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Zadeva: Svetniško vprašanje 

 

Spoštovani gospod župan! 

 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL, zastavljam svetniško vprašanje: 

 

V Mestni občini Ljubljana se v zadnjh letih vedno bolj uveljavlja koncept souporabe vozil. Gre za 

novo trajnostno, okolju in uporabniku prijazne obliko mobilnosti, ki hkrati zmanjšuje težave z gnečo 

in pomanjkanjem parkirnih prostorov v našem mestu. Na tak način se zmanjšuje tudi število osebnih 

avtomobilov, ki jih za svojo mobilnost potrebuje posamezna družina. Ker gre za zelo pozitiven in tako 

v okoljskem kot družbenem smislu pomemben trend, ki ga velja v prihodnosti širiti in nadgrajevati, 

vam zastavljam naslednja vprašanja: 

 

Koliko parkirnih mest, namenjenih souporabi in izposoji električnih vozil ter polnilnih mest načrtuje 

MOL zagotoviti v prihodnjih letih in kje? Koliko tovrstnih mest je načrtovanih v večjih stanovanjskih 

naseljih, v okolici zdravstvenih, izobraževalniih in upravnih ustanov, nakupovalnih središč ter 

pomembnejših infrastrukturnih točk? Kolikšna pozornost se posveča zagotavljanju parkirišč, 

namenjenih souporabi vozil, pri urbanističnem načrtovanju in umeščanju v prostor? 

 

Zagotavljanje zadostnega števila parkirnih mest namenjenih souporabi vozil na lokacijah z večjo 

koncentracijo ljudi, je gotovo ključnega pomena če želimo, da bodo občani storitev prepoznali kot 

funkcionalno in praktično alternativo potovanju z lastnim vozilom, ter se zanjo tudi v čim večji meri 

odločali. Zadostno število teh parkirnih mest pa lahko pozitivno vpliva tudi na manjše potrebe po 

ostalih parkirnih mestih in izboljšano mobilnost med Ljubljano in primestjem - seveda pod pogojem, 

da bodo lahko uporabniki do ”car sharinga” dostopali tudi v svoji občini. Na koncu dodajam še, da pri 

spodbujanju te vrste prevoza ne bi smeli pozabiti na zagotavljanje pogojev za enakovredno 

konkurenco različnih ponudnikov te storitve in s tem omogočanje možnosti izbire in najboljše cene. 

Kot pohvalno izpostavljam dejstvo, da se točke za souporabo in polnjenje električnih vozil umešča ob 

soseske Javnega stanovanjskega sklada MOL.  

 

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam. 

 

     

 Maša Kociper, Mestna svetnica SAB, SK SS  

   


