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Drage Ljubljančanke, dragi Ljubljančani! 
 
 
Zamislimo si naše mesto kot dom, kot veliko hišo, v kateri živimo skupaj. 
 
Kaj je tisto, kar si od doma najbolj želimo? 
 
Da bi bil prijeten, prijazen in varen.  
Da bi bili v njem vsi zdravi in bi se med seboj dobro razumeli.  
Da nas ne bi nikoli zeblo (a da nam tudi ne bi bilo prevroče). 
Da bi skozi okno videli drevesa in slišali vodo. 
 
Da bi bili ponosni na svoje otroke in svojim staršem v ponos. 
 
Če razumemo mesto kot dom, ga veliko laže spreminjamo skupaj.  
Ne podiramo ga, temveč gradimo. 
Ne podimo sosedov, vabimo nove goste. 
Ne zapiramo vrat, ampak brišemo meje in združujemo ljudi. 
 
Zaradi vsega tega kandidiram za župana.  
Prepričan sem, da lahko naredimo življenje v Ljubljani prijaznejše. 
 
Spoštovani someščani in someščanke, 
 
kandidiram kot neodvisen kandidat: neodvisen od strank, njihovih računic in blokad,  
neodvisen od vseh interesnih lobijev, ki so doslej vladali prestolnici. 
 
Odvisen sem edino od vas, Ljubljančanke in Ljubljančani ste moji edini zavezniki. 
Moj edini motiv pa so spremembe, potrebne za prihodnji razvoj Ljubljane. 
Z glasovi za neodvisno Listo Zorana Jankovića bo tudi mestni svet postal bolj odprt za 
najboljše ideje in predloge, predvsem pa veliko bolj konstruktiven v reševanju ključnih 
vprašanj za razvoj mesta in dobrobit ljudi. 
 
V gospodarstvu in med ljudmi velja, da je besedo treba držati in da štejejo samo dejanja. 
Dajem besedo, da bodo sledila premišljena in odločna dejanja. 
 
Naj bo torej ta program naš prvi korak za lepši skupni dom, za Ljubljano z nasmehom.  
 
 

 
Zoran Janković  
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I. 
 

Vizija mesta 
 
Ljubljana bo sodobna evropska prestolnica, prepoznavna po svoji gospodarski in družbeni 
uspešnosti, kulturni raznolikosti, urejenosti, čistem okolju, varnosti, prijaznosti in 
gostoljubnosti. Na odprto, sproščeno in ustvarjalno mesto bomo vsi skupaj upravičeno 
ponosni, saj bo imelo posluh za vse svoje prebivalke in prebivalce.  

 
 
Poslanstvo mestne uprave 
 
Temeljno poslanstvo mestne uprave je zagotoviti racionalne, učinkovite in prijazne storitve v 
dobro Ljubljančank in Ljubljančanov, vseh ljubljanskih ustanov ter njenih obiskovalcev. 
Prizadevali si bomo za varno, prijetno in duhovno bogato bivanje vseh, ki v Ljubljani živimo, 
da se bodo tudi obiskovalci z veseljem vračali v mesto odprtih in gostoljubnih ljudi.  
 
 
 

Vrednote Ljubljane 
 
Prihodnost vsakega mesta je odvisna od gospodarskih naložb, prometnih tokov, urejene 
infrastrukture, bogastva kulturnega življenja in globalnih trendov.  
Vendar mestna uprava ne zagotavlja le kakovosti življenja prebivalcev in obiskovalcev 
Ljubljane, temveč s svojim zgledom ustvarja tudi vzdušje spoštovanja temeljnih vrednot, kar 
pomembno vpliva na odločitve, delovanje ter način življenja v mestu. 
 
 
Želim, da Ljubljano snujemo, gradimo in živimo v znamenju naslednjih vrednot: 
 
 
�  Varnost 
 
Ljubljana bo postala varen dom, v katerem se nihče niti ponoči ne bo počutil ogroženega. 
Mestna uprava bo, v sodelovanju z državo, na ulicah, trgih in v parkih zagotovila pogoje za 
varno in prijetno počutje v znamenju medsebojnega spoštovanja in strpnosti. 
 
 
�  Medgeneracijska solidarnost  
 
Otroci so naše bogastvo in naša prihodnost, zato jim bomo v mestu zagotovili vse tisto, zaradi 
česar se počutijo ljubljene in varne. Obenem bomo hvaležnost in skrb izkazovali starejšim 
občanom in iz medgeneracijske solidarnosti črpali moč za skupne prihodnje podvige. Skrbeli 
bomo za vrtce in šole, z odpiranjem prostorov za mlade bomo bogatili njihove ustvarjalne 
možnosti, v domovih za ostarele, varovanih stanovanjih in na posebej organiziranih dogodkih 
pa bomo zagotovili pomlad tudi v jeseni življenja.  
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�  Z gospodarsko odprtostjo do novih delovnih mest  
 
Ljubljana ima izjemne razvojne potenciale, ki jih je treba pravočasno prepoznati in uresničiti. 
S pridnostjo in podjetniškim duhom lahko to naredimo predvsem prebivalci in prebivalke ter 
sposobna mestna uprava, ki mora biti odprta za gospodarske naložbe, dobre ideje in razvojne 
spodbude znanosti. Z urejeno zemljiško dokumentacijo, spodbudami najboljšim podjetniškim 
idejam in intenzivnim privabljanjem tujih vlaganj bomo Ljubljano umestili na zemljevid 
gospodarsko privlačnih evropskih mest in pridobili nova delovna mesta. 
 
 
�  Odgovornost do socialno šibkejših 
 
Ljubljana bo postala prijaznejši dom tudi za tiste, ki danes živijo na družbenem obrobju. Z 
gradnjo varnih hiš, zavetišč in domov za brezdomce bo imela posluh za vse, ki jih je 
neprijazna usoda porinila v življenjske razmere, nevredne razvojnih in ekonomskih zmožnosti 
slovenske prestolnice. Njihov status bomo izboljšali s strokovnim socialnim delom in 
možnostmi zaposlitve preko javnih del. 
 
 
�  Zdravo in športno življenje 
 
K zdravemu življenju prispevamo z dvigom kakovosti naravnega okolja in delovnih pogojev 
ter s spodbujanjem zdravega načina življenja. Poskrbeli bomo za zeleno in čisto Ljubljano ter 
Ljubljanico, s pravočasnimi preventivnimi ukrepi in z zagotavljanjem enakopravnega dostopa 
do zdravstva pa bomo spodbujali vsakodnevno skrb za zdravje. Ne bomo preprečevali zgolj 
onesnaženja voda in zraka, pač pa urejali za vse ljudi primerno mestno okolje, varovali naravo 
in odpravljali zdravju škodljive vire. Z  dodatnimi kolesarskimi potmi in zelenimi površinami 
ter z zaprtjem nekaterih mestnih predelov za promet bomo mesto približali naravi ter 
občanom omogočili kakovostno sprostitev, preživljanje prostega časa in prostor za rekreacijo.  
 
 
�  Znanje in znanost 
 
V znanju je moč, zato smo prebivalke in prebivalci največja vrednost našega mesta – vsak 
posameznik je dragocen, vsi skupaj pa smo nepremagljivi. Z lažjim dostopom do učbenikov, s 
štipendiranjem in nagrajevanjem najboljših, z odpiranjem pretoka znanja z vsega sveta ter z 
nenehnim vlaganjem v znanost in ustvarjalnost bomo širili obzorja in zagotavljali poti do 
znanja.  
Ljubljana kot univerzitetno mesto bo poleg izobraževalnega tudi intelektualno središče, ki bo 
oblikovalo temelje duhovnega življenja, demokratičnih standardov in razvojnih inovacij.  
 
 
�  Duhovno bogato življenje in kulturna raznolikost 
 
S svojo univerzo ter bogato kulturno dediščino ponuja slovenska prestolnica izvrstno 
izhodišče za sproščeno in ustvarjalno duhovno življenje. Na naše multikulturno, odprto in 
strpno mesto, v katerem bodo različne kulture ljudi med seboj povezovale in družile, bomo 
lahko vsi skupaj še bolj ponosni. 
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�  Sosedje in sožitje 
 
V mestu nismo nikoli sami, zato navzočnost drugih ne sme pomeniti grožnje izza vogala, 
neznosnega ropota ali medsebojnega sovraštva, temveč le sožitje, sočutje in spoštovanje. S 
strpnostjo ter prijaznim in spoštljivim odnosom do sosedov in preostalih someščanov bo tudi 
naše skupno življenje lepše in bogatejše. Z urejanjem pročelij stavb in nadaljevanjem akcije 
Ljubljana, moje mesto bomo sistematično lepšali naše mesto. Javni prostor bomo naredili 
dostopen vsem in ga cenili ter spoštovali kot skupno dobrino. Če zelenico pokosimo skupaj s 
sosedom ali skupaj s sostanovalci počistimo sneg pred blokom, bomo naredili korak ali dva 
ne samo k bolj urejeni Ljubljani, ampak tudi k sožitju v mestu. Za vpliv Ljubljančanov in 
Ljubljančank na odločitve prihodnjega razvoja je izjemnega pomena sodelovanje v četrtnih 
skupnostih, tej najbližji obliki demokratičnega odločanja. 
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II. 
 

22 nosilnih projektov 
 
Ko soglašamo glede temeljnih vrednot, so vse nadaljnje skupne odločitve lažje. Prepričan 
sem, da noben projekt v Ljubljani ne more in ne sme biti lev ali desen: lahko je le dober ali 
zgrešen. Ko sem s sodelavci sestavljal seznam temeljnih nalog, ki naj zaznamujejo prihodnost 
Ljubljane, smo ugotovili tri stvari: 
 

• da so na strateški ravni, z raziskavami, študijami in simulacijami, mnoge reči v 
preteklosti že bile jasno dorečene – vendar jih nihče ni uresničeval; 

• da se je najpogosteje zapletalo pri nerešenih vprašanjih stavbnih zemljišč in 
spopadih interesnih, predvsem urbanističnih in gradbenih lobijev; 

• predvsem pa, da ima Ljubljana dovolj tako materialnih kot človeških virov, da si 
lahko privošči bistveno večjo drznost pri snovanju temeljnih posegov in v 
pričakovanjih njenih prebivalk in prebivalcev. 

 
Na temelju teh spoznanj sem se nato pogovarjal z množico ljudi, ki so me obiskovali, se 
posvetoval s strokovnjaki svojega strokovnega sveta in obiskal različne ustanove v Ljubljani.  
Iz vseh naštetih pogovorov si upam zgostiti TRI VELIKE PREDNOSTNE SKLOPE,  
zastavljene v korist prebivalcev glavnega mesta: 

 
I. Ureditev prometa v sobivanje pešcev, kolesarjev, rolkarjev in umirjenega prometa 

motornih vozil.  
 

