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PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:              Odbor za gospodarske javne službe in promet 

 

 

PREDLOG  SKLEPA:    

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvah 

Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. 

 

 

 

   Župan 
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PREDLOG 

 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno 

besedilo) in tretjega odstavka 10. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni 

list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21 in 184/21) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na __. seji 

_________sprejel 

 

 

ODREDBO  

o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje 

parkirnina 

 

 

 

1. člen 

 

V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/18, 26/19, 

58/19, 90/20, 173/20, 58/21, 184/21 in 38/22) se v 2. členu v tabeli črta vrstica, ki določa javno parkirno 

površino »Petkovškovo nabrežje II. (med Resljevo cesto in Rozmanovo ulico) – parkirišče za osebna 

vozila«. 

 

Za vrstico, ki določa javno parkirno površino »P+R Studenec (parkirna hiša) – parkirišče za osebna 

vozila«, se dodata novi vrstici, ki se glasita: 

 

» 

P+R Letališka cesta 

– parkirišče za 

osebna vozila 

pon. – ned. P+R9 

 

(ni) 

 

(ni) 

 

0.00-24.00 ure 

 

Trg Osvobodilne 

fronte – parkirišče za 

shuttle prevoze in 

občasne prevoze z 

osebnimi vozili, ki 

imajo poleg 

voznikovega sedeža 

največ osem sedežev 

pon. – ned. SH-124 (ni) 

 

(ni) 

 

0.00-24.00 ure 

 

«. 

V besedilu pod tabelo se za vrstico z besedilom »23 – parkirna cona 3 (parkomati) območje cone 3 – 

osebno vozilo« doda nova vrstica z besedilom »24 – vozila shuttle prevozov in občasnih prevozov z 

osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev«. 

 

 

KONČNI DOLOČBI 

 

2. člen 

 

Nova vrstica v tabeli v 2. členu odredbe, ki določa javno parkirno površino »P+R Letališka cesta – 

parkirišče za osebna vozila«, se začne uporabljati po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja 

za to javno parkirno površino v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov.  
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3. člen 

 

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka:  

Ljubljana,  

                Župan 

                Mestne občine Ljubljana 

                Zoran Janković 
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Obrazložitev 

predloga Odredbe o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, 

kjer se plačuje parkirnina 

 

 

 

1. Pravni temelj 

 

Pravna temelja za sprejem predloga Odredbe o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih 

parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (v nadaljnjem besedilu: predlog odredbe) sta:  

– Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 

27. členu med drugim določa pristojnost Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: mestni svet), da sprejema poleg statuta in odlokov tudi druge akte Mestne občine 

Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), med katere sodi tudi odredba; 

– Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/17, 14/19, 16/21 in 

184/21), ki v tretjem odstavku 10. člena določa, da mestni svet določi javne parkirne površine, 

kjer se plačuje parkirnina, in čas, v katerem se plačuje parkirnina. 

 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben, ter ocena stanja 

 

Sprejem predloga odredbe se predlaga zaradi izgradnje novega parkirišča P+R Letališka cesta za 

parkiranje osebnih vozil ter novega parkirišča na Trgu Osvobodilne fronte, namenjenega za parkiranje 

vozil za shuttle prevoze in osebnih vozil za občasne prevoze, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ 

osem sedežev, na zemljiščih, ki sta v lasti MOL. Cilj predloga odredbe je za navedeni javni površini  

določiti možnost njune uporabe za parkiranje, ter obveznost in čas plačila parkirnine. S predlogom 

odredbe se iz javnih parkirnih površin, za katere se na območju MOL plačuje parkirnina, izloči tudi 

javno parkirno površino Petkovškovo nabrežje II (med Resljevo cesto in Rozmanovo ulico), namenjeno 

parkiranju osebnih vozil. 

 

 

3. Poglavitne rešitve 

 

Poglavitna rešitev predloga odredbe je dopolnitev veljavne odredbe z novima javnima parkirnima 

površinama Trg Osvobodilne fronte – parkirišče za shuttle prevoze in občasne prevoze z osebnimi vozili, 

ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev  (nepremičnina s parc. št. 2151 k.o. 1737 Tabor) 

in P+R Letališka cesta – parkirišče za osebna vozila (del nepremičnine s parc. št. 127/617 k.o. 1730 

Moste), z namenom določitve tarifnega razreda in časa, v katerem se plačuje parkirnina. 

