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Zadeva: odpravek sklepa Sveta ČS Center: 

  Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce 

 

Svet ČS Center je obravnaval predlog Odredbe o določitvi območij za pešce in sprejel  

SKLEP: 

Svet ČS Center ponovno opozarja MS MOL na vse dosedanje pripombe v zvezi z določanjem 

območij za pešce, še posebej tistih območij za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, 

ki onemogočajo dostop prebivalcev do lastnih domov in parkirišč oziroma garaž na 

funkcionalnih zemljiščih. Ob tem se Svet ČS Center sprašuje, kaj bo MOL storila za tiste 

prebivalce, ki po sprejemu predlagane uredbe tega dostopa ne bodo imeli, saj dosedanji ukrepi 

oziroma možnosti (kavalirji, taksiji) ne bodo zadostovali za pokrivanje vedno širšega območja s 

popolno prepovedjo motornega prometa.  

 

V razpravi so člani sveta izoblikovali naslednja stališča in predloge: 

- ČS Center sicer podpira širjenje površin za pešce in zmanjšanje motornega prometa, kar vsekakor 

izboljšuje kakovost življenja v centru mesta, po drugi strani pa jo tudi slabša s strogim omejevanjem 

dostopa prebivalcev do doma. Ne nazadnje smo tudi podprli Prometno politiko MOL. 

- Pred določanjem območij za pešce, še posebej s popolno prepovedjo prometa, bi morali 

predlagatelji  na terenu pregledati situacijo in upoštevati poseljenost, pa tudi preveriti funkcionalna 

zemljišča, na katerih imajo lastniki možnosti parkiranja oziroma garažiranja, saj bi s tem, da jim 

omogočijo dostop, razbremenili parkirna mesta na javnih površinah v lasti MOL. 

- Opozorili so na primer dobre prakse sodelovanja s prebivalci in ČS Center pri določitvi območja za 

pešce  na Taboru, pa čeprav šele po tem, ko so se le ti pritožili nad novo prometno ureditvijo. 

- Opozorili so tudi na nedoslednost v besedilu same Uredbe, kjer je v tabeli zapisano, da Vodnikov trg 

sodi v območje za pešce z omejenim lokalnim prometom, v obrazložitvi Uredbe pa, da se režim na 

Vodnikovem trgu spreminja iz dovoljenega lokalnega prometa v režim popolne prepovedi. Pri drugih 

ulicah in trgih pa je že v tabeli upoštevana predlagana nova ureditev. Se morda motimo? 

- V razpravi so se člani Sveta ČS Center odločno zavzeli tudi za to, da peščeve površine res ostanejo  

pešcem in še kolesarjem, ne pa, da jih vedno bolj agresivno zasedajo gostinski vrtovi, ki 

onemogočajo normalno pretok pešcev in kolesarjev.   
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