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PREDLOG 

 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 15/12) in tretjega odstavka 10. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 38/13 in 55/13) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne….. sprejel 

 

 

 

O D R E D B O 

o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

 

 

1. člen  
 

S to odredbo se na območju Mestne občine Ljubljana določijo javne parkirne površine, kjer se plačuje 

parkirnina, in čas, v katerem se plačuje. 

 

 

2. člen 

 

Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, po tarifnih razredih, in čas v katerem se plačuje, 

so: 

Javna parkirna površina 
Obratovalni 

čas 

Tarifni 

razred 

Čas, v katerem se plačuje parkirnina 

Dnevna tarifa Nočna tarifa Enotna tarifa 

Petkovškovo nabreţje II. 

(med Resljevo cesto in 

Rozmanovo ulico) – 

parkirišče za osebna vozila  

pon.-ned. P-11 7.00-19.00 ure 19.00-7.00 ure (ni) 

Sanatorij Emona 

(Kolodvorska ulica) – 

parkirišče za osebna vozila 

pon.-pet. 

sobota 

P-1 

P-1 

6.00-22.00 ure 

6.00-20.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

NUK II.  
(Emonska cesta) – 

parkirišče za osebna in 

bivalna vozila 

pon.-ned. 

pon.-ned 

P-1 

P-BV-12 

7.00-19.00 ure 

7.00-19.00 ure 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

 

(ni) 

(ni) 

Beţigrad 

(Gospodarsko razstavišče) 

– parkirišče za osebna 

vozila 

pon.-ned. P-23 7.00-19.00 ure 19.00-7.00 ure (ni) 

Mirje 

(Lepi pot) – parkirišče za 

osebna vozila 

pon.-ned 

pon.-ned 

P-2 

P–3 AB4 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

 

Trg mladinskih delovnih 

brigad – parkirišče za 

osebna vozila 

pon.-ned. P-2  7.00-19.00 ure 19.00-7.00 ure  (ni) 

Trg prekomorskih 

brigad – parkirišče za 

osebna vozila 

pon.-ned. 

pon.-ned 

P-35  

P–3 AB 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

 

Tivoli I.* 
(park Tivoli) – parkirišče 

za osebna vozila in 

avtobuse 

pon.-pet. 

pon.-ned. 

P-3  

B-16 

6.00-20.00 ure 

6.00-20.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

Tivoli II.* 

(hala Tivoli) – parkirišče 

za osebna vozila, bivalna 

vozila in avtobuse 

pon.-pet. 

pon.-pet. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

P-3  

B-1 

P-BV-27 

P–3 AB 

6.00-20.00 ure 

6.00-20.00 ure 

6.00-20.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

20.00-6.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

 (ni) 

mesečno 

Ţale I. 

(glavni vhod) – parkirišče 

za osebna vozila 

pon.-pet. 

pon.-ned. 

P-3 

P–3 AB 

 

7.00-17.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

Ţale II. pon.-pet. P-3 7.00-17.00 ure (ni) (ni) 
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(Šmartinski park) – 

parkirišče za osebna vozila 

pon.-ned P–3 AB (ni) (ni) mesečno 

 

Ţale III. 

(Zavod za rehabilitacijo 

invalidov) – parkirišče za 

osebna in bivalna vozila 

pon.-pet. 

pon.-ned 

pon.-ned. 

P-3 

P-BV-2 

P–3 AB 

7.00-17.00 ure 

7.00-19.00 ure 

 (ni) 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

Ţale IV. 
(slepi krak Tomačevske 

ceste) – parkirišče za 

osebna vozila 

pon.-pet. 

pon.-ned. 

P-3 

P–3 AB** 

7.00-17.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

Kranjčeva ulica 

(POP TV) – parkirišče za 

osebna vozila 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

P-3 

P–3 AB 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

 

Gosarjeva ulica 

(FDV) – parkirišče za 

osebna vozila 

pon.-ned. 

 

P-3 

 

7.00-19.00 ure 

 

19.00-7.00 ure 

 

(ni) 

 

P+R Dolgi most 

(Trţaška cesta) – 

parkirišče za osebna vozila 

pon.-pet. 

