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EPA 271-VI

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 63. seji 3. 12. 2015 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
(BXKMCP)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
(BXKMCP), ki ga je Vlada RS posredovala Drţavnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Uvodno predstavitev je podal Bogdan Potokar, vodja Sektorja za cestne prevoze na
Ministrstvu za infrastrukturo. Predstavil je razloge in bistvene elemente sporazuma, ki sledi
uveljavljeni praksi reguliranja mednarodnih cestnih prevozov med dvema drţavama. Glede
na izraţen interes članov komisije je pojasnil, kateri pomembnejši bilateralni sporazumi
urejajo potek prevozov potnikov in blaga med Slovenijo in drţavami Zahodnega Balkana.
Člani komisije ugotavljajo, da sporazum ureja področje uporabe, opredeljuje izraze, ureja
področje prevoza potnikov in blaga ter skupne in končne določbe. V okviru področja prevoza
potnikov določa linijski prevoz, občasne in izmenične prevoze, v okviru področja prevoza
blaga pa sistem dovolilnic ter izjeme glede njihove uporabe. Skupne določbe se nanašajo na
davčne določbe, mase in dimenzije vozil, opremo in druge značilnosti vozil, nadzor,
obveznosti prevoznikov in kršitve, sodelovanje in skupni odbor.
S sporazumom se zagotavlja sodobna pravna podlaga za mednarodni cestni prevoz potnikov
in blaga, ki sledi evropskim standardom. Člani komisije so se strinjali, da je zaradi interesa
po intenzivnejšem razvoju cestnega blagovnega prometa med drţavama, utemeljeno
sklepanje dvostranskega sporazuma o cestnem prometu. Člani komisije pozitivno ocenjujejo
sporazum, saj predstavlja podlago za krepitev medsebojnega gospodarskega sodelovanja.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije mag. Bojan Kekec.

Sekretarka
Lilijana Ţurman, l.r.

Podpredsednik
mag. Bojan Kekec, l.r.

