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33. Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo 
in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (MPSAEMD)

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 Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko 

skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo 
na drugi strani (MPSAEMD)

Razglašam Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo 
in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (MPSAEMD), ki ga je sprejel Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji dne 13. maja 2015.

Št. 003-02-4/2015-2
Ljubljana, dne 21. maja 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O RATIFIKACIJI PRIDRUŽITVENEGA SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO IN EVROPSKO 

SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO IN NJUNIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI  
TER REPUBLIKO MOLDAVIJO NA DRUGI STRANI (MPSAEMD)

1. člen
Ratificira se Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami 

članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, podpisan v Bruslju 27. junija 2014.

2. člen
Besedilo sporazuma v slovenščini je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 260 z dne 30. 8. 2014, str. 4 

(št. L 260 z dne 30. 8. 2014, str. 4).1

1 Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva 
za zunanje zadeve.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.

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

Št. 007-02/15-5/10
Ljubljana, dne 13. maja 2015
EPA 491-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

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/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A260%3ATOC
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34. Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo 
in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (MPSAEGE)

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 Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko 

skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo  
na drugi strani (MPSAEGE)

Razglašam Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in 
njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (MPSAEGE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 13. maja 2015.

Št. 003-02-4/2015-3
Ljubljana, dne 21. maja 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O RATIFIKACIJI PRIDRUŽITVENEGA SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO  

IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO IN NJUNIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI  
NA ENI STRANI TER GRUZIJO NA DRUGI STRANI (MPSAEGE)

1. člen
Ratificira se Pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami 

članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, podpisan v Bruslju 27. junija 2014.

2. člen
Besedilo sporazuma v slovenščini je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 261 z dne 30. 8. 2014, str. 4 

(št. L 261 z dne 30. 8. 2014, str. 4), zadnjič popravljeno s popravkom UL L št. 80 z dne 25. 3. 2015, str. 128 (št. L 80 z dne 
25. 3. 2015, str. 128).1

1 Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva 
za zunanje zadeve.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.

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

Št. 007-02/15-4/10
Ljubljana, dne 13. maja 2015
EPA 492-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:L:2014:261:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2015%3A080%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=OJ%3AL%3A2015%3A080%3ATOC
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35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo 
in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (MSPAEUK)

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  

o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo  
in njunimi državami članicami na eni strani  

ter Ukrajino na drugi strani (MSPAEUK)

Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in 
njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (MSPAEUK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 13. maja 2015.

Št. 003-02-4/2015-4
Ljubljana, dne 21. maja 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI MED EVROPSKO UNIJO IN EVROPSKO SKUPNOSTJO 

ZA ATOMSKO ENERGIJO IN NJUNIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER UKRAJINO  
NA DRUGI STRANI (MSPAEUK)

1. člen
Ratificira se Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami 

članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, podpisan v Bruslju 27. junija 2014.

2. člen
Besedilo sporazuma v slovenščini je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL L št. 161 z dne 29. 5. 2014, str. 3 

(št. L 161 z dne 29. 5. 2014, str. 3), zadnjič popravljeno s popravkom UL L št. 326 z dne 11. 11. 2014, str. 5 (št. L 326 z dne 
11. 11. 2014, str. 5).

1 Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva 
za zunanje zadeve.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.

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

Št. 007-02/15-6/10
Ljubljana, dne 13. maja 2015
EPA 496-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:L:2014:161:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:L:2014:326:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ:L:2014:326:TOC
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Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti  
mednarodnih pogodb

36. Obvestilo o začetku veljavnosti za Republiko 
Slovenijo Konvencije o spodbujanju varnosti 
in zdravja pri delu (Konvencija MOD št. 187)

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 in 80/10 – ZUTD) 
Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je dne 12. februarja 2015 začela za Republiko Slove-
nijo veljati Konvencija o spodbujanju varnosti in zdravja pri delu 
(Konvencija MOD št. 187), sprejeta v Ženevi 15. junija 2006 in 
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne 
pogodbe, št. 18/13 (Uradni list Republike Slovenije, št. 112/13).

Ljubljana, dne 5. maja 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenjie

37. Obvestilo o začetku veljavnosti za Republiko 
Slovenijo Konvencije o nočnem delu 
(Konvencija MOD št. 171)

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 in 80/10 – ZUTD) 
Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je dne 12. februarja 2015 začela za Republiko Sloveni-
jo veljati Konvencija o nočnem delu (Konvencija MOD št. 171), 
sprejeta v Ženevi 26. junija 1990 in objavljena v Uradnem listu 
Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 18/13 (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 112/13).

