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ZAPISNIK
Redne letne skupščine Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije (ZPPAS), ki je bila v četrtek 17.
septembra 2015, 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.
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 2014 in 2015 in Program dela za 2015/2016.
5. Razprava o poročilu in programu ter potrditev obeh dokumentov.
6. Finančno poročilo predsednika in finančni načrt za 2014/2015.
7. Poročilo Nadzornega odbora s predlogom za sprejem finančnega poročila .
8. Sprejem Pravil ZPPAS in Splošnih pogojev ZPPAS
9. Evidentiranje kandidatov za Predsednika, člane IO ZPPAS in Nadzornega odbora
10. Volitve predlaganih kandidatov za Predsednika, člane IO ZPPAS in Nadzornega odbora
11. Razno

Ad 1.
Predsednik ZPPAS g. Emil Bandelj je pozdravil prisotne in predlagal izvolitev delovnega predsedstva v
sestavi:
- Zlatan Čok, predsedujoči Skupščini,
- Sandi Križman, 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.
Članice so se seznanile s prošnjo za članstvo v ZPPAS s strani podjetja EUROPACIFIC d.o.o. Koper.
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Prisotna predstavnika EUROPACIFIC d.o.o. Koper, g.Rok Kobal in g.Tomaž Martin Jamnik, sta zbranim
predstavila podjetje, ter interes in željo po aktivnem delovanju v okviru ZPPAS.
Soglasno je bil sprejet sklep: EUROPACIFIC d.o.o. Koper se sprejme med članice ZPPAS.

Ad 3.
Izvoljena je bila volilna komisija v sestavi:
- Arlene Lovrečič Mikac,
- Sandi Križman,
- Sašo Trampuž.
Ad 4.
Predsednik ZPPAS je podal poročilo o delu ZPPAS v obdobju od maja 2014 do septembra 2015.
Izpostavil je problematiko vpeljave »single window« s strani Uprave za pomorstvo, vprašanje prostega
prometa v komunikaciji s predstavniki Policije, delovanje v okviru delovne skupine EDIFACT (Luka Koper),
problematiko »brez zadržka«, ki se bo skušala rešiti v sklopu predlogov sprememb Pomorskega zakonika.
Zaključile so se aktivnosti na CPI v zvezi z opredelitvijo poklicnega standarda »pomorski agent«, in se
pričakuje njegova uradna objava.
Prisotne je informirala tudi o ustanovitvi Pristaniške Skupnosti, to je Skupnosti vseh uporabnikov pristanišča
Koper, katere namen je reševanje skupnih problemov na neformalni osnovi.
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.
Predsednik ZPPAS je nato podal še okviren program dela ZPPAS za obdobje 2015/2016. Program za naprej
sledi začrtanim okvirom predhodnega delovanja, saj so predvidene aktivnosti na odprtih in nedokončanih
problematikah in podanih pobudah.

Ad 5.
V razpravi o programu in poročilu dela ZPPAS so prisotni na Skupščini ZPPAS izpostavili pomembnost
pridobitve poklicnega standarda pomorski agent in problematiko pridobitve kadra z ustreznimi znanji, ter v
povezavi s tem poudarili, da si ZPPAS mora prizadevat za povezovanje in sodelovanje s Fakulteto za
pomorstvo, ki bi lahko ponudila znanja in kadre glede na potrebe članic ZPPAS.
Iz področja izobraževanje je bila izpostavljena dobra praksa iz sosednje države (Hrvaške), kjer se eno letno
strokovno usposabljanje financira s strani države. Članice so si bile enotne, da se preko Gospodarske
zbornice Slovenije na pristojne institucije v Sloveniji naslovi podobna pobuda.
Članice ZPPAS so si bile enotne, da si ZPPAS mora v prihodnje prizadevat tudi za organizacijo strokovnih
posvetov s povabilom strokovnjakov s strani FONASBE, BIMCA in področja PCSov (Port Community
System).

Ad 6.
Podano je bilo finančno poročilo poslovanja za 2014/2015.
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Ad 7.
Nadzorni odbor je obravnaval poročilo poslovanja ZPPAS za leto 2014, pri čemer ni ugotovil nepravilnosti v
poslovanju in podal predlog skupščini za potrditev poslovanja ZPPAS za leto 2014.
Potrjeno finančno poročilo je priloženo zapisniku v prilogi.

Ad 8.
Predsednik ZPPAS, g.Emil Bandelj, je prisotnim predstavil predloge sprememb Pravil Zveze pomorsko
prometnih agencij Slovenije in Splošnih pogojev poslovanja Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije.
Skupščina je potrdila sledečo spremembo in dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja Zveze pomorsko
prometnih agencij Slovenije:
- v 17.členu se doda besedilo/stavek: »Agent ima lahko bančni račun izločenih sredstev.«
Skupščina je potrdila sledečo spremembo in dopolnitev Pravil Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije:
- v 6.členu se doda besedilo/stavek: »Člani zveze so lahko tudi agenti tovora.«
- doda se novi 6.a člen: »Bivši predsedniki zveze lahko postanejo častni člani na predlog
Skupščine ob njihovem soglasju. Častni člani zveze lahko postanejo tudi druge pravne in
fizične osebe, ki jih na predlog člana zveze, Izvršilnega odbora ali predsednika potrdi
Skupščina.«
- doda se novi 17.a člen: »Skupščina odloča z večino vseh prisotnih članic.«

Ad 9. in Ad 10.
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.
Za predsednika ZPPAS je bil za naslednje mandatno obdobje soglasno izvoljen, g.Emil Bandelj.
Za člane Izvršilnega odbora ZPPAS so bili za naslednje mandatno obdobje soglasno izvoljeni:
- Arlene Lovrečič-Mikac,
- Franc Gutman,
- Saša Trampuž,,
- Sandi Križman,
- Tomaž Martin Jamnik.
Za člane Nadzornega odbora ZPPAS so bili za naslednje mandatno obdobje soglasno izvoljeni:
- Fabio Hrvatin,
- Borut Škabar in
- Ramona Baruca.

Ad 11.
Izpostavljena je bila problematika izgradnje drugega tira Koper – Divača, in na predlog predsedujočega
Skupščini, g.Zlatana Čoka, je Skupščina sprejela sledečo izjavo:
- Podpiramo Luko Koper d.d. pri prizadevanjih za izgradnjo drugega tira Koper – Divača.
Zapisal:
Igor Sep
Predsednik ZPPAS:
Emil Bandelj

Predsedujoči Skuščini ZPPAS
Zlatan Čok
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Priloge:
- Poročilo predsednika o delu ZPPAS v obdobju maj 2014 – september 2015
- Predlog programa dela ZPPAS za obdobje september 2015 – maj 2016
- Poročilo nadzornega odbora Skupščini ZPPAS
- Lista prisotnosti
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