II. Prostorski razvoj mesta s sodobno urbanistično prakso. Slednja bo v javnem interesu s 
prožnim načrtovanjem in učinkovitimi razvojnimi instrumenti vzpodbujala in usmerjala 
različne pobude in projekte tako, da bodo med seboj usklajeno prispevali k 
dolgoročnemu razvoju celotnega mesta. 

 
III. Modernizacija mestne uprave, ki mora postati najučinkovitejša servisna služba v 

državi, in reorganizacija Javnega holdinga Ljubljana d.o.o. v uspešno gospodarsko 
družbo. 

 
 

Moja ambicija je jasna: voditi mesto čim bolj racionalno in skrbeti, da niti en 
davkoplačevalski evro ne bo zapravljen, ampak bo vložen v javno korist in skupno dobro vseh 
Ljubljančank in Ljubljančanov.  
 
Načrtovan razvoj mesta bomo izpeljali s premišljeno, gospodarno rabo mestnega 
proračuna, z racionalizacijo poslovanja, s sredstvi evropskih skladov ter domačih in 
tujih vlagateljev. 
 
22 NOSILNIH PROJEKTOV, s katerimi bomo uredili najbolj pereča vprašanja v Ljubljani 
in poskrbeli za večjo kakovost življenja, lahko postavimo kar na ZEMLJEVID. 
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PROMETNO situacijo v Ljubljani bomo reševali: 
 
§ z dokončanjem Barjanske vpadnice z mostom čez Gradaščico (1) ter s sklenitvijo 

notranjega cestnega obroča z ureditvijo Njegoševe ulice z mostom čez Ljubljanico in 
garažno hišo na Bohoričevi (2); 

§ z novimi parkirnimi hišami pod mestno tržnico (3) in Kongresnim trgom (4) bo mogoče 
mestno jedro zapreti za promet; 

§ s ponovnim premislekom o premiku tirov pod zemljo še pred izgradnjo Potniškega 
centra Ljubljana (5) ter o odmiku železniškega tovornega prometa iz središča mesta; 

§ z uvrstitvijo skupnega projekta tramvaja in primestne železnice med dolgoročne 
projekte nacionalnega pomena.      

        
Največji PROSTORSKI posegi v Ljubljani bodo:  
 
§ oživitev promenade (6) med Tivolijem in Ljubljanskim gradom, na katerem bomo razvili 

bogat kulturni in družaben program, ter razširitev cone za pešce mestnega jedra vse do 
Slovenske ceste, čemur se bo prilagodil tudi delovni čas trgovin v središču mesta; 

§ obogatitev programov v Tivoliju (7) s sprehajališči, zabavišči in kopališči ter realizacijo 
projekta Ilirija; 

§ uresničitev Plečnikove ideje o Južnem trgu s pridobitvijo novih parkirnih površin pod 
Kongresnim trgom (4) in revitalizacijo območja med Kazino in Wolfovo (vrhunski hotel);
  

§ prenova Plečnikovega stadiona za Bežigradom (8) in izgradnja novega stadiona ter 
večnamenske, univerzitetne športne dvorane v Stožicah (9);  

§ oživitev nabrežij Ljubljanice (10) z mostovi (Mesarski most, most na Grablovičevi, brvi 
čez Gruberjev prekop, pri Rogu, v podaljšku Koblarjeve), možnost ponovnega kopanja na 
Špici in uporaba reke kot vira mestne energije ter oživitev bregov Save (11) z 
rekreativnimi površinami in izletniškimi točkami. 

 
Največji sistemski OKOLJSKI posegi bodo: 
 
§ obnova kanalizacijskega sistema v centru mesta in njegova dograditev na 

vodovarstvenih (Tomačevo) in gosto poseljenih območjih (npr. v Rakovi Jelši, 12);  
§ zaradi velikih izgub pitne vode na obstoječem sistemu bomo obnovili vodovodni sistem; 
§ sistem gospodarjenja z odpadki v Ljubljani bomo nadgradili s predelavo odpadkov v 

regionalnem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) na območju odlagališča nenevarnih 
odpadkov Barje (13). 

 
Skrb za vse GENERACIJE Ljubljančanov in Ljubljančank izkazujemo z: 
 
§ vzpostavitvijo Mestne negovalne bolnišnice (14) za prebivalce Ljubljane (Cukrarna; 
§ gradnjo 3000 stanovanj v Stanežičah (15) s posebno skrbjo za mlade družine; 
§ obnovo Roga (16) z javnimi površinami v pritličju in sodobnimi stanovanji; 
§ gradnjo doma za starejše občane in varovanih stanovanj (17) (Trnovo, Šiška); 
§ gradnjo dodatnih vrtcev (18) (lokacije še ni) in podaljšanim delovnim časom.  
 
Največje naložbe v prihodnost Ljubljane bodo povezane z MLADIMI in z ZNANJEM: 
 
§ izgradnja študentskih domov ob Vojkovi (19); 
§ nadaljevanje naložb v tehnološke parke (Brdo, Litostroj, 20) z namenom spodbujanja 
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domačih idej in tujih investicij ter popularizacija znanosti med najmlajšimi; 
§ razširitev živahnega mestnega jedra v kulturni kare na Metelkovi in vzdolž Ljubljanice 

vse do rečne zapornice ter naprej do umetniških Akademij na Roški (21); 
§ Center mladinske kulture v Kinu Šiška (22), s katerim bomo mladi alternativni 

ustvarjalnosti dali dom, klubski kulturi s celega sveta pa prijazno pristanišče.
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Terminski načrt 
 
Zaradi prepogostih neuresničenih obljub dosedanjih mestnih oblasti bomo vsak projekt 
natančno terminsko določili in do dneva natančno sledili njegovemu poteku. 
 
Tako lahko nekatere projekte, ki smo jih postavili na zemljevid, vpišemo tudi v terminski 
načrt in dodamo še druge, že začete ali načrtovane projekte.  
 
V štiriletnem mandatu bomo DOKONČALI naslednje, že začete projekte: 
 

• leta 2007 dokončali Center mladinske kulture v kinu Šiška;  
• leta 2007 z mostom čez Gradaščico priključili Barjansko cesto na mestni obroč;  
• leta 2008 dokončali prenovo Gradu, kjer bomo razvili bogat kulturni in družabni 

program; 
• leta 2008 uredili Severni park za Bežigradom; 
• leta 2008 celostno oblikovno preuredili Slovensko cesto (predsedovanje Slovenije
  EU); 
• leta 2008 z rušitvijo dela Cukrarne rešili vprašanje Njegoševe ulice, katere 

rekonstrukcijo bomo omogočili z izgradnjo mostu; 
• leta 2008 omogočili izgradnjo džamije; 
• leta 2009 dokončali Dom starejših v Trnovem z varovanimi stanovanji;  
• leta 2010 dokončali Potniški center Ljubljana. 

 
V tem mandatu bomo ZAČELI IN DOKONČALI naslednje projekte: 
 

• septembra 2008 odprli stadion v Stožicah in leta 2010 obnovili bežigrajski stadion; 
• leta 2008 s parkirno hišo pod mestno tržnico rešili enega od vstopov v oživljeno 

mestno jedro; 
• leta 2009 dogradili dom za starejše občane in varovana stanovanja v Šiški; 
• najpozneje leta 2010 preselili mestno upravo na eno mesto in racionalizirali njeno 

poslovanje;  
• do leta 2010 bo v Ljubljani zgrajenih 3.000 stanovanj; 
• do leta 2010 zgradili študentsko naselje ob Vojkovi;  
• leta 2010 vzpostavili delovanje mestne negovalne bolnišnice; 
• leta 2010 bomo oživili Rog; 
• leta 2010 z mostom čez mali Graben do konca uredili še drugo polovico Barjanske 

ceste v štiripasovno alejo. 
 
 
Storili bomo tudi vse potrebno za zagon DOLGOROČNIH mestnih projektov:  

• s projektom Južnega trga do leta 2012 sprostili veliko parkovno površino, sklenili 
Plečnikovo dediščino in pridobili nove parkirne prostore (garažna hiša 2010) za dostop 
do mestnega jedra pod Kongresnim trgom; 

• z ureditvijo nabrežij in novimi brvmi ter z ekološkimi in energetskimi rešitvami oživili 
Ljubljanico, da se bodo prvi kopalci na Špici lahko kopali leta 2012, ter oživili 
bregove Save; 

• zastavili projekt mestne železnice - tramvaja v tesni povezavi s primestno železnico, 
da bi lahko prvo progo na relaciji sever-jug odprli predvidoma leta 2015. 



 11  

Vodenje, upravljanje in sodelovanje 
 
Raznolika ekipa 
 
Vse moje dosedanje izkušnje s področja gospodarstva me učijo, da je ključ vsakega uspeha 
motivirana strokovna ekipa. Zato v svojem programu posebno pozornost posvečam sestavi 
ekipe sodelavcev, s katerimi želim voditi Ljubljano. Pri tem ne delam razlik na podlagi 
političnih, verskih ali drugih osebnih prepričanj posameznikov, temveč od njih pričakujem in 
zahtevam popolno predanost skupnemu projektu Za Ljubljano z nasmehom. 
 
Racionalizacija mestne uprave in reorganizacija holdinga 
 
Mesto potrebuje učinkovito mestno upravo. Načrtujem njeno posodobitev, saj želim, da bo 
še bolj usmerjena v strokovno ponudbo in izvedbo vseh storitev, ki jih potrebujemo za 
kakovostno življenje v mestu. S selitvijo na eno lokacijo (iz dosedanjih sedemnajstih) bomo 
zagotovili hitrejše, preglednejše in cenejše poslovanje. 
 
Racionalizacijo poslovanja in gospodarjenja načrtujem tudi za Javni holding Ljubljana 
d.o.o., saj se mi ne zdi prav, da med podjetji, ki so v mestni lasti in sledijo istim ciljem, 
obstajajo tako velike razlike: nekatera med njimi poslujejo z izgubo, druga pa le s težavo 
investirajo vse ustvarjene presežke.  
 
Predlagam temeljito reorganizacijo, ki bo omogočila optimizacijo delovanja, prihranke pri 
poslovanju in predvsem boljšo storitev za prebivalce. Uskladili bomo infrastrukturne 
posege javnih podjetij Snage, ki gradi zbirne centre in ekološke otoke, Vodovoda-
Kanalizacije, ki obnavlja dotrajano kanalizacijsko omrežje, in Energetike, ki širi toplovod in 
plinificira regijo. Ti posegi bodo v prihodnje potekali sočasno in tako čim krajši čas ovirali 
normalno gibanje in življenje občanov. Nedopustno je namreč, da se v isti ulici koplje kar 
trikrat v treh različnih obdobjih! Končni cilj je jasen: združiti storitve mestnih podjetij v en 
znesek in na en sam plačilni nalog, da bomo za boljšo storitev plačevali manj. 
 
