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Zapisnik 4. seje (7/18) UO sekcije za promet pri OZS 
 
Seja je potekala  dne 3. 9. 208 med 10. in 14. uro v sejni sobi št. 105 Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije (Ljubljana, Celovška 71).   
 
Prisotni: Peter Pišek, Franc Seršen, Branko Cipot,  Franc Selič, Gašper Rudl, Srečo Vidic, Stanislav 
Čepon, Stefan Kocjančič; 
Opravičeno odsoten: Bogdan Semenič, Branko Tkalčič, Peter Mirt. 
 
Ostali prisotni: Slavko Šega (član kolegija predsednika OZS)  in Natalija Repanšek (sekretarka sekcije 
za promet OZS), Danijel Lamperger (direktor OZS, pod zadnjo točko dnevnega reda) 
 
Predlagan in sprejet je bil: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje UO SPR (Slovenj Gradec, 29.6.2018) in dopisne seje UO 
SPR (25.7.2018-30.7.2018)  

2. Obisk sejma v Hannovru 
3. Dogodek: Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije 2018 (Ajdovščina, 29. 

9. 2018) 
4. Stroškovna analiza cestnega tovornega prometa 
5. Pobude in predlogi 

 

Tč  Razpravljavec Vsebina 

Add 
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Peter Pišek Po uvodnem pozdravu predsednika sekcije se je opravil pregled realizacije 
sklepov pretekle seje in sicer: 
- Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o cestah –37. člen 
-lokalni promet teče po predvidenem postopku. V trenutni fazi se čaka 
odločitev organa na drugi stopnji; 
- Ponovno se pozove odvetniško pisarno za posredovanje odgovora na 
poslan predlog pogodbe o poslovnem sodelovanju; 
- zavarovalnica ima po pogodbi možnost … 
- UO SPR si je zadal številne delovne naloge in obveznosti. Ugotavlja se, da 
zaradi kadrovske podhranjenosti sekcije, številne obveznosti niso bile 
izvedene.  
- podjetju Adria Terminali Sežana se ponovno pošlje vprašanje glede 
možnosti koriščenja parkirnih mest za tovorna vozila; 
 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
Sklep št. 113/2018: »Pridobi se 6-mesečno poročilo Prometnega inšpektorata, izdajateljev licenc, 
FURS, in delovnega inšpektorata glede najhujših kršitev prevoznih podjetij.« 
 
Sklep št. 114/2018:«UO Sekcije za promet predlaga UO Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, da za 
namen nemotenega delovanja zborničnega sistema sprejme sklep, s katerim se predlaga dvig 
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članarine v višini 5 EUR.« 
 
Sklep št. 115/2018:« Peter Pišek, Slavko šega in Franc Seršen na kolegiju predsednika OZS izpostavijo 
problematiko kadrovske podhranjenost sekcije ter predstavijo predlog dviga članarine za nemoteno 
delovanje zborničnega sistema.« 
 
Sklep št. 116/2018:«Strokovne službe pripravijo odgovor glede možnosti dviga višine članarine le za 
posamezno sekcijo.« 
 
Sklep št. 117/2018:«Potrdi se zapisnik 3. seje UO SPR (Slovenj Gradec, 29.6.2018) in dopisne seje UO 
SPR (25.7.2018-30.7.2018).« 
 

 Franc Selič Opozoril je, da na področju Metlike in okolice, agentje Zavarovalnice Triglav 
pri priznavanju dodatnega 7 % popusta na avtomobilsko in premoženjsko 
zavarovanje iz naslova kartice Mozaik podjetnih, ne preverjajo ali je podjetje 
sploh član zbornice. 
 

 Gašper Rudl Glede prenove izobraževanja voznikov, se predlaga, da se nacionalna 
poklicna kvalifikacija »voznik/voznica v cestnem prometu« prilagodi 
zahtevam Direktive ES o temeljni kvalifikaciji. Na zadnjem mesečnem 
sestanku na MZI je bilo, dogovorjeno, da bo resorno ministrstvo podalo 
svoje stališče na naš predlog.  
 

