom 7 tega sporazuma."; 
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8. Stran EU/SRF/sl 27, člen 5(2) 

Besedilo: 

"2. Donosi od naložb sredstev, prenesenih v sklad v skladu s členom 74 Uredbe  
EMR, se dodelijo v posamezne razdelke sorazmerno na podlagi v njih razpoložljivih 
finančnih sredstev, kar izključuje morebitne terjatve ali nepreklicne zaveze za plačilo za 
namene iz člena 75 Uredbe EMR, ki jih je mogoče pripisati posameznemu razdelku. 
Donosi od naložb iz postopkov reševanja, ki jih lahko izvede sklad v skladu s členom 
75 Uredbe EMR, se dodelijo v posamezne razdelke sorazmerno na podlagi njihovega 
prispevka za posamezni ukrep za reševanje." 

se glasi: 

"2. Donosi od naložb sredstev, prenesenih v sklad v skladu s členom 75 Uredbe  
EMR, se dodelijo v posamezne razdelke sorazmerno na podlagi v njih razpoložljivih 
finančnih sredstev, kar izključuje morebitne terjatve ali nepreklicne zaveze za plačilo za 
namene iz člena 76 Uredbe EMR, ki jih je mogoče pripisati posameznemu razdelku. 
Donosi od naložb iz postopkov reševanja, ki jih lahko izvede sklad v skladu s členom 
76 Uredbe EMR, se dodelijo v posamezne razdelke sorazmerno na podlagi njihovega 
prispevka za posamezni ukrep za reševanje."; 
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9. Stran EU/SRF/sl 27, člen 6(1) 

Besedilo: 

"1. Pogodbenice zagotovijo, da po potrebi ponovno napolnijo sklad s predhodnimi 
prispevki, ki se plačajo v rokih iz člena 68(2), (3) in (5)(a) Uredbe  EMR v znesku, ki 
ustreza znesku, potrebnemu za doseganje ciljne ravni iz člena 68(1) Uredbe EMR." 

se glasi: 

"1. Pogodbenice zagotovijo, da po potrebi ponovno napolnijo sklad s predhodnimi 
prispevki, ki se plačajo v rokih iz člena 69(2), (3) in (5)(a) Uredbe EMR v znesku, ki 
ustreza znesku, potrebnemu za doseganje ciljne ravni iz člena 69(1) Uredbe EMR." 
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Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti  
mednarodnih pogodb

82. Obvestilo o začetku veljavnosti 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Socialistične republike Vietnam 
o gospodarskem sodelovanju

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 
31/15) Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je 12. novembra 2015 začel veljati Sporazum med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vi-
etnam o gospodarskem sodelovanju, objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 12/15 (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 75/15).

Ljubljana, dne 18. novembra 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

83. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma 
o soglasju za institucionalni okvir Pobude 
za pripravljenost na nesreče in njihovo 
preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (2013) 
za Republiko Slovenijo

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 
31/15) Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je dne 1. oktobra 2015 za Republiko Slovenijo začel 
veljati Memorandum o soglasju za institucionalni okvir Pobu-
de za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za 
Jugovzhodno Evropo (2013), sklenjen 28. novembra 2013 v 
Sarajevu, Bosna in Hercegovina in objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 1/15 (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 1/15).

Ljubljana, dne 20. novembra 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

84. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma 
o nabavi in vzajemnih storitvah (USA-SVN-02) 
med Ministrstvom za obrambo Republike 
Slovenije in Ministrstvom za obrambo 
Združenih držav Amerike

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 
31/15) Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je dne 11. novembra 2015 začel veljati Sporazum o 
nabavi in vzajemnih storitvah (USA-SVN-02) med Ministrstvom 

za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo 
Združenih držav Amerike, sklenjen v Stuttgartu 10. decembra 
2014 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Med-
narodne pogodbe, št. 13/15 (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 80/15).

Ljubljana, dne 20. novembra 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

85. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma 
o sodelovanju med Evropsko skupnostjo 
in njenimi državami članicami ter kraljevino 
Maroko v zvezi s civilnim globalnim satelitskim 
navigacijskim sistemom (GNSS)

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 
13/15) Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je 1. marca 2015 začel veljati Sporazum o sodelova-
nju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami 
ter kraljevino Maroko v zvezi s civilnim globalnim satelitskim 
navigacijskim sistemom (GNSS), podpisan 12. decembra 2006 
v Bruslju in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – 
Mednarodne pogodbe, št. 8/10 (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 46/10).

Ljubljana, dne 20. novembra 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

86. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma 
o spodbujanju, zagotavljanju in uporabi 
satelitskih navigacijskih sistemov Galileo 
in GPS ter podobnih aplikacij

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 
13/15) Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je 12. decembra 2011 začel veljati Sporazum o spod-
bujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navigacijskih siste-
mov Galileo in GPS ter podobnih aplikacij podpisan 26. junija 
2004 v Dromoland Castel, Co. Clare in objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 14/06 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 64/06).

Ljubljana, dne 20. novembra 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
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87. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Velikega vojvodstva Luksemburg o izmenjavi 
in medsebojnem varovanju tajnih podatkov

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zuna-
njih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 
31/15) Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je dne 1. avgusta 2013 začel veljati Sporazum med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva 
Luksemburg o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih 
podatkov, sklenjen v Bruslju 14. maja 2012 in objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, 
št. 18/12 (Uradni list Republike Slovenije, št. 108/12).

Ljubljana, dne 20. novembra 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
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VSEBINA

80. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo 
in njenimi državami članicami na eni strani ter 
Islandijo na drugi strani glede sodelovanja Islandije 
pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske 
unije, njenih držav članic in Islandije za drugo 
ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni kon-
venciji Združenih narodov o spremembi podnebja 
(MEUISKP) 567

81. Zapisnik o popravku Sporazuma o prenosu in 
vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada 
za reševanje 569

Obvestilo o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

82. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične 
republike Vietnam o gospodarskem sodelovanju 580

83. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma 
o soglasju za institucionalni okvir Pobude za pri-
pravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje 
za Jugovzhodno Evropo (2013) za Republiko Slo-
venijo 580

84. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o na-
bavi in vzajemnih storitvah (USA-SVN-02) med 
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in 
Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike 580

85. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o so-
delovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi 
državami članicami ter kraljevino Maroko v zvezi 
s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sis-
temom (GNSS) 580

86. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spod-
bujanju, zagotavljanju in uporabi satelitskih navi-
gacijskih sistemov Galileo in GPS ter podobnih 
aplikacij 580

87. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega voj-
vodstva Luksemburg o izmenjavi in medsebojnem 
varovanju tajnih podatkov 581
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