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D

rage Ljubljančanke,
dragi Ljubljančani,
Ljubljana je zame najlepše
mesto na svetu. To zagotovo
že veste in verjamem, da
mnogi čutite podobno.

Skupaj za Ljubljano
P

onosen sem, da smo v preteklih
16 letih skupaj dosegli veliko.
Na začetku smo zastavili vizijo
trajnostnega razvoja mesta do leta
2025, nato pa z vašim zaupanjem v
štirih mandatih načrtovali, izvedli
in v uporabo predali že več kot 2.400
projektov.
Pridobljene izkušnje, znanje
in dobri odnosi z deležniki nam
omogočajo, da naš tempo dela še
povečujemo, o čemer pričajo mnoge
nove pridobitve: novozgrajena in
prenovljena komunalna in prometna
infrastruktura, dodatne ozelenitve
in kakovostno urejeni javni prostori,
nova mestna stanovanja, novi in
energetsko prenovljeni ter potresno
varni vrtci in šole ter kulturna,
športna, zdravstvena in ostala
mestotvorna infrastruktura, ki jo
uspešno polnimo z raznolikimi
družbeno-razvojnimi vsebinami.
Z vašim zaupanjem in zaradi
predanega dela velike mestne
družine je življenje v Ljubljani danes
boljše kot prej. Mesto razvijamo
enakomerno po začrtani poti, da bi
vsem zagotovili kakovostno življenje
v zelenem, zdravem, varnem, čistem,
solidarnem in strpnem okolju. Meritve
dokazujejo izboljšano kakovost
zraka, pohvalimo se lahko z visoko
kakovostno pitno vodo, ki bo z
razširitvijo kanalizacijskega omrežja,
s katerim ukinjamo 6.400 greznic,

v prihodnje še dodatno zaščitena.
Kljub temu, da smo ena najbolj
zelenih evropskih prestolnic, smo
dodatno zasadili približno 40.000
dreves in uredili več kot 100 hektarjev
novih parkov, javnih sadovnjakov
in drugih zelenih površin, ki imajo
mnoge blagodejne učinke na
mesto in na zdravje prebivalk ter
prebivalcev. Z ozelenjevanjem mesta
bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
S širitvijo najemnih vrtičkarskih
območij, spodbujanjem lokalne
pridelave in kratkih nabavnih verig
krepimo samooskrbo s svežo hrano.
Zaradi že izvedenih protipoplavnih
in protipotresnih ukrepov na vseh
javnih vrtcih in osnovnih šolah ter
nekaterih drugih mestnih stavbah
smo odpornejši na naravne nesreče,
aktivno si prizadevamo, da bi
omogočili tudi prenovo in zaščito
potresno najbolj ogroženih stavb
zasebnih lastnikov.
Odlične rezultate smo dosegli in jih
dosegamo skupaj. Ponosen sem, da
Ljubljančanke in Ljubljančani skupaj
uspešno skrbimo za naše lepo mesto
in da znamo spoštovati različnosti.
Le tako lahko ohranjamo pravično,
strpno in solidarno družbo.
Hvaležen sem za vaše zaupanje,
da lahko odgovorno vodimo mesto,
se hitro odzivamo na nenadne
pretrese in težave, ki se pojavijo ter
izvajamo projekte za višjo kakovost

življenja. Hvaležen sem za podporo
pri zahtevnih odločitvah, ki jih ni
bilo malo. Hvala pa tudi za dodatna
razmišljanja, konstruktivno kritiko
in predloge, s katerimi me obiskujete
na dnevu odprtih vrat ali mi pišete,
včasih mi jih predstavite na terenu ali
ob naključnem srečanju na sprehodu
na Golovcu. Rad sem med ljudmi. Zato
iskrena hvala tudi za vse prijazne
in spodbudne besede, ki mi jih
namenjate. To mi veliko pomeni.
Trdno verjamem, da so temelj vsake
organizacije socialni kapital, torej
ljudje in dobri medčloveški odnosi.
Zato sem ponosen na svojo najboljšo
ekipo. S strokovnim in predanim
delom sodelavk in sodelavcev ter
zunanjih partnerjev dosegamo odlične
rezultate in Ljubljano spreminjamo
na bolje. V tem trenutku je živih
kar 127 projektov. Iskrena hvala
vsem sodelujočim za dobro delo in
medsebojno spoštovanje. Skupaj smo
boljši in močnejši.
Naši uspehi odmevajo tudi
mednarodno, Ljubljana je v tujini
pogosto postavljena za zgled in
primer dobre prakse. V lanskem
letu smo se tako uvrstili na sam vrh
lestvice najboljših zelenih prestolnic
Evrope, v letošnjem letu pa smo
nosilci prestižnega naslova najboljša
destinacija Evrope.
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Biti župan Ljubljane je lepo in v
svojem delu uživam. Res pa je, da
zmeraj ni lahko. Vodenje mesta
je tudi danes vsakodnevni izziv.
Cel svet, še posebej pa Evropa je v
izjemno nepredvidljivem položaju.
Vojna, energetska in prehranska
draginja, ki jo že občutimo, podnebne
spremembe in zmeraj pogostejše
naravne nesreče in ujme, (ne)enotnost
članic EU, izjemno hiter tehnološki
razvoj, deficitarni poklici (zdravstvo,
gostinstvo,…), obrestne mere, morda
celo recesija, kriza vrednot, porast
nasilja. V Ljubljani si ne zatiskamo oči
pred izzivi hitro se spreminjajočega
sveta, ampak se z njimi aktivno
soočamo.
Na splošno draginjo lahko vplivamo
z večjo energetsko in prehransko
samooskrbo ter manjšo odvisnostjo
od dogajanja zunaj naših meja. Ob tem
bosta naši prioriteti zmeraj skrb za
okolje in zdravje ljudi. Manj fosilnih
goriv za čistejši zrak, nižji stroški
pri ravnanju z odpadki in oskrbo z
energijo ter zato nižje cene javnih
storitev za prebivalke in prebivalce.
Vse navedeno ob najzahtevnejših
okoljskih in zdravstvenih kriterijih.
Nikoli ne bi podpiral projekta, ki bi
ogrožal vaše zdravje in navsezadnje
zdravje ter prihodnost mojih vnukov,
ki bodo tukaj še dolgo potem, ko mene
več ne bo. Še naprej bomo gradili
Ljubljano kot mesto po meri človeka
z visoko kakovostjo življenja. Učinke
na okolje in zdravje prebivalcev bomo
tehtali pri vseh projektih in na vseh
razvojnih področjih.
Močna in neodvisna Lista Zorana
Jankovića nam omogoča, da delujemo
brez pristajanja na politične igrice
opozicije, izvajamo obljubljeno in za
svoje (tudi najzahtevnejše) odločitve
v celoti prevzemamo odgovornost.
Razvoj Ljubljane je tako hitrejši, kar
smo v preteklih štirih mandatih
večkrat dokazali.
Brez večine v mestnem svetu
bi imeli veliko dolgih brezplodnih
razprav, bili bi cilj političnega
izsiljevanja in trgovanja z glasovi,
mnogi danes izvedeni projekti pa
bi na svojo uresničitev še zmeraj
čakali. Lista Zorana Jankovića je zato
garancija za učinkovito delo.

