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Mestna občina Ljubljana         k 2. tč., 6. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu in pristojnim službam MOL 

svetniško pobudo oz. vprašanje glede plačanih parkirnih dovolilnic v mestnem središču oz. območjih, 

kjer se plačuje parkirnina. Gre za pisno vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor.  

 

Mestno redarstvo MU MOL je prekrškovni organ Mestne občine Ljubljana. Želel bi si, da se ta 

služba v Mestni občini Ljubljana opravlja na način, ki daje poudarek pri nudenju uslug meščankam in 

meščanom in ne le represiji in sankcioniranju kršiteljev. 

Konkretno me zanima in dajem pobudo za ureditev sledečega vprašanja – plačane dovolilnice za 

parkiranje na predvidenih območjih, ki jih meščanke in meščani plačajo za parkiranje na javnih 

parkirnih mestih na območjih, kjer prebivajo. Plačilo meščank in meščanov za takšne dovolilnice za 

parkiranje bi moralo pomeniti, da je nekdo neko storitev plačal in jo lahko koristi celotno koledarsko 

leto.  Dogaja se, da lastniki vozil pozabijo namestiti parkirne dovolilnice na vetrobranska stekla in se 

zato lastnika takšnega parkiranega vozila oglobi, tudi če je plačal parkirno dovolilnico in je slučajno 

ni namestil na predvideno mesto.  Predlagam, da se uskladi delovanje Mestnega redarstva MOL s 

podatki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet o plačnikih parkirnih dovolilnic na način, da 

redar preden nekoga oglobi preveri v sistemu ali je posamezni lastnik avtomobila plačal dovolilnico 

za parkiranje na nekem območju in jo je morda le pozabil dati na vidno mesto. V nasprotnem primeru 

(pre/ponovno) plača storitev, ki jo je že plačal.  Tako predlagam, da se za vse meščanke in meščane 

uvede takšna praksa preverjanja plačane parkirne dovolilnice oz. naknadno ugotovljene napake 

lastnika vozila kot je bila v preteklosti prikazana praksa pri enem od podžupanov MOL izpred nekaj 

let.  

Tako hkrati dajem pobudo za nadgradnjo sistema Mestnega redarstva MOL oz. smiselno 

postopkovno spremembo delovanja Mestnega redarstva MOL in Oddelka za gospodarske dejavnosti 

in promet oz. v kolikor tak postopek ureja kak predpis, da se ga ustrezno spremeni in popravi ter 

ustrezno dopolni glede na življenjske situacije. Če je namen Mestnega redarstva MOL zgolj polnjenje 

občinskega proračuna bom razumel nadaljevanje takšne prakse Mestnega redarstva MOL za katero ni 

opravičila, v nasprotnem primeru pričakujem, da se tu nekaj spremeni kot je predlagano. 

 

Lep pozdrav.  

 

 Dr. Nejc Brezovar 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 


