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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

Mestno redarstvo 

g. Roman Fortuna 

N: Proletarska 1, 1000 Ljubljana 

T: (01) 306 16 20 

E: mestno.redarstvo@ljubljana.s 

 Predmet: parkiranje turističnih avtobusov       

        Ljubljana, 01.10.2019 

Spoštovani! 

 

Verjetno ste opazili, da vas v zadnjih treh mesecih turistični vodniki redno kličemo in prosimo 

za pomoč. 

 

Za vstope in izstope obiskovalcev mesta Ljubljana imamo določena mesta (Streliška ulica, 

Dalmatinova ulica, Miklošičeva ulica). Vsa mesta so primerno označena in tudi jasno je 

napisano, da je dovoljen le vstop in izstop potnikov ter zadrževanje 15 minut. 

Žal se prevozniki, ki k nam pripeljejo goste, na oznake ne ozirajo.  

Predvsem na Streliški ulici zelo redno parkirajo za dlje časa (dokler se skupina ne vrne) in s 

tem zasedejo parkirna mesta drugim prevoznikom, kateri bi tudi želeli, da njihovi obiskovalci 

varno izstopijo in vstopijo v avtobus. 

Na Miklošičevi imamo težavo, ker tu parkirajo osebna vozila. 

Na Dalmatinovi se težave pojavljajo občasno. 

Vsa nedoslednost povzroča veliko težav in hude krvi. Največja težava je, da morajo gostje, ki 

pridejo na obisk v Ljubljano, izstopati na sredi ceste: torej se avtobus ustavi na sredi ceste, 

gostje nato izstopijo na cesti, kar seveda traja nekoliko dlje. To je za goste nevarno (voznik za 

tako ustavljanje lahko odgovarja za škodo, ki se zgodi njegovemu gostu, ker je dovolil izstop 
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na neurejenem- neprimernem mestu), med lokalnim prebivalstvom pa povzroča vročo kri, 

ker pride do zastojev in morajo čakati, da se avtobus umakne. 

Večkrat kličemo na pomoč vašo redarsko službo. Intervencije niso ravno učinkovite, saj se s 

težavami še vedno soočamo. 

Stanje na terenu fotografiramo, dokumentiramo, saj želimo na prepreke opozoriti tudi 

kolege, ki na teren šele prihajajo. Zasledili smo, da prevozniki ne označijo čas prihoda (ker je 

dovoljeno le 15 minut) in se lahko nato izgovorijo, da so šele prišli.  

Ali obstaja kakšna rešitev, kako bi si pomagali, da težave rešimo? 

Kot veste, smo pred letom, ko smo v mestu imeli težave s tatvinami,  ustanovili skupino,  v 

kateri se obveščamo, kaj se dogaja na terenu.  Vanjo so se vključili tudi policaji. Sodelovanje 

je vsem zelo koristilo. Vodniki (in tudi drugi) se obveščamo, kakšno je stanje na terenu, 

policajem pa je sporočanje koristilo, ker so lažje in prevsem veliko hitreje rešervali 

intervencije. 

Zanima nas, ali bi takšno sodelovanje lahko vzpostavili tudi z vami glede zgoraj omenjenih 

težav.  

Želimo si namreč, da bi obiskovalci vedeli, da smo urejeno mesto, da nam je v interesu, da se 

upoštevajo predpisi, ki zagotavljajo varno in dobro počutje obiskovalcev. 

Veseli bi bili vašega odziva na naš dopis.  

V želji, da težave- izzive odpravimo v dobro vseh udeleženih, vas lepo pozdravljamo,  

 

Mateja Kregar Gliha 

predsednica 

ARGOS 

Društvo regionalnih turističnih  

vodnikov Slovenije  

 

Priloge: nekaj fotografij s terena 
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