Prevzemamo odgovornost za
preteklih 16 let in pripravljeni smo
jo sprejeti za nadaljnja štiri leta. Ne
želim si, da bi Ljubljana ponovno
postala zaspana ali da bi bila talec
preračunljivih političnih igric, kar
žal prepogosto doživljamo na državni
ravni.
Lista Zorana Jankovića še zdaleč ni
molčeča večina, kajti delo je narejeno
na delovnih telesih pred sejami
mestnega sveta. Takrat se odvije tudi
celotna strokovna razprava. Brez
kamer in brez potrebe po nastopanju.
Za odgovorno delo sem zato hvaležen
vsem mestnim svetnicam in mestnim
svetnikom svoje liste. Želim si, da bo
tako ostalo tudi v prihodnje.
Vsi dosedanji uspešno izvedeni
projekti so tudi naša obveza za
naprej. Ne počivamo na lovorikah.
Pred nami so novi cilji, v središču
naše pozornosti ste vedno vi, drage
Ljubljančanke in dragi Ljubljančani,,
da bi lahko živeli kakovostno in polno
življenje na prav vseh področjih in v
vseh obdobjih življenja. Obljubljeno
je potrebno dokončati, potem bomo
lahko zasluženo počivali. Tudi v tej
kampanji vas zato ne prepričujemo s
(praznimi) obljubami, temveč
s konkretnimi projekti.
Mnogi, ki me te dni srečujete v
mestu, na poteh po Golovcu ali na
dnevu odprtih vrat, mi že vnaprej
čestitate za zmago na volitvah. Vendar
ni tako preprosto. Brez vas, spoštovane
Ljubljančanke in Ljubljančani, ne bo
šlo. Z delom bomo lahko nadaljevali le,
če greste tudi sami na volitve in nam
namenite svoj glas.
S hvaležnostjo se oziram na
doseženo, hkrati pa sem prepričan,
da bomo skupaj uspeli uresničiti še
veliko projektov za lepšo Ljubljano, za
vse vas in generacije, ki šele prihajajo.

Mnogi izvedeni projekti in velike spremembe
so danes samoumevni in zdi se, kot da so tukaj
od zmeraj – mestno središče brez motornega
prometa, Štajerska vpadnica, urejen park ob
Žalah, sistem BicikeLJ, Kolezija, Fabianijev most,
Gimnastični center Ljubljana, osrednje prizorišče
na Kongresnem trgu, Slovenska cesta, odbojkarski
center v Črnučah itd… Navajeni smo, da lahko v
polnih Stožicah skupaj navijamo za naše športnike
ali uživamo v glasbenih poslasticah, da lahko
prečkamo Ljubljanico na Špici in čez Mesarski
most ter da nas brezplačno zapelje Kavalir. To
je le manjše število pridobitev, ki zaradi vašega
zaupanja danes živijo in smo morda celo pozabili,
da je bilo nekoč drugače.

Spoštovani,
vabim vas, da se v nedeljo, 20. novembra 2022, v kar največjem
številu udeležite volitev in s svojim glasom za Listo Zorana
Jankovića ter zame omogočite, da bomo lahko skupaj z vami
še naprej razvijali in skrbeli za najlepše mesto na svetu.
Hvala za vaš glas,
Zoran Janković
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Tu smo ljudje, ki kandidiramo,
1

Zoran Janković,
župan: »Kandidiram, ker si
srčno želim delati naprej z
najboljšo ekipo za najlepše
mesto na svetu, za vas,
drage Ljubljančanke in
dragi Ljubljančani.«

2

Tjaša Ficko,

podžupanja: »Ponosna na
doseženo se usmerjam k
novim projektom in si za
svetlo in varno prihodnost
mesta želim, upam in
verjamem na še en mandat
našega župana z močno
listo v mestnem svetu.«

7

Dejan Crnek,

podžupan: »Z izgradnjo
novih športnih objektov
bomo omogočili doseganje
tako vrhunskih kot
rekreativnih športnih
rezultatov, s postavitvami
otokov športa v vseh četrtnih
skupnostih pa kakovostno
športno in zdravo življenje.«

13

Iztok Kordiš,

direktor: »Z veseljem sem
član učinkovite ekipe, ki
je predvsem na področju
šolstva in neprofitnih
stanovanj izpeljala mnogo
projektov. Veselim se
nadaljevanja uspešnega
dela.«

19

Danilo Šarić,

direktor: »Kot rojenemu
Ljubljančanu mi je v čast in
ponos, da lahko sodelujem
pri razvoju našega mesta.«

8

Dunja Piškur
Kosmač,

3

prof.

Janez Koželj,

podžupan: »Pred nami
je najpomembnejši
projekt v razvoju mesta,
to je izgradnja Stanežič, v
katerem načrtujemo 3.000
stanovanj, skupaj z vso
komunalno in družbeno
infrastrukturo.«

14

Francka Trobec,
upokojenka: »Kandidiram
zato, ker naš župan zna,
zmore in hoče iz Ljubljane
narediti prijazno mesto,
tako nam starejšim kot
našim potomcem.«

20

Bruna Antauer,

učiteljica: »Lahko smo
ponosni na Galerijo
Cukrarna. Veselim se
končanja projektov kot
so Rog, Palača Cukrarna,
obnove šol in vrtcev. Vem,
da je to ekipa, ki zna najbolje
voditi naše mesto.«

5

upokojenka: »Med
številnimi projekti, ki jih
še bomo uresničili, je
meni najljubši Park varne
mobilnosti. Z njim bomo
skupaj s koncesionarjem še
dodatno okrepili aktivnosti
programa Vizija nič.«

podžupan: »Rezultati dela
so vidni in vesel sem, da
nam meščanke in meščani
zaupajo. Smo odlična
ekipa in v športnem jeziku:
»Ekipe, ki zmaguje, ne
menjaj!«

Jelka Žekar,

10

9

Marjan Sedmak,

upokojenka: »Poskrbela
bom za izboljšanje
zdravstvenega varstva
prebivalcev. Veselim se
Centra za preprečevanje
in zdravljenje odvisnih od
prepovedanih drog v novem
ZDL Metelkova.«

4

upokojenec, predsednik
Mestne zveze upokojencev
Ljubljana: »Poseben
privilegij je biti v ekipi, ki je
dosegla tako pomembne
uspehe za mesto, posebej
ko gre za vključenost
starejših v mestno
življenje.«

Julka Žibert,

upokojenka: »V preteklih
mandatih je bilo ogromno
narejenega, predvsem
na področju komunalne
infrastrukture in prenov
cest. Veseli me tudi,
da lepo skrbimo za
spomeniško varstvo v
Ljubljani, predvsem za
spomenike iz časa NOB-ja.«

15

Tone Podobnik,

upokojenec: »Za ponovno
kandidaturo sem se odločil,
ker nam Lista Zorana
Jankovića zagotavlja
realizacijo zastavljenih
projektov in naš nadaljnji
razvoj. To vam lahko osebno
zagotavljam, saj smo v
četrtni skupnosti Polje
v zadnjih letih ogromno
uresničili.«

