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Zapisnik 3. seje UO sekcije za promet pri OZS 
 
Seja je potekala  dne 28. 2. 2019 med 10. in 14.00 uro v sejni sobi št. 106 Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije.   
 
Prisotni: Peter Pišek, Franc Seršen, Peter Mirt, Bogdan Semenič, Branko Cipot, Franc Selič, Srečo 
Vidic, Stanislav Čepon;  
Opravičeno odsoten: Gašper Rudl 
 
Ostali prisotni: 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); 
Pod 1. točko dnevnega reda: Manuel Pungertnik (AMZS), Petra Wagner Čuk (AMZS CVV), Nika Spital 
(AMZS CVV), Roman Veber (ADR Storitve d.o.o.); 
 
Predlagan in sprejet je bil: 

1.  Sodelovanje z izobraževalnimi centri, ki izvajajo usposabljanje voznikov 
2. Organizacija dela v sekciji za promet 
3. Pobude in predlogi 

 

Tč  Razpravljavec Vsebina 
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Peter Pišek Pozdravil je vse prisotne. Na kratko je predstavil problematiko trenutno 
veljavnega sistema izobraževanja voznikov ter poudaril, da je nujno 
potrebno pristopiti k popolnoma novemu konceptu izobraževanja. Vse več je 
voznikov, ki zaradi svoje neizkušenosti in pomanjkljivega znanja pri svojem 
delu povzročajo škode (tako na blagu, kot tudi na vozilih). Zaradi tovrstnih 
škod, zavarovalnice podjetja obravnavajo strožje in ukinjajo že pridobljene 
bonitete oz. poslovne popuste. 

 Roman Veber Na kratko je predstavil storitve, ki jih izvaja podjetje ADR Storitve d.o.o.:   
- svetovanje pri zaposlitvi delavcev iz BIH, HR, MK in ostalih tretjih držav; 
- selektivni izbor delavcev za posamezno delovno področje; 
- priprava celotne dokumentacije za zaposlitev delavca in izvedba postopka 
za pridobitev enotnega delovnega dovoljenja. 
 
Storitev izbora delavca ter pridobitev delovnega dovoljenja znaša 950 EUR. V 
tem primeru nudijo tudi enomesečno garancijo na pravilno izbiro delavca. V 
kolikor se v prvem mesecu izkaže, da delavec ne ustreza zahtevam 
naročnika, brezplačno predlagajo v zaposlitev drugega delavca. V tem 
primeru naročnik nosi le stroške upravne takse.  
V primeru, da naročnik sam vodi postopek pridobitve delovnega dovoljenja, 
je cena storitve za 100 EUR nižja. 
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 Peter Pišek Storitve kot jih ponuja podjetje ADR Storitve so dobrodošle za področje 
prevozništva. Svetuje, da bi garancijska doba za zamenjavo delavca trajala 
vsaj tri mesece. 
 

 Manuel 
Pungertnik 
Petra Wagner 
Nika Spital 
 
AMZS 

Gostje so na kratko predstavili vlogo AMZS - Centra varne vožnje na 
Vranskem ter način usposabljanja voznikov pod okriljem profesionalnih 
mentorjev. Razlikuje se pristop k izobraževanju voznikov z že pridobljenimi 
izkušnjami, od tistih, ki se šele podajajo na pot profesionalnega voznika. 
Izobraževanje temelji na ekonomski in varni vožnji. Razočarani so nad 
odnosom do izobraževanja, ki ga imajo delodajalci.  Vlaganje v izobraževanje 
zaposlenih bi moralo predstavljati dodano vrednost in ne nepotrebni 
strošek. Na področju izobraževanja voznikov se to še posebej odraža, saj je 
splošno znano, da edini temelj rednega usposabljanja predstavlja le cena 
izvedbe usposabljanja in ne kvaliteta.  S takšnim načinom je popolnoma 
razvrednoteno izobraževanje in posredno tudi sam poklic voznika.   
 

