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Zadeva: Plačevanje parkirnin  

 

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

župana MOL svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor. 

 

V MOL ni možno plačati parkirnine vnaprej, torej pred uro, ko začne teči parkirnina (ob 7.00). To za 

mnoge predstavlja velik problem, saj morajo biti ob 7.00 že na sestankih ali v službi, pred tem pa 

parkirnine na parkomatu ne morejo plačati. Prav tako takšna ureditev predstavlja problem za vse, ki 

delajo v nočnih izmenah, in vse druge, ki jim okoliščine ne omogočajo, da bi ob 7.00 plačali parkirnino. 

Mestno redarstvo pa praviloma zelo vestno že zjutraj piše kazni. Plačila vnaprej ne omogoča niti 

mobilna aplikacija, kar še dodatno otežuje pravočasno plačevanje. Treba se je zavedati tudi, da zlasti 

tisti, ki niso redni obiskovalci Ljubljane, te aplikacije verjetno niti nimajo in želijo plačati parkirnino 

samo enkrat. 

 

Ob tem opozarjamo tudi na problem, da parkomati v Ljubljani ne omogočajo vračila denarja, kar je 

problematično, saj na ta način uporabniki in uporabnice pogosto preplačajo storitev. Prav tako bi bilo 

veliko lažje, če bi se lahko tudi po zgledu drugih krajev in nekaterih ljubljanskih parkirnih hiš 

parkirnino tudi na parkiriščih ob cesti plačevalo z bančno oziroma kreditno kartico. Plačevanje z 

Urbano namreč predstavlja dodaten strošek in za urejanje zahteva določen čas, zato ni rešitev za vse, 

sploh za tiste, ki niso prebivalci oz. prebivalke Ljubljane. 

 

V Svetniškem klubu Levica predlagamo, da MOL po zgledu nekaterih drugih mest v Sloveniji (na 

primer Maribora) nadgradi parkomate in možnosti plačevanja tako, da bodo omogočeni vračilo 

preplačanega denarja, plačevanje s kartico in plačilo parkirnine pred uro, ko začne teči parkirnina, 

seveda v skladu s številom ur, ki so v določeni coni dovoljene. Prav tako predlagamo, da omogoči 

plačevanje za manj kot eno uro. Na ta način bodo uporabniki parkirnih prostorov lahko plačali ustrezno 

parkirnino ter se izognili nepotrebnim kaznim in slabi volji. 

 
Tovariški pozdrav, 

dr. Asta Vrečko, 

v imenu Svetniškega kluba Levica  

 


