
 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
 ŽUPAN 
 
Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 

 306-10-10  306-12-14 
 
 

Številka: 007-24/2009-1 
Datum: 10. 6. 2006 
 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V ET 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA 

SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
GRADIVO Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, 
PRIPRAVIL: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 
 
NASLOV: Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce 
 
POROČEVALCI:  Pavel KLAVS, v. d. načelnika Oddelka za gospodarske 

dejavnosti in promet, 
Peter SKUŠEK, vodja odseka za promet 

PRISTOJNO 
DELOVNO TELO: Odbor za gospodarske javne službe in promet 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi območij za 
pešce. 
 
 

ŽUPAN 
    Zoran JANKOVIĆ 

 
 
Priloga: 

- Predlog odredbe z obrazložitvijo  
 

1 
 



 
 
 

PREDLOG 
Na podlagi 99. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno 
prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 32. člena Odloka o cestnoprometni 
ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .... seji dne …. 
sprejel 
 
 

Odredbo 
o določitvi območij za pešce 

 
 

1. člen 
 

S to odredbo se določijo območja za pešce na območju Mestne občine Ljubljana. 
 

2. člen 
 
Območja za pešce so: 
 
VARIANTA 1: 

 
Območje za pešce Režim omejitve prometa 
Adamič Lundrovo nabrežje med Kopitarjevo ulico in Pogačarjevim trgom popolna prepoved motornega prometa 

