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ZADEVA: Odgovor na svetniško pobudo za sejo Mestnega sveta MOL 
 
 
Za svetniško vprašanje Svetniške skupine Nove Slovenije k 2. točki 31. seje Mestnega sveta 
MOL je bilo pridobljen odgovor od Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d. o. o., saj 
pristojni oddelek mestne uprave ne razpolaga s potrebnimi podatki. 
 
 
Vprašanja: 
1. Na kakšni osnovi je bila določena cena za ponovno izdajo kartice Urbana, če je ta 
odvzeta? 
Cena za ponovno izdajo odvzete kartice je določena v 28. členu Splošnih prevoznih pogojev 
za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov. 
 
 
2. Kje je pravna podlaga za določitev cene in kdo je sprejel odločitev za tako ceno? 
Pravna podlaga je Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov 
potnikov na podlagi katerega je prevoznik (LPP) sprejel Splošne prevozne pogoje za prevoz 
potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov, ki v 28. členu določajo ceno 
ponovne izdaje odvzete vozovnice. 
 
 
3. Prosim za specifikacijo navedene cene. 
Cilj cene je, da se prepreči zloraba kartic in vožnje brez plačila ali validiranja na avtobusih 
mestnega linijskega prevoza potnikov in je določena v enaki višini kot je določena globa v 
132. členu Zakonu o prevozih v cestnem prometu (ZPVP-2) za potnika, ki nima vozovnice. 
Poleg tega pa tudi odlok določa globo v višini 40 EUR za potnika, ki vozovnice ne registrira 
ob vstopu v vozilo ali je ne pokaže kontrolorju izvajalca, mestnemu redarju ali inšpektorju, 
kot to določa drugi odstavek 22. člena, ne pove številke vozovnice, kot to določa tretji 
odstavek 22. člena. Globo na podlagi kršitve odloka lahko izrečeta samo mestni inšpektor ali 
redar Mestnega redarstva. 
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Kontrolor izvajalca javne službe v skladu z veljavno zakonodajo ne more izreči globe, zato je 
potrebno za zagotavljanje učinkovitosti kontrolne službe izvajalca javne službe doseči želene 
učinke na način, da je cena izdaje oziroma vračila upravičeno odvzete vozovnice 40 eurov. 
 
Pri določitvi višine cene ponovne izdaje odvzete vozovnice je lahko podlaga le višina globe 
za potnika z neveljavno vozovnico, ki jo določata zakon in odlok. Razlogi za odvzem 
vozovnice s strani kontrolorjev LPP pa so enaki razlogom za izrek globe s strani pooblaščenih 
organov. 
 
 
 
        Načelnica: 

                                                                          Irena RAZPOTNIK,  
       univ.dipl.ing.str., univ.dipl.ekon. 
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