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PRAVILNIK O OPRAVLJANJU TAKSI STORITEV NA LETALIŠČU
S tem pravilnikom se določijo splošni pogoji za opravljanje taksi storitev na območju Letališča.
POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI AVTO-TAKSI PREVOZOV NA LETALIŠČU
1. Splošno
1. člen
Gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima skladno z zakonom pridobljeno licenco
za avto-taksi prevoz (v nadaljevanju: avto-taksi prevoznik) lahko opravlja dejavnost avto-taksi prevozov
na območju Letališča le na podlagi dovoljenja, ki ga izda občinska uprava Občine Cerklje na
Gorenjskem.
2. Avto-taksi postajališče
2. člen
Aerodrom Ljubljana, d.o.o. ima za zagotavljanje avto-taksi službe letališča pred zgradbo potniškega
terminala določenih in z znaki označenih 6 (šest) parkirnih mest (v nadaljevanju: avto-taksi postajališče)
ter posebej določena in z znaki označena parkirišča na zunanjem parkirišču (v nadaljnjem besedilu:
avto-taksi parkirišče).
Poleg avto-taksi postajališča so pred zgradbo potniškega terminala še parkirna mesta za dovoz in
prevzem potnikov, kjer je vsem vozilom dovoljeno brezplačno kratkotrajno (5-minutno) zadrževanje
oziroma ustavljanje (v nadaljnjem besedilu: Področje kratkotrajnega ustavljanja (»Drop-off area«).
Parkiranje na Področju kratkotrajnega ustavljanja po poteku brezplačnega parkiranja se zaračunava
skladno z javno objavljenim cenikom.
Za ureditev avto-taksi postajališča skrbi Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
3. člen
Avto-taksi prevoznik lahko kadarkoli pridobi pravico do uporabe avto-taksi postajališča in avto-taksi
parkirišča s podajo pisne izjave v obliki in vsebini, kot je določena s prilogo 1 k temu pravilniku, s katero
se zaveže k spoštovanju določb tega pravilnika, in k plačilu uporabnine za uporabo avto-taksi
postajališča skladno s cenikom navedenim v prošnji za izdajo parkirne kartice in dovolilnice (ki je javno
objavljena na spletni strani Aerodroma Ljubljana d.o.o.) in k plačilu parkirnine avto-taksi parkirišča za
vsako vozilo skladno z javno objavljenim cenikom za zunanje parkirišče in cenikom za parkirno hišo
Aerodroma Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: avto-taksi prevoznik na letališču).
Avto-taksi prevoznik na letališču prejme za vsako vozilo posebno parkirno kartico in dovolilnico, ki ju
izda Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
4. člen
Za parkiranje na avto-taksi postajališču velja sledeči red:
 na avto-taksi postajališču je vedno lahko parkiranih le 6 (šest) avto-taksi vozil avto-taksi
prevoznikov na letališču,
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avto-taksi vozila avto-taksi prevoznikov na letališču, ki niso parkirana na avto-taksi postajališču,
morajo biti parkirana na avto-taksi parkirišču,
 avto-taksi prevozniki na letališču se na parkirna mesta na avto-taksi postajališču postavijo v
vrstnem redu prihoda,
 vsakokrat, ko z avto-taksi postajališča odpelje avto-taksi prevoznik na letališču, se v vrsto na
zadnje mesto postavi prvo vozilo avto-taksi prevoznika na letališču z avto-taksi parkirišča,
 avto-taksi prevozniki na letališču sprejemajo potnike po vrstnem redu, razen če zaradi velikosti
vozila potnik potrebuje katero drugo vozilo oz. potnik izrecno želi drugo vozilo,
 za naročene vožnje mora avto-taksi prevoznik na letališču obvestiti prvega avto-taksi
prevoznika na letališču v vrsti,
 prvi avto-taksi prevoznik na letališču v vrsti, je dolžan sprejeti vsako naročilo potnika, ne glede
na dolžino vožnje.
Druga vozila ne smejo parkirati na avto-taksi postajališču, kar je ustrezno označeno na avto-taksi
postajališču.
3. Dolžnosti avto-taksi prevoznika na letališču
5. člen
Avto-taksi prevozi se začnejo opravljati z avto-taksi postajališča oz. parkirnega mesta pred potniškim
terminalom.
6. člen
Na avto-taksi postajališču mora biti voznik v vozilu ali poleg njega, oddalji se lahko od vozila le toliko, da
pospremi potnika.
7. člen
Vozniki morajo biti oblečeni v čista in urejena oblačila ter nositi čevlje, primerne za vožnjo avtomobila.
Imeti morajo posloven in prijazen odnos do potnikov, obiskovalcev in ostalih uporabnikov letališča.
8. člen
Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom po najkrajši možni poti ali poti, ki jo določi
naročnik.
Voznik mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter, ki ga vključi ob odhodu s potnikom in izključi ob
prihodu na določeno mesto.
9. člen
Cilj in smer vožnje določi naročnik avto-taksi prevoza. Naročnik se odloči, ali se bo z istim avto-taksi
vozilom peljalo več potnikov na isti ali različnih relacijah.
10. člen
V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti
potniku drugo avto-taksi vozilo.
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11. člen
Voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če ne presega velikosti razpoložljivega prtljažnega
prostora avto-taksi vozila.
