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PREDLOG 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)  in 
16. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01)  je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na ... seji, dne  …. 2006 sprejel 
 
 

ODREDBO 
o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje 

parkirnina  
 

1. člen 
V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 
46/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
»Javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno in se plačuje parkirnina, ki 
predstavlja nadomestilo za uporabo prostora za parkiranje, so vsi s prometno signalizacijo 
označeni deli vozišča, namenjeni ustavljanju in parkiranju vozil.«. 
 

2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Javne parkirne površine po tarifnih razredih so: 
-    Parkirišča prvega tarifnega razreda:     

Krekov trg   - delovni čas: 24 ur, nočna tarifa od 19,00 do 6,00 ure,  
Sanatorij Emona     - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure, 
Kongresni trg  - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure, 
Petkovškovo nabrežje I    - delovni čas: 24 ur, nočni tarifa od 19,00 do 6,00 ure,  
Petkovškovo nabrežje II - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure. 

 
-    Parkirišča drugega tarifnega razreda:    
      Bežigrad                - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure, 
      Mirje             - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure,  
      Klinični center - jug - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure. 
 
-   Parkirišča tretjega tarifnega razreda: 
     Trg prekomorskih brigad - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure, 
     Trg MDB              - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure, 
     Tivoli I    - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure, 
     Tivoli II   - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure, 
     Žale I   - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure, 
     Žale II                                - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure.    
                
-    Parkirišče četrtega tarifnega razreda:     
      Navje             - delovni čas: od 7,00 do 15,00 (v času sejmov GR do 19,00) ure,  
      Dolgi most (P+R)            - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure. 
 
-    Parkirišče v garažni hiši: 

Garažna hiša Kozolec - delovni čas: 24 ur, nočni tarifa od 19,00 do 7,00 ure. 
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Delovni čas na javnih parkirnih površinah, opremljenih z avtomatskimi vhodno izhodnimi 
sistemi, je označen na obvestilni tabli na vhodu na javno parkirno površino.«. 
 
      3.  člen 
Ta odredba začne veljati petnajsti  dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Šifra:    
Ljubljana,  
           ŽUPANJA 
      MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
                 Danica SIMŠIČ 
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 OBRAZLOŽITEV  
predloga 

Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer 
se plačuje parkirnina  

 
PRAVNI TEMELJ 
sta Statut Mestne občine Ljubljana in 16. člen Odloka o cestnoprometni ureditvi iz leta 2001, 
ki določa, da Mestni svet MOL določi višino in način plačevanja komunalne takse za 
parkiranje. Odredbo o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (v 
nadaljevanju: odredba), je Mestni svet MOL sprejel leta 2001 in je od tedaj ni spreminjal. 
 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE ODLOK POTREBEN 
Razlogi za sprejem odredbe je, da so se spremenile javne parkirne površine, ki jih ureja 
dosedanja odredba. Cilj odredbe je, da se dejansko stanje javnih parkirnih površin uredi z 
aktom, kot to določa Odlok o cestnoprometni ureditvi. 
 
OCENA STANJA 
Sedanja ureditev ne ustreza dejanskemu stanju, kar je treba s predpisom ustrezno urediti. 
Spreminjata se dva člena, ki določata javne parkirne površine na občinskih cestah, kjer je 
parkiranje časovno omejeno in javne parkirne površine, ki so razdeljene v tarifne razrede (od 
prvega do četrtega).    
 
POGLAVITNE REŠITVE 
2. člen odredbe se spremeni tako, da so javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno 
omejeno in se plačuje parkirnina, tisti deli vozišča, ki so s prometno signalizacijo označeni. 
Te površine bo določal z odločbo pristojni organ in bo iz prometne signalizacije razvidna 
določitev te vrste javnih parkirnih površin na občinskih cestah. 
Naslednje rešitve v odredbi so v 3. členu, kjer so določene druge vrste javnih parkirnih 
površin, ki so delno spremenjene od sedanjih zaradi različnih razlogov. V tem členu je 
določen tudi delovni čas posameznih parkirnih površin.  
V prvem tarifnem razredu ni več Trga republike, hotel Turist se spremeni v Sanatorij Emona  
in novo je Petkovškovo nabrežje II. V drugem tarifnem razredu ni več Petkovškovega 
nabrežja II, Komenskega, Metelkove, Kliničnega centra in Šarabona, pravzaprav so v tem 
tarifnem razredu vse javne parkirne površine nove, te pa so Mirje, Klinični center - jug,  
Slovenijales se spremeni v Bežigrad. V tretjem tarifnem razredu so novi Tivoli II, Trg MDB 
in Trg prekomorskih brigad ter Žale I in Žale II. V četrtem tarifnem razredu pa je dodano 
parkirišče Dolgi most (P+R). Kot posebna vrsta parkirišča je dodano »parkirišče v garažni 
hiši«, in sicer je to parkirišče v garažni hiši Kozolec, ki ima štiriindvajset urni čas 
obratovanja, razdeljen na dnevni in nočni. 
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC ODLOKA 
Spremembe in dopolnitve odredbe ne bodo imele negativnega vpliva na proračun MOL. 
 
Pripravila:        Oddelek za gospodarske javne 
Lidija Gregorič                                                                                službe in promet 
                                                                                                   po pooblastilu županje 
                                                                Gorazd Gorkič 
                   Vodja službe za skupne zadeve 
 
Ljubljana, 9. 6. 2006 
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