21

Daniel Avdagič,

direktor: »V prejšnjem
mandatu sem se usmerjal
na rešitve pametnega
mesta, mobilnosti, mladih in
zagonskih podjetij. V bodoče
se bom osredotočil na
trajnost, zelene tehnologije
ter digitalizacijo.«

16

mag. Mojca
Lozej,

Aleš Čerin,

22

Emilija Mitrović
Miloš,

študentka: »Kandidiram,
ker je Ljubljana mesto
mladih in izjemno zeleno
mesto. Predvsem se
veselim dokončne obnove
Centra Rog in osrednjega
mladinskega centra v Palači
Cukrarna.«

dr. Marta Bon,

docentka na fakulteti za
šport: »Želim še naprej
soustvarjati naše mesto.
Želim delovati v ekipi
župana Zorana Jankovića,
zato ker se dela dobro,
veliko, odgovorno in
z ljubeznijo za mesto
Ljubljana.«

12

11

Rok Žnidaršič,

arhitekt: »Uspešno
zgodbo župana Zorana
Jankovića podpiram in se
ji pridružujem, zato ker
podpira razvoj mesta po
strokovnih načelih.«

Stanka
Ferenčak Marin,

upokojenka: »Veselim se
vseh uresničenih projektov.
Izpostavljam Atletski
center Ljubljana (Žak), ki
bo dal številnim mladim
priložnost, da bodo pridobili
nove možnosti in vrline za
uspešno življenje.«

17

Boštjan Koritnik,

finančna svetovalka:
»V prihajajočem mandatu se
najbolj veselim nove podobe
Roga in pa zavedanja, da se
največ pozornosti namenja
najranljivejšim skupinam,
starejšim in otrokom, ter
zdravstvu, izobraževanju,
kulturi in športu.«

6

pravnik: »Ljubljana je v
preteklih letih osvojila
ogromno nagrad, predvsem
mednarodnih, s čimer je
pridobila na ugledu in s tem
denimo tudi na turističnem
obisku. Moj cilj je, da v
naslednjem mandatu
županu ter njegovi ekipi te
nagrade pomagam obdržati,
hkrati pa tudi osvojiti nove.«

18

Nada Verbič,

upokojenka: »Kandidiram
zato, ker želim še naprej
soustvarjati podobo mesta
v korist vseh meščank in
meščanov, v naši lepi, varni,
čisti in socialni Ljubljani.
V Listi Zorana Jankovića
smo pripravljeni na nove
izzive, ki nam jih prinaša
prihodnost.«

23

Tone Kastelic,

upokojenec: »V Odboru
za stanovanjsko politiko
imamo v načrtu veliko
število neprofitnih
stanovanj za mlade in
družine v Ljubljani.«

24

Grega Ciglar,

pomočnik direktorja: »Zato,
da se bo Ljubljana še
naprej razvijala tako kot do
sedaj, moramo na volitvah
podpreti župana Zorana
Jankovića in neodvisno
Listo Zorana Jankovića.«
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ker ljubimo Ljubljano
25

dr. Sonja Novak
Lukanović,

direktorica, profesorica:
»Lista z županom Zoranom
Jankovićem je garancija, da
bodo načrtovani projekti,
usmerjeni v izboljšanje
kakovosti življenja vseh
generacij v najlepšem
mestu na svetu, uresničeni.«

26

Klemen Avbelj,

profesor športne vzgoje:
»Lista Zorana Jankovića je
podpora našemu županu.
Slovenija potrebuje
sposobne ljudi, enako velja
za Ljubljano. In z gotovostjo
bodo lahko dokončani
projekti, ki so že v teku.«

31

Eva Strmljan
Kreslin,

direktorica: »Mesto za
mlade družine naredi veliko,
zagotavljam, da bo naredilo
še več. V naslednjem
mandatu odpiramo dva nova
družinska centra, tako da
bomo lahko zadostili veliki
večini potreb po podpori
mladih družin v Ljubljani.«

37

Irena Kokovnik,

upokojenka: »Verjamem
v delo župana, ki ima
vizijo. Vem, da lahko v
naslednjem mandatu spet
naredi ogromno in da bomo
z veseljem rekli, to je naša
Ljubljana.«

43

27

Mirjam Kanalec,
komercialistka:
»Vsem prijateljem iz tujine
ponosno povem, da živim
v Ljubljani. Ker je lepa in
dostopna tudi za osebe z
oviranostmi. Zato še naprej
kandidiram na Listi Zorana
Jankovića.«

32

Duško
Vujanović,

38

Amir Crnojević,

vodja programov: »Na
Listi Zorana Jankovića
kandidiram že tretji mandat,
ker vedno preidemo iz
besed k dejanjem.
V teh letih smo uresničili
veliko število projektov in
verjamem, da jih lahko tudi
v prihodnje.«

44

Tomaž Kučič,

poveljnik Gasilske brigade
Ljubljana:
»Najbolj se veselim
izgradnje Južne izpostave
Gasilske brigade Ljubljana
ob Barjanski cesti, s
pomočjo katere se bo za kar
30 % izboljšal odziv gasilske
službe.«

33

Mateja Špan,

svetovalec: »Na Listi Zorana
Jankovića kandidiram zato,
ker cenim njegovo ekipo in
njega kot župana. Veselim
se vseh novih projektov,
ki bodo še dodatno zvišali
kakovost bivanja v našem
mestu.«

28

vodja projektov: »V čast mi
je, da lahko kandidiram na
Listi Zorana Jankovića, ki
je z ekipo v zadnjih štirih
mandatih naredil več kot pa
so vsi predhodniki v zadnjih
96 letih od Ivana Hribarja
naprej.«

39

mag.
Valerija Medic,

svetovalka: »Ljubljana
je mesto za vzor, zelena
prestolnica, prijazna,
napredna in čudovita. Skupaj
z ekipo si bomo prizadevali,
da bo življenje v prestolnici
za vse someščane in druge
prebivalce še bolj polno in
prijazno.«

45

29

mag.
Verica Šenica
Pavletič,

Haris
Muratagić,

vodja urada: »Prepričan
sem, da je pred nami
še veliko lepih in dobrih
zmag.«

direktorica: »Naše mesto
je iz dneva v dan bolj
očarljivo. Opazni so navdih,
delovna strast in celostni
načrt ekipe, ki usmerja
ta napredek. Verjamem
v opus župana Zorana
Jankovića in vseh njegovih
sodelavcev, zato ponovni
kandidaturi izrekam iskreno
podporo.«

študentka: »Kandidiram,
ker župan veliko dela za
mlade, šport in kulturo.
Kot nekdanja športnica bi
izpostavila Center Stožice, v
katerem je še pred kratkim
na svetovnem prvenstvu
v odbojki vladala prava
evforija.«

35

mag.
Nives Cesar,

36

Žiga Oven,

prokurist: »Ponosen sem
na Cesto dveh cesarjev,
ki izgleda fenomenalno,
veselim se končane ceste
v Črno vas in novega
mandata, ko bomo lahko
nadaljevali z delom.«

prokuristka: »Rezultati 16
let v Ljubljani dokazujejo,
da je vredno župana in
Listo Zorana Jankovića
podpirati še naprej, za
naslednje obdobje in za
nove rezultate.«

