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parkirna politika

Soba za avto, pograd za otroka

11

anketa

Odpravimo
parkirne
normative
Strokovnjaki so si malone enotni, da
bi bilo parkirne normative v Ljubljani najbolje postopoma odpraviti in
določanje števila parkirnih prostorov
prepustiti investitorjem.

Janez Koželj, ljubljanski podžupan
Največji problem vidim v miselnosti, da
je parkirni prostor v Ljubljani pravica.
Bitki za prostor v Ljubljani sta predvsem
bitka za gostinski vrt in enako krvava
bitka za parkirni prostor. A mislim, da
nam počasi uspeva spreminjati miselnost. Tudi pri sproščanju parkirnih normativov. V središču mesta recimo že ni več
treba zagotavljati parkirnih prostorov za
novogradnje.

V soseski BS3 za Bežigradom je toliko avtomobilov, da jih lastniki redno parkirajo tudi na otroških igriščih. F Tomaž Zajelšnik

Parkirni normativi se zadnja leta v Ljubljani znižujejo, a izkušnje kažejo, da
sta obvezna dva parkirna
prostora na stanovanje
pogosto preveč. Tudi zato,
ker bi marsikatera družina
namesto za parkirni prostor denar raje porabila za
večje stanovanje.
...................................................................

T Peter Pahor

...................................................................

Ko govorimo o parkirni politiki, se je
Ljubljana kot še marsikatero drugo
mesto v preteklih letih soočala z žolčnimi kritikami stanovalcev starejših
stanovanjskih sosesk, da nimajo kje
parkirati. Čeprav pogosto prav ti stanovalci nosijo vsaj del odgovornosti,
da so zemljišča med bloki in ob njih
pristala v zasebni lasti, marsikateri od
njih zdaj pričakuje, da bo občina reševala njegov parkirni problem. Zato niti
ne čudi druga skrajnost – novejše stanovanjske soseske, ki stanovalce kar
nagovarjajo k temu, da si omislijo
(drugi) avto.
Ljubljanski občinski prostorski načrt
investitorjem za večstanovanjske stavbe predpisuje en parkirni prostor za
stanovanje z do 70 kvadratnimi metri
tlorisne površine, kamor štejemo tudi
shrambe, balkone, lože. Že za dvosobno stanovanje, ki ni v središču ali ožjem središču mesta ali ob glavnih vpadnicah, parkirni normativi hitro določijo dva parkirna prostora. Ki ju investitorji seveda zaračunajo kupcu stanovanja – ne glede na to, ali ju ta potrebuje ali ne. To ni poceni – v Eko srebrni hiši ob Dunajski cesti za en parkirni
prostor zaračunajo 15.000 evrov, če se
držita skupaj, pa mora kupec zanju odšteti kar 36.000 evrov. V gostih mestnih predelih namreč za investitorje
predpisano število parkirnih prostorov
zaradi dragih zemljišč in omejenega
prostora pomeni ogromen strošek.
Po izračunih dva parkirna prostora
skupaj z dovozi in vsemi drugimi površinami v garažni hiši zasedeta 50 kvadratnih metrov. Za parkiranje tako namenjamo skoraj toliko prostora kot za
bivalno površino, za drugi parkirni

prostor pa odštejemo toliko denarja
kot za manjšo sobo, ki si je marsikatera
družina ne privošči.

Parkirni normativi se znižujejo

stajal, vendar je prodajalec pogojeval
odkup stanovanj s takim številom parkirnih prostorov, kot jih je bil v skladu
z zahtevami prostorskega akta dolžan
zagotoviti na posamezno enoto. Neutemeljeno je bilo pričakovati, da bo
prodajal posamezno stanovanje z manj
parkirnimi prostori, kot jih je bil zavezan zagotoviti za to enoto,« pripoveduje Rink.