12. člen
Za prevoz živali se dogovorita voznik in potnik.
Psi vodniki slepih in slabovidnih so v vozilu dovoljeni.
13. člen
Voznik lahko odkloni prevoz pijane osebe, osebe pod vplivom mamil, napadalne osebe ter osebe, ki bi s
svojimi stvarmi, obleko ali na kakšen drug način lahko poškodovala ali onesnažila vozilo, razen v
primeru prometne ali druge nesreče.
14. člen
Voznik ne sme nagovarjati in privabljati strank, da bi dobil naročilo za prevoz.
15. člen
Z najdenimi predmeti v avto-taksi vozilu ravna voznik skladno s predpisi o najdenih predmetih.
16. člen
Avto-taksi prevoznik na letališču mora omogočiti plačilo storitev s plačilnimi karticami preko lastnega
POS terminala.
17. člen
Avto taksi vozniki morajo biti prisotni na letališču v času letalskega prometa pri čemer morajo vozniki
upoštevati zamude.
Avto taksi vozniki morajo spoštovati red in varnost na letališču ter s svojimi dejanji in odnosom skrbeti
za ugled Aerodroma Ljubljana, d.o.o.
18. člen
Vozilo mora biti čisto zunaj in znotraj.
19. člen
Starost vozila ne sme presegati več kot 7 let.
20. člen
Vozilo mora imeti v notranjosti v desnem spodnjem kotu ob vetrobranskem steklu pritrjeno dovolilnico, ki
jo izda Aerodrom Ljubljana, d.o.o.. Dovolilnico ob prenehanju izvajanja storitev avto-taksi prevoznik na
letališču vrne Aerodromu Ljubljana, d.o.o.
Vozilo mora imeti v notranjosti na vidnem mestu izobešen cenik avto taksi storitev v slovenskem in
angleškem jeziku.
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4. Cene storitev
21. člen
Avto-taksi prevozniki na letališču za opravljanje storitev avto-taksi prevozov na letališču prosto določajo
ceno storitev, vendar ne smejo določati nepoštenih ali ekscesnih cen.
5. Nadzor
22. člen
Aerodrom Ljubljana, d.o.o. si pridržuje pravico do skrivnega nakupovanja (»mystery shoppinga«) oz.
nevidnega izvajanja kvalitete storitev avto-taksi prevoznikov na letališču.
6. Obravnava kršitev
23. člen
Če Aerodrom Ljubljana, d.o.o. na podlagi lastnih opažanj ali na podlagi pritožb potnikov ugotovi, da
avto-taksi prevoznik na letališču krši pravila iz tega pravilnika, zlasti pravila glede obveznosti
obračunavanja poštenih in neekscesnih cen, ima Aerodrom Ljubljana, d.o.o. možnost ukrepati zoper
takšnega avto-taksi prevoznika na letališču, tako da mu začasno za obdobje do (3) treh mesecev
odvzame pravico do uporabe avto-taksi postajališča in avto-taksi parkirišča (v nadaljevanju: odvzem
pravice), v primeru lažjih kršitev pa mu lahko izreče opomin.
V primeru odvzema pravice mora avto-taksi prevoznik na letališču Aerodromu Ljubljana, d.o.o. takoj
vrniti posebne parkirne kartice in dovolilnice za vsa vozila, ki mu jih je izdal Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
Aerodrom Ljubljana, d.o.o. avto-taksi prevozniku na letališču po odvzemu pravice ni dolžan povrniti že
plačane mesečne uporabnine in plačane letne oziroma polletne parkirnine
24. člen
Avto-taksi prevoznik, ki mu je bila odvzeta pravica, ne more ponovno pridobiti pravice za opravljanje
avto-taksi prevozov na letališču za obdobje (3) treh mesecev po odvzemu pravice.
7. Blokiranje parkirne kartice
25. člen
Aerodrom Ljubljana, d.o.o. lahko avto-taksi prevozniku na letališču blokira parkirno kartico in odvzame
dovolilnico, ki jo je izdal Aerodrom Ljubljana, d.o.o. v sledečih primerih:
 če pride do odvzema pravic,
 če avto-taksi prevoznik na letališču ne plača mesečne uporabnine ali letne oziroma polletne
parkirnine.
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8. Začetek veljavnosti
26. člen
Pravilnik stopi v veljavo dan po njegovi objavi na spletni strani Aerodroma Ljubljana, d.o.o.
Določba 19. člena tega pravilnika o starosti vozila se ne uporablja v prvem letu veljavnosti tega
pravilnika.
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Priloga 1:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Izjava Avto-taksi prevoznika na letališču o prevzemu obveznosti iz Pravilnika o opravljanju taksi
storitev na letališču
Spodaj podpisani ____________________________________________________, izrecno izjavljam
(i) da sem se seznanil z vsebino Pravilnika o opravljanju taksi storitev na letališču,
(ii) da bom kot avto-taksi prevoznik na letališču storitve avto-taksi prevozov na letališču opravljal
skladno z zakonskimi določbami in določbami Pravilnika o opravljanju taksi storitev na letališču,
(iii) da razumem, da mi je lahko v primeru kršitve določb Pravilnika o opravljanju taksi storitev na
letališču odvzeta pravica do opravljanja avto-taksi storitev na letališču.
V _________________________
Podpis:
_______________________
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