
 

Številka: 007-38/2011-3 

Datum:   16. 11. 2011          k 10. točki 

 

 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA                                                        

 

 

 

Zadeva: Amandma k predlogu Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem   

               prevozu potnikov.    

 

K predlogu Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu, uvrščenem na 

dnevni red 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 28. 11. 2011, vlagam 

naslednji: 

 

AMANDMA 

 

V tabeli iz 1. točke sklepa se druga, tretja, peta ter šesta vrstica spremenijo tako, da se glasijo: 

 

1. Vrednostna vozovnica za 1 vožnjo z možnostjo prestopanja brez doplačila v 

roku 90 minut v trajanju 90 min               

0,85 

2. Plačilo z mobilnim telefonom 0,85 

3.1. Mesečna šolska 18,00 

3.2. Mesečna splošna 36,00 

 

 

Obrazložitev: 

 

Povišanje avtobusne vozovnice LPP v trajanju 90 minut za 50% je neekonomična, škodljiva in 

nestrokovna in kot takšna  absolutno nesprejemljiva. Zato predlagamo povišanje cen v višini do 7% 

glede na obstoječo vrednost prevozov. Zvišanje vrednosti vozovnic za 7% utemeljujemo kot 

konstanto rentabilnih donosov v finančnem poslovanju, kot odziv na razvojne potrebe javnega 

podjetja, kot ljudem razumljeno psihološko mejo do katere so podražitve še upravičene in ne 

nazadnje, odgovorno ravnanje javnih uslužbencev, ki podražitev predlagajo in mestnih svetnikov, ki 

o tem predlogu v javnem interesu odločajo. 

 

Predlagano povišanje cen vozovnic, po pojasnilu sodeč, sledi zgolj interesom predlagatelja, ki želi na 

enostranski in v teh gospodarskih razmerah, na izrazito nesocialen način preoblikovati prodajno 

ponudbo avtobusnih vozovnic LPP. Predlagatelj želi s spremenjeno politiko prisiliti uporabnika v 

občutno višje finančne vložke, oziroma v občutno višjo stopnjo kreditiranja javnega podjetja LPP. 

Vsak potnik ima sedaj možnost izbire med ponudbo ene vozovnice v trajanju 90 minut, ki jo sproti 

kupuje in neomejeno vožnjo  z mesečno vozovnico za fiksno ceno s mesečnim predplačilom. 

Prepričani smo, da se mora skozi uravnoteženo politiko sprememb cen avtobusnih prevozov v LPP, 

ohraniti tudi možnost uporabnika do izbire različnih paketov vozovnic. 

 

 

 

                                                                                                            Mirko Brnič Jager 

                                                                                                             Mestni svetnik l.r. 

 

 



 

 

 

 

 


