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ZAPISNIK
Redne letne skupščine Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije (ZPPAS), ki je bila v sredo
1. junija 2016, s pričetkom ob 11.00 uri, v dvorani Središča Rotunda, Koper, Destradijev trg 11,
6000 Koper.
PRISOTNI
Lista prisotnih se nahaja v arhivu in je sestavni del zapisnika.
Predlagan Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
2. Vprašanje članstva v ZPPAS – verifikacija.
3. Poročilo predsednika za obdobje med Skupščino 2015 in 2016 ter program dela za
2016/207.
4. Razprava o poročilu in programu ter potrditev obeh dokumentov.
5. Finančno poročilo poslovanja 2015/2016.
6. Poročilo Nadzornega odbora s predlogom sprejema finančnega poročila.
7. Razno „okrogla miza“.
Ad 1.
Predsednik ZPPAS g. Emil Bandelj je pozdravil prisotne in predlagal izvolitev delovnega
predsedstva v sestavi:
- predsedujoči Skupščini: Zlatan Čok,
- overovateljici zapisnika: Arlene Lovrečič Mikac, Ramona Baruca.
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 sklepčnost Skupščine ZPPAS ni bila zagotovljena, a se je
na podlagi Pravil delovanja ZPPAS nadaljevalo s Skupščino ZPPAS.
Članice so se seznanile s prošnjo za članstvo v ZPPAS s strani podjetja T.P.G. AGENT d.o.o.
Koper.
Soglasno je bil sprejet sklep: T.P.G. AGENT d.o.o. Koper se sprejme med članice ZPPAS.
Ad 3.
Predsednik ZPPAS je podal poročilo o delu ZPPAS v obdobju med Skupščino ZPPAS 2015 in
Skupščino ZPPAS 2016.

Izpostavil je delovanje na sledeči problematiki oziroma tematikah:
- »prosti promet« - pripravlja se okrogla miza o tej temi,
- »poklicni standard – pomorski agent« - aktivnosti v okviru CPI zaključene, zadeva v
preučevanju v okviru MZI, kjer preučujejo možnost »delne regulacije pomorskega
agenta«,
- »single window/enotno okno« - interes ZPPAS je vzpostavitev nacionalnega enotnega
okna in ne posamičnih enotnih oken za posamezen državni organ,
- »obvezno tehtanje kontejnerjev s 1.julijem 2016« - sklicanih več sestankov na to
tematiko, trenutno se čaka na ustrezne usmeritve s strani MZI,
- »brez zadržka« - dosežen delni uspeh s sprejemom predloga v Pomorskem zakoniku,
- na predlog Združenja za promet pripravili vizijo delovanja ZPPAS, kot vodilo tudi pri
programu dela,
- ZPPAS je tudi večkrat izrazila podporo izgradnji 2.tira Koper-Divača,
- »EDIFACT« - predstavniki ZPPAS sodelujejo v delovni skupini.
Pisno poročilo je bilo predhodno posredovano članicam z vabilom na letno skupščino in je
sestavni del zapisnika.
Predsednik ZPPAS je nato podal še okviren program dela ZPPAS za obdobje 2016/2017.
Program za naprej sledi začrtanim okvirom predhodnega delovanja, saj so predvidene aktivnosti
na odprtih in nedokončanih problematikah in podanih pobudah. Izpostavil je tudi prizadevanja za
uveljavitev FONASBA QUALITY CERTIFICATa med članicami ZPPAS.
Ad 4.
Prisotni predstavniki članic ZPPAS so poročilo in predstavljeni plan aktivnosti ZPPAS vzeli na
znanje in izrazili strinjanje z začrtanimi usmeritvami delovanja ZPPAS.
Ad 5. in Ad 6.
Nadzorni odbor je podal poročilo Skupščini ZPPAS v zvezi s poslovanjem ZPPAS v letu 2015. Pri
poslovanju ni opazil nepravilnosti in je predlagal Skupščini ZPPAS sprejem sklepa o potrditvi
poslovanja ZPPAS za leto 2015. Podan je bil tudi predlog, da se terjatve, ki niso izterljive odpiše,
da se počisti stanje za nazaj, in da se pri večkratnih neplačnikih letne članarine ZPPAS poda
predlog za izbris iz članstva ZPPAS.
Poročilo Nadzornega odbora Skupščini ZPPAS je sestavni del Zapisnika v prilogi.
Sprejet je bil sklep, da se odpiše terjatve, ki niso unovčljive in počisti stanje za nazaj.
Ad 7.
Predsednik ZPPAS, g.Emil Bandelj, je prisotne seznanil o sodelujočih na »okrogli mizi«, ki bo
sledila Skupščini ZPPAS, in o tematiki ter namenu izvedbe »okrogle mize«.
Predstavnik T.P.G. AGENT d.o.o. Koper je na kratko predstavil podjetje in delovanje.
Podana je bila pobuda, da se med članicami ZPPAS izvede anketa, čemu takšna neaktivnost
članic glede sodelovanja in udeležbe na srečanjih članic ZPPAS.
Skupščina je bila zaključena ob 12.30 uri
Zapisal:
Igor Sep

Predsedujoči Skupščini ZPPAS
Zlatan Čok

Overovatelj Zapisnika:
Arlene Lovrečič Mikac
Ramona Baruca

Predsednik ZPPAS:
Emil Bandelj
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Priloge:
- Poročilo predsednika za obdobje September 2015 – junij 2016
- Plan dela ZPPAS
- Poročilo nadzornega odbora Skupščini ZPPAS
- Lista prisotnosti
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