
 

Številka: 90000-1/2018-6 

Datum:  10. 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 postavljamo županu in pristojnim službam MOL 

svetniško pobudo in vprašanje v zvezi z predlogom in na zaprosilo krajanov ČS Polje za ogled in 

ugotovitev dejanskega stanja možnosti parkiranja stanovalcev v soseski ob Cesti VI v Polju. 

 

V prilogi prilagam prošnjo predstavnikov nadzornih odborov stanovalcev na Cesti VI/18 – 28, ki so 

se dne 21.11.2017 obrnili na Mestno upravo Mestne občine Ljubljana (Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet Oddelek za promet) s prošnjo za ogled predstavnikov Mestne uprave MOL in 

ugotovitev dejanskega stanja, kakšne so dejanske možnosti parkiranja stanovalcev in podane rešitve. 

 

 

Nadzorni odbor stanovalcev Polje Cesta VI/ 18 – 28 je zapisal: 

 

Stanovalci naselja v Polju, posebno ob Cesti VI smo se skupaj s svojim upravnikom Emono Plus, 

d.o.o. že večkrat obrnili na svojo občino in opozorili na perečo problematiko pomanjkanja parkirnih 

mest, zaradi česar so se nekdanje zelene površine v naselju v 40 letih, seveda  zaradi občutnega 

povečanja števila avtomobilov, spremenile v razrite površine, ki jih ob dežju polnijo luže. Problem je 

postal še posebno pereč ob nedavnih stalnih pregledih policistov in redarjev vzdolž Ceste VI in na 

parkiriščih in izrekanju kazni (četudi upravičene, ne rešujejo problema, kar priznavajo tudi policisti in 

redarji).  

Po zadnji seznanitvi MOL s to problematiko smo si izmenjali nekaj dopisov, v katerih nam 

pojasnjujete število parkirnih mest na število stanovanj (menda 367za 439 stanovanj, mi jih vidimo ca 

280) in ugotavljate odstotke parkirnega prostora na stanovanje (?), prav tako pojasnjujete, da vrisanje 

parkirnih mest (oz. parkiranje) vzdolž Ceste VI/18 – 28 ni mogoče,  ker gre za intervencijsko pot, v 

zadnjem dopisu npr., »da na navedeni lokaciji ni možno izvesti predmetne zadeve, ker je cestišče, 

kjer poteka dvosmerni promet, preozko«. Cesta VIII/2 je enakih dimenzij, ima znak za prepoved 

parkiranja, zraven pa še znak, ki dovoljuje parkiranje za stanovalce vzdolž cestišča.  

Pisanje med predstavniki MOL in stanovalci, četudi dobronamerno z obeh strani, ne bo rešilo 

problema, zato stanovalci skupaj s svojim upravnikom Emono Plus d.o.o. vljudno prosimo MOL za 

ogled dejanskega stanja razpoložljivih parkirnih mest na kraju samem in poskušamo skupaj najti 

možnosti, kako ta problem rešiti v dobro stanovalcev, kar je gotovo tudi v dobro in zadovoljstvo 

MOL, ne nazadnje tudi redarjem in policistom, ki jim gotovo ni v veselje vsakodnevno izrekanje 

kazni. Kazni namreč dosežejo svoj namen v primeru, ko so stvari urejene, kršitelji tako urejenega 

stanja pa upravičeno kaznovani.    

 

Stanovalci verjamemo in upamo, da bo Mestna občina Ljubljana s svojimi pristojnimi službami 

prisluhnila našim prošnjam in nam prišla naproti z ustreznimi rešitvami.                                                                              

 



 

 

Prav tako je bila po poročilu stanovalcev s strani Policijske postaje Ljubljana Moste podana pobuda 

za ureditev dodatnih parkirnih mest, katero so poslali 15.11.2017 na Mestno občino Ljubljana 

Po tem datumu je bil tudi sestanek četrtne skupnosti v Polju (na njem je bil tudi predstavnik iz 

Mestne občine Ljubljana in predstavnik iz Odseka za redarstvo). 

