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Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

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

svetniško pobudo in vprašanje v zvezi  s parkirišči izpred Zdravstvenih domov v Ljubljani. Gre 

za novo pisno vprašanje oz. pobudo, ki se navezuje na že obstoječo podano pobudo oz. vprašanje 

glede parkirišč izpred Zdravstvenih domov v Ljubljani (LN št:  03200-5/2015-21) ter 

odgovorom  OGDP, OZSV, Zdravstvenim domom Ljubljana in Mestnim redarstvom (LN št: 03200-

5/2015-49)  in nanj pričakujem pisni odgovor na dodatno zastavljeno pobudo in upanje, da se bodo 

tudi na tem področju našle ustrezne rešitve.  

 

Vprašanje se ponovno nanaša na zagotavljanje parkirišča za urgentne primere izpred 

zdravstvenih domov v Ljubljani (ZDL). Gre predvsem za vprašanje zagotavljanja parkirišč za 

najbolj ogrožene skupine bolnikov (urgentni primeri, otroci, starejši)  in njihovo spremstvo v 

osebnih vozilih. Bolniki, ki prihajajo kot nujni primeri, tudi življensko ogroženi ali z 

bolezenskimi stanji zaradi katerih so tudi težko pokretni  se razumljivo, zaradi resnosti in narave 

bolezenskega stanja pred sprejemom v zdravstveno obravnavo objektivno ne morejo ukvarjati še 

z iskanjem prostih parkirišč pred enotami zdravstvenih domov. Zaradi tega je tem bolnikom, 

pred zdravstvenimi domovi pa tudi drugimi zdravstvenimi ustanovami nujno zagotoviti  nekaj 

parkirnih prostorov vsaj za krajši čas. 

 

Glede na odgovore, ki smo jih prejeli s strani OGDP, OZSV, Zdravstvenega doma Ljubljana in 

Mestnega redarstva dajemo pobudo Mestni upravi MOL ter vsem pristojnim, da se za morebitne 

potrebe v nadaljnjih postopkih spreminjanja in sprejemanja aktov MOL s področja mirujočega 

prometa, parkirnih normativov ter zagotavljanja dodatnih parkirnih con MOL poslužuje predlaganih 

sprememb na omenjenem področju. 

 

Mestni upravi MOL zato predlagamo spremembo in dopolnitev naslednjih občinskih aktov: 

- Odlok o urejanju prometa v MOL, kjer se zagotovi dodatna parkirna mesta za potrebe 

obiskovalcev (urgentni in podobni primeri) 

- Prometna politika MOL 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je trenutno v 

fazi prehoda iz osnutka v predlog Odloka. – sprememba parkirnih normativov v 38. členu. 

 

Tako ponovno predlagam, da se zagotovijo vsaj dva ali tri urgentna parkirna prostora za bolnike pred 

vsako enoto ZDL pa tudi pred drugimi  zdravstvenimi  ustanovami in sicer za kratkotrajno parkiranje, 

omejeno denimo na 15 do 30 minut, kot je to na primer urejeno za taksiste. 

Objektivno si namreč lahko predstavljamo nevzdržnost situacije in stisko v kateri se 

vsakodnevno znajdejo številni bolniki, tudi takšni življensko ogroženi, ki so kljub nujnosti 

obravnave zdravstvenega stanja prisiljeni najprej poiskati prost parkirni prostor in šele nato 

zdravniško pomoč. Po opravljeni zdravstveni obravnavi pa se v primeru napačnega parkiranja v 

naglici, lahko znajdejo še brez prevoza, ker  je vozilo vmes že odpeljal ti. »pajk«.  



 

 

Žal so to situacije s katerimi se vsakodnevno sooča marsikateri bolni someščan, ravno takrat, ko 

je zaradi bolezni najbolj prizadet in potrebuje največ skrbi in podpore.  
 

Lep pozdrav.  

 

 Dr. Zvezdana SNOJ, dr.med. 

Mestna svetnica SK SMC  

 

 

 


