
SVETNIŠKI KLUB DeSUS , Kersnikova 6  Ljubljana 

ALEŠ  KARDELJ                                                                                               2.12.2010 

 

V SKLADU S  97. ČLENOM  POSLOVNIKA MS MOL PODAJAM: 

TRI   POBUDE 

 

Ţupanu g.Zoranu Jankoviću 

in 

MS MOL 

 

 

1.   Da imenuje ODBOR ZA PRIREDITEV KMEČKA OHCET V LJUBLJANI 

 

 

Prepričan sem, da mnogi pomnimo prireditve »kmečke ohceti« v Ljubljani. Na njej smo lahko 

predvsem spoznavali ali obujali mnoge slovenske običaje, obrede in kulturo preteklega 

časa osrednje Slovenije. Prireditve so Ljubljano predstavile po svetu, privabljale mnoţice 

turistov in krepile medmestno sodelovanje z prijateljskimi oz. pobratenimi mesti. Bila je 

zagotovo prireditev po kateri je bila znana Ljubljana po vsej Evropi. Nenazadnje, tudi 

turistični delavci, gostinstvo, hoteli itd. so imeli dober posel. Bila je priloţnost, da so 

nastopili mnogi prebivalci predvsem okoliških krajev Ljubljane s svojimi narodnimi 

nošami, konjskimi vpregami….Skratka sodelujočih je bilo izjemno veliko ljudi. Zavedam 

se, da takšna prireditev in organizacija terja velik napor odbora, sredstva …ampak 

prireditev in promocija bi zagotovo naletela na pozitiven odmev oz,plodna tla. Vnesli bi jo 

v koledar prireditev poleti, recimo kot pozdrav prvega poletnega dne. Gre tudi za še večjo 

poţivitev starega mestnega jedra, aktivnosti na Ljubljanskem gradu in krepitev 

medmestnega sodelovanja. 

 

Predlagam, da bi ustanovili odbor, ki bi se lotil priprav in ocenil moţnosti obuditve prireditev 

: KMEČKA OHCET V LJUBLJANI. Kar nekaj realizatorjev, funkcionarjev in aktivistov 

takratne prireditve bi po mojem prepričanju z veseljem sodelovalo. 

 

2. Da imenuje SVET ZA VPRAŠANJA STAREJŠIH   

Kot posvetovalno telo ţupana, ki je delovalo dokaj uspešno ţe v prejšnjem  mandatu. 

Kljub znani in sprejeti strategiji ter usmeritvam , bi po mojem prepričanju takšen 

organ lahko bil v  veliko pomoč pri realizaciji  in koordinaciji politike MOL do 

starejših. V njem bi sodelovali predstavniki Društev upokojencev, strokovnih 

institucij, strank, strokovne sluţbe MOL in drugi. 

 

3. Da imenuje SVET ZA  VPRAŠANJA INVALIDOV 

Kot posvetovalno telo ţupana , ki bi po prejemu Listine:občina po meri invalidov 

naprej koordiniral in načrtoval aktivnosti, ki so vezane na vse invalide in ne samo na 

gibalno prizadete. V njem bi sodelovali predstavniki številnih invalidski organizacij, 

društev in strokovnih institucij , strank ter pristojnega oddelka MOL. 

 

Prijazen pozdrav, 

A.Kardelj 

Lj. 2.12.2010 


