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Zadeva: Parkiranje pred hotelom Slon na Slovenski cesti 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na 

župana MOL svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

 

Slovenska cesta je zaprta za individualni promet. Takšno ureditev podpiramo, saj menimo, da prispeva 

k trajnostni mobilnosti, saj spodbuja uporabo javnega prevoza oziroma drugih okolju prijaznih načinov 

premikanja po mestu, kot je na primer kolesarjenje. Vendar opažamo, da se je v zadnjem času razpaslo 

dolgotrajnejše parkiranje avtomobilov pred hotelom Slon in izstopi gostov iz turističnih avtobusov pred 

hotelom. Redno so zasedena vsa parkirna mesta na javni površini, ki je namenjena pešcem in 

kolesarjem. Še dodatno je to problematično v toplejših mesecih, ki prihajajo, saj takrat to skupno 

mestno površino zasede še gostinski vrt hotela in s tem izriva uporabnike mesta.  

Na spletni strani hotela (https://www.hotelslon.com/sl-si/how-to-reach-us?page_id=134816) je 

zapisano: »Vožnja do sprednjega dela hotela in ustavitev tam do 15 minut je dovoljena za: (i) Hotelski 

gostje s potrjeno rezervacijo sobe prihajajo z lastnim avtomobilom; (ii) Drugi vozniki, ki spustijo ali 

pobirajo hotelske goste (poslovni partnerji itd.); (iii) Avtobusi z gostom, ki bivajo v hotelu.« In naprej: 

»Če imate potrjeno rezervacijo sobe, lahko svojo potrditveno e-pošto uporabite kot vstopno izkaznico, 

ki vam omogoča vožnjo do hotela v coni za pešce. Obdržite s seboj v tiskani ali elektronski obliki 

(tablični računalnik, pametni telefon), ko vozite po območju za pešce.« 

V Levici menimo, da je takšna ureditev diskriminatorna do prebivalcev in prebivalk mesta, saj gostom 

hotela višjega razreda, ki si lahko privoščijo bivanje v njem, podeljuje privilegij oziroma pravico do 

vožnje po območju, ki je namenjeno le pešcem in kolesarjem, ki je drugi gostje v Ljubljani ali prebivalci 

in prebivalke nimajo. S takšno politiko hotel in njegovi gostje ne spoštujejo prizadevanj za trajnostno 

prometno politiko mesta, ki ga obiskujejo. Izstopi gostov iz avtobusa na Slovenski cesti pred hotelom 

Slon ne zasedajo le javnega prostora, temveč tudi hromijo javni potniški promet, saj so avtobusi in 

potniki na njih primorani čakati, da se hotelski gostje skupaj s prtljago izkrcajo iz avtobusa. To 

onemogoča nemoteno delovanje javnega potniškega prometa, ki je v korist vseh prebivalcev in 
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obiskovalcev Ljubljane. Takšna ureditev ob tem tudi negira prizadevanja Ljubljane, ki želi individualni 

promet zadržati izven središča mesta. V neposredni bližini hotela so možni dostopi z avtomobilom, 

zato v Svetniškem klubu Levica predlagamo, da prepoveste vožnjo po tem delu Slovenske ceste tudi 

za goste hotela in turistične avtobuse oziroma jo omejite na čas dostave med 6.00 in 10.00, kot je že 

urejeno na območjih, namenjenim pešcem in kolesarjem, v MOL.  

 

Tovariški pozdrav, 

dr. Asta Vrečko, 

v imenu Svetniškega kluba Levica 