 Stefan Kocjančič Udeležil se je informativnega sestanka z agencijo proti korupciji v Republiki 
Hrvaški. Tema razgovora so bila »obvezna« neevidentirana plačila voznikov 
nadzornim mejnim organom, ki jo je delegacija Sekcije za promet izpostavila 
na srečanju s predstavniki hrvaške in srbske carine v Vinkovcih. Dejstvo je, 
da se stanje do danes ni prav nič izboljšalo. 
 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
Sklep št. 118/2018:«Ministrstvo za zunanje zadeve se seznani z problematiko »obveznega« 
neevidentiranega plačevanja tujim nadzornim organom ter se jih zaprosi za pomoč.« 
 
Sklep št. 119/2018:«Novega ministra za notranje zadeve se zaprosi za sestanek na temo problematike  
dolgih čakalnih dob  na mejnih prehodih.«  
 

Add 
2 

Peter Pišek Organizacija dogodka je v polnem teku. Od članov UO in skupščine sekcije se 
pričakuje animacija ostalih članov in čim večjo udeležbo na dogodku. 
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Peter Pišek Zahvalil se je vsem prisotnim za trud, ki ga vlagajo v organizacijo dogodka ter 
apeliral na prisotne, da naj v svojih okoljih spodbudijo prevoznike k 
aktivnejši  vlogi. 
 

 Franc Seršen Vse prisotne je zaprosil za dodatno pomoč pri pridobivanju sredstev za 
izvedbo dogodka  ter animacijo prevoznikov za sam obisk srečanja. Srečanje 
prevoznikov je izjemno velik in zahteven projekt, ki ga izvršuje zelo majhna 
delovna skupina. 
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 Točka bo obravnavana na naslednji seji 
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 Sprejeti so bili naslednji: 

Sklep št. 120/2018:«Na MZI se pošlje prošnja za proučitev dodatnega možnega popusta za plačevanje 



cestnine motornih vozil, ki imajo prilagojen pogon na dvogorivni sistem ali na plin.« 
 
Sklep št. 121/2018:«Z združenjem za promet pri GZS se DRSC posreduje zahtevek po normalni 
vzpostavitvi tovornega prometa skozi mejni prehod Vinica oz. odstranitev prometnega znaka na novo 
obnovljenem mostu, ki omejuje največjo dovoljeno maso vozil na 30 t.« 
 
Sklep št. 122/2018:«Članom UO SPR se še enkrat pošlje v pregled sporočilo v zadevi prošnje za 
donacijo sredstev sekcji. V sporočilu so med drugim navede, da bodo vsi donatorji javno objavljeni na 
spletni strani sekcije  ter v reviji Obrnik-podjentik. Po uskladitvi besedila se sporočilo posreduje 
članom sekcije.« 

 Člani UO SPR Predlagali so, da bi na eni od naslednjih sej morali obravnavati tudi temo 
možne zamenjave člana UO SPR, ki se že dalj časa ne udeležuje sestankov. 
 

 Člani UO SPR Glede na bližajoč konec leta, se lahko pričakuje predlog DARSa po 
ponovnem dvigu cestnine. Glede na to, so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

Sklep št. 123/2018:« UO SPR na podlagi dostopnih finančnih pokazateljev uporabe plačljivih cest, 
ocenjuje, da je vsak predlog DARSa po dvigu cestnine neupravičen.« 
 
Sklep št. 124/2018:«Na rednem sestanku s predstavniki MZI se izpostavi tema možnih subvencij za 
sektor avtoprevozništva: gume, spojlerji … UO SPR želi biti seznanjen v kateri fazi so obljubljene 
subvencije.« 
 
Sklep št. 125/2018:«Ob bližajočem se imenovanju nove ministrice za infrastrukturo, sekretarka sekcije 
poskrbi, da se ji posreduje voščilo v imenu sekcije ter prošnja za  sestanek.« 
 

 Srečo Vidic Pojasnil je, da so se mu stroški cestnine z uvedbo novega cestninskega 
sistema povišali za 71 %. 

 Peter Pišek Podal je kritiko glede organizacije dela na OZS. UO procesira sklepe, zaradi 
kadrovske okrnjenosti sekcije pa naloge niso izvršene. UO sekcije želi biti 
učinkovit. Člani so si zadali številne naloge, zato upravičeno pričakujejo od 
vodstva OZS podporo pri učinkoviti organizaciji dela in zagotovitvi 
ustreznega števila potrebnih kadrov. Sekcija je za dodatno kadrovsko pomoč 
zaprosila že v mesecu aprilu, vendar pa do danes kljub izvedbi številnih 
večjih in zahtevnih projektov ni bilo zagotovljene nikakršne dodatne pomoči.  

 Danijel 
Lamperger 

Na kratko je predstavil organizacijo delo v zbornici ter obljubil, da bo prošnja 
za dodatno pomoč na sekciji  rešena po preteku proceduralnih postopkov 
oz. najkasneje  v roku treh mesecev. 

Sprejet je bil naslednji  
Sklep št.  126/2018:«Naslednja seja UO SPR bo v petek, 28. 9. 2018 ob 13. uri na OOZ Ajdovščina.« 

Zapisala:                 Predsednik sekcije za promet: 
Natalija Repanšek                                                     Peter Pišek 
 
 
 