 

Na javni parkirni površini P + R Letališka cesta – parkirišče za osebna vozila bo veljal tarifni razred 

P+R v višini 1,30 eurov za 24 ur. V ceno parkiranja je vključena tudi povratna vozovnica mestnega 

linijskega prevoza potnikov. Parkirnina se bo za uporabo javne parkirne površine P + R Letališka cesta 

– parkirišče za osebna vozila pričela pobirati po pridobitvi uporabnega dovoljenja za  javno parkirno 

površino. Zaradi navedenega se za to javno parkirno površino odloži začetek uporabe odredbe do 

trenutka pridobitve uporabnega dovoljenja. 

 

Javna parkirna površina Trg Osvobodilne fronte – parkirišče za shuttle prevoze in občasne prevoze z 

osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev, bo namenjena mesečnemu 

parkiranju le-teh vozil. Cena mesečnega parkiranja je določena v višini 80,00 eurov. 

 

Zaradi prenove javne površine na Petkovškovem nabrežju, ki bo namenjena območju za pešce in ne bo 

več parkirna površina, se s predlogom odredbe javna parkirna površina Petkovškovo nabrežje II (med 

Resljevo cesto in Rozmanovo ulico) za parkiranje osebnih vozil črta iz odredbe in se zanjo ne plačuje 

več parkirnina. 
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4. Ocena finančnih in drugih posledic odredbe 

 

Predmet predloga odredbe je določitev novih javnih parkirnih površin, za katere se plačuje parkirnina, 

in sicer javne parkirne površine P + R Letališka cesta, ki je v lasti MOL in na kateri je na razpolago 110 

parkirnih mest za osebna vozila, od tega 6 parkirnih mest namenjenih invalidom in 2 parkirni mesti za 

električna vozila, ter javne parkirne površine Trg Osvobodilne fronte, ki je v lasti MOL in na kateri je 

na razpolago 6 parkirnih mest za parkiranje vozil za shuttle prevoze in osebnih vozil za občasne prevoze, 

ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev. MOL bo navedene javne parkirne površine 

oddala v poslovni najem Javnemu podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice d. o. o., ki je izvajalec 

gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih parkirišč v MOL (v nadaljnjem besedilu: javno 

podjetje), kar bo za MOL predstavljalo dodatne prihodke iz naslova gospodarske javne infrastrukture, 

dane v najem.  

 

Za dodatni javni parkirni površini bo prihodke iz naslova parkirnine pobiralo javno podjetje. Po trenutni 

oceni se bo mesečni prihodek javnega podjetja iz naslova pobranih parkirnin zaradi določitve dveh novih 

parkirnih površin povečal v ocenjeni višini 1.876,00 eurov. Ocenjena vrednost parkirnine je določena 

ob 40 % zasedenosti obeh parkirišč (to je 44 vozil na dan na parkirišču P+R Letališka cesta in 2 vozili 

na dan na parkirišču Trg Osvobodilne fronte), po ceni 1,30 eura za 24 ur oziroma 80,00 eurov na mesec, 

kar znaša za parkirišče P+R Letališka cesta 1.716,00 eurov na mesec in za parkirišče Trg Osvobodilne 

fronte 160 eurov na mesec. 

 

Ker se za javno parkirno površino Petkovškovo nabrežje II ne bo več plačevala parkirnina, slednja pa 

ne bo več v upravljanju/najemu javnega podjetja, bo imel predlog odredbe v tem delu za posledico 

zmanjšanje priliva sredstev v proračun MOL iz naslova oddajanja javne površine v najem. Prav tako se 

bodo zmanjšali prihodki javnega podjetja iz naslova zaračunavanja parkirnin.  

 

Ljubljana, junij 2022 

 

 

Pripravila:                                                                                          Sekretar - vodja oddelka 

mag. Jasna Tušar                                                                               David Polutnik 
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Neuradno prečiščeno besedilo Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

obsega:  

- Odredbo o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 

9/18 z dne 16. 2. 2019), 

- Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019), 

- Odredbo o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

(Uradni list RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019), 

- Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 90/20 z dne 24. 6. 2020), 

- Odredbo o dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

(Uradni list RS, št. 173/20 z dne 27. 11. 2020) in 

- Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 58/21 z dne 14. 4. 2021) 

- Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 184/21 z dne 26. 11. 2021) 

- Odredbo o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

(Uradni list RS, št. 38/22 z dne z dne 18.3.2022) 

- Odredbo o spremembi in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. __/22 z dne__________) 

 

 

 

 

O D R E D B O 

o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

 

(Besedilo, ki je označeno z rdečo barvo (»primer«), predstavlja novost glede na veljaven odlok) 

 

 

1. člen  
 

S to odredbo se na območju Mestne občine Ljubljana določijo javne parkirne površine, kjer se plačuje 

parkirnina, in čas, v katerem se plačuje. 