 Peter Pišek Poudaril je, da predstavljajo kar 85 %  cene prevozne storitve stroški, ki jih 
določa država. Zato je izobražen kader v podjetju izrazitega pomena. Dober 
delavec med drugim pomeni tudi konkurenčno prednost posameznega 
podjetja. Na vseh področjih, še posebej pa na področju prometa se vse bolj 
izkazuje, da je potrebno oz. če ne že obvezno vse-življenjsko učenje. Sekcija 
je že pred časom ministrstvu podala pobudo za popolno prenovo 
izobraževalnega sistema profesionalnih voznikov. Usposabljanje bi moralo 
vključevati praktični del iz področja ekonomske in varne vožnje. Ta bi se 
lahko izvajala v sodelovanju s proizvajalci vozil. Vsekakor pa vidi v bodoče le 
manjše število kvalitetnejših centrov  izobraževanja voznikov. Zato si želi 
tesnejšega sodelovanja s predstavniki obeh podjetij, ki sta se udeležili tega 
sestanka. 
 

Sklep 54/2019: » AMZS CVV se zaprosi, da pripravijo ponudbo za izvedbo ekonomske in varne vožnje, 
ki bo izvedena na poligonu na Vranskem.« 
 

 Mirt Peter Opozoril je na nujno potreben preklop razmišljanja glede izobraževanja. 
Izredno nizka zainteresiranost v panogi je med drugim tudi  posledica nizke 
izobraženosti in splošne vzgoje. Ne moremo biti zadovoljni tudi z znanjem, ki 
ga pridobijo bodoči vozniki v avtošolah za B-kategorijo.  
 

Sklep 55/2019:« Podjetje AMZS SVV se povabi k sodelovanju na septembrskem dogodku Srečanje 
prevozniških  družin in prevozniških podjetij Slovenije.«  
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Peter Pišek Na sekciji so v postopku izvedbe številni projekti in naloge – od strokovnih 
vsebin ( aktivnosti za spremembo predpisov) do tehnično-administrativnih 
(organizacija strokovnih srečanj in dogodkov). Glede na izrazito obsežen 
nabor delovnih nalog, ki jih je potrebno v kratkem realizirati, vodstvu OZS 
UO SPR predlaga, da skupaj proučijo možnosti  za kadrovsko pomoč pri delu 
na  sekciji. Redni tedenski sestanki sekretarke sekcije z direktorjem glede 
razporeditve delovnih nalog naj še vedno potekajo. Vodstvo zbornice se 
prosi za kadrovsko pomoč.  
 

 Danijel 
Lamperger 

Pripravil je poročilo o izvajanju delovnih nalog sekcije ter navedel sodelavce 
OZS, ki trenutno nudijo pomoč sekciji.   Nekatere delovne naloge je prevzel 
tudi sam direktor. OZS sekciji zagotavlja posredno in neposredno pomoč. V 



tem trenutku opravljajo delo za sekcijo: Nina Scortegagna Kavčnik (priprava 
pogodb za sponzorstvo), Dragica Flis (administrativno-tehnična pomoč),  
Božena Germelj-Drstvenšek (področje izobraževanja voznikov), Dušan Bavec 
(poklicno zavarovanje voznikov), Bojan Pečnik (projekt vračila dela  kupnine 
preplačanih vozil), 20 % vseh strokovnih svetovanj zajema svetovanje 
članom sekcije za promet. Skladno z organizacijo dela ni vidi projekta, da ga 
ne bi bilo možno izpeljati in to kakovostno. Problem je, ker so projekti 
sekcije začrtani preširoko in ni narejenega konkretnega načrta.  Tudi 
področje svetovanja za člane sekcije se lahko prerazporedi. Poudaril je, da 
bo zbornica sekciji nudila celotno podporo.  

 Peter Pišek Zahvalil se je za pomoč pri organizaciji dela na Sekciji in direktorjev osebni 
prispevek. Glede na obseg zadanih aktivnosti sekcije je vsekakor potreba po 
dodatni kadrovski okrepitvi.  

