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MESTNI  SVET  

MESTNE  OBČINE  LJUBLJANA 

 

 

 

Zadeva:  Amandma k predlogu Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer  

               se plačuje občinska taksa  

 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da k predlogu Odredbe o  

določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa, uvrščenemu na dnevni 

red 42. seje mestnega sveta, sklicane za dne 27. 9. 2008, sprejme naslednji  

 

AMANDMA k 2. členu: 

 

V tabeli 2. člena se: 

- enaindvajseta vrstica spremeni tako, da se glasi:  

 
Športno rekreacijski 

center –ŠRC Stoţice* 
pon.-pet. P+R - - 6.00-20.00 ure 

pon.-ned. H-1 7.00-19.00 ure 19.00-7.00 ure - 

pon.-ned. B-1 6.00-20.00 ure - - 

 

 

Obrazloţitev: 

Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa, na novo 

določa parkirišče Športno rekreacijski center (ŠRC) Stožice, ki pa ne bo namenjeno le 

parkiranju tipa P+R in parkiranju za avtobuse, ampak tudi parkiranju za stanovalce, ter 

za naključne obiskovalce, kar se predlaga s tem amandmajem. Tako so po novem 

predvidene štiri tarife in sicer: tarifa P+R za parkiranje tipa Park&Ride po ceni 2 eura 

na dan (pri tem se na kartico urbana zapišeta še dve brezplačni vožnji z mestnim javnim 

prevozom); parkiranje v garažni hiši po tarifi 1 euro za vsako začeto uro v dnevnem 

času med 7.00 in 19.00 uro in 1,5 eura na noč v nočnem času med 19.00 in 7.00 uro; 

parkiranje za avtobuse po tarifi 4 eure na uro ter parkiranje za stanovalce po tarifi 50 

eurov na mesec. V času prireditev v ŠRC Stožice velja začasni režim parkiranja, ki ga 

organizira Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Zavod Tivoli in 

organizator prireditve.       
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AMANDMA k 6. členu: 

 

V 6. členu se beseda »petnajsti« zamenja za  besedo »naslednji«. 

 

Obrazloţitev:  
Zaradi možnosti čimprejšnjega organiziranega parkiranja predlagamo, da odredba začne 

veljati že naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

                                    Ţ U P A N 

                                       Zoran JANKOVIĆ 

 