Adamič Lundrovo nabrežje med Pogačarjevim trgom in Stritarjevo ulico popolna prepoved motornega prometa 
Ajdovščina in ploščad pred Figovcem popolna prepoved motornega prometa 
Barvarska steza popolna prepoved motornega prometa 
Breg dovoljen omejen lokalni promet 
Cankarjeva cesta med Beethovnovo ulico in Slovensko cesto dovoljen omejen lokalni promet 
Cankarjeva cesta – Štefanova ulica, pasaža med obema popolna prepoved motornega prometa 
Cankarjeva cesta – Tomšičeva ulica, pasaža med obema popolna prepoved motornega prometa 
Cankarjevo nabrežje popolna prepoved motornega prometa 
Cigaletova ulica med Dalmatinovo ulico in Nazorjevo ulico popolna prepoved motornega prometa 
Ciril Metodov trg popolna prepoved motornega prometa 
Čevljarska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Čevljarski most popolna prepoved motornega prometa 
Čopova ulica popolna prepoved motornega prometa 
Čopova ulica – Nazorjeva ulica, pasaža med obema popolna prepoved motornega prometa 
Čufarjeva ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Dolničarjeva ulica popolna prepoved motornega prometa 
Dvorni trg popolna prepoved motornega prometa 
Eipprova ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Erjavčeva cesta med Prešernovo cesto in Igriško ulico  dovoljen omejen lokalni promet 
Erjavčeva cesta – Igriška ulica, peš povezava med obema popolna prepoved motornega prometa 
Gallusovo nabrežje od Pod Trančo do h.š. 29 (vključno) popolna prepoved motornega prometa 
Gallusovo nabrežje od h.š. 31 (vključno) do Karlovške ceste dovoljen omejen lokalni promet 
Gledališka stolba popolna prepoved motornega prometa 
Gerberjevo stopnišče popolna prepoved motornega prometa 
Gornji trg dovoljen omejen lokalni promet 
Gosposka ulica med Trgom francoske revolucije in Križevniško ulico dovoljen omejen lokalni promet 
Gregorčičeva ulica med Vegovo ulico in Slovensko cesto dovoljen omejen lokalni promet 
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Hrenova ulica med Karlovško cesto in Gornjim trgom dovoljen omejen lokalni promet 
Hrenova ulica od Karlovške ceste do Grudnovega nabrežja dovoljen omejen lokalni promet 
Hribarjevo nabrežje popolna prepoved motornega prometa 
Jurčičev trg popolna prepoved motornega prometa 
Kapiteljska ulica v celotni dolžini dovoljen omejen lokalni promet  
Kastelčeva ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Kladezna ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Kleparska steza popolna prepoved motornega prometa 
Ključavničarska ulica popolna prepoved motornega prometa 
Knafljev prehod popolna prepoved motornega prometa 
Krakovska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Kratka steza popolna prepoved motornega prometa 
Krekov trg dovoljen omejen lokalni promet 
Križevniška soteska popolna prepoved motornega prometa 
Križevniška ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Krojaška ulica popolna prepoved motornega prometa 
Levstikov trg dovoljen omejen lokalni promet 
Mala ulica od Dalmatinove do Malega trga dovoljen omejen lokalni promet 
Mala ulica od Malega trga do Trubarjeve ceste popolna prepoved motornega prometa 
Mali trg dovoljen omejen lokalni promet 
Mačkova ulica popolna prepoved motornega prometa 
Medarska ulica popolna prepoved motornega prometa 
Merosodna ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Mestni trg popolna prepoved motornega prometa 
Miklošičeva cesta od Prešernovega trga Nazorjeve ulice popolna prepoved motornega prometa 
Muzejska ulica od Šubičeve ulice do Tomšičeve ulice popolna prepoved motornega prometa 
Nazorjeva ulica popolna prepoved motornega prometa 
Obrežna steza popolna prepoved motornega prometa 
Osojna pot dovoljen omejen lokalni promet 
Petkovškovo nabrežje od Prešernovega trga do ulice Za Čreslom popolna prepoved motornega prometa 
Petkovškovo nabrežje od ulice Za Čreslom do Resljeve ulice dovoljen omejen lokalni promet 
Plečnikov trg popolna prepoved motornega prometa 
Pod Trančo popolna prepoved motornega prometa 
Pogačarjev trg popolna prepoved motornega prometa 
Puharjeva ulica med Župančičevo ulico in Slovensko cesto dovoljen omejen lokalni promet 
Prečna ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Prešernov trg popolna prepoved motornega prometa 
Reber popolna prepoved motornega prometa 
Rečna ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Ribji trg popolna prepoved motornega prometa 
Rimska cesta – Igriška ulica, peš povezava med obema popolna prepoved motornega prometa 
Rožna ulica med Karlovško cesto in Gornjim trgom dovoljen omejen lokalni promet 
Rožna ulica med Karlovško cesto in Grudnovim nabrežjem dovoljen omejen lokalni promet 
Salendrova ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Sodarska steza dovoljen omejen lokalni promet 
Soteska dovoljen omejen lokalni promet 
Stari trg popolna prepoved motornega prometa 
Stiška ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Stritarjeva ulica med Adamič Lundrovim nabrežjem in Mačkovo ulico popolna prepoved motornega prometa 
Stritarjeva ulica med Mačkovo ulico in Ciril Metodovim trgom popolna prepoved motornega prometa 
Študentovska ulica popolna prepoved motornega prometa 
Tomšičeva ulica med Slovensko cesto in pasažo kina Komune popolna prepoved motornega promet 
Trg francoske revolucije med Vegovo ulico in Gosposko ulico popolna prepoved motornega prometa 
Trg Republike popolna prepoved motornega prometa 
Tromostovje popolna prepoved motornega prometa 
Trubarjeva cesta od Prešernovega trga do Resljeve ceste popolna prepoved motornega prometa 
Trubarjeva cesta od Resljeve ceste do Vidovdanske ceste dovoljen omejen lokalni promet 
Ulica na Grad dovoljen omejen lokalni promet 
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Ulica Josipine Turnograjske dovoljen omejen lokalni promet 
Usnjarska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Valvasorjeva ulica od Prešernove ceste do Šubičeve ulice dovoljen omejen lokalni promet 
Vodna steza popolna prepoved motornega prometa 
Vodnikov trg popolna prepoved motornega prometa 
Vožarski pot med Karlovško cesto in Gornjim trgom dovoljen omejen lokalni promet 
Vrtna ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Wolfova ulica popolna prepoved motornega prometa 
Za Čreslom popolna prepoved motornega prometa 
Znamenjska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Zvezdarska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Žabjak od Rožne ulice do Vožarskega pota dovoljen omejen lokalni promet 
Židovska steza popolna prepoved motornega prometa 
Židovska ulica popolna prepoved motornega prometa 

