
    

              

 

             

SPREMEMBA 
ZAKONODAJE 

 

Izobraževalne programe in seminarje v obdobju 2018-2020 sofinancira Mestna občina Novo mesto. 

         SEMINAR 

 
  

V A B I L O  
 

 
Ob spremembi zakonodaje oziroma Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu 

vas vabimo na seminar  
 

SPREMEMBA POGOJEV DELOVANJA  
 ZA IMETNIKE LICENCE SKUPNOSTI (ZA MEDNARODNI PREVOZ) 

ki bo v petek, 9. oktobra 2020, ob 16. uri, 
 v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, Foersterjeva ul. 10. 

 

Spremembe so predlagali predstavniki prevoznikov (OZS in GZS) zaradi dodatnega preprečevanja 
nelojalne konkurence že preko 600 podjetij. Trenutno obstaja kar nekaj prevozniških podjetij, ki 
imajo sicer podjetje ustanovljeno v RS, kjer imajo večinoma najete računovodske servise,  vse 
operativne dejavnosti glede prevozov pa izvajajo iz drugih držav. Vozniki v teh podjetjih tudi niso 
zaposleni v Sloveniji, ali  pa so zaposleni, pa v Sloveniji ne prebivajo. Takšno stanje je delno 
omogočala tudi preveč liberalna ureditev glede upravljavca podjetij.  
 
Na izobraževanju bodo zahteve, ki se jim morate imetniki licence Skupnosti (za mednarodni prevoz 
blaga v cestnem prometu ali mednarodni prevoz potnikov z avtobusi) prilagoditi do 23.novembra 
2020, podrobno predstavljene, podani bodo tudi odgovori na vprašanja, ki se vam porajajo o 
izvajanju predpisov. Pogoji za izdajo nacionalne licence za prevoze (npr. kombiji, prevozi z vozili, 
ki se vršijo na območju RS) ostajajo nespremenjeni. 
 
PROGRAM:  

 vsebinske spremembe, dokumenti in roki za izpolnjevanje novih pogojev  
 pregled sprememb mobilnostnega paketa  
 vprašanja iz prakse  

Vaša vprašanja lahko preko e-pošte posredujete že ob prijavi oziroma pred samim seminarjem. 
 
Izobraževanje bosta izvedli: 

 Božena Germelj Drstvenšek, vodja Službe za izvajanje javnih pooblastil pri OZS in  

 Natalija Repanšek, Sekretarka sekcije za promet pri OZS.  

 
Prijave in cena: 
Za lažjo organizacijo nam vašo  prijavo in vprašanja  pošljite na e-mail: ksenija.klobucar@ozs.si  ali 
po telefonu na  07 33 71 580 oz. 041 350 001, možno do dneva izvedbe. Seminar je brezplačen. 
                                                                                           
 
Emilija Bratož,                                                                                                         Miran Štukelj, 
direktorica                                                                                                                predsednik sekcije 
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