
 

 

 

Združenje za promet 

Sekcija za prevoz blaga 

 Sekcija za promet 

 

 

Strokovni posvet o aktualni problematiki cestnega prevoza blaga in potnikov 

četrtek, 9. maj 2019 ob 13:00  

Dvorana Celjanka (Celjski sejem), Dečkova cesta 1, 3000 Celje 

 

Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenje za promet pri 
Gospodarski zbornici Slovenije bosta v okviru sejemskega dogajanja Avto in vzdrževanje, 
Moto boom, Gospodarska vozila in Logistika 2019 pripravili strokovni posvet na katerem bomo 

spregovorili o aktualni problematiki slovenskih cestnih prevoznikov in sicer: 

- Pomanjkanje voznikov in dolgotrajni postopki pridobitve delovnih dovoljenj za voznike 

- Dolge čakalne dobe tovornih vozil in avtobusov na mejnih prehodih 

- Razvoj intermodalnih logističnih centrov, malih logističnih centrov in varovanih parkirišč 

- Uvrstitev cestnega transporta in logistike kot strateške gospodarske panoge. 

 

Zaradi lažje organizacije dogodka, vas prosimo, da evidentirate vašo prijavo preko spletne 
strani: tukaj 

 

Vljudno vabljeni. 

 

Milan Slokar 
 

predsednik Sekcije za prevoz blaga pri 
Gospodarski zbornici Slovenije 

Peter Pišek 
 

predsednik Sekcije za promet pri 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 

 

 

 

 

 

 

Program: 

12.30 Prihod in registracija 
 

13.00 Uvodna predstavitev udeležencev strokovnega srečanja (strokovne 
službe sekcij) 
 

- Peter Pišek, predsednik sekcije za promet pri OZS 
- Milan Slokar, predsednik Sekcije za prevoz blaga pri GZS 

 
- Ministrstvo za javno upravo RS: 

Rudi Medved, minister 

 

 

https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Strokovni-posvet-9maj-2019


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS: 

- Franc Vesel, državni sekretar za malo gospodarstvo  
 

Ministrstvo za notranje zadeve RS: 

- Mag. Melita Šinkovec, državna sekretarka  
 

Ministrstvo za infrastrukturo: 

- Bogdan Potokar, vodja sektorja za cestni promet in logistiko  
- Marjan Nahtigal, sekretar Sektorja za cestni promet in logistiko  

 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti RS: 

- predstavnik ministrstva 
 

Finančna uprava RS: 

- Mag. Boris Kastelic, direktor Uprave za carine 
- Anton Kmetič, vodja sektorja za carine FU Novo mesto 

 
13.05 Pozdravni nagovor: 

- Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije 

- Milan Slokar, predsednik Sekcije za prevoz blaga pri 
Gospodarski zbornici Slovenije 

- Rudi Medved, minister Ministrstva za javno upravo RS 
 

13.20 Kratka predstavitev problematike in razprava 
- Pomanjkanje voznikov in dolgotrajni postopki pridobitve delovnih 

dovoljenj in razprava 
. 

13.45 Kratka predstavitev problematike in razprava 
- Dolge čakalne dobe tovornih vozil in avtobusov na mejnih 

prehodih 
. 

14.05 Kratka predstavitev problematike in razprava 
- Razvoj intermodalnih logističnih centrov, malih logističnih centrov 

in varovanih parkirišč 
. 

14.25 
 

Kratka predstavitev problematike in razprava 
- Uvrstitev cestnega transporta in logistike kot strateške 

gospodarske panoge 
 

14.45 Zaključek in izjava za medije 
 
 

 

Ostali vabljeni: 

- Dragutin Kranjčec, predsednik Združenja hrvaških cestnih prevoznikov UHCP  
- Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja 

- Prof. dr. Bojan Rossi, dekan Fakultete za logistiko Celje 

- Doc.dr. Marjan Sternad, Fakulteta za logistiko Celje 

- Uroš Bračun, vodja podružnice DKV Euro Service Slovenia 

- Člani Sekcije za promet pri OZS in Združenja za promet pri GZS 