 
VARIANTA 2: 
 

Območje za pešce Režim omejitve prometa 
Adamič Lundrovo nabrežje med Kopitarjevo ulico in Pogačarjevim trgom* popolna prepoved motornega prometa* 

Adamič Lundrovo nabrežje med Pogačarjevim trgom in Stritarjevo ulico popolna prepoved motornega prometa 
Ajdovščina in ploščad pred Figovcem popolna prepoved motornega prometa 
Barvarska steza popolna prepoved motornega prometa 
Breg dovoljen omejen lokalni promet 
Cankarjeva cesta med Beethovnovo ulico in Slovensko cesto dovoljen omejen lokalni promet 
Cankarjeva cesta – Štefanova ulica, pasaža med obema popolna prepoved motornega prometa 
Cankarjeva cesta – Tomšičeva ulica, pasaža med obema popolna prepoved motornega prometa 
Cankarjevo nabrežje popolna prepoved motornega prometa 
Cigaletova ulica med Dalmatinovo ulico in Nazorjevo ulico popolna prepoved motornega prometa 
Ciril Metodov trg* popolna prepoved motornega prometa* 
Čevljarska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Čevljarski most popolna prepoved motornega prometa 
Čopova ulica popolna prepoved motornega prometa 
Čopova ulica – Nazorjeva ulica, pasaža med obema popolna prepoved motornega prometa 
Čufarjeva ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Dolničarjeva ulica popolna prepoved motornega prometa 
Dvorni trg popolna prepoved motornega prometa 
Eipprova ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Erjavčeva cesta med Prešernovo cesto in Igriško ulico  dovoljen omejen lokalni promet 
Erjavčeva cesta – Igriška ulica, peš povezava med obema popolna prepoved motornega prometa 
Gallusovo nabrežje od Pod Trančo do h.š. 29 (vključno) popolna prepoved motornega prometa 
Gallusovo nabrežje od h.š. 31 (vključno) do Karlovške ceste dovoljen omejen lokalni promet 
Gledališka stolba popolna prepoved motornega prometa 
Gerberjevo stopnišče popolna prepoved motornega prometa 
Gornji trg dovoljen omejen lokalni promet 
Gosposka ulica med Trgom francoske revolucije in Križevniško ulico dovoljen omejen lokalni promet 
Gregorčičeva ulica med Vegovo ulico in Slovensko cesto dovoljen omejen lokalni promet 
Hrenova ulica med Karlovško cesto in Gornjim trgom dovoljen omejen lokalni promet 
Hrenova ulica od Karlovške ceste do Grudnovega nabrežja dovoljen omejen lokalni promet 
Hribarjevo nabrežje popolna prepoved motornega prometa 
Jurčičev trg popolna prepoved motornega prometa 
Kapiteljska ulica v celotni dolžini dovoljen omejen lokalni promet  
Kastelčeva ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Kladezna ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Kleparska steza popolna prepoved motornega prometa 
Ključavničarska ulica popolna prepoved motornega prometa 
Knafljev prehod popolna prepoved motornega prometa 
Krakovska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
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Kratka steza popolna prepoved motornega prometa 
Krekov trg dovoljen omejen lokalni promet 
Križevniška soteska popolna prepoved motornega prometa 
Križevniška ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Krojaška ulica popolna prepoved motornega prometa 
Levstikov trg dovoljen omejen lokalni promet 
Mala ulica od Dalmatinove do Malega trga dovoljen omejen lokalni promet 
Mala ulica od Malega trga do Trubarjeve ceste popolna prepoved motornega prometa 
Mali trg dovoljen omejen lokalni promet 
Mačkova ulica* popolna prepoved motornega prometa* 
