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Številka: 2017/01593-NR
Ljubljana, 28. 4. 2017

Zapisnik 3. seje UO sekcije za promet pri OZS
Seja je potekala dne 20. 4. 2017 v sejni sobi št. 325 Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (Celovška
71, Ljubljana), med 12.00 in 13.30 uro.
Prisotni: Aleksander Bizjak, Bojan Praper, Bogdan Semenič, Borut Fijavž, Franc Selič, Franc Seršen
Miran Jelen, Peter Mirt;
Odsotni - neupravičeno: Branko Oberč;
Ostali prisotni: Natalija Repanšek (sekretarka sekcije).
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje (Ljubljana, 28. 3. 2017)
2. Obravnava vloge za povrnitev stroškov sodnega postopka
3. Ponudba članom sekcije za promet za izdelavo video posnetka
4. Forum varnosti v cestnem prometu – Vranko 21. 4. 2017
5. Obisk sejma Munchen (9. 5. 2017 – 12. 5. 2017)
6. Razno
Tč Razpravljavec
Vsebina
Ad Člani UO SPR
Soglasno je bil sprejet naslednji
1
Sklep št. 12/2017: »Potrdi se zapisnik UO SPR z dne 28. 3. 2017.«
Ad Člani UO SPR
2

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je šlo v konkretni zadevi za vzorčni primer, ko
so Avstrijski nadzorni organi od voznika zahtevali del dokumentacije, katero
organi v RS sploh še niso izdajali. Osredotočiti se je potrebno na dejstvo, da je
bilo s pomočjo prevoznika, ki je podal vlogo za delno povrnitev sodnih stroškov,
sproženih sklop aktivnosti, ki so privedle do na koncu poenostavljene rešitve
pridobivanja Potrdila A1. Glede na koristi, ki so jih imeli na ta račun vsi
prevozniki, ki opravljajo mednarodne prevoze, je pravično, da se prevozniku
(NGA transport d.o.o.) vsaj delno povrne nastale sodne stroške. Sprejet je bil
naslednji

Sklep št. 13/2017: »Prevoznemu podjetju NGA transport d.o.o. se vsaj delno povrnejo sodni stroški, ki
so nastali zaradi neupravičeno zahtevane dokumentacije (Potrdila A1) pri opravljanju prevoza v
Avstriji. O končni višini povrnjenih sredstev bo UO sekcije obravnaval na enih od prihodnjih sej, ko bo
od prevoznika prejel natančno specifikacijo nastalih stroškov s priloženo dokumentacijo, ki bo
prikazovala resničnost podatkov.«
Ad N. Repanšek

Na SPR je bila naslovljena komercialna ponudba za izdelavo predstavitvenega
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video spota. Podjetje Studi 69 d.o.o. prosi, da ponudbo posredujemo na enaslove članov Sekcije za promet. Članom ponujajo 20 % popust.
Člani UO SPR
Menijo, da komercialna predstavitev na seji skupščini vsebinsko ni primerna,
zato so sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 14/2017: »Komercialne vsebine se v sistemu OZS lahko oglašujejo preko projekta kartice
Mozaik podjetnih. Tako velja tudi za ponudbo podjetja 69 d.o.o., ki ponuja članom sekcije za promet 20
% popust za pripravo predstavitvenega video spota.«

Ad Člani UO SPR
Po krajši razpravi je bil sprejet:
4
Sklep št. 15/2017: »Foruma varnosti v cestnem prometu (Vransko, 21. 4. 2017) se udeležijo vsi člani
UO, ki jim pripada povračilo potnih stroškov«
Ad
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B. Semenič

Gre za enega največjih logističnih sejmov, na katerem bi morala biti prisotna
tudi OZS – Sekcija za promet, saj bo na sejmu predstavitev celotnega
slovenskega kopenskega transporta.

Člani UO SPR

V kolikor se sejma udeleži predstavnik OZS (Sekcije za promet), mora
zagotoviti, da bo kvalitetno predstavljena tudi OZS oz. sekcija.

Sklep št. 16/2017: »Preverijo se možnosti organizacije ogleda sejma v Munchnu. Končno odločitev
bodo člani UO SPR sprejeli po jutrišnjem (21.4.2017) forumu na Vranskem.«
Ad
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B. Fijavž

Zapisala:
Natalija Repanšek

Želi pismeno obrazložitev, glede določitve termina terenskega ogleda lokalne
ceste v Lenartu.

Predsednik sekcije za promet:
Aleksander Bizjak