 

P+R8 

 

(ni) 

 

(ni) 

 

0.00-24.00 ure 

 

ŠRC Stoţice* 

(Cesta Janeza Porente – 

vhod 5 ali Štajerska cesta 

– vhod  1) – parkirišče za 

osebna vozila in avtobuse 

pon.-pet. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

P+R 

H-19 

B-210 

P-3 AB 

P-3 AB S11 

P-3 AB 

Š**12 

(ni) 

7.00-19.00 ure 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

0.00-24.00 ure 

(ni) 

 (ni) 

mesečno 

mesečno 

mesečno 

P+R Chengdujska– 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon.-pet. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

P+R 

P-3 AB  

P-3 AB S 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

0.00-24.00 ure 

mesečno 

mesečno 

Jeţica (Obvozna cesta) 

 - parkirišče za tovorna 

vozila  

 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

T-113 

T-214 

T-315 

T-416 

T-517 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

Letališka cesta – 

parkirišče za avtobuse in 

tovorna vozila 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

B -2 

T-1 

T-2 

6.00-20.00  

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

Bratislavska cesta – 

parkirišče za avtobuse 

pon.-ned. B -2 6.00-20.00  (ni) (ni) 

Leskoškova cesta – 

parkirišče za avtobuse 

pon.-ned. B -2 6.00-20.00  (ni) (ni) 

Parkirna hiša Kongresni 

trg – parkirišče za osebna 

vozila 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

H-1A18 

H-3A19 

H-420 

7.00-24.00 

(ni) 

(ni) 

24.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

mesečno 

Parkirna hiša Kozolec– 

parkirišče za osebna vozila 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

pon.-ned. 

H-1 

H-221 

H-322 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

mesečno 

Območje časovno 

omejenega parkiranja - 

Cona 1 (oţje mestno 

središče – parkomati) – 

parkirišče za osebna vozila 

pon.-pet. 

sobota 

U-123 

U-1 

8.00-20.00 ure 

8.00-15.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

Območje časovno 

omejenega parkiranja - 

Cona 2 (izven oţjega 

mestnega središča do 

avtocestnega obroča – 

parkomati) – parkirišče za 

osebna vozila 

pon.-pet. U-224 7.00-17.00 ure (ni) (ni) 

1 - osebni avto na parkirišču v območju 1  - oţje mestno središče 

2 - bivalno vozilo na parkirišču v območju 1 - oţje mestno središče 

3 -  osebni avto na parkirišču v območju 2 - v neposredni bliţini oţjega mestnega središča 

4 - abonenti-fizične osebe na parkirišču v območju 3 - izven območja oţjega mestnega središča 

5 -  osebni avto na parkirišču v območju 3 - izven območja oţjega mestnega središča 

6 - avtobus na parkirišču v območju 1 - oţje mestno središče 
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7 - bivalno vozilo na parkirišču v območju 2 - v neposredni bliţini oţjega mestnega središča 

8 - osebni avto na park & ride oziroma parkiraj in presedi 

9 - osebni avto v parkirni hiši 

10 - avtobus na parkirišču v območju 2- v neposredni bliţini oţjega mestnega središča 

11 - abonenti stanovalci na parkirišču v območju 3 - izven območja oţjega mestnega središča 

12 - abonenti študenti na parkirišču v območju 3 - izven območja oţjega mestnega središča 

13 - tovorno vozilo na parkirišču na uro 

14 - tovorno vozilo na parkirišču na dan 

15 - tovorno vozilo s prikolico na parkirišču na mesec 

16 - tovorno vozilo brez prikolice na parkirišču na mesec 

17 - počitniška prikolica na parkirišču na mesec 

18 - osebni avto v parkirni hiši  

19 - abonenti pravne osebe v parkirni hiši, kjer lahko ena pravna oseba pridobi največ tri parkirne prostore 

20 - abonenti stanovalci v parkirni hiši 

21 - abonenti fizične osebe v parkirni hiši 

22 - abonenti prave osebe v parkirni hiši 

23 - parkirna cona 1 (parkomati) območje oţjega mestnega središča – osebno vozilo 

24 - parkirna cona 2 (parkomati) območje izven oţjega mestnega središča – osebno vozilo 

* - ob prireditvah v Hali Tivoli in v ŠRC Stoţice velja začasni reţim parkiranja, ki ga Javno podjetje Ljubljanska parkirišča 

in trţnice, d.o.o., dogovori z Javnim zavodom Šport Ljubljana in organizatorjem prireditve 

** - mesečni zakup za študente velja od oktobra  do junija, ob predloţitvi dokazil o urejenem statusu študenta 

 

 

3. člen 

 

Višina parkirnine in čas plačila parkirnine iz 2. člena te odredbe sta označena na obvestilni tabli pri 

uvozu na javno parkirno površino oziroma na prometni signalizaciji, ki določa vrsto in način 

parkiranja, ter na napravah za plačevanje parkirnine. 

 

 

4. člen 

 

Na javnih parkirnih površinah na vozišču občinskih cest se parkirnino plačuje na parkomatih, na 

parkiriščih tipa P + R se parkirnino plačuje na urbanomatih, na ostalih javnih parkirnih površinah iz 2. 

člena te odredbe pa na avtomatskih plačilnih mestih oziroma pri delavcih Javnega podjetja Ljubljanska 

parkirišča in trţnice, d.o.o. 

