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Zapisnik 8. seje (11/18) UO sekcije za promet pri OZS 
 
Seja je potekala  dne 20. 12. 2018 med 14. in 16. uro v sejni sobi gostišča Kmetec (Zagrad 140A, 
Celje). 
 
Prisotni: Peter Pišek, Franc Seršen, Peter Mirt, Bogdan, Semenič, Branko Cipot, Franc Selič, Gašper 
Rudl, , Srečo Vidic, Stanislav Čepon; 
Opravičeno odsoten: Branko Tkalčič, Stefan Kocjančič; 
 
Ostali prisotni: Slavko Šega (član kolegija predsednika OZS), Božena Germelj-Drstvenšek (vodja javnih 
pooblastil OZS), Gregor Gregorin (odvetnik), Milan Slokar (predsednik Sekcije za prevoz blaga pri 
GZS), Igor Sep (strokovni sodelavec Združenja za promet pri GZS)  in Natalija Repanšek (sekretarka 
Sekcije za promet pri OZS); 
 
Predlagan in sprejet je bil: 

1. Poslovno sodelovanje Sekcije za promet z zunanjo odvetniško pisarno 
2. Uskladitev cen licenc in dovolilnic 
3. Pobude in predlogi 

 

Tč  Razpravljavec Vsebina 
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1 

Peter Pišek Pozdravil je vse prisotne in se zahvalil za udeležbo na sestanku. Glede na 
številne težave, s katerimi se srečujejo prevozniki pri opravljanju svoje 
dejavnosti je nujno, da se v okviru sekcije zagotovi tudi ugodna pravna 
pomoč članom. Žal zbornični sistem ne prenese finančne obremenitve 
zaposlenega odvetnika, zato je nujno potrebno poiskati zunanjo pomoč. Na 
sestanek je zato povabljen odvetnik g. Gregor Gregorin, ki se v sklopu svoje 
dejavnosti večkrat srečuje s težavami prevoznikov in pozna specifiko 
dejavnosti cestnega prevozništva. 
 

 Gregor Gregorin Na kratko je predstavil odvetniško družbo Gregorin in bogate dolgoletne 
izkušnje predvsem na področju civilnega, pogodbenega odškodninskega, 
gospodarskega, izvršilnega, zemljiškoknjižnega, kazenskega, upravnega in 
delovnega prava. 

 
Sklep št. 160/2019:«Odvetnik Gregor Gregorin pripravi predlog pogodbe o poslovnem 
sodelovanju s sekcijo za promet.« 

 
Add 
2 

 
Božena Germelj-
Drstvevnšek 

 
Prisotne je seznanila z uskladitvijo cen licenc in dovolilnic, ki jih bo v letu 
2019 potrdilo Ministrstvo za infrastrukturo. Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi Zakona o prevozih v 
cestnem prometu izvajata javno pooblastilo na področju licenc za 
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opravljanje prevozov v cestnem prometu in dovolilnic za mednarodni 
prevoz blaga. Izvajanje upravnih nalog na podlagi podeljenega javnega 
pooblastila izdajatelja licenc in dovolilnic zagotavljata s ceno, ki jo krijejo 
uporabniki listin. Cena so bile določene leta 2001 in se vse do danes niso 
spreminjale. V kolikor bi v celoti upoštevali letno inflacijo, bi bile cene 
storitev bistveno višje. Poleg rasti cen življenjskih potrebščin, se je v tem 
obdobju sprejela nova zakonodaja, ki zahteva dodatne postopke za 
izdajatelje, bistveno se je povečal obseg upravnih postopkov, ki jih 
izdajatelja ne zaračunavata, nekateri postopki pa do sedaj niso bili 
ovrednoteni.  
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Člani UO 
Slavko Šega 

Razprava je potekala na temo priznavanja dnevnic voznikom v času 
koriščenja tedenskega počitka v tujini ter problematike poklicnega 
zavarovanja voznikov. Sistem plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje 
je v Sloveniji pomanjkljivo urejen in zastarel. Poleg tega nejasnost predpisov 
vnaša pravno negotovost v sistem in povzroča pojavljanje razlik v 
tolmačenju in uporabi predpisov v praksi. V zadnjem času se pojavljajo vse 
večji pritiski sindikatov, ki predstavljajo voznike, k vključevanju delavcev v 
sistem poklicnega zavarovanja, pri čemer si sodna praksa in strokovna 
javnost nista enotni, pod katerimi pogoji takšna obveznost dejansko sploh 
nastopi. Zaradi tega je bil, na pobudo Sekcije za promet pri OZS, ministrici 
za delo poslan poziv za reaktivacijo Komisije pri ZPIZ, ki bo odločala o 
ugotovitvi delovnih mest, na katerih je obvezna vključitev v poklicno 
zavarovanje. Na ta način bi bil delodajalcem omogočen vstop in izstop iz 
sistema poklicnega zavarovanja ob ugotovljenih spremenjenih pogojih. V 
kolikor do ureditve področja v najkrajšem možnem času ne bo prišlo, bo 
potrebno ugotavljati odškodninsko odgovornost države zaradi nedopustne 
opustitve dolžnega ravnanja, ki ji ga je naložil zakon. Poziv so podpisale tudi 
ostale delodajalske organizacije: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje 
delodajalcev Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije in Združenje 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.  
Sprejet je bil naslednji sklep: 
 

Sklep št. 161/2018:«Naslednja seja UO SPR bo v četrtek, 17. 1. 2018 ob 10. uri na OZS.« 
 

Zapisala:                 Predsednik sekcije za promet: 
Natalija Repanšek                                                     Peter Pišek 
 
 
 


