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                                                                                                                  Datum: 6. oktober 2020 

 

Zapisnik 6. seje UO sekcije za promet pri OZS 
 

Seja je potekala  dne 2. oktobra 2020 med 16. in 20.00 uro. Sestanek je potekal v sejni sobi Območne 

obrtno-podjetniške zbornice Koper (Staničev trg 1, Koper). 

 

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

Selič, Miran Krušič, Srečo Vidic, Stanislav Čepon; 

Opravičeno odsoten: Peter Mirt 

Ostali prisotni: Slavko Šega (član kolegija predsednika OZS), Sergej Pinter (predsednik OOZ Koper), 

Božena Germelj-Drstvenšek (vodja javnih pooblastil OZS), Andreja Kozlovič (sekretarka OOZ Koper), 

Marko Rondič (direktor OOZ Ajdovščina),  Natalija Repanšek (sekretarka Sekcije za promet); 

 

Predsednik OOZ Koper, Sergej Pinter je pozdravil vse prisotne in jim zaželel uspešno in konstruktivno 

sejo. Predsednik Sekcije za promet, Peter Pišek se je zahvalil za povabilo. Poudaril je velik pomen po 

povezovanju članov vseh regij in zanimanje članov za delo sekcije. S možnostjo prisostvovanja na 

sestankih UO sekcije za promet člani sekcije tako pobliže spoznajo širšo problematiko prevoznikov in 

začutijo  delovanje sekcije. 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Sestanek pri ministru Ministrstva za infrastrukturo (poroča: Peter Pišek) 

2. Predstavitev sprememb Pravilnika o licencah in njihovi učinki na dejavnost (Božena Germelj-

Drstvenšek) 

 

Add 1. 

Predsednik Sekcije za promet je podrobneje predstavil nujnost po sprejemu ukrepov za boj proti 

nelojalni konkurenci na področju cestnih prevozov. Tudi zadnje spremembe Zakona o prevozih v 

cestnem prometu in spremembe pravilnika o licencah vsebujeta pomembe vsebine za boj proti 

nepošteni konkurenci na trgu cestnih prevozov ter pomemben prispevek za zaščito domačega 

prevoznika. Ker na terenu prihaja do različnih, največkrat napačnih razlag, bodo natančne vsebine 

sprememb predstavljene na današnjem sestanku. 

 

Add2. 

Ga. Božena Germelj je podrobneje predstavila nove spremembe na področju pogojev za pridobitev 

licence.  Ugotavlja se, da je na terenu kar nekaj negodovanja glede novosti, ki  pa se pojavljajo pretežno 

zaradi nepoznavanja oz. napačnih razlag. Sekcija za promet do sedaj ni bila seznanjena s konkretnim 

primerom, da bi nove spremembe pravilnika vplivale na domačega prevoznika, saj se te nanašajo 

izključno le na licenco Skupnosti – opravljanje mednarodnih prevozov v cestnem prometu. Za dodatne 

strokovne razlage, tudi na terenu, so strokovne službe zbornice na razpolago in se bodo odzvale na  

vsako povabilo OOZ. 

 

Novosti na področju pogojev za pridobitev licence Skupnosti: 

1. Upravljavec prevoza: 



 

- Upravljavka prevozov je zaposlena za polni delovni čas, vendar 4 ure koristi porodniško. Ker je 

zaposlena za polni delovni čas, izpolnjuje pogoj upravljavke prevozov. 

- Oseba, ki je več kot 50% lastnica v dveh ali več prevozniških podjetjih, je lahko tudi upravljavec 

prevozov v vseh podjetjih. 

- Oseba, ki je v enem podjetju več kot 50% lastnica, v drugem pa je zaposlena za polni delovni čas tudi 

v obeh podjetjih izpolnjuje pogoj upravljavca prevozov. 

- Če je lastnik prevozniškega podjetja druga pravna oseba, lastnik te druge pravne osebe ne more biti 

upravljavec prevozov. 

- Novi pogoji upravljavca prevozov se nanašajo samo na izpolnjevanje pogojev licence Skupnosti in ni 

povezano z upravljavcem pri nacionalni licenci. 