Ljubljana, dne 5. maja 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

38. Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega 
protokola h Konvenciji o transferju obsojenih 
oseb

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 in 80/10 – ZUTD) 
Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je 1. januarja 2014 za Republiko Slovenijo začel veljati 
Dodatni protokol h Konvenciji o transferju obsojenih oseb, skle-

njen v Strasbourgu 18. decembra 1997 in objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 13/13 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 71/13).

Ljubljana, dne 11. maja 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

39. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma 
med Ministrstvom za obrambo Republike 
Slovenije in Ministrstvom za nacionalno 
obrambo Republike Litve o sodelovanju 
na obrambnem področju

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 in 108/09) Ministrstvo za 
zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je dne 20. marca 2015 začel veljati Sporazum med Mi-
nistrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za 
nacionalno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obramb-
nem področju, podpisan v Vilni 3. aprila 2014 in objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, 
št. 3/15 (Uradni list Republike Slovenije, št. 10/15).

Ljubljana, dne 11. maja 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

40. Obvestilo o začetku veljavnosti Drugega 
dodatnega protokola k Evropski konvenciji 
o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
zadevah

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 in 80/10 – ZUTD 
in 31/15 – ZZZ-1D) Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je 1. julija 2013 za Republiko Slovenijo začel veljati 
Drugi dodatni protokol k Evropski konvenciji o medsebojni 
pravni pomoči v kazenskih zadevah, sklenjen v Strasbourgu 
8. novembra 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slo-
venije – Mednarodne pogodbe, št. 14/12 (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 92/12).

Ljubljana, dne 11. maja 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
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41. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega 
sporazuma o Savskem bazenu in Protokola 
o režimu plovbe v Okvirnem sporazumu 
o Savskem bazenu

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 in 80/10 – ZUTD 
in 31/15 – ZZZ-1D) Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da sta 29. decembra 2004 začela veljati Okvirni sporazum 
o Savskem bazenu in Protokol o režimu plovbe k Okvirnemu 
sporazumu o Savskem bazenu, podpisana v Kranjski Gori 
3. decembra 2002 in objavljena v Uradnem listu Republike Slo-
venije – Mednarodne pogodbe, št. 19/04 (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 71/04).

Ljubljana, dne 11. maja 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

42. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma 
o spremembah in dopolnitvah Sporazuma 
o Savskem bazenu in Protokola o režimu 
plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem 
bazenu

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 in 80/10 – ZUTD 
in 31/15 – ZZZ-1D) Ministrstvo za zunanje zadeve

s p o r o č a,

da je 10. novembra 2005 začel veljati Sporazum o spre-
membah in dopolnitvah Sporazuma o Savskem bazenu in 
Protokol o režimu plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem 
bazenu, podpisan v Ljubljani 2. aprila 2004 in objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, 
št. 19/04 (Uradni list Republike Slovenije, št. 71/04).

Ljubljana, dne 11. maja 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
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VSEBINA

33. Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma 
med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za 
atomsko energijo in njunimi državami članicami na 
eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani 
(MPSAEMD) 321

34. Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma 
med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za 
atomsko energijo in njunimi državami članicami na 
eni strani ter Gruzijo na drugi strani (MPSAEGE) 322

35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pridružitvi med 
Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko 
energijo in njunimi državami članicami na eni strani 
ter Ukrajino na drugi strani (MSPAEUK) 323

Obvestilo o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

36. Obvestilo o začetku veljavnosti za Republiko Slo-
venijo Konvencije o spodbujanju varnosti in zdrav-
ja pri delu (Konvencija MOD št. 187) 324
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MOD št. 171) 324

38. Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega proto-
kola h Konvenciji o transferju obsojenih oseb 324

39. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med 
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in 
Ministrstvom za nacionalno obrambo Republike 
Litve o sodelovanju na obrambnem področju 324

40. Obvestilo o začetku veljavnosti Drugega dodatne-
ga protokola k Evropski konvenciji o medsebojni 
pravni pomoči v kazenskih zadevah 324

41. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega spora-
zuma o Savskem bazenu in Protokola o režimu 
plovbe v Okvirnem sporazumu o Savskem bazenu 325

42. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spre-
membah in dopolnitvah Sporazuma o Savskem 
bazenu in Protokola o režimu plovbe k Okvirnemu 
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