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Zadeva:  ustno svetniško vprašanje – omejevanje javnega prostora – Križanke 

  

V skladu s 98. členom Poslovnika MS MOL zastavljam županu MOL ustno svetniško vprašanje  in 

prosim za ustni odgovor: 

 

Že v začetku meseca avgusta sem zastavila županu MOL svetniško vprašanje glede odločitve vodstva 

javnega zavoda Festival Ljubljana zaradi omejitve gibanja in zapore cest v okolici Križank v času 

koncertov, kar je povzročilo precejšnje razburjenje v javnosti.  MOL je zaradi koncerta v Križankah, 

zaprla Zoisovo cesto severni krak Emonske ceste za ves promet med 21.00 in 00.30 uro, z zaporami 

pa so organizatorji ljudem preprečili, da bi prisluhnili koncertu tako v parku kot na okoliških javnih 

površinah. 

 

Ker so z vodstva Festivala Ljubljana sporočili, da bodo zapore v prihodnje stalnica na vseh 

prireditvah v Križankah, ponovno, odločno protestiram proti tovrstnim dejanjem. Menijo, da so 

zapore potrebne zaradi varnosti obiskovalcev in nastopajočih in zaradi omejevanja hrupa. Na spletni 

strani so zapisali, da je usmerjenost v odličnost cilj in njihova zaveza za prihodnost, saj si želijo, da 

bo njihov program še naprej priljubljen kvaliteten način preživljanja prostega časa Ljubljančank in 

Ljubljančanov, Slovenk in Slovencev ter tudi tujk in tujcev. Da bi to dosegli, bodo tudi v prihodnje 

potrebne zapore v okolici Križank. Čudna strategija poslovanja javnega kulturnega zavoda za dosego 

želenega cilja.  

 

Sprašujem se, ali poslušalcev, ki povzročajo hrup in morebitnih izgrednikov ni mogoče nadzorovati z 

varnostniki oz. redarji. Za potrebe prireditev se javne površine lahko zaprejo, vendar le v najmanjšem 

potrebnem obsegu. Menim, da je omejitev prometa na Zoisovi in Emonski cesti, ki vključuje pešce, 

kolesarje in uporabnike zunanjih površin okoli Križank, pretirana. Na Kongresnem trgu smo si v 

mesecu juniju lahko ogledali vrsto brezplačnih kulturnih dogodkov. V večernem času tudi vrhunske 

kulturne dogodke, različnih zvrsti. Prireditveni prostor je bil odprt za vse, pa to ni motilo nikogar. Za 

varnost je skrbela najeta varnostna služba. 

 

Menim, da zapore, kakršne je uvedlo vodstvo Festivala Ljubljana, prispevajo k poglabljanju 

družbenih razlik in tiste ljudi, ki si vstopnic za prireditve ne morejo privoščiti, še dodatno odrivajo na 

rob družbe. V stranki Združena levica se zato zavzemamo, da se reševanje težav s hrupom omeji na 

opominjanje uporabnikov okoliških površin Križank, nikakor pa ne na njihovo vnaprejšnje 

odstranjevanje.  

 

S spoštovanjem,  

 

Nataša Sukič, mestna svetnica   

 


