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ZADEVA:  Pobuda – Oviran dostop stanovalcem ožjega mestnega jedra do svojih domov 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MOL, postavljamo županu ter pristojnim službam sledečo pobudo: 

 

Stanovalci, ki živijo v ožjem mestnem jedru (Rimska cesta, Emonska cesta, Križevniška ulica, 

Vegova ulica, Peternelova ulica, Gosposka ulica..) v neposredni okolici gledališča Križank, imajo 

zaradi neprimerne cestne ureditve, edini dostop (z vozili) do svojih domov po Zoisovi in Emonski 

cesti, ki poteka neposredno med parkom pred gledališčem Križanke na eni strani in parkiriščem NUK 

II na drugi. Vozni pas v smeri Rimske ceste (proti mestu) se pred vhodom na parkiriščem NUK II, ki 

je na levi strani ceste, razdeli na dva pasova. Desni vodi naprej do Rimske ceste, levi pa vodi do 

vhoda na parkirišče. V obratni smeri vodi vozni pas po Emonski cesti z Rimske ceste, mimo vhoda na 

parkirišče (na desni) in se pred Križiščem z Zoisovo cesto razdeli na dva pasova.  

 

Za vse stanovalce tega dela Ljubljane se vedno pojavijo velike težave z močno oviranim 

(onemogočenim) dostopom do svojih domov in lastnine med prireditvami v gledališču Križanke ali 

pa ob večjih prireditvah v Ljubljani (kot je npr. prednovoletno obdobje), ko je parkirišče NUK II 

polno zasedeno. Vozniki, ki zaradi zasedenega parkirišča nanj ne morejo zapeljati, stojijo in čakajo v 

svojih vozilih (na prosto parkirno mesto) na Emonski cesti in pri tem zasedajo tako desni vozni pas v 

smeri Rimske ceste, kakor tudi levi vozni pas, ki vodi k vstopu na parkirišče. Zaradi slednjega 

praviloma nastane kolona stoječih vozil, ki pogosto sega čez križišče (Zoisova in Emonska cesta) in 

navzdol po Zoisovi cesti. Tako stanje onemogoča prehod drugih vozil, ki niso namenjena na 

parkirišče, pač pa v mestno jedro in je zato za prebivalce zelo moteče in nevzdržno.  

 

Glede na navedeno predlagamo nekaj možnih rešitev problematike:  

 

1. Na začetku Emonske ceste (poleg parka Križanke) naj se postavi semafor, ki bo opozarjal, 

kdaj je parkirišče zasedeno (in kdaj je prosto). 

2. Med prireditvami naj promet na Emonski cesti nadzira in uravnava Mestno redarstvo, s tem 

pa preprečuje nastanek nepotrebnih zastojev in oviranj pretoka lokalnega prometa. 

3. Vozni pas na Emonski cesti (poleg parka Križanke) naj bo že od začetka razširjen na dva 

pasova, pri čemer naj levi vodi do vhoda na parkirišče. 
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