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Zadeva: odpravek sklepa Sveta ČS Center - Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih 

površin namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na 

območju za pešce. 

 

Svet ČS Center je na 30. seji, 25. novembra 2013, obravnaval Predlog Odredbe o določitvi javnih 

parkirnih površin namenjenih parkiranju stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na 

območju za pešce in sprejel 

SKLEP:  

Svet ČS Center podpira prizadevanja MOL, da tudi na ta način ureja težave s parkiranjem 

vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce.  

 

Ob tem je sprejel tudi sklep, da MS MOL opozori na tri stvari: 

1. Javna parkirna površina S1 Šentjakob, ki zajema Gallusovo nabrežje – del, Levstikov trg, 

Gornji trg – del in Rožno ulico – del: Pri tej javni parkirni površini opozarjamo na problem dela 

Gallusovega nabrežja v primeru, da se v Stiški ulici, iz katere je edini dostop na ta del Gallusovega 

nabrežja, spremeni delno omejen lokalni promet v popolno prepoved. Na to smo opozorili že pri 

predlogu Odredbe o določanju območij za pešce in se zavzeli za nespremenjeno ureditev na Stiški 

ulici. 

 

2. Javna parkirna površina S2 Rog, ki zajema Petkovškovo nabrežje med Resljevo cesto in 

Rozmanovo ulico: Sprašujemo, ali bo Petkovškovo nabrežje po vsej dolžini namenjeno samo 

prebivalcem s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce? Če je temu tako, ali ima 

MOL rešitev za parkiranje branjevcev s tržnice, ki omenjeno parkirišče med tednom uporabljajo za 

parkiranje dostavnih vozil? 

 

3. Svet ČS Center predlaga, da MOL v centru mesta nadaljuje s prizadevnji za iskanje dodatnih 

možnosti za javne parkirne površine za prebivalce s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju 

za pešce. V razpravi se je postavilo tudi vprašanje v kolikšni meri je namenjeno parkirišče na 

Krekovem trgu za potrebe parkiranja prebivalcev s stalnim prebivališčem na območju za pešce? 
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