
Sestanek ŠS FRI in ŠS FKKT z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem 

 

Trije predstavniki Študentskega sveta Fakultete za računalništvo in informatiko (Matevž Černe, 

Ernest Beličič in Sašo Stanovnik), ter dva predstavnika Študentskega sveta Fakultete za kemijo in 

kemijsko tehnologijo (Bine Ledinek in Ana Grom) smo se v sredo, 3. 12. 2014, udeležili sestanka pri 

ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću. Osrednje teme sestanka so bile ureditev avtobusnih voznih 

redov za avtobus številka 18, ureditev avtobusnega postajališča Živalski vrt in ureditev okolice 

fakultete, ki so v pristojnosti občine in za nas študente še niso sprejemljive. 

Najprej smo predstavniki pogovor napeljali na prepolne avtobuse na progi številka 18 ob določenih 

urah v dnevu. Gospod Janković se je na naš komentar o prezasedenosti avtobusov izgovarjal na to, 

da je linija ustanovljena šele približno pol leta in da želijo najprej potrditi potrebo po večji količini 

avtobusov oziroma potrebo po avtobusih, ki lahko peljejo večje število potnikov. Zagotovil nam je, 

da se število potnikov beleži in da bodo ob ugotovljeni prezasedenosti povečali frekvenco avtobusnih 

prevozov. Zaenkrat tako ne bo prišlo do spremembe voznega reda avtobusa številka 18. Naknadno 

pa je potrebno sporočiti ob katerih urah v dnevu bi bilo povečano število avtobusov potrebno. Šele 

potem se bo na tem področju morda kaj poskušalo spremeniti. 

Druga točka pogovora je bila ureditev novonastalega postajališča pri živalskem vrtu, kjer ustavlja 

avtobus številka 18. Postajališče Živalski vrt je v smeri Kolodvor zaenkrat čisto ob cesti Večna pot, 

kjer je ob gneči ljudi, ki čaka na avtobus na postaji, to lahko zelo nevarno. Postajališča se po besedah 

gospoda Jankovića do pomladi zagotovo ne bo uredilo, saj asfaltiranje pozimi nima smisla. Prav tako 

pa se mu zdi, da je za varnost potnikov, ki čakajo na postajališču, poskrbljeno z omejitvijo hitrosti za 

vsa vozila na tistem odseku Večne poti, ki ne sme presegati 40 km/h. Tako tudi do kakšnega 

dodatnega zavarovanja postajališča nismo upravičeni. 

Večji problem nam predstavlja tudi blato, ki se nabira ob postajališču in okolici, kar smo povedali 

tudi gospodu županu. Sam je nato dejal, da zato pa pridejo prav v uporabo škornji in s tem je bila tudi 

ta tema z njegove strani zaključena.  

Gospod Janković pa nam je tudi zaupal, da se v bližini fakultet ne namerava zgraditi nobene trgovine 

ali česa podobnega, saj je v načrtu, da se bodo v okolici fakultete v prihodnjih letih zgradili objekti z 

laboratoriji nekaterih podjetij, ki bi skrbela za tehnološki razvoj. Med drugim je omenjal tudi 

dogovarjanje z Inštitutom Jožef Štefan. 

Sestanek se je tako končal brez kakšnega vidnejšega dogovora v prid študentov obeh fakultet in tako 

lahko le upamo, da se bodo vozni redi avtobusa številka 18 kaj spremenili nam v prid, in da se bo 

spomladi res začelo urejati tudi postajališče Živalski vrt. 
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