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Zadeva: vprašanja in pobude  

 

Spoštovani gospod župan! 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, zastavljam vam in pristojnim službam naslednje 

svetniško vprašanje.  

 
Pred kratkim je bilo zaslediti v medijih, da se ureja severno parkirišče na Žalah. Zanima me, 

zakaj se ne uredi še eno parkirišče na območju Žal in sicer ob Tomačevski cesti, na lokaciji 

»Med jerebikami« - ob prehodu za pešce, ki vodi na Stare Žale. Le-to je precej bolj 

problematično od severnega. V različnih obdobjih to parkirišče (ki je nujno potrebno, saj je 

Severno parkirišče dokaj oddaljeno, da bi pokrilo ta del Žal), sicer kaže zanimivo vendar 

velikokrat (potem ko izgine nasuti pesek, ki občasno zadovoljivo za krajši čas prekrije 

površino) povsem neurejeno podobo. Ko v toplem delu leta prihaja do obilnejših padavin 

večji del parkirišča izgleda kot kako jezero v ekvatorialnem pasu iz katerega rastejo eksotične 

trstike. V sušnem obdobju pa spominja na lunino površino, saj je tu nešteto vdornih jam oz. 

pravih kraterjev, ki predstavljajo resen izziv za gume in podvozja avtomobilov. Čisto mogoče 

je, da obstajajo določene ovire za investicijo v to parkirišče (npr. da je morda del tega 

parkirišča v zasebni lasti). Vendar je - glede na to da je parkirišče vedno polno avtomobilov, 

saj meščani zlasti starejši nimajo druge bližnje možnosti za parkiranje ko hodijo na grobove 

svojcev, ki so locirani na tem delu Žal - javni interes za ureditev te površine več kot 

evidenten. Sprašujem torej župana, zakaj MOL to parkirišče ne uredi, da bo dosegalo 

minimalne standarde, oz. če je problem v lastništvu zemljišča, zakaj ureditev ne izpelje v 

dogovoru z lastnikom zemljišča oz. zakaj ga MOL ne odkupi ali vzame v najem.  

 

 

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujem in vas prijazno pozdravljam, 

 

 

 
 

 

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik  
 