Prepričan sem, da bodo ostala podjetja v lasti holdinga (Ljubljanski potniški promet, Žale, 
Parkirišča in Ljubljanske tržnice) svoje poslanstvo in uspešnost poslovanja laže dokazovala 
samostojno na trgu. Pri nekaterih od njih bo Mestna občina spodbujala partnerstva zasebnega 
in javnega kapitala in pri tem dosledno upoštevala javni interes.  
 
Sodelovanje z državo 
 
Država je v mestu navzoča na veliko načinov: z upravnimi enotami, s ključnimi ustanovami 
nacionalnega pomena in seveda kot pomembna soinvestitorica. Tako kot je mesto v službi 
vseh svojih prebivalcev, mora tudi vlada delati v dobro vseh – zato je sodelovanje mestne in 
državne uprave pogoj aktivnega razvoja. Še prav posebej to velja v prihodnjem obdobju, saj 
bo zaradi slovenskega predsedovanja Evropski uniji Ljubljana za pol leta tudi simbolna 
prestolnica Evrope. 
 
Sodelovanje s civilno družbo 
 
Na vseh ključnih področjih mestnega življenja nameravam aktivno sodelovati s civilno 
družbo. Pri odločanju o prostorskih vprašanjih bodo tako zelo dragocena strokovna mnenja 
arhitektov, urbanistov, krajinskih arhitektov in Urbanističnega sveta. 
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III. 

Podrobneje o ključnih področjih življenja v mestu 
 
1. Urbanizem 
 
Danes je Ljubljana v razvoju zaustavljeno mesto brez osnovnih strateških usmeritev na 
področjih trajnostnega in notranjega razvoja ter mestne prenove. Urbanizem zaostaja in ovira 
prihodnji razvoj mesta, razvojni projekti strateškega pomena pa posledično ostajajo več kot 20 
let neuresničeni. Ljubljana je zaznamovana z izsiljenimi prostorskimi odločitvami, 
nepovezanimi projekti brez prioritet in z nenehnim strahom pred posledicami globalizacije ter 
izgubo identitete. Ob intenzivnem razvijanju predmestij mestno središče stagnira, politična 
nasprotovanja pa, v škodo vseh občanov, onemogočajo uresničitev razvojnih projektov. 
 
Preboj bomo naredili: 

§ z oblikovanjem nove razvojne strategije in prožnih urbanističnih pravil, veljavnih za 
vse akterje v mestu;  

§ z uporabo operativnih razvojnih instrumentov za učinkovito usmerjanje pobud in 
povezovanje med akterji;    

§ z dejavnim in usklajenim upravljanjem mesta.    
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- Razvojne naloge  
 
Pri načrtovanju prihodnjega razvoja Ljubljane zaenkrat ne potrebujemo novih prostorskih 
vizij, saj že obstajajo številne zamisli in sprejete rešitve, ki so ostale neuresničene ali pa so še 
zmeraj na začetku svojega uresničevanja. Ob vseh, že več desetletij obstoječih predlogih in 
neizvedenih rešitvah, kot je na primer zasnova integralnega prometa, bi nas iskanje nove 
usmeritve lahko odvrnilo od stvarnih težav v mestu. Bistvo sodobnega urbanizma je 
namreč prepoznati vsakršno urbano realnost, jo spodbuditi in iz nje usmerjati razvojne 
možnosti, kar pomeni, da je potrebno mesto razvijati iz tistega, kar dejansko je, in ne, kar naj 
bi bilo. 
 
Pristop k urejanju mesta torej ne bo iskal povsem novih, alternativnih možnosti, ampak bo 
predvsem pomagal spodbuditi še neizkoriščene, čeprav že dalj časa prepoznane potenciale za 
razvoj mesta: znane so strateške usmeritve k trajnostnemu in notranjemu razvoju ter razpršeni 
koncentraciji, po katerih je mesto mogoče dolgoročno urejati in opredeliti ukrepe za 
operativno delo. Poleg tega imamo po vsem mestu, tako v središču kot predmestju, na voljo 
dovolj neizkoriščenih stavbnih zemljišč tudi v obsežnih kompleksih, ki se jih da sistematično 
reaktivirati in pozidati. Znane so tudi vodilne teme, ki poudarjajo edinstvenost Ljubljane in 
govorijo o mestu ob dveh rekah, zdravem mestu, mestu kulture, mali metropoli in 
regionalnem mestu itd. 
 
Število projektov in obseg razpoložljivih lokacij dokazujeta, da razvojnih nalog ni težko 
opredeliti. Zastavljajo se le vprašanja, kako obstoječe pobude med seboj povezati, kako 
organizirati akterje in uskladiti prioritete, s katerimi instrumenti procesirati izvedbo različno 
zahtevnih projektov ter kako zagotoviti njihovo součinkovanje. Namesto načrtovalskih so 
torej v ospredje postavljene predvsem izvedbene naloge, ki sodijo pretežno na področje 
upravljanja mesta, kar lahko izvaja le učinkovita, med seboj usklajena in projektno 
povezana uprava.     
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------------------------------------------------------------------------ Upravljanje sodobnega mesta  
 
Tako kot v večini evropskih prestolnic tudi v Ljubljani sobivata dva dela mesta: staro, 
zgodovinsko jedro in sodobni del, ki se šele oblikuje. Med seboj se razlikujeta po svoji 
zgradbi, obliki, vsebini in načinu življenja, zato potrebujeta tudi različen pristop k svoji 
ureditvi. Zgodovinski del mesta varujemo in postopoma prilagajamo nastajajočim novim 
potrebam, v sodobnem delu mesta pa nenehno spodbujamo spremembe in podpiramo 
novosti. Oba dela naj si med seboj ne bi konkurirala, ampak se dopolnjevala. Sodoben 
urbanizem je namreč prožen, odziven in dejaven ter temelji na projektnem upravljanju in 
strateškem povezovanju zasebnih in javnih interesov. Namesto načrtovalskih nalog se s tem 
postavljajo v ospredje izvedbene naloge, ki sodijo predvsem na področje urbanega 
upravljanja.  
   
S strateškim načrtovanjem usmerjamo različne energije in interese k skupnemu cilju. V tem 
okviru lahko tudi manjše, delne ureditve obravnavamo kot celosten in usmerjevalni projekt, v 
katerem posamezen izsek ne deluje samozadostno, ampak zagotavlja celovitost celo časovno 
nepovezanih posegov v prostor. Dolgoročni in širokopotezni urbanistični načrti namreč v 
svoji usmerjevalni komponenti nimajo vgrajenih  instrumentov, ki bi vzpodbujali in 
omogočali dejansko uresničitev prostorskih projektov. Preusmerjanje na projekte manjših, 
bolj obvladljivih in prilagodljivih enot mesta je zato tista realna možnost, s katero lahko 
usmerjamo preobrazbo sodobnega mesta iz zaprtega v odprt, prožen in decentraliziran 
sistem.  
 
 
------------------------------------------------------------------------ Osnovni programski sklopi  
 
Razvojni projekti in območja so v mestu bolj ali manj že določeni. Pričujoči program jih 
povzema v programske sklope, predvsem pa, skladno z načeli urbanega upravljanja, stavi na 
njihovo realizacijo po zaslugi jasno določenih nosilcev in terminskega plana. To so:    
 

1. prometne povezave: Njegoševa-Topniška, Grablovičeva, Barjanska-Slovenska, nova 
Štajerska cesta;     

2. rekonstrukcija vpadnic:  Dunajska, Celovška, Tržaška, Šmartinska;  
3. večji zazidalni kompleksi:  

• zazidava Barjanske ceste,   
• zazidava nove Štajerske ceste,  
• zazidava Litijske ceste,  
• zazidava Šmartinske, 
• zazidava cone Rudnik,  
• zazidava Stanežič; 

4. reaktiviranje degradiranih območij: Spodnje Poljane, Spodnja Šiška, Cukarna, Rog, 
Kolizej, Tobačna, Bežigrad, Brdo;  

5. zgostitve centra: Južni trg, Ajdovščina, Bavarski dvor, Masarykova, Tivolska;  
6. mestni projekti: urejanje nabrežij, prenova parkov, Severni park, Slovenska cesta, 

parkirne hiše, mestni stadion, mestno kopališče; 
7. skupni mestni in državni projekti: prometna glava, univerzitetni športni center, 

upravno središče, sodna palača, oživitev projekta NUK. 
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2. Stanovanjske rešitve  
 
Na področju stanovanjske gradnje in z njo povezanih rešitev bivalnih razmer prebivalk in 
prebivalcev Ljubljane bomo v mestnem središču s strateškimi vzidavami neizkoriščenih 
parcel zgostili zazidavo s stanovanji višje kategorije. 
 
Območje opuščene gramoznice v Stanežičah je že več desetletij namenjeno gradnji večje 
stanovanjske soseske s 3.000 stanovanji v kombinaciji s poslovnimi dejavnostmi.  
 
Cukrarna je po postopku denacionalizacije v celoti last Mestne občine. S sprejetjem 
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Njegoševe ceste se odpira možnost izrabe lokacije za 
novo mestno negovalno bolnišnico ali oskrbovana stanovanja. 
 
Za Rog načrtujemo podzemne garaže, v pritličnem delu javne površine, v zgornjih nadstropjih 
pa stanovanja za prosti trg.  
 
Za Kolizej, neurejen in neizkoriščen prostor v mestnem središču, je treba najprej zagotoviti 
prostorske akte, ki bodo omogočili izvedbo projekta.  
 
Švicarija je star objekt, v katerega ni bilo investirano zadnjih 40 let in se podira. Stavba je 
primerna za kombinacijo stanovanj z ateljeji. 
 
Na območju Koželjeve in Tomačevske ceste danes prebiva 90 družin, ki jih bo zaradi nujne 
širitve pokopališča Žale potrebno preseliti na nove lokacije.  
 
Na Poljanski deluje center za brezdomce, ki mora ostati v neposredni bližini mestnega jedra 
in dnevno zagotavljati 20-30 ležišč ter topel obrok.  
Poleg tega je treba poiskati vsaj še pet možnih lokacij za dodatna začasna bivališča 
brezdomcev po minimalnih higienskih normativih. 
 
Podgoriška gmajna ob dogovoru z državo o ekološkem območju omogoča delno pozidavo. 
Z individualno gradnjo stanovanj višjega cenovnega razreda bi preprečili vse večje 
preseljevanje premožnejših davkoplačevalcev v druge občine. 
 
Nadaljevali bomo vse potrebne postopke za izgradnjo doma starejših v Trnovem z 
varovanimi stanovanji in pri tem upoštevali javni program.  
 
