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Številka: 3712-7/2013-2 
Datum:   3. 9. 2014 
 
 
 
Na podlagi 25. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13 in 
55/13) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 
Trg MDB 7, Ljubljana naslednji: 
 
 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA IZBOR AVTOTAKSI PREVOZNIKA ZA OPRAVLJANJE PREVOZA 

S ŠTIRMI (4) AVOTAKSI OKOLJU PRIJAZNIMI VOZILI NA 
OBMOČJIH ZA PEŠCE 

 
 
1. PREDMET RAZPISA 
 
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet razpisuje izbor 
avtotaksi prevoznika za opravljanje prevoza s štirimi avtotaksi okolju prijaznimi vozili na območjih za 
pešce za obdobje štirih (4) let. 
 
Pravica do opravljanja prevozov na območjih za pešce se pridobi z dokončno odločbo o izbiri avtotaksi 
prevoznika za opravljanje avtotaksi prevozov s štirimi (4) avtotaksi okolju prijaznimi vozili, ki jo izda 
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Z navedeno odločbo se pridobi pravica 
do vožnje na območjih za pešce, na teh območjih pa se lahko parkira le v skladu z veljavno prometno 
signalizacijo. 
 
Posamezni udeleženec razpisa se mora prijaviti s štirimi avtotaksi vozili.  
 
Za izvedbo predmetnega javnega razpisa je bila s sklepom direktorice Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana št. 3712-7/2013-1 z dne 12. 7. 2013 imenovana komisija. 
 
 
 
2. RAZPISNI POGOJI 
 
Poleg zakonskih pogojev morajo udeleženci razpisa izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- da imajo veljavno dovoljenje Mestne občine Ljubljana za izvajanje avtotaksi prevozov, 
- da zagotavljajo nemoteno 24-urno opravljanje avtotaksi prevozov, 
- da opravljajo avtotaksi prevoze z okolju prijaznimi vozili (okolju prijazno vozilo je vozilo na vodik, 

vozilo na stisnjeni zemeljski plin, vozilo na električni pogon ali vozilo na hibridni pogon, katerega 
poraba goriva v mestnem ciklu, določena s predpisanimi testi na osnovi Direktive Sveta št. 
80/1268/EEC, ne presega 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov in katerega uradne specifične 
emisije snovi iz izpušnih plinov ne presegajo naslednjih maksimalnih vrednosti: 

+---------------------------+----------------------------------+ 
|                           |           Vrsta goriva           | 
|Parameter                  +-----------------+----------------+ 
|                           |   Plinsko olje  |     Bencin     | 
+---------------------------+-----------------+----------------+ 
|CO(2) – ogljikov dioksid   |       110       |      110       | 
|(g/km)                     |                 |                | 
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+---------------------------+-----------------+----------------+ 
|PM – trdni delci (mg/km)   |        5        |       5        | 
+---------------------------+-----------------+----------------+ 
|NO(x) – dušikov oksid      |       0,2       |      0,06      | 
|(g/km)                     |                 |                | 
+---------------------------+-----------------+----------------+ 
|HC – ogljikovodiki (g/km)  |        /        |     0,075      | 
+---------------------------+-----------------+----------------+ 
- da imajo poravnane vse davke in prispevke do Mestne občine Ljubljana, 
- da so okolju prijazna avtotaksi vozila opremljena s klimatsko napravo, 
- da ima eno okolju prijazno avtotaksi vozilo možnost prevoza invalida v invalidskem vozičku brez 

presedanja in da imajo tri okolju prijazna avtotaksi vozila možnost prevoza invalida v invalidskem 
vozičku s presedanjem, 

- da imajo okolju prijazna avtotaksi vozila možnost prevoza otroka na atestiranem otroškem sedežu.  
 
 
 
3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB 
 
Izbor avtotaksi prevoznika za opravljanje prevoza s štirimi avtotaksi okolju prijaznimi vozili se bo vršil 
na podlagi točkovnega vrednotenja, ki je določen s tem razpisom. 
 
Točkovne vrednosti se točkujejo z naslednjim številom točk: 
 
PREDNOSTNE KATEGORIJE ŠTEVILO TOČK 

1. Starost posameznega vozila  
- do 1 leta 
- od 1 leta do 2 let 
- od 2 let do 3 let 

 
100 točk 
 75 točk 
 50 točk 

2. Istovrstnost vozil (ista znamka in tip 
vozila) 

- za dva (2) vozila 
- za tri (3) vozila 
- za štiri (4) vozila  

 
  
10 točk 
30 točk 
50 točk 

3. Enotna barva vozil 
- za dva (2) vozila 
- za tri (3) vozila 
- za štiri (4) vozila 

 
50 točk 
 75 točk 
100 točk 

 
Izbran bo tisti avtotaksi prevoznik, ki bo na razpisu s svojimi štirimi avtotaksi vozili dosegel najvišje 
število točk. 
 
Če eden ali več udeležencev razpisa doseže enako število točk, se prednost določi ob upoštevanju 
naslednjega vrstnega reda: najprej se upošteva večje število točk pri prednosti kategoriji starost vozil, 
potem pri prednostni kategoriji istovrstnost vozil in pri prednostni kategoriji barva vozila. 
 
 
4. PRIJAVA NA RAZPIS 
 
Udeleženci razpisa, ki željo sodelovati na javnem razpisu za izbor avtotaksi prevoznika za opravljanje 
prevoza s štirimi okolju prijaznimi vozili na območjih za pešce za obdobje štirih (4) let, lahko na spletni 
strani Mestne občine Ljubljana (www.ljubljana.si) ali v pisarni št. 203 Mestne občine Ljubljana, Mestne 
uprave, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana, 
dvignejo obrazec vloge. 
 
