Zapisnik 5 .seje UO Sekcije za promet pri OZS
Seja je potekala dne 10. 9. 2015 v sejni sobi OOZ Radovljica (Gorenjska cesta 20, 4240
Radovljica), med 13.30 in 17.30 uro.
Prisotni: Andrej Klobasa, Aleksander Bizjak, Bogdan Semenič, Bojan Praper, Branko Oberč,
Franc Seršen;
Odsotni: Borut Fijavž, Franc Selič, Mario Zadel, Miran Jelen, Peter Mirt;
Ostali prisotni: Bojan Pečnik (vodja storitev), Slavko Šega (član UO OZS), Natalija Repanšek
(sekretarka sekcije).
Vse prisotne je pozdravila predsednica OOZ Radovljica ga. Marija Hudovernik in jim zaželela
uspešno ter konstruktivno delo.
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika pretekle seje in realizacije sklepov
Zaposlovanje tujcev
Cestinjenje
Pobude in predlogi:
- Spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu in Uredbe o odpadkih
- Sestanek UETR (Ljubljana, 25. 9. 2015)
- Vabilo na prireditev DKV Euro Service, storitve, d.o.o. (industrijska cona LjubljanaRudnik,
10. 10. 2015 ob 12. uri
- Srečanje mladih prevoznikov
5. Razno

Add/1
Pri pregledu zapisnika je bilo ugotovljeno, da so sklepi realizirani, razen sklep št. 8 (»v odredbi
o omejitvi prometa med vikendi in v poletnem času naj se izvzame omejitev tovornega prometa
na AC«). Prav tako se nadaljujejo aktivnosti v zvezi reševanja problematike visokih glob iz
Zakona o cestninjenju (nosilci: Pečnik, Mohorič in Repanšek).
V zvezi z 10. sklepom prejšnje seje je bilo dogovorjeno, da prevozniki ne bodo pozivali k
odstopu vodij organov, temveč se bodo aktivnosti reševale na strokovni ravni.
Sklep 1: »potrdi se zapisnik 4. seje UO SPR.«
Add/2
V razgovoru je bilo ugotovljeno, da imajo prevozniki različne izkušnje pri postopku zaposlitve
voznika tujca. Glede na to je bil sprejet sklep 2:
»Na naslednjo sejo UO SPR se povabi ga. Zdenka Bedekovič, strokovna svetovalka OZS, ki
bo članom UO na kratko predstavila zaposlovanje tujcev po novi zakonski ureditvi.«

