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PREDLOG 

Na podlagi 99. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed), 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) in  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: 

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

dovoljen omejen lokalni promet 

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 
Cankarjeva cesta med Beethovnovo ulico in Slovensko cesto dovoljen omejen lokalni promet 
Cankarjevo nabrežje popolna prepoved motornega prometa 
Cigaletova ulica med Dalmatinovo ulico in Nazorjevo ulico popolna prepoved motornega prometa 
Ciril Metodov trg  
Čevljarska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Čevljarski most popolna prepoved motornega prometa 
Čopova ulica popolna prepoved motornega prometa 
Čufarjeva ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Dolničarjeva ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Dvorni trg dovoljen omejen lokalni promet 
Erjavčeva cesta med Prešernovo cesto in Igriško ulico, vključno s 
peš povezavo med Erjavčevo cesto in Igriško ulico 

dovoljen omejen lokalni promet 

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 
Hribarjevo nabrežje popolna prepoved motornega prometa 
Jurčičev trg dovoljen omejen lokalni promet 
Kastelčeva ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Kleparska steza popolna prepoved motornega prometa 
Ključavničarska ulica popolna prepoved motornega prometa 
Knafljev prehod popolna prepoved motornega prometa 
Kratka steza popolna prepoved motornega prometa 
Krekov trg dovoljen omejen lokalni promet 
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Križevniška soteska dovoljen omejen lokalni promet 
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 dovoljen omejen lokalni promet 
Medarska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Mestni trg popolna prepoved motornega prometa 
Miklošičeva cesta od Prešernovega trga Nazorjeve 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 
Plečnikov trg popolna prepoved motornega prometa 
Pod Trančo popolna prepoved motornega prometa 
Pogačarjev trg dovoljen omejen lokalni promet 
Prečna ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Prešernov trg popolna prepoved motornega prometa 
Reber popolna prepoved motornega prometa 
Ribji trg popolna prepoved motornega prometa 
Rožna ulica med Karlovško cesto in Gornjim trgom 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 od Adamič Lundrovega nabrežja do Mačkove ulice popolna prepoved motornega prometa 
Stritarjeva ulica od Mačkove ulice do Ciril Metodovega trga dovoljen omejen lokalni promet 
Študentovska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Trg francoske revolucije med Vegovo ulico in Gosposko ulico dovoljen omejen lokalni promet 
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 
Vodna steza popolna prepoved motornega prometa 
Vodnikov trg dovoljen omejen lokalni promet 
Vožarski pot med Karlovško cesto in Gornjim trgom dovoljen omejen lokalni promet 
Wolfova ulica popolna prepoved motornega prometa 
Za Čreslom popolna prepoved motornega prometa 
Znamenjska ulica dovoljen omejen lokalni promet 
Židovska steza dovoljen omejen lokalni promet 
Židovska ulica dovoljen omejen lokalni promet 

 
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. 88/07). 
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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 
za sprejem predloga Odredbe o določitvi območij za pešce (v nadaljevanju: odredba) so 99. 
člen Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 - uradno prečiščeno 
besedilo in 139/06 – ZORed), ki določa, da pristojni organ občine lahko določi kot območje 
za pešce del ceste ali cesto v naselju ali del naselja, 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki  med drugimi določa pristojnosti 
Mestnega sveta MOL, da sprejema odloke in druge akte 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 v mesecu septembru 2007, še na podlagi 
Odloka o cestnoprometni ureditvi iz leta 2001. Ker je bil sprejet novi Odlok o cestnoprometni 
ureditvi je treba na novo sprejeti tudi vse odredbe, ki jih odlok določa. 
 
Ocena stanja 
Zaradi pred kratkim sprejete odredbe je ocena stanja od prejšnje do sedanje nespremenjena. 
 
Poglavitne rešitve 
Odredba našteva območja za pešce po kategorijah, ki jih odlok navaja kot: 
 

o območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa (strog režim), 
o območja za pešce z omejenim lokalnim prometom (blažji režim). 

 
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. Omejena (neodložljiva) dostava 
je dovoljena le z dovolilnico MOL in je omejena na čas od 6.00 do 9.30 ure, pa še v tem času 
ni možno dostavljati povsod v takih območjih. 
 
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. 
 
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: 
 

• Ajdovščina (z namenom preprečevanja nedovoljene vožnje in parkiranja na ploščadi), 
• Trg republike (z namenom preprečevanja nedovoljene vožnje in parkiranja na ploščadi 

– izvzeto je parkirišče na Trgu republike), 
• Plečnikov trg (z namenom preprečevanja nedovoljene vožnje in parkiranja), 
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• Salendrova ulica (z namenom ureditve kontinuiranega območja za pešce na levem 
bregu Ljubljanice od Zoisove do Novega Trga – podlaga Odlok o ureditvenem načrtu 
za območje urejanja CO 1/38 – Križevniška, Uradni list RS, št. 71/03), 

• Kapiteljska ulica in Barvarska steza (zaradi izvedene arhitektonske ureditve v sklopu 
gradnje Palače Kapitelj). 

 
Sestavni del te obrazložitve je tudi grafična priloga s prikazanimi območji za pešce. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic odloka 
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. 
 
 
 
Pripravili:      Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 
Lidija GREGORIČ       načelnica  
Peter SKUŠEK             Rudolfa CIUHA 
Pavel KLAVS 
 
Ljubljana, 13. 2. 2008 