Prijave na javni razpis je potrebno oddati najkasneje do 19. 09. 2014 in sicer tako, da vložijo izpolnjen 
obrazec vloge s prilogami pri Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske 
dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana v pisani 203 (II. nadstropje), ali pa 
jih s priporočeno pošiljko pošljejo na prej navedeni naslov (upošteva se priporočena pošiljka z 
datumom oddaje na pošto 19. 09. 2014 do 23. 59 ure). Obravnavane bodo samo vloge za prijavo na 
javni razpis, ki bodo oddane na predpisanem obrazcu. 
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Udeleženci razpisa morajo oddati vlogo v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA 
PRIJAVO NA OPRAVLJANJE PREVOZA S ŠTIRIMI AVTOTAKSI OKOLJU PRIJAZNIMI 
VOZILI NA OBMOČJIH ZA PEŠCE«. 
 
 
5. DOKUMENTACIJA, KI JO MORAJO UDELEŽENCI RAZPISA PRILOŽITI K VLOGI 
 
K vlogi za izbor avtotaksi prevoznika za opravljanje prevoza s štirimi (4) avtotaksi okolju prijaznimi 
vozili na območjih za pešce za obdobje štirih (4) let je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo: 
- izjavo o izpolnjevanju zakonskih pogojev za opravljanje avtotaksi prevozov, 
- izjavo o veljavnem dovoljenju za izvajanje avtotaksi prevozov na območju MOL,  
- izjavo o zagotavljanju nemotenega 24-urnega opravljanja avtotaksi prevozov,  
- kopijo prometnega dovoljenja za posamezno vozilo, skupaj s homologacijo, iz katerih je razvidno, 

da gre za okolju prijazno vozilo overjeno pri upravni enoti ali notarju, 
- izjavo o poravnanih davkih in prispevkih do Mestne občine Ljubljana, 
- izjavo o opremljenosti posameznega vozila s klimatsko napravo, 
- izjavo o možnosti prevoza invalida v invalidskem vozičku brez presedanja z enim okolju prijaznim 

avtotaksi vozilom in o možnosti prevoza invalida v invalidskem vozičku s presedanjem s tremi 
okolju prijaznimi avtotaksi vozili, 

- izjavo o možnosti prevoza otroka na atestiranem otroškem sedežu. 
 
 
6. DOPOLNITEV VLOGE 
 
Udeleženci razpisa, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v skladu s 67. členom Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 
65/08, 48/09-popr., 8/10 in 82/13) pozvani k dopolnitvi vloge z rokom za dopolnitev 5 (pet) dni. Vloge 
udeležencev razpisa, ki bodo oddane po zaključku razpisnega roka, kakor tudi vloge, ki v 5 (petih) dneh 
ne bodo dopolnjene, bo pristojni organ zavrgel s sklepom. Z odločbo pa bodo zavrnjene tudi vloge, ki 
jih bodo oddali udeleženci razpisa, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 
 
 
7. JAVNO ODPIRANJE PONUDB 

 
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 23. 09. 2014 ob 10. uri na naslovu Mestne občina Ljubljana, 
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 
Ljubljana, v mali sejni sobi v kleti stavbe, Trg MDB 7, Ljubljana. 

 
Prispele vloge bo obravnavala Komisija za izvedbo javnega razpisa za izbor avtotaksi prevoznikov za 
opravljanje prevoza z avtotaksi okolju prijaznimi vozili na območjih za pešce. 
 
Predstavniki udeležencev razpisa se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju vlog izkazati s 
pooblastilom (razen v primeru, če je prisoten zakoniti zastopnik pravne osebe) in veljavnim osebnim 
dokumentom. 
 
 
8. PRIDOBITEV PRAVICE DO OPRAVLJANJA AVTOTAKSI PREVOZOV NA OBMOČJIH 

ZA PEŠCE 
 
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o izbiri avtotaksi prevoznikov za opravljanje avtotaksi 
prevozov na območju za pešce oziroma odločbe o neizboru avtotaksi prevoznikov za opravljanje 
avtotaksi prevozov na območju za pešce oziroma sklepi o zavrženju oziroma odločbe o zavrnitvi vloge. 
Zoper odločbo oziroma sklep je dopustna pritožba, o kateri bo odločal župan Mestne občine Ljubljana, 
v petnajstih (15) dneh od vročitve odločbe oziroma sklepa. 
 
O pritožbi zoper odločbo ali sklep bo odločal župan Mestne Občine Ljubljana najkasneje v roku 60 dni 
od vložitve popolne pritožbe. Z dokončnostjo odločbe prične izbrani avtotaksi prevoznik opravljati 
prevoze s štirimi (4) okolju prijaznimi vozili na območjih za pešce. 
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9. PRAVICA MESTNE OBČINE DA NE IZBORE NOBENEGA OD UDELEŽENCEV 

RAZPISA 
 
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet si pridržuje 
pravico, da ne izbere nobenega od udeležencev razpisa, brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti. 
 
 
10. DODATNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU  
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na e-naslovu: 
ogdp@ljubljana.si, pri čemer bodo vsi odgovori in morebitna dodatna pojasnila posredovani preko 
spletne strani www.ljubljana.si. 
 
 
 

Mestna občina Ljubljana 
Mestna uprava 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 