  

2. Poslovni prostor: 

- V primeru ločenega poslovnega prostora od sedeža podjetja obvezen vpis poslovne enote v AJPES 

ali vpis podružnice. 

- Če poslovni prostor ni v lasti prevoznika, je potrebno priložiti pogodbo o najemu poslovnega 

prostora oziroma izjavo lastnika poslovnega prostora, če je lastnik podjetja bližnji sorodnik (oče, 

mama, brat, sin). 

- Lastnik več podjetij (s.p., d.o.o. ali več d.o.o.) lahko za opravljanje dejavnosti uporablja isti poslovni 

prostor, ki pa mora ustrezati po velikosti skupnemu število vozil, za katere imajo podjetja izdane 

izvode licence Skupnosti 

- V primeru, da ni mogoče razbrati iz identifikacijskih podatkov o objektu, v katerem je poslovni 

prostor vpisa v zemljiško knjigo , lahko izdajatelj zahteva dopolnitev podatkov ali izpis iz zemljiške 

knjige 

- Poslovni prostor je lahko tudi v stanovanju (npr. dnevna soba, kabinet) Bistveno je, da ima podjetje 

na razpolago predpisano kvadraturo za namen dejavnosti. 

- Posameznih poslovnih prostorov ni potrebno etažirati morajo pa biti ločeni eden od drugega in 

ustrezno označeni. Seveda je potrebno dokazati lastništvo in najem. 

- Če novi lastnik nepremičnine še ni vpisan v zemljiško knjigo, je potrebno priložiti kupoprodajno 

pogodbo o nakupu nepremičnine in potrdilo o vloženem predlogu za vpis v zemljiško knjigo. 

- Če večji poslovni prostor ( npr. 50 m2) uporabljata dve podjetji,  pri čemer vsako podjetje uporablja 

svoj del prostora, je potrebno prostor pregraditi, tako da sta dve samostojni enoti ( v primeru 

različnih lastnikov) 

- Podjetje mora imeti celotno kvadraturo poslovnih prostorov na enem naslovu. 

- V primeru, da prevoznik širi prevozniško dejavnost in zahteva dodatne izvode licence Skupnosti, ki 

zahtevajo novo velikost poslovnega prostora, mora priložiti vlogi za spremembo tudi novo izjavo o 

ustreznosti poslovnega prostora 

- V primeru, ko ima podjetje svoj sedež v montažnih poslovnih prostorih (kontejnerjih), ki nima 

naslova, to ne more šteti za sedež oziroma ustrezne prostore. Osnova za poslovanje firme je sedež, ki 

ga pa na tem mestu nima in tudi ne more imeti registrirane poslovne enote, saj nima naslova. 

Prostori morajo biti na sedežu oziroma vsaj na poslovni enoti. 

  

3. Uradne ure: 

- Podjetje, ki dejavnost opravlja kot dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.), mora imeti prav tako 

uradne ure v skladu s pravilnikom. 

  

4. Pisarniška oprema: 

- Pogoj, da mora imeti podjetje  pisarniško opremo za vsakega zaposlenega se smiselno uporablja za 

zaposlene, ki neposredno sedijo v poslovnem prostoru in od tam opravljajo prevozniško dejavnost. 

- Na seznam je potrebno navesti seznam opreme v poslovnem prostoru. 



 

  

5. Komunikacijska oprema: 

- Vsak prevoznik mora imeti vsaj internetno povezavo, računalnik, lahko tudi internetna povezava 

preko mobilnega telefona. 

  

6. Vozniki in ostali zaposleni: 

- Če je lastnik podjetja tudi zaposlen v podjetju, je lahko hkrati voznik, upravljavec prevozov in tudi 

ostali zaposlen. To velja tudi za s.p. in za zaposlene upravljavce prevozov. 

- Če se poveča število izdanih izvodov licence Skupnosti posameznemu podjetju  ali če se zmanjša 

število zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih, je potrebno izdajatelju predložiti nov  seznam 

zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih, vendar le v primeru če sprememba vpliva na spremenjene 

pogoje in če so se podatki o zaposlenih od zadnjega seznama spremenili. 

 

 

 

Zapisala: Natalija Repanšek Predsednik sekcije za promet: Peter Pišek 

 


