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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, naslavljam županu ter 

pristojnim službam sledečo svetniško pobudo : 

  

Predlagam , da  z namenom oživitve ljubljanskega mestnega jedra  MOL opredeli posebna 

mesta v Ljubljani, ki  jo posebej zaznamujejo s svojim preteklim delovanjem.  
 

Tak primer je Foto Potrč, fotoatelje, ki je kreiral podobe Ljubljančanov  skozi 70 let. Atelje  je 

vsesplošno priznan zaradi vrhunske  portretne fotografije, ki je spremljala kar nekaj rodov, bil pa je 

tudi mnogo let  atelje za protokol vlade. Atelje  seveda  ni  ustanova z  velikim dobičkom, nasprotno,  

kot večina umetnikov  je v podobnem položaju. Atelje  s svojo prisotnostjo bogati Ljubljano. 

Ljubljana niso le hiše, mostovi, so  tudi in predvsem ljudje, ki someščanom in tudi turistom ponujajo  

prelepe spomine. Fotoatelje Potrč to zagotovo je. 

  

Atelje se danes po končani denacionalizaciji  srečuje  z  zahtevo po plačevanju visoke , zanj 

previsoke najemnine. Zato se namerava umakniti iz mestnega središča na obrobje ali pa celo prekiniti 

svojo tradicijo. Tako bo izginil še eden izmed pomembnih  označevalcev Ljubljane. Ko bi Bojan Štih  

še živel, bi najbrž z žalostjo zapisal, da Ljubljana umira na obroke. Eden za drugim se poslavljajo  

drobni biseri preteklosti. Mesto pa  živi tudi iz svoje tradicije, odnosov, umetnosti, umetne obrti.  

  

Zato podajam pobudo, da MOL opredeli  dejavnost Fotoateljeja Potrč kot dejavnost za 

Ljubljano posebnega pomena  ter sofinancira najemnino, ki je atelje v celoti ne more plačati. 

Predlagam , da MOL opredeli vse  dejavnosti v mestu, ki prispevajo k tradiciji, povezavi 

preteklosti s sedanjostjo,  kulturi,  umetnostni obrti in podobno ter pomaga pri obstoju le teh- 

tudi  s finančno pomočjo. Predlagam, da se uvede za take dejavnosti najemnina  1 , 00 €  

mesečno. Tako bo Ljubljana ostala mesto z dušo. 

  

 

 

                                                                                                 Mojca ŠKRINJAR, 

                                                                                                    mestna svetnica 