  

 

2. člen 

 

Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, po tarifnih razredih, in čas v katerem se plačuje, so: 

Javna parkirna 

površina 

Obratovalni 

čas 

Tarifni 

razred 

Čas, v katerem se plačuje parkirnina 

Dnevna tarifa Nočna tarifa Enotna tarifa 

Petkovškovo 

nabrežje II. 

(med Resljevo cesto 

in Rozmanovo ulico) 

– parkirišče za 

osebna vozila  

pon. – ned. 

pon. – ned. 

P-11 

P-1AB1A** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

 

Sanatorij Emona 

(Kolodvorska ulica) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. P-11 

 

 

6.00-22.00 ure 22.00-6.00 ure  (ni) 

NUK II. 
(Emonska cesta) – 

parkirišče za osebna 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

 

P-11 

P-2 AB2** 

 

6.00-22.00 ure 

(ni) 

 

22.00-6.00 ure  

(ni) 

 

(ni) 

mesečno 
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vozila 

Metelkova ulica– 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

P-11 

P-1AB1A** 

6.00-22.00 ure 

(ni) 

22.00-6.00 ure  

(ni) 

 (ni) 

mesečno 

Krekov trg – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. P-1AB1A**  (ni)  (ni) mesečno 

Bežigrad 

(Gospodarsko 

razstavišče) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. P-24 7.00-19.00 ure 19.00-7.00 ure (ni) 

Mirje 

(Lepi pot) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

P-24 

P-1AB1A** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

 

Trg mladinskih 

delovnih brigad – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. P-24 7.00-19.00 ure 19.00-7.00 ure  (ni) 

Trg prekomorskih 

brigad – parkirišče 

za osebna vozila 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

P-35 

P-3 AB6** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

 

Tivoli I.* 
(park Tivoli) – 

parkirišče za osebna 

vozila in avtobuse 

pon. – pet. 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

 P-24 

B-17 

P-1AB1A** 

6.00-22.00 ure 

6.00-22.00 ure 

(ni) 

22.00-6.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

Tivoli II.* 

(hala Tivoli) – 

parkirišče za osebna 

vozila in avtobuse 

pon. – pet. 

pon. – pet. 

  pon. – ned. 

 P-24 

B-17 

P-1AB1A** 

6.00-22.00 ure 

6.00-22.00 ure 

 (ni) 

22.00-6.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

Žale I. 

(glavni vhod) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – pet. 

 

pon. – ned. 

P-35 

 

P-3 AB6** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

(ni) 

 

(ni) 

(ni) 

 

mesečno 

Žale II. 

(Šmartinski park) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – pet. 

 

pon. – ned. 

P-35 

 

P-3 AB6** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

(ni) 

 

(ni) 

(ni) 

 

mesečno 

 

Žale III. 

(Zavod za 

rehabilitacijo 

invalidov) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – pet. 

pon. – ned. 

 

P-35 

P-3 AB6** 

 

 

7.00-19.00 ure 

 (ni) 

 

(ni) 

 (ni) 

 

(ni) 

mesečno 

Žale IV. 
(Koželjeva ulica) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – pet. 

  pon. – ned. 

P-35 

P-3 AB6** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

     mesečno 

Žale V. 
(Tomačevska cesta) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – pet. 

  pon. – ned. 

P-35 

P-3 AB6** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

(ni) 

         (ni) 

(ni) 

     mesečno 
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Pokopališče Polje 
(Zadobrovška cesta) 

– parkirišče za 

osebna vozila 

pon. – pet. 

  pon. – ned. 

P-35 

P-3 AB6** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

(ni) 

         (ni) 

(ni) 

     mesečno 

Kranjčeva ulica 

(POP TV) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

P-35 

P-3 AB6** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

 

Štembalova ulica 

– parkirišče za 

osebna vozila 

pon. – ned. P-3 AB6** (ni) (ni) mesečno 

Gosarjeva ulica 

(FDV) – parkirišče za 

osebna vozila 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

P-35 

P-3 AB6** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

letno 

Povšetova ulica – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

 

P-35 

P-3 AB6** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

Slovenčeva ulica – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

P-35 

P-3 AB6** 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

Dolenjska cesta 

(strelišče) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. 

 pon. – ned. 

