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1. Pravilnik o opravljanju avtotaksi storitev na letališču 

S tem pravilnikom se določijo pogoji za opravljanje avtotaksi storitev na območju letališča, opredelijo 
postopki ter pravila ravnanja in sankcije za kršitve določil po tem pravilniku. 

Razlaga pojmov, ki so uporabljeni v nadaljevanju: 

1. Drugi avtotaksi prevoznik (v nadaljevanju DAP) je vsak prevoznik, ki opravlja avtotaksi 
storitve. 

2. Avtotaksi prevoznik na letališču (v nadaljevanju LAP) je vsak avtotaksi prevoznik, ki je v 
naročniškem razmerju s Fraport Slovenija, d.o.o. (v nadaljevanju FS). 

3. Avtotaksi postajališča (v nadaljevanju AP) so označena parkirna mesta pred letališkim 
terminalom namenjena avtotaksi prevoznikom na letališču (LAP). 

4. Drop-off cona je področje kratkotrajnega ustavljanja pred potniškim terminalom. 
 

Ta pravilnik (verzija 2.1) stopi v veljavo z dne 28.02.2023. 

2. Pogoji in pravila za avtotaksi prevoznike 

2.1 Splošno o pogojih za oddajo vloge za LAP 

Obrazec za oddajo vloge (naročilnica za LAP) je objavljen na spletnih straneh FS. Pogoji za odobritev 
vloge za opravljanje avtotaksi prevozov so naslednji: 

a.) Vlogo lahko odda gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima skladno z 
zakonom pridobljeno licenco za opravljanje avtotaksi prevozov. Priložiti je potrebno tudi 
fotokopije licenc in prometnih dovoljenj za vsa vozila, s katerimi se bodo opravljali prevozi ter 
imena in priimke vseh zaposlenih pri vlagatelju, ki bodo opravljali prevoze. 

2.2 Postopek za pridobitev parkirne kartice in dovolilnice za LAP  

Avtotaksi prevoznik, ki izpolnjuje pogoje iz točke 2.1. ter priloži vse zahtevane dokumente, ima možnost 
pridobiti pravico (dovolilnico) za LAP. Pred izdajo dovolilnice, mora vplačati še nadomestilo za uporabo 
parkirišč v znesku, skladno z aktualnim cenikom FS (Priloga 3). V kolikor avtotaksi prevoznik izpolnjuje 
vse pogoje in je predložil vse zahtevane dokumente, FS na podlagi prejetega plačila izda posebno 
parkirno kartico in dovolilnico (Priloga 2) ter ga uvrsti na seznam LAP. Seznam LAP se ob vsakokratni 
spremembi posreduje v vednost vsem pristojnim letališkim službam, ki urejajo in nadzorujejo letališke 
procese ter javni red in mir. 

Vlogo z vsemi priloženimi dokazili avtotaksi prevoznik odda na parkirni blagajni letališča ali po e-pošti: 
parking@fraport-slovenija.si. FS vlogo razreši ter odobri ali ne odobri izdaje dovolilnice v roku 5-14 
delovnih dni od oddaje vloge. Razlogi za morebitno zavrnitev vloge so navedeni v točki 3.2. tega 
pravilnika. 

Nadomestilo se vplača neposredno na parkirni blagajni letališča v gotovini ali s plačilno kartico oziroma 
po prejetem predračunu. Avtotaksi prevoznik se zaveže, da so vsi predloženi dokumenti in podatki 
pravilni ter verodostojni. 
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LAP mora v času veljavnosti dovolilnice po e-pošti parking@fraport-slovenija.si predložiti vsako 
spremembo podatkov o vozilu in vozniku. Voznik lahko prične izvajati avtotaksi prevoz, ko prejme 
dovolilnico. 

Dovolilnica se izda za obdobje navedeno v ceniku FS (Priloga 3). Dovolilnica iz tega člena se lahko 
podaljša po enakem postopku, kot opisano v tem členu, priložijo se le tisti dokumenti, ki so se spremenili. 

