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Zapisnik 3. seje UO sekcije za promet pri OZS 
 
Seja je potekala  dne 26. 6. 2017 v mali sejni sobi  Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  (Celovška 
69, Ljubljana) med 11.30 in 15.00 uro. 
 
Prisotni: Peter Pišek, Franc Seršen, Bogdan Semenič, Branko Tkalčič, Franc Selič, Srečo Vidic, Stanislav 
Čepon; 
 
Odsotni - upravičeno:  Gašper Rudl, Peter Mirt, Štefan Kocjančič; 
Odsotni-neupravičeno: Branko Cipot; 
Ostali prisotni: Natalija Repanšek (sekretarka sekcije); 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:   

1. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika pretekle seje (Koper, 2. 6. 2017)  
2. Poročanje delovnih komisij in odborov: 

-  OPAF (Branko Tkalčič) 
- odbor za notranje prevoze (Srečo Vidic) 
- avtobusni odbor (Peter Mirt) 
- delovna skupina: omejevanje tovornega prometa na lokalnih cestah (Štefan Kocjančič) 
- poenostavitev zaposlovanja voznikov – e-prijave (Slavko Šega) 
- delovna skupina: Mali logistični centri v RS (Peter Pišek) 
- projekt: priprava strateškega dokumenta za boj proti nelojalni konkurenci (Franc Selič) 

3. Poročilo sekretarke sekcije za promet (Natalija Repanšek) 
4. Priprava na sestanek z evropsko komisarko za promet – ga. Viloto Bulc 
5. Poročila tekočih aktivnsoti sekcije: 

- 12. 6. 2017 sestanek MNZ: čakalne dobe tovornih vozil in avtobusov (Peter Pišek) 
- 19. 6. 2017 sestanek DZ – Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor: problematike 
izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper (Peter Mirt) 
- 20. 6. 2017 sestanek MGRT: pobuda Trgovinske zbornice RS za spremembo 110a.člena ZPCP 
(solidarna odgovornost) (Peter Pišek) 

- organizacija srečanja pervozniških družin – 30. 9. 2017 (Franc Seršen) 
- 22. 6. 2017 sestanek GZS: izdajanje dovoljenj za vožnjo v času prepovedi prometa za tovorna 
vozila (Štefan Kocjančič) 

6. Sprejem pri ministru, pristojnem za promet (dr. Petru Gašperšiču) 
7. Pobude in predlogi 

 

Tč  Razpravljavec Vsebina 

 Peter Pišek Člane UO je opozoril na pomembnost udeleževanja na sestankih sekcije. 
Sprejet je bil  naslednji: 
 

 Sklep št. 36/2017: »Člani UO Sekcije za promet imajo dolžnost, da se redno udeležujejo vseh 

mailto:info@ozs.si


sestankov sekcije, razen v primerih izrednih situacij. Če se član UO sestanka ne more udeležiti, mora 
to predhodno sporočiti.« 
 

Ad 1 Člani UO SPR Ugotovljeno naslednje: 
- sklepi v izvajanju: 17/2017, 18/2017, 20/2017, 30/2017; 
- nerealizirani sklepi: 19/2017, 22/2017; 
Sprejet je bil 

 Sklep št. 37/2017: »Iz zapisnika sekcije mora biti razvidna prisotnost. Posebej morajo biti navedeni  
prisotni in odsotni člani z navedbo opravičene oziroma neupravičene odsotnosti. Potrdi se zapisnik 
pretekle seje, ki je potekala v Kopru z dne 2. 6. 2017.« 
 

Ad 
2 

Poročanje odborov:  

 OPAF 
Branko Tkalčič 

Delovno skupino sestavljajo: Srečko Frangež, Branko Cipot, Branko Tkalčič in 
Peter Pišek. 
Skupina se je že nekajkrat sestala. Aktivno se je pristopilo k reševanju 
naslednje problematike: 
- zahteva po menjavi palet, 
- škodno in namerno ugašanje termokingov na parkiriščih, 
- prevozi v času prepovedi vožnje za tovorna vozila v primerih, ko je na vozilu 
več različnih vrst blaga, vendar je blago, ki se lahko prevaža v času »zapore« v 
manjšem obsegu; 
- prekoračitve največjih osnih obremenitev vozila, ki nastanejo v primerih 
delnega raztovora blaga; 
 