K projektu doma starejših v Šiški bomo dodali varovana stanovanja.
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3. Celovita prometna ureditev 
 
Za razrešitev prometne problematike v Ljubljani bomo globalne cilje (prometna varnost, 
ekonomska učinkovitost, življenju prijazne ceste in soseske, varovanje okolja) opredelili z 
Mestno prometno politik, in sicer: 

• s poglobljeno identifikacijo problemov (z  analizo obstoječega stanja, s posvetovanji 
z uporabniki in izvajalci, s primerjavo izmerjenih preteklih trendov,  z monitoringom); 

• z naborom ukrepov (umirjanjem prometa, območji za pešce, izboljšanjem javnega 
prevoza, zaporami predelov mesta za motorni promet, boljšo izrabo obstoječih 
parkirnih kapacitet, z informacijskim sistemom, z diferenciacijo cen parkiranja; s 
tehničnimi izboljšavami v križiščih, uvajanjem enosmernih cest); 

• s predvidevanjem posledic in uvajanjem končnih rešitev. 
 
Obstoječi prometni režim v središču mesta ni glavni vzrok za vsakodnevne zastoje. Ti se 
pojavljajo predvsem na mestnih vpadnicah, nato pa posredno vplivajo tudi na gibanje prometa 
v središču Ljubljane. Poglavitni vzrok za nastanek zastojev v mestnem središču so zato 
neustrezne vpadnice ter manjkajoči nezgrajeni cestni odseki in objekti. 
 
Konkretno to pomeni, da bomo: 
 

1. zgradili manjkajoče cestne odseke in objekte (Tivolska, Aškerčeva, Zoisova, 
Karlovška, Za gradom, Roška, Njegoševa, Masarykova, Trg OF) v celoto; manjkajo 
predvsem povezava Roška – Njegoševa, novozgrajen zmajski podvoz, rekonstruirana 
Masarykova in Njegoševa cesta; 

2. izvedli potrebne popravke prog Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) in jih v 
skladu s potrebami preuredili predvsem v mestnem središču; preusmerili bomo proge 
LPP, na katerih obratujejo zgibni avtobusi, z območja Tromostovja, in jih nadomestili 
z manjšimi klimatiziranimi vozili; 

3. zgradili parkirne hiše tako na mestnem obroču kot tudi znotraj mestnega središča 
(park Zvezda, Vodnikov trg); tako izpraznjene mestne trge in ulice (Kongresni trg, 
Krekov trg, Mestni trg, Wolfova) bomo namenili pešcem in kolesarjem; 

4. razširili bomo cone za pešce in pripravili posebne režime za parkiranje tamkajšnjih 
prebivalcev;   

5. delno spremenili prometni režim v središču mesta z uvedbo enosmernih cest 
predvsem v smeri sever – jug; 

6. restriktivno in v celoti izvajali nadzor in izterjavo kazni na področju mirujočega 
prometa v samem mestnem središču, kar je predpogoj za ureditev prometnih razmer; 

7. poglobili del Prešernove ceste, da bi pridobili nekdanjo mestno promenado. 
 

S predlaganimi rešitvami, ki jih bomo vseskozi dograjevali in prilagajali v skladu s sprejeto 
prometno politiko mesta Ljubljane, bomo izboljšali prometne razmere ne samo v središču 
mesta, temveč tudi na celotnem mestnem območju (znotraj avtocestnega obroča). V okviru 
danih prostorskih možnosti in cestne infrastrukture bomo predlagali ukrepe za zmanjšanje 
tranzitnih tokov skozi mestno središče. Povečali bomo površine za pešce in kolesarje, kar bo 
obogatilo življenjsko okolje mestnega središča.
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4. Varnost  
 
V današnjem globalnem svetu je varnost nedeljiva: premoženjske varnosti doma ne moremo 
deliti od varnosti udeležencev v prometu ali človekove osebne varnosti na poti.  
 
Varnost pomeni eno najdragocenejših človekovih vrednot in potreb, zato davkoplačevalci 
upravičeno pričakujemo, da se bodo v njeno obrambo sinergično združila prizadevanja 
vseh, ki lahko prispevajo k njeni ohranitvi in izboljšanju: države, mesta, četrtnih skupnosti in 
soseske. 
 
 
---------------------------------------------------------- Sodelovanje s Policijo in Mestno redarstvo 
 
Ključnega pomena za občutek vsakodnevne in predvsem nočne varnosti vseh prebivalcev 
in obiskovalcev Ljubljane je dejavno sodelovanje lokalnih oblasti s Policijo pri 
zagotavljanju javnega reda in miru ter bistveno posodobljena vloga Mestnega redarstva, ki 
mora prijazno, vendar učinkovito prispevati k mestnemu redu. Pri tem pa je nedvomno 
pomembna tudi aktivna vloga občanov in občank. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- Učinkovit sistem varstva 
 
Mestna uprava bo poskrbela, da bomo imeli v Ljubljani evropsko primerljiv učinkovit sistem 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistem zagotavljanja nadzora nad 
izvajanjem vseh občinskih in drugih predpisov.  
 
Ta cilj bomo dosegli:  

• z ustrezno organiziranostjo in pripravljenostjo mestne uprave, javnih gospodarskih 
služb in zavodov na nesreče; 

• s krepitvijo enotne javne gasilske službe s skupnimi vajami, ustreznim upravljanjem 
s človeškimi viri ter ustrezno opremo, napravami ter gasilskimi vozili Gasilske brigade 
Ljubljana; 

• z vzpostavitvijo centra sil za zaščito in reševanje in dokončanjem obnove objekta na 
Vojkovi 19, s krepitvijo sistema poklicnih in prostovoljnih sil za zaščito in reševanje 
ter z nadaljevanjem prenosa nalog zaščite in reševanja Civilne zaščite na omenjene 
sile; 

 
 

------------------------------------------------------------------------- Informiranje in izobraževanje 
 
Največje uspehe na področju zagotavljanja varnosti je mogoče doseči preventivno. Zato bo 
Mestna občina v okviru svojih strokovnih služb posebno pozornost namenila pripravi in 
izvedbi ustreznih programov informiranja in izobraževanja vseh starostnih skupin, še prav 
posebej pa otrok in mladih. Vsebina programov bo zelo raznolika in bo zajela tako preventivo 
v prometu kot tudi boj proti vsakovrstnim odvisnostim, pri čemer bo uprava sodelovala z 
nevladnimi organizacijami in civilnimi združenji. 
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5. Podjetniška odprtost 
 
Za uresničitev ambiciozno načrtovanega razvoja mesta bomo sredstva mestnega proračuna in 
evropskih skladov kombinirali s sredstvi, prihranjenimi z racionalizacijo poslovanja. Da bi se 
mesto razvijalo dovolj hitro, kot si s svojimi demografskimi in geografskimi potenciali 
zasluži, bo poleg tega potrebno tudi občutno povečanje domačih in tujih vlaganj.  
 
Zato se bo mestna uprava lotila koordinirane akcije za povečanje gospodarskih vlaganj z 
naslednjimi ukrepi: 
 

• z zmanjšanjem administrativnih ovir in bistveno poenostavljenimi postopki 
pridobivanja prostorske in poslovne  dokumentacije, ki bodo investitorje 
pritegnili, ne pa že vnaprej odbijali s svojo okornostjo in neživljenjskostjo; 

 
• z infrastrukturno in komunalno pripravo razpoložljivih zemljišč za 

spodbujanje velikih gospodarskih naložb, ki bodo mestu prinesle ne le nova 
delovna mesta, temveč tudi nujno potreben konkurenčni prepih velikih 
podjetniških pobud; 

 
• s stimulativnim nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča bomo 

spodbujali razvoj doslej degradiranih površin in prostorov; 
 

• z road-showi po vodilnih evropskih kapitalskih prestolnicah (London, 
Frankfurt, Moskva) bomo predstavili Ljubljano kot potencialno stičišče in 
vozlišče gospodarskih panog prihodnosti (komunikacijska in transportna 
tehnologija, energetika, farmacevtska industrija); 

 
• z nadaljnjim spodbujanjem tehnoloških parkov (Brdo, Litostroj) kot 

pomembnih stičišč raziskovalne znanosti, valilnic inovativnih aplikacij in 
univerzitetnega znanja; 

 
• s prostorskimi pogoji in podjetniškimi spodbudami bomo spodbujali nove 

kreativne industrije (glasba, moda, oblikovanje, film, televizija, internet) ter 
tako ponudili nov zagon dosedanjim posamičnim uspehom ljubljanske scene in 
pritegnili privlačne investitorje.  

 
 
Ljubljana bo tako postala poslu prijazno mesto, prebivalke in prebivalci prestolnice pa  
bogatejši za raznovrstne zaposlitvene možnosti. 
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6. Čisto okolje 
 
V naslednjem štiriletnem obdobju varstvo okolja v Ljubljani ne bo pomenilo zgolj 
preprečevanja onesnaževanja, pač pa tudi urejanje mestnega in varovanje naravnega okolja ter 
odpravljanje nepotrebnih in zdravju škodljivih virov. Vsi predlogi, ukrepi in namere programa 
so usklajeni s Tematsko strategijo urbanega okolja, ki je v tem trenutku najsodobnejši 
usmeritveni dokument za razvoj urbanih okolij znotraj EU. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- Ravnanje z odpadki 
 
Nadaljevali bomo z že začetim projektom izgradnje objektov predelave odpadkov v 
regionalnem centru z odpadki (RCERO) na območju odlagališča nenevarnih odpadkov 
Barje. Glavni namen naložbe v projektu RCERO je zmanjšanje mase in prostornine odloženih 
odpadkov ter povečanje snovne izrabe odpadkov. Pridobivanje nepovratnih sredstev EU je 
v MOL podhranjeno, zato bo treba tudi za namen omenjenega projekta dejavnosti usmeriti v 
sredstva EU, ki jih Ljubljana lahko pridobi. Zaradi tehnologije predelave odpadkov in narave 
končnega preostanka odpadkov bo projekt potrebno usklajevati tudi z energetskega vidika. 
Zato je vključevanje ljubljanskih termoenergetskih kapacitet (TE-TOL in JP 
Energetika) v projekt predelave odpadkov, tudi z namenom njihovega nadaljnjega razvoja, 
nujno. Trajno bomo rešili tudi problem ravnanja z dehidriranim muljem Centralne čistilne 
naprave v Zalogu.  
 
Zbirni centri so prvi korak k zmanjševanju števila črnih odlagališč na območju MOL. 
Ljubljana jih potrebuje vsaj pet, ima pa samo enega – na deponiji Barje. Ker ta ne zadostuje,  
bomo v tem mandatu zgradili dodatnega in pripravili vse ustrezne podlage za izgradnjo 
preostalih. Ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov bodo sorazmerno razporejeni po 
celotnem mestu. V starem mestnem jedru bomo obstoječe zabojnike nadomestili s prostorsko 
skladnejšimi potopnimi zabojniki.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- Varstvo zraka 
 
Ni se mogoče izogniti dejstvu, da ima Ljubljana zelo specifično kotlinsko lego in tako 
razmeroma slabe možnosti za prezračevanje mesta. Ker vse meritve in analize kažejo, da je 
glavni onesnaževalec zraka promet, bodo ukrepi za izboljšanje zraka sinergično povezani z 
ukrepi, ki smo jih predvideli na področju urejanja prometa in urbanizma: 
 
• dokončali bomo notranji cestni obroč; 
• z izgradnjo dodatnih garažnih hiš uredili mirujoč promet; 
• razširili območje za pešce in kolesarje. 
 