Parkirni normativi se v Ljubljani zadnja leta znižujejo, vendar stroka že poziva k njihovemu postopnemu ukinjanju. V zadnjem občinskem prostorskem načrtu je občina namesto 60
kvadratnih metrov tlorisne površine za
en parkirni prostor predpisala 70 kva- Skladu ostajajo parkirni prostori,
dratnih metrov. Dobrodošla pridobitev, ki so jih morali kupiti
pravi direktor ljubljanskega stanovanj- Sklad in občina sta na koncu postala
skega sklada Sašo Rink, a vseeno me- lastnika 618 parkirnih prostorov, pri čeni, da bi bila zanje optimalna številka mer so jih najemniki neprofitnih stanoen parkirni prostor na stanovanje. vanj najeli le nekaj več kot 330, še okoli
Njihova želja se v kratkem gotovo ne 20 pa zunanji uporabniki. Rink pojasbo uresničila.
njuje, da najemnikov ne morejo prisiliti,
»V okviru sedanje obravnave spre- da najamejo tudi parkirne prostore, čememb občinskega prostorskega načrta prav so ti vezani na stanovanje.
pa smo podali pobudo, da naj se kva»Če ima najemnik avtomobil, je
dratura stanovanja, ki je merilo za do- dolžan parkirni prostor tudi najeti in
ločitev števila parkirnih
prostorov, spremeni. In siPrav šokanten je podatek, da za
cer naj merilo ne bo neto
parkiranje namenjamo skoraj toliko
uporabna površina, ki
prostora kot za bivalno površino, za
vključuje tudi shrambe,
drugi parkirni prostor pa odštejemo
balkone, katerih kvadratutoliko denarja kot za manjšo sobo, ki
re zelo variirajo, ne prispesi je marsikatera družina ne privošči.
vajo pa k večji bivalni površini, marveč kvadratura
prostorov,
namenjenih
prebivanju, ki je po našem mnenju edi- zanj plačevati. Če pa tako prosilec
na merodajna kvadratura za določitev kot vsi uporabniki stanovanja z uradštevila oseb, ki lahko prebivajo v stano- nimi dokazili izkažejo, da niso lastnivanju, in posledično števila zahtevanih ki avtomobila, pripadajoči parkirni
parkirnih prostorov,« pravi Rink.
prostor odklopimo od stanovanja in
Na občinskem stanovanjskem skla- niso več dolžni plačevati ne najemnidu drago plačujejo stroge parkirne ne ne obratovalnih stroškov za parnormative, ki jih je določila prav obči- kirni prostor. Skladu potem ne preosna. Med letoma 2006 in 2010 sta sklad tane drugega, kot da poskuša te parin občina od Vegrada AM s tremi po- kirne prostore oddati zunanjim upogodbami kupila 426 stanovanj. V pr- rabnikom.
vem paketu so morali kupiti 1,7 parkirTako je bilo tudi v primeru Celovnega prostora na stanovanje, v drugih ških dvorov. Kljub izjemno nizki ceni
dveh paketih pa so za vsako stanova- 34 evrov za mesečni najem, ki se ob
nje kupili dva parkirna prostora. Če sta dolgoročnem najemu zniža na 25,5
Mestna občina Ljubljana in sklad pri evra, so doživeli hladen tuš. »Pri oddaji
stanovanjih dosegla za tisti čas dokaj parkirnih prostorov v Celovških dvorih
ugodno ceno kvadratnega metra, ki se smo neuspešni, saj imamo oddanih le
je gibala od 1350 do 1750 evrov za kva- 7 parkirnih prostorov, ki predstavljajo
dratni meter brez davka, so parkirne trajni presežek, prostih pa nam ostaja
prostore preplačali, saj so za posamez- 257 parkirnih prostorov,« pravi Rink.
nega odšteli kar 18.000 evrov oziroma
Tudi drugod ima sklad več prostih
skupaj več kot 11 milijonov evrov.
parkirnih prostorov, vendar jim jih je v
»Pomislek glede potrebnosti števila Zeleni jami in Župančičevi jami, pod
parkirnih prostorov, ki jih je bilo treba centrom starejših Trnovo in v Novih
kupiti v soseski Celovški dvori, je ob- Poljanah večino vsaj uspelo oddati.

