ZAPIS sestanka obora avtobusnih prevoznikov Sekcije za promet pri OZS
lokacija: sejna soba št. 106/I (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana)
sestanek je potekal: 29.4.2020 med 11.00 in 12.30 uro.
tema sestanka: problematike sektorja cestnega prevoza potnikov, ki so posledica epidemije COVID19.
Prisotni člani avtobusnega odbora Sekcije za promet: Šamu Josip (predsednik), Mirt Peter, Mrgole
Andrej, Batič Bogomir, Zadek Borut;
ostali prisotni: Gerčar Janez, Breda Jesenko, Natalija Repanšek;
Izpostavljena je bila problematika prevoznikov, ki opravljajo občasne prevoze šolskih otrok in
delavcev na delo ter občasnih prevozov potnikov, ki so zaradi epidemije COVID-19 utrpeli največjo
gospodarsko škodo v svojem sektorju.
Med razpravo so bila zavzeta naslednja stališča in dogovorjene aktivnosti:
- Predsednika sekcije za promet se je seznanilo s problematiko sektorja cestnega prevoza potnikov, ki
bo zaprosil za sestanek z ministrom za gospodarstvo in ministrom za infrastrukturo. Oba ministra se
zaprosi za pomoč in podporo pri iskanju rešitev, ki bi bile v pomoč celotnemu sektorju cestnih
prevozov;
- potrebna zagotovitev ugodnejših lizing pogojev za sektor komercialnega prevoza blaga in potnikov
ter dogovoriti odlog plačevanja obstoječih lizing pogodb;
- zagotoviti dolgoročne likvidnostne kredite z garancijo države, brez stroškov odobritve;
- za čas razglašene epidemije odpis obresti za najete kredite;
- za čas nezmožnosti opravljanja dejavnosti, ki je posledica ukrepov države, naj se podjetnikom
sorazmerno zniža plačilo letne dajatve za uporabo cest pri registraciji vozila ter pri zavarovanju (vozila
in odgovornosti);
- znižanje cestnin (ali odprava za določeno obdobje) in odprava prispevka za drugi tir;
- brezobrestni odkup terjatev s strani države ali SID banke za domače in tuje kupce;
- višje davčne olajšave pri investicijah za krajše obdobje (iz 3 na 2 leti);
- podaljšanje pogodb za izvajanje javnih naročil za šolske prevoze in prevoze delavcev na delo,
sklenjenih na podlagi ZJN-3, ki iztečejo v času do 01.09.2020, na podlagi samega zakona #PKP# naj se
avtomatično podaljšajo za obdobje do 01.09.2021;
- glede na to, da je za določene vrste prevozov potnikov pričakovati, da bodo posledice epidemije
COVID-19 daljnosežnejše, se predlaga, da izredni ukrep čakanja delavcev na domu velja najmanj do
konca letošnjega leta;
- pomoč prevoznikom, ki opravljajo posebne linijske prevoze naj se vrednosti na podlagi višine
normirane cene, kot je določena za izvajanje GJS-IJPP. Navedeni predlog MZI uskladi z Združenjem
občin RS. V tem delu je potrebno posebno skrb nameniti podizvajalcem prevozov.

- NIJZ in MZI morata prevoznike čim prej seznaniti z ustreznimi navodili oz. higienskimi priporočili za
izvajanje prevozov potnikov;
- na MZI se naslovi vprašanje glede posebnih zahtev razkuževanja vozila (kakšna vrsta razkuževanja se
zahteva, s kakšnimi dokazili mora razpolagati prevoznik ter kdo nosi stroške razkuževanja vozila);
- pobuda glede letošnjega izplačila regresa – zaradi izrednih razmer, naj se dopusti možnost
neobdavčenega izplačila do konca leta.
- aktivnosti za reševanje podjetnikov iz sektorja cestnega prevoza potnikov se rešuje tudi s
sodelovanjem Združenja za promet pri GZS.
Sodelujoči na današnjem sestanku se medsebojno obveščajo, izmenjujejo informacije, predloge in
pobude.

Zapisala:
Natalija Repanšek
sekretarka Sekcije za promet

