349. DOPISNA SEJA VLADE
Ljubljana, 21. 3. 2022 - Vlada RS je na 349. dopisni seji, ki je potekala 18. 3. 2022
določila besedilo predloga Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa.
Namen predloga zakona je vzpostavitev družbe za upravljanje javnega potniškega
prometa (JPP) v obliki družbe z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države, ki
bo združila funkcije upravljanja v enem organu. Glavne pristojnosti družbe bodo
predvsem:
• načrtovanje ponudbe javnega potniškega prometa glede na potrebe,
• oblikovanje prevoznih storitev in načrtovanje njihovega financiranja,
• sodelovanje pri določanju strategije razvoja JPP,
• priprava strokovnih podlag, upravljanje sistema enotne vozovnice,
• zagotavljanje informiranja potnikov,
• promocije javnega prevoza,
• sodelovanje pri načrtovanju razvoja infrastrukture za potnike in infrastrukture za
dopolnilne potniške storitve.
Ena izmed glavnih pomanjkljivosti sedanje ureditve javnega potniškega prometa v
Sloveniji je odsotnost subjekta, ki bi imel vlogo upravljavca na taktični ravni, ki načrtuje
in nadzira izvajanje prevoznih storitev. Z ustanovitvijo upravljavca bo vzpostavljena
trostopenjska struktura upravljanja (strateška, taktična in operativna raven), kot jo
poznajo države s sodobno urejenimi sistemi javnega potniškega prometa.
Ena izmed glavnih rešitev in sprememb, v primerjavi s trenutno veljavno ureditvijo, je
podelitev družbi za upravljanje JPP pristojnost priprave in izvajanja postopkov oddaje
storitev gospodarske javne službe medkrajevnega cestnega in železniškega linijskega
prevoza, sklepanja pogodb in opravljanja nadzora nad izvajanjem sklenjenih pogodb.
S predlogom zakona se spreminja obstoječi sistem financiranja JPP. V okviru družbe
za upravljanje JPP se bo zagotovila finančna integracija na način, da se bo na enotnem
računu zbiralo in upravljalo z vsemi viri financiranja JPP, ki se za financiranje
gospodarske javne službe JPP v državni pristojnosti zagotavljajo na državnem in
lokalnem nivoju ter iz drugih virov. Družba bo tako edina pooblaščena za sklepanje
pogodb z vsemi sofinancerji. Posledično bo morala tudi zagotoviti, da se bodo ta
sredstva zbirala na ločenem računu in bodo namenjena le za poravnavo nadomestila
stroškov, do katerih so na podlagi sklenjenih pogodb gospodarskih javnih služb JPP
upravičeni prevozniki.
Predlog zakona uveljavlja tudi načelo integrirane ponudbe JPP, skladno s katerim
morajo biti storitve JPP, ki jih zagotavlja Republika Slovenija kot gospodarsko javno
službo, medsebojno povezane v enotno, dopolnjujočo se ponudbo, ki temelji na fizični,
finančni, informacijski, tarifni in upravljavski integraciji, ter je prilagojena razvoju in
potrebam potnikov.

Predlog zakona je usklajen z zakonodajo s področja prevozov in evropskim pravnim
redom. Zaradi preprečitve težko popravljivih posledic, ki bi zaradi nesprejema zakona
po nujnem postopku nastale, Vlada RS predlaga Državnemu zboru RS obravnavo in
sprejem predloga zakona po nujnem postopku.
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