MEDNARODNE POGODBE
1. BILATERALNE POGODBE
Zgodnje obveščanje v primeru radiološke nevarnosti

Sporazum med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško o zgodnji izmenjavi
informacij v primeru radiološke nevarnosti
(BHRZIRN)
Sporazum med Republiko Slovenijo in
Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi
informacij v primeru radiološke nevarnosti
in o vprašanjih skupnega interesa s
področja jedrske varnosti in varstva pred
sevanji (BATIRN)
Sporazum med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Madžarske o zgodnji
izmenjavi informacij v primeru radiološke
nevarnosti (BHUIRN)
Dogovor med Upravo Republike Slovenije
za jedrsko varnost (URSJV) in Inštitutom
za varovanje okolja in raziskave Italijanske
republike (ISPRA) o zgodnji izmenjavi
informacij ob radiološkem izrednem
dogodku in sodelovanju pri jedrski
varnosti

Podpisan

Velja od

22.04.1998
na Otočcu

09.04.1999

Uradni
list RSMP
6/99

19.04.1996
v Ljubljani

20.10.1996

15/96

11.07.1995
v Budimpešti

13.02.1996

2/96

24.05.2010
v Trstu

21.09.2010

14/10

Podpisan

Velja od

07.07.2005
na Dunaju

14.07.2006

Uradni
list RSMP
15/06

Sodelovanje in izmenjava informacij

Dogovor med Upravo Republike Slovenije
za jedrsko varnost in Zveznim
ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo,
okolje in upravljanje voda Republike
Avstrije o sodelovanju pri varstvu pred
sevanji in krepitvi medsebojne izmenjave
podatkov iz merilnega sistema aerosolov

Sporazum med Upravo Republike
28.03.2017
12.12.2017
Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in
na Dunaju
Jedrsko regulatorno komisijo Združenih
držav Amerike (US NRC) o izmenjavi
tehničnih informacij in sodelovanju na
področju jedrske varnosti
Dogovor med Upravo Republike Slovenije
18.02.2000
11.08.2000
za jedrsko varnost in Direkcijo za varnost
v Ljubljani
jedrskih objektov Francoske republike za
izmenjavo informacij in sodelovanje na
področju jedrske varnosti (BFRSJV)
Dogovor med Upravo Republike Slovenije
07.01.2000
11.08.2000
za jedrsko varnost in Ministrstvom za
v Ljubljani
znanost in tehnologijo Republike Koreje o
izmenjavi informacij in sodelovanju na
področju jedrske varnosti
Dogovor med Upravo Republike Slovenije
15.12.1999
20.09.2000
za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko
v Ljubljani
varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih
informacij in sodelovanju na področju
jedrske varnosti (BZASJV)
Sporazum med Vlado Republike Slovenije
25.09.1999
30.06.2000
in Vlado Slovaške republike o izmenjavi
v Bratislavi
informacij s področja jedrske varnosti
(BSKIJV)
Upravni dogovor med Upravo Republike
31.05.1995
13.04.1996
Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo za
v Ljubljani
nadzor nad atomsko energijo Kanade v
skladu s sporazumom med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Kanade o
sodelovanju na področju miroljubne
uporabe jedrske energije
Sporazum med Vlado Republike Slovenije
31.05.1995
17.02.1996
in Vlado Kanade o sodelovanju na
v Ljubljani
področju miroljubne uporabe jedrske
energije (BCAMUJE)
Sporazum med Zvezno komisijo za
Izmenjava not 27.10.1963
jedrsko energijo in italijanskim državnim
dne 21.12.1960
komitejem za jedrsko energijo o
in 05.01.1961
sodelovanju in uresničevanju programa na
področju uporabe jedrske energije v
miroljubne namene
Drugi sporazumi

9/17

18/00

18/00

18/00

12/00

5/96

5/96

10/63
(FLRJMP)

Spremenjeni dopolnilni sporazum med
Mednarodno agencijo za atomsko energijo
in Vlado Republike Slovenije o
zagotavljanju strokovne pomoči
Mednarodne agencije za atomsko energijo
Vladi Republike Slovenije
Pogodba med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi
statusnih in drugih pravnih razmerij,
povezanih z vlaganjem v Nuklearno
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in
razgradnjo (BHRNEK)

Podpisan

Velja od

10.05.2006
v Ljubljani
in
16.03.2006
na Dunaju

03.07.2007

Uradni
list RSMP
8/07

19.12.2001
v Krškem

11.03.2003

23/03

Podpisan
10.11.2009
v Stirinu

Velja od
10.11.2009

Bilateralni mednarodni akti, ki niso mednarodne pogodbe

Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije
za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost
Češke republike o izmenjavi informacij o zadevah jedrske
in sevalne varnosti
Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije
za jedrsko varnost in Direktoratom za sevalno varnost
Makedonije o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in
sevalne varnosti
Memorandum o soglasju med Skupino visokih
predstavnikov za jedrsko varnost EU (ENSREG) in
Mednarodno agencijo za atomsko energijo za izvajanje
mednarodnih pregledov upravnega delovanja (IRRS misij)
v državah članicah EU
Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije
za jedrsko varnost in Agencijo za sevalno in jedrsko
varnost Bosne in Hercegovine o izmenjavi informacij o
zadevah jedrske in sevalne varnosti
Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije
za jedrsko varnost in Državno jedrsko agencijo Republike
Albanije o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in
sevalne varnosti
Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije
za jedrsko varnost in Ministrstvom za izredne razmere
Republike Belorusije o izmenjavi informacij o jedrski in
sevalni varnosti

