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Mestna občina Ljubljana         k 2. tč., 4. seje ms mol 

Mestni svet                                                                                        

 

Zadeva: Vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam v imenu Svetniškega kluba SMC županu in 

pristojnim službam MOL ter JZ Turizem Ljubljana svetniško pobudo in vprašanje v zvezi z razvojem 

turizma v ČS Polje. Gre za pisno vprašanje oz. pobudo in nanj pričakujem pisni odgovor. V uvodni 

obrazložitvi  pojasnjujem okoliščine, ki so razlog za postavitev mojega vprašanja. 

 

Na 4. sejo MS MOL je na dnevni red uvrščeno poročilo JZ Turizem Ljubljana za leto 2014. Na 

podlagi podrobnega pregleda izpostavljam v zvezi z razvojem ČS Polje in razvojem turizma 

naslednja vprašanja in pobude: 

  

Poročilo  JZ Turizem Ljubljana za leto 2014 je zelo dobro pripravljeno in tudi načrti za prihodnje 

obdobje so zastavljeni zelo ambiciozno. Potrebno pa je že na začetku opozoriti, da turizem ni samo 

središče mesta oziroma njegov ožji del, pač pa celotno območje Mestne občine Ljubljana, kar je bilo 

že velikokrat izpostavljeno in povedano. 

  

V poročilu oziroma dogodkih, ki naj bi bili izvedeni v prihodnosti ni krajev izven centra in seveda 

tudi območja, ki ga ti kraji pokrivajo, ne glede na to, ali so ti kraji na ravnini ali v hribovitem delu 

Ljubljane. 

  

V nadaljevanju in razvoju turizma ter podeželja Ljubljane je potrebno opozoriti: 

1. kulturna, zgodovinska, etnološka in tehnična dediščina se ne upošteva za četrtne skupnosti, ki jo 

imajo zelo veliko in je tudi izredno bogata, 

2. premalo je vlaganja v obnovo določene dediščine, oziroma objektov, ki izpričujejo življenje naših 

prednikov v vsem svojem 2000 letnem zgodovinskem obstoju na tem ozemlju, 

3. ni reklamiranja kulturnih, tehničnih, etnoloških in drugih objektov izven centra mesta, 

4. TIC nima v svojih katalogih nobenega reklamnega podatka o bogati kulturni dediščini, 

5. informacijske table o pomembnih kulturnih objektih in drugih znamenitosti Ljubljane - tudi 

naravnih znamenitosti, MOL vidno ne oglašuje; informacijske table so prikazane le za ožji del  mesta, 

6. v ČS Polje se umešča v stanovanjsko naselje sortirnica odpadkov, ki s tem bodo popolnoma kazili 

staro mestno naselje Vevče, več kot 200 let stare objekte Papirnice Vevče itd., 

7. v lokalna društva se vlaga premalo denarja in se jih premalo reklamira, zlasti njihove akcije, ki so 

zelo bogate in plod prostovoljnega dela - občina oz. zavod pa deluje, kot da tega ne bi bilo, 

8. v dolgoročnih načrtih tega zavoda se trži le mestno jedro in njemu pripadajoče aktivnosti, nikakor 

pa ne razvoja celotnega področja, saj si moramo priznati, da se v obroču 2 km od središča mesta 

dogajajo številne ekološke in druge nepravilnosti, ki zavirajo razvoj mesta in tudi podeželja - 

umeščanje daljnovodov vse povprek; črno zgrajeni odtočni jaški, ki ne služijo ničemur; zanemarjenje 

brežin rek Save in Ljubljanice ter potokov; rekreacijske poti so le v Tivoliju in v enem delu občine; 

nerešeno poplavno območje; izgradnja HE na reki Savi itd. 

9. Izgradnja brvi čez reko Savo od Gameljn proti obvozni cesti zaradi povezave z okolišem ter velike 

prednosti na področju rekreacije, turizma, športa in službe; zaokrožitve celotnega sistema,kjer je 

primer dobre prakse na Savi pri Mednem oz. Pirničah od leta 1934. 

10. Predlog k razmisleku, da postane ŠMARNA GORA krajnski park. 



 

 

11. Razvoj sodelovanja 17 četrtnih skupnosti v obliki sejmišča – letnega Festivala Ljubljana, kjer ČS 

sodelujejo v okviru tematskih sklopov: zgodovina, etnologija, turizem, kultura, gospodarski interesi, 

javno dobro, hrana, lokalne značilnosti, športne igre,...miss festivala v rokodelskih spretnostih, 

otroški bazar, glasbeniki, plesne aktivnosti -folklora,…. Festival Ljubljana se odvija vsako leto na 

lokacije ene izmed ČS v Ljubljani. 

12. Pospešitev izgradnje centra ČS Šmarna gora, ki bi moral obvezno vsebovati tudi vrtec. 

   

Načrt JZ Zavod turizem Ljubljana za prihodnje srednjeročno obdobje nekateri krajani štejejo za 

diskriminatornega do krajanov in meščanov, zlasti tistih, ki ne živijo v ožjem središču mesta. Zato 

predlagamo, da se povabi k sodelovanju in pripravi novega srednjeročnega načrta zavoda 

predstavnike četrtnih skupnosti in se v program vključijo projekti in akcije tudi iz lokalnega okolja, ki 

ravno tako tvori Mestno občino Ljubljana in ki je izredno bogat, tako na kulturnem in drugih 

področjih. Res pa je, da je treba veliko sredstev, ki silijo k obnovi, saj je marsikaj že povsem 

propadlo in danes gledamo samo še ruševine. 

  

Krajinski park Zajčja Dobrava se ne ureja, brežine rek tudi ne, Papir servis naj bi na svojo roko gradil 

protipoplavni zid, brez vseh dokumentov in soglasij; krajani nimajo prostorov, kjer bi se srečevali; 

prostorska stiska v OŠ Zalog, Zadobrova, Kašelj in Polje so alarmantne. Če bo šlo tako naprej bodo 

pristali na dvoizmenskem pouku.... Da o infrastrukturi ne govorimo, ljudje si želijo vodovoda, 

kanalizacije, urejenih cest ... 

  

Hkrati postavljamo MU MOL še dodatna vprašanja v zvezi z izgradnjo poslovnih con v 

Ljubljani. Kakšno je stališče glede ideje, da bi v Ljubljani ustanovili oz. izgradili novo poslovno 

cono, v katero bi privabili tuje investitorje v okolju prijazne proizvodne in druge tehnologije – s tem 

bi v prihodnjih letih bilo odprtih in na voljo več tisoč delovnih mest v Ljubljani in okolici. 

Prosimo za obrazložitev mnenja in pogleda, da bi si Ljubljana morala izboriti vidnejše mesto na 

evropskem zemljevidu kongresnih mest. Ljubljana kot mednarodno sejemsko mesto, v Ljubljani bi 

morali na novo izgraditi sejemski kompleks lahko tudi v zapuščenih industrijskih conah, da ne 

propadajo. 

 

Prosimo za odgovore MU MOL in župana MOL in ostalih podjetij MOL , na zgoraj zastavljena 

vprašanja (12. vprašanj) in opisano problematiko. 

 

Prepričani smo, da bi lahko MU MOL pristopila k aktivnemu iskanju zgoraj zastavljenih rešitev ter 

tako zagotovila boljšo kvaliteto življenja občank in občanov v ČS Polje in razvoja podeželja v 

Ljubljani. 

 

 

Lep pozdrav.  

 

 Simona Pirnat Skeledžija 

Mestna svetnica SK SMC  

 

 