 

 

5. člen 

 

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 51/11). 

 

 

6. člen 

 

Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2014. 

 

Številka:  

Ljubljana, dne  

 

              Ţupan 

              Mestne občine Ljubljana 

              Zoran Janković 
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Obrazloţitev 

predloga Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

 

 

 

1. Pravni temelj 

 

Za sprejem predloga Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (v 

nadaljnjem besedilu: predlog odredbe) predstavljata pravno podlago naslednja predpisa:  

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 

15/12), ki v 27. členu med drugim določa pristojnost Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

(v nadaljnjem besedilu: mestni svet), da sprejema poleg statuta in odlokov tudi druge akte, 

med katere sodi tudi odredba, 

- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13 in 55/13), ki v 

tretjem odstavku 10. člena določa, da mestni svet določi javne parkirne površine, kjer se 

plačuje parkirnina in čas, v katerem se plačuje parkirnina. 

 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

 

Veljavna odredba, ki določa javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, je bila sprejeta na 7. 

seji mestnega sveta z 20. 6. 2011 in je pričela veljati 1. 7. 2011. 

 

Predlog odredbe je pripravljen iz razloga, ker je z 18. 5. 2013  v veljavi nov Odlok o urejanju prometa 

v Mestni občini Ljubljana, ki določa, da mestni svet sprejme novo odredbo, ki določa javne parkirne 

površine, kjer se plačuje parkirnina in čas, v katerem se plačuje parkirnina, v šestih mesecih po 

uveljavitvi odloka. Poleg tega je potrebno veljavno odredbo spremeniti in dopolniti zaradi uskladitve 

lokacij javnih parkirnih površin, ki so razporejene v posamezne tarifne razrede in zaradi določitve časa 

zaračunavanja parkirnine. 

 

 

3. Ocena stanja 

 

Veljavna odredba ureja javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, ki jih je potrebno na novo 

določiti zaradi prej navedenih razlogov. 

 

 

4. Poglavitne rešitve 

 

Predlog odredbe sodi v sklop odredb, s katerimi Mestna občina Ljubljana določa prometno ureditev na 

območju MOL in je pripravljena v sodelovanju z izvajalcem gospodarske javne sluţbe urejanja in 

čiščenja javnih površin – Javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o. 

 

Predlog odredbe določa lokacije javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem je 

parkiranje omogočeno in način plačila parkirnine. 

 

Na podlagi Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana se javne parkirne površine delijo na: 

- parkirne površine na vozišču občinske ceste, 

- posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča), 

kamor sodijo tudi parkirne površine tipa P+R (»park & ride« oziroma »parkiraj in presedi«), 

- javne parkirne hiše ali druge objekte, namenjene parkiranju vozil. 

 

Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina se delijo na parkirišča za: 

- osebna vozila, motorna kolesa in bivalna vozila, 

- tovorna vozila in  
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- avtobuse. 

 

Parkirišča za osebna vozila se delijo po tarifnih razredih in sicer: 

- v tarifni razred P-1 se uvrščajo parkirišča v oţjem mestnem središču v bliţini centralne 

ljubljanske trţnice in znamenitosti mesta Ljubljana (gradu, tirne vzpenjače, Frančiškanske 

cerkve itd), to so Petkovškovo nabreţje II, Sanatorij Emona, NUK, 

- v tarifni razred P-2 se uvrščajo parkirišča, ki se nahajajo izven oţjega mestnega središča, 

vendar v neposredni bliţini pomembnejših ustanov in poslovnih objektov, kot npr. 

Gospodarsko razstavišče, Upravna enota Ljubljana, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za 

tekstilno tehnologijo, to so Beţigrad, Mirje, Trg mladinskih delovnih brigad, 

- v tarifni razred P-3 se uvrščajo parkirišča nekoliko izven oţjega mestnega središča (npr. v 

neposredni bliţini Centra Urbane kulture v Šiški, športnih objektov v parku Tivoli, 

pokopališča Ţale), to so Trg prekomorskih brigad, Tivoli I, Tivoli II, Ţale I, Ţale II, Ţale III, 

Ţale IV, Kranjčeva ulica (POP TV) in Gosarjeva ulica. 

 

Tarifni razred P+R velja za parkirišča, ki se nahajajo na obrobju mesta oziroma ob glavnih mestnih 

vpadnicah v mesto, uporabnikom je omogočeno celodnevno parkiranje, v ceno parkiranja pa je 

vključena tudi povratna vozovnica mestnega potniškega prometa. Parkirišča P+R so P+R Dolgi most, 

P+R Chengdujska in ŠRC Stoţice. 