B. Tkalčič je na željo svojih članov povabil sekcijo, da se kateri od sestankov 
UO organizira tudi na OOZ Maribor. Sestanek bi pripomogel k medsebojnemu 
povezovanju ter izmenjavo izkušenj ter seznanitev z lokalno problematiko.  
Člani UO se bodo povabilu odzvali takoj ko bo to mogoče. Pomembna je 
povezanost s prevozniki širom Slovenije. 

 Odbor za notranje 
prevoze 
Srečo Vidic 

Odbor se še konstituira, je bilo pa kar nekaj odziva in pripravljenosti 
prevoznikov za sodelovanje. 

 Avtobusni odbor 
Mirt Peter 

Bil je odsoten, zato se ga pozove, da na kratko članom UO poroča katera 
aktualna problematika avtobusnih prevoznikov se trenutno obravnava.  
 

 DS: omejevanje 
tovornega prometa na 
lokalni cestah 
Štefan Kocjančič 

Trenutno potekajo dogovori o tem katere so prioritetne naloge in o načinih 
reševanja posameznih odsekov cest. Organizirani bodo sestanki na državnem 
in lokalnem nivoju, kjer bodo k sodelovanju povabljeni tudi prevozniki iz 
neposredne bližine cest, ki bodo v obravnavi.  
 

 DS: poenostavitve 
zaposlovanja voznikov 
Slavko Šega 

Bil je odsoten. Sekretarka sekcije je predstavila odgovor, ki ga je pripravil B.  
Pečnik. Odgovor se nanaša na prijavo delavca v obvezna zavarovanja  preko 
spletne strani in mnenje o zaposlitvi delavca po podjemni pogodbi ali 
upokojenca.  
Člani UO so mnenja, da odgovor ni zadovoljiv, saj se je vprašanje nanašalo 
med drugim tudi na pridobitev potrdila A1 za upokojenca. Sprejet je bil: 
 

 Sklep št. 38/2017: »Slavka Šego se kot vodja delovne skupine za reševanje problematike lažjega in 
poenostavljenega zaposlovanja voznikov zadolži za: 
- sklic in imenovanje delovne skupine, ki bo reševala problematiko; 
- iskanje možnih rešitev lažjega in fleksibilnejših oblik zaposlovanja oziroma možnost »ad hoc« 



zaposlitve na podlagi podjemne pogodbe in 
- iskanje možnost pridobitve potrdila A1 tudi za upokojence .« 
 

 DS: mali logistični 
centri 
Peter Pišek 

Je v dogovarjanju s pristojnimi ministrstvi. Pričakuje, da se bodo aktivnosti 
lahko v kratkem nadaljevale.    

 Projekt: priprava 
strateškega dokumenta 
za boj proti nelojalni 
konkurenci  
Franc Selič 

Pečnik in Sever sta pripravila osnutek dogovora o omejevanju nelojalne 
konkurence, za katerega meni, da ne bo reševal bistvenega problema. 
Istočasno predlaga, da bi se izdajale licence z veljavnostjo  10 let, kot je to 
praksa v ostalih evropskih državah ter potrebo po uvedbi novega pogoja za 
pridobitev licence: plačani VSI davki in prispevki. Glede na to, da predlogi še 
niso v celoti zbrani in strokovno proučeni so člani UO sprejeli 

 Sklep št. 39/2017: »Imenuje se delovna skupina za pripravo strateškega dokumenta za boj proti 
nelojalni konkurenci za področje cestnih prevozov. Skupino vodi Franc Selič. Ostala člana: Franc 
Seršen, Bogdan Semenič. Strokovna pomoč: Božena Germelj-Drstvenšek in Bojan Pečnik. K 
sodelovanju se povabi tudi predstavnike GZS. Vodja delovne skupine v najkrajšem času skliče 
delovno skupino.« 
 

