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Zadeva: odpravek sklepa Sveta ČS Center - predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o urejanju prometa v MOL s predlogom za hitri postopek 
 

Svet ČS Center je na 30. seji, 25. novembra 2013, obravnaval predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v MOL s predlogom za hitri postopek in sprejel 

SKLEP:  

Svet ČS Center podpira predlagane spremembe, ker izhajajo iz ugotovitev OGDP in Mestnerga 

redarstva, torej iz realnega življenja, pri zvedbi nadzora nad veljavnim odlokom. 

 

V razpravi pa so člani Sveta ČS Center še posebej izpostavili naslednje: 

 

1. Svet je v načelu pozitivno ocenil tisto spremembo, ki razširja pravico do pridobitve dovolilnice za 

parkiranje tudi prebivalcem z začasnim prebivališčem. Vendar pa ne more razumeti, da to ni 

mogoče v coni 1. Še posebej glede na to, da lahko dovolilnico prebivalci z začasnim prebivališčem v 

drugih conah pridobijo pod določenimi pogoji. Ti pogoji bi lahko veljali tudi za cono 1. Zato 

predlagamo, da MS MOL še enkrat premisli o predlagani rešitvi. 
 

2. Svet ČS Center pa se ni strinjal z možnostjo, da bi lahko posamezne parkirne prostore uporabljali 

še za parkiranje vozil javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in javnih agencij, katerih 

ustanovitelj je država. Teh je v centru mesta veliko. S tako posplošeno določbo v odloku lahko 

povzročimo veliko gnečo pri pridobivanju tovrstnih parkirnih prostorov, ki jih v ČS Center že tako 

primanjkuje za potrebe prebivalcev. Če se že daje tako možnost, potem bi morali natančno določiti 

– kar taksativno našteti - v kakšnem primeru je katera od naštetih institucij (nekatere so 

eksplicitno navedene) zaradi narave svojega dela upravičena do takega parkirnega mesta in do 

koliko parkirnih mest. Za parkiranje zaposlenih prav gotovo niso upravičene. Za zaposlene v 

institucijah, katerih ustanovitelj je država ali pa MOL morajo veljati enaka pravila kot za vse druge – 

peš hoja od parkirišča do lokacije delovnega mesta, kolo, uporaba javnega potniškega prometa. 
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