
 
                             
                      Številka: 2022/05498-NR 

                                                                                                     Datum: 20. september 2022  

 

Zapisnik 3. seje UO sekcije za promet pri OZS 

 

Seja je potekala v četrtek, 8. septembra 2022 ob 17. uri med 17.00 in 19.00 uro, v sejni hotela Azul 

(Šuceva ulica 26, Kranj) 

 

Prisotni člani UO Sekcije za promet: Peter Pišek, Franc Seršen, Peter Mirt, Branko Cipot, Bogdan 

Semenič, Gašper Rudl, Dean Žunič, Miran Krušič, Franc Selič, Stanislav Čepon, Srečo Vidic; 

 

Ostali prisotni: Slavko Šega (vodja projekta »Obvezno poklicno zavarovanje voznikov«), Anton 

Dolinšek (predsednik odbora prevoznikov v gradbeništvu), Igor Prah (predstavnik odbora šol voženj), 

Jure Dermastja (vodja SPKSZ OZS), Natalija Repanšek (sekretarka sekcije); 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika seje UO SPR z dne 29. junija 2022 

2. Nastop Sekcije za promet na celjskem sejmu (14.-18.9.2022)  

3. Tekoče aktivnosti Sekcije za promet 

4. Pobude in predlogi 

 

 

Add 1. 

Soglasno je bil sprejet naslednji 

Sklep št. 15/28/2022:«UO Sekcije za promet potrjuje zapisnik sestanka z dne 29. junija 2022.« 

 

Add 2. 

Predsednik sekcije je podal informacijo, da bo v okviru Celjskega sejma MOS, ki bo potekal od srede, 

14. 9. 2022 do nedelje 18. 9. 2022, Sekcija za promet izvedla aktivnosti glede promocije poklica 

voznik/voznica v cestnem prometu. Povabil je vse prisotne na skupinski ogled sejma, ki bo v četrtek, 

15. 9. 2022 ob 12. uri. 

Soglasno je bil sprejet sklep: 

Sklep št. 16/29/2022:«Upravni odbor Sekcije za promet podpira aktivnosti sekcije glede promocije 

poklica voznik/voznica v cestnem prometu, ki se bodo izvedle v času Celjskega sejma MOS 14.9.-

18.9.2022. Na promociji bodo aktivno sodelovali predstavniki sekcije, kot sledi: 

- Sreda, 14.9.2022 – Igor Prah, Peter Mirt 

- Četrtek, 15.9.2022 – Branko Cipot, Slavko Šega, Peter Mirt, Andrej Mrgole 

- Petek, 16.9.2022 – Miran Krušič.« 

 

Add3. 

Predsednik sekcije je podal informacijo, da je bil v okviru sekcije na MZI podan predlog glede 

nadaljevanja kreditne linije  Sid Banke »Promet 1«. Cestni transport, še posebej sektor cestnega 

prevoza potnikov je epidemija Covid-19 močno prizadela. S pomočjo državnih interventnih ukrepov je 

sektor v dobrem okrevanju. Celotni prevozniški sektor pa se trenutno sooča z vse večjo ekonomsko 

krizo, ki je posledica agresije Rusije v Ukrajini. Zato je utemeljen predlog za zagotavljanje financiranja 

prevoznikom na podlagi sheme Promet 1 v času aktualne ekonomske krize in pobuda za sklenitev 



 

aneksa k pogodbi PS5 za spremembo naložbene strategije. Po informacijah, ki nam jih je podalo MZI, 

se trenutno čaka potrditev s strani Komisije. 

Prav tako je na kratko predstavil vsebino sestanka na MNZ na temo zastojev na mejnih prehodih in 

nasprotovanju ukinitve avtocestne policije. Sestanek je namesto ministrice vodil državni sekretar dr. 

Branko Lobnikar. Dr. Lobnikar je obljubil, da se bo zavzel za čimprejšnjo imenovanje delovne 

medresorske komisije, ki bo nadaljevala z delom reševanja problematike pretočnosti mejnih prehodov. 

Prav tako je obljubil, da se nadzori policije na AC/HC z notranjo reorganizacijo policije ne bodo 

zmanjšali, temveč ravno nasprotno. Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet naslednji 

Sklep št. 17/30/2022:«Upravni odbor sekcije za promet predlaga ministrici za notranje zadeve, da v 

medresorsko delovno skupino za boljšo pretočnost skozi mejne prehode imenuje Mirt Petra (za 

člana) in Petra Piška (za nadomestnega člana).« 

 

Add4 

Franc Selič je podal kritiko glede izjave ministra za infrastrukturo o enotnih cenah goriva na črpalkah 

ob AC in v notranjosti, saj to v praksi ni držalo. 

Nadaljnja razprava je potekala na temo problematike obveznega poklicnega zavarovanja voznikov in 

predpisanih glob za napake voznikov v postopku cestninjenja (nastavitev napačnega števila osi), ki se 

ne prestavi iz mrtve točke. 

Igor Prah je poudaril pomembnost promocije poklica voznik in opozoril na zastarele šolske programe. 

Sektor šolstva bi moral biti bolj povezan z gospodarstvom, v tem primeru konkretno s sektorjem 

prevoznikov.  

Po krajši razpravi so bili sprejeti naslednji 

Sklep št. 18/31/2022:«MZI se zaprosi, naj pristopi k podpisu novih koncesijskih pogodb za izvajanje  

GJS-IJPP na podlagi zadnjega objavljenega javnega razpisa. Pobuda se nanaša le za sklope na katere 

ni bilo podanih pritožb.« 

 

Sklep št. 19/32/2022:«Strokovne službe sekcije uradno pridobijo odgovor glede čakalnih dob pri 

reševanju vlog za subvencioniranje nakupa ekonomičnejših pnevmatik.« 

 

Sklep št. 20/33/2022:«V mesecu novembru se organizira skupščina sekcije za promet in sicer 18. 11. 

2022 ob 16. uri. Dne 17.11.2022 ob 17 uri bo sestanek UO sekcije, 19.11.2022 ob 10. uri bo sledil 

strokovni del skupščine. Dne 19.11.2022 v popoldanskih urah in 20.11.2022 bo namenjen druženju 

in mreženju članov sekcije in povabljenih gostov. Na skupščino se povabi predsednike odborov in 

delovnih skupin sekcije. Stroški nastanitve in prehrane se krijejo iz namenskih sredstev sekcije.« 

 

Sklep št. 21/34/2022:«Naslednje seje UO Sekcije za promet bodo: 26.10.2022 ob 10. uri na OZS, 

17.11.2022 ob 17. uri, 21. 12. 2022 ob 13. uri.« 

 

 

Zapisala: Natalija Repanšek Predsednik Sekcije za promet: Peter Pišek 