Ad 
3 

 
Natalija Repanšek 

Predstavila delo na področju sekcije. poleg ostalih aktivnosti je bilo na sekciji 
nudenih 834 svetovanj.  
Vezano na aktivnosti sekcije so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

 Sklep št. 40/2017: »Predvideva se sklic mešane komisije s Turčijo, ki bo 24. in 25.10.2017 v Ankari. 
Pripravi se problematika, ki jo imajo naši prevozniki pri opravljanju prevozov v Turčijo. Na podlagi 
zbrane problematike, se bo naknadno odločalo o smiselnosti udeležbe na sestanku. Udeležba na 
mešani komisije se uskladi tudi z Združenjem za promet pri GZS.« 
 

 Sklep št. 41/2017: »Na OZS je napovedan obisk ga. Suzane Crassard, ki v Franciji našim prevoznikom 
nudi storitev zastopništva. Naslednja seja UO sekcije bo na dan, ko bo ga. Suzana obiskala zbornico. 
To je predvidoma 20.7. ali 24.7.2017.« 
 

 Sklep št. 42/2017:«Pravilni kontakti članov so ključnega pomena pri obveščanju prevoznikov. 
Obveščanje prevoznikov temelji na podatkih, ki so vpisani v članskem registru. Glede na to, da se na 
Sekciji za promet zaznava večje število manjkajočih ali nepravilnih e-naslovov, se za pomoč pri 
pridobivanju kontaktov zaprosi vse OOZ. O delu na tem področju se poroča na naslednji seji UO.« 
 

 Sklep št. 43/2017:« Obstoječe spletne strani sekcije so izredno nepregledne in neprijazne do 
uporabnika. Objava posameznega prispevka prezamudna. Sekcija za promet zahteva, da se pristopi k 
oblikovanju novih uporabnikom prijaznih spletnih strani.« 
 

 Sklep št. 44/2017: » S 1. 1. 2018 se začne uporabljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki 
opredeljuje napotene delavce. V povezavi s tem je nerešeno vprašanje veljavnosti obračuna dnevnic 
za voznike, ki opravljajo mednarodne prevoze, saj bodo po novem smatrani kot napoteni delavci. Za 
reševanje te problematike se imenuje delovna skupina v sestavi: Šega Slavko, Darko Novak in 
svetovalci OZS, ki pokrivajo to področje. Šega Slavko je imenovan za vodjo skupine, ki se mora sestati 
v kratkem.« 
 

Ad 
4 

Peter Pišek Evropski komisarki je potrebno predstaviti jasna stališča prevoznikov. 
Mednarodne cestne prevoze ne moremo enačiti z ostalimi storitvami, zato 
vozniki ne morejo biti napoteni delavci. Izjema je le kabotaža. V tem primeru 
morajo biti postavljena pravila jasna in enostavna. Poenoteni morajo biti 
predpisani postopki in obrazci. Predlogi sprememb Uredb 1071/2009, 



1072/2009, 561/2006 in Direktiv 2006/1 ter 2006/22 so bili usklajene z GZS 
in poslani v vednost poslancem skupščine sekcije. 

Ad 
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12.6.2017 sestanek na 
MNZ: Čakalne dobe TV 
in avtobusov  
Peter Pišek 

Podal je poročilo o sestanku na MNZ. Med drugim je bil sklenjen dogovor, da 
bosta obe strani v komunikaciji z vladnimi službami, ki so pristojne za 
infrastrukturo mejnih prehodov, iskali skupne rešitve v korist slovenskega in 
evropskega gospodarstva. Tako bosta obe strani prosili, da MZI, Ministrstvo 
pristojno za promet Republike Avstrije vnovič opozori na problematiko 
zastojev na Karavankah in pozove k organizaciji dela, ki bo omogočala čim 
večjo pretočnost skozi karavanški predor. Prav tako se skliče sestanek 
državnih sekretarjev MGRT, MF, MNZ, MZI, MJU z namenom zagotovitve 
proračunskih sredstev za infrastrukturno nadgradnjo/preureditev MP z 
dodatnimi pasovi za zagotovitev večje pretočnosti na tovornem delu. 