40

Barbara Hieng
Samobor,

Živa Otoničar,

ravnateljica: »Ljubljana
je moje mesto, zato mi je
zelo pomembno kdo je
njen župan. In želim si, da
se Ljubljana še naprej tako
razvija.«

34

30

41

Jure Zdovc,

42

Tatjana
Železnik,

trener: »Zorana poznam
že skoraj 40 let od mojega
prihoda v Olimpijo. Že
takrat je bil zaljubljen v
šport in vedno skušal
pomagati. Kot župana
ga podpiram od vsega
začetka, saj je eden redkih,
ki mu je mar za šport, ne
samo v besedah, ampak
tudi v dejanjih.«

lastnica gostinstva:
»Ljubljano imam rada.
Zato ji želim le najboljše.
Ekipa Zorana Jankovića
je prav to! Je najboljša za
Ljubljano! Zato sem vesela,
da sem del te tudi jaz.«

17
Robert Pešut
Magnifico,

glasbenik: »Veseli me
in lahko bi rekel, da sem
morda celo ponosen na
to, da sem zopet na Listi
Zorana Jankovića.«

mag.
Suzana Antić,

ravnateljica: »Z Listo si želim
nadaljevanja kontinuitete
razvoja mesta, kjer bo
vsak meščan viden, slišan
in spoštovan. Posebno
se veselim realizacije
novogradnje vrtca na
Karunovi, kjer bodo najmlajši
meščani pridobili kakovostne
prostore bivanja.«

Jože Mermal,

predsednik upravnega
odbora: »Ljubljana je
urejena, varna in zelena
evropska prestolnica.
Imamo urejeno komunalno
in prometno infrastrukturo,
nove in prenovljene vrtce
ter šole. To smo dosegli
z močno Listo Zorana
Jankovića.«

Močna in neodvisna
Lista Zorana Jankovića
je garancija za
učinkovito delovanje
občine in razvoj
Ljubljane.

1

za Listo Zorana
Jankovića za
mestni svet
za Zorana
Jankovića
za župana
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Uresničeni
projekti za višjo
kakovost življenja

Vrtec Ciciban, enota Ajda

Objekt vrtca smo obnovili in zgradili
večnamenski prostor.
Četrtna skupnost POSAVJE

Uresničeno z vašim zaupanjem
in usposabljanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami namenili 2,6
milijona evrov.
• V preteklih štirih letih smo namenili
približno 3 milijone evrov za
štipendiranje nadarjenih dijakov
in študentov (457 štipendij), za
nadstandardne storitve v osnovnih
šolah pa kar 15,5 milijona evrov.
• Z energetskimi obnovami stavb
smo porabo energentov zmanjšali
za skupno 12 milijonov kWh in tako
zmanjšali emisije CO2 za 3.800 ton.
S tem smo prihranili skoraj 200.000
dreves.
• V Ljubljani skrbimo za več kot 200
javnih otroških igrišč.

• Za vzgojo in izobraževanje
namenjamo kar 32 % proračunskih
sredstev MOL, v preteklem mandatu
skupaj 536 milijonov evrov, od tega
200 milijonov evrov za investicije v
infrastrukturo vrtcev in šol.
• Z obsežnimi prenovami in
novogradnjami smo poskrbeli, da so
vsi javni vrtci in javne osnovne šole
potresno varni.
• Leta 2018 smo odprli prvi
specializirani razvojni avtistični
oddelek (vrtec Pedenjped) in zaradi
spodbudnih rezultatov v letu 2020 še
dva oddelka (vrtec Vodmat in vrtec
Miškolin).
• V iztekajočem se mandatu smo
centru Janeza Levca za izobraževanje

Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta
Enoto vrtca
smo obnovili.

Četrtna skupnost POLJE

Vrtec Pedenjped, enota Učenjak

Celovite ali energetske obnove
so bili deležni še:

Objekt vrtca smo obnovili, prenovili kuhinjo in
dozidali tri nove oddelke.
Četrtna skupnost SOSTRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo
V Kašlju smo zgradili
nov objekt vrtca.

Četrtna skupnost POLJE

Vrtec Galjevica

Vrtec smo obnovili in dodatno zgradili
večnamenski prostor.
Četrtna skupnost RUDNIK

•
•
•

Vrtec Jelka, enota Jelka
Vrtec Najdihojca, enota Čenča
Vrtec H.C. Andersen, enota Lastovica
Vrtec Vodmat, enota na Korytkovi 26
Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara
Vrtec Najdihojca, enota Biba – tudi nova kuhinja
Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav
Vrtec Jelka, enota Palčki
Vrtec Viški gaj, enota Zarja
Vrtec Kolezija, enota Murgle – prenovljena
kuhinja in izgradnja večnamenskega prostora
Vrtec Trnovo, enota Kolezijska
Vrtec Viški vrtci, enota Rožna dolina – dozidava
in prenova kuhinje
Vrtec Šentvid, enota Sapramiška - ureditev
prostorov pralnice, kuhinje in uprave
Vrtec Pedenjped, enota Šlik-Šlak
Vrtec Galjevica, enota Jurček - celovita ureditev igrišča
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Novih pridobitev so bile
deležne še:
Nov prizidek
•
•
•
•
•

OŠ Vič
OŠ Vrhovci
OŠ Koseze
OŠ Zadobrova
OŠ Oskarja Kovačiča

Nova šolska športna in otroška igrišča

Osnovna šola Riharda Jakopiča

Osnovna šola Nove Fužine

Četrtna skupnost ŠIŠKA

Četrtna skupnost MOSTE

Prenovljena šola je bogatejša za prizidek s
telovadnico.

Šolo smo nadzidali ter prenovili prostore šole in vrtca.
Obnovili smo tudi šolsko in športno igrišče.

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Osnovna šola Kolezija

Šolo na Splitski 13 smo obnovili z nadomestno gradnjo
ter prizidali telovadnico.

Nova pridobitev celovito prenovljene šole je tudi
novo šolsko igrišče.
Četrtna skupnost JARŠE

Četrtna skupnost TRNOVO

Osnovna šola Maksa Pečarja
Osnovna šola Vodmat
Šolo smo celovito prenovili.

Prenovljena šola ima novo telovadnico in zunanje
športno igrišče.
Četrtna skupnost ČRNUČE

Četrtna skupnost CENTER

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Konservatorij ima novo streho ter sodobno koncertno
dvorano z vrhunsko akustiko.
Četrtna skupnost CENTER

Osnovna šola
Milana Šuštaršiča
Šola ima nov prizidek.

Četrtna skupnost BEŽIGRAD

• OŠ Franca Rozmana Staneta
• OŠ Mirana Jarca
• OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Celovite ali energetske obnove
• OŠ Franca Rozmana Staneta
• OŠ Oskarja Kovačiča, podružnica Rudnik
– obnova objekta s preureditvijo hišniškega
stanovanja
• OŠ Livada – obnova objekta z dozidavo učilnic
• OŠ Zalog – obnova objekta s prenovo kuhinje,
ureditvijo knjižnice ter prizidavo telovadnice
• OŠ Trnovo
• OŠ Danile Kumar, stavba II
• OŠ Polje
• OŠ Poljane

Nove kuhinje
• OŠ Danile Kumar
• OŠ Spodnja Šiška
• OŠ Kolezija, lokacija Cesta v Mestni log
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Osnovna šola
Miška Kranjca

Osnovna šola Vižmarje Brod

Četrtna skupnost DRAVLJE

Četrtna skupnost ŠENTVID

Ob šoli smo zgradili sodobno športno dvorano, uredili športno igrišče,
ploščad in parkirišče.