Zaradi izrazitega toplotnega otoka in s tem povezanih mikroklimatskih gibanj zraka, 
onesnažen zrak v središče Ljubljane prihaja tudi z obrobja. Zato dejavnosti ne bodo usmerjene 
samo v center mesta. Znano prometno preobremenjenost severne in zahodne ljubljanske 
obvoznice, ki je hkrati tudi del prometnega koridorja Barcelona-Kijev in ki poteka prek 
vodovarstvenega območja, bomo kot lokalna skupnost reševali v sodelovanju s pristojnim 
ministrstvom. Pri reševanju prometnih problemov bomo ukrepe načrtovali in uresničevali 
enotno za območje celotne regije, od koder je dnevna migracija v Ljubljano največja. 
 



 19  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------Naravno okolje 
 
Ljubljana ima pomembno prednost pred drugimi mesti, saj je obdana z razmeroma dobro 
ohranjenim naravnim okoljem, ki daje mestu prijaznejši videz, omogoča bolj humano bivanje 
prebivalcev in nudi prijeten vtis obiskovalcem. Tovrstne površine bomo ohranili ali celo 
povečali, obstoječe parke pa še bolj približali uporabnikom ter dosegli končno razglasitev 
Krajinskega parka Barje. Mestna občina Ljubljana lahko za našo in predvsem prihodnje 
generacije veliko stori tudi s tem, da sistematično odkupuje gozdne površine v neposredni 
bližini vodnih zajetij in drugih za mesto pomembnih območij ter tako prestolnici, ki že zdaj 
slovi po enem najbogatejših zelenih obročev, zagotovi zdrava pljuča še dolgo v prihodnost. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------Površinske in podzemne vode 
 
Če želimo v skladu s trajnostno usmeritvijo mesta ohraniti vodne vire, je dogradnja in 
obnova kanalizacije najučinkovitejši ukrep (Rakova jelša, ob Gradaščici in Malem grabnu).  
Vodni viri so neposredno ogroženi tudi zaradi neštetih divjih odlagališč. Sistematično bomo 
sanirali številna manjša divja odlagališča, prav tako pa tudi najbolj obsežnega v okolici 
strateško pomembne vodarne Jarški Brod.  
Ker je kakovost površinskih voda v Mestni občini Ljubljana odvisna tudi od ukrepov, ki se 
izvajajo zunaj njenih meja, bomo pospešili projekte, ki so usmerjeni v zaščito porečja 
Ljubljanice, Save in Gradaščice. 
 
----------------------------------------------------------------------------------Varstvo pred poplavami 
 
Ljubljana, predvsem južni del, je že več let po obsegu morebitne škode najbolj poplavno 
ogroženo urbano območje v Sloveniji. Ker je zagotavljanje protipoplavne varnosti na 
porečju Ljubljanice v domeni pristojnih državnih služb, bomo z aktivnejšim sodelovanjem 
Mestne občine Ljubljana že načrtovane aktivnosti pospešili. 
Zapornice na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu so zastarele in nezanesljive, zato jih bomo 
obnovili in tako zagotovili pomemben element protipoplavne varnosti.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------Energetika 
 
Energetika – četudi eno ključnih področij sodobne svetovne ekonomije – ni bila v Ljubljani 
doslej še nikoli obravnavana celostno. V ta namen nameravamo, skladno z zakonodajo in 
državnimi usmeritvami, najprej pripraviti Energetsko zasnovo mesta. 
Vzporedno s pripravo energetske zasnove si bomo prizadevali razrešiti družbeniška 
razmerja v družbi TE-TOL, d.o.o., in preprečiti nedopustno stanje, ko Mestna občina 
Ljubljana kljub lastniškemu deležu sploh ni zastopana v nadzornem svetu. 
Decentralizacija emisijskih virov je za Ljubljano nedopustna. Da bi zagotovili varno in 
zanesljivo oskrbo prebivalcev Ljubljane, bomo poenotili in uskladili obnovo, načrtovanje in 
obratovanje proizvodnih kapacitet v družbah JP Energetika, d.o.o., in TE-TOL, d.o.o. 
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7. Zdravje 
 
Zdravje posameznika in celotne lokalne skupnosti pomembno vpliva na kakovost življenja in 
razvoja, zato bomo podpirali izvajanje vseh dejavnosti, ki zagotavljajo krepitev zdravja in 
preprečevanje nastanka bolezni Ljubljančank in Ljubljančanov:  

• preskrba prebivalcev z zadostnimi količinami čiste pitne vode; 
• varovanje okolja, predvsem zraka in podtalnice; 
• ureditev prometa in posledično zmanjšanje onesnaženosti zraka, preprečevanje 

čezmernega hrupa ter manj prometnih nesreč in poškodb; 
• posodobitev in razširitev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; 
• gradnja rekreacijskih površin in objektov; 
• zagotavljanje ustreznih socialno-zdravstvenih programov za najbolj ogrožene skupine. 

 
Občane bomo še naprej spodbujali k skrbi in prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje 
ter zdravje družinskih članov in skrbi delodajalcev za zdravje delavcev na delovnem mestu. 
Podpirali bomo projekt Svetovne zdravstvene organizacije z vzpostavljenimi mrežami zdravih 
mest: Ljubljana - zdravo mesto.  
 
Prebivalci in prebivalke Ljubljane potrebujejo za zdravljenje ustrezen dostop do kakovostnih 
zdravstvenih storitev na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva:  

• primarni, ki se izvaja v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana, pri koncesionarjih 
in Lekarni Ljubljana; ZD Ljubljana bo ostal osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti 
v mestu; 

• sekundarni, ki se izvaja v okviru ambulantno-specialistične dejavnosti, delno v ZD 
Ljubljana, pretežno pa na Polikliniki Ljubljana, pri koncesionarjih in v KC Ljubljana;  

• terciarni v Kliničnem centru Ljubljana; na območju Ljubljane delujejo 
tudi specializirani zdravstveni zavodi: Psihiatrična klinika, Onkološki inštitut in  
Zavod za rehabilitacijo invalidov. 

 
Predvsem na terciarni ravni se  zmogljivosti v pretežni meri zasedajo z bolniki iz drugih 
zdravstvenih regij, zaradi česar je dostopnost do omenjenih zdravstvenih storitev občanom 
Ljubljane zmanjšana. Z vodstvi ustanov ter z ZZZS, ki je plačnik zdravstvenih storitev, bomo 
poskušali doseči dogovor o določitvi natančnega obsega storitev, namenjenih prebivalkam 
in prebivalcem Ljubljane.  
 
Na področju zdravja bomo prav posebno pozornost namenili naslednjim projektom: 
 
 
------------------------------------------------------------ Zdravstveni domovi kot minipoliklinike 
 
Ljubljana ima dobro razvejano mrežo zdravstvenih domov, ki pa nimajo prave vsebine. Z 
ustanovitvijo minipoliklinik v ljubljanskih zdravstvenih domovih bomo uporabnikom 
medicinskih storitev bistveno bolj približali interniste, ortopede, pediatre, okuliste in druge 
nujno potrebne specialiste. Prazne ambulante bomo v najem ali odkup ponudili zdravnikom 
zasebnikom s koncesijo, tako specialistom družinske medicine, zobozdravnikom in drugim.  
Tako bo bolnik na enem mestu lahko rešil več težav naenkrat. Uvajanje zasebnega dela v 
mrežo javne zdravstvene službe bo nadzorovano in postopno, pri čemer bodo morali zasebni 
zdravniki prevzemati enake obremenitve, kot jih imajo zdravniki v javnih ustanovah. Tako bi 
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uporabnikom krajevno približali minipoliklinike in s tem zmanjšali obremenitev Poliklinike 
ter razbremenili promet okoli Kliničnega centra in na Njegoševi ulici. 
Nekateri obstoječi zdravstveni domovi so potrebni prenove notranjosti in prometne ureditve v 
okolici z ureditvijo parkirišč, saj bomo tako olajšali dostopnost uporabnikom. 
 
 
-------------------------------------------------------------- Nova ljubljanska negovalna bolnišnica 
 
Po operacijah in diagnostičnih ter terapevtskih postopkih marsikdo potrebuje še dodatno nego 
in zdravljenje, za katero pa ni potrebno, da bi ležal v KC. Nedopustno je, da morajo 
Ljubljančanke in Ljubljančani celo za najbolj preproste preiskave in terapevtske posege čakati 
nerazumno dolgo. Ljubljana zato nujno potrebuje mestno negovalno bolnišnico, s katero 
bomo preprečili, da bi se morali voziti na »podaljšano bolnišnično zdravljenje« v regionalne 
bolnišnice vse do Brežic ali iskati priložnostno pomoč v zdraviliščih in domovih za starejše. 
Negovalna bolnišnica bo sprostila posteljne kapacitete v KC in delovala kot učni center za 
bodoče medicinske sestre in strežnice. Ob vrhunskem strokovnem vodstvu bo negovalna 
bolnišnica nudila bolniku toplo in prijazno zavetje, kjer bo spoštovana osebnost vsakega 
posameznega bolnika. Pri tem pa bo, namesto dodatne obremenitve negovalnega osebja, pri 
pomoči svojemu bližnjemu zaželena vloga zdravega zakonca oziroma partnerja. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- Dežurstva 
 
Dežurna služba je v našem mestu dobro organizirana v Splošni nujni medicinski pomoči 
(SNMP) v Urgentnem bloku KC. Ta lokacija ima številne prednosti, saj je s tem dežurnim 
zdravnikom dana možnost uporabe diagnostičnih aparatov in posvetovanj s številnimi 
specialisti. Sooča pa se s prostorskimi in kadrovskimi težavami. V programu prenove 
Urgentnega bloka je zato potrebno zagotoviti tudi ustrezne prostore za SNMP. Za zasebnike s 
koncesijo, ki svojo prakso opravljajo v zdravstvenih domovih, morajo veljati enake 
obveznosti kot za njihove kolege, vključno z obveznim dežurstvom. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------- Zobozdravstvena dejavnost 
  
Občani pogosto ne morejo do zobozdravstvenih storitev v okviru pravic iz obveznega in 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Vse prevečkrat jim je pomoč odklonjena s 
pojasnilom, da imajo zobozdravniki v javnih zavodih zasedene že vse zmogljivosti, 
zobozdravniki koncesionarji pa jih prepričujejo, da so že porabili vsoto točk, ki jim jo vsako 
leto prizna in plača ZZZS. Zato bomo za izvajanje zobozdravstvenega varstva odraslih oseb 
podelili več koncesij, ki bodo prinesle večjo konkurenco med izvajalci, na plačnika 
zobozdravstvenih storitev iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa bomo 
naslovili pobudo za večji nadzor nad delovanjem te službe. Še naprej bomo iz občinskega 
proračuna zagotavljali nepretrgano delovanje protibolečinske ambulante ponoči ter ob 
nedeljah in praznikih. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Lekarne 
 
Tudi v Ljubljani bomo spoštovali sprejete zakonske predpise, vendar bomo ob izvedeni 
privatizaciji trdno vztrajali pri zagotovitvi enake ali celo boljše preskrbe z zdravili prebivalk 
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in prebivalcev Ljubljane. Podpiramo širjenje možnosti lekarniškega svetovanja o varni 
uporabi zdravil, predvsem pri samozdravljenju in njihovi racionalnejši porabi. 
 