 19.6.2017 sestanek v 
DZ: problematika 
izgradnje drugega tira 
železniške proge 
Divača-Koper 
Mirt Peter 

Bil je odsoten. Člani UO so prejeli poročilo od Pečnik Bojana, ki se je prav 
tako udeležil navedenega sestanka. 
Z vladne strani je bila dana trditev, da predlagan način financiranja  izgradnje 
drugega tira železniške proge ne bo bremenil domačih davkoplačevalcev in 
naj bi v glavnem obremenili tranzitni promet gospodarskih vozil na AC in še 
to samo na določenih delih (na KP-LJ pribitek 15% in od LJ do Šentrupert 5 
%). 
To velja izkoristiti, saj bo v jesenskem času v postopku spreminjanja Zakon o 
cestah, kjer želimo spremeniti način omejevanja tovornega prometa na 
državnih cestah (omejene le za tranzit države). Aktivnosti v smeri reševanja 
lokalnega prometa se bodo nadaljevale. 
 

 20.6.2017 sestanek 
MGRT: pobuda TZ RS 
za spremembo 110a 
člena ZPCP (solidarna 
odgovornost) 
Peter Pišek 

Sestanka so se na strani prevoznikov udeležili: Peter Pišek in Natalija 
Repanšek (OZS), Igor Sep in Anton Kastelic (GZS). 
TZ RS je pripravila pobudo za črtanje oz. spremembo 110a. člena ZPCP, ki 
določa solidarno odgovornost za plačilo prevoznine (pošiljatelj, prejemnik, 
naročnik prevoza).  TZ RS očita, da je zakon krivičen, saj prihaja do dvo-
kratnih plačil prevoznine prevozniku. S številom konkretnih primerov ne 
razpolaga. 
Predstavniki prevoznikov so zagovarjali dejstvo, da ni namen določitve 
solidarne odgovornosti pošiljatelja oziroma prejemnika blaga skupaj z 
naročnikom prevoza, da bi kateri izmed solidarnih deležnikov bil zavezan k 
dvokratnemu plačilu, temveč zgolj v zagotovitvi varstva plačila upniku. 
Uzakonjena solidarna odgovornost za opravljene prevozne storitve je 
pomemben ukrep k izboljšanju plačilne discipline in poštenega poslovanja 
med subjekti ter zaščita prevoznika, kot najšibkejšega člena v oskrbovalni 
verigi. Po mnenju MZI se je z uzakonjenim 110a členom plačilna disciplina v 
dejavnosti cestnih prevozov izboljšala, zato niso naklonjeni k spremembam. 
Predstavniki prevoznikov so bili jasni, da nobena sprememba navedenega 
člena ni sprejemljiva.  
Zaradi možnih nadaljnjih pobud TZ RS v zadevi izpodbijanja 110a. člena ZPCP 
se pripravi strokovno mnenje v zadevi solidarne odgovornosti, kot jo določa  
Konvencija CMR (zadolžena: N. Repanšek).  

 Dogodek: organizacija 
srečanja prevozniških 
družin - 30.9.2017 
Franc Seršen 

Podal podrobno poročilu o delu skupine (Pečnik, Seršen in Sever), ki se je že 
nekajkrat sestala. Priprave in organizacija so v polnem teku, kot tudi dogovori 
o donatorstvu oziroma sponzorstvu. Sprejet je bil  

 Sklep št. 45/2017:« Vsi člani UO SPR in skupščine sekcije so zadolženi za promocijo dogodka 
»Srečanje prevozniških družin 2017«, ki ga bosta OZS in GZS skupaj izvedli 30.9.2017 v 
Ljubljani(Brdo). Prav tako naj vsi delegati skupščine Sekcije za promet pristopijo k pridobivanju 



eventualnih sponzorjev. Več informacij prejmejo pri vodji delovne skupine: Franc Seršen: tel 041 663 
957.« 

