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Številka: 007-38/2011-5                                                                                                        K 10.  točki 

Datum:   16. 11. 2011                                                                                                  11. seje MS MOL 

 

 

 

MOL 

Mestni svet 

Mestni trg 1 

1000  Ljubljana 

 

 

Zadeva: Amandma Svetniškega kluba N.Si k Predlogu sklepa iz 10. točke dnevnega reda z  

              naslovom »Sklep o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu  

              potnikov« 

 

 

Spoštovani! 

 

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

uvrščenemu na dnevni red 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 28. 11. 

2011, vlagamo naslednji 

 

Amandma k 1. točki sklepa: 

 

V 1. točki se obstoječa tabela zamenja z novo tabelo kot sledi: 

 

ZAP. 

ŠT. 
VRSTA VOZOVNICE V EURIH 

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

roku 90 minut 
0,80 

2. Plačilo z mobilnim telefonom 0,80 

3. Terminske vozovnice  

3.1. Mesečna šolska 17,00 

3.2. Mesečna splošna 34,00 

3.3. Mesečna upokojenska 20,00 

3.4. Mesečna za brezposelne 17,00 

3.5. Mesečna prenosna 42,50 

3.6. Letna prenosna 420,00 

3.7. Šolska kombinirana 11,90 

 

 

Obrazložitev: 

Cilj prometne politike je v čim večjem obsegu usmerjati dnevne migracije na javna prevozna 

sredstva, saj s tem prispevamo k znižanju emisij, boljši pretočnosti in tudi k večanju varnosti vseh 

udeležencev v prometu, zato bi pomenilo povečanje cen vozovnic zmanjšanje števila ljudi, ki bi se 

odločali za prevoz z LPP.  

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/seje/2010-2014/74606/detail.html
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Cene vozovnic javnega potniškega prometa ne morejo pokrivati vseh stroškov. Povsod v razvitem 

svetu so subvencionirane, zato argumenti o tem, kdaj so se vozovnice nazadnje podražile, nimajo 

nobene teže. Za pokrivanje razlike med lastno in prodajno ceno pa je potrebno iskati finančna 

sredstva poleg proračunskih sredstev tudi znotraj javnih podjetij, najprej znotraj LPP-ja potem pa tudi 

drugih, ki izkazujejo dobiček. Zvišanje cen prevozov bi po eni strani uporabnike odvrnilo od uporabe 

javnega prevoza, po drugi strani pa obremenilo najbolj občutljive skupine, kot so šolarji, dijaki, 

študenti in upokojenci. 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                      Mojca Kucler Dolinar 

                                                                                                               Vodja Svetniškega kluba N.Si 

 

Poslano: 

- naslovu po e-pošti 


