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Zapisnik 1. seje UO sekcije za promet pri OZS 

 

Seja je potekala  dne 20. januarja 2021 med 10. in 12.00 uro. Sestanek je potekal v video-konferenčni 

obliki. 

 

Prisotni: Peter Pišek, Peter Mirt, Bogdan Semenič, Branko Cipot, Dean Žunič, Gašper Rudl, Franc Selič, 

Miran Krušič, Srečo Vidic, Stanislav Čepon; 

Opravičeno odsoten: Franc Seršen; 

Ostali prisotni: Slavko Šega (član kolegija predsednika OZS), Jure Dermastja (urad predsednika OZS), 

Natalija Repanšek (sekretarka Sekcije za promet); 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika seje UO Sekcije za promet (Koper, 2.10.2020; video-

konferenca, 18.11.2020) 

2. Predlog sprememb ZPCP (Komisija DZ RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – poroča 

Peter Mirt) 

3. Finančne spodbude za sektor cestnega transporta  

4. Imenovanje Odbora šol vožnje 

5. Pobude in predlogi 

 

 

V uvodnem pozdravu se je predsednik Sekcije za promet zahvalil za sodelovanje in aktivnosti, ki jih 

vodijo člani upravnega odbora v teh izjemno težkih »korona« razmerah. V uvodnem delu je razprava 

potekala na temo zagovarjanja ukrepov, ki jih sprejme UO sekcije. Člani so bili enotnega mnenja, da 

morajo zagovarjati stališča, ki so bila sprejeta  

 

Add 1. 

Soglasno je bil sprejet naslednji: 

Sklep št. 1/2021:«Upravni odbor Sekcije za promet potrjuje zapisnika seje  z dne 2.10.2020 in 

18.11.2020.« 

 

Add2. 

Peter Mirt je podal poročilo glede predloga sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki so 

bole obravnavane v DZ – Komisiji za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Poslanska skupina 

Levica je vložila predlog naslednjih sprememb: 

- Imetnik licence mora zaposliti vse voznike vozil (prepovedo se ostale oblike dela), 

- Vozniki morajo biti zaposleni za določen/nedoločen čas, 

- Izjemoma so lahko vozniki kot samozaposleni in hkrati imetniki licenc, 

- Obvezni dokumenti v vozilu:  

o pogodba o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas,  

o dokazila o nakazilih plač in plačanih prispevkih za zadnje 3 mesece. 



 

- Vgradnja tahografa v vsa dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,3m ali več in vsa 

vozila katerih NDM ne presega 3,5t in so zasnovana in izdelana za prevoz več kot šestih potnikov 

poleg voznika; 

- Za voznike zgoraj navedenih vozil se uporabljajo določila ZDCOPMD 

- Uskladitev se zahteva v roku 6 mesecev. 

 

Strokovne službe Sekcije za promet so pisno in  v zakonitem roku podale pripombe na predlog 

zakona. Pripombe so bile predstavljene tudi na Komisiji za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki 

predlog zakona ni podprla. 

 

Add3. 

Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi: 

Sklep št. 2/2021:« MZI se poda pobuda, da se javni poziv Eko sklada RS za nepovratne finančne 

spodbude za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih razširi tako, 

da finančno sofinanciranje zajema tudi obnovljene pnevmatike.« 

 

Sklep št. 3/2021:« Ministra za gospodarstvo in ministra za infrastrukturo se pisno zaprosi za dodatna 

sredstva namenjena sektorju cestnega transporta v višini 7 mio EUR. Navedena sredstva bi bila 

namenjena za sprejem Ukrepa za povečanje učinkovitosti transportnih podjetij -  nakup telematskih 

sistemov (npr. sledenje), programske opreme za prikaz, obdelavo, analizo in arhiviranje podatkov 

digitalnega tahografa, usposabljanje v povezavi s telematičnimi sistemi, komunikacijske platforme 

za znižanje praznih kilometrov (ne programska oprema), Certifikacija po DIN EN ISO 9001 (kakovost) 

in certificiranje za hrano srednja higiena (HACCP).« 

 

Sklep št. 4/2021: «Ministrstvu za infrastrukturo (Direktoratu za kopenski promet) se posreduje 

gradivo glede porabe goriva in izpustov Co2 za motorje: dizel, ZP »otto«, ZP »dizel«, ZP »dvogorivni«, 

ki ga bo posredoval Bogdan Semenič.« 

 

Add4 

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep 

Sklep št. 5/2021 :«UO Sekcije za promet pri OZS imenuje Odbor organizacij, ki izvajajo šole vožnje v 

naslednji sestavi:  

- Mag. Igor Prah, predsednik (Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o. 

Rogaška Slatina) – pokriva področje izobraževanja in usposabljanja poklicnih voznikov; 

- Tomaž Lotrič, član (ZŠAM Celje) – pokriva področje centrov varne vožnje; 

- Milan Čadej, član (Šola vožnje Čadej, storitve d.o.o., Žalec ) – pokriva področje šol voženj.« 

Add5 

Soglasno so bili naslednji sklepi: 

Sklep št. 6/2021:« Tudi v letu 2021 se pristopi k izvedbi dogodka »Srečanje prevozniških družin in 

prevozniških podjetij Slovenije«, ki se bo predvidoma odvijal 18. 9. 2021 v Novem mestu. MZI se 

zaprosi za finančno podporo in pokroviteljstvo dogodka.« 

 

Sklep št.7/2021« Jure Dermastja iz urada vodstva OZS je vodja izvedbe dogodka »Srečanje 

prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije.« 

 

Sklep št. 8/2021:« Strokovne službe sekcije objavijo javno povabilo k oddaji ponudb za nakup 

pnevmatik za leto 2021 (za člane OZS in GZS). Tudi v letošnjem letu se projekt izvede skupaj z 

Združenjem za promet pri GZS.« 

 



 

Sklep št. 9/2021: Skliče se sestanek predstavnikov OMV, sekcije za promet in službe za podporo 

kartice Mozaik podjetnih OZS glede možne vključitve  Diners Cluba.« 

 

Predsednik sekcije je podal informacijo, da se spremljajo učinki spremenjene signalizacije na 

avtocesti A1, na podlagi katere je prepovedano prehitevanje za tovorna vozila (v določenem 

dnevnem časovnem obdobju). Ukrep je bil sprejet zaradi boljše pretočnosti in varnosti, v kolikor se 

bo izkazalo, da se ne dosega zasledovanih ciljev, se bo poiskalo ustrezno rešitev.  

 

Zapisala: Natalija Repanšek Predsednik sekcije za promet: Peter Pišek 

 


