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Zapisnik 1. seje UO sekcije za promet pri OZS
Seja je potekala dne 18. 5. 2017 v dvorani »Celjanka« na Celjskem sejmišču (Dečkova 1, Celje) med
9.30 in 11.00 uro.
Prisotni: Peter Pišek, Franc Seršen, Bogdan Semenič, Branko Cipot, Gašper Rudl, Franc Selič, Srečo
Vidic, Stanislav Čepon, Štefan Kocjančič;
Odsotni - upravičeno: Branko Tkalčič, Peter Mirt;
Ostali prisotni: Josip Šamu (predsednik avtobusnega odbora), Slavko Šega (član skupščine SPR),
Natalija Repanšek (sekretarka sekcije);
drugi del seje: Branko Meh (predsednik OZS) in Mira Črešnar (strokovna sodelavka za stike z
javnostmi)
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika pretekle seje (Ljubljana, 20. 4. 2017)
2. Seznanitev z aktualnimi temami sekcije
3. Imenovanje odborov Sekcije za promet
4. Imenovanje delovne skupine za pripravo strateškega dokumenta za boj proti nelojalni
konkurenci in častno razsodišče pri OZS ter GZS (vodja Franc Selič)
5. Plan prioritetnih aktivnosti za tekoči mesec
6. Možnost povračila dela kupnin za nakup novih tovornih vozil (kupljenih v letih 1997 do 2011)
7. Dvig cene cestnine – posledica zakona o drugem tiru
8. Razno
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Razpravljavec
Člani UO SPR

Vsebina
Seznanitev z vsebino zapisnika pretekle seje.

Peter Pišek

Želi, da bi bilo delo članov UO čim bolj konstruktivno in uspešno. Zato prosi
člane UO, da sej in ostalih strokovnih dogodkov ne zamujajo ter se ne
ponavljajo s temami, ki so bile že obravnavane. Prav tako pričakuje, da se na
sestanke ustrezno pripravijo.

Vloga za povračilo sodnih stroškov
N. Repanšek

Člani UO SPR

Predstavi kronologijo možnosti pridobitve Potrdila A1 v RS ter pojasni primer
v Avstriji kaznovanega prevoznega podjetja (NGA transport d.o.o.). Voznik ni
imel pridobljenega Potrdila A1, ker ga v RS sploh še niso izdajali.
Glede na to, da gre v zadevi neupravičeno zahtevanega dokumenta (A1) za
vzorčni primer, na podlagi katerega se je v RS pričel postopek priprave na
izdajo Potrdil A1 (na podlagi 13. člena Uredbe (ES) št. 883/2004) je bil

soglasno sprejet naslednji
Sklep št. 17/2017: »Prevoznemu podjetju NGA transport d.o.o. se v celoti (100 %) povrnejo sodni
stroški, ki so nastali zaradi neupravičeno zahtevane dokumentacije (Potrdila A1) pri opravljanju
prevoza v Avstriji. Stroški se povrnejo na podlagi verodostojne listine, ki se nanašajo na Potrdilo A1.«
Nastopi na sejmih
Člani UO SPR

Člani so mnenja, da je nastop in udeležba na sejmih za transportna podjetja
velikega pomena, zato so soglasno sprejeli
Sklep št. 18/2017: »UO SPR podpira nastope na sejmih. Strokovne službe naj opozorijo na vse, za
sektor transporta in logistike, vsebinsko ustrezne sejme tako na evropskem, kot tudi nacionalnem
nivoju.«
»Napotitvena« zakonodaja
N. Repanšek
Predstavi EU »napotitveno« zakonodajo.
Člani UO SPR
Dogovori se, da se kratka in po državah pregledna informacija pripravi za vse
člane sekcije.
Fleksibilne oblike zaposlovanja
Člani UO SPR
Prevozništvo je specifika. V trenutku lahko nastopi situacija (npr. bolezen,
poškodba,..), ko prevoznik ne razpolaga z voznikom, ki bi lahko opravil
(pogodbeno) vožnjo. Za izredne situacije je potrebno najti rešitev, ko lahko
prevoznik »at hoc« opravi prijavo delavca za izvedbo kratkotrajnega dela.
Sistem bi moral omogočati elektronsko prijavo, ki velja od trenutka oddaje
vloge. Soglasno je bi sprejet
Sklep št. 19/2017: »Za izredne situacije, kot npr. bolniška voznika, dopust ipd. se iščejo možne rešitve
kratkotrajne oblike zaposlitve, ki omogoča takojšnjo elektronsko prijavo. Nosilec naloge: Slavko
Šega; Rok: poročanje na naslednji seji UO SPR.«
Prevozi mleka
N. Repanšek

Prevozniki OOZ Litija prosijo za pomoč. Občasno namreč prihaja do večjih
količin mleka (telitve). V teh primerih želijo pridobiti posebna dovoljenja, ki bi
omogočalo prevoz kljub prekoračitvi največjih osnih obremenitev oz.
največjih dovoljenih mas vozil. Člani UO SPR so soglasno sprejeli:
Sklep št. 20/2017: »Člani UO SPR so seznanjeni s problematiko odvoza mleka, ki so jo podali
prevozniki OOZ Litija. Predlaga se, da se prevozniki ki prevažajo mleko, povežejo in skušajo pridobiti
čim več uporabnih informacij glede podobnih prevozov v tujini. V kolikor bo potrebna sprememba
predpisov, bo sekcija izvedla potrebne aktivnosti.«
Spremembe Zakona o cestninjenju in Zakona o cestah
N. Repanšek
Poroča o podanih predlogih (Sekcije za promet OZS in Združenja za promet
GZS) za spremembo Zakona o cestninjenju in Zakona o cestah.
Najpomembnejše so v odpravi glob za prevoznike in odgovorne osebe za
napake, ki jih storijo vozniki v postopku cestninjenja. Člani UO SPR so
soglasno sprejeli:
Sklep št. 21/2017: »Podan predlog za uvedbo novega cestninskega razreda za manjše avtobuse (do
20 sedežev) se dopolni tako, da novi cestninski razred zajema tudi tovorna vozila: do NDM 7,5 t.«
Sklep št. 22/2017:« Za področje lokalnega prometa naj se prav tako uporablja definicija tranzita, kot
je opredeljena v Zakonu o prevozih v cestnem prometu in sicer: tranzitni prevoz - je prevoz potnikov
ali blaga čez ozemlje Republike Slovenije brez vstopanja in izstopanja potnikov oziroma nakladanja

