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Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je, na podlagi
drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 - odl. US) in 20.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), sprejela naslednje
MNENJE
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-H) –
skrajšani postopek.
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 56. seji 11. 1.
2021 obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika
(v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila
Vlada.
Komisija podpira predlog zakona.
V dodatni obrazložitvi je predstavnica Ministrstva za infrastrukturo pojasnila vsebino
predloga zakona, katerega ključni cilj je popoln prenos Direktive 2017/2019/EU v zvezi z
zbiranjem, sporočanjem in hrambo osebnih podatkov oseb, ki potujejo s potniškimi
ladjami. Kot je bilo pojasnjeno, je rok za prenos navedene EU uredbe v slovenski pravni
red potekel že 21. 12. 2019, zato je Slovenja prejela uradni opomin Evropske komisije. S
tega vidika je čim prejšnji sprejem zakona nujen. Predlog zakona vsebuje tudi manjše
spremembe in dopolnitve določb o oprostitvi plačevanja pristojbin in opredelitvi
pristaniške infrastrukture zaradi odprave neskladnosti, ki jih je ugotovilo Računsko
sodišče v revizijskem poročilu z dne 15. 10. 2018 o učinkovitosti upravljanja pristaniške
infrastrukture na območju koprskega tovornega prometa (potrebna je uskladitev zakona
s koncesijskim aktom za koprsko tovorno pristanišče). Predlog zakona vsebuje tudi
redakcijske popravke.
Ob podpori predlogu zakona se je komisija spraševala o razlogih za nepravočasno
predložitev zakona, zaradi česar je Slovenija prejela uradni opomin Evropske komisije.
Kot je bila seznanjena komisija, je resorno ministrstvo sprva pripravljalo širše
spremembe Pomorskega zakonika v okviru dolgotrajnejšega procesa, vendar je bil glede
na uradni opomin Evropske komisije v zakonodajni postopek predložen predlog zakona,
ki prvenstveno ureja popoln prenos evropske direktive.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Bogomir Vnučec.
Sekretarka
Meta Štembal, l.r.

Predsednik
Dušan Strnad, l.r.

