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V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je Franci Slak v imenu 
svetniškega kluba Nova Slovenija postavil županu MOL naslednja vprašanja in pobude, na katere v 
nadaljevanju odgovarjamo: 

 
Pstavljena so bila naslednja vprašanja in pobuda: 
• 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. 

 
Odgovor: Po pogodbi za postavitev in vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic med MOL in Proreklam 
Europlakat, št. 4024-12/04-1, z dne 8 .3. 2004 zagotavlja stranišča in opremo na končnih postajališčih 
Europlakat. Izvajalec vsako leto 30 dni po zaključenih postopkih priprave izkazov, vključno z obračunanim 
davkom od dobička, nakaže na MOL 30 odstotkov čistega dobička poslovnega leta iz dejavnosti pogodbe 
za preteklo leto. 
Na končni postaji Dolgi most je zaradi poškodovanega jaška – zlomljen pokrov in zaradi tega je zmrznila 
voda. Izdelan je nov jašek in ponovno vzpostavljeno delovanje WC-ja. Opremljenost končnih postajališč v 
Vnanjih goricah (6B) in Jezero (19B) zagotavlja občina Brezovica. V vseh ostalih primerih, razen tam, kjer 
se predvideva sprememba, bo izvajalec Europlakat zagotovil sanitarije. 
 
• Kakšen je postopek kontrole plačila voznine in kako poteka pri osebah mlajših od 18 let? 
Odgovor: Osnovo za izvajanje kontrole veljavnosti vozovnic je Odlok o organizaciji in načinu izvajanja 
mestnih linijskih prevozov potnikov - Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009 (14. in 22. člen), ki 
določata tudi prevoz otrok do 6. leta starosti (2. odstavek 25. člena). Natančneje izvajanje kontrole 
opredeljujejo Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v mestnem javnem linijskem prevozu 
potnikov (29., 30. in 31. člen).  
 
Prevoz otrok do 6. leta starosti je brezplačen. Vozovnico za brezplačni prevoz mora imeti otrok med 5. in 6. 
letom starosti in jo lahko pridobijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice, skrbniki oziroma skrbnice, 
rejniki oziroma rejnice otroka. Otrok mora imeti v vozilu pri prevozu z mestnim linijskim prevozom 
potnikov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalec je lahko tudi otrok starejši od 10 let ali mladoletnik 
oziroma mladoletnica, če to dovolijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice, skrbniki oziroma skrbnice, 
rejniki oziroma rejnice otroka.  
 
Kontrolo veljavnosti vozovnic med vožnjo lahko opravlja kontrolor izvajalca prevoza (oblečen v uniformo 
izvajalca, na vidnem mestu ima pripeto identifikacijsko kartico), ter mestni redar ali inšpektor (v  
 



 

nadaljevanju: kontrolor). Kontrolor ob izvajanju kontrole pove, da izvaja kontrolo veljavnosti vozovnic, ob 
tem pozove potnika, da mu pokaže kartico Urbana. Veljavnost vozovnice preveri na prenosnem terminalu. 
Preveri se, ali je na njej naložena veljavna vozovnica (priložnostna ali terminska) in če je bila kartica 
validirana ob vstopu v avtobus. Pri terminskih vozovnicah, ki se glasijo na ime, lahko uporablja le določena 
oseba in  se preveri tudi identiteto potnika.  Za preverjanje identitete je dovolj, da potnik pokaže dokument 
s sliko, zato kontrolor potnika pozove, da pokaže takšen dokument. Kontrolo identitete se preverja zato, da 
se prepreči uporabo vozovnice osebam, ki do nje niso upravičene. Kontrolorjev odnos do potnika mora biti 
vljuden.  
 
Opisani postopek kontrole se uporablja tudi pri osebah mlajših od 18 let. Za identifikacijo se poleg osebne 
izkaznice in potnega lista upošteva tudi dokumente s sliko kot so kolesarski izpit, dijaška izkaznica. 
Sprejemljiva je tudi fotokopija dokumenta, pri čemer morajo biti podatki in slika dovolj razvidni. Pri 
otrocih, ki morajo imeti po določilih Odloka spremstvo, kontrolor komunicira s spremljevalcem. 

 
 
 Prijazen pozdrav. 

  
 
 

Irena Razpotnik 
Načelnica 

  
 
 
 
 


