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EPA 346-VII

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 Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(BRSSVN)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki ga je Vlada RS posredovala Drţavnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Komisija predlog zakona o ratifikaciji podpira.
Uvodno predstavitev je podal Darko But, predstavnik Ministrstva za obrambo, ki je pojasnil,
da pretekle naravne ujme zahtevajo vedno bolj intenzivno sodelovanje pri varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Slovenija ţe ima sklenjene podobne sporazume z
nekaterimi drţavami na Zahodnem Balkanu: Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora in
Makedonija.
Člani komisije so bili seznanjeni, da je v sporazumu določeno sodelovanje pri preprečevanju
naravnih in drugih nesreč, izvajanju reševalnih dejavnosti in odpravljanju posledic nesreč.
Opredeljena so področja sodelovanja in način izvajanja skupnih dejavnosti.
Člani komisije ugotavljajo, da med drţavama obstaja dolgoletna tradicija sodelovanja na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. To sodelovanje se je okrepilo v letu
2014, ko so obe drţavi prizadele obseţne nesreče. Ob tem pa izpostavljajo obveznost
uporabe vinjete po slovenskih avtocestah ali hitrih cestah v primeru prevoza humanitarne
pomoči. Predstavnik ministrstva je pojasnil, da sporazum teh primerov ne obravnava
posebej. Vendar je v slovenski pozitivni zakonodaji določena oprostitev plačila cestnine za
prevoze z vozili, ki se opravljajo za potrebe izvajanja nalog zaradi naravnih in drugih nesreč.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije mag. Bojan Kekec.
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