------------------------------------------------------------- Preventivni boj proti zasvojenosti 
 
Odvisnost od drog in alkohola je za sodobno urbano okolje izjemno hud problem. Ne 
rešujemo ga s represijo, temveč s preventivo. Zato bo Urad za preprečevanje zasvojenosti v 
tesnem sodelovanju z Uradom za mladino, nevladnimi organizacijami, šolami in strokovnimi 
združenji aktivno podpiral preventivne akcije boja proti odvisnostim. Tistim, ki so odvisnost 
premagali, bomo pomagali, da se bodo laže socializirali nazaj v vsakdanji ritem življenja. 
  
------------------------------------------------------------- Gibanje za ohranitev javnega zdravstva 
 
Podpiramo usmeritve Gibanja za ohranitev javnega zdravstva, ki je nastalo zaradi napovedi 
aktualnega ministra o popolni uvedbi zasebnega dela v osnovnem zdravstvu. Pobudniki 
gibanja ugotavljajo, da pri izvajanju zasebnega dela zaradi pomanjkljive zakonodaje in 
nadzora vse prevečkrat prihaja do  komercializacije in dodatnega zaračunavanja zdravstvenih 
storitev. S tem prihaja do družbenega razslojevanja, saj se omejuje dostop do zdravstvenih 
storitev manj premožnim državljanom. 
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8. Vrtci in šole 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- Predšolska vzgoja 
 
Mesto Ljubljana zagotavlja otrokom predšolsko vzgojo, ki jo izvaja obširna mreža 23 javnih 
vrtcev v 95 hišah in 5 zasebnih vrtcev. V ljubljanske vrtce je vključenih več kot 70% vseh 
ljubljanskih otrok od 1. do 6. leta (vendar le 58 % najmlajših med 1. in 3. letom).  
 
Prednostne naloge, ki se jih bomo lotili v prihodnjem mandatu, so: 
 

• prenova dotrajanih objektov in opreme v skladu z normativi in standardi, predvsem 
zaradi zdravstvenih in varnostnih pogojev; 

• ohranitev in povečanje mreže javnih vrtcev in raznolikosti ponudbe programov, ki 
bodo dostopni vsem staršem (predvsem ponudba več oblik krajših programov); 

• vztrajanje pri družinskih centrih s pokritimi otroškimi igrišči, ki bodo omogočala 
prijazno družinsko igro tudi v času, ko so zaradi dežja, snega ali vročine zunanja 
igrišča neuporabna; 

• z razvojem novih oblik in programov predšolske vzgoje zagotoviti večjo vključenost 
otrok v vrtce pred vstopom v šolo; 

• družinska in socialna politika, naklonjena mladim družinam, ki ohranja delež plačil 
staršev do največ 25% cene programa; 

• informatizacija sistema poslovanja vrtcev in upravnih organov, ki bo poenostavil in 
poenotil poslovanje vrtca, upravnega organa MOL in staršev; 

• z enkratnim letnim ugotavljanjem dohodka družine za vse namene subvencij iz javnih 
sredstev (otroški dodatek, denarna pomoč, znižanje plačil staršev za programe v 
vrtcih) se bo poenostavil postopek določanja plačil in odpravilo podvajanje 
postopkov; 

• sofinanciranje programov za socialno ogrožene in revne predšolske in šolske otroke 
(letovanje, športne dejavnosti, počitniško varstvo...); 

• povečanje sredstev za obnovo in vzdrževanje otroških igrišč; 
• s podaljšanim delovanjem vrtcev slediti spremembam delovnega časa v družbi. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------- Osnovno izobraževanje 
 
MOL je ustanoviteljica 46 javnih osnovnih šol s 7 podružnicami, na področju MOL pa deluje 
tudi zasebna Waldorfska šola. V osnovnošolsko izobraževanje je vključenih nekaj čez 20.800 
učencev. Specifične potrebe urbanega okolja in življenjske razmere v prestolnici utemeljujejo  
potrebe po dodatnih programih na področju izobraževanja, ki bodo zagotavljali varnost, zdrav 
razvoj in enake razvojne možnosti vseh otrok v Ljubljani. 
 
Prednostne naloge v prihodnjem mandatu so: 
 

• zagotoviti obnovo in vzdrževanje šolskih stavb in opreme v skladu s potrebami 
devetletke; 

• na podlagi analize načrtovati investicijsko vzdrževalne posege v šolah tako, da se bodo 
stroški obratovanja znižali (ogrevanje, poraba vode, elektrika) in pri obnovi 
zagotoviti uporabo zdravstveno neoporečnih materialov (strehe, igrišča ...);   
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• spodbuditi izvajanje programov in projektov v šolah in povezovanje šol z okoljem ter 
nevladnimi ustanovami in ustanovami na področju športnih, kulturnih in socialnih 
dejavnosti; 

• izobraževanje mladostnikov brez izobrazbe; 
• štipendiranje nadarjenih mladih Ljubljančank in Ljubljančanov ter motiviranje 

gospodarstvenikov za večjo ponudbo kadrovskih štipendij. 
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9. Univerzitetno mesto 
 
 
Univerza v Ljubljani je najpomembnejša znanstvena in izobraževalna ustanova v Sloveniji. Ni 
le intelektualno središče, ki vzgaja izobraževalne profile najvišjih ravni, ampak tudi 
znanstveno in duhovno središče, ki odločilno vpliva na kakovost življenja v glavnem mestu. 
 
Zaradi svoje velikosti in velikosti proračuna, ki je primerljiv s proračunom Mestne občine 
Ljubljana, je Univerza med najpomembnejšimi partnericami mesta Ljubljane. Žal je 
mesto svoje partnerstvo doslej dokazalo le redko. Mestni svet se je z univerzo namreč 
najpogosteje ukvarjal samo tedaj, ko je poviševal prispevke za mestno zemljišče, podpisoval 
pisma o namerah ali po tržni ceni prodajal zemljišča za gradnjo novih fakultet, kar je za 
partnerski odnos odločno premalo.  
 
Mesto bi se moralo intenzivneje ukvarjati z investicijskimi projekti Univerze (umetniške 
akademije, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo) ter aktivno prispevati h gradnji novega študentskega središča za Bežigradom. 
Nov kampus ne bo prinesel le občutnega prostorskega povečanja, kar je še posebej dragoceno 
za študente in predavatelje, temveč bo pozitivno vplival tudi na druga področja življenja v 
mestu (npr. na promet). 
 
V Mestnem svetu si bomo prizadevali za celovito obravnavo odnosa Mesta in Univerze.  
 
Ljubljana bo podpirala svoje znanstvene in raziskovalne ustanove, saj te s svojimi uspehi in 
odkritji postajajo pomembne ambasadorke slovenske prestolnice v svetovnih središčih.
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10. Kulturna raznolikost 
 
V Ljubljani delujejo številne nacionalne in mestne javne kulturne ustanove, vse bolj pa je 
dejavna tudi zasebna pobuda z izvajanjem najrazličnejših festivalov, razstav, produkcij 
odrskih umetnosti, filmov in kulturno-vzgojnih programov. Mestna kulturna politika bo do 
vseh ravni kulturno-umetniškega ustvarjanja odprta, spodbujevalna, glede na zahtevano raven 
kakovosti pa tudi selektivna. 
 
-------------------------------------------------------- Ljubljana  - slovenska kulturna prestolnica 
 
Pri nadaljnjem razvoju nacionalnih javnih kulturnih zavodov bo Ljubljana tvorno sodelovala z 
državno kulturno politiko, še posebej pri ustvarjanju pogojev, ki jih za izboljšanje njihove 
infrastrukture (SNG Opera in balet, NUK II, SNG Drama, Moderna galerija, Narodni muzej) 
mora zagotoviti tudi Mesto, in pri iskanju najugodnejših rešitev glede nedorečenih vprašanj 
ustanoviteljstva šestih mestnih javnih kulturnih zavodov (MGLC, Mestni muzej, Arhitekturni 
muzej, Mestno gledališče in Slovensko mladinsko gledališče).  
 
Nič manj pomembno ne bo nadaljevanje denacionalizacijskih postopkov, saj je od njihove 
rešitve odvisna prihodnost nekaterih zelo pomembnih kulturnih zavodov (Festival, Pionirski 
dom, Slovensko mladinsko gledališče …). 
 
Pri ostalem delu mestnega kulturnega programa bo poglavitna skrb posvečena projektnemu 
spodbujanju kakovostnih ustvarjalcev, festivalov, prodornih zasebnih zavodov in inovativnih 
idej v polju urbane kulture ter preseganju prostorske stiske, ki zavira in celo ogroža razvoj 
kulturno-umetniškega ustvarjanja, še zlasti mlajših ustvarjalcev. Mesto bo poskrbelo za to, da 
bo nekdanja dvorana Kina Šiška že prihodnje leto usposobljena za glasbene, plesne in 
dramske prireditve mladih ustvarjalcev, za nadaljnji razvoj kulturnega kompleksa Metelkova 
in pridobitve prostorov za nov Mini teater Ljubljana. Eden ključnih problemov odrske 
produkcije v Ljubljani je pomanjkanje vadbenih prostorov. Mestna naložbena politika bo v 
prihodnjih štirih letih poiskala rešitve vsaj za najnujnejše potrebe. 
 
Velika podpora razvoju kulturnega ustvarjanja in posledične večje prepoznavnosti mesta bo 
izražena s strani turističnega gospodarstva mesta, ki bo v svojo ponudbo dosledno vključevalo 
kulturo. Kakovostno izboljšanje mesečnika Kam, ki tujcem oz. turistom in drugim 
obiskovalcem Ljubljane predstavlja dogajanje v mestu, bo v tem okviru ena od prvih nalog. 
 
