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Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

Mestni trg 1   

1000 Ljubljana 

 

 

Zadeva: Odgovor mestni svetnici dr. Asti Vrečko glede omejevanja javnega prostora na 

Kongresnem trgu  

 

 

Spoštovani,   

 

V vašem vprašanju z dne,  8.7. 2019, št. 90000-14/2019-29 izpostavljate zaprtje Kongresnega trga za  

čas otvoritve Festivala Ljubljana, s tem povezano socialno izključenost in nedostopnost kulturnih 

dobrin ter zastavljate naslednja vprašanja:   

 

1. Na podlagi katerih kriterijev se odloči velikost zaprtja javnega prostora? 

2. Ali se v sklopu Festivala Ljubljana še načrtujejo tovrstne obširne zapore javnega prostora, 

namenjenega pešcem? 

3. Ali se v sklopu tovrstnih javnih prireditev izvajajo drugi preventivni ukrepi, ki bi prispevali k 

reševanju težav s hrupom? 

 

 

Odgovor Festivala Ljubljana in Oddelka za kulturo:  

 

1. julija 2019 je bila otvoritev 67. Ljubljana Festivala na Kongresnem trgu, in sicer z opero Aida, ki 

je vključevala tudi nastop lipicancev. Festival Ljubljana bi lahko skladno z dovoljenjem Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet MOL št. 3221-124/2019-4, z dne 10.4.2019, za potrebe prireditve 

in vaj postavil zaščitno ograjo za zaporo Kongresnega trga in celotnega parka Zvezda.  

Festival Ljubljana se za ta korak ni odločil in je za namen predstave zaprl le del parkovne površine, 

tako je v neograjenem delu parka, po ocenah organizatorja, okvirno 3000 ljudi lahko brezplačno 

spremljalo prireditev. Kar zadeva začasno prometno ureditev za čas trajanja predstave, je bila ta 

urejena na podlagi elaborata, ki ga je pripravilo javno podjetje LPT, d.o.o., z dne 10.5.2019. 

 

 

 

 



 

 

Otvoritev poletnega festivala in s tem delno zaprtje parka in trga je enkraten dogodek, ki ga 

organizira Festival Ljubljana na Kongresnem trgu, le-ta pa je, po svojem poslanstvu, v pretežni meri 

namenjen kulturnim prireditvam.  Vse ostale prireditve v okviru 67. Ljubljana Festivala bodo 

potekale v Križankah, Cankarjevem domu, SNG Operi in baletu, Slovenski filharmoniji ter Narodni 

galeriji.   

 

Razlogi za zapore Kongresnega trga in parka Zvezda so bili naslednji: varnost obiskovalk in 

obiskovalcev, izvajalcev na odru Kongresnega trg ter zagotavljanje tišine predvsem zaradi umetnikov 

in nastopajočih lipicancev, saj bi bilo do ustvarjalcev nespoštljivo, da bi nastopali v hrupnem okolju. 

Zapore pomenijo minimaliziranje možnosti hrupa in približek optimalnim pogojem, ki jih potrebujejo 

pri svojem delu. Enako velja za vse obiskovalce in obiskovalke prireditve – tudi njim mora biti 

zagotovljeno nemoteno in zbrano spremljanje predstave.  

 

Nikakor se ne moremo strinjati, da z zaporami poglabljamo družbene razlike, saj so bile cene 

vstopnic za otvoritveno prireditev 67. Ljubljana Festivala prilagojene slovenskemu standardu, 

primerljive prireditve v tujini so precej dražje. Cene so bile: 39, 29 in 9 EUR.  

Ob tem pa Festival Ljubljana zagotavlja na cene vstopnic tudi dodatne popuste, ki so sledeči:  

- posebni popusti za člane Kluba Festivala Ljubljana (20 odstotkov v predprodaji in 10 

odstotkov v redni prodaji) 

- 10 odstotkov za upokojence 

- 40 odstotkov za otroke, dijake in študente 

- 10 odstotkov za skupine nad 30 oseb 

- 10 odstotkov z vstopnico festivala Seviqc Brežice 

- 10 odstotkov z vstopnico za Mestni muzej Ljubljana 

- 10 odstotkov z vstopnico za Narodno galerijo 

- 10 odstotkov za člane društva Richarda Wagnerja 

- 10 odstotkov za imetnike kartice Spar plus 

- 10 odstotkov za imetnike kartice Mercator Pika 

- 10 odstotkov za imetnike kartice Petrol 

- 10 odstotkov za imetnike kartic Diners Cluba 

- 10 odstotkov za imetnike kartice zvestobe Lekarne Ljubljana 

- 10 odstotkov za komitente Nove KBM 

- 10 odstotkov za zavarovance Zavarovalnice Sava 

- 10 odstotkov za naročnike storitev Telekoma Slovenije 

- 10 odstotkov z vstopnico Postojnske jame 

- 10 odstotkov z vstopnico za vožnjo s turistično ladjico, v času Festivala na Ljubljanici, ki je 

potekal od 27. do 30. 6. 2019. 

- Z vstopnico Kobilarne Lipica obiskovalec prejme 10 odstotkov ob nakupu vstopnic(e) za 

prireditve Festivala Ljubljana z izjemo koprodukcij (ugodnost velja 1 leto od nakupa 

vstopnice) 

- Z vstopnico Festivala Ljubljana obiskovalec prejme 10 odstotkov ob nakupu vstopnic(e) za 

doživetje »Šepetalec konjem« v Kobilarni Lipica (ugodnost velja 1 leto od nakupa 

vstopnice). 

 

Iz navedenega je jasno, da si Festival Ljubljana v največji možni meri prizadeva, da je vrhunska 

umetniška ponudba kar najbolj dostopna vsem, ne glede na socialni status. Ob tem pa Festival 

Ljubljana v okviru svojega delovanja vsako leto pripravi tudi veliko brezplačnih prireditev, v okviru 

Slovenskih glasbenih dni, cikla Mladi virtuozi ter božičnih koncertov. V Viteški dvorani Križank 



 

 

potekajo brezplačne slikarske razstave. V okviru poletnega festivala pa organizira tudi brezplačne 

delavnice za otroke in mlade v okviru programov vzgoje občinstva in kulturno umetniške vzgoje.  

 

 

 

 

S prijaznimi pozdravi,  

 

 

 

 

Darko Brlek     Mag. Mateja Demšič 

Direktor  Festivala Ljubljana    Sekretarka – vodja Oddelka za kulturo 


