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Mestna obdina Ljublj ana
MESTNI SVET

ZADEVA: Odgovor na svetniSko vpra5anje za 11. Sejo

Vpra5anje: mag. AnLe Logar

Kako kot Zupan ocenjujete omenjena dognanja mednarodnega konzorcija EuroTest, 5e

posebej v ludi predvolilne obljube, da se bo Ljubljana do leta 2014 uvrstila med 10

naj uspe5nej Sih me st po Mercerj evi kvalitativni lestvici?

Odgovor:
Ljubljana je glede ar,totaksi problematike izjema na podrodju Slovenije. Nikjer drugje v
Sloveniji namred ni tak5ne zgostitve populacije in tak5nega povpra5evanja po taksi
prevozih, kot je v Ljubljani. Dobro smo seznanjeni z dejansko situacijo, zato si
prizadevamo za njeno ureditev. Rezultat prizadevanj so dosedanji veljarmi Odlok o

avtotaksi prevozih in njegova ponovna sprememba (v pripravi), v kateri bodo upo5tevane
dosedanje izku5nje - tako pozitivne, kot negativne.

Cilj, ki ga Zelimo dosedi, je seveda urejen al'totaksi ptevoz, podobno kot je urejen v drugih
razvitih evropskih mestih. Pri urejanju pa smo Zal omejeni na zakonska dolodila, ki
obdinam prepu5dajo le del pristojnosti, medtem ko licence 5e vedno podeljuje drLava.
Imetnik licence pa je prepridan, da je s tem zadostil vsem zakonskim dolodilom.
Dolgorodno razmi5ljamo o moZnosti ustanovitve mestnega podjetja, ki bi se ukvarjalo z
avtotaksi prevozi, bodisi kot javnega podjetja, javno-zasebnega partnerstva, ali v obliki
podeliwe koncesije. Trenutno ta moZnost 5e ni izvedljiva, ker zakonodaja tega ne omogoda.

Avtotaksi prevozi so namred del ponudbe javnega prevozapotnikov v mestnem prometu,
zatobi bilo smiselno, da jih integriramo v Sir5i pojem javnegaprevoza.

Predstavniki Mestne obdine Ljubljana smo bili na sestanku s predstavniki altotaksi
prevoznikov in jih povabili, da podajo svoje predloge za izboljSanje razmer.

Pozxali smo tudi zdntLenja, v katera so vdlanjeni avtotaksi prevozniki (Obrtno podjetni5ko

zbomico in Gospodarsko zbornico) ter Zvezo potro5nikov Slovenije, da sodelujejo pri
pripravi oblikovanja priporodene cene avtotaksi prevozov na obmodju MOL, skladno s

spremenjenim Zakonom o prevozih v cestnem prometu.



Predlogov zbornic doslej 5e nismo prejeli. MOL se bo o ceni odlodala na podlagi
predlogov, ki jih bomo prejeli, takoj zatem pa bomo pripravili tudi nov Odlok.

Glar,mi problem pri taksi sluZbah je v tem, da bi morale biti pristojnosti v celoti dodeljene
ali drLavi ali lokalni skupnosti. Enako veljaza sankcioniranje.
Mestna obdina Ljubljana je glede te problematike Le pozvalapristojno ministrstvo.

Lep pozdrav!

Irena Razpotnik
Nadelnica
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