
 

 

 

 

 

 

 

Številka: 90000-1/2020-36 

Datum:   29. 4. 2020 

                                                                                                                              

 

Mestna občina Ljubljana  

Mestni svet 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana                                                              k 2. točki 12. seje 

 

 

Zadeva: vprašanja in pobude 

 

Spoštovani, 

 

v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, v imenu Svetniškega kluba SDS naslavljam 

na župana svetniško pobudo.  

 

"Spoštovani g župan! 

 

V kratkem se v mestu odpirajo terase in druge zunanje površine, kjer  se izvajajo gostinsko turistične 

dejavnosti. Predlagam, da MOL sprejme določila, ki bistveno zmanjšujejo raven hrupa, ki jo 

povzročajo omenjene turistično gostinske dejavnosti. 

Stanovalci v centru, ki so izrazili to željo, kakor tudi obiskovalci centra Ljubljane, ugotavljajo ob 

sicer težkih okoliščinah krize, ki jo je povzročil virus Sars Covid-19, da se je v času ukrepov socialne 

distance  hrup v mestu zmanjšal in življenje je postalo za stanovalce v tem delu precej bolj prijetno. 

Zagotovo bo kriza z virusom ne le vplivala na turizem, načini obiskov bodo drugačni, vsekakor pa se 

je zgodil tudi premik vrednot v polje  boljše skrbi za zdravje, skrbnejše ravnanje z naravo. Ob 

spremenjenem načinu življenja, ki mu bomo zaradi tega priča, bi bilo potrebno razmišljati tudi  o 

drugih pristopih v razvoju turizma. Hrupnost naj se nadomesti z drugačnimi načini, ki bodo enako ali 

še bolj privlačni za obiskovalce centra Ljubljane. Kakovosten zavod za turizem, ki ga premore 

Ljubljana, bo zagotovo našel ustrezne načine. 

Hkrati naj Ljubljana sledi dobrim praksam evropskih prestolnic in drugih mest, ki so v samem centru 

oblikovali bivalne pogoje, ki privlačijo ljudi, da kupijo nepremičnine in bivajo tam. To pa pomeni, da 

bodo stavbe vzdrževane, obnovljene, potresno varne, predvsem pa, da bo center živ. Ne le živahen, 

kar povzroča gibanje mnogoštevilnih turistov z vodiči in fotoaparati, temveč pristno živ, s tam 

živečimi prebivalci.  Bivalno mesto pa zahteva tudi čas umirjenosti. Ob premiku vrednot bodo 

zagotovo ravnotežje med živahnostjo in mirom  čutili poleg prebivalcev tudi turisti. 

 

 

 

 

 

 

Najlepša hvala za odgovor! 

 

 

                                                                                            

         Mojca Škrinjar l.r. 

Svetnica MS MOL 

 

 

 


