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Zadeva:

Priporočilo Zagovornika načela enakosti o uresničevanju načela enakega
obravnavanja na področju izvajanja storitev taksi prevozov v Mestni občini
Ljubljana

Spoštovani,
Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je skladno s svojimi pristojnostmi iz 21. in 34.
člena Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg) izvedel upravni
postopek ugotavljanja diskriminacije zaradi odklonitve taksi prevoza s strani voznikov taksi vozil.
Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije izdal dve ugotovitveni odločbi. Z odločbama je
bilo ugotovljeno, da sta voznika taksi vozil z neupravičeno odklonitvijo taksi prevoza kršila prepoved
neposredne diskriminacije zaradi rase ali etničnega porekla iz 1. odstavka 6. člena ZVarD v zvezi s 1.
odstavkom 2. člena ZVarD.
Z namenom sistemskega zagotavljanja načela enakega obravnavanja pri koriščenju taksi storitev v
mestu Ljubljana Zagovornik Mestni občini Ljubljana (Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
MOL) skladno s pristojnostmi MOL na podlagi regulacije taksi storitev v mestu Ljubljana ter skladno s
pristojnostjo Zagovornika po drugi alineji 21. člena ZVarD priporoča:


da MOL pripravi pravne podlage oziroma politiko za
sodelovanje s podjetji, ki izvajajo dejavnost taksi prevozov, na področju uresničevanja načela
enakega obravnavanja strank pri koriščenju taksi storitev v mestu, ne glede na osebne
okoliščine strank;



da MOL podjetjem, ki izvajajo taksi prevoze, pred izdajo dovoljenja predloži v podpis izjavo, da
bodo izvajalci taksi prevozov v okviru podjetja skrbeli za uresničevanje načela enakega
obravnavanja strank ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali
prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni
položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Vljudno vas naprošamo, da nas v 30 dneh od prejema dopisa obvestite o upoštevanju navedenih
priporočil.
S spoštovanjem,
Miha Lobnik
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Priloga:
- 2 x anonimizirana odločba Zagovornika, s katero je bila ugotovljena diskriminacija zaradi odklonitve
prevoza (št. 0700-78/2019/16 in št. 0700-78/2019/17 z dne 5. 10. 2020)
- priporočilo št. 0700-78/2019/20 z dne 26. 10. 2020
Poslano:
- naslovniku (po e-pošti),
- zbirka dok. gradiva.
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