P-35 

P-3 AB6** 

6.00-22.00 ure 

(ni) 

22.00-6.00 ure 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

Tacen 

(Kajakaška cesta) 

– parkirišče za 

osebna vozila 

pon. – ned. 

 

P-35 

 

6.00-22.00 ure 

 

22.00-6.00 ure 

 

(ni) 

 

Komanova ulica – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. P-3 AB6**  (ni)  (ni) mesečno 

BS/4 (Dunajska 

cesta) – parkirišče za 

osebna vozila 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

 

P-24 

P-2 AB2** 

 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

 

19.00-7.00 ure  

(ni) 

 

(ni) 

mesečno 

 

P+R Dolgi most 

(Tržaška cesta) – 

parkirišče za osebna 

vozila, bivalna vozila 

in avtobuse 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

P+R9 

P-BV-38 

 B-211 

 

(ni) 

(ni)  

7.00-19.00 ure 

 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

(ni) 

 

P+R Ježica 

(Obvozna cesta) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. P+R9 

 

(ni) 

 

(ni) 

 

0.00-24.00 ure 

 

P+R Barje 

(Barjanska cesta) – 

parkirišče za osebna 

vozila, bivalna vozila 

in avtobuse 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

P+R9 

P-BV-38 

 B-211 

 

(ni) 

(ni)  

7.00-19.00 ure 

 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

(ni) 

 

P+R Stanežiče 

– parkirišče za 

osebna in bivalna 

vozila in avtobuse 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

 

P+R9 

P-BV-38 

  

(ni) 

(ni)  

 

(ni) 

(ni) 

 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 
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ŠRC Stožice 
(parkirna hiša)* 

(Cesta Janeza Porente 

– vhod 5 ali Štajerska 

cesta – vhod  1) – 

parkirišče za osebna 

vozila in avtobuse 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

P+R9 

H-1B10A 

B-211 

P-2 AB2** 

(ni) 

7.00-19.00 ure 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

 (ni) 

          (ni) 

0.00-24.00 ure 

         (ni) 

(ni) 

mesečno 

P+R Studenec 

(parkirna hiša) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

P+R9 

P-1AB1A**  

(ni) 

         (ni) 

(ni) 

         (ni) 

0.00-24.00 ure 

     mesečno 

P+R Letališka cesta 

– parkirišče za 

osebna vozila 

pon. – ned. P+R9 

 

(ni) 

 

(ni) 

 

0.00-24.00 ure 

 

Trg Osvobodilne 

fronte – parkirišče za 

shuttle prevoze in 

občasne prevoze z 

osebnimi vozili, ki 

imajo poleg 

voznikovega sedeža 

največ osem sedežev 

pon. – ned. SH-124 (ni) 

 

(ni) 

 

0.00-24.00 ure 

 

Ježica (Obvozna 

cesta) 

– parkirišče za 

tovorna vozila  

 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

T-112 

T-213 

T-314 

T-415 

T-516 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

Letališka cesta – 

parkirišče za 

avtobuse in tovorna 

vozila 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

B -211 

T-112 

T-213 

6.00-20.00 ure 

0.00-24.00 ure 

0.00-24.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

Bratislavska cesta – 

parkirišče za 

avtobuse 

pon. – ned. B -211 6.00-20.00 ure (ni) (ni) 

Leskoškova cesta – 

parkirišče za 

avtobuse 

pon. – ned. B -211 6.00-20.00 ure (ni) (ni) 

Parkirna hiša 

Kongresni trg – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

pon. – ned. 

H-1A17 

H-318 

H-419 

7.00-24.00 ure 

(ni) 

(ni) 

24.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

mesečno 

Parkirna hiša 

Kozolec – parkirišče 

za osebna vozila 

pon. – ned 

pon. – ned 

pon. – ned 

pon. – ned. 

H-110 

H-220 

H-318 

H-419 

7.00-19.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

19.00-7.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

mesečno 

mesečno 

mesečno 

Območje časovno 

omejenega 

parkiranja – Cona 1 

(parkomati) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – pet. 

sobota 

U-121 

U-121 

7.00-19.00 ure 

7.00 15.00 ure 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

(ni) 

Območje časovno 

omejenega 

parkiranja – Cona 2 

pon. – pet. U-222 7.00-19.00 ure (ni) (ni) 
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(parkomati) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

Območje časovno 

omejenega 

parkiranja – Cona 3 
(parkomati) – 

parkirišče za osebna 

vozila 

pon. – pet. U-323 7.00-19.00 ure (ni) (ni) 

