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Zapisnik 2. redne seje v mandatnem obdobju 2018-2022 (5. v letu 2018)
UO sekcije za promet pri OZS
Seja je potekala dne 10. 5. 2018 med 13.15 in 19.30 uro v sejni dvorani Domačije Ražman – Istra.si
d.o.o. (Gračišče 1, 6272 Gračišče).
Prisotni: Peter Pišek, Franc Seršen, Peter Mirt, Bogdan Semenič, Branko Cipot, Franc Selič, Gašper
Rudl, Srečo Vidic, Stanislav Čepon, Stefan Kocjančič;
Opravičeno odsoten: Branko Tkalčič.
Ostali prisotni: Dean Žunić (predsednik Sekcije za promet OOZ Koper), Slavko Šega (član kolegija
predsednika OZS), Natalija Repanšek (sekretarka sekcije za promet OZS), Luciano Ruzzo, odvetnik (pri
1 . točki dnevnega reda)
Po uvodnem pozdravu predsednika sekcije je bil predlagan in sprejet naslednji dnevni red:
1. Pravna pomoč prevoznikom za težave, ki jih imajo na področju Italije
2. Problematika prevoznikov OOZ Koper
3. Imenovanje poslanca za skupščino OZS
4. Delovni osnutek Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu
5. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje UO SPR (4. seje v letu 2018), Ljubljana, 17. 4. 2018
6. Pobude in predlogi
- Poslovno sodelovanje s podjetjem A.B.S. Factoring Ljubljana (Stefan Kocjančič)
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Razpravljavec
Člani UO SPR
Luciano Ruzzo

Vsebina
Luciano Rizzo, odvetnik iz Italije (Pordenone) se je na kratko predstavil in
ponudil možnost sodelovanja s Sekcijo za promet. Ima bogate izkušnje pri
reševanju težav, ki jih imajo prevozniki na območju Italije. Pri izvajanju svoje
prakse prevozniki najpogosteje iščejo pomoč za:
- Vlaganje pritožb zoper očitane cestno-prometne prekrške. Največkrat
gre za predpisane globe nižjega zneska. Cene odvetniške storitve so
višje, kot pa je predpisana višina globe, zato te storitve odsvetujejo.
- Zastopanje v prekrškovnih in kazenskih postopkih, kjer so predpisane
višje globe oz. kazni in so smiselne pritožbe (npr. izvajanje
kabotaže..).
- Izterjava zapadlih obveznosti.
Da ne bi prihajalo do jezikovne bariere, odvetniška pisarna rešuje zadeve
slovensko govorečih strank preko partnerske pisarne v Kopru. Skupaj so
zainteresirani za poslovno sodelovanje z zbornico. Članom zbornice bodo
ponudili ugodne cene ter prioriteto pri obravnavanju njihovih primerov.
Vsebinsko nudijo pomoč tako na področju prevoza blaga, kot tudi potnikov.

Sklep št. 75/2018:«Za pomoč prevoznikom, članom OZS, se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju
z odvetniško pisarno Luciana Rizza, Italija. Odvetniška pisarna Sekciji za promet OZS pošlje predlog
pogodbe o poslovnem sodelovanju. Po podpisu pogodbe se informacija o možnostih koriščenja
odvetniških uslug pošlje članom.«
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Dean Žunić

Peter Pišek

Stefan Kocjančič

Opozoril je na pereč problem koprskih prevoznikov. Gre namreč za izredno
pomanjkanje parkirnih mest. Luka Koper in občina sta bili do sedaj neodzivni
na številne prošnje in pobude lokalnih prevoznikov.
Podal je informacijo, da sta bili občini Koper in predsedniku uprave Luke
Koper poslani pisni prošnji za sestanek v zadevi pomanjkanja parkirnih mest
za tovorna vozila. V kolikor sekcija ne bo prejela odgovora glede sklica
sestanka, se v naslednjem tednu instituciji uradno pozoveta iz urada vodstva
OZS. Nadaljnje aktivnosti bodo odvisne od rezultatov sestanka. Izrazil je
razočaranje nad podporo in reševanjem težav prevoznikov na ravni OOZ, saj
se vse delo prelaga na Sekcijo za promet OZS. Na naslednjem rednem
sestanku na MZI se bo izpostavila navedena problematika ter se zaprosi za
pomoč tudi z njihove strani. Morda država razpolaga z zemljišči na območju
Kopra in okolice, ki bi bila lahko primerna za parkirišča. Razmisliti velja tudi o
možnostih iskanja rešitve s pomočjo sosednjih občin (npr. Ankaran), v
kolikor bo občina Koper tudi v prihodnje neodzivna.
Predstavil je prakso v Italiji, kjer država vzpodbuja združevanje gospodarskih
subjektov, ta pa jim v zameno nudi ugodne pogoje pri najemu zemljišč.