Šola ima nov prizidek ter preurejen osrednji objekt.

Uresničeno z vašim zaupanjem
• Vzpostavili smo priljubljeni mladinski
mobilni center Ljuba in Drago, s
katerim skozi umetnost in kulturo
povezujemo soseske in sosede.
• Med epidemijo covida smo ustanovili
prvi digitalni mladinski center za
izvajanje psihosocialne pomoči na
daljavo in digitalno mladinsko delo.
• Sredstva za področje mladih
povečujemo (od leta 2018
8,3 milijona evrov).

Skupnostni center Borc

Skupnostni center Borc ob prenovljeni cesti naselja Španski borci je že drugi
mestni avtobus, ki so mu mladi nadeli novo podobo in vsebino.
Četrtna skupnost POLJE

KATKA IN KATJA

»S

LGBTQ aktivistki in mamici novorojenki

Mladinski center
Črnuče

Prostore za mlade smo celostno prenovili.
Četrtna skupnost ČRNUČE

Katjo sva res zaljubljeni
v Ljubljano. Ljubljana
nama ne predstavlja samo
starega centra mesta - ki si s svojo
lepoto in brezčasnostjo seveda zasluži
vse opeve - ampak tudi vse zelene površine, kjer lahko
vozičkava in sprehajava psa, vse različne priložnosti,
ki omogočajo razgibano delo in aktivnosti, prijazne in
odprte ljudi, ki dovoljujejo, da se v svojem bistvu res
počutiš dobro, prav tako pa nudi pisano izobrazbo in
odlično hrano. Vsekakor si želiva v prihodnosti še več
zelenih površin, saj nama v tem življenjskem obdobju
to najbolj koristi. Želiva, da je znotraj občanov čutiti
še več enakopravnosti in spoštovanja in želiva, da
Ljubljana ostane v srcu taka, kot je.«
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Uresničeno z vašim zaupanjem
• V Ljubljani je kultura investicija in ne strošek.
Področju kulture namenjamo 11 do 12 odstotkov
letnega proračuna (30 milijonov evrov letno) ter
dodatnih 6 do 14 milijonov evrov letno za investicije
v javno kulturno infrastrukturo. V letu 2021 skupaj
celo 50,5 milijona evrov.
• V Ljubljani se vsako leto zvrsti več kot 14.000
kulturnih dogodkov in prireditev – 70 odstotkov je
brezplačnih in tako dostopnih vsem.
• Na vsakoletnem festivalu kulturno-umetniške
vzgoje Bobri najmlajšim in mladim omogočamo
brezplačni obisk kakovostnih kulturnih prireditev.
V petih letih smo razdelili skoraj 70.000 vstopnic za
750 dogodkov.
• Posameznikom in organizacijam s statusom
javnega interesa na področju kulture brezplačno
oddajamo kar 241 prostorov (skupaj več kot
17 tisoč kvadratnih metrov).

Galerija Cukrarna

S prenovo nekdanje tovarne
sladkorja smo vzpostavili
Galerijo Cukrarna, največji
razstavni prostor, primeren tudi
za največje in najzahtevnejše
razstave in druge dogodke
ter tako povečali dostopnost
kulture za vse Ljubljančanke in
Ljubljančane.
Četrtna skupnost CENTER

• Z rednim sofinanciranjem zagotavljamo stabilnejše
pogoje za delovanje nevladnega sektorja v kulturi.
Število sofinanciranih projektov povečujemo (iz
122 v letu 2019 na 153 v letu 2022), prav tako
število sofinanciranih štiriletnih programov (iz 49
v letu 2019 na 56 v letu 2022). Skupna vrednost
znaša že 3,5 milijone evrov.

Mežnarija na Svetem Urhu

Prenovili smo prostore nekdanje mežnarije in v njih
postavili stalno spominsko razstavo.
Četrtna skupnost SOSTRO

Knjižnica Polje

V stanovanjski soseski Polje IV ima svoje prostore tudi Mestna
knjižnica Ljubljana.
Četrtna skupnost POLJE

VINKO MÖDERNDORFER,

slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, esejist,
gledališki, radijski, filmski in televizijski režiser

Hostel Celica

Leta 2019 prenovljen in
mednarodno uveljavljen
hostel ohranja svoje
kulturno in umetniško
izročilo, njegova ponudba pa
je vsako leto bogatejša.
Četrtna skupnost CENTER

»U

pam si trditi, da ima Ljubljana
več kulturniške in umetniške
duše kot celotna Slovenija.
V zavedanju, da je kultura edina prava vsebina
mesta, vodstvo mesta podpira kulturnike
in umetnike in to mnogo bolj načrtno in
organizirano, kot to počne naša ljuba država.«
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Stolba 8

Vila Zlatica

Nekdanji dom znamenitega ljubljanskega župana Ivana Hribarja smo celovito obnovili.
Svoj novi sedež v vili ima Mednarodna ustanova – Forum slovanskih kultur.
Četrtna skupnost ROŽNIK

Nekoč zapuščen in delno
porušen objekt je danes
novozgrajena stavba, v katerem
so danes poleg upravnih
prostorov JZ Ljubljanski grad
tudi prostori za gostujoče tuje
umetnike.
Četrtna skupnost CENTER

Križanke

Rekonstruirano ter nadgrajeno poletno
gledališče in nova streha.
Četrtna skupnost CENTER

Šentjakobski oder

Prenovili smo dvorano, zaodrje in
preddverje.
Četrtna skupnost CENTER

Turizem ponovno oživljen
Ljubljanski grad

Prenovili smo Plečnikove Šance, vzpostavili Grajsko kavarno, Zmajev brlog za otroke, grajsko
vinoteko Strelec in teraso na Bastiji ter uredili informacijski center z Grajsko trgovino.
Četrtna skupnost CENTER

MILAN KUČAN,

nekdanji predsednik Republike Slovenije

»S

lišim, lahko je tudi
boljše. Vedno. Tudi zdaj.
Zato se je skupaj s tistimi,
ki so že pokazali, da znajo, vredno potruditi, da
nam bo mesto zares prijazno. Poslušajmo se in
združimo moči. Uspelo nam bo. Odločimo se!«

