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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05
- uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija za mednarodne
odnose in evropske zadeve na 39. seji 4. 6. 2014 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med vlado Republike
Slovenije in Vlado Države Kuvajt (BKWZP)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Drţave Kuvajt (BKWZP), ki ga je Vlada RS posredovala
Drţavnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Uvodno predstavitev je podala Melita Pristov, predstavnica Ministrstva za infrastrukturo in
prostor, ki je predstavila bistvene elemente mednarodnega sporazuma, ki je bil podpisan 11.
junija 2013 v Ljubljani. Člani komisije so bili seznanjeni, da obravnavani sporazum vsebuje
določbe o določitvi in preklicu letalskih prevoznikov, uporabi predpisov, oprostitvi plačila
carin, davkov in drugih dajatev, tarifah, prometu v neposrednem tranzitu, priznavanju licenc
in spričeval, načelih za opravljanje dogovorjenih storitev, varnosti v letalstvu, predloţitvi
redov letenja ter varovanju letalstva.
Člani komisije ugotavljajo, da predstavlja sporazum pravno podlago za izvajanje rednega
zračnega prevoza med drţavama. S tem se povečujejo moţnosti za vzpostavitev povezav z
rednimi letalskimi linijami med drţavama. Odpiranje trgov in širjenje moţnosti letalskih
prevozov pa zagotavlja vpliv na gospodarski razvoj.
Člani komisije podpirajo priloţnosti za povečanje obsega letalskega prometa med drţavama.
Kakovostni letalski prevozi namreč lahko pozitivno vplivajo na gospodarsko rast in
povezovanje. Zračni prevoz je potrebno dojemati kot strateško gospodarsko dejavnost, ki
vpliva na konkurenčnost. Zato je prihodnji izziv znatno povečanje učinkovitosti zračnega
prometa, ki se mora prilagoditi potrebam gospodarstva in drţavljanov. Člani komisije izraţajo
pričakovanje, da bo Vlada RS z večjo dinamiko pristopila k sklenitvi podobnih bilateralnih
sporazumov s tretjimi drţavami, skladno z interesi slovenskega gospodarstva.
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Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
Sekretarka
Lilijana Ţurman, l.r.

Predsednik
dr. Janvit Golob, l.r.

