
 
     Odbor avtobusnih prevoznikov 
                             

   Številka: 2020/03421-NR 

                                                                                                            Datum: 10. september 2020 

 

Zapisnik 1. sestanka odbora avtobusnih prevoznikov 

 

Sestanek  je potekal  dne 8. septembra 2020 med 14.00 in 15.30. uro v sejni sobi št. 105 

Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (Celovška 71, Ljubljana). 

 

Prisotni člani Odbora avtobusnih prevoznikov SPR: Andrej Mrgole, Breda Jesenko, Milan 

Padežnik ml,  Peter Mirt, Tadej Poličnik. 

Ostali prisotni: Peter Pišek (predsednik Sekcije za promet), Franc Seršen (podpredsednik 

Sekcije za promet), Natalija Repanšek (sekretarka Sekcije za promet) 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Izvolitev predsednika Odbora avtobusnih prevoznikov 

2. Pregled tekočih aktivnosti 

3. Plan dela do konca leta 2020 

4. Predlogi in pobude 

 

Predsednik Sekcije za promet je pozdravil vse prisotne in novo imenovanim članom Odbora 

avtobusnih prevoznikov Sekcije za promet pri OZS izrekel iskrene čestitke. Odbor sestavljajo 

predstavniki vseh vrst prevoza potnikov: (en) predstavnik šolskih prevozov oz. posebnih 

linijskih, (dva) predstavnika občasnih oz. turističnih prevozov in (dva) predstavnika, ki bosta 

lahko pokrivala tudi GJS-IJPP. Glede na perečo problematiko v sektorju  prevoza potnikov 

čaka nove člane obilico volonterskega dela. Odboru je zaželel veliko delovnih uspehov. 

Vsebino in delo odbora bodo člani vodili samostojno, v kolikor pa bi potrebovali njegovo pomoč, 

jim bo vedno na razpolago. Glede na odgovornost, ki jo nosi kot predsednik sekcije, pa želi biti 

seznanjen z vsemi aktivnostmi, ki se bodo odvijale v okviru odbora. Podal je informacijo, da se 

bo sekcija povezala z direktorji največjih slovenskih avtobusnih podjetij, da bi dogovorili 

možnosti vključitve malih prevoznikov v izvajanje GJS ali drugih oblik prevozov. 

 

Add1. 

Člani so poudarili, da mora njihovo delo temeljiti na načelu poenotenja, povezovanja in 

transparentnosti za dosego ciljev, ki bodo v korist članov. Soglasno so sprejeli naslednji: 

Sklep št. 1/2020: »Za predsednika Odbora avtobusnih prevoznikov Sekcije za promet 

pri OZS se imenuje Mirt Petra.« 

 

Add2. 

Peter Mirt je na kratko podal informacijo do sedaj izvedenih aktivnosti Sekcije za promet 

glede reševanja problematike prevoznikov, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov. 

 

Add3. 

Postavljene so bile prioritetne naloge odbora. Soglasno je bil sprejet naslednji: 

Sklep št. 2/2020:«Prioritetne naloge odbora avtobusnih prevoznikov v letu 2020 so: 

- Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na 

delo naj se podaljša do konca letošnjega leta; 

- Pridobitev nadomestil za izvajalce občasnega prevoza; 



 

- Pridobitev nadomestil za izvajalce šolskih prevozov (po vzoru GJS IJPP); 

- Izvedba projekta stroškovne analize lastne cene občasnega prevoza potnikov v 

cestnem prometu in klasifikacija avtobusov; 

- Popusti oz. ugodnejša cestnina za 20-sedežne avtobuse; 

- Reševanje negativnih učinkov brezplačnih vozovnic GJS-IJPP za upokojence 

(preobremenitev vozil, nižje povpraševanje po občasnih prevozih); 

- Pristop k pogajanjem za sprejem Kolektivne pogodbe za cestni potniški 

promet.« 

 

 

Add4. 

Posebno skrb v Sekciji za promet bo potrebno nameniti obveščanju članov – prevoznikov, ki 

opravljajo dejavnost prevoza potnikov. 

 

Dogovorjeno je bilo, da se sestankov pri državnih organih udeležijo: predsednik odbora, 

glede na obravnavano temo - član odbora, ki zastopa interese posamezne vrste prevoza in 

strokovni sodelavec sekcije. 

 

 

Zapisala:   Predsednik odbora avtobusnih prevoznikov: 

Natalija Repanšek                  Peter Mirt 

 


