ZAPIS sestanka obora avtobusnih prevoznikov Sekcije za promet pri OZS
lokacija: sejna soba št. 105/I (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana)
sestanek je potekal: 20.5.2020 med 10.00 in 12.00 uro.
tema sestanka: seznanitvi aktualnega dogajanja na področju cestnega prevoza potnikov..
Prisotni člani avtobusnega odbora Sekcije za promet: Šamu Josip (predsednik), Mirt Peter, Mrgole
Andrej, Batič Bogomir, Zadek Borut;
ostali prisotni: peter Pišek (predsednik Sekcije za promet), Gerčar Janez (član), Breda in Bernard
Jesenko (član), Milan Padežnik ml. (član), Dušan Skutnik (član), Tadej Poličnik (član), Ivan Špik (član),
Mitja Moškotevc (član), Jože Flucher (član), Natalija Repanšek(sekretarka sekcije za promet);
Izpostavljena je bila problematika prevoznikov, ki opravljajo občasne prevoze šolskih otrok in
delavcev na delo ter občasnih prevozov potnikov. Tudi za ta segment prevozov prevozniki zahtevajo
določene finančne vzpodbude po vzoru GJS-IJPP. Predsednik sekcije je prisotne seznanil s tekočimi
aktivnostmi sekcije na področju podanih zahtev resornemu ministrstvu.
Predsedniku državnega zbora se posreduje naslednje usklajeno stališče, glede finančnega ukrepa za
izvajalce občasnih prevozov:
Za ohranjanje delovnih mest in ohranjanje izvajanja občasnih prevozov z avtobusi lahko imetniki
licence za prevoz potnikov, zaprosijo za nadomestilo stroškov, ki jih imajo, ker zaradi razglasitve
epidemije Covid-19 ne morejo izvajati dejavnosti občasnih prevozov z avtobusi.
Nadomestilo stroškov iz prejšnjega odstavka, se izračuna na podlagi števila avtobusov z izvodom
licence za izvajanje prevozov potnikov, ki jih je imel gospodarski subjekt v lasti ali uporabi na dan 16.
03. 2020. Nadomestilo do katerega je upravičen je 33,30 EUR na vozilo na dan, pri čemer se upošteva
število zasedenosti vozil po mesecih in sicer:
- marec 2020 8 dni,
- april 2020 18 dni,
- maj 2020 24 dni,
- junij 2020 24 dni,
- julij 2020 18 dni,
- avgust 2020 18 dni,
- september 2020 22 dni,
- oktober 2020 22 dni,
- november 15 dni,
- december 2020 15 dni.
OZS in GZS se podeli javno pooblastilo izvajanja postopkov odobritve nadomestila iz tega člena.
Imetnik licence ni upravičen do nadomestila iz tega člena za vozila nominirana za izvajanje
gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, vozila s
katerimi je v mesecu za katerega je zaprosil za povračilo stroškov izvajal posebne prevoze potnikov v
notranjem ali mednarodnem cestnem prometu in vozila starejša od 20 let.
Vsi prisotni se po svojih močeh trudi pri lobiranju in iskanju politične podpore za sprejem navedenega
ukrepa. Z nadaljnjimi aktivnostmi avtobusnih prevoznikov se počaka do konca današnjega dne.
Zapisala: Natalija Repanšek
sekretarka Sekcije za promet

