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ZADEVA: Odgovor na pobudo mag. AnZet aLogarja za l!. sejo Mestnega sveta MOL mandat
2010 - 2014

SpoStovani!

V pobudi postavljeni za ll. sejo Mestnega sveta MOL, vas zanima kak5ne nadrte v zxezi z izbolj5avami
storitev avtotaksi prevozov v prestolnici ima MOL, glede na dejstvo, da ste podrobno seznanjeni z
razmerami na tem podrodju (o demer prida izjava lastnika enega od pobudnikov taksi storitev, ki je v
zadetku leta, ko je v javnostizaokroLila novica, da naj bi Jure Jankovii za3. mio evrov kupil omenjeno
podjetje, to sicer zanikal, a hkrati dodal: >>DrLi pa, da sem se o problematiki taksijev v Ljubljani pogovarjal
zLupanomZoranom Jankovidem!< (Delo, 12.1.2011)?, dajemo naslednji odgovor:

Mestna obdina Ljubljana (MOL) z Odlokom o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, 5t. 33108, 42109 in 77110)
doloda pogoje zaopravljanje dejavnosti altotaksi prevozov in nadin njihovega opravljanja.

Avtotaksi prevozi niso gospodarskajavna sluZba, so navadna gospodarska dejavnost, kijo urejatrg inje od
njega tudi odvisna. Za Stevilo izvajalcev ni omejitev, vsak, ki izpolnjuje pogoje, ki jih doloda Zakon o
prevozih v cestnem prometu, jo lahko opravlja in de ima obdina, v kateri Leli inajati avtotaksi prevoze,
odlok, mora izvajalec upo5tevati pogoje in nadin opravljanja teh prevozov iz odloka. Poleg teh predpisov pa

mora izvajalec avtotaksi prevozov upo5tevati tudi dolodila Zakona o varstvu potro5nikov glede pravilnosti
in kakovosti opravljenih storitev, oznadevanja cen storitev in izdajanja radunov.

Ker izvajanje avtotaksi prevozov ni gospodarska javna sluZba MOL nima posebnih nadrtov z njo, vse

obveznosti po Zakonu o prevozih cestnega prometa je izpolnila, ni le 5e dolodila maksimalne tarife. Prav
gotovo si MOL Leli, daje dejavnost avtotaksi prevozov prijazna do uporabnikov, urejena in, da bi ji bila v
ponos.

Ker je avtotaksi prevoz oblika prevoza, ki ni oseben prevoz,je prevoz po narodilu, obstaja moZnost, da bo
izvajalec javne sluZbe mestni linijski prevoz potnikov dopolnil ponudbo javnega prevoza potnikov 5e z
avtotaksi prevozi, kot dodatno ponudbo. Nekaj aktivnosti v to smer Le poteka, a 5e ni dokondno oblikovano.
Veljavni odlok se ne bo spremenil, dopolnil se bo le z dolodbo o maksimalni tarifi za prevoz z avtotaksi
vozili po obmodju MOL.

Kak5ne poslovne nadrte ima Jure Jankovi6 je popolnoma njegova zadeva. Kot je Le zapisano, gre pri
avtotaksi prevozih za disto gospodarsko dejavnost, ki jo ureja trg, seveda skladno z zakonodajo o
gospodarskih druZbah in Zakonom o prevozih v cestnem prometu in z upoStevanjem odloka MOL. Licence
za izvajunje ar.totaksi prevoz podeljujeta v imenu drLave Gospodarska zbomica Slovenije in Obrtno
podj etni5ka zbomica S lovenij e.

Lep pozdrav!
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