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Zadeva: Omejevanje javnega prostora na Kongresnem trgu v času Festivala Ljubljana 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica 

naslavljamo na župana MOL pisno svetniško vprašanje in prosimo za pisna pojasnila. 

Po tem, ko je vodstvo Javnega zavoda Festival Ljubljana povzročilo precejšnje razburjenje v 

javnosti s prepovedjo gibanja in zaporami cest v okolici Križank ob izvajanju koncertov leta 

2015, smo opazili, da se je omejitev gibanja razširila tudi na Kongresnem trgu in v Parku 

Zvezda v času otvoritve 67. ljubljanskega festivala. Zapore so se razširile po celem parku, 

tudi dlje, kot so bili predvideni prostori za sedišča kupcev kart za prireditev.  

Razumemo določene ukrepe Festivala Ljubljana glede omejevanja hrupa in določene 

omejitve pri organizaciji za produkcije. Vendar bi se morale za potrebe prireditev javne 

površine zapirati v najmanjšem potrebnem obsegu. Ljubljanski festival ima zelo bogato 

tradicijo, saj obstaja že od leta 1953, in je ena najstarejših kontinuiranih prireditev v 

Sloveniji. Žal zaradi visokih cen in kljub znatnemu financiranju festivala s strani MOL 

vstopnice za dogodke mnogim, ki jih bi program zanimal, ostajajo nedostopne. V prejšnjih 

letih je bilo na Kongresnem trgu vrhunskim kulturnim dogodkom, pogosto tudi v organizaciji 

javnega zavoda Festival Ljubljana, možno prisluhniti od bližje, v bolj odprtem prireditvenem 

prostoru.   

Tovrstne zapore prispevajo k poglabljanju družbenih razlik; kažejo na premožnost tistih, ki si 

vstop lahko privoščijo, tiste, ki si vstopnic za prireditve ne morejo privoščiti, a bi radi 

prisluhnili izvajanemu programu, pa še dodatno odrivajo na rob družbe. S širokim 

zagrajevanjem javnih površin se onemogoča širši javnosti, da bi lahko poslušala glasbene 

prireditve, ki jih je delno sofinancirala občina in ki se izvajajo v javnem prostoru. Zato nas v 

svetniškem klubu Levica zanima, na podlagi katerih kriterijev se odločijo za tako veliko 

zaporo javnega prostora? Ali se načrtujejo v sklopu festivala še tovrstne obširne zapore 

javnega prostora namenjenega pešcem? Ali se izvajajo v sklopu tovrstnih javnih prireditev 

tudi kakšni drugi, preventivni ukrepi, ki bi prispevali k reševanju težav s hrupom?  

Tovariški pozdrav! 

                                                                   dr. Asta Vrečko 

                                               


