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Zadeva: Odgovor na dopis v zvezi s skrbjo za poklicne voznike  

 

 
Spoštovani, 

 

zahvaljujemo se vam za vaše sporočilo in zagotavljamo, da delimo vaša 
prizadevanja za zagotavljanje urejenih razmer ter skrb za poklicne voznike na 
njihovi poti.  

 

V OMV Slovenija si kot oskrbovalec z energenti na slovenskem trgu vsekakor 
prizadevamo za ohranitev nepretrgane preskrbovalne verige, katere ključni del 
predstavljajo ravno poklicni vozniki. Z namenom preprečevanja širjenja COVID-19 
virusnih okužb smo v zadnjem mesecu striktno sledili priporočilom državnih institucij 
glede preventivnih ukrepov ter sami tudi proaktivno sprejeli številne ukrepe, s 
katerimi želimo vsem zagotoviti varen obisk bencinskega servisa.  

 

Avtocestni servisi, ki so za prevoznike ključni, so še naprej odprti ves dan in vse dni 
v tednu. Že tako visoke higienske standarde smo glede na situacijo v državi in širše 
izven naših meja še dodatno poostrili. Zaposlene smo opremili z zaščitnim 
maskami, rokavicami in razkužilom, na prodajnih mestih vseh bencinskih servisov 
smo namestili pleksi pregrade, ki fizično ločujejo goste in zaposlene, zaprti so 
oddelki gastronomije, ravno tako se ne izvajajo nekatere storitve, za izvedbo katerih 
je potrebno daljše zadrževanje v zaprtem prostoru. Po potrebi se bencinski servisi 
tudi v celoti razkužujejo. 

 

Gostom so ob prihodu na servis na voljo toaletni prostori, ki so, tako kot vse ostale 
površine, s katerimi so zaposleni in gostje redno v stiku, redno čiščeni in 
razkuževani. Na več mestih so izpostavljene informacije glede umivanja rok in skrbi 
za higieno. Goste bencinskih servisov pozivamo, da v vse prostore servisa vstopajo 
posamično, če je le mogoče uporabljajo brezstični način plačevanja in pri točenju 
goriva strogo uporabljajo varnostne rokavice.  

 

Vsi sprejeti ukrepi se izkazujejo kot uspešni saj za zdaj med osebjem na naših 
bencinskih servisih na srečo ne beležimo okužb z korona virusom. Prav tako imamo 
pripravljen akcijski načrt kako ukrepati v primeru okužbe. S tem so seznanjeni tudi 
vsi naši bencinski servisi.  
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Poklicnim voznikom torej ob prihodu na bencinski servis ponujamo vse, v času 
epidemije razpoložljive storitve. Ker so prevozniki za nas pomembna skupina 
gostov za njih pripravljamo tudi posebno ponudbo za okrepčilo na poti, ki jo bomo 
uradno skomunicirali v prihodnjem tednu.  

 

Za informacije na poti smo prevoznikom oziroma imetnikom kartic OMV Card in 
Routex na voljo na številki 05/663366 vsak delovnik med 8. in 16. uro. Poleg tega 
se lahko na nas obrnejo tudi s sporočilom na elektronski naslov 
info.slovenia@omv.com ali omvcard.si@omv.comin. Naši sodelavci ves čas 
spremljajo oba elektronska naslova in poskrbeli bomo za hitro in učinkovito 
povratno komunikacijo oz. rešitev morebitnih težav. 

 

Za zagotavljanje varnega in udobnega postanka na naših servisih si bomo 
prizadevali tudi v prihodnje in temu primerno sprejemali morebitne nove ukrepe, ki 
so ključnega pomena za poklicne voznike.  

                                          
S spoštovanjem!   

 

Vanja Lombar l.r. 

generalna direktorica 

OMV Slovenija d.o.o. 

                                        

 