Soglasno so bili sprejeti:  

Sklep 56/2019:« Danijel Lamberger prevzame delovno nalogo problematike parkirišč za tovorna vozila 
na območju MOL. Potrebno je obvestiti prevoznike ter pridobiti kontakte vseh zainteresiranih podjetij, 
ki bi najela parkirna mesta ali jih gradila na območju MOL. Na MOL je potrebno posredovati analizo 
potreb do 27.3.2019 z namenom vključitve v strokovno presojo ter podati pobudo za spremembo in 
dopolnitev OPN MOL ID.« 
 
Sklep 57/2019:«Ministrstvu za finance, za infrastrukturo, za gospodarski razvoj in tehnologijo, za javno 
upravo in za okolje in prostor se posreduje prošnja za sledečo tematiko: 
- skupni sestanek ministrov na temo: razvoj izgradnja malih logističnih centrov v RS, cca 20 MLC in 3 
intermodalne logistične centre na V in X cestnem koridorju;  
- prostorska politika umeščanj MLC in IMLC; 
- davčna politika: gorivo; 
- investicijske olajšave na dve leti; 
- subvencije, finančne spodbude za transportni sektor; 
- opredelitev transporta in logistike kot strateške gospodarske panoge v RS; 
- nelojalna konkurenca – že pripravljen predlog spremembe zakonodaje.« 
 
Sklep št. 58/2019:«Ministrstvom pristojnim za: javno upravo, notranje zadeve, infrastrukturo, zunanje 
zadeve, gospodarstvo in Policiji se naslovi prošnja za skupni sestanek na temo problematike 
pretočnosti mejnih prehodov, zastojev pred predorom Karavanke in problematike dolgotrajnih 
postopkov izdaje delovnih dovoljenj za voznike.« 
 
Sklep št. 59/2019:«Strokovne službe sekcije pripravijo osnutek pogodbe o sponzorstvu in najemu 
prostora za izvedbo Srečanja prevozniških družin.«  
 
Sklep št. 60/2019:«Podjetju ADR Storitve d.o.o. se predlaga sklenitev pogodbe o poslovnem 
sodelovanju s Sekcijo za promet. Predlaga se, da imajo člani zbornice 10 % popust.« 
 
Sklep št. 61/2019:«Imenuje se delovna skupina za pripravo in izvedbo svečane skupščine za obeležbo 
50-let delovanja Sekcije za promet v naslednji sestavi: Peter Mirt – predsednik, člani: Bogdan Semenič, 
Franc Selič in Stanislav Čepon. Na skupščino se povabi vsa dosedanja vodstva. Pristojne na zbornici je 
potrebno zaprositi, da se proučijo predlogi za podelitev priznanj funkcionarjem. Svečana skupščina se 
bo izvedla v mesecu novembru 2019.«  
 
Sklep št. 62/2019:« Takoj je potrebno pristopiti k rezervaciji sob za namene strokovnega ogleda sejma 
v Munchnu (6.6.-7.6.2019). Potrebno je izoblikovati končni program obiska sejma. Nosilec delovne 
naloge: Peter Mirt.« 
 



Sklep št. 63/2019:«Naslednja seja UO SPR bo potekla na OOZ Sevnica, v dveh delih in sicer: 10. 3.2019 
ob 14. uri (prvi del) in 11. 3. 2019 ob 9. uri (drugi del). Za dne 21. 3. 2019 ob 10. uri je predvidena seja 
UO SPR na sedežu OZS.« 
 
Sklep št. 64/2019:«Člani UO SPR so vabljeni, da si rezervirajo čas v petek, 10. maja 2019 ob 11. uri v 
Portorožu (Hotel Slovenija). Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2019 bodo predstavljene na 
tradicionalnem 17. Forumu obrti in podjetništva. 
 

  

 
Zapisala:                 Predsednik sekcije za promet: 
Natalija Repanšek                                                     Peter Pišek 
 
 
 