2.3 Splošno o spoštovanju pravil, ki veljajo na območju letališča 

Vsak avtotaksi prevoznik, ki zapelje s svojim vozilom na območje letališča, oziroma na lokacije v lasti 
FS, se zavezuje k spoštovanju tega pravilnika ter Splošnih pogojev za uporabo parkirnih mest, in se z 
njima strinja ter nosi posledice kršitev, ki izhajajo iz omenjenih pravilnikov. Pravilniki so objavljeni na 
spletnih straneh FS. 

Vsi uporabniki cest, območij ustavljanja in parkirišč na območju letališča se morajo ravnati po cestno-
prometnih predpisih, navodilih na parkiriščih in navodilih zaposlenih FS, varnostne službe ter 
prekrškovnih organov (policija). Na voznih pasovih ni dovoljeno ustavljanje, prehitevanje, obračanje ali 
vzvratna vožnja. Manevriranje vozila na območju zapornic ali hkratno prehajanje dveh vozil ob enem 
dvigu zapornice je prepovedano. Prepovedano je ustavljanje in parkiranje na vozišču, parkirišču, ki je 
rezervirano za avtobuse, taksije (velja za DAP) in shuttle prevoznike, invalide, neoznačenih prostorih, 
na zelenih površinah in na območju za pešce, razen če je drugače določeno s prometno signalizacijo. 

Ravnanja FS v primeru kršitev so opredeljena v 3. členu tega pravilnika. 

Na območju letališča se uporablja videonadzor za varovanje ljudi in premoženja ter kot podpora 
operativnim procesom. Uporaba nadzornih kamer je skladna z zahtevami Zakona o varstvu osebnih 
podatkov.  

2.4 Avtotaksi postajališče (AP) v drop off coni 

2.4.1 

FS ima za zagotavljanje avtotaksi službe na letališču pred zgradbo potniškega terminala določenih in z 
znaki označenih 6 (šest) parkirnih mest (v nadaljevanju: AP). Ta parkirna mesta so namenjena izključno 
za uporabo LAP. 

Za prometno in tehnično ureditev AP skrbi FS. 

Za parkiranje na AP velja sledeči red:  

1. Na AP je vedno lahko parkiranih le 6 (šest) avtotaksi vozil LAP. 
2. Avtotaksi vozila LAP, ki niso parkirana na AP, imajo dostop in so lahko parkirana v kleti parkirne 

hiše, objekt 15.B. FS si pridružuje pravico do spremembe lokacije parkiranja, ki je določena v 
tej točki. FS bo LAP predhodno obvestil o spremembi lokacije parkiranja. 

3. LAP se na parkirna mesta na AP postavijo v vrstnem redu, kot ga določajo in spremljajo sami 
ob medsebojnem dogovoru, z upoštevanjem enakopravnosti vseh LAP. 

4. LAP sprejemajo potnike po vrstnem redu, razen če zaradi velikosti vozila potnik potrebuje drugo 
vozilo oziroma potnik izrecno želi drugo vozilo. 

5. Za naročene vožnje mora vsak LAP obvestiti prvega LAP v vrsti. 
6. Prvi LAP v vrsti je dolžan sprejeti vsako naročilo potnika, ne glede na dolžino vožnje. 

Drugim vozilom oziroma vozilom drugih avtotaksi prevoznikov (DAP), ki niso LAP, ni dovoljeno parkirati 
na AP. 
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2.4.2 

Poleg AP so pred zgradbo potniškega terminala še parkirna mesta za dovoz in prevzem potnikov, kjer 
je vsem vozilom dovoljeno 10-minutno brezplačno kratkotrajno zadrževanje oziroma ustavljanje za 
namen odlaganja in pobiranja vnaprej dogovorjenih naročnikov (v nadaljnjem besedilu: področje 
kratkotrajnega ustavljanja ali drop-off cona). Parkiranje na področju kratkotrajnega ustavljanja se po 
poteku brezplačnega parkiranja zaračunava skladno z javno objavljenim cenikom.  