20.09.2010 20.09.2010
na Dunaju

28.06.2011
v Bruslju

28.06.2011

20.09.2011
na Dunaju

20.09.2011

18.09.2012
na Dunaju

18.09.2012

08.11.2018
v Švici

08.11.2018

2. MULTILATERALNE POGODBE
Podpisan
Sporazum 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)
Dodatni protokol 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)
Konvencija z dne 31. januarja 1963, ki
dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29.
julija 1960, kot je bila spremenjena z
Dodatnim protokolom z dne 28. januarja
1964 in s Protokolom z dne 16. novembra
1982 (MKDPK)
Protokol o spremembi Konvencije z dne
31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško
konvencijo z dne 29. julija 1960, kot je bila
spremenjena z Dodatnim protokolom z
dne 28. januarja 1964 in s Protokolom z
dne 16. novembra 1982 (MPSKPK)
Konvencija o odgovornosti tretjim na
področju jedrske energije z dne 29. julija
1960, kot je bila spremenjena z dodatnim
protokolom z dne 28. januarja 1964 in s
protokolom z dne 16. novembra 1982
(MKOTJE)

05.04.1973
v Bruslju

Velja od

Uradni
list RS-MP
28.07.2004
21/04

22.09.1998
na Dunaju

28.07.2004

21/04

31.01.1963
v Bruslju

29.04.2001

9/01

12.02.2004
v Bruslju

06.04.2010

4/10

29.07.1960
v Parizu

16.10.2001

18/00

Protokol o spremembi Konvencije o
odgovornosti tretjim na področju jedrske
energije z dne 29. julija 1960, kot je bila
spremenjena z dodatnim protokolom z
dne 28. januarja 1964 in s protokolom z
dne 16. novembra 1982 (MPSKOJE)
Spremembe VI. in XIV. člena Statuta
Mednarodne agencije za atomsko energijo
Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih
poskusov (MPCPJP)
Skupna konvencija o varnosti ravnanja z
izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z
radioaktivnimi odpadki (MKVIGRO)
Konvencija o jedrski varnosti (MKJV)
Skupni protokol o uporabi Dunajske
konvencije in Pariške konvencije
(MSPDKPK)
Sprememba Konvencije o fizičnem
varovanju jedrskega materiala

12.02.2004

06.04.2010

4/10

01.10.1999
na Dunaju
10.9.1996
v New Yorku
05.09.1997
na Dunaju

11.03.2000

5/00

14.08.1999

20/99

06.02.1999

3/99

05.11.1996

16/96

05.01.1995

22/94

19.08.2009

14/09

20.09.1994
na Dunaju
21.09.1988
na Dunaju
08.07.2005
na Dunaju

NASLEDSTVO
Z Aktom o:
▪ notifikaciji nasledstva glede Organizacije združenih narodov in konvencij,
sprejeti v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Uradni list RS-MP, št.
9/92)
▪ notifikaciji nasledstva glede konvencij za katere je depozitar vlada ZDA,
haaških konvencij in konvencij o intelektualni lastnini (Uradni list RS, št.
24/92) ter
▪ notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in
dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s
področja kontrole oborožitve za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile
(Uradni list RS, št. 14/92)
je Republika Slovenija razglasila pravno nasledstvo naslednjih mednarodnih
sporazumov, katerih članica je bila bivša SFR Jugoslavija:

Konvencija o pomoči v primeru
jedrskih nesreč ali radiološke
nevarnosti
Konvencija o zgodnjem obveščanju o
jedrskih nesrečah

Podpisan

Velja od

26.09.1986
na Dunaju

02.03.1991

26.09.1986
na Dunaju

22.11.1989

Uradni list
RS-MP
SFRJ-MP, 4/91
SFRJ-MP,
15/89

Sistem za poročanje o incidentih
IAEA(IAEA-IRS)
Konvencija o fizičnem varovanju
jedrskega materiala
Pogodba o prepovedi spravljanja
jedrskega in drugega orožja za
množično uničevanje na morskem in
oceanskem dnu ter pod njim
Pogodba o neširjenju jedrskega
orožja
Pogodba o prepovedi poskusov z
jedrskim orožjem v atmosferi, v
nadzračnem prostoru in pod vodo
Statut Mednarodne agencije za
atomsko energijo (IAEA) (dopolnjen
in spremenjen na Dunaju dne
4.10.1961 in dne 27.9.1984)

14.05.1986
na Dunaju
26.10.1979
na Dunaju
11.02.1971 v
Londonu,
Moskvi in
Washingtonu
11.02.1971 v
Londonu,
Moskvi in
Washingtonu
05.08.1963 v
Moskvi

03.08.1985

SFRJ- MP, 1/87

03.08.1985

SFRJ, 33/73

22.06.1973

SFRJ, 33/73

13.03.1970

SFRJ, 10/70

23.11.1963

FLRJ-MP,
11/63

26.10.1956 v
New Yorku

17.01.1958

FLRJ-MP, 1/58

