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ZADEVA:   Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Evropsko vesoljsko agencijo – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrtega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 -
uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 -
ZKZaš) in drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 -
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na ... seji  dne ... sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Pridružitvenega 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo, podpisanega v Parizu 8. 
oktobra 2020 in Ljubljani 19. oktobra 2020, in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije.

Sklep prejme: 
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Priloga: 
- predlog zakona z obrazložitvijo.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- dr. Marko Rakovec, v. d. generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito 
interesov Ministrstva za zunanje zadeve,

      -     Mateja Štrumelj-Piškur, vodja Sektorja za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

– dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve,
– Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Gašper Dovžan, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve,
– Tone Kajzer, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve,
– Ajda Cuderman, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– dr. Marko Rakovec, v. d. generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito 

interesov na Ministrstvu za zunanje zadeve,  
– Mateja Štrumelj-Piškur, vodja Sektorja za mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje 

zadeve
– Tanja Permozer, vodja delegacije Republike Slovenije pri Evropski vesoljski agenciji, 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
5. Kratek povzetek gradiva:



Pridružitveni sporazum med Vlado Republike Slovenije in ESA (v nadaljnjem besedilu: sporazum) je 
bil sklenjen zaradi nadaljnje krepitve odnosov med Republiko Slovenijo in ESA na poti k 
polnopravnemu članstvu Republike Slovenije v ESA. 

Slovenija sodeluje z ESA od leta 2010, ko je bil sklenjen Sporazum evropske sodelujoče države med 
ESA in Republiko Slovenijo. V letu 2016 je nadgradila to sodelovanje s sklenitvijo pridružitvenega 
sporazuma, s čimer je postala pridružena članica ESA.

Glede na dozdajšnja vlaganja Slovenije v ESA, na odziv ESA ter na pozitivne odzive ministrstev in 
upoštevaje pozivov gospodarstva je bil sklenjen nadgrajeni sporazum s programom za nove države 
članice, kar bo vodilo do polnopravnega članstva Slovenije v ESA leta 2024.

Najpomembnejši del sporazuma je, da ESA zagotovi Sloveniji pošteno industrijsko povračilo za 
dejavnosti, ki se nanašajo na temeljne dejavnosti v okviru splošnega proračuna, ter za izbirne 
dejavnosti in programe, pa tudi da uveljavi za Slovenijo pravila za različne dejavnosti in programe v 
enakem obsegu kot za druge sodelujoče države.

Sporazum omogoča, da bodo slovenska podjetja lahko sodelovala v vseh razpisih izbirnih
programov, za katere bo Slovenija finančno prispevala. Prav tako bodo lahko slovenska podjetja 
sodelovala v ostalih izbirnih programih kot sodelujoča podjetja (podizvajalci). 

Predlagano spremembo statusa Slovenije pri ESA so potrdile države članice ESA v okviru pristojnih 
odborov institucije. Predlog so potrdili: Odbor za mednarodne zadeve (IRC) na zasedanju meseca 
januarja ter Odbor za finance (AFC) in Odbor za industrijsko politiko (IPC) meseca februarja. 
Potrditev na Svetu ESA je bila predvidena na zasedanju odbora meseca marca letos, vendar je bil 
sestanek zaradi izrednih razmer preklican in je bil predlog nato potrjen na junijskem zasedanju 
odbora.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA

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

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Kot do sedaj, tudi novo pridruženo članstvo v ESI prinaša Sloveniji finančne obveznosti v višini 
članarine 404.000 EUR (znesek je odvisen od deleža BNP Slovenije in skupnega zneska članarine 
agencije ESA in se lahko med leti razlikuje). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo 
zagotovilo sredstva na proračunski postavki 154610 Članarine mednarodnim organizacijam. 
Sredstva za Program za nove države članice pa bodo zagotovljena na proračunski postavki  170043 
Programi ESA. 



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

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

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

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

Ministrstvo za 
gospodarski 

razvoj in 
tehnologijo

154610 –
Članarine 

mednarodnim 
organizacijam

170043 –
Programi ESA

404.000 EUR

500.000 EUR

404.000 EUR

700.000 EUR

SKUPAJ 904.000 EUR 1.104.000 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

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

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sodelovanje javnosti ni potrebno, ker je mednarodni akt že sklenjen.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                   Tone Kajzer
                                                    DRŽAVNI SEKRETAR
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