2.5 Dolžnosti in dopustna ravnanja avtotaksi prevoznika na letališču (LAP) 

a.) Avtotaksi prevozi se začnejo opravljati z AP. 
b.) Na AP mora biti voznik LAP v vozilu ali poleg njega, oddalji se lahko od vozila le toliko, da 

pospremi potnika. 
c.) LAP 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. Nikakor ne sme potnikov in obiskovalcev nadlegovati, da bi pridobil 
naročilo za uporabo svoje avtotaksi storitve.  

d.) LAP mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom po najkrajši možni poti ali poti, ki jo 
določi naročnik. LAP mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter, ki ga vključi ob odhodu s 
potnikom in izključi ob prihodu na določeno mesto. 

e.) Cilj in smer vožnje določi naročnik avtotaksi prevoza. Naročnik se odloči, ali se bo z istim 
avtotaksi vozilom peljalo več potnikov na isti ali različnih relacijah. 

f.) V primeru, da LAP ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času 
zagotoviti potniku drugo avtotaksi vozilo. 

g.) LAP mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če ne presega velikosti razpoložljivega prtljažnega 
prostora avtotaksi vozila. 

h.) Za prevoz živali se dogovorita LAP in potnik. Psi vodniki slepih in slabovidnih so v vozilu 
dovoljeni. 

i.) LAP lahko odkloni prevoz vinjene 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. 

j.) Z najdenimi predmeti v avtotaksi vozilu ravna LAP tako, da jih preda pristojnemu organu. 
k.) LAP morajo omogočiti plačilo storitev s plačilnimi karticami preko lastnega POS terminala.  
l.) LAP morajo biti prisotni na letališču v času letalskega prometa, pri čemer morajo vozniki 

upoštevati zamude. 
m.) LAP morajo spoštovati red in varnost na letališču ter s svojimi dejanji in odnosom skrbeti za 

ugled družbe FS. 
n.) Vozilo LAP mora biti čisto zunaj in znotraj. 
o.) Starost vozila LAP naj ne presega 7 let. 
p.) Vozilo LAP mora imeti v notranjosti v desnem spodnjem kotu ob vetrobranskem steklu pritrjeno 

dovolilnico, ki jo izda FS. Dovolilnico ob prenehanju izvajanja storitev LAP vrne na parkirno 
blagajno FS, v delovnem času. 

q.) Vozilo LAP mora imeti v notranjosti na vidnem mestu izobešen cenik avto taksi storitev v 
slovenskem in angleškem jeziku. 

2.6 Cene storitev avtotaksi prevozov 

LAP za opravljanje storitev avtotaksi prevozov na letališču prosto določajo ceno storitev, vendar ne 
smejo določati nepoštenih ali ekscesnih cen.  
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2.7 Nadzor nad izvajanjem in kvaliteto avtotaksi storitev 

FS si pridržuje pravico do skrivnega nakupovanja (»mystery shoppinga«) oziroma nevidnega izvajanja 
nadzora nad kvaliteto storitev in ravnanjem LAP.  

2.8  Drugi avtotaksi ponudniki 

Avtotaksi prevoznikom (DAP), ki niso pridobili parkirne kartice in dovolilnice, ki jih izdaja FS, je dovoljeno 
na območju drop off cone le parkiranje skladno z 2.4.2 točko tega pravilnika. 

 

3. Ravnanja v primeru ugotovljenih nepravilnosti 

3.1 Kršitve letaliških pravilnikov in oškodovanje FS 

V primeru ugotovljenih lažjih kršitev določil tega pravilnika ter Splošnih pogojev za parkiranje na 
letališču, lahko FS začasno prekliče parkirno kartico, in sicer za obdobje treh mesecev. 

Za pregon težjih kršitev ter dejanj, ki so privedla do oškodovanja družbe FS, lahko FS začasno ali trajno 
prekliče parkirno kartico (velja za LAP), poda prijavo pristojnim organom ter zoper kršitelje (velja za vse 
uporabnike parkirnih površin) uporabi vsa pravna sredstva, ki jih ima na voljo. 

FS ob preklicu parkirne kartice iz zgoraj navedenih razlogov, FS ni dolžan povrniti vplačanega 
nadomestila. 