Medarska ulica popolna prepoved motornega prometa 
Merosodna ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Mestni trg popolna prepoved motornega prometa 
Miklošičeva cesta od Prešernovega trga Nazorjeve ulice popolna prepoved motornega prometa 
Muzejska ulica od Šubičeve ulice do Tomšičeve ulice popolna prepoved motornega prometa 
Nazorjeva ulica popolna prepoved motornega prometa 
Obrežna steza popolna prepoved motornega prometa 
Osojna pot dovoljen omejen lokalni promet 
Petkovškovo nabrežje od Prešernovega trga do ulice Za Čreslom popolna prepoved motornega prometa 
Petkovškovo nabrežje od ulice Za Čreslom do Resljeve ulice dovoljen omejen lokalni promet 
Plečnikov trg popolna prepoved motornega prometa 
Pod Trančo popolna prepoved motornega prometa 
Pogačarjev trg popolna prepoved motornega prometa 
Puharjeva ulica med Župančičevo ulico in Slovensko cesto dovoljen omejen lokalni promet 
Prečna ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Prešernov trg popolna prepoved motornega prometa 
Reber popolna prepoved motornega prometa 
Rečna ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Ribji trg popolna prepoved motornega prometa 
Rimska cesta – Igriška ulica, peš povezava med obema popolna prepoved motornega prometa 
Rožna ulica med Karlovško cesto in Gornjim trgom dovoljen omejen lokalni promet 
Rožna ulica med Karlovško cesto in Grudnovim nabrežjem dovoljen omejen lokalni promet 
Salendrova ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Sodarska steza dovoljen omejen lokalni promet 
Soteska dovoljen omejen lokalni promet 
Stari trg popolna prepoved motornega prometa 
Stiška ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Stritarjeva ulica med Adamič Lundrovim nabrežjem in Mačkovo ulico popolna prepoved motornega prometa 
Stritarjeva ulica med Mačkovo ulico in Ciril Metodovim trgom* popolna prepoved motornega prometa* 
Študentovska ulica popolna prepoved motornega prometa 
Tomšičeva ulica med Slovensko cesto in pasažo kina Komune popolna prepoved motornega prometa 
Trg francoske revolucije med Vegovo ulico in Gosposko ulico popolna prepoved motornega prometa 
Trg Republike popolna prepoved motornega prometa 
Tromostovje popolna prepoved motornega prometa 
Trubarjeva cesta od Prešernovega trga do Resljeve ceste popolna prepoved motornega prometa 
Trubarjeva cesta od Resljeve ceste do Vidovdanske ceste dovoljen omejen lokalni promet 
Ulica na Grad dovoljen omejen lokalni promet 
Ulica Josipine Turnograjske dovoljen omejen lokalni promet 
Usnjarska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Valvasorjeva ulica od Prešernove ceste do Šubičeve ulice dovoljen omejen lokalni promet 
Vodna steza popolna prepoved motornega prometa 
Vodnikov trg popolna prepoved motornega prometa 
Vožarski pot med Karlovško cesto in Gornjim trgom dovoljen omejen lokalni promet 
Vrtna ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Wolfova ulica popolna prepoved motornega prometa 
Za Čreslom popolna prepoved motornega prometa 
Znamenjska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Zvezdarska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
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Žabjak od Rožne ulice do Vožarskega pota dovoljen omejen lokalni promet 
Židovska steza popolna prepoved motornega prometa 
Židovska ulica popolna prepoved motornega prometa 

