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ZADEVA: Vzpostavitev izvajanja cestnega javnega potniškega prometa  

Spoštovani! 

Vezano na včerajšnjo izjavo ministra Hojsa v medijih, da namerava vlada obravnavati  odlok o 
sprostitvi javnega potniškega prometa (JPP), podajata Združenje za promet pri GZS in Obrtno 
podjetniška zbornica Slovenije, naslednje predloge kot so navedeni  v nadaljevanju, vse z 
namenom zagotoviti varnost in zdravje ljudi ob ponovitvi vzpostavitvi JPP, ki je bil z odlokom 
vlade R. Sloveniji dne 16.03.2020  ustavljen v celoti. 
 

1. FAZE AKTIVACIJE JPP 
 
Ob upoštevanju dogovorjenih zaščitnih ukrepov predlagamo aktivacijo JPP v dveh fazah in 
sicer : 

➢ GJS JPP po frekvenci počitniškega voznega reda in istočasen začetek izvajanja 
posebnih linijskih prevozov ter mestnega potniškega prometa; 

 
➢ GJS JPP se v drugi fazi razširi na frekvenco vseh registriranih voznih redov 

 

 
 

2. UKREPI GLEDE ZDRAVJA LJUDI  
 

Predhodno zahtevamo sprejem naslednjih ukrepov pod katerimi bomo lahko začeli izvajati 
prevoze :  
 

• potniki morajo obvezno nositi maske in rokavice oz. imeti možnost dezinfekcije rok 
vezano na dogovor z MZI  

• vozniki morajo imeti maske in sredstvo za dezinfekcijo rok  

• vstopi in izstopi potnikov so  na prvih vratih prepovedani   

• zagotovi se prazna vrsta sedežev za voznikom,  
 

• največje dovoljeno število potnikov na avtobusu  je 1/3 predpisane kapacitete oz. 
30% 

• izvede se kampanja ozaveščanja uporabnikov o nujnosti osebne odgovornosti pri 
zagotovitvi potrebne distance  

mailto:gp.kpv@gov.si
mailto:gp.mzi@gov.si


Glede na dejstvo, da bo obdobje prilagoditve trajalo daljše obdobje predlagamo, da se  

ustanovi skupna operativna delovna skupina, ki bo po zgledu ostalih EU držav zagotovila 

varno vzpostavitev JPP s posebno pozornostjo na : 

- Zaščitni ukrepi v novi realnosti 
- Izravnava prometnih konic, da bo mogoče varno prepeljati vse potnike z obstoječimi 

kapacitetami ( zamiki urnikov šol, institucij in podjetij ) 
 

Verjamemo, da bomo skupaj zmogli zagotoviti pogoje za prevoz potnikov na način, ki ne bo 

ogrozil zdravja ljudi.  

V pričakovanju hitrega odgovora vas lepo pozdravljamo ! 

S spoštovanjem, 

 

 

 Jože Baškovič, l.r., predsednik Peter Pišek, l.r,, predsednik 
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