 

Parkirišče za tovorna vozila se nahaja na Jeţici. Parkirišča za avtobuse se nahajajo v Tivoliju (Tivoli I 

in Tivoli II), v ŠRC Stoţice, ob Bratislavski cesti (13 parkirnih mest), Leskovškovi cesti (10 parkirnih 

mest) in Letališki cesti (20 parkirnih mest, kjer je parkirišče namenjeno tudi za parkiranje tovornih 

vozil). Bivalna vozila je mogoče parkirati na parkiriščih NUK II, Tivoli II in Ţale III. Parkirni hiši 

(Kongresni trg in Kozolec) se nahajata v neposredni bliţini oţjega mestnega središča in vseh 

pomembnejših ustanov in znamenitosti mesta Ljubljana. 

 

Parkirnina se zaračunava na javnih parkirnih površinah na območju občinske ceste v območju časovno 

omejenega parkiranja  (cona 1 – oţje mestno središče, tarifa U-1 in cona 2 – izven oţjega mestnega 

središča, tarifa U-2), ki so označena s predpisano prometno signalizacijo. Parkirnina se plačuje na 

parkomatih, ki so postavljeni ob robu vozišča. Kot dokazilo o plačilu parkirnine se šteje parkirni listek, 

ki mora biti v parkiranem vozilu nameščen na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro 

vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Za parkomate na javnih 

parkirnih površinah skrbi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o., ki je izvajalec 

gospodarske javne sluţbe urejanja in čiščenja javnih parkirišč. 

 

Na javnih parkirnih površinah tipa P+R se parkirnina plačuje na urbanomatih (oz. napravi, ki omogoča 

uporabo enotne mestne kartice Urbana za plačilo parkirnine), kot dokazilo o plačilu parkirnine se šteje 

parkirni listek, ki mora biti v parkiranem vozilu nameščen na sprednji strani vetrobranskega stekla 

tako, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Na 

podlagi plačila parkirnine z mestno kartico Urbana, se pridobi tudi vozovnica za dve voţnji z mestnim 

avtobusom, ki velja do 23.59 ure istega dne, za katerega je bila plačana parkirnina.  

 

Na posebej urejenih javnih površinah, namenjenih parkiranju izven vozišča javne ceste (parkirišča), v 

javnih parkirnih hišah ali drugih objektih, namenjenih parkiranju vozil, se parkirnina plačuje na način, 

kot to omogoča tehnična opremljenost parkirišč, parkirnih hiš in drugih objektov. Na parkiriščih, kjer 

navedenih tehničnih moţnosti ni, se parkirnina plačuje na terminalih, ki omogočajo plačilo z gotovino 

pri delavcih Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o. 

 

Predlog odredbe glede na veljavno odredbo prinaša naslednje novosti: 

- na parkirišču Sanatorij Emona (P-1) je podaljšan je čas, v katerem se plačuje parkirnina ob 

sobotah iz 7.00 – 15.00 ure na 6.00-20.00 uro, 

- za osebna vozila je določeno novo parkirišče Gosarjeva ulica, ki je uvrščeno v tarifni razred P-

3, 
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- na parkiriščih Mirje, Trg prekomorskih brigad, Tivoli II, Ţale I, Ţale II, Ţale III, Ţale IV, 

Kranjčeva ulica je na novo omogočeno tudi mesečno parkiranje za abonente – fizične osebe, 

- v garaţni hiši ŠRC Stoţice je na novo omogočeno mesečno parkiranje za abonente – študente 

za čas od oktobra do junija, 

- ukinjena so parkirišča Vrazov trg, Trţnica Moste, Ţivalski vrt in Zdravstveni dom Vič (na 

navedenih lokacijah z izjemo parkirišča Ţivalski vrt so postavljeni parkomati), 

- ker parkirišči P+R Staneţiče in P+R Malence nista zgrajeni, nista več predmet urejanja v 

predlogu odredbe, 

- na novo so določena parkirišča za avtobuse na Bratislavski, Letališki in Leskovškovi cesti, 

- podaljšan je čas, v katerem se plačuje parkirnina na območju časovno omejenega parkiranja – 

cona 1 od ponedeljka do petka za dve uri (iz 18.00 na 20.00) in ob sobotah iz (13.00 na 15.00). 

 

 

 

5. Ocena finančnih in drugih posledic odredbe 

 

Predlog odredbe ne prinaša za proračun MOL nobenih dodatnih finančnih obveznosti. Parkirnina, ki 

bo pobrana na javnih parkirnih površinah, pa bo prihodek izvajalca gospodarske javne sluţbe urejanja 

in čiščenja javnih površin – Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in trţnice, d.o.o. 

 

 

 

Ljubljana, 16. oktober 2013 

 

Pripravila: 
 

Peter Skušek 

mag. Jasna Tušar 

 

 

                                                                 Sekretar - vodja oddelka 

                                                                                                     David Polutnik 


