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Neuradno prečiščeno besedilo Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju 

vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce, ki obsega: 

- Odredbo o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali 

začasnim prebivališčem na območju za pešce (Uradni list RS, št. 110/13 z 27. 12. 2013), 

- Odredbo o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil 

stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce (Uradni list RS, št. 57/15 z 31. 

7. 2015) 

 

 

 

O D R E D B A 

o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali 

začasnim prebivališčem na območju za pešce 

 

1. člen  
 

S to odredbo se določijo javne parkirne površine, namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s 

stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce. 

 

2. člen 

 

(1) Javne parkirne površine, namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim 

prebivališčem na območju za pešce, so: 

 

Javna parkirna površina 

Oznaka Lokacija 

S10 Univerza, ki zajema Vegovo ulico, Gosposko ulico - del, Peternelovo ulico in Turjaško 

ulico 

S1 Šentjakob, ki zajema Gallusovo nabrežje - del, Levstikov trg, Gornji trg - del in Rožno 

ulico - del 

S2 Rog, ki zajema Petkovškovo nabrežje med Resljevo cesto in Rozmanovo ulico 

S3 Ajdovo zrno, ki zajema Malo ulico in Mali trg 

S5 Drama, ki zajema Erjavčevo cesto - del 

S12 Prule, ki zajema Grudnovo nabrežje - del in Žabjak - del 

S13 Krakovo, ki zajema Emonsko cesto - del, Krakovski nasip, Kladezno ulico, Krakovsko 

ulico, Vrtno ulico in Rečno ulico 

S14 Tabor, ki zajema ulico Tabor - del 

S15 Lončarska steza, ki zajema Lončarsko stezo – del 

S16 Tomšičeva ulica, ki zajema Tomšičevo ulico – del 

 

(2) Parkirni prostori na javnih parkirnih površinah iz prejšnjega odstavka so označeni s prometno 

signalizacijo. 

 

3. člen 

 

Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih 

parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce (Uradni list RS, št. 55/09). 

 

4. člen 

 

Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2014. 
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Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju 

vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce (Uradni list RS, št. 

57/15 z 31. 7. 2015) vsebuje naslednjo končno določbo: 

 

 

2. člen 

 

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 


