
 

 

                            Sekcija za promet 

 

 

Številka: 2019/07499-NR 

                                                                                                               Datum: 24. november 2019 

 

Zapisnik 10. seje UO sekcije za promet pri OZS 

 
Seja je potekala  dne 27. septembra 2019 med 16. in 18. uro v sejni sobi OOZ Slovenska Bistrica 

(Špindlerjeva 2e, 2310 Slovenska Bistrica).  

 

Prisotni: Peter Pišek, Franc Seršen, Bogdan Semenič, Branko Cipot, Gašper Rudl, Peter Mirt, Srečo 

Vidic; 

Opravičeno odsoten: Franc Selič, Stanislav Čepon; 

 

Ostali prisotni: Stanislav Mlakar (podžupan občine Slovenska Bistrica), Strižič Silvija (predsednica 

OOZ Slovenska Bistrica), Ivan Pristovnik (član nadzornega sveta občine Slovenska Bistrica), 

predstavniki prevoznikov OOZ Slovenska Bistrica, vodja redarske službe na dogodku »Srečanje 

prevozniških družin«, Slavko Šega (član kolegija predsednika OZS), Dean Žunič (predsednik SPR 

OOZ Koper), Miran Krušič (predsednik SPR OOZ Slovenska Bistrica), Natalija Repanšek (sekretarka 

sekcije za promet OZS); 

 

Predlagan in sprejet je bila naslednji dnevni red: 

1. Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije 2019  

2. Pobude in predlogi 

Tč  Razpravljavec Vsebina 

  Prisotne je pozdravil predsednik sekcije za promet pri OOZ Slovenska Bistrica 

Miran Krušič. Sledil je pozdrav predsednice OOZ Slovenska Bistrica. Podžupan 

občine Slovenska Bistrica je poudaril, da je organizacija dogodka, kot je 

»Srečanje prevozniških družin…« odmeven in pomemben dogodek za sektor 

cestnega transporta. Veseli ga, da bo dogodek izveden v njihovem kraju, saj je 

tovrstni dogodek za občino tudi velika promocija. 

Add 

1 

Peter Pišek 

Franc Seršen 

predsednik 

organizacijskega 

odbora »Srečanje 

prevozniških 

družin..« 

Zahvalila sta se vsem, ki so kakorkoli prispevali k organizaciji tako velikega 

dogodka, ki je prerasel tudi v pomemben sejemski dogodek. Izkazale so se 

potrebe, da bi se dogodek odvijal več dni, vendar zaradi kadrovske 

podhranjenosti sekcije to v tem trenutku ni možno. Posebna zahvala gre  

predsedniku OOZ Slovenska Bistrica in predstavnikom občine, ki so bili ves čas 

aktivno vključeni v organizacijo dogodka. Predsednik sekcije je poudaril, da 

ima Slovenska Bistrica izredno pomembno geostrateško lego, ki jo je potrebno 

izkoristiti za razvoj logističnih centrov.  

Add 

2 

Peter Pišek Na kratko je predstavil vsebino zadnjega sestanka mešane komisije s Turčijo, ki 

je bila 24.9.2019 v Ljubljani. Številna turška delegacija se je sestanka udeležila 

s ciljem, da si pridobi dodatno število tranzitnih slovenskih dovolilnic. Sekcija 

za promet je ostro nasprotovala vsakemu povišanju kvote dovolilnic. Žal zaradi 

že pred leti sprejetega sporazuma med RS in Turčijo ni uspelo določiti režima 

prevozov, da bi se vsi prevozi iz Luke Koper v ostale države smatrali kot 



 

 

prevoze za tretje države. Glede na pritiske turške strani, je bilo na sestanku 

dogovorjeno, da se predstavniki prevoznikov slovenske in turške strani 

ponovno sestanejo v Turčiji (Istanbul) v mesecu novembru v času logističnega 

sejma. 

Sprejet je bil naslednji 

Sklep št. 139/2019:«Strokovne službe sekcije poskrbijo, da se v mesecu novembru (v času logističlnega 

sejma v Istanbulu) organizira gospodarsko srečanje B2B ter sestanek srečanja slovenskih in turških 

prevoznikov z namenom tesnejšega gospodarskega sodelovanja.« 

 Peter Pišek Na kratko je predstavil vsebino zadnjega sestanka pri ministrici, pristojni za 

promet. Evropska Komisija je namreč poslala ministrstvu opomin zaradi 

neenotnega sistema nudenja popustov pri poplačniškem načinu plačila 

cestnine, saj DARS ne priznava popustov EETS ponudnikom in izdajateljem 

plačilnih kartic za gorivo. Sekcija je podala jasen odgovor, da ne pristaja na 

nikakršno ukinitev popustov, saj slovenski prevozniki niso prejeli še ničesar, 

kar jim je država že obljubila. 

Na kratko je predstavil še ostale aktivnosti sekcije:  

- pobuda za spremembo načina usposabljanja voznikov; 

- sprememba za zakonodaje za boj proti nelojalni konkurenci, 

- jasnejša opredelitev prevozne pogodbe in določitev obveznih sestavin 

izdanega računa za prevozno storitev; 

- subvencioniranje nakupa motornih vozil na plin in ekonomičnejših 

pnevmatik; 

- zahteva po posebnih ukrepih MF glede cene goriva in priznavanje 

investicijskih olajšav na dve leti; 

- ukrepi za boljšo pretočnost skozi mejne prehode. 

- preko SID Banke pridobitev ugodnejših kreditov za sektor cestnega 

transporta; 

 

 Predstavniki 

prevoznikov OOZ 

Slovenska Bistrica 

Izpostavili so problematiko vstopa v Luko Koper, ki jo sekcija za promet pri OZS 

že nekaj časa rešuje. Prevozniki so prav tako mnenja, da bi moralo vodstvo 

zbornic odločneje zahtevati obvezno članstvo v zbornicah, saj se za izboljšanje 

pogojev dela po posameznih dejavnostih trudi le peščica aktivnih članov – 

koristi pa prejmejo prav si, tako člani, kot nečlani. Obstoječi način, ki je 

uzakonil neobvezno članstvo, vsekakor ni pravičen.  

Zapisala: Natalija Repanšek Predsednik sekcije za promet: Peter Pišek 

 