 

 

Za odgovor se prijazno zahvaljujem. 

 

 

Lep pozdrav, 

                                              

                                               Simona Pirnat Skeledžija 

                                               Mestna svetnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: Dopis Nadzorni odbori Ceste VI/18 - 28 



 

 

 

Nadzorni odbori stanovalcev 

Polje Cesta VI/ 18 – 28 

 

Mestna uprava 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 

Oddelek za promet 

 

Ljubljana, 21. 11. 2017 

 

 

Zadeva: Prošnja za ogled in ugotovitev dejanskega stanja možnosti parkiranja           

               stanovalcev v soseski ob Cesti VI v Polju 

 

 

Predstavniki nadzornih odborov stanovalcev na Cesti VI/18 – 28 se obračamo na Mestno 

upravo Mestne občine Ljubljana s prošnjo za ogled predstavnikov Mestne uprave MOL  in 

ugotovitev dejanskega stanja, kakšne so dejanske možnosti parkiranja stanovalcev. 

Stanovalci naselja v Polju, posebno ob Cesti VI smo se skupaj s svojim upravnikom Emono 

Plus, d.o.o. že večkrat obrnili na svojo občino in opozorili na perečo problematiko 

pomanjkanja parkirnih mest, zaradi česar so se nekdanje zelene površine v naselju v 40 letih, 

seveda  zaradi občutnega povečanja števila avtomobilov, spremenile v razrite površine, ki jih 

ob dežju polnijo luže. Problem je postal še posebno pereč ob nedavnih stalnih pregledih 

policistov in redarjev vzdolž Ceste VI in na parkiriščih in izrekanju kazni (četudi upravičene, 

ne rešujejo problema, kar priznavajo tudi policisti in redarji).  

Po zadnji seznanitvi MOL s to problematiko smo si izmenjali nekaj dopisov, v katerih nam 

pojasnjujete število parkirnih mest na število stanovanj (menda 367za 439 stanovanj, mi jih 

vidimo ca 280) in ugotavljate odstotke parkirnega prostora na stanovanje (?), prav tako 

pojasnjujete, da vrisanje parkirnih mest (oz. parkiranje) vzdolž Ceste VI/18 – 28 ni mogoče,  

ker gre za intervencijsko pot, v zadnjem dopisu npr., »da na navedeni lokaciji ni možno 

izvesti predmetne zadeve, ker je cestišče, kjer poteka dvosmerni promet, preozko«. Cesta 

VIII/2 je enakih dimenzij, ima znak za prepoved parkiranja, zraven pa še znak, ki dovoljuje 

parkiranje za stanovalce vzdolž cestišča.  

Pisanje med predstavniki MOL in stanovalci, četudi dobronamerno z obeh strani, ne bo rešilo 

problema, zato stanovalci skupaj s svojim upravnikom Emono Plus d.o.o. vljudno prosimo 

MOL za ogled dejanskega stanja razpoložljivih parkirnih mest na kraju samem in poskušamo 

skupaj najti možnosti, kako ta problem rešiti v dobro stanovalcev, kar je gotovo tudi v dobro 

in zadovoljstvo MOL, ne nazadnje tudi redarjem in policistom, ki jim gotovo ni v veselje 

vsakodnevno izrekanje kazni. Kazni namreč dosežejo svoj namen v primeru, ko so stvari 

urejene, kršitelji tako urejenega stanja pa upravičeno kaznovani.    

 

Stanovalci verjamemo in upamo, da bo Mestna občina Ljubljana s svojimi pristojnimi 

službami prisluhnila našim prošnjam in nam prišla naproti z ustreznimi rešitvami.                                                                              

S spoštovanjem.                                                                                     

     

 

                                                                             Nadzorni odbori Ceste VI/18 - 28 

 

V vednost: 

Kabinet župana MOL 
 


