
Poročilo o delu januar – april 2016 – Sekcija za promet 

 

Izvedene so bile aktivnosti za reševanje naslednje problematike cestnih prevoznikov: 

- določanje kvot za zaposlovanje invalidov, (v teku) 

- zahteva po priznavanju investicijskih olajšav za delovna vozila, (čakamo odgovor MF) 

- nasprotovanje uvedbi bencinskega centa, (urejeno) 

- zahteva po ustrezni signalizaciji na cestninskih postajah, (v teku; DARS je dal obljubo, da se bo 

zadeva uredila) 

- ustrezno delovanje zimske službe DARS, (v kratkem predviden sestanek članov UO sekcije za promet 

OZS in združenja za promet GZS) 

- možnost pridobitve oz. obnove ABC tablic, (DARS preverja možnost »oživitve« starih tablic) 

- zahteva po ureditvi uradne evidence vozil za namene postopka registracije vozila; (prejeli dva 

odgovora s katerim ne moremo biti zadovoljni. Potreben sklic sestanka.) 

- hitrejša pridobitev obveznih dokumentov za voznika tujca; (urejeno) 

- izdaja kartice za DT (za voznika tujca) z veljavnostjo 5 let; (urejeno) 

- podana zahteva, da se poklic voznika uvrsti na seznam deficitarnih poklicev in se objavi v Odredbi o 

določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela; (urejeno) 

- zahteva po spremembi oz. odpovedi Sporazuma o zaposlovanju med Slovenijo in BiH; (urejeno: 

sporazum je v »prenovi«) 

- podan predlog za spremembo načina obračuna DDV za mednarodni prevoz potnikov; (čakamo 

odgovor MF; odgovor komisarke Bulčeve: zadeva se bo urejala tudi na evropski ravni) 

- pobude za pridobitev navodil za ločeno vodenje evidenc (za izvajanje dejavnosti GJS), (s strani 

prevoznikov sprejemamo predloge; predlog bo oblikoval MZI – dana obljuba) 

- podpora za odpravo omejitve tovornega prometa za tovorna vozila NDM nad 7,5 t – MMP Sočerga, 

(urejeno) 

- organizirani terenski ogled lokalne ceste (Kozina-Kastelec, Kozina-Klanec-Ocizla) z namenom 

odprave omejitve cest za tovorna vozila; (poslan bo poziv za ugotovitve) 

- poslana pobuda za preventivno akcijo ozaveščanja vseh voznikov za primere srečanja z vozilom, ki je 

označen za prevoz skupine otrok; (generalna policijska uprava obvestila o problematiki vse uprave) 

- sodelovanje z AVP v preventivni akciji »varnostni pas«; (urejeno) 

- pridobivanje in posredovanje ustreznih informacij za reševanje problematike ruskih ukrepov proti 

Ukrajini (prepoved vstopa ukrajinskim voznikom, ki so zaposleni pri slovenskem delodajalcu); (pomoč 

je bila nudena; koordinacija je potekala z ruskim poslaništvom v RS) 

- podane pripombe na Zakon o napotitvenih delavcih v tujino (urejeno: zakon je v medresorski 

obravnavi) in Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi 



v cestnih prevozih (urejeno: preprečili smo izredno visoke globe, ki so bile predvidene za kršitve »12-

dnevnega pravila« - sedaj je enako kot pri ostalih kršitvah: rangiranje) 

- Generalni policijski upravi predstavljena problematika tuje nelojalne konkurence, prevozov »za 

lastne potrebe«, problematika organiziranega prevoza skupine otrok (o problematiki obveščene vse 

uprave, poostreni nadzori se izvajajo nad t.im. »prevozi za lastne potrebe«, vleka tujih prikolic…) 

- sodelovanje pri aktivnostih za izključitev odgovornosti prevoznih podjetij za napake voznikov; 

(prekrškovni organi obveščeni o  sodbi VHS IV Ips 9/2015) 

- sodelovanje z MDDSZ in ZZZS glede dokumentacije na podlagi Uredbe ES 883/2004 (za osebe, ki 

opravljajo delo v mednarodnem cestnem prometu); (urejeno) 

- odgovor na pobudo Trgovinske zbornice  za spremembo 110a. člena Zakona o prevozih v cestnem 

prometu (solidarna odgovornost naročnika/prejemnika/pošiljatelja za plačilo voznine); (urejeno: 

odgovor MZI, da se ZPCP v tem delu ne bo spreminjal) 

- reševanje problematike prekomernih kompenzacij prevoznikov, ki opravljajo GJS-javne linijske 

prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu; (trenutno je v postopku reševanja samo še en 

prevoznik z navedeno težavo; gre za specifiko dela vsakega posameznika, zato se je problematika 

reševala ločeno) 

- sodelovanje v projektu uvajanja IJPP (integriranega javnega potniškega prometa); (delno rešeno, 

kajti pravna podlaga-aneks k pogodbi je še v pripravi in ga še nismo prejeli; realizirano: prevozniki ne 

bodo nosili dodatnih stroškov zalednih sistemov, upravljalec prevozov bo neodvisni organ; pilotni 

prevozi se pričnejo v juniju letošnjega leta) 

- reševanje problematike strelskih napadov na slovenske avtobuse v Italiji; (delno urejeno; prevozniki 

nam še vedno niso (kljub številnim urgencam) poslali podatkov, ki jih moramo poslati na MZZ) 

- sodelovanje na mešani slovensko-avstrijski komisiji za področje cestnih prevozov blaga in potnikov; 

(o vsebini ste bili seznanjeni) 

- pobuda za prometno ureditev, ki bo omogočala večjo pretočnost za tovorni promet pred predorom 

Karavanke (termoskener);  

(DARS je podal obljubo: - da se prepoved prometa za tovorna vozila v času praznikov in 

vikendov tudi v Avstriji zaključi ob 21. uri in se tako izenači z ureditvijo v Sloveniji, 

- da v primeru, če se avstrijska stran ne strinja s prejšnjo alinejo, kljub temu dovolijo vozilom iz 

smeri Slovenije prehod predora Karavanke že ob 21. uri in omogočijo parkiranje na avstrijski strani do 

22. ure, ko lahko skladno z veljavnimi predpisi nadaljujejo z vožnjo po avstrijskih cestah, 

- ponovno naj se izvede analiza tveganja za cestni predor Karavanke in glede na rezultate 

prouči možnost omilitve varnostnih ukrepov (termoskener, interval za doziranje tovornih vozil v 

predor). 

- sodelovanje pri pobudi naslovljeni na MDDSZ za možnost dela na podlagi podjemne pogodbe; 

(podana zahteva na MZD) 

- pridobitev stališč Komisije na temo obračunavanja DDV za mednarodni prevoz potnikov in uvedbe 

nemške minimalne plače; (urejeno: prejeli ste v vednost) 

 

 



 

Ostalo: 

- sodelovanje na okrogli mizi na temo pomanjkanja voznikov (organizator: revija Transport), 

- organiziranje seminarja »Mednarodni prevozi v cestnem prometu, kabotaža in obvezni dokumenti« 

- sodelovanje z mediji in odgovori na vprašanja novinarjev 

- sodelovanje z tujimi prevozniškimi združenji 

- udeležba na sestanku UETR 

- sodelovanje pri sklenitvi pogodbe za popust pri nakupu goriva - za člane OZS – Shell; 

- poslane e-informacije prevoznikom (11) 

- sodelovanje v projektu »Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih 

dejavnostih« 

- svetovanje in podpora članom in OOZ-jem: 260 


