
 

Številka: 90000-5/2019-5 

Datum:   6. 2. 2019 

k 9. točki 

 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana  

 

 

Zadeva: Amandmaja k predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah  

              posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov 

 

 

K predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v 

mestnem linijskem prevozu potnikov, uvrščenemu na dnevni red 2. seje Mestnega sveta MOL, 

sklicane za 18. 2. 2019 vlagamo naslednja amandmaja 

 

1. AMANDMA: 

 

      V 1. členu predlaganega sklepa se črta prva alineja. 

 

Obrazložitev: 

V Levici menimo, da lahko skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo v MOL razmišljamo le o 

pocenitvi ali uvedbi brezplačnega mestnega prevoza za določene skupine potnikov.  

Podpiramo le tiste ukrepe prometne politike, ki temeljijo na trajnostni obliki mobilnosti s poudarkom 

na kakovostnem, dostopnem in cenovno ugodnem javnem prevozu. Eden od glavnih pogojev za to, 

da bi javni prevoz uporabljalo več uporabnikov je nižja cena. Le tako lahko javni prevoz tekmuje z 

osebnim avtomobilom. Zato predlagamo, da se cena vozovnic ne povišuje.   

 

Od 4. 2. 2019 velja tudi spremenjen vozni red mestnih avtobusov, kjer na 14 progah veljajo novi 

delavniški vozni redi, ki uvajajo manjše število voženj, kar zagotovo ne bo prispevalo k večji uporabi 

mestnega prometa.  

 

Smo tudi proti ukinitvi  bonitete, da pri plačilu z mobilnim telefonom  ne bo omogočeno prestopanje 

brez ponovnega plačila, kot sedaj. 

 

 

2. AMANDMA: 

 

V drugi alineji 1. člena predlaganega sklepa se novi vrstici z zaporednima številkama 3.6 in 3.7, 

ki se glasita:  

»3.6.  Letna splošna neprenosljiva  365,00 

3.7.  Letna upokojenska neprenosljiva  220,00« 

   

spremenita tako, da se glasita: 



 

 

»3.6.  Letna splošna neprenosljiva  222,00 

3.7.  Letna upokojenska neprenosljiva  20,00« 

   

Obrazložitev: 

V Levici razmišljamo o možnosti uvedbe brezplačnih splošnih vozovnic za upokojence, brezposelne, 

in šolske vozovnice za otroke, dijake in študente. Ker ceno storitve javne službe ureja Odlok o 

organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, kjer je v 25. členu opredeljeno, 

kdo lahko pridobi brezplačno vozovnico, je prvenstveno potrebna sprememba odloka. Zato 

predlagamo županu MOL, da na eni od prihodnjih sej pripravi spremembe in dopolnitve omenjenega 

odloka in uvede naslednje kategorije brezplačnih letnih vozovnic: 

- brezplačna neprenosljiva šolska, 

- brezplačna neprenosljiva upokojenska, 

- brezplačna mesečna brezposelna.  

Skladno s pozivi, ki smo jih prejeli v teh dneh ( Koalicije za trajnostno prometno politiko, Društvo za 

sonaraven razvoj Focus, Društvo za mesto po meri ljudi, Inštituta za politiko prostora…in drugih 

občanov) do spremembe ustrezne pravne podlage, predlagamo simbolično ceno upokojenske letne 

vozovnice 20,00 eur (v višini mesečne upokojenske vozovnice) in 222,00 eur za letno splošno 

neprenosljivo vozovnico (v višini šestih mesečnih splošnih vozovnic). 

 

Tovariški pozdrav,  

                                    Milan Jakopovič, vodja kluba 

                                    
 


