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ZAPISNIK
Redne letne skupščine Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije (ZPPAS), ki je bila v petek 17. maja
2013, s pričetkom ob 13.00 uri, v Vip salonu, Garni hotel Pristan, Ferrarska ulica 30, 6000 Koper.
PRISOTNI
Lista prisotnih se nahaja v arhivu in je sestavni del zapisnika.
Skupščina je bila sklepčna.
Predlagan Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine
2. Vprašanje članstva v Zvezi-verifikacija
3. Izvolitev volilne komisije
4. Poročilo predsednika za obdobje med skupščino 2012in 2013 in Program dela za 2013.
5. Razprava o poročilu in programu ter potrditev obeh dokumentov.
6. Finančno poročilo predsednika in finančni načrt za 2012/2013.
7. Poročilo Nadzornega odbora s predlogom za sprejem finančnega poročila .
8. Evidentiranje kandidatov za Predsednika in člane IO ZPPAS
9. Volitve predlaganih kandidatov za Predsednika in člane IO ZPPAS
10. Razno

Ad 1.
Predsednik ZPPAS g. Emil Bandelj je pozdravil prisotne in predlagal izvolitev delovnega predsedstva v
sestavi:
- Zlatan Čok, predsedujoči Skupščini,
- Borut Škabar, overovatelj zapisnika,
- Bojan Križ, overovatelj zapisnika.
Izvolitev delovnega predsedstva je bila soglasno potrjena.
Na predlog predsednika ZPPAS je za zapisnikarja skupščine bil imenovan g.Igor Sep.
Predsedujoči letni skupščini, g.Zlatan Čok, je dal na glasovanje predlog dnevnega reda.
Predlog dnevnega reda so prisotni soglasno potrdili.
Ad 2.
Na podlagi udeležbe prisotnih članic se je ugotovila sklepčnost Skupščine ZPPAS.
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Ad 3.
Izvoljena je bila volilna komisija v sestavi:
- Arlene Lovrečič Mikac,
- Kristjan Rovšek,
- Igor Sep.
Ad 4.
Predsednik ZPPAS je podal poročilo o delu ZPPAS v obdobju od maja 2012 do maja 2013.
Izpostavil je sodelovanje ZPPAS z Luko Koper d.d. pri razreševanju tekoče problematike. V obdobju
preteklega leta so se tako razreševala vprašanja in pripombe okoli prostega prometa z obalo o formalnostih,
ki jih opravlja Pomorska policija v Kopru, vpeljave »single window« s strani Uprave za pomorstvo in Luke
Koper d.d., dviga tarif s strani Luke Koper d.d. (PC kontejnerski terminal), veterinarskih pregledih, dvigu tarif s
strani Piloti d.d. (pilotaža). ZPPAS si tudi še vedno prizadeva za uveljavitve »brez zadržka«, ki je nekoč že bil
praksa pri delu v Luki Koper d.d..
V sodelovanju z GZS, Združenjem za promet se je v pogovorih s predstavniki Ministrstva za finance in
Davčnim uradom RS v zvezi s tolmačenjem oziroma izvajanjem določil 70.člena ZDDPO-2 uspela najti
ugodna rešitev v prid gospodarstva, ki je bila uveljavljena s spremembo ZDDPO-2.
CPI je sprejel predlog ZPPAS za poklicni standard »pomorski agent«, in v zvezi s tem že ustanovil delovno
skupino, ki bo opredelila poklicni standard.
Agencija za varstvo konkurence je s koncem aprila 2013 proti določenim posameznim članicam ZPPAS
sprožila prekrškovni postopek v zvezi z domnevnim kršenjem pravil konkurenčnosti, ko je v preteklosti leta
2006 bil sprejet Priporočljiv cenik. V zvezi s tem je bilo organiziranih več sestankov in koriščena pravna
pomoč s strani ustreznih odvetniških pisarn. Nadaljujejo se aktivnosti v smislu dokazovanja nedolžnosti članic.
Z vključenostjo ZPPAS v mednarodnih združenjih FONASBA, ECASBA, MABSA so se članice redno
obveščale o novostih in delovanju s strani teh združenj.
Pisno poročilo je bilo predhodno posredovano članicam z vabilom na letno skupščino in je sestavni del
zapisnika.

