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NASLOV:                                   Predlog Odredbe dopolnitvi Odredbe o določitvi 
                                                     javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

                                                        
                                                     
POROČEVALCI:                    Stane VIDMAR,  vodja Službe za vzdrževanje Oddelka 
           za gospodarske javne službe in promet in pooblaščenec  

      za vodenje oddelka,     
      Lidija Gregorič, višja svetovalka I, Oddelka za 
      gospodarske javne službe in promet 
 

PRISTOJNO DELOVNO  
TELO:         Odbor za gospodarske javne službe in promet 
 
 
PREDLOG SKLEPA:                
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o dopolnitvi Odredbe o 
določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina.                                                 
  
 
         ŽUPAN 
            Zoran JANKOVIĆ 
                               
 
Priloge:  
- odredba z obrazložitvijo 
- čistopis besedila odredbe, ki se spreminja 
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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  …. 2007 sprejel 
 
 
 

ODREDBO 
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 in 138/06) se v 3. členu na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico in v novi vrsti 
doda besedilo, ki se glasi: 

»Tobačna                               - delovni čas: od 6,00 do 20,00 ure.«. 
 
      2.  člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka:    
Ljubljana,  
 
               ŽUPAN 
      MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
                 Zoran JANKOVIĆ 
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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 parkirnine in način plačevanja parkirnine. 
Odredbo o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (v nadaljevanju: 
odredba),  je Mestni svet MOL sprejel leta 2001 in jo spremenil ter dopolnil 18. 12. 2006. 
 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE SPREMEMBA ODREDBE POTREBNA 
Razlog za sprejem odredbe je, da so kot javni parkirni površini dodata še ena parkirna 
površina. 
Cilj odredbe je, da so vse javne parkirne površine in se na njih plačuje parkirnina določene v 
predpisu, ki ga sprejme Mestni svet MOL. 
 
OCENA STANJA 
Javne parkirne površine so bile v decembru 2006 spremenjene in usklajene z dejanskim 
stanjem, vendar je parkirne površine treba še dopolniti  z novo javno parkirno površino v 
ožjem mestnem središču, imenovano Tobačna.  
 
POGLAVITNE REŠITVE 
3. člena odredbe se dopolni v tretji alineji z zadnjo novo vrstico tako, da se določi še ena 
javna parkirna površina izven vozišča občinskih cest, to je Tobačna. Določen je tudi delovni 
čas od 6,00 do 20,00 ure.  
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC ODREDBE 
Spremembe in dopolnitve odredbe ne bodo imele negativnega vpliva na proračun MOL. 
 
 
 
Pripravila:        Oddelek za gospodarske javne 
Lidija Gregorič                                                                                službe in promet 
                                                                                                            po pooblastilu  
                                                                Stane VIDMAR 
                   Vodja službe za vzdrževanje 
Ljubljana, 19. 2. 2007 
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Čistopis besedila odredbe, ki se spreminja: 

 
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 27. seji, dne  21. 5. 2001 sprejel 
 
 

ODREDBO 
 o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina  

 
1. člen 

S to odredbo se določi javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina in so razdeljene v: 
- javne parkirne površine na območjih, kjer je parkiranje časovno omejeno in 
- javne parkirne površine v upravljanju Javnega podjetja Parkirišča, d.o.o., po tarifnih 

razredih. 
 

2. člen 
Javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno in se plačuje parkirnina, ki 
predstavlja nadomestilo za uporabo prostora za parkiranje, so vsi deli vozišča označeni s 
prometno signalizacijo za časovno omejeno parkiranje. 
 

 
3. člen 

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 22,00 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. 
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-    Parkirišče v garažni hiši: 
Garažna hiša Kozolec - delovni čas: 24 ur, nočni tarifa od 19,00 do 7,00 ure. 

 
Delovni čas na javnih parkirnih površinah, opremljenih z avtomatskimi vhodno izhodnimi 
sistemi, je označen na obvestilni tabli pri uvozu na javno parkirno površino. 
 

4. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odločba o določitvi javnih in rezerviranih 
parkirnih površin (Uradni list RS, št. 51/93, 16/94, 20/94 in 68/96). 
 

5. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer 
se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 138/06) vsebuje naslednjo končno določbo: 
 
      3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
uporabljati pa se začne 1. januarja 2007. 
 
 
 
Številka: 3428-35/01-2   
Ljubljana,  dne 21. maja 2001 
        
 

 
 
 
 

 


