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ZADEVA: Sektor cestnega prevozništva – problematika zavarovanj, odjave vozil in  

      lizingov 

 

Spoštovani minister Jernej Vrtovec; 

Posledice epidemije Koronavirusa so močno prizadele tudi sektor cestnega prevozništva, še 

posebej so prizadeti avtobusni prevozniki, ki so opravljali mednarodne turistične prevoze. 

Njihova vozila stojijo že od začetka meseca februarja in bodo še stala tudi takrat, ko se bodo 

ostale vrste prevozov že izvajala. 

Glede na dejstvo, da je veliko vozil, s katerimi so naši podjetniki opravljali dejavnost  cestnega 

prevoza blaga ali potnikov obstala,  se v zvezi s tem pojavljata dva ključna problema, na katera 

opozarjamo že dalj časa, pa vendar napredka oz. konkretnih rešitev do sedaj še ni bilo. To sta: 

- možnost odjave vozila, s katerim se je opravljala dejavnost (vse vrste vozil, s katerimi se 

opravljajo komercialni cestni prevozi) 

- ukrepi zavarovalnic, s katerimi se zniža zavarovalna premija.  

Zaradi mirovanja vozil, se je močno  spremenila potreba po obsegu zavarovanja pri 

avtomobilskih zavarovanjih in prevozniški odgovornosti. Tu pa nastane problem, kajti 

zavarovalnice v Sloveniji ne poznajo t.im. produkta »mirovanja vozil«. Da bi lahko v času 

veljavnosti obstoječega zavarovanja preuredili to zavarovanje v čas mirovanja vozila ni možno 

in zavarovanja tudi ni možno urediti ali preoblikovati za nazaj. Zavarovalnica rizika za čas 

mirovanja vozila skorajda ne nosi. Zato bi bilo prav, da se za daljši čas mirovanja vozila, 

prilagodi zavarovalno kritje in ustrezno zniža zavarovalna premija.  

Predlagamo, da se zaradi, pri nekaterih vrstah prevozov tudi do popolne ali delne ustavitve 

dela in hkrati nezmožnosti odjave vozil, zavarovalnice priznajo finančni dobropis za sorazmerni 

del glede na mirovanje vozila. Mirovanje vozila se lahko dokaže s podatki sledenja ali 

tahografskimi zapisi. 

 

 

 

 

 

 



Težko razumemo, da v teh najtežjih časih za gospodarstvo zavarovalne hiše nimajo posluha 

in volje, da bi svojim strankam priskočile na pomoč. V ta sklop lahko štejemo tudi lizing hiše, 

ki zaračunavajo celo prošnje za odlog plačil. 

 

Glede na opisano problematiko, vaše ministrstvo vljudno prosimo za pomoč in posredovanje.  

 

 

 

 Milan Slokar, l.r., predsednik Peter Pišek, predsednik 
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V vednost: 

- mag. Andreja Knez, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet 

- mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja 


