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ZAPISNIK
Redne letne skupščine Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije (ZPPAS), ki je bila v četrtek 15. maja
2014, s pričetkom ob 11.00 uri, v Vip salonu, Garni hotel Pristan, Ferrarska ulica 30, 6000 Koper.
PRISOTNI
Lista prisotnih se nahaja v arhivu in je sestavni del zapisnika. Prisotnih je bilo 9 članic od 23.
DNEVNI RED
Predlagan Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine
2. Vprašanje članstva v Zvezi-verifikacija
3. Poročilo predsednika za obdobje med skupščino 2013 in 2014 in Program dela za 2014/2015
4. Razprava o poročilu in programu ter potrditev obeh dokumentov.
5. Finančno poročilo predsednika in finančni načrt za 2013/2014.
6. Poročilo Nadzornega odbora s predlogom za sprejem finančnega poročila .
7. Razno

Ad 1.
Predsednik ZPPAS g. Emil Bandelj je pozdravil prisotne in predlagal izvolitev delovnega predsedstva v
sestavi:
- Zlatan Čok, predsedujoči Skupščini,
- Emil Bandelj, overovatelj zapisnika,
- Radovan Voda, 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 uporabilo določila 16. in 17.člena Pravil delovanja Zveze pomorsko
prometnih agencij in ugotovilo sklepčnost skupščine.

Ad 3.
Predsednik ZPPAS je podal poročilo o delu ZPPAS v obdobju od maja 2013 do maja 2014.
Izpostavil je, da ostaja še vedno odprto vprašanje okoli določila »brez zadržka«, katerega problematika je bila
v vmesnem času večkrat obravnavana na različnih sestankih s predstavniki Luke Koper d.d., vendar Luka

Združenje za promet
Zveza pomorsko prometnih agencij Slovenije

ZPPA
Slovenije

Dimičeva 9  1504 Ljubljana  T: (01) 58 98 232, 58 98 000  F: (01) 23 29 271  zpz@gzs.si  info@gzs.si  www.gzs.si

Koper d.d. zaenkrat še vedno ne kaže interesa po implenetaciji določila »brez zadržka« v svoje poslovanje.
ZPPAS je tako podala tudi predlog na FONASBA, da se dopolni/spremeni prilogo STANDARD PORT
AGENCY CONDITIONS v sklopu STANDARD LINER&GENERAL AGENCY AGREEMENT z določbo »brez
zadržka«. Preučevala se je tudi možnost vnosa določila v Pomorski zakonik v delu, ki govori o predaji tovora.
V Izvršilnem odboru ZPPAS je člana g.Boruta Čoka nadomestil g.Franc Gutman.
ZPPAS je v vmesnem obdobju med skupščinama sodelovala tudi s Sekcijo pristaniških špediterjev in skupno
izpostavila perečo/odprto problematiko napram Luki Koper d.d. (»brez zadržka«, »prost promet« sprostitev,
pilotaža, delovanje inšpekcijskih služb, enotno okno, WI-FI dostop v pristanišču Koper, kontejnerski terminal).
Na podlagi sklepa IO ZPPAS je bil vsem pristojnim institucijam posredovan dopis o stališču ZPPAS in
primerni ureditvi enotnega okna (»single window«) v R.Sloveniji.
Aktivnosti na projektu poklicni standard pomorski agent se uspešno zaključujejo, saj bomo dobili poklicni
standard pomorskega agenta.
Pisno poročilo je bilo predhodno posredovano tudi članicam in je sestavni del zapisnika.
Ad 4.
Med razpravo o poročilu dela ZPPAS v obdobju od 2013 do 2014 in delu za naprej so članice izpostavile
nadalnje aktivnosti:
- preuči se in po potrebi implementira v Pravila delovanja ZPPAS in članstvo ZPPAS delovanje cargo
agentov po vzoru v R.Hrvaški,
- pripravi se besedilo člena določila »brez zadržka« za implementacijo v okviru Pomorskega zakonika,
in se ga posreduje MZIP,
- s CPI (Center za poklicno izobraževanje) se do konca izpelje aktivnosti za poklicni standard pomorski
agent.
Izpostavljena je bila tudi problematika izdajanja elektronskih računov, v zvezi s čim, so članice sprejele sledeč
sklep:
Pripravi se dopis za Luko Koper d.d., s katerim se obvesti pristojne o razpravi na skupščini ZPPAS, in
prosi, da se omogoči strankam/partnerjem Luke Koper d.d. obe možnosti poslovanja. Hkrati se v zvezi
s problematiko elektronskih računov zaprosi tudi za sestanek.
Poročilo o delovanju ZPPAS v razdobju maj 2013 – maj 2014 in predlog programa dela ZPPAS za razdobje
maj 2014 – maj 2015 so članice soglasno potrdile.
Ad 5.
Podano je bilo finančno poročilo poslovanja za 2013/2014.
Ad 6.
Nadzorni odbor je obravnaval poročilo poslovanja ZPPAS za leto 2013, pri čemer ni ugotovil nepravilnosti v
poslovanju in podal predlog skupščini za potrditev poslovanja ZPPAS za leto 2013.
Potrjeno finančno poročilo je priloženo zapisniku v prilogi.
Ad 7.
Pod točko razno je bila podana informacija o delavnici GZS, Razmerje med dopustnimi in nedopustnimi
ravnanji, na kateri bodo predstavniki AVK podali informacije o tem kako pravilno ravnati na trgu s ciljem
zmanjšanja kršitev na področju varstva konkurence. Članicam se je priporočilo, da se navedene delavnice
udeležijo v čim večjem številu.
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Skupščina je obravnavala tudi podan predlog o ukinitvi rubrike »VIA« (Luka Koper d.d.), pri čemer so se
članice poenotile, da se v zvezi s predlogom ukinitve naveden rubrike predhodno skliče sestanek s
predstavniki Sekcije pristaniških špediterjev in se zavzame enotno stališče v zvezi s tem. Morebiti se predlaga
vnos končne luke/pristanišča v rubriko »VIA«.
Izpostavljena je bila tudi pomanjkljiva statistika oziroma spremljanje statističnih podatkov v zvezi z blagovnimi
tokovi, na osnovi katerih bi lahko razbrali določene trende in smeri gibanja blaga. Sprejet je bil sklep:
S strani članic ZPPAS se zbere nabor zanimivih statističnih podatkov, ki so ali bi bili za njihovo
poslovanje relevantni in se posreduje predlog po objavi in spremljavi na CURS in SURS.
Skupščina ZPPAS je bila zaključena ob 12:30 uri.

Zapisal:
Igor Sep

Predsedujoči Skuščini ZPPAS
Zlatan Čok

Predsednik ZPPAS:
Emil Bandelj

Priloge:
- Poročilo predsednika o delu ZPPAS v obdobju maj 2013 – maj 2014
- Programa dela ZPPAS za razdobje maj 2014 – maj 2015
- Poročilo nadzornega odbora Skupščini ZPPAS
- Lista prisotnosti

