
 

Številka: 90000-1/2018-7 

Datum:   29. 1. 2018 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 2. tč., 31. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

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

LPT svetniško vprašanje v zvezi s potrebami po dodatnih elektronskih označbah na led informativnih 

zasloni (»led displejih«) o zasedenosti parkirnih hiš MOL po Ljubljani in njeni okolici zaradi lažjega 

usmerjanja prometa. 

 

Glede na to, da je pod parkom Zvezda garažna hiša – PH Kongresni trg in se vanjo pride lahko po 

Slovenski cesti od Aškerčeve in Bleiweisovi in levo po Šubičevi bi bilo smiselno ob vpadnicah pred 

temi dostopnimi cestami urediti »led displeje« in opozarjati voznike na zasedenost garažne hiše v 

centru in tako razbremenjevati zgoraj omenjene ceste. Na Slovenski cesti je pri Drami »led displaj« 

in pred samo garažo, ki opozarja na število praznih parkirnih mest, a to je za tiste voznike, ki zavijejo 

na pot h garaži v primeru prezasedenosti nesmiselno in bi lahko bolje usmerjano in informirano, če bi 

takšne displeje razporedili ob drugih vpadnicah v center mesta. Predlagamo namestitev podobnega 

»led displeja« na Bleiwesovo (oz. Tivolsko) v smeri proti kinu Vič in tam kjer se zavija pri MZZ na 

Šubičevo. Sedaj veliko avtomobilov pride mimo parlamenta in šele tam vidi, da je garaža polna. 

Verjetno bi morala biti še hkrati dva dodatna »led displeja« za garažo pod Maksijem in za garažo pod 

Zvezdo. 

 

Omenjena zadeva oz. podobna že obstaja na spletu in na spletni strani obvešča voznike na zasedenost 

garaž, a je v času vožnje  tak pogled na splet onemogočen in tudi prepovedan.  

 

Enako predlagamo razumne rešitve za  ostale parkirne hiše v lasti MOL in ostalih zasebnih lastnikov, 

da se preučijo variante ter možnosti za postavitev »led displejev« (led  informativnih zaslonov) o 

zasedenosti parkirišč znotraj AC obroča in tudi že na območju AC obroča ter notranjega obroča za 

naslednje PH in parkirišča  v lasti MOL (Petkovškovo nabrežje, Sanatorij Emona, NUK II, Bežigrad, 

Mirje, Trg MDB, Tivoli I, Tivoli II, Žale (I, II, III), Krajnčeva, Gosarjeva ulica, P+R Dolgi most , P+ 

R Barje, ŠRC Stožice, PH Kozolec) in ostale PH v zasebni lasti. 

 

S takšnimi koraki bomo seveda zmanjšali nepotrebne kolone vozil v centru mesta, brezglavo iskanje 

parkirišča v centru mesta, lažje usmerjanje prometa, lažje iskanje parkirišča, večjo informiranost ter 

sledili konceptom pametnega mesta. To bi bil tudi lahko eden od ukrepov Trajnostne prometne 

strategije MOL in tudi turistične strategije. 

 

Vnaprej hvala pristojnim za odgovor. 

 

 

Lepo pozdravljeni 

 

 Matej Javornik 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 

 

 


