
 
                                                                                                                                    
Na podlagi 99. člena Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno 
prečiščeno besedilo), 25. člena Odloka o  cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 33/01) 
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 24. 9. 2007 sprejel 
 
 
 

Odredbo 
o določitvi območij za pešce 

 
 

1. člen 
S to odredbo se določijo območja za pešce na območju Mestne občine Ljubljana. 
 
Območja za pešce so označena s prometno signalizacijo. 
 

2. člen 
Območja za pešce so: 

- Adamič Lundrovo nabrežje med Stritarjevo ulico in Pogačarjevim trgom, 
- Barvarska steza,  
- Cankarjeva cesta med Beethovnovo ulico in Slovensko cesto, 
- Cankarjevo nabrežje od Stritarjeve ulice do Pod Trančo, 
- Čevljarska ulica, 
- Čevljarski most, 
- Čopova ulica, 
- Dolničarjeva ulica, 
- Dvorni trg, 
- Gallusovo nabrežje od  hišne številke 31. do Čevljarskega mosta, 
- Gledališka stolba, 
- Gerberjevo stopnišče, 
- Gornji trg od Levstikovega trga do Rožne ulice, 
- Gosposka ulica med Trgom francoske revolucije in Križevniško ulico, 
- Gregorčičeva ulica med Vegovo ulico in Slovensko cesto, 
- Hribarjevo nabrežje, 
- Jurčičev trg, 
- Kapiteljska ulica, 
- Kastelčeva ulica, 
- Kleparska steza, 
- Ključavničarska ulica, 
- Knafljev prehod, 
- Kratka steza, 
- Križevniška soteska, 
- Križevniška ulica, 
- Krojaška ulica, 
- Mala ulica od Trubarjeve ulice do vhoda na Mali trg, 
- Mestni trg od Stritarjeve ulice do Pod Trančo, 
- Miklošičeva cesta od Prešernovega trga do Hotela Union, 
- Muzejska ulica, 
- Nazorjeva ulica, 



- Obrežna steza, 
- Park Ajdovščina med Puharjevo ulico in Štefanovo ulico, 
- Petkovškovo nabrežje od Prešernovega trga do ulice za Čreslom, 
- Plečnikov trg, 
- Pod Trančo, 
- Prečna ulica med Malo ulico in Trubarjevo cesto, 
- Prešernov trg, 
- Prežihova ulica med Štefanovo ulico in Puharjevo ulico, 
- Puharjeva ulica od Župančičeve ulice do Slovenske ceste, 
- Reber, 
- Ribji trg, 
- Salendrova ulica, 
- Soteska,  
- Stari trg, 
- Stritarjeva ulica med Tromostovjem in Mačkovo ulico, 
- Študentovska ulica, 
- Trg francoske revolucije med Vegovo ulico in Gosposko ulico, 
- Tromostovje, 
- Trubarjeva cesta od Prešernovega trga do Vidovdanske ceste, 
- Usnjarska ulica, 
- Vodna steza, 
- Wolfova ulica, 
- Za Čreslom, 
- Znamenjska ulica, 
- Židovska steza, 
- Židovska ulica. 

 
3. člen 

Z uveljavitvijo te odredbe prenehata veljati 2. in 3. člen  Odredbe o prometni ureditvi (Uradni 
list RS, št. 8/92, 27/92, 14/93, 28/93 in 76/94). 
 

4. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: 007-34/2007-3 
Ljubljana, dne 24. 9. 2007 

  Župan 
Mestne občine Ljubljana 
       Zoran Janković 

 