 
-------------------------------------------------------- Ljubljana  - evropska kulturna prestolnica 
 
Leta 2012 bo izbrano slovensko mesto dobilo status evropske kulturne prestolnice. Poleg 
Ljubljane kandidirajo za ta status še tri mesta. Da bi si Ljubljana pridobila zaupanje EU in leta 
2012 postala evropska kulturna prestolnica, bo potrebno čimprej sprejeti odločitev o 
pospešenih pripravah in primernem lobiranju ter takoj po volitvah pripraviti kakovosten in 
prepričljiv koncept kandidature Ljubljane. V ta namen bo ustanovljena posebna projektna 
skupina, ki bo v sodelovanju z vrhunskimi ljubljanskimi in evropskimi strokovnjaki že v 
samem projektnem vodenju kandidature dala vedeti, da s hkratnim snovanjem vsebinskih, 
finančnih, infrastrukturnih in promocijskih potez postavlja novo paradigmo lotevanja 
kompleksnih projektov v slovenski prestolnici. Ta bo dala tudi odgovor, katera nova, 
arhitekturno privlačna in vsebinsko zanimiva kulturna ustanova bo Ljubljano zaznamovala za 
vse čase: muzej sodobne umetnosti, večnamenska dvorana ali kaj tretjega? 
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------------------------------------------------------------------------------------- Financiranje kulture 
 
Za dosego načrtovanih ciljev bo Mestna občina morala povečati obseg proračunskih sredstev, 
če bo izbrana za evropsko kulturno prestolnico. Ker pri tem povečanje proračunskih sredstev 
ne bo zadostovalo, bo potrebno k sodelovanju pridobiti tudi zasebne vlagatelje in se dejavno 
vključiti v črpanje sredstev iz evropskih skladov. 
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11. Urbana druženja 
 
Sodobna urbana kultura v Ljubljani deluje največkrat v neprimernih prostorih in ni deležna 
zadostne podpore mestnih oblasti.  
 
Kaj torej potrebuje sodobna urbana kultura v Ljubljani? V prvi vrsti potrebuje več prostorov 
za tovrstno druženje. Zaenkrat obstaja le približno ustrezno število manjših, klubskih 
prostorov (Orto, Gajo, klubi na Metelkovi, KUD France Prešeren itd.) ter prireditev v njih. Za 
ureditev manjših prostorov so namreč potrebne manjše naložbe, ki jih zmorejo tudi 
posamezniki, pri organizaciji tamkajšnjih kulturnih prireditev pa je tudi tveganje za 
organizatorja manjše. Število manjših klubov je še vedno neprimerljivo s podobno velikimi 
mesti v Zahodni Evropi, poleg tega pa je status nekaterih klubov bolj ali manj negotov (Gajo, 
Orto, Metelkova). Ker so tovrstni klubi pomembni za oživitev mestnega središča, bo mestna 
uprava pomagala zagotoviti nadaljnje delovanje obstoječih klubov, hkrati pa tudi 
spodbujala odpiranje novih.  
 
Najbolj kritičen je položaj, ko gre za srednje veliko dvorano. Dvorane so za organizatorje 
bodisi predrage bodisi prezasedene s programom (Festivalna dvorana). Že od sredine 80. let, 
ko je bil izgubljen Dom Svobode v Šentvidu, poteka boj za nadomestni prostor. Ko gre za 
srednje velike prostore, je Ljubljana prava  kulturna zamudnica, saj imajo primerljiva 
evropska mesta za podobne prireditve navadno na voljo več tovrstnih dvoran. V Ljubljani je 
približno osem mesecev v letu (zunaj poletne sezone) težko organizirati srednje velike 
prireditve sodobne urbane kulture. V letu 2007 bo mestna uprava za te namene usposobila 
Kino Šiška. 
  
Čeprav večji prostori (Križanke, Hala Tivoli) s ceno najema komaj pokrivajo tekoče stroške 
uporabe, je njihov najem pogosto preveliko finančno tveganje za potencialne organizatorje. 
Očitno je, da bi moralo mesto za večjo in bolj raznoliko ponudbo tovrstnih kulturnih 
dogodkov namenjati večjo podporo organizatorjem prireditev. Ljubljana potrebuje večjo 
večnamensko dvorano za športne in kulturne prireditve. Dvorana Tivoli ni le premajhna za 
številne prireditve, ampak je poleg tega tudi že nekoliko tehnično zastarela in prezasedena. 
 
V mestu manjka tudi prostor za množične kulturne prireditve na prostem, zaradi česar pri 
nas ne morejo nastopiti nekatere svetovno znane glasbene zasedbe.   
 
Poleg infrastrukture je za razvoj sodobne urbane kulture vsaj toliko pomembna tudi 
enakopravnejša podpora Mestne uprave tej ustvarjalnosti. Kulturna politika Ljubljane je 
doslej v celoti sledila državi in izrazito privilegirala elitno kulturo, kljub temu da je kulturna 
politika v EU že vsaj od 70. let prejšnjega stoletja usmerjena v večjo demokratičnost in v 
zagotavljanje večje enakopravnosti dostopa vseh prebivalcev do kulture po lastni meri. 
Demokratično usmerjene mestne oblasti namreč niso poklicane, da odločajo o tem, katera 
kultura je edina prava in vredna podpore, ampak stremijo k temu, da zagotavljajo v mestu kar 
se da raznoliko kulturno ponudbo po meri različnih slojev prebivalstva. 
 
Danes pomeni Metelkova v Ljubljani najpomembnejši prostor urbanega kulturnega druženja. 
Mestna uprava bo poskrbela za legalni status vseh uporabnikov. Z legalizacijo  dejavnosti 
(klubov, barov, galerij itd.) se bo okrepilo tudi sodelovanje s kulturno politiko mesta, kar bo v 
prihodnosti obogatilo kulturno ponudbo Metelkove. Urbanistično bomo kot celoto 
obravnavali celotno območje med Masarykovo, Maistrovo in Metelkovo.  
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Del mladih Ljubljančanov in Ljubljančank odrašča v zanje nespodbudnem okolju, kjer težko 
najdejo motivacijo za dokončanje ali nadaljevanje šolanja. Posledično zaznavamo v takih 
primerih večjo zlorabo drog, alkohola in prisotnost nasilja. Hkrati pa se prav ti mladi soočajo 
z več vrstami diskriminacije (z revščino, diskriminacijo druge generacije otrok, ki so iz družin 
s področja nekdanje skupne države). Dolžnost lokalne skupnosti je, da skupaj z nevladnim 
sektorjem ponudi projekte in programe tudi njim. To bomo storili z več prostori za druženje, z 
več javnimi kulturnimi in športnimi prireditvami, z več športnimi površinami – predvsem pa s 
poudarjanjem vzajemne strpnosti in spoštovanja specifičnih potreb mladih.  
 
Urad za mladino bo zato razširil svoje delo na četrtne mladinske centre – z ambicijo, da bi tak 
center lahko zaživel v vsaki četrtni skupnosti.  
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12. Športno življenje 
 
Za urbani utrip mesta so nedvomno pomembne športne igre in z njimi povezano druženje. 
Od osamosvojitve Slovenije pa šport v prestolnici v glavnem nazaduje. Najboljši primer za to 
je nogomet, ki sicer pomeni socialno najodmevnejši šport na svetu. Na ravni infrastrukture gre 
za problem ustreznega stadiona, ki je eden najbolj reprezentativnih identifikacijskih objektov 
sodobnih mest. Na življenje v mestu vpliva tako na ravni kulture in prepoznavnosti mesta v 
mednarodnem merilu, pomemben je tudi s poslovnega vidika (turizem, trgovina), predvsem 
pa zaradi svojega vpliva na družabno življenje. 
 
Lokacij za stadion je več, od obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom do gradnje novega 
stadiona na Stožicah. Gradnja na novi lokaciji mora poleg ustrezne dostopnosti (povezava z 
avtocestnim obročem) in ustrezno urejenih parkiriščih vsebovati tudi: 
 
• nogometni stadion (za približno 20.000 gledalcev); 
• novo veliko dvorano (primerno za športne kot za kulturne prireditve); 
• objekte za rekreacijo; 
• gostinske lokale; 
• trgovinski center itd. 
 
V Ljubljani je potrebno dokončati lastninjenje športnih objektov in urediti zemljiškoknjižno 
stanje, njihovo evidenco ter upravljanje. Mesto bo izdelalo prednostni program obnove 
objektov z možnostjo sofinanciranja obnove in novogradenj z oddajanjem koncesij, časovnim 
zakupom in solastništvom. Poleg novega stadiona in nove velike dvorane sodijo med 
prednostne naloge še obstoječi nogometni stadioni, hala Tivoli, dvorana Slovana, kopališča 
Kolezija, proga kajak-kanu centra v Tacnu, Atletski stadion Ljubljana, dvorana za 
individualne športe Mostovna itd. 
 
Izgradnja ustrezne infrastrukture je pomemben predpogoj, da se začnejo reševati problemi 
športa v prestolnici. Mestna uprava bo sprejela temeljni akt za razvoj športa v Ljubljani do 
leta 2012, ki bo vseboval določila o vzgoji otrok, vrhunskem športu, infrastrukturi in pogojih 
za igro. Velik pomen bo namenjen zagotavljanju ustreznih pogojev za razvoj športnih 
iger. Če spet vzamemo za ilustracijo nogomet: nogomet kot mestni dogodek se lahko razvija 
le v interakciji ustrezne infrastrukture, nogometne igre in navijaške skupnosti. Če tega ne bi 
upoštevali, bi gradnja osrednjega stadiona postala sama sebi namen.  
 
Mestna uprava bo: 
• postavila prioriteto športnih iger v mestu; 
• ustanovila strokovne skupine za vsako od njih, ki bodo predlagale konkretne ukrepe za 
rešitev nakopičenih problemov; 
• te ukrepe pa bodo nato sistematično uresničevale. 
 
Spodbujali bomo velike športno-rekreativne prireditve, kakršna je tradicionalni Ljubljanski 
maraton, saj bistveno prispevajo tako k občutku lokalpatriotizma kot prepoznavnosti mesta v 
svetu. Skrbno bomo vzdrževali tudi Pot spominov in tovarištva (PST) ter parkovne in gozdne 
površine v mestu in okrog njega (Mostec, Rožnik, Golovec). 
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13. Neodvisno življenje ljudi s posebnimi potrebami 
 
------------------------------------------------------------------------------------ Osebna asistenca 
 
• Spodbujanje in sofinanciranje možnosti neodvisnega življenja. 
• Promocija, razvoj in podpora različnih storitev pomoči in oskrbe na domu za invalidne in 

ostarele osebe, z namenom, da ostajajo v domačem okolju in ne gredo v institucionalno 
varstvo. 

 
 
 
------------------------------------------------------------------ Stanovanjska politika za invalide 
 
• Sprotno oddajanje stanovanj upravičencem, ki so na prednostni listi, saj se v praksi 

dogaja, da so namenska stanovanja prazna tudi po dve leti in več, preden se razpis izvede.  
• Upoštevanje potreb po osebni asistenci – večja kvadratura stanovanja za osebo (tudi če je 

samska), ki potrebuje asistenco.  
 
 
 
--------------------------------------------------- Mobilnost za vse in dostopnost javnega prevoza 
 
• Izobraževanje voznikov Ljubljanskega potniškega prometa, 
• Spodbujanje taksi služb, da pridobijo vozila, prilagojena za dostop z vozičkom (kombi s 

klančino ali drugo kombinirano vozilo), npr. s posebno oznako kakovosti ali določeno 
finančno olajšavo. 

