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k 1. tč., 5. seje ms mol

Zadeva: Vprašanja in pobude

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu in pristojnim službam MOL
svetniško pobudo in vprašanje v zvezi s parkirišči izpred Zdravstvenih domov v Ljubljani. Gre za
pisno vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor.

Prvo vprašanje se nanaša na zagotavljanje parkirišča za urgentne primere izpred zdravstvenih
domov v Ljubljani (ZDL). Gre predvsem za vprašanje parkirišč za prihajajoče bolnike (otroci,
starejši, urgentni primeri) in njihovo spremstvo v osebnih vozilih, ki prihajajo kot nujni primeri
ali z bolezenskimi stanji, in so posledično lahko tudi težko pokretni ter se razumljivo, zaradi
resnosti in narave stanja pred sprejemom v zdravstveno obravnavo objektivno ne morejo
ukvarjati še z iskanjem parkirišča pred enotami zdravstvenih domov.
Kako je za to poskrbljeno na nivoju MOL-a oziroma Zdravstvenega doma Ljubljana?
V primeru, da za to ni ustrezno poskrbljeno, predlagam ureditev vsaj nekaj urgentnih parkirnih
prostorov (vsaj 2 ali 3) za bolnike izpred vsake enote ZDL. Primerno bi bilo, da se za urgentne
in akutne primere vzpostavi neka vrsta parkirne cone npr. tako kot je to urejeno v primeru
parkirišč za taksije, ki bi lahko predstavljalo svojevrstno območje kratkotrajnega parkiranja in bi
bilo npr. časovno omejeno vsaj na 15 – 30 minut parkiranja.
Prosim za preverbo lokacij po vseh enotah ZDL ter drugih zdravstvenih ustanov na področju
MOL ter ustrezne predloge rešitev pristojnega oddelka za čimprejšnjo učinkovito ureditev tega
vprašanja.
Drugo vprašanje, ki se vsebinsko navezuje na predhodno pa je glede odvoza osebnih vozil s
»pajkom« izpred enot ZDL in UKC Ljubljana, ter drugih zdravstvenih ustanov v Ljubljani. Že
ustaljena, redna praksa je namreč, da se ravno izpred enot ZDL odvažajo osebni avtomobili
bolnikov v času, ko so ti v zdravstveni obravnavi v ZDL.
Zanima me ter vas prosim za odgovor ali res morata MOL in Mestno redarstvo proračun polniti
ravno z odvozom osebnih vozil najbolj ranljivih in zaradi bolezni prizadetih skupin meščank in
meščanov, otrok, starejših in težko pokretnih ter tudi takšnih bonikov, ki zaradi urgentnih stanj,
ki ogrožajo življenje, potrebujejo nujno pomoč.
Omenjeno stalno prakso sem zaznala zlasti pred enoto ZDL na Metelkovi in enoto Bežigrad.
Predlagam ter sprašujem vse skupaj ali ni bolj etično, humano in primerno, da bi omenjeno
situacijo z napačno parkiranimi vozili izpred zdravstvenih ustanov, če je že želijo sankcionirati to
storili le s kaznimi, ne pa tudi z odvozom vozil?
Objektivno si namreč lahko predstavljamo stisko, v kateri se vsakodnevno znajdejo številni
bolniki, med njimi tudi bolni otroci in starejši, ko se po zdravstveni obravnavi znajdejo brez
prevoza pred zdravstveno ustanovo. Takšno ravnanje po nepotrebnem povzroči bolnim, ki so že
primarno, zaradi bolezenskega stanja v slabi fizični in psihični kondiciji dodatno stisko,

nepotrebne skrbi in komplikacije, katere bi se dalo preprečiti in se jim izogniti že z malo
človeške empatije in razumevanja.
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