 22.6.2017-sestanek 
GZS-izdajanje dovoljenj 
za vožnjo v času 
prepovedi prometa za 
TV 
Natalija Repanšek 

S strani OZS sta se sestanka udeležila: Š. Kocjančič in N. Repanšek. 
Iz predstavljene problematike je bilo razvidno, da je šlo za »kratek stik« med 
prevoznikom in izdajateljem dovoljenj. Takšno ravnanje je zaskrbljujoče, saj 
bi se morala vsaka vloga obravnavati v skladu z predpisi, ki urejajo upravne 
postopke. 
Obravnavala se je tudi Odredba o omejitvi prometa na cesta v RS v delu, ki 
določa, da se lahko vozilom, ki so registrirana v RS in vstopijo v RS v času 
prepovedi, dovoli vožnja od mejnega prehoda do prebivališča voznika 
oziroma do namembnega kraja. Glede na različne razlage nadzornih organov 
(za primere ko vstopi vozilo tik pred »zaporo« in ta nastopi med vožnjo do 
namembnega kraja) ter po mnenju zbornic neupravičenem kaznovanju 
voznikov je bil sprejet naslednji: 

 Sklep št. 46/2017:«Sekcija za promet OZS in Združenje za promet GZS pripravita pobudo za 
spremembo drugega odstavka 9. člena Odredbe o omejitvi prometa na cestah v RS. Sprememba 
predpisa mora jasno določati, da je domačim vozilom potrebno zagotoviti nemoten povratek do 
namembnega kraja, ne glede na to, da  je »zapora« nastopila med samo vožnjo.« 

Ad 
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Peter Pišek Zbrano je vse več problematike s katero se prevozniki vsakodnevno srečujejo 
pri opravljanju svoje dejavnosti. Nujno je potrebno, da bo minister organiziral 
redne sestanke delovnih skupin, na katerih se bodo obravnavale posamezne 
teme. Posebej se izpostavi problematika zastojev na Karavankah. 
Ministra se bo povabilo tudi na praznik prevozniških družin oziroma na 
dogodek, ki ga bo organiziran 30. 9. 2017.  

Ad 
7 

Člani UO SPR Glede na tekoče delo sekcije so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 Sklep št. 47/2017:« Sestanek delegatov skupščine Sekcije za promet se skliče za konec leta (konec 
novembra v začetku decembra). N. Repanšek začne s pridobivanjem najugodnejših ponudb, kjer bi se 
dogodek odvijal.« 

 Sklep št. 48/2017:« Vsem članom UO Sekcije za promet se naročijo vizitke.« 

 Sklep št. 49/2017:« Člani UO SPR so se na sestanku s predstavniki prevoznikov Hrvaške (prostovoljno 
hrvaško združenje prevoznikov) seznanili z njihovim delovanjem, kot tudi delovanjem v povezavi z 
ostalimi evropskimi združenji. Glede na enotne usmeritve združenj (nasprotovanje »napotitveni« 
zakonodaji, razbremenitvi prevozniškega sektorja ipd.) se tudi Sekcija za promet OZS vključi k 
aktivnostim, ki jih izvajajo na evropskem nivoju. Za sodelovanje v okviru enako mislečih prevozniških 
asociacij, ki jih vodi Poljsko združenje, ni predpisane članarine, ni dodatnih obveznosti, le aktivno 
sodelovanje.« 

 Sklep št. 50/2017:« Sekcija za promet bo na SPIRIT posredovala interes za nastop na enem od 
logističnih sejmov ter enem iz področja živilstva. Predloge se članom UO  SPR posreduje na e-naslov. 
Odločitev o izbiri sejma sledi naknadno, tudi po uskladitvi s predlogi Združenja za promet pri GZS. Za 
pripravo izbora sejmov sta zadolžena: Branko Tkalčič in Natalija Repanšek.« 

 
 
Zapisala:                 Predsednik sekcije za promet: 
Natalija Repanšek                                                     Peter Pišek 
 
 
 