Ad 5.
V zvezi z aktivnosti ZPPAS v prihodnjem obdobju in poročilom dela so v razpravi bili sprejeti sledeči sklepi:
Izvršilni odbor ZPPAS pripravi oziroma izoblikuje strategijo in cilje delovanja ZPPAS, ki se jih potrdi
na naslednji skupščini ZPPAS.
Za dosego posameznih ciljev se angažira in zadolži primerne strokovne službe oziroma strokovnjake,
ki bi lahko pripomogli doseči zastavljene cilje.
ZPPAS si mora prizadevati za večjo prepoznavnost v domačem okolju.

Ad 6.
Podano je bilo finančno poročilo poslovanja za 2012/2013.
Ad 7.
Nadzorni odbor je obravnaval poročilo poslovanja ZPPAS za leto 2012, pri čemer ni ugotovil nepravilnosti v
poslovanju in podal predlog skupščini za potrditev poslovanja ZPPAS za leto 2012.
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Potrjeno finančno poročilo je priloženo zapisniku v prilogi.
V zvezi z neplačniki članarine za ZPPAS je bil sprejet sklep, da se postopa v skladu s pravili izterjave, ki velja
za plačilo članarine s strani GZS, in se pri tem angažira finančno računovodsko službo GZS.

Ad 8. in Ad 9.
Predsednik ZPPAS, g.Emil Bandelj, je prisotne seznanil, da ni prejel nobenih kandidatur za predsednika in
člane Izvršilnega odbora ZPPAS za naslednje dve-letno obdobje do zasedanja Skupščine ZPPAS.
Predsedujoči Skupščini ZPPAS, g.Zlatan Čok, je predlagal, da se za naslednje dve-letno mandatno obdobje
imenuje enakega predsednika in člane Izvršilnega odbora kot v preteklem mandatnem obdobju od 2011 do
2013.
Podan predlog s strani predsedujočega Skupščini je bil soglasno potrjen.
Za predsednika ZPPAS je tako bil izvoljen/imenovan, g.Emil Bandelj.
Za člane Izvršilnega odbora ZPPAS so bili izvoljeni/imenovani:
- Arlene Lovrečič-Mikac,
- Tamara Čok,
- Kristjan Rovšek,
- Sandi Križman,
- Borut Čok.
Za člane Nadzornega odbora ZPPAS so bili izvoljeni/imenovani:
- Fabio Hrvatin,
- Borut Škabar in
- Ramona Baruca.

Ad 10.
Pod točko razno je bila ponovno izpostavljena problematika prepoznavnosti delovanja ZPPAS. Dogovorjeno
je bilo, da se za dosega tega cilja:
- posodobi se spletno stran ZPPAS (http://zppas.gzs.si/slo/),
- prične z uporabo e-mail naslova ZPPAS (zppas@gzs.si).
Še enkrat se je opozorilo na pomembnost oblikovanja vizije delovanja ZPPAS, v zvezi s čim se opravi tudi
posvetovanje s FONASBO.
V razpravo je bila podana tudi praksa pri razgovorih s predstavniki Luke Koper d.d., ko se ne piše več
zapisnikov sestankov oziroma se ne povzema dogovorjenega na sestankih. Na navedeno se opozori
predstavnike Luke Koper d.d. pri naslednjih sestankih.

Zapisal:
Igor Sep

Predsedujoči Skuščini ZPPAS
Zlatan Čok

Predsednik ZPPAS:
Emil Bandelj
Priloge:
- Poročilo predsednika o delu ZPPAS v obdobju maj 2012 – maj 2013
- Poročilo nadzornega odbora Skupščini ZPPAS
- Lista prisotnosti