• V Ljubljani in širši okolici so od turizma odvisne cele
družine, ta pomembna gospodarska panoga omogoča
številna delovna mesta, odpira poslovne priložnosti,
obenem je za mesto tudi vir namenskih sredstev za
številne prireditve, projekte in infrastrukturo.
• Smo največja turistična destinacija v Sloveniji,
vendar brez masovnega turizma. To dokazuje tudi t.i.
telemetrija: v času največje gneče poleti v Ljubljani je
bilo 80 % mobilnih telefonov sredi dneva slovenskih,
kar zgolj dokazuje, da imamo domačini radi svoje
mesto.
• Prvo polovico preteklega mandata sta zaznamovali
velika rast in razcvet turizma, drugo pa velik
upad zaradi pandemije koronavirusa. V letu 2022
se turizem z zmagoslavjem vrača.
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Uresničeno z vašim zaupanjem
• Vsako leto za programe športa, brez
upoštevanja investicij, namenimo kar
12 milijonov evrov, od tega izvajalcem
programov (ki jih je več kot 200)
približno 6,5 milijona evrov.
5,5 milijona evrov znaša vrednost
300.000 brezplačnih ur uporabe več kot
150 športnih objektov.
• V okviru energetskih prenov stavb,
s katerimi zmanjšujemo porabo
energentov, povečujemo delež
obnovljivih virov energije in zmanjšujemo
emisije toplogrednih plinov, smo
prenovili tudi mnoge športne objekte,
med njimi kopališče Tivoli in hokejsko
dvorano v Hali Tivoli, dvorano Stožice,
večnamensko dvorano, stadion in bazen
na Kodeljevem, strelišče na Rudniku in
športno dvorano Krim.
• Nove športne pridobitve so tudi teniška
igrišča na Viču, zunanji nogometni
igrišči v Stožicah, plezališče v Tivoliju,
prvo pametno košarkarsko igrišče
Gorana Dragića in športna igrišča pod
dvorano Tivoli.

Športni park Kodeljevo

Šport in rekreacijo omogočamo tudi v
prenovljeni dvorani in na stadionu Kodeljevo.
Četrtna skupnost MOSTE

Športni center Baza

Otoki športa

Četrtna skupnost GOLOVEC

VSE ČETRTNE SKUPNOSTI

Dvorana v Štepanjskem naselju je uspešen primer javno
zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in
vrhunskimi nogometaši Boštjanom Cesarjem, Bojanom
Jokićem in Sašo Abrićem.

Na 141 otokih športa spodbujamo
gibanje na prostem, na trinajstih pa
organiziramo brezplačno vodeno
telovadbo.

GORAN DRAGIĆ

Dvorana in igrišče Vižmarje Brod

slovenski košarkar

Velika pridobitev za šolo in okolico sta zagotovo nova
telovadnica in zunanje igrišče.

»Ž

Četrtna skupnost ŠENTVID

upan Janković je dober človek,
to je vse, kar šteje, vse ostalo je
samo politika.«

Kolopark Cesta v Gorice
Košarkarsko igrišče smo uredili
v Savskem naselju.

Na pobudo številnih stanovalcev ter krajanov
smo ob stanovanjski soseski Javnega
stanovanjskega sklada MOL uredili nov
kolopark.

Četrtna skupnost BEŽIGRAD

Četrtna skupnost VIČ

Igrišče Luke Dončića

Kolopark Fužine

Vzpostavili smo največji
kolopark v Ljubljani.
Četrtna skupnost MOSTE
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Uresničeno z vašim zaupanjem
• V Zdravstvenem domu Ljubljana smo vzpostavili
prvi mobilni simulacijski center na primarni ravni
v Sloveniji (Sim Center), ki zdravstvenim ekipam
in laikom omogoča praktično usposabljanje z
uporabo najsodobnejše opreme.
• Avtomatiziran laboratorijski sistem za analizo
vzorcev krvi v ZDL Center je visoko zmogljiv in
tehnološko najnaprednejši sistem v osnovnem
zdravstvu v Sloveniji.
• Mrežo lekarniške dejavnosti v Ljubljani sestavlja
29 enot Lekarne Ljubljana in 14 koncesionarjev.
Javno mrežo lekarn stalno posodabljamo in
širimo (skupaj že 54 enot v 20 občinah). Lekarna
Ljubljana je prva razvila storitev telefarmacije,
ki omogoča posvet z magistrom farmacije na
daljavo. Šest lekarn je Demenci prijazna točka.

ZDL Bežigrad
Z novim sodobnim prizidkom
in enoto Lekarne Ljubljana,
opremljeno z lekarniškim
robotom za izdajo zdravil, smo
nadgradili prizadevanja za še
bolj varno in kakovostnejšo
obravnavo uporabnic in
uporabnikov ter izboljšali
delovne pogoje za sodelavke
in sodelavce.

• Za sofinanciranje programov javnih zavodov in
nevladnih organizacij na področju zdravstva smo
od leta 2018 namenili več kot 11 milijonov evrov.
• V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, ki je na
področju pomoči na domu največji v državi, letno
nudimo pomoč več kot 1.500 uporabnikom. Od
leta 2009 javno storitev izvaja tudi koncesionar
Zavod Pristan.

Z gradnjo, nakupi ali
obnovami smo povečali
stanovanjski fond
• Stanovanjska soseska Brdo II
174 mestnih stanovanj
• Stanovanjska soseska Rakova jelša II
156 mestnih stanovanj
• Stanovanjsko-poslovna soseska Polje IV
64 mestnih stanovanjskih enot (od tega 16
bivalnih enot)

Četrtna skupnost BEŽIGRAD

NINA GASPARI,

voditeljica najbolj poslušanega slovenskega podjetniškega
podcasta Lovim ravnotežje

»L

jubljana se je v zadnjih letih
iz sramežljivega dekleta razvila
v svetlečo evropsko gospodično,
ki samozavestno gradi svoj edinstven
karakter. Mesto je ujelo najlepše ravnotežje med
urbanim utripom in sproščenim obmestnim živžavom.
Zame je Ljubljana najlepše mesto na svetu. Je moje
pristanišče in umirjena oaza v podivjanem svetu, je mesto
tisočerih nasmehov, prijaznih pogledov, neskončnih poti,
novih priložnosti in spoznanj. In, predvsem, je moj dom.«

• Večstanovanjska stavba na Zarnikovi ulici
novih 7 bivalnih enot
• Večstanovanjska stavba na Pečinski
6 mestnih stanovanj
• Stavba na Kunaverjevi – 3 mestna stanovanja
• Večstanovanjska stavba na Zaloški
38 mestnih stanovanj
• Prenovljena stavba na Vodnikovi cesti
za 12 varovancev Dolfke Boštjančič Draga
• Nakup starejšega mestnega stanovanja na
Cesti španskih borcev in starejše bivalne
enote na Fabianijevi

Večstanovanjska stavba na Zaloški

Zgradili smo večstanovanjsko stavbo z 38 stanovanji.
Četrtna skupnost POLJE
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Stanovanjska soseska Brdo II

Soseska s 174 stanovanji je prilagojena tudi
osebam z oviranostmi.
Četrtna skupnost ROŽNIK

Uresničeno z vašim zaupanjem
• Za gradnjo, nakupe in obnovo stanovanjskih
enot smo od leta 2018 namenili
64 milijonov evrov in zagotovili dodatnih
451 stanovanjskih enot.
• V Javnem stanovanjskem skladu MOL
oddajamo 4.433 stanovanjskih enot 11.683
Ljubljančankam in Ljubljančanom.
Od leta 2006 smo stanovanjski fond povečali
za kar 45 %.
• Oskrbovana stanovanja za starejše za
nakup gradijo zasebni investitorji, najemna
oskrbovana stanovanja z neprofitno
najemnino pa tudi Javni stanovanjski sklad
MOL, v Trnovem, Dravljah in Murglah skupaj
82 stanovanj.
Stanovanjska soseska Polje IV

• V okviru programa Ljubljana moje mesto smo
obnovili stavbne lupine v skupni vrednosti
6,3 milijone evrov.