ali razkladanja blaga v Republiki Sloveniji.«
Sklep št. 23/2017: »Preprečiti je potrebno nasilne odvoze poškodovanih in pokvarjenih vozil z AC in
HC. Zato se predlaga, da se mora izvršiti prevoz pokvarjenega ali poškodovanega vozila na najbližje
javno parkirišče oziroma na kraj, ki ga je določil LASTNIK vozila.«
Sklep št. 24/2017:« MZI se zaprosi za pripravo novega Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja
izrednih prevozov po javnih cestah. V delovno skupino se vključi Čepon Stanislava.«
Dolge čakalne dobe na mejnih prehodih
Soglasno je bil sprejet:
Sklep št. 25/2017:«V zadevi reševanja problematike daljših zastojev tovornih vozil in avtobusov na
mejnih prehodih, se zaprosi za sprejem in sestanek državnega sekretarja Ministrstva za notranje
zadeve, Španga Andreja.«
Uradna evidenca motornih vozil
N. Repanšek
Podrobneje predstavi problematiko pomanjkljivih oz. napačnih podatkov v
uradni evidenci vozil, zaradi katerih prihaja do preplačila stroškov registracije
vozil. Člani UO SPR so soglasno sprejeli:
Sklep št. 26/2017: »Ministra za infrastrukturo se zaprosi za sestanek, na katerem se izpostavi najbolj
pereča problematika avtoprevoznikov:
- nasprotovanje uvedbi prevozov »Uber«;
- nasprotovanje posebnemu pribitku na cestnino za tovorna vozila, ki ga določa novi zakon o drugem
tiru;
- odgovori na vprašanja uvedbe IJPP: * katere produkte bo zagotavljala strojna oprema IJPP?
* kakšna bo cena strojne opreme po enoti ter kaj ta cena
zajema;
*ali lahko za določeno obdobje zagotovite nespremenjene
cene?
* neposredno sklepanje koncesijskih pogodb, kot to omogoča
5. člen Uredbe (ES) št. 1370/2007;
- boj proti nelojalni konkurenci: transportna podjetja – poštni nabiralniki;
- ureditev uradne evidence vozil (obvestilo naslovljeno tehničnim delavnicam naj bo poslano tudi
obema zbornicama);
- imenovanje delovne skupine za projekt: Mali logistični centri v Republiki Sloveniji;
- redni mesečni kolegiji: predstavniki prevoznikov obeh zbornic (OZS in GZS) in Sektor za cestni
promet in logistiko MZI:
- prost pretok blaga, storitev in oseb na območju Skupnosti ter problematika poostrenih mejnih
nadzorov (schengenske zahteve).
B. Meh

Ob 10.15 uri se je seji pridružil predsednik OZS. Poudaril je, da ima sekcija pri
svojem delu vso potrebno strokovno pomoč. V kolikor bo potrebno bo k
reševanju problematike avtoprevoznikov pristopilo tudi celotno vodstvo.
Po krajši razpravi so člani UO SPR soglasno sprejeli naslednja
Sklep št. 27/2017: »Člani UO Sekcije za promet pri OZS predlagajo, da se v sestavo Upravnega
odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vključi predsednika sekcije za promet - g. Petra Piška«.
Sklep št. 28/2017: »»Člani UO Sekcije za promet pri OZS predlagajo, da se v sestavo skupščine
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vključi predsednika sekcije za promet - g. Petra Piška«.
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Člani UO SPR

Dogovorjeno je bilo, da bo UO SPR imenoval posamezne člane v odbore na
naslednji seji UO SPR, ki bo 2. 6. 2017 ob 8.30 uri na OOZ Koper. Ta dan se bo

v Portorožu odvijal Forum obrti in podjetništva. Glede na pomembnost
dogodka in na prisotnost samega političnega vrha RS je potrebna čim
številčnejša udeležba prevoznikov.
Soglasno so sprejeli naslednji:
Sklep št. 29/2017:« V okviru Sekcije za promet pri OZS se imenujejo naslednji odbori:
- odbor avtobusnih prevoznikov (predsednik: Josip Šamu)
- odbor prevoznikov v agroživilstvu in farmaciji (OPAF) (predsednik: Branko Tkalčič)
- odbor avtotaksi prevoznikov (predsednik: Andrej Žavbi)
- odbor prevoznikov-nacionalni prevozi (predsednik: Srečo Vidic).«
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Člani UO SPR

Razgovor je potekal na temo organizacije dela znotraj sekcije za promet.
Soglasno je bil sprejet:
Sklep št. 30/2017: »Projekt priprave strateškega dokumenta za boj proti nelojalni konkurenci vodi
Franc Selič. V projekt se povabi tudi Združenje za promet GZS. Za strokovno pomoč se vključi vodja
sekcij, Bojan Pečnik.«

Ad
Podrobneje se bodo vsebine obravnavale na naslednji seji UO.
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Zapisala:
Natalija Repanšek

Predsednik sekcije za promet:
Peter Pišek