D OKUMENTACIJA
D N EV N I KA

36.000 €

za parkirna prostora je
treba odšteti v
stanovanjskem bloku Eko
srebrna hiša ob Dunajski
cesti.
Nasprotno od sklada imajo investitorji, ki stanovanja prodajajo, veliko
bolj proste roke in praviloma parkirne
prostore, ki jih morajo za večstanovanjsko stavbo zagotoviti po prostorskem aktu, vežejo na nakup stanovanja. Nihče si namreč ne želi po prodaji
stanovanj ostati lastnik parkirnih prostorov, ki jih težko spraviš v promet. Zato investitorji, s katerimi smo govorili,
niso posebej kritični do normativov o
minimalnem številu parkirnih prostorov.
Direktor Iprojekta Aleš Bešter pravi,
da po njihovih izkušnjah normativi niso preveč strogi in kupci stanovanj
praviloma vse parkirne prostore tudi
potrebujejo, čeprav hkrati priznava, da
se garaže zapolnijo šele nekaj let po
zaključku projekta.
»Na splošno smo do zdaj na vseh
projektih naredili več parkirnih prostorov od predpisanih. Razen zadnjega
projekta Atrium, kjer prodajamo še pet
stanovanj in dva poslovna prostora,
imamo na drugih projektih vse parkirne prostore v garaži za osebna vozila
prodane oziroma rezervirane,« pravi
Bešter.
Prav absurdne pa so situacije, ko so
zraven že tako ne povsem polnih garaž
v stanovanjskih soseskah večje trgovine s še večjimi parkirišči. Vzemimo recimo primer stanovanjske soseske na
Mesarski cesti. Največja stanovanja je
republiški stanovanjski sklad prodajal
celo s po tremi parkirnimi prostori. Zato ne čudi, da veliko ljudi te parkirne
prostore zdaj oddaja, o čemer se lahko
prepričamo na spletu. Po dokončanju
soseske so zraven zgradili še večji trgovini Mercator in Hofer, vsako z ogromnima parkiriščema, ki tudi sredi dneva
nista niti približno polni. Po koncu delovnega časa trgovini parkirni zapornici zapreta, na zaparkirani Mesarski
cesti pa redarji pišejo globe. ×

Peter Lipar, Prometnotehniški inštitut
Sem za popolno odpravo parkirnih
normativov. Tisti, ki bo prodajal stanovanja, se bo že potrudil, da bo kupcem,
ki bodo želeli več parkirnih prostorov,
te tudi ponudil, tistim, ki jih ne bodo
potrebovali, jih pač ne bo treba kupovati. Pred tridesetimi leti smo začeli
parkirne normative višati, potem smo
dosegli vrh, zadnjih dvajset let pa jih
nižamo. Še malo, pa bomo očitno končno prišli do deregulacije.

Tadej Žaucer, Inštitut za politike
prostora
Problem vidim v napačni lastniški strukturi parkirnih prostorov in njihovi posledični neizkoriščenosti. Na Mesarski cesti
recimo zaradi dobre lokacije gotovo obstaja interes po parkirnih prostorih, ker
pa so ti vezani izključno na stanovanja,
ostajajo neizkoriščeni. To bi lahko preprečili s tem, da bi eno etažo pod bloki
namenili za parkiranje stanovalcev, drugo pa za javno parkirišče in bi s tem še
vedno izpolnjevali parkirne normative.

Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut
Za dobrimi zgledi se splača ozreti v tujino. Mi smo na primer uspešno pilotno
izpeljali projekt zaračunavanja parkirnih
prostorov za zaposlene v javni ustanovi.
Na fakultetah za kemijo in računalništvo pod Rožnikom so prvi v Sloveniji
uvedli parkirnino za zaposlene, ki jo deloma namenjajo za to, da izboljšujejo
dostop do drugih načinov prevoza v
službo. ×