V soseski s 64 stanovanji, od tega 16 bivalnimi enotami, smo vzpostavili
knjižnico in večnamensko dvorano. Kmalu bo prostore imela tudi lekarna.
Četrtna skupnost POLJE

ANITA OGULIN,

predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje

»S

rčno sem
hvaležna županu,
gospodu Zoranu
Jankoviću, ki je v času
našega dolgoletnega
sodelovanja, skupaj z ekipo,
več tisoč meščanom pomagal iz
velikih socialnih in življenjskih
stisk. Vselej so bili toplo sprejeti
in slišani, kar je za človeka v stiski
zelo pomembno. Njegova zasluga
pa je, da je naše mesto postalo
čudovita evropska razglednica.«

RAJKO KENDA,

pediater, nekdanji strokovni direktor Pediatrične
klinike in predsednik zdravstvenega sveta

»D

a ne bi kdo mislil, da
v celoti podpiram lik in
delo gospoda Jankovića.
Ampak če damo na eni strani na
tehtnico vse, kar je dobrega storil in na drugo tisto,
s čimer se povsem ne strinjam, govorim zlasti o
vila blokih, potem se tehtnica povsem dramatično
nagne v njegovo korist. Tako da si sebično želim,
da dobi še en mandat in gre potem v penzijo. Da bo
videl, da se imamo tudi v penziji fino.«
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Uresničeno z vašim zaupanjem

Cesta dveh cesarjev

Urejene in varnejše površine za
pešce in kolesarje.
Četrtna skupnost TRNOVO

Letališka cesta

Prenovljena cesta z novim drevoredom in urejenimi
površinami za pešce ter kolesarje.
Četrtna skupnost JARŠE

Zaloška cesta

Po prenovljeni in ozelenjeni cesti je
vožnja prijetnejša in varnejša.
Četrtna skupnost POLJE

• Območje za pešce v mestnem središču obsega že
17 hektarjev in ga dodatno širimo (+ 2 hektarja).
• V mestnem središču je brezplačno na voljo že 8
električnih vozil Kavalir in 20 prijaznih voznikov,
ki so odlični ambasadorji našega mesta.
• Z električnim vlakcem Urban se je po mestu
popeljalo že več kot 125.000 navdušenih potnic
in potnikov.
• Ljubljana je bila že trikrat zapored uvrščena na
lestvico Copenhagenize Index – 20 kolesarjem
najprijaznejših mest na svetu.
• Vozni park javnega potniškega prometa ves čas
posodabljamo. Že več kot polovico avtobusov
LPP tako poganjajo okolju prijazna pogonska
sredstva (od leta 2018 smo pridobili 61 novih
avtobusov). Ob tem preverjamo nove alternative
za prihodnost in testiramo uporabo električnih
avtobusov in avtobusov na vodik.
• 95,4 % prebivalk in prebivalcev ima do najbližjega
postajališča LPP manj kot 500 m.
• Upokojenci in upokojenke, imetniki Evropske
kartice ugodnosti za invalide, vojni veterani in
osebe starejše od 65 let, ki niso v delovnem
razmerju, uporabljajo mestni javni prevoz
brezplačno.
• V Ljubljani imamo že skoraj 310 km urejenih
kolesarskih površin.
• 123 enosmernih cest v skupni dolžini 28 km je
urejenih za kolesarjenje v obe smeri.
• Na stojalih za kolesa po Ljubljani je možno
prikleniti že več kot 10.000 koles.
• Število uporabnic in uporabnikov sistema
BicikeLJ vztrajno raste (254.000 registriranih
uporabnikov), skupaj že skoraj 10 milijonov
izposoj (vsako kolo je v povprečju uporabljeno
osemkrat na dan, kar je največ na svetu).
Povečujemo tudi število postajališč in koles (od
leta 2018 dodatnih 27 novih postajališč z 270
kolesi), uporabnicam in uporabnikom je na voljo
že 84 postajališč z 840 kolesi.
• V Ljubljani so za izposojo testno na voljo tudi
električna kolesa Nomago Bikes (17 postajališč
s 127 priklopi na javnih površinah). Da lahko svoj
avtomobil pustite doma, ali pa ga sploh nimate,
so za souporabo na voljo električna vozila
Avant2Go na kar 110 zasebnih in javnih lokacijah
po mestu.
• Z urejanjem kolesarske infrastrukture raste
tudi število kolesarjev v mestu. Leta 2021 so
4 kolesarski števci (ob Drenikovi, Celovški,
Dunajski in Kajuhovi cesti) skupaj zabeležili že
3.439.913 voženj.
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Pot Roberta Blinca

Hruševska cesta

Četrtna skupnost ROŽNIK

Četrtna skupnost GOLOVEC

Cesta je varnejša za pešce in
kolesarje.

Uredili smo novo kolesarsko
povezavo.

Litijska cesta

Uredili smo prometno in komunalno infrastrukturo.
Četrtna skupnost GOLOVEC

Šmartno

Z novo cesto smo prometno razbremenili
stanovanjske predele.

Na pobudo občanov smo
skupaj z DRSI uredili državno
cesto v Šmartnem pod
Šmarno goro. Obnovo ceste
je financirala Direkcija za
infrastrukturo, v Mestni občini
Ljubljana pa smo zagotovili
komunalno ureditev in nove
pločnike.

Četrtna skupnost POLJE

Četrtna skupnost ŠMARNA GORA

Industrijska cesta v Zalogu

Rekonstrukcije cest ali spremembe prometnega režima od 2018
Večji posegi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arničeva ulica
Barjanska cesta (odsek)
Brdnikova ulica (odsek)
Cesta dveh cesarjev (odsek)
Cesta španskih borcev
Črnovaška cesta
Dalmatinova ulica
Dunajska cesta
Drenikova ulica
Erjavčeva ulica
Gosposvetska cesta
Grablovičeva ulica
Groharjeva cesta
Hotimirova ulica
Hradeckega cesta
Industrijska cesta v Zalogu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kajuhova ulica
Kamniška ulica
Korytkova ulica
Malo Trebeljevo
Medvedova cesta
Kotnikova ulica
Kolodvorska ulica
Letališka cesta
Njegoševa cesta
Novo Polje, cesta I
Novo Polje, cesta X
Parmova ulica
Pesarska cesta
Prešernova cesta
Podutiški nadvoz z okolico
Poljanska cesta
Pod topoli

• Pot Roberta Blinca
• Rakuševa cesta in krožišče
pri trgovskem centru Aleja
• Samova ulica
• Šestova ulica
• Tavčarjeva ulica
• Trstenjakova ulica
• Trubarjeva cesta
• Tržaška cesta
• Ulica 4. julija
• Ulica Angelce Ocepkove
• Ulica Bežigrad
• Ulica Jožeta Jame
• Ulica talcev
• V Murglah
• Volavlje–Janče
• Vodnikova cesta

• Zaloška cesta in
novo krožišče v Kašlju
• Zdešarjeva cesta

Manjši posegi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anžurjeva ulica
Bohoričeva ulica
Bratislavska cesta
Cesta na Janče
Cigaletova ulica
Detelova ulica
Dvorakova ulica
Gramozna pot
Gabrje–Janče
Javor–Ravno Brdo
Jakšičeva ulica
Karlovška cesta

• Kersnikova ulica
• Križišče Samova–
Vodovodna
• Livarska ulica
• Lončarska steza
• Novo Brdo
• Pot na Grad (Na Stolbi)
• Regionalna cesta
Šentjakob–Domžale
• Robbova ulica
• Ulica borcev za severno
mejo
• Ulica Reber
• Ulica Jana Husa
• Valjhunova ulica
• Vojkova cesta
• Vošnjakova ulica
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Podutiški nadvoz

Ena izmed prednosti celovito prenovljenega nadvoza so
nove kolesarske površine, ki jih ni bilo.

