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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam v imenu Svetniškega kluba Socialnih 

demokratov županu in pristojnim službam MOL vprašanje oz. pobudo v zvezi z parkiranjem na ulici 

Metoda Mikuža v Bežigradu. Gre za pisno vprašanje in nanj pričakujem pisni odgovor. V uvodni 

obrazložitvi  pojasnjujem okoliščine, ki so razlog za postavitev pobude. 

V četverokotniku med  Topniško ulico, Vojkovo ulico, Ul. Metoda Mikuža in teniškimi igrišči ter 

Kolektorjem odpadnih vod leži stanovanjska soseska za Bežigradom. Hkrati je na tem območju tudi 

Fakulteta za socialno delo s študentskim domom, kuhinja podjetja Sodexo, ob Ulici Metoda Mikuža 

tudi fitnes center in na koncu ulice teniška igrišča ter v bloku ob Vojkovi nekaj pisarn raznih podjetij 

in ob Topniški ulici ter v prometno zaprtem delu soseske nekaj gostinskih lokalov. Ne glede na to, da 

so v tej soseski že 3 garažne hiše je stiska s parkirnim prostorom vedno bolj pereča. Kot lahko 

opažamo gre za zelo obremenjen predel Bežigrada s polno stanovanji in veliko poslovnimi 

dejavnostmi. Vozniki, ki dostopajo do soseske iz Topniške ulice in začetka Ul. Metoda Mikuža so si 

izposlovali zaporo parkirišč kot je to označeno z zeleno barvo na priloženi skici. Brez zapore je ostalo 

manjše parkirišče ob Topniški ulici, označeno z vijolično barvo in parkirišča na Ul. Metoda Mikuža, 

označena z rdečo barvo. Tudi zaradi zapore dostopa do ostalih parkirišč, kjer lahko v katerekoli času 

dneva vidite nezasedena parkirišča, se je pritisk dnevnih delovnih migrantov, študentov in 

obiskovalcev fitnesa (ne glede na to, da imajo manjše lastno parkirišče),  lokalov, tenisa in  pisarn 

podjetij  na parkiranje na Ulici Metoda Mikuža v zadnjem času zelo, zelo povečal. Stanovalci težko, 

pogosto pa sploh ne pridejo do parkirnih mest, hkrati pa jih ovirajo nepravilno in brezobzirno 

parkirana ali kar na ulici stoječa vozila, še posebej na začetku ulice  pred vhodom in za vhodom v 

fitnes.  

Zato naslavljamo županu MOL in na pristojni občinski organ pobudo, da tudi na Ul. Metoda Mikuža 

zagotovi stanovalcem uporabo parkirišč tako, da omeji ali onemogoči dostop do parkirnih prostorov 

tistim, ki v soseski ne živijo oz. delajo in se s parkiranjem na tej ulici izogibajo območij, ki jih je 
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mestna uprava MOL opremila s parkomati.  Pričakujemo odgovor, da bo Mestne uprava MOL našla 

ustrezno rešitev za omenjeni problem. 

 

Skica 1: Območja Vojkova – Topniška – Linhartova – Metod Mikuža 

 

Kot navedeno, gre za pisno vprašanje, na katerega skladno s poslovnikom prosimo za celovit in 

popolni pisni odgovor. Hvala. 
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