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Priloga k poročilu o novi prometni ureditvi v Rožni dolini 
 

Postavitev parkomatov je bila narejena 

površno in nepravilno: marsikje se tal- 

na oznaka ne ujema s prometno. Ni  

prav, da so ulice označene kot parkiri- 

šča s parkomati, na tleh pa ni parkirnih 

boksov. Ta boks je star. Na novo pa je 

narisan samo parkirni pas. Parkirni  

boks si je očistil domačin…  

Pri vpeljavi nove prometne ureditve so 

načrtovalci hranili pri barvi: bele niso  

uporabili za bokse, ampak le za pasove. 

Popolnoma so pozabili na rumeno bar-  

vo ali pa jo je zmanjkalo?!  
 

Črna pika v RD 1 

Vzpostavljen je nepravilni potek vožnje v križišču iz enosmerne (Ceste v Rožno dolino) v 

zavoju v drugo enosmerno ulico (RD Cesta I), ki mora ostati na levi, vendar so takoj za 

ovinkom na levi strani parkirna mesta, čeprav jih tam sploh ne bi smelo biti. 

  
Cesta v Rožno dolino je enosmerna. Z nje zavoj na levo na Cesto I, kjer je zdaj na srečo sneg ne avto. 

 

Črna pika v RD 2 

Nekoč je bilo prepovedano zavijanje s Ceste 27. aprila na Skapinovo, ker je odcep pred 

vhodom v vilo Podrožnik, ki zastira pogled na prihajajoče avtomobile. Enako je bilo  

 

  
Cesta 27. aprila – edini dovoljeni dostop na Skapinovo (levo), za ovinkom pa zasneženo parkirišče. 
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prepovedano zavijanje s Skapinove na levo na Cesto 27. aprila. Skapinova je postala zdaj 

edini uvoz v trikotnik Cesta 27. aprila–Skapinova–Svetčeva in glavni dovoz za študent-

sko menzo in parkirišča ob telovadnici znotraj ograje Študentskega naselja!  

 

Skidaj, parkiraj in plačaj: 
 

  
Cesta v Rožno dolino, v mestnih službah 

imenovana Ob železnici, RD 1 

Parkomat na Skapinovi, RD 2 

 

 

Parkirišča in enosmerne ulice so splužene samo za promet, torej skidaj sneg in plačaj: 

 

  
Bajtova, RD 2 Cesta v Rožno dolino, RD 1

 

Plug ne loči med enosmerno in dvosmerno ulico: 

 

 
Enosmerna: Rožna dolina, Cesta I, RD 1 

 
Dvosmerna: Rožna dolina, Cesta X, RD 2 
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Kot smo že opozorili, ponavljamo ponovno in zahtevamo, da je Svetčeva ulica od Ceste 

27. aprila 1 vsaj do Bajtove ulice dvosmerna! 

 

  
Svetčeva ulica je zdaj enosmerna zaradi parkiranja na desni z vrha klanca, na levi v klanec. Ugani, kje je 

parkomat! 

 

Zdaj je enosmerna samo po klancu navzgor. Do 17. ure je prazna, po tej uri je zaparkirana na 

obeh straneh. Ko je bila dvosmerna, je bil uvoz/izvoz veliko varnejši tu, kot na Skapinovi. 

Bila je tudi pomožna paralelna cesta Škrabčevi, zdaj pa je razsekana na enosmerno, nato 

dvosmerno, pa spet enosmerno itd. Še domačini se ne znajdejo! Je edini dovoz do 

Študentskega naselja, do najpomembnejšega dela naselja, tj. menze, skladišč menze, uprave in 

telovadnice. Obvoz do vile Podrožnik in nazaj je nesmiseln. Prometni znak na Cesti 27. aprila 

je neopazen in nepravilen: le obvezna smer, brez znaka prepovedano zavijanje na levo. 

Do 10. marca 2013 zahtevamo nazaj vzpostavitev dvosmerne ulice! 

 
Posledice slabo organizirane zimske službe, za katero plačujemo! 
 

Cesta v Rožno dolino leži ob tržaški 

železnici. Pločnik je pod kostanji in ni bil 

vzdrževan od leta 1991. Pri Mitnici, kjer je 

manj pešcev je steza. Pri Tivoliju pa je ob 

dežju blaten in prav pred parkomati so 

velike luže… 

Do leta 1991 je bil pozimi v celoti plužen. 

Zdaj ni, kljub temu, da je ob železniški 

postaji Tivoli. 

 
Pogled od Mitnice proti Tivoliju. 

 
Pogled od Tivolija proti Rožni dolini.
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Dostopi do železniške postaje so slabo čiščeni. Videti je, kot da bi ena služba skrbela za 

postajo, druga za poti iz Tivolija, MOL pa ne skrbi za javni pločnik. 

 

   
Dostopa do železniške postaje Tivoli: en po luži z vogala cest C. 27. aprila in C. v Rožno dolino; drugi brez 

očiščenega mestnega pločnika, prehod za pešce povezuje le kupe snega… 

 

Neočiščeni prehodi za pešce 

 

 
Pri Študenteskem naselju 

 
Cesta 27. aprila pred hišo OF 

 
Zebra in pločnik pod kupom snega 

 

Pa še mestna sramota – vila Zlatica in njen pločnik 

 

Pločnik in kolesarska steza nista očiščena od vile Zlatice, mimo spomenika OF, do vile Podrožnik. 


