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Zadeva: Vprašanja in pobuda svetnikov 
 
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana zastavljamo županu MOL 
naslednja vprašanja in pobude, na katere želimo prejeti pisni odgovor. 
 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 30. seji 6. 7. 2009 sprejel Odlok o organizaciji in  
načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, ki v 16. členu določa, da morajo biti avtobusna 
postajališča opremljeno skladno z minimalnimi tehničnimi pogoji. Končna postajališča pa morajo 
imeti sanitarije za voznike in voznice s tekočo hladno in toplo vodo ter biti ogrevana v zimskem času.  
Na progi LPP številka 6, ki vozi na liniji Črnuče – Dolgi most, se odloka ne spoštuje. Na obeh končnih 
postajališčih, tako v Črnučah kot na Dolgem mostu, ni niti hladne tekoče vode, postavljene pa so 
prenosne kemične WC kabine. Da o kakšnem ogrevanju sanitarij in topli tekoči vodi niti ne govorimo 
kljub temu, da delovni čas voznikov in voznic  traja najmanj 8 ur, ob vikendih in praznikih pa tudi do 
9 ur.   
Na podlagi ugotovljenih dejstev dajemo naslednja vprašanja in pobudo: 
 
• Kdo je odgovoren za vzdrževanje sanitarij na končnih postajališčih LPP in kdo je odgovoren za 

nadzor vzdrževanja? 
• Če je sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, kolikšno je mesečno plačilo storitev? 
 
Prosimo, da pristojne službe preverijo stanje na vseh končnih postajališčih LPP ter iz higienskih 
standardov zagotovijo delovanje obstoječih sanitarij, oziroma jih zagotovijo tam, kjer jih še ni. 
 
2. Kakšen je postopek kontrole plačila voznine in kako poteka pri osebah mlajših od 18 let? 
 
 
Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 

        Franc Slak 
        Vodja Svetniškega kluba NSi 
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