
                                                                                               
       MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

        Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA 

                         objavlja na podlagi 34. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi  
                                                      (Uradni list RS, št. 122/07) 

 
                                              JAVNI RAZPIS 
               za pridobitev dovoljenja za vožnjo z avtotaksi vozilom po območjih za pešce  
                                                 v Mestni občini Ljubljana (MOL) 

 
Pogoji za pridobitev dovoljenja za vožnjo po območjih za pešce so naslednji: 
1. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje MOL za izvajanje avtotaksi  prevozov na njenem območju. 
2. Ponudnik mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do MOL-a. 
3. Avtotaksi vozilo ponudnika, s katerim kandidira na javnem razpisu, ne sme biti opremljeno z 
    reklamnimi sporočili, tip karoserije mora biti »limuzina« in imeti mora možnost prevoza 
    invalidov v invalidskem vozičku (brez presedanja). 
4. Avtotaksi vozilo ponudnika, s katerim kandidira na javnem razpisu, mora imeti atestiran sedež za 
    prevoz otrok in možnost prevoza otroškega vozička. 
 
Izbran bo ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa. Če bo več ponudnikov izenačenih v 
ponujenih pogojih, bo izvedeno javno žrebanje. Izbran bo en ponudnik. 
 
Dovoljenje za vožnjo po območjih za pešce bo veljalo za pet let. 
 
Ponudbi je treba priložiti:  
- fotokopijo dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL 
- fotokopijo prometnega dovoljenja 
- fotokopijo potrdila o poznavanju MOL za voznike ponudnika, ki bodo vozili avtotaksi vozilo 
- fotografije avtotaksi vozila, s katerim ponudnik kandidira, iz katerih bo razvidno, da ustreza razpisnim  
  pogojem. 
  
Ponudbe morajo prispeti do vključno  ponedeljka 14. decembra 200,9 do 9.30 na naslov: MESTNA 
OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,  Trg  
mladinskih delovnih brigad 7,  1000 LJUBLJANA,  z oznako "JAVNI RAZPIS – TAKSI" NE 
ODPIRAJ. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov ponudnika. 
 
Javno  odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 14. decembra 2009, ob 10.00 uri  v prostorih Mestne občine 
Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana. 
 
Pravočasno prispele ponudbe bodo komisijsko pregledane in obravnavane po merilu iz javnega razpisa in 
Odloka o cestnoprometni ureditvi.  
 
Izbranemu ponudniku bo dovoljenje za vožnjo po območjih za pešce izdano v roku 10 dneh po izbiri. 
 
Javni razpis je objavljen tudi na internetni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si oziroma ga 
ponudniki lahko dvignejo v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in 
promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, v tajništvu, soba št. 412. 
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