3.2 Razlogi za zavrnitev izdaje dovolilnice za avtotaksi prevoznika 

FS lahko zavrne izdajo dovolilnice in parkirne kartice za vstopanje na parkirne površine FS v naslednjih 
primerih: 

- Avtotaksi prevoznik je v uradnem postopku zaradi oškodovanja družbe FS. 
- Avtotaksi prevoznik je pravnomočno obsojen zaradi oškodovanja družbe FS. 
- Avtotaksi prevoznik (LAP) v času veljavnosti predhodne dovolilnice ni spoštoval določb tega 

pravilnika. 
Število taksistov z dovolilnico (LAP) je večje, kot je kapaciteta parkirnega prostora, ki ga ima FS 
na voljo za taksi postajališče. 
 

4. Priloge 

4.1 Priloga 1 
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(izpolni izdajatelj kartice / to be filled-in by issuing authority) 
Št. parkirne kartice / Parking card No: ______________ 
Datum / Date: ____________________________ 

Fraport Slovenija, d.o.o. 
T: +386 (0)4 20 61 417 

E: parking@fraport-slovenija.si 

 

NAROČILNICA ZA IZDAJO PARKIRNE KARTICE ZA OPRAVLJANJE TAKSI STORITVE NA 
LETALIŠČU 

 
Za lokacijo parkirna hiša in drop off cona. 
 
 
Za obdobje: od/___________________ do/____________________ 
 
Naročnik, pravna ali fizična oseba oz. plačnik  (naziv in naslov):______________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Davčna št.:__________________   Davčni zavezanec:     DA   NE 
 
 

Št 
kartic 
  

Ime in priimek imetnika parkirne kartice (ali podjetje) 
 

Tip vozila 
 

Reg. št. vozila 

1    
2    
3    

 
Parkirna kartica velja za: 

1. parkiranje v garažni hiši - klet  
2. in za vstop na avto taxi postajališče, ki se nahaja pred terminalom B 

  
Tel:  ___________________________ 
 
E-pošta: ___________________________ 
 
Način enkratnega plačila abonentske kartice  
(ustrezno obkroži): 
 
a) gotovina (na parkirni blagajni)   b) račun. 
 
 
Podpisani se strinjam in dovoljujem, da se moje ime in priimek, tip in reg. št. vozila, vodi v zbirki podatkov Fraporta 
Slovenija, d.o.o. za namen evidence imetnikov parkirnih kartic. Izjavljam, da so navedeni podatki resnični in da 
prevzemam vse obveznosti iz Pravilnika o opravljanju taksi storitev na letališču ter Splošnih pogojev za uporabo 
parkirnih mest. Vsakokratne posodobljene verzije pravilnikov so objavljene na spletnih straneh Letališča Ljubljana 
in Fraport Slovenija. 
 
Spodaj podpisani naročnik, pooblaščam Fraport Slovenija d.o.o., da lahko kadarkoli pridobi vse potrebne podatke 
oz. potrdila za navedeno pravno osebo (naročnika) ter njenega zakonitega zastopnika ali fizično osebo (naročnika), 
in sicer iz kazenske evidence pravnih in fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje ter evidence kazenskih postopkov, 
ki jih vodijo Sodišča. 
 
Priloge k naročilnici so: fotokopija prometnega dovoljenja za vozilo, ki ga bo naročnik uporabljal za izvajanje 
dejavnosti ter fotokopija licence za opravljanje taksi storitve. 
 
 
Datum: __________________   Žig:   Podpis: _________________ 
 
 
Cene storitev se lahko spremenijo s spremembo cen v Ceniku družbe. 
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4.2 Priloga 2 
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4.3 Priloga 3 

 

Nadomestilo za pridobitev dovolilnice, ki se izda za obdobje 7 mesecev od dneva začetka veljavnosti. 

   

Taxi ponudniki 
(enkratno vnaprejšnje 
plačilo) 

per 7 months 
(only advance 
sale) 

780,00 € - - 

 

FS si pridružuje pravico, da kadarkoli in iz katerega koli razloga spremeni navedeno ceno ter obdobje 
veljavnosti. Vse spremembe so objavljene na spletni strani FS. 

 

 

 


