Na podlagi 15.člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98 in 65/99), 9.člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št.
32/93) in 16. statuta Občine Kranjska Gora (UVG, št17/99) je Občinski svet Občine
Kranjska Gora na 11. seji dne 4.10.1999 sprejel

ODLOK
o avto - taksi prevozih
I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta odlok določa rabo občinskih posebnih parkirnih prostorov - postajališč za avtotaksi vozila (v nadaljevanju: postajališče) ter organizacijo in način opravljanja avtotaksi prevozov na območju Občine Kranjska Gora.
2. člen
Avto-taksi prevoze lahko opravljajo pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju: avtotaksi prevozniki), ki imajo licenco za avto-taksi prevoze.
II. POSTAJALIŠČA NA OBMOČJU OBČINE
3. člen
Lokacijo in število postajališč na območju Občine Kranjska Gora določi župan.
Postajališča uporabljajo avto-taksi prevozniki, ki pridobijo dovoljenje iz 5. člena tega
odloka.
Postajališče mora biti označeno s predpisanim prometnim znakom, talno označbo in
številko.
Za ureditev postajališč skrbi pristojen organ za promet Občine Kranjska Gora.
4. člen
Avto-taksi prevoznikom se dovoli uporaba postajališč pod pogoji, določenimi s tem
odlokom. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati voznik avto-taksi prevoznika so:
1. da ima voznik avto-taksi vozila (v nadaljevanju: voznik) opravljen izpit o znanju
Občine Kranjska Gora,
2. voznik taksija mora obvladati slovenski jezik,
3. da ima vozilo, ki izpolnjuje pogoje iz 12. člena tega odloka,
4. voznik taksija mora govorno obvladati vsaj en svetovni jezik.
5.člen
Dovoljenje za uporabo postajališč (v nadaljevanju: dovoljenje) se izda na podlagi pisne
vloge, kateri mora prosilec priložiti licenco za avto-taksi prevoze ter potrdila iz 4.
člena tega odloka.

1

Dovoljenje izda župan občine na podlagi predloga oddelka za gospodarstvo in
negospodarstvo.
Oddelek za gospodarstvo in negospodarstvo daje vsa pojasnila glede pridobitve
dovoljenj, sprejema vloge za pridobitev dovoljenj, ugotavlja in presoja izpolnjevanje
pogojev prosilcev ter opravlja vsa strokovna in administrativna dela v zvezi s temi
vlogami ter vodi evidenco.
6. člen
Izpit o poznavanju Občine opravi voznik pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje župan.
Izpit iz prejšnjega odstavka tega člena obsega poznavanje ulic, cest in trgov, turističnih
in sprehajalnih poti, kulturnih spomenikov, zgodovinskih in naravnih znamenitosti,
objektov, ki so namenjeni turizmu, prometu, zdravstvu in gospodarstvu. O opravljenem
izpitu komisija izda potrdilo.
7. člen
Za uporabo postajališča se predpiše letna taksa s posebnim sklepom.
8. člen
Avto-taksi prevoznik izgubi pravico uporabe postajališča v naslednjih primerih:
• če voznik petkrat krši določila tega odloka,
• če v določenem roku ne plača takse iz 7. člena tega odloka,
• s prenehanjem veljavnosti licence za avto-taksi prevoze.
9. člen
Avto-taksi prevozniki, ki nimajo dovoljenja iz 5. člena tega odloka, ne smejo parkirati
na postajališčih.
III. ORGANIZACIJA IN NAČIN OPRAVLJANJA AVTO-TAKSI PREVOZOV
10. člen
Avto-taksi prevozi se opravljajo:
• z avto-taksi postajališč,
• z mesta, ki ga določi naročnik,
• z ustavitvijo prostega avto-taksi vozila,
• s parkirnega mesta avto-taksi vozila na zasebni površini.
11. člen
Vozilo, parkirano ali ustavljeno na postajališču, ne sme imeti prižganega motorja.
Na postajališču morajo biti vozniki v avto-taksi vozilu ali v neposredni bližini.
12. člen
Avto-taksi vozila morajo biti opremljena v skladu s Pravilnikom o oznakah in opremi
vozil s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu ( Ur.list št.70/99), ter morajo
biti praviloma bele ali kovinsko srebrne barve z motorjem najmanj 1550 cm3.
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13. člen
Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom, po najkrajši možni poti
oziroma poti, ki jo določi naročnik.
Voznik mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter, ki ga vključi ob odhodu in
izključi ob prihodu na določeno mesto.
Voznik mora izdati račun za opravljeno vožnjo po veljavnem ceniku avto-taksi
prevozov.
14. člen
Cene avto-taksi prevozov določajo avto-taksi prevozniki, ki morajo občini pisno
sporočati cene svojih storitev in njihove spremembe.
15. člen
Voznik ni dolžan voziti oseb, ki bi lahko poškodovale vozilo zaradi zaužitega alkohola
ali mamil, napadalnih oseb ter oseb, ki bi same ali s svojimi stvarmi, obleko ali na
kakšen drug način poškodovale vozilo, razen v primerih, ko je treba nuditi pomoč
osebam, ki so se ponesrečile v prometni nesreči ali kako drugače.
16. člen
Voznik mora biti urejen in primerno oblečen.
17. člen
V avto-taksi vozilu je prepovedano kajenje.
18. člen
V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem
možnem času zagotoviti naročniku vožnje ali potniku drugo avto-taksi vozilo.
19. člen
Z najdenimi predmeti v avto-taksi vozilu ravna voznik skladno s predpisi o najdenih
predmetih.
IV. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcijska služba.
V. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z denarno kaznijo 50.000,00 SIT se kaznuje za prekršek voznik, če ravna v nasprotju z
9.,12.,13. in 14. členom tega odloka.
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VI. PREHODNE DOLOČBE
22. člen
Avto-taksi prevozniki morajo svoja vozila prilagoditi določbam tega odloka v roku
dveh mesecev po njegovi uveljavitvi.
23. člen
Avto-taksi prevozniki morajo pridobiti dovoljenje iz 5. člena tega odloka v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v UVG.

Štev.: 002/18-1/99-AM
Datum: 4.10.1999
Župan
Občine Kr. Gora:
Jože Kotnik

Odlok o avto- taksi prevozih
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