Sklep št. 76/2018:« Sekretarka sekcije članom UO še enkrat pošlje obvestilo, ki se nanaša na
italijansko-slovenski dogovor pri izvajanju prevozov na območju Herpelje-Kozina.«
Sklep št. 77/2018:«Opravljeno je bilo štetje prometa na lokalni cestni G1-5 (Celje – Krško).Analizo
podatkov se pošlje na MZI in se zaprosi za takojšnji sestanek na temo reševanja problematike
lokalnega prometa (prioriteta: cesta Celje-Krško in Hladilniška pot – Mesna industrija Zalog). Delovna
skupina: Stefan Kocjančič, Branko Cipot, strokovne službe SPR. «
Add Člani UO SPR
Soglasno je bil sprejet naslednji:
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Sklep št. 78/2018:« »Upravni odbor Sekcije za promet v skladu s 26. členom Statuta Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije, 19. členom Pravilnika o izvedbi volitev ter 24. členom Poslovnika o
delu Sekcije za promet, imenuje predsednika sekcije Pišek Petra za poslanca skupščine OZS za
mandatno obdobje 2018 – 2022.«
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Stefan Kocjančič

Predstavil je pripravljen predlog sprememb Zakona o prevoznih pogodbah v
cestnem prometu. Predlog sprememb zakona so vabljeni prejeli skupaj z
vabilom na ta sestanek. Bistvene spremembe se nahajajo v novem 24a
členu, s katerim se vozniku prepoveduje manipulacija blaga (naklad/razklad)
ter da se transportna embalaža smatra kot tovor in je prevoznik zato
upravičen do voznine. Pošiljatelj odgovarja za pravilno naložen tovor na
vozilu. Tovor mora bili embaliran tako, da omogoča pravilno razporeditev
tovora na vozilu. Prav tako mora biti seznanitev prevoznika o prevozu
nevarnega blaga pisna, na nalogu za prevoz blaga. Sprejeta sta bila

Sklep št. 79/2018:« Pripravljen predlog sprememb Zakona o prevoznih pogodbah v CP se posreduje v
obravnavo na GZS, nato pa kot skupni predlog na MZI.«
Sklep št. 80/2018:«Strokovne službe sekcije pripravijo predlog spremembe Zakona o cestah, v delu ki
se nanašajo na izjeme pri osnih obremenitvah tovornih vozil. Gre za primere, ko voznik ne more

