
Zapisnik 4 seje UO Sekcije za promet pri OZS 

(Radenci, 4.7.2015) 

 

Prisotni: Klobasa, Jelen, Semenič, Fijavž, Praper, Bizjak, Pečnik 

Opravičili: Zadel, Mirt, Oberč, Sršen, Selič 

Predsednik sekcije za promet Andrej Klobasa je pozdravil prisotne in ugotovil, da je 

sklepčnost zagotovljena. Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

Add/1 

V zvezi z zapisniki 2 in 3 seje, je bil zapisnik druge seje potrjen, v zvezi z tretjo sejo pa bilo 

dogovorjeno, da se prvi sklep pod točko 5 poizkuša realizirati. 

Glede zapisnikov je bilo dogovorjeno, da se zapisniki pred objavo posredujejo članom UO v 

pregled. 

Add/2 

Člani UO so pod to točko razpravljali o aktualnih zadevah na področju dela v cestnem 

prevozništvu in sprejeli naslednje sklepe: 

1. Sklep: izvedejo se regijska predavanja za prevoznike, ki zaposlujejo voznike o tem kako 

se pravilno  izvajajo postopki glede zaposlovanja in odpuščanja voznikov. 

2. Sklep: na naslednjo sejo UO SP se povabi tudi predsednika in direktorja OZS. 

3. Sklep: člani UO SP se lahko udeležijo predavanja, ki ga namerava izvesti zavarovalnica 

ASKO predvidoma 17.9.2015. 

4. Sklep: sestanek UETR, ki bo 25.9.2015 v Sloveniji naj se izvede v Portorožu ali Ljubljani 

ali Bledu. 

5. Sklep: v primeru, da se bo v javnosti naslednjič zopet obtoževalo prevoznike glede 

nepravilnosti dela z vozniki, naj OZS in GZS skupaj reagirata ter pokažeta tudi ravnanja 

voznikov. 

6. Sklep: kar se tiče problematike visokih glob iz Zakona o cestninjenju, naj se vztraja pri 

zahtevi o  znižanju. 

7. Sklep: za srečanje družinskih prevozniških podjetij v katerih delajo družinski člani,  naj se 

pripravi predlog zadolženih oseb za ta projekt. 

8. Sklep: v odredbi o omejitvi prometa med vikendi in v poletnem času naj se izvzame 

omejitev tovornega prometa na avtocestah. 

9. Sklep: glede na problematiko omejevanja tovornega prometa na določenih cestah in 

mejnih prehodih, se organizira sestanek s predstavniki MJU in MNZ – policije. 

Add/3 

Člani UO so predlagali določene aktivnosti, ki so jih opredelili v naslednjih sklepih; 

10. Sklep: še naprej se izvajajo aktivnosti za omejevanje nelojalne konkurence. V kolikor 

nadzorni organi ne bodo izvajali učinkovitega nadzora, bodo prevozniki zahtevali odstop 

vodij teh organov. 



11. Sklep: člani UO predlagajo, da se uzakoni napise na vozilih, ki izvajajo prevoze za lastne 

potrebe in da se za vozila pod 3,5 t ne predpiše licenc. 

12. Sklep: na vladne organe se posreduje dopis, da se zahteva realizacija sestanka mešane 

komisije z Italijo. 

Add/ 4 

Pod to točko je bilo dogovorjeno: 

 dopis nemške carine glede zagotavljanja minimalne plače, ki jih prejemajo prevozniki 

posreduje strokovnim službam OZS; 

 članom UO se posreduje podatke o stroških zadnje mešane komisije z Madžarsko; 

 nadaljujejo se pogovori z Kapsch in DARS glede pridobitve ABC tablic; 

 pripravi se predlog OZS za sestanek UETR glede sprememb Uredbe 561/2006; 

Vodja službe za storitve je člane UO sekcije za promet seznanil z glavnimi aktivnostmi te 

službe, ki bodo pripomogli k reševanju problemov tudi v prevozniškem sektorju. Pričakuje, da 

se bo nadaljevalo dobro sodelovanje sekretarka sekcije za promet z vodjem službe, ki bo 

tudi skrbel za učinkovito delo na tem področju. Večina članov UO so se strinjali s tem, da je 

prvenstvena naloga služb, da delo poteka učinkovito in da je stvar organizacije dela služb in 

njihove razporeditve domena direktorja in vodje služb v OZS.  

 

Seja je bila končana ob 14 uri. 

 

Zapisal: Bojan Pečnik 

Predsednik: Andrej Klobasa 


