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1OOO UUBUANA

ZADEVA: SVETNISKO VPRASANJE g. ANZETA LOGARJA GLEDE PRoBLEMATIKE PARKIRANJA
V STANOVANJSKIH SOSESKAH - dodatni odgovor

Spoitovani !

V zvezi z vpra5anjem glede problematike parkiranja na obmodju stanovanjskih sosesk BratovSeva
ploidad, Glinikova ploSdad, BS-3, Nove FuZine in Stepanjsko naselje, konkretno, koliko parkirnih mest
zavzema posamezno od navedenih obmodij, vam moramo Zal odgovoriti, da z zapro5enim podatkom ne

razpolagamo, ker tovrstnih evidenc ne vodimo. Odgovorimo lahko le, da so bile navedene stanovanjske
soseske zgrajene v dasu, ko so se uporabljali drugadni normativi za parkiranje in ko je bilo 5tevilo
motornih vozil bistveno manjie kot je sedaj. Evidence, ki jih vodimo, se nanaiajo izkljudno na javne
parkirne povr5ine, to je tak5ne, ki so namenjene nakljudnim obiskovalcem in so oznadene s predpisano
prometno signalizacijo, medtem ko so bile parkirne povrSine v stanovanjskih soseskah zgrajene
preteZno za potrebe stanovalcev in kot take niso javne v naj5iriem pomenu besede. Trenutno je v teku
odmera in ZK urejanje vseh javnih prometnih povr5in v MOL (vkljudno z javnimi parkirnimi povr5inami),
ki bodo razgla5ene za grajeno javno dobro. Delo napreduje v smeri od Centra proti obrobju, zato
nobena od navedenih sosesk 5e ni bila obdelana. Parkirne povriine v stanovanjskih soseskah usmerjene
gradnje so bile zgrajene po takratni zakonodaji in bi lahko Stele kot del funkcionalnega zemljiSda

vedstanovanjskega objekta ali kot del skupnih funkcionalnih povrSin, namenjenih ved objektom.

V kolikor je moZno, MOL pomaga re5evati zatedeno stisko stanovalcev tako, da spodbuja gradnjo
parkirnih hi5 za stanovalce v obliki JZP, pri demer je vloZek MOL samo zemljiSde. Kjer je dopustno in
moino, MOL tudi ureja dolodene nove manjie povr5ine za potrebe parkiranja stanovalcev, vendar so

takSni posegi izjema.

Lep pozdrav!

Vodja Odseka za promet: Sekreta
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