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MESTNI SVET MOL                                                                                                    

Mestni trg 1                                                                                                                    

1000  Ljubljana 

 

 

 

Zadeva: Svetniško vprašanje 

 

 

Na podlagi 98. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana v imenu Svetniškega kluba N.Si, 

zastavljam županu in pristojnim službam naslednje svetniško vprašanje.  

 

Glede na predlagano povišanje cen prevozov v mestnem linijskem prevozu potnikov, ki smo ga 

svetniki dobili v obravnavo za 11. sejo Mestnega sveta, v Svetniškem klubu Nova Slovenija menimo,  

da je to ena od oblik, kako javna podjetja ne bi smela in mogla poslovati. Dokler je denar se preliva 

na vse možne račune, ko pa ga zmanjka, javno podjetje skupaj z resornim oddelkom pripravi predlog 

podražitve. V Svetniškem klubu Nova Slovenija smo proti zviševanju cen prevozov,  ker smo 

prepričani, da je treba poiskati neizkoriščene rezerve, ki so na voljo. Zato prosimo za odgovore na 

naslednja vprašanja: 

 

1. Kakšna je kvarljivost avtobusov, mesečno in letno, koliko ur ne obratujejo in koliko znašajo 

stroški popravila letno in mesečno? 

2. Kako je s čiščenjem avtobusov, dnevno, tedensko ali mesečno? 

3. Kakšna je kvarljivost validatorjev in kolikšni so stroški popravila? 

4. Kolikšno je število potnikov prepeljanih v enem mesecu na posameznih progah v MOL in koliko 

na podaljšanih progah do Medvod, Brezovice, Škofljice in Grosupljega? 

5. Koliko znašajo mesečne in letne  subvencije posameznih občin in države za prevoze podaljšanih 

linij v sosednje občine (Medvode,  Brezovica, Škofljica, Grosuplje in Ig)? 

6. Koliko znašajo stroški zaposlenih kontrolorjev v primerjavi s prihodkom za neplačano voznino? 

7. Koliko so znašali stroški izločitve primestnega potniškega prometa in ustanovitev novega 

podjetja BUS d.o.o., kdaj se predvideva ponovna pripojitev k LPP-ju? 

8. Katere storitve za LPP opravlja Holding Ljubljana in kolikšni so mesečni stroški plačila storitev? 

9. Koliko znašajo stroški vpeljave in obratovanja SAP aplikacije, ki bremenijo LPP (procentualno v 

sklopu Holdinga Ljubljana in absolutno v zneskih v EUR)?  

   

 

V pričakovanju ustnega odgovora na zastavljena vprašanja vas lepo pozdravljam. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                       Mojca Kucler Dolinar 

                                                                                                       Vodja Svetniškega kluba N.Si 