vplivati na razporeditev tovora (npr. kontejner) in zaradi tega preseže osno obremenitev vozila, ni pa
prekoračena NDM vozila.«
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Sklep št. 81/2018:« Direktorja OZS se obvesti o nerealiziranem sklepu UO SPR št. 49/2018, ki govori o
tem, da strokovne službe OZS proučijo možnost izpodbijanja študije MZI, ki je temelj za prepoved
uporabe lokalnih cest za tovorna vozila. Direktorja OZS se zaprosi, da UO sekcije pisno obvesti o
dodelitvi dodatne strokovne pomoči sekciji.«
Sklep št. 82/2018«Podjetje Advancing trade d.o.o. se ponovno zaprosi za odgovore, ki so jim bili
poslani na podlagi sklepa UO SPR št. 51/2018. Rok: 20. teden 2018.«
Sklep št. 83/2018.« Do naslednje seje UO morajo strokovne službe Sekcije za promet pridobiti
ponudbo treh asistenčnih centrov za nudenje pravne pomoči prevoznikom.«
Sklep št. 84/2018:« Sekretarka sekcije pridobi odgovore na naslednja vprašanja:
- Nudenje dodatnega popusta pri zavarovalnici Triglav na podlagi kartice Mozaik podjetnih (ali
obstaja kriterij, kdaj se dodatnega popusta ne odobri) in
- Pogoji za pridobitev t.im. non-claim bonusa za solidno poslovanje zavarovanca.«
Sklep št. 85/2018:«UO SPR je seznanjen s ponudbo glede možnosti najema parkirišč v Italiji za primere
zasega motornih vozil. Prevoznikom, ki bodo v težavah se posreduje kontakt.«
Sklep št. 86/2018:« Sklep UO SPR št. 58/2018 se dopolni tako da se glasi: Zaradi vse večje nelojalne
konkurence UO SPR zahteva 3-mesečno poročanje izdajateljev licenc in Inšpekcije za cestni promet
glede nadzora nad pogojem za izdajo licence – sedež podjetja. Do naslednjega sestanka UO SPR se
pričakuje informacija o številu odvzetih licenc oz. ugotovljene najhujše kršitve.«
Sklep št. 87/2018:«Vodjo javnih pooblastil Boženo-Germelj Drstvenšek se zaprosi za informacijo o
nadaljnjih aktivnostih glede vložene pobude za uvedbo vajeniškega sistema v pilotnem projektu
vajeništva za poklic »voznik«.«
Sklep št. 88/2018:«Sekretarka sekcije pošlje članom UO seznam prijavljenih sponzorjev dogodka
»Srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije 2018«. Sestanek s podjetjem Verag
Spedition Ag skliče Slavko Šega. Tema sestanka: trajnejša finančna podpora Sekciji za promet. Do
naslednje seje člani UO prinesejo seznam eventualnih sponzorjev dogodka.«
Sklep št. 89/2018:« Peter Mirt in Anton Gorše pripravita predlog rešitev za hitrejši pretok tovornega
prometa skozi MMP Bregana/Obrežje. Slavko Šega pripravi predlog rešitev hitrejšega pretoka
tovornega prometa skozi MMp Macelj. Predlogi se posredujejo MZI.«
Sklep št. 90/2018:« Mirt Peter in Stanislav Čepon se udeležita sestanka z mejno policijo MMP Obrežje.
Tema sestanka: hitrejši pretok tovornih vozil in avtobusov. Rok 10 dni.«
Sklep št. 91/2018:« Direktorja OZS se obvesti o nerealiziranem sklepu UO SPR št. 63/2018. Pripravi se
seznam nerešenih nalog. Zahteva se takojšnja rešitev. «
Sklep št. 92/2018:«Sekcija za promet pristopi k pobudi za spremembo Sporazuma med Vklado RS in
Svetom ministrov BiH o zaposlovanju državljanov BiH v RS v delu, ki ureja mobilnost na trgu dela v
državi zaposlitve. Ta del je potrebno spremeniti tako, da se določi prvo pet-letno obdobje zaposlitve
delavca migranta pri zaposlenem delodajalcu, ki je vložil vlogo za izdajo dovoljenja. Šele po preteku
petega leta zaposlitve ima delavec migrant prost dostop na slovenski trg dela.«
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Stefan Kocjančič

Podal informacijo, da je podjetje A.B.S. Factoring iz Ljubljane podalo interes
za sponzorstvo dogodka »Srečanje prevozniških družin .. »

Sklep št. 93/2018:«Do naslednje seje UO naj vsak član UO pripravi podatek, koliko sob bo potrebno
rezervirati v Ajdovščini, kjer se bo odvijal dogodek 29.9.2018. Dan pred tem bo sestanek UO Sekcije
za promet.«
Peter Pišek

Opozoril je na pomembne aktivnosti, ki jih mora pričeti sekcija nujno izvajati
zaradi pravočasnih prijav za skupinski nastop na Munchenškem sejmu . K
sodelovanju se bo povabilo vse člane sekcije. Cilj sekcije je pripraviti
odmeven sejemski dogodek s celovito predstavitvijo slovenskega cestnega
transporta.

Srečo Vidic

Opozoril je na napake novega cestninskega sistema. Opozoril je tudi na
tehnične napake naprav DARSGo, saj naj bi bile težave pri nastavitvah osi
(samodejna prestavitev). Sprejeti so bili:

Sklep št. 94/2018:« Srečo Vidic sekciji posreduje pisni nabor problematike novega cestninskega
sistema. Strokovne službe sekcije posredujejo nabor problematike na DARS in zahtevajo pisni
odgovor.«
Sklep št. 95/2018:«UO SPR predlaga spremembo Zakona o cestninjenju in sicer znižanje višine glob za
napake voznika pri cestninjenju. Globe naj se uskladijo z višino glob, ki so predpisane v Avstriji.«
Sklep št. 96/2018:«Naslednji sestanek UO SPR bo 29. 6. 2018 ob 11. uri v Slovenj Gradcu.«
Slavko Šega

Zapisala:
Natalija Repanšek

Na kratko je predstavil novo politično stranko GAS (Gospodarsko Aktivna
Stranka).
Predsednik sekcije za promet:
Peter Pišek

