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Mestni svet MOL 

Mestni trg 1                                                                                                    

1000  Ljubljana 

 

 

Zadeva: Amandma Svetniškega kluba NSi k predlogu Odredbe o določitvi javnih površin, 

kjer se plačuje parkirnina 

 

Spoštovani, 

 

k predlogu Odredbe o določitvi javnih površin, kjer se plačuje parkirnina, uvrščenem na dnevni 

red 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljane, sklicane za dne, 29. 1. 2018, vlagamo 

naslednji amandma:  

 

 

1. Amandma k 2. členu 

 

V drugem členu odredbe se spremeni »čas, v katerem se plačuje parkirnina«, da se v tabeli pri 

»javni parkirni površini«: 

- »Tivoli I« v razdelku – »čas, v katerem se plačuje parkirnina«, podrazdelku »dnevna 

tarifa« nadomesti z  

» 

6.00 – 20.00 ure 

6.00 – 20.00 ure 

(ni) 

    « 

- »Tivoli II« v razdelku – »čas, v katerem se plačuje parkirnina«, podrazdelku »dnevna 

tarifa« nadomesti z  

» 

6.00 – 20.00 ure 

6.00 – 20.00 ure 

6.00 – 20.00 ure 

(ni) 

            « 

- »Območje časovno omejenega parkiranja – Cona 1 (parkomati) - parkirišče za osebna 

vozila« v razdelku – »čas, v katerem se plačuje parkirnina«, podrazdelku »dnevna 

tarifa« nadomesti z  

» 

 

            « 

8.00 – 19.00 ure 

8.00 – 13.00 ure 



 

 

Obrazložitev: 

V gradivu, ki nam ga je posredovala občina, niso obrazloženi vzroki, zakaj je potrebno 

podaljšati čas plačljivega parkiranja na javni parkirnih površinah. 

 

Svetniški klub NSi se zavzema, da bi obiskovalcem športnih in kulturnih prireditev v 

neposredni bližini hale Tivoli olajšali dostopnost do prireditev ter skrajšali čas plačljivega 

parkiranja. V nasprotnem primeru bodo obiskovalci tekmovali s stanovalci za prosta parkirišča 

na drugih javnih parkirnih površinah. V tem delu mesta že tako primanjkuje parkirnih površin, 

zato menimo, da je brezpredmetno podaljševati čas plačljivega parkiranja.  

 

Po nam dostopnih podatkih je občina do sedaj izdala večje število dovolilnic za parkiranje kot 

je  število parkirnih površin, ki so namenjena za plačljivo parkiranje. S podaljševanjem časa 

plačljivega parkiranja v coni 1 ne zmanjšujemo števila avtomobilov, ki prihajajo v Ljubljano, 

zato stanovalcem ne bo omogočeno lažje pridobivanje parkirnih prostorov. Svetniški klub NSi 

predlaga, da ohranimo dosedanji čas plačljivega parkiranja v središču mesta. 

 

Lepo vas pozdravljamo. 

 

 

 

Mojca Kucler Dolinar 

Vodja Svetniškega kluba NSi 

 

http://photosmart.hpphoto.com/FilmStripHome.aspx?JobID=6e33e063-163a-400d-b059-7da9234f68fd&SKU=HP