* Do odprtja podzemne parkirne hiše pod osrednjo tržnico na Vodnikovem trgu, velja na cestah in cestnih odsekih, ki 
so v gornji tabeli označeni z zvezdico, prometna ureditev, ki dovoljuje omejen lokalni dovoz.  
 

3. člen 
 
Območja za pešce so označena s prometno signalizacijo, s katere je razvidna omejitev 
prometa oziroma dovoljene izjeme. 
 

4. člen 
 
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi območij za pešce (Uradni list 
RS, št. 33/08). 
 

5. člen 
 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka:  
Ljubljana, dne  

  Župan 
Mestne občine Ljubljana 
       Zoran Janković 
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Obrazložitev 

Predloga Odredbe o določitvi območij za pešce 
 
 
Pravni temelji 
Pravni temelj za sprejem predloga Odredbe o določitvi območij za pešce (v nadaljevanju: 
odredba) so 99. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - uradno 
prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP), po katerem lahko pristojni organ občine določi 
del ceste ali cesto v naselju ali del naselja kot območje za pešce, 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki določa 
pristojnosti mestnega sveta in 32. člen Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 
122/07), ki določa, da Mestni svet določi območja za pešce na območju Mestne občine 
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL). 
 
Razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben 
Odredba o določitvi območij za pešce je bila sprejeta na Mestnem svetu in objavljena v 
Uradnem listu RS, št. 33/08. V preteklem letu je prišlo do bistvenih sprememb glede 
prometne ureditve v mestnem središču in zlasti v zgodovinskem mestnem jedru. Izvajajo se 
pripravljalna dela za gradnjo podzemne parkirne hiše pod osrednjo tržnico, potekajo 
arheološke raziskave v sklopu gradnje podzemne parkirne hiše pod Kongresnim trgom, 
prenavlja se ulica Breg, pripravlja se prenova Krakovskega nasipa, Starega trga, Gornjega 
trga, itd. Navedene spremembe in ureditve zahtevajo tudi novelacijo obstoječe Odredbe o 
določitvi območij za pešce, ker bodo na novo urejene javne površine večinoma namenjene 
pešcem in kolesarjem ali pa bo uvedeno »sobivanje« različnih udeležencev v prometu na 
skupni površini, s tem, da bo motorni promet podrejen peš in kolesarskemu prometu. 
 
Dodatni razlog za sprejem odredbe je v tem, da se poostri nadzor nad nedovoljeno uporabo 
motornih vozil na površinah za pešce. Zagrožene globe za prekrške z motornim vozilom, 
storjene na območju za pešce so drugačne (strožje) od prekrškov, storjenih na cesti, namenjeni 
motornemu prometu. Da bi preprečili nedovoljeno uporabo motornih vozil na površinah, ki 
niso namenjene motornemu prometu, smo v odredbi, ki se sprejema, določili kot območja za 
pešce več cest, delov cest ali delov naselja, ki niso namenjeni motornemu prometu.  
 
Odredba o določitvi območij za pešce sodi v sklop odredb, s katerimi Mestni svet določa 
prometno ureditev na območju Mestne občine Ljubljana.    
 
Ocena stanja 
Mestna občina Ljubljana prenavlja tlake na ulicah v mestnem središču, zlasti v zgodovinskem 
mestnem jedru, zato je treba ustrezno definirati tudi prometni režim, ki bo veljal po končani 
prenovi. Na novo urejene ulice v zgodovinskem mestnem jedru in na njegovem obrobju niso 
namenjene motornemu prometu, temveč prvenstveno pešcem, zato je treba ustrezno določiti 
tudi prometni režim, upoštevajoč potrebno dostavo za gostinske in druge lokale ter oskrbo 
stanovalcev s teh območij. 
 
Poglavitne rešitve 
Odredba našteva območja za pešce po kategorijah, ki jih odlok določa kot: 
 

o območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa (strog režim), 
o območja za pešce z omejenim lokalnim prometom (blag režim). 
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Območja za pešce s strogim režimom (popolna prepoved motornega prometa) so območja, 
kamor zaradi arhitektonskih ureditev (na primer ploščad Ajdovščina) ali zaradi zgodovinskih 
ambientov (na primer Stara Ljubljana) avtomobili ne sodijo in ne smejo. Omejena 
(neodložljiva) dostava je dovoljena le z dovolilnico MOL in je omejena na čas od 6.00 do 
9.30 ure. Vožnja intervencijskih vozil je seveda omogočena ob vsakem času in povsod, kjer je 
to prostorsko in tehnično izvedljivo. 
 
