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MESTNI SVET 
 
Ljubljana, 8.07.2011 
 
 
VSEBINA:  Odgovor na pobudo gospe Mojce Kucler Dolinar, vodje Svetniškega kluba N.Si 
 
 
Povzetek:  Gospa Mojca Kucler Dolinar je 29.06.2011 posredovala pobudo, » da se Jakobova pot doda  
med znamenitosti Ljubljane in Slovenije v turistični vodnik ter seznani vodnike«. Pobudi je priložen dopis 
Društva prijateljev poti sv. Jakoba. Gospa Kucler Dolinar v pobudi navaja, da je v dopisu opozorilo, »da 
turistični vodniki v Ljubljani niso seznanjeni z informacijo, da skozi Ljubljano in Slovenijo poteka Slovenska 
Jakobova pot oz. slovenski camino«. 
 
Odgovor:  Pazljivo smo prebrali dopis Društva prijateljev poti sv. Jakoba in nikjer nismo zasledili opozorila, 
ki ga navaja gospa Kucler Dolinar -  da turistični vodniki v Ljubljani niso seznanjeni z informacijo, da skozi 
Ljubljano in Slovenijo poteka Slovenska Jakobova pot oz. slovenski camino.  
 
Dejstvo je, da vodniki z licenco za vodenje po Ljubljani to znanje imajo. V okviru predmeta zgodovina, ki 
ga predava dr. Marko Zajc, se kandidati za turistične vodnike na tečaju seznanijo,  kako pomembna je bila 
camina - romanje v Compostelo za Slovence v srednjem veku. Predavatelj tudi poudari, da je tja od znanih 
Slovencev romal tudi Ulrik Celjski, da se je spokoril oziroma pridobil odpustek,  ker se je poročil s Katarino 
Brankovič, ki je bila pravoslavne vere.  
 
Turistični vodniki skupinam, ki se sprehodijo mimo cerkve sv. Jakoba,  povedo, da je tam  v srednjem veku 
potekala romarska pot v Compostelo - verjetno je tudi zato cerkev posvečena sv. Jakobu - saj je večina 
cerkva, postavljenih ob romarski poti,  posvečenih temu svetniku. Vodniki opozorijo tudi na današnjo 
oznako poti , ki se nahaja na stavbi Vodnikovega hrama.  
 
Turistom, ki pridejo v Ljubljano in naročijo voden ogled našega mesta, podajamo uravnotežene vsebine o 
Ljubljani, njenih kulturnih in zgodovinskih znamenitostih, s poudarkom na Plečnikovih mojstrovinah, ki je 
vtisnil Ljubljani edinstven pečat.   
 
Iz dopisa  Društva prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji  izhaja tudi želja, da bi jim TIC (= turistični 
informacijski center oz. Turizem Ljubljana) pomagal pri financiranju prevoda in tiska zgibanke 
»Mednarodna Jakobova pot v Sloveniji«. Žal to ni mogoče, ker namenska sredstva turistične takse 
usmerjamo v promocijo Ljubljane in ne Slovenije. Promocija Slovenije  je v pristojnosti Slovenske 
turistične organizacije.  
 
Prijazen pozdrav,  
Barbara Vajda, 
direktorica 


