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MESTNI SVET MOL 
Mestni trg 1 
1000 Ljubljana 
 
 
Številka: ZTL-102 /12-bv 
Ljubljana, 9.07.2012  
 
 
VSEBINA: Pisna opredelitev glede pobude vodje Svetniškega kluba N.Si 
 
 
Gospa Mojca Kucler Dolinar, mestna svetnica in vodja Svetniškega kluba N.Si, je 6.07.2012  z 
dopisom 03300-8/2012-15 posredovala svetniško pobudo, ki se navezuje na 2. točko dnevnega 
reda 17. seje MS in zadeva ureditev mest za ustavljanje turističnih avtobusov.  
 
Želela je tudi pisno opredelitev glede te problematike.  
 
Prilagamo dopis z dne 10.04.2012, v katerem smo pojasnili režim, ki je v zvezi s hitrim 
vstopanjem/izstopanjem in parkiranjem turističnih avtobusov uveljavljen v Ljubljani.  
Kot je razvidno iz citiranega dopisa, smo z režimom seznanili Obrtno zbornico Slovenije in 
Gospodarsko zbornico Slovenije, ti dve inštituciji pa po svojih kanalih zainteresirane člane.  
Turizem Ljubljana z obstoječim režimom seznanja organizatorje potovanj, turistične agencije in 
vodnike ter drugo zainteresirano strokovno, pa tudi splošno javnost.  
 
Hkrati sporočamo, da smo v začetku leta skupaj z JP LPT in LPP razvili zamisel o tako imenovani 
»mestni vinjeti« za turistične avtobuse, ki bi jo bilo možno kupiti na bencinskih črpalkah.  Z 
nakupom bi voznik avtobusa dobil vinjeto, ki bi veljala za avtobus z določeno registrsko številko 
za določen dan, zemljevid mesta z naznačenimi točkami za hitro vstopanje in izstopanje ter 
označitvijo parkirnih mest za turistične avtobuse v Stožicah, prednaloženo Urbano za voznika 
avtobusa in spremljevalca za 4 vožnje/dan ter brezplačno parkiranje avtobusa na pokritem 
parkirišču v Stožicah.  
Zamisel, opisana v prejšnjem odstavku, trenutno (še) nima pravne podlage v veljavni zakonodaji, 
tako, da nas v zvezi s tem čaka še nekaj dela na različnih področjih.  
 
Lepo pozdravljeni! 
 
Turizem Ljubljana 
Barbara Vajda 
direktorica 
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OBRTNO PODJETNIŠKA ZBORNICA  
SLOVENIJE, info@ozs.si 
 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
info@gzs.si 
 
 
Ljubljana, 10.04.2012 
Številka: ZTL – 57/-bv  
 
 
VSEBINA:  Posredovanje podatkov o mestih ustavljanja turističnih avtobusov v Ljubljani 
 
 
Vezano na SKLEP iz zapisnika sestanka z dne 13.03.2012 v MZIP (št. dokumenta: 371 -5/2012/17-
0082369), v nadaljevanju posredujem želene podatke. 
 
V Ljubljani imamo ločene lokacije za hitro izstopanje in vstopanje turistov iz/v turistične avtobuse 
in lokacije za večurno parkiranje turističnih avtobusov.  Cilj je, da parkiranje avtobusov 
umaknemo iz središča Ljubljane in za turistično sezono 2012 organizatorje potovanj opremljamo 
z naslednjimi informacijami in usmeritvami:  
 
Za turistične avtobuse so predvidene naslednje lokacije za hitro vstopanje in izstopanje 
turistov iz /v avtobuse:  

- Krožišče pri Trgu francoske revolucije 
- Slovenska - pred Kongresnim trgom 
- Streliška 
- Tivoli - parkirišče 
- Šubičeva – nasproti Parlamenta – bivša postaja LPP 14 

 
Lokacija za parkiranje turističnih avtobusov: parkirišče  v športnem centru Stožice.  
 
Turistični avtobusi lahko parkirajo tudi na drugih lokacijah (na parkirišču v Tivoliju, na Vilharjevi, 
na Streliški…), kjer je nekaj parkirnih prostorov. Ker jih je v Stožicah veliko (okoli 60), je zaželeno, 
da se za večurno parkiranje uporabi ta lokacija.   
 
V upanju, da vam bo ta informacija v pomoč, vas lepo pozdravljamo! 
 
Turizem Ljubljana  
Barbara Vajda  
direktorica 

mailto:info@ozs.si
mailto:info@gzs.si