Območja za pešce z omejenim lokalnim prometom so območja, ki mejijo na območja s 
popolno prepovedjo motornega prometa in na katerih je dovoljen omejen lokalni promet, kot 
na primer dostava, dovoz za stanovalce do lastnih parkirišč in garaž ali pa so celo znotraj teh 
območij urejena parkirišča za vozila stanovalcev (z območij za pešce), ki ne morejo parkirati 
drugje. Tudi na območjih za pešce z omejenim lokalnim prometom je dovoljena vožnja 
intervencijskih vozil ob vsakem času. 
 
Območja za pešce so, ne glede na razdelitev po režimu prepovedi prometa, večinoma povzeta 
po obstoječih območjih, ki so bila določena že v predhodnih odredbah. Na novo določena 
območja so: 

• Breg (zaradi arhitektonske preureditve in povečanja obrežnega prostora ob 
Ljubljanici), 

• povezava Erjavčeva cesta – Igriška ulica in povezava Rimska cesta – Igriška ulica 
(z namenom preprečevanja nedovoljene vožnje in parkiranja), 

• pasaže Cankarjeva cesta – Štefanova ulica, Cankarjeva cesta – Tomšičeva ulica 
in Čopova ulica – Nazorjeva ulica (zaradi preprečitve vožnje z motornimi vozili in 
parkiranja),  

• Muzejska ulica (zaradi preprečitve vožnje z motornimi vozili in parkiranja), 
• Valvasorjeva ulica (zaradi preprečitve vožnje z motornimi vozili in parkiranja), 
• Hrenova ulica med Karlovško cesto in Grudnovim nabrežjem, Žabjak med Rožno 

ulico in Vožarskim potom, Merosodna ulica, Rožna ulica med Karlovško cesto in 
Grudnovim nabrežjem, Zvezdarska ulica (z namenom ureditve kontinuiranega 
območja za pešce na območju starega dela Prul), 

• Kapiteljska ulica v celotni dolžini (z namenom ureditve kontinuiranega območja od 
Krekovega trga prek Kapiteljske ulice in Barvarske steze do Poljanskega nasipa), 

• Kladezna ulica, Krakovska ulica, Rečna ulica, Vrtna ulica (z namenom ureditve 
kontinuiranega območja za pešce na območju starega Krakovskega predmestja), 

• Eipprova ulica (z namenom preprečitve vožnje z motornimi vozili, oživitve ulice in 
razširitve programa), 

• Petkovškovo nabrežje od ulice Za Čreslom do Resljeve ulice (zaradi selitve tržnice v 
času gradnje podzemne parkirne hiše pod njo), 

• Tomšičeva ulica med Slovensko cesto in pasažo kina Komune (zaradi preprečevanja 
vožnje z motornimi vozili in parkiranja). 

 
V odredbi sta predstavljeni za odločitev na Mestnem svetu MOL dve varianti območij za 
pešce. Razlika med njima je na območju  Adamič Lundrovega nabrežja med Kopitarjevo 
ulico in Pogačarjevim trgom,  Mačkove ulice, Stritarjeve ulice med Mačkovo ulico in Ciril 
Metodovim trgom ter Ciril Metodovim trgom v režimu omejitve prometa. To pomeni, da na 
navedenih ulicah po prvi varianti velja popolna prepoved motornega prometa, po drugi 
varianti pa velja popolna prepoved motornega prometa šele po izgradnji parkirne hiše pod 
osrednjo tržnico na Vodnikovem trgu. 
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Ocena finančnih in drugih posledic odredbe 
Sama odredba ne bo imela na proračun nikakršnih posledic, skupaj z realizacijo Odloka o 
cestno prometni ureditvi pa toliko, kolikor znaša njen delež v realizaciji odloka in z njo 
povezanimi stroški. Poleg same fizične označitve območij za pešce s predpisano prometno 
signalizacijo, so tu še stroški izdaje dovolilnic za vožnjo in dostavo na območja za pešce, 
posledično pa tudi izdaje dovolilnic za parkiranje na javnih parkirnih površinah, namenjenih 
stanovalcem z območij za pešce. 
 
 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 
Pripravil:       v.d. načelnika  
Peter Skušek                           Pavel KLAVS 
 
 
 
Ljubljana, 10. 6. 2009 
 
 
 
 
 



    Varianta 1: 
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