Add/3
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je trenutni sistem cestninjenja krivičen do uporabnika, saj ne
plača cestnine po dejansko prevoženih kilometrih. Sistem je zastarel, signalizacija pa ponekod
pomanjkljiva . Prevozniki tako nosijo bremena slabih in nestrokovnih poslovnih odločitev na
področju cestninjenja iz preteklosti. Sprejet je bil naslednji sklep 3:
»Bojan Pečnik in Andrej Klobasa preverita ali razpisa, ki jih je objavil DARS za novi cestninski
sistem vsebujeta elemente, ki bi določali vrsto cestninskega sistema: elektronski oz.
satelitski.«
Add/4
Sekretarka sekcije je na kratko predstavila predloge in pripombe, ki so bile podane na ZPCP
in na Uredbo o odpadkih. Novela ZPCP bo obravnavana konec meseca na seji vlade. O
sprejetih spremembah ZPCP bodo obveščeni prevozniki po e-pošti. Z novo Uredbo o odpadkih
ne moremo biti zadovoljni, saj niso bile upoštevane naše pripombe. Prevoznik nosi veliko
odgovornost (predpisane visoke globe) za primere nepopolne dokumentacije. To je toliko bolj
sporno zato, ker mora pošiljatelj priskrbeti popolno dokumentacijo in ne prevoznik.
Sekretarka sekcije je na kratko predstavila spremembe Uredbe (ES) št. 561/2006, ki bodo
predstavljene tudi na sestanku UETR (Ljubljana, 25.9.2015). Gre za manjše spremembe
besedila, ki bi prevoznikom prinesle veliko koristi, predpis bi postal tudi bolj jasen za vse
udeležence (prevoznike, voznike in nadzorne organe). Spremembe se nanašajo na koriščenje
odmora med vožnjo, maksimalno dovoljen dnevni čas vožnje ter poenostavitev izjeme za
enkratne mednarodne prevoze potnikov (»izjema dela 12 zaporednih dni«). Sprejet je bil sklep
4:
»Na sejo UETR so povabljeni vsi člani UO SPR. Svojo udeležbo bodo morali pravočasno
potrditi z odgovorom na sporočilo, ki ga bodo prejeli iz OZS«
Sekcija za promet je potrdila udeležbo na prireditvi, ki jo organizira podjetje DKV Euro Service,
storitve, d.o.o., ki bo 10. 10. 2015 od 12. ure dalje v industrijski coni Rudnik. Dogodek bo OZS
– SPR izkoristila za promocijo, saj bo nastopila kot sodelujoči na prireditvi, prav tako bodo
predstavljene ugodnosti kartice Mozaik podjetnih. Sprejet je bil sklep 5:
»Na prireditev DKV Euro Service, ki bo 10. 10. 2015 so vabljeni vsi člani UO SPR.«
Z ciljem, da bi k delu sekcije privabili čim več mladih, je bil sprejet sklep 6:
»Organizacijski odbor v sestavi: Aleksander Bizjak (predsednik), Borut Fijavž, Bogdan
Semenič, Bojan Pečnik in Natalija Repanšek organizira Medgeneracijsko srečanje slovenskih
prevoznikov v Kranjski gori 10. in 11. 10. 2015«
Add/5
G. Šega je podal kratko informacijo, ki se nanaša na sprejem nove uredbe o merilih in kriterijih
za določitev delovnih mest, za katera je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:

Sklep 7: »Zasedanja rusko-slovenske mešane komisije za vprašanja sodelovanja na področju
mednarodnih cestnih prevozov, ki bo potekala v Ljubljani 22. in 23. 9. 2015 se udeležita
predsednik in sekretarka sekcije za promet.«
Sklep 8: »Prireditve, ki jo za prevoznike organizira podjetje DKV in bo potekala v Ljubljani
(industrijska cona Rudnik) 10. 10. 2015 se udeležijo člani UO SPR. Na prireditvi se promovira
tudi kartica Mozaik podjetnih.«
Sklep 9: »Predstavitve novih pnevmatik Michelin, ki jo organizira podjetje Protect Trade d.o.o.
iz Šentjurja dne 22. 9. 2015 se udeležijo: Aleksander Bizjak, Bojan Praper, Bojan Pečnik.«
Sklep 10: »Ogleda novega servisnega centra Brdo - Prigo, ki bo 24. 9. 2015 ob 14. uri se
udeležijo: Aleksander Bizjak, Bojan Praper, Franc Seršen, Andrej Klobasa.«
Sklep 11: »OZS bo gostila sestanek UETR, ki bo v petek 25. 10. 2015. Sestanka se lahko
udeležijo vsi člani UO SPR s predhodno najavo sekretarki sekcije.«
Sklep 12: »Tuji delegati, ki se bodo udeležili sestanka UETR in ki bodo prispeli v Ljubljano 24.
9. 2015, bo Sekcija za promet pogostila v Pivnici Union. Goste bodo sprejeli: Andrej Klobasa,
Aleksander Bizjak, Bojan Pečnik in Natalija Repanšek.«
Sklep 13: »Zasedanja latvijsko-slovenske mešane komisije za vprašanja sodelovanja na
področju cestnih prevozov, ki je predvidena v Rigi med 6.10. in 8. 10. 2015 se udeležijo:
Andrej Klobasa, Bojan Praper in Natalija Repanšek.«
Sklep 14: »V Mariboru bo 14. 10. in 15. 10. 2015 potekla logistična konferenca pod naslovom
»Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2015«. Konference se udeležita: Andrej Klobasa in
Natalija Repanšek.«
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Predsednik sekcije za promet:
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