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Na podlagi 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr.,
123/08, 28/10 in 49/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
22. decembra 2011 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O AVTO – TAKSI PREVOZIH
1.člen
V prvem odstavku 3. člena Odloka o avto-taksi prevozih (Uradne objave, št. 27/03) se doda 4. točka,
ki se glasi:
»4. da priloži cenik avto-taksi storitev, veljaven za koledarsko leto, za katerega se izdaja dovoljenje.«
2.člen
V 7. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
(3) »Vozilo, s katerim se opravljajo avto-taksi prevozi, mora imeti na vidnem mestu, praviloma na
armaturni plošči, cenik avto-taksi storitev, seznam maksimalnih tarif avto-taksi prevozov na območju
Mestne občine Koper in avto-taksi izkaznico za voznika.
(4) Seznam maksimalnih tarif avto-taksi prevozov na območju Mestne občine Koper potrdi pristojni
urad, na podlagi predloga izvajalcev avto-taksi prevozov na območju Mestne občine Koper. Župan s
sklepom lahko določi postopek sprejema seznama maksimalnih tarif avto-taksi prevozov«.
3.člen
Besedilo 8.člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Vozniki avto-taksi vozil morajo imeti med opravljanjem službe, na vidnem mestu, na armaturni
plošči vozila, pritrjeno avto-taksi izkaznico za voznika s sliko, ki jo izda pristojni organ.
(2) Avto-taksi izkaznico za voznika iz prvega odstavka tega člena se imetniku licence izda na njegovo
vlogo ob izdaji dovoljenja iz 3.člena pod pogojem, da aktivno obvlada tudi italijanski jezik.
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(3) Voznik, zaposlen pri imetniku licence pridobi avto-taksi izkaznico iz prvega odstavka tega člena
na podlagi vloge imetnika licence in ob predložitvi na vpogled:
- veljavne pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas;
- veljavnega vozniškega dovoljenja in
- dokumenta o aktivnem obvladovanju slovenskega in italijanskega jezika.
(4) Aktivno obvladovanje slovenskega oziroma italijanskega jezika po tem členu se dokazuje z originalom ali overjeno kopijo zaključnega oziroma zadnjega šolskega spričevala, z navedbo ocene iz
slovenskega oziroma italijanskega jezika ali z overjeno kopijo potrdila o opravljenem preizkusu aktivnega obvladanja slovenskega in italijanskega jezika, ki ga izda institucija, ki ima verificiran program.
(5) Evidenco o izdanih avto-taksi izkaznicah za voznika vodi pristojni urad.
(6) Avto-taksi izkaznica vozniku omogoča opravljanje avto-taksi prevozov pri imetniku licence za
opravljanje avto-taksi prevozov, pri kateremu je zaposlen v času izdaje avto-taksi izkaznice.
(7) Župan s sklepom določi obliko, vsebino avto-taksi izkaznice za voznika, postopek izdaje, stroške
postopka in druge zadeve v zvezi potrdilom-izkaznico voznika avto-taksi vozila«.
4.člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1000 eurov se za prekršek kaznuje imetnika licence za opravljanje avto-taksi prevozov, če:
1. opravlja avto-taksi prevoze na območju Mestne občine Koper z vozilom, ki nima občinskega
dovoljenja (prvi odstavek 2.člena)
2. uporablja ali dopusti uporabo vozil za opravljanje avto-taksi prevozov, ki ob izvajanju dejavnosti
niso opremljena na predpisan način (7.člen)
3. omogoči ali dopusti da njegovo vozilo pri opravljanju avto-taksi prevozov vozi voznik, za katerega
ni izdano potrdilo pristojnega organa (8.člen)«.
5.člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje voznika avto-taksi vozila če:
1. uporablja avto-taksi postajališče brez občinskega dovoljenja ali če vozilo, ki uporablja postajališče, ni označeno na predpisan način (prvi odstavek 2.člena);
2. opravlja prevoze v območju Mestne občine Koper in iz tega območja brez dovoljena (drugi odstavek 2. člena);
3. vozilo ni označeno z oznako (nalepko) s katero se dokazuje razpolaganje z veljavnim občinskim
dovoljenjem (prvi odstavek 7.člena);
4. vozilo ni označeno s cenikom in seznamom maksimalnih tarif avto-taksi prevozov na območju
Mestne občine Koper (četrti in peti odstavek 7.člena);
5. ni v vozilu ali njegovi neposredni bližini, kadar je vozilo na avtotaksi postajališču (drugi odstavek
7.člena);
6. med opravljanje službe na armaturni plošči nima pritrjenega avto-taksi izkaznice (prvi odstavek
8.člena);
7. med prevozom nima vključenega taksimetra (drugi odstavek 9.člena);
8. opravlja avto-taksi prevoze s ponavljajočimi elementi linijskih prevozov (11.člen)«.

6.člen
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Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 200 eurov se za prekršek kaznuje voznika avto-taksi vozila če:
1. ne opravi naročene vožnje skladno z naročilom in po najkrajši možni poti (prvi odstavek 9.člena);
2. brez opravičenega razloga odkloni naročilo za prevoz potnika ali prtljage (prvi odstavek
10.člena)«
7.člen
18. člen se črta.
8.člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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