1 – osebni avto na parkirišču v območju 1 – ožje mestno središče 

1A – abonenti-fizične osebe na parkirišču v območju 1 – ožje mestno središče in v neposredni bližini 

ožjega mestnega središča 

2 – abonenti-fizične osebe na parkirišču v območju 2 – ožje mestno središče in v neposredni bližini 

ožjega mestnega središča 

3 – bivalno vozilo na parkirišču v območju 1 – ožje mestno središče 

4 – osebni avto na parkirišču v območju 2 – v neposredni bližini ožjega mestnega središča 

5 – osebni avto na parkirišču v območju 3 – izven območja ožjega mestnega središča 

6 – abonenti-fizične osebe na parkirišču v območju 3 – izven območja ožjega mestnega središča 

7 – avtobus na parkirišču v območju 1 – ožje mestno središče 

8 – bivalno vozilo na parkirišču v območju 3 – izven območja ožjega mestnega središča 

9 – osebni avto na park & ride oziroma parkiraj in presedi 

10 – osebni avto v parkirni hiši 

10A – osebni avto v določeni parkirni hiši 

11 – avtobus na parkirišču v območju 2 – v neposredni bližini ožjega mestnega središča 

12 – tovorno vozilo na parkirišču na uro 

13 – tovorno vozilo na parkirišču na dan 

14 – tovorno vozilo s prikolico na parkirišču na mesec 

15 – tovorno vozilo brez prikolice na parkirišču na mesec 

16 – počitniška prikolica na parkirišču na mesec 

17 – osebni avto v parkirni hiši  

18 – abonenti pravne osebe v parkirni hiši 

19 – abonenti – stanovalci v parkirni hiši 

20 – abonenti – fizične osebe v parkirni hiši 

21 – parkirna cona 1 (parkomati) območje cone 1 – osebno vozilo 

22 – parkirna cona 2 (parkomati) območje cone 2 – osebno vozilo 

23 – parkirna cona 3 (parkomati) območje cone 3 – osebno vozilo 

24 – vozila shuttle prevozov in občasnih prevozov z osebnimi vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža 

največ osem sedežev 

* – ob prireditvah v Hali Tivoli in v ŠRC Stožice velja začasni režim parkiranja, ki ga Javno podjetje 

Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., dogovori z Javnim zavodom Šport Ljubljana in organizatorjem 

prireditve 

** – število mesečnega zakupa lahko predstavlja do 1/2 razpoložljivih parkirnih mest na parkirišču, 

razen za parkirišča Gosarjeva ulica, Slovenčeva ulica, Štembalova ulica in Komanova ulica, kjer ta 

omejitev ne velja 

 

 

3. člen 

 

Višina parkirnine in čas plačila parkirnine iz prejšnjega člena sta označena na obvestilni tabli pri uvozu 

na javno parkirno površino oziroma na prometni signalizaciji, ki določa vrsto in način parkiranja, ter na 

napravah za plačevanje parkirnine. 
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4. člen 

 

Na javnih parkirnih površinah na vozišču občinskih cest se parkirnino plačuje na parkomatih ali preko 

sistema Urbana SMS parkiranje ali preko aplikacije za mobilne naprave, na parkiriščih tipa P + R se 

parkirnino plačuje na urbanomatih, na ostalih javnih parkirnih površinah iz 2. člena te odredbe pa na 

avtomatskih plačilnih mestih oziroma pri delavcih Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, 

d.o.o. 

 

 

Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 9/18) 

vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 

 

 »5. člen 

 

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 110/13, 4/14 – popr., 94/14 in 32/15). 

 

 

6. člen 

 

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

 

 

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 26/19) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

»2. člen 

 

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 

 

Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

(Uradni list RS, št. 58/19) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

»2. člen 

 

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 

 

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 90/20) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

»3. člen 

 

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 

 

Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

(Uradni list RS, št. 173/20) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

»2. člen 

 

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 
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Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 58/21) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

 

»2. člen 

 

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 

 

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 184/21) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

 »2. člen 

 

Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2022.«. 

 

 

Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

(Uradni list RS, št. 38/22) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

»2. člen 

 

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 

 

Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 

plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. __/22) vsebuje naslednji končni določbi: 

 

 

2. člen 

 

Nova vrstica v tabeli v 2. členu odredbe, ki določa javno parkirno površino »P+R Letališka cesta – 

parkirišče za osebna vozila«, se začne uporabljati po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja 

za to javno parkirno površino v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov.  

 

 

3. člen 

 

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 
 

 


