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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 
 
V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu 
ter pristojnim službam naslednja svetniška pobudo: 

  

 

Nova rešitev parkiranja v naselju BS-3 ima različne odzive. Lahko rečemo, da delno ureja 

parkiranje lastnikov, predvsem v luči teţav s parkiranjem, ki se pojavijo med dogodki v 

športnem parku Stoţice. 

Ţal pa je potrebno ugotoviti, da veliko število ljudi v naselju BS-3 ni demokratično odločalo 

o postavitvi zapornic in za mnoge je bil nov reţim kar precejšen šok. 

  

V luči te problematike bi pristojnim sluţbam postavil naslednja vprašanja: 

 

- Zakaj niso bili v proces odločanja o novi ureditvi parkiranja z zapornicami vključeni 

vsi stanovalci naselja BS-3? 

- Zakaj je potrebno plačati znesek 100 evrov, čeprav so imeli lastniki (naselje stoji ţe 

od leta 1978) do sedaj parkiranje brezplačno?  

- Kakšen je dejanski strošek postavitve zapornic in kartic za odpiranje na enega 

lastnika naselja? 

- Na koga se lahko obrnejo stanovalci, ko naletijo na praktične probleme v zvezi s    

      parkiranjem? 

- Kako je urejen dovoz za vozila na nujni voţnji; pri intervenciji gasilcev, policije in  

      urgentnih primerih reševalcev? 

- Kako lahko do stanovanj dostopajo taxi sluţba, dostava in obrtniki? 

- Kako naj se znajdejo starejši ljudje, invalidi, nepokretni, ko dobijo obiske? Ali ko jim  

      pripeljejo hrano?  

- Se izvajalec rešitve v zvezi z zapornicami zaveda, koliko dogovarjanja je potrebno 

med lastniki in obiskovalci le-teh (tratenje časa, stroški telefoniranja, usklajevanje 

obiska)? 

  

Menim, da je trenutno rešitev potrebno nadgraditi. Najbolj prijazna rešitev bi bila, da bi bilo 

parkiranje tako kot do sedaj zastonj. Najbolj socialno ogroţenim skupinam ta znesek 

predstavlja problem. 

  

 

 



 

 

 

 

Ker pa bo to teţko, imam praktičen predlog, po katerem bi bili stroški parkiranja za 

stanovalce pol cenejši (torej 50 evrov). V ceno kartice bi bil vštet strošek parkiranja za 

stanovalca v višini 20 evrov, za 30 evrov pa bi lastniki dobili 15 kuponov v vrednosti 2 evra, 

s katerimi bi obiskovalci (druţina, prijatelji), ki bi jih izbrali lastniki lahko parkirali v garaţni 

hiši Stoţice. 

  

Predlagam, da MOL v sodelovanju z vsemi stanovalci BS-3 najde boljšo in bolj ugodno 

rešitev glede parkiranja v naselju. To bi bilo potrebno storiti tudi drugje, saj je podobnih 

problemov glede parkiranja v mestu še več. 
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