 
 
 
------------------- Arhitektonska in senzorna dostopnost javnih zgradb in lokalov ter mesta 
 
• Sistemsko odstranjevanje arhitekturnih ovir v okolju in načrtovanje novogradenj brez ovir 

v novih naseljih. 
• Enotna arhitekturna rešitev za dostopnost starega mestnega jedra (trenutno imajo skoraj 

vsi lokali in trgovine pred vhodom eno do dve stopnici). 
• Spodbujanje turističnih agencij, da zbirajo in nudijo strankam informacije, aranžmaje ter 

druge turistične ponudbe, ki so dostopne invalidom. 
• Izdelava brošure dostopnih turističnih objektov (hoteli, moteli, apartmaji, bungalovi, 

kmečki turizem, gostišča in gostilne, restavracije). 
 
 
 
----------------------------------- Zaposlovanje invalidov na običajnih delovnih mestih v MOL 
 
• Zaposlovanje invalidov znotraj mestne uprave in drugih podjetij v upravljanju mesta. 
• Izobraževanje in osveščanje zaposlenih v javni upravi o posebnih potrebah invalidov. 
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14. Stavbna zemljišča in javno dobro  
 
Za urejanje in gospodarjenje mesta kot gospodarskega subjekta je izrednega pomena urejena 
evidenca stavbnih zemljišč (katerih namembnost je že določena), tistih infrastrukturnih 
objektov, ki so neposredno povezani z zemljišči (ceste, trgi, grajene ploščadi, parki, parkirišča 
itd.) in grajenega javnega dobra, ki so v lasti mesta.  
 
V Ljubljani celovita in povezana evidenca, razen za nekatere predele, ne obstaja, tako da  
mestne službe ob urejanju mestnih ulic in pločnikov ali parkirišč naletijo na neurejene 
lastninske odnose. Čeprav so po svoji naravi infrastrukturni objekti in/ali grajeno javno dobro, 
so celo v zemljiški knjigi vpisani kot zasebna lastnina oziroma lastnina lastninsko 
preoblikovanih podjetij. Tako so na primer pri obnovi Jamove ulice v Ljubljani ugotovili, da 
so v zasebni lasti nekateri deli pločnikov, pravno povsem neurejena so lastninska razmerja na 
Trgu republike, neurejena so pravna razmerja na Ajdovščini, na območju Plave lagune itd.  
 
Do takega stanja je prišlo, ker mesto ni pravočasno izvedlo lastninjenja nekaterih 
infrastrukturnih objektov v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in ker pogosto ni 
opredelilo grajenega javnega dobra v skladu z Zakonom o stavbnih zemljiščih (1997) tedaj, ko 
posamezno javno dobro še ni bilo vpisano v zemljiški knjigi.  
 
Zato bomo v tem mandatu evidence infrastrukturnih objektov, stavbnih zemljišč in grajenega 
javnega dobra dopolnili in med seboj povezali ter podrobno proučili možnosti mesta, da na 
teh nepremičninah uveljavlja svoje pravice, ter sprožili potrebne sodne in druge postopke. Čas 
deluje proti interesom mesta, zato bomo hitri in učinkoviti.  
 
Trenutno stanje gre na roke močnim lobističnim skupinam v mestu. Še več: to, da v mestu 
številni zavestno ne urejajo statusa in pravnega položaja mestnih zemljišč, je posledica 
popolne politizacije Mestnega sveta! Ker je prav gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, javnim 
dobrom in infrastrukturnimi objekti eden od bistvenih elementov uspešnosti vsakega 
mesta, ga razumemo kot eno temeljnih odgovornosti njegovih upravljavcev – in s to 
odgovornostjo bomo soočili tudi nove mestne svetnike.  
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15. Mednarodni odnosi 
 
Mednarodni odnosi in sodelovanje Mestne občine Ljubljana sodijo v okvir mednarodnih 
odnosov in sodelovanja Republike Slovenije, jih bogatijo in poglabljajo. 
 
V tem smislu prispeva MOL k uresničevanju ciljev zunanje politike države: h krepitvi njenega 
mednarodnega položaja in ugleda kot dejavnika miru in stabilnosti ter gospodarskega 
napredka v regiji, zagotavljanja njene varnosti in še posebej njenega umeščanja v krog najbolj 
razvitih držav v Evropi ter aktivnega članstva v EU, poleg tega pa skrbi za slovensko 
manjšino v sosednjih državah in za slovenske izseljence.  
 
Pri vzpostavljanju mednarodnih stikov in njihovem razvoju si bomo prizadevali za: 
  

• promocijo prestolnice Republike Slovenije v evropskih in svetovnih merilih ter njeno 
večjo prepoznavnost v očeh mednarodne javnosti;  

• odpiranje vrat gospodarstvu mesta, regije in države za poslovno sodelovanje;  
• spodbujanje turističnega razvoja Ljubljane kot privlačnega cilja za tuje goste; 
• prepoznavanje in prenos koristnih izkušenj in znanj drugih prestolnic in mest na 

področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, socialnega varstva, 
zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, 
znanosti in izobraževanja, kriznega managementa itd. ter funkcionalno sodelovanje s 
temi mesti na omenjenih in drugih področjih; 

• spremljanje novosti na področju organiziranosti mest in delovanja njihovih uprav ter 
pripravo ustreznih izmenjav; pripravo mestne uprave na naloge, izhajajoče iz članstva 
Slovenije v EU, zlasti usposabljanje upravnih delavcev;  

• sodelovanje s prestolnicami in mesti EU na bilateralni in multilateralni ravni pri 
vprašanjih položaja mest v EU, zlasti pri njihovem večjem vplivu na usmerjanje 
razvoja ter zakonodajo EU; 

• posebno pozornost bo mesto posvetilo letu 2008, ko bo Slovenija predsedovala EU; 
takrat bo ves svet lahko še bolje spoznal prijazno prestolnico mlade evropske države; 

• pomemben dejavnik razvijanja stikov s svetom bo kulturno sodelovanje. 
 

Ljubljana bo razvijala in poglabljala svoje mednarodne odnose in sodelovanje s tujimi 
prestolnicami in mesti ter mednarodnimi organizacijami na treh ravneh: 
 
• na ravni političnega sodelovanja z neposredno udeležbo najvišjih voljenih predstavnikov 

mesta – župana in mestnih svetnikov – tako v dvostranskih kot večstranskih okvirih. 
 
• na ravni strokovnega sodelovanja mestnih uprav na različnih področjih v pristojnosti 

mest, kot so urbani razvoj in okolje, promet, javno gospodarstvo, socialno varstvo in 
zdravstvo, kultura, izobraževanje in šport, krizni management, način organiziranja in 
delovanja mestnih uprav in podobno, samostojno in ob sodelovanju članov pristojnih 
delovnih teles Mestnega sveta. 

 
• na ravni podpore pobudam dejavnikom z različnih področij: gospodarstva (podjetja, 

sejmi, kongresna dejavnost), znanosti (Univerza, znanstveno-raziskovalni inštituti, 
strokovna združenja in društva),  šolstva (Univerza, srednje in osnovne šole), kulture 
(prireditelji razstav, festivalov, srečanj pisateljev in pesnikov, koncertov, izmenjav na 
področju filmske kulture…), socialnega varstva (nevladne ustanove, strokovna združenja), 
skrb za mlade … 
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16. Turistični sprehod po mestu 
 
 
Ljubljana je izjemno lepo mesto, zanimiva in privlačna turistična ciljna točka, ki jo iz leta v 
leto obišče več turistov. Posebej pomembno pa je, da je prijazna do nas, ki tukaj živimo in 
delamo. Kar nekaj stvari je, ki bi jih radi videli drugačne. Sprehodimo se – in poglejmo. 
 
V tistem delu tržnice, ki gleda na Ljubljanico (pokritem spodaj in z arkadami zgoraj) si 
zlahka predstavljamo povsem nove vsebine: butične prodajalne cvetlic, vrhunskih spominkov, 
rokodelski center, vmes kak piano bar in morda zelo dobro vinoteko … Spodaj pa restavracije 
in druge vrste prijetnih gostinskih lokalov. 
 
Tudi čudovita secesijska stavba Kresije si zasluži nove vsebine: Turistično-informacijskemu 
centru, ki se stiska na premajhni kvadraturi, je treba dodati del, v katerem je trenutno galerija 
Kresija. Ta točka je ključna za turizem, saj jo dnevno obišče od 1000 do celo 1500 turistov! 
 
Pogled s Tromostovja na Makalonco pove, da imamo lepo, neponovljivo lokacijo, ki lahko 
(spet) postane najbolj iskan pristan na Ljubljanici ... Pod Tromostovjem pa Snaga skladišči 
smetnjake na koleščkih in orodja. To Plečnikovo mojstrovino, prepoznavni simbol Ljubljane, 
bomo očistili vse navlake, družbo na Ljubljanici pa ji bodo delale nove brvi in mostovi, da bo 
Ljubljana postala mesto mostov. Tako bo npr. Petkovškovo nabrežje z Mesarskim mostom 
povezano s tržnico, očiščeno pločevine pa bo še laže zadihalo …   
 
Ljubljano je tudi mesto trgov. Velikih in majhnih. Skupna točka skoraj vsem je, da so postali 
parkirišča. Vsebine, ki jih načrtujemo na njih, so povsem drugačne. S parkirno hišo pod 
mestno tržnico bo na Krekovem trgu, kjer bo spodnja postaja vzpenjače na Grad, prišla do 
izraza lepa fontana, okrog katere bodo razporejene mizice in stoli v okviru sladolednega, 
grajskega ali drugega (gostinskega) vrta. Tudi garažna hiša pod Kongresnim trgom bo dala 
povsem novo razsežnost parku Zvezda, v najožje središče evropske prestolnice pa sodi tudi 
vrhunski hotel s petimi zvezdicami.  
 
Tako kot ljubljanska tržnica tudi Tivoli nima prave kavarne, le Čolnarno. Morda bi kavarna 
sodila k Tivolskemu gradu? In če smo pri Tivoliju: zanemarjen je, sprehod z odprtimi očmi 
to potrjuje. Živa promenada vse od Tivolija do vznožja gradu, kjer bo poskrbljeno za bogat 
kulturni in družabni program, bo to spremenila.  
 
Zato bo treba poglobiti železnico, ki je tako neusmiljeno presekala promenado, ki poteka po 
Cankarjevi, mimo Slona vse do epicentra – Prešernovega trga. Ožje mestno jedro bo sploh 
najbolje zapreti za promet. Po londonskem sistemu so se zgledovala tudi nekatera druga 
mesta – zakaj se ne bi še Ljubljana? Do pridobitve tramvaja pa bi bilo modro razmisliti o 
avtobusni progi, ki bi vozila krožno (Resljeva, tunel, Karlovška, Zoisova, Slovenska, 
Tivolska, mimo železniške in avtobusne postaje zopet na  Resljevo).  
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