Parkirno mesto rezervirano za starše z otroškimi vozički

V letu 2011 smo v Mestni občini Slovenj Gradec na javnih parkiriščih označili in rezervirali 11
parkirnih prostorov za starše z vozički za otroke, podobne rezerviranim prostorom za invalide.
Mamice z manjšim otrokom in z vozičkom v vozilu se namreč srečujejo z veliko težavami, ne samo z
iskanjem prostega parkirnega mesta, ampak tudi po tem ko le tega najdejo, ker morajo iz pritljažnika
avtomobila najprej vzeti voziček, ga postaviti na primerno mesto, nato pa še otroka iz vozila in če so
same v vozilo, brez sopotnika, ki bi ji pri tem pomagal so težave še toliko večje, ki se stopnjujejo v
slabem vremenu in pri obiskih zdravnikov kadar je otrok bolan.
Naveden prometni znak v Evropi in v svetu ni nobena novost, ampak v naših prometnih predpisih le
tega na najdemo oziroma ni uzakonjen in predpisan v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah, kar pomeni da prekršek tudi ne more biti sankcioniran. Občinsko redarstvo
bo lahko voznike, ki ne bodo spoštovali znaka le opozarjalo in trkalo na njihovo vest.
Z navedeno akcijo želimo doseči dvoje in sicer prvič omogočiti mladim staršem lažjo mobilnost, kadar
imajo v vozilu dojenčke in morajo po nujnih opravkih, predvsem imamo v mislih obiske zdravnika, na
drugi strani pa bi želeli, da tudi pristojno ministrstvo prouči možnost, da vključi naveden prometni
znak v prometne predpise in tako doda majhen kamenček k ukrepom za spodbujanje rodnosti v
Sloveniji. Pristojnemu ministrstvu naveden ukrep ne predstavlja nobenega stroška, saj so javni
parkirni prostori v državi v največji meri v lasti občin in bi tako občine bile tiste, ki bi dobile možnost,
da takšne parkirne prostore označijo na svojem področju. Prav tako pa verjamemo, da bi takšno
možnost izkoristili tudi ostali lastniki parkirnih prostorov, predvsem so to nakupovalni centri.
Na podlagi našega predloga je v letu 2013 Ministrstvo za prostor in infrastrukturo, ki pripravlja nov
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, naš predlog že vključilo v
osnutek novega pravilnika, ki bo predvidoma sprejet v letu 2014, kar pomeni, da bo naveden
prometni znak tudi zakonsko veljaven.