Cesta Andreja Bitenca

Četrtna skupnost DRAVLJE IN ŠIŠKA

Del ceste je že prenovljen, preostalo bomo uredili v sklopu
projekta Čisto zate.
Četrtna skupnost DRAVLJE

Vodnikova cesta

Dunajska cesta

Četrtna skupnost ŠIŠKA

Četrtna skupnost POSAVJE IN BEŽIGRAD

Kolesarji in pešci imajo večje in varnejše
površine.

Na prenovljeni cesti smo izboljšali rastne razmere
obstoječim drevesom ter zasadili 79 novih.

Tržaška cesta

Parkirišče P+R Stanežiče

Četrtna skupnost VIČ

Četrtna skupnost ŠENTVID

Na prenovljeni cesti smo obnovili komunalno infrastrukturo in z 249
novimi drevesi poskrbeli za dodatno ozelenitev.

Z gradnjo parkirišč P+R zmanjšujemo število avtomobilov v mestu. Na šestem, ki smo ga
uredili v Stanežičah, imamo tudi eno najbolje opremljenih parkirišč za kolesarje.
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BicikeLJ

Trubarjeva ulica

Četrtna skupnost DELUJE V VEČ ČETRTNIH SKUPNOSTIH

Četrtna skupnost CENTER

Zelo uspešen sistem izposoje koles BicikeLJ je veliko doprinesel
k trendu rasti kolesarskega prometa v Ljubljani.

Prenovljena ulica je še
prijetnejša.

Prekmurski trg

Nov kakovostni javni prostor, namenjen druženju in
prireditvam, je ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom postal
Prekmurski trg, na katerem smo postavili tudi spomenik.
Četrtna skupnost CENTER

Trg mladinskih delovnih brigad (Trg MDB)
Uredili smo nove tlakovane površine, zasadili 18 dreves,
namestili ulično pohištvo in razsvetljavo.
Četrtna skupnost CENTER

Klinko Kavalir

Parkiranje v prvi pokriti javni kolesarnici, ki ima 78 mest za navadna in 14
mest za električna kolesa, je brezplačno.

Za starejše in gibalno ovirane
smo leta 2021 s pomočjo EU
sredstev vpeljali pilotni projekt
prevoz na klic Klinko Kavalir,
s katerim smo občutno olajšali
premikanje med klinikami
UKC Ljubljana in Onkološkim
inštitutom Ljubljana.

Četrtna skupnost CENTER

Četrtna skupnost CENTER

Garažna hiša Kongresni trg
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Projekt
ČISTO ZATE dograditev
kanalizacije
• Z izgradnjo povezovalnega kanala
C0 bomo dodatno zavarovali čisto
pitno vodo v Ljubljani.
• Stopnjo priključenosti na javno
kanalizacijo iz 68% (2007) oz. 88%
(2017) povečujemo na 98%.
• V sklopu projekta urejamo
kanalizacijo na 261 ulicah, s
čimer bo v Ljubljani ukinjenih
4.500 greznic (v treh občinah
skupaj pa 6.400 greznic), iz
katerih je odpadna voda doslej
nenadzorovano prehajala v okolje
in podtalnico.
• Na kanalizacijski sistem bodo
dodatno priključena gospodinjstva
s skupaj 22.000 prebivalkami in
prebivalci.
• Nadgrajena Centralna čistilna
naprava bo zmogljivejša in bo
omogočala terciarno čiščenje
odpadnih voda (odstranjevanje
dušikovih in fosforjevih spojin).

Seznam cest in ulic, na katerih smo že uredili
komunalno infrastrukturo
• Stoženska ulica
• Ulica Stožice
• Zadobrovška cesta
(delno)
• Vevška cesta
• Milčetova pot
• Polje, Cesta XVI
• Polje, Cesta XXVIII
• Polje, Cesta XXX
• Polje, Cesta XXXII
• Polje, Cesta XXXVI
• Polje, Cesta XXXVIII
• Polje, Cesta XLVI
• Polje, Cesta XXII (delno)
• Polje, cesta XLIV
• Hruševska cesta
(delno)
• Trpinčeva ulica
• pot med Litijsko cesto
in Hruševsko cesto
• Litijska cesta (delno)
• Gramozna pot
• Agrokombinatska
cesta
• Pot v Zeleni gaj
• Dolenjska cesta
• Gornji Rudnik I
• Gornji Rudnik II (delno)

• Zakrajškova ulica
• Cesta Andreja Bitenca
(delno)
• Zalaznikova ulica
• Galičeva ulica
• Vagajeva ulica
• Ulica Nade
Čamernikove
• Jarčeva ulica
• Studenec
• Cesta dveh cesarjev
• V Zalar
• V Toplice
• Ob studencu
• Kašeljska cesta
• Anžurjeva ulica
• Vevška cesta (delno)
• Cimermanova ulica
(delno)
• V Sige
• Pot na Rakovo jelšo
(delno)
• Ob Barjanski cesti
• Sibirija
• Mokriška ulica
• Sončna pot
• Cesta na Ježah
• Cesta na Kope

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pšatnik
Šmarnogorska pot
Šmartno (delno)
Gustinčičeva ulica
Ulica Jožeta Štruklja
Cesta 13. julija
Cesta II. grupe odredov
(delno)
Cesta Andreja Bitenca
Na Trati
Arharjeva cesta
Novo Polje, cesta XII
Novo Polje, cesta XVI
Novo Polje, cesta XXI
Novo Polje, cesta XXIII
Cesta v Zajčjo dobravo
Dunajska cesta
Udvančeva ulica
Cesta Urške Zatlerjeve
Pipanova pot
Medveščkova ulica
Kočenska ulica
Ogrinčeva ulica
Ulica Mire Miheličeve
Brdnikova ulica

Uresničeno z vašim zaupanjem
• Ljubljana je med najbolj zelenimi prestolnicami sveta, mesto pa še dodatno
ozelenjujemo. Od leta 2018 smo zasadili že več kot 3.400 dodatnih dreves – nove
drevorede ob prenovah cest, medovite vrste parkovnih dreves in sadno drevje.
• Od leta 2006 smo vzpostavili več kot 100 hektarjev novih javnih zelenih površin, namenjenih
sprostitvi, rekreaciji, športu in druženju ter posadili več kot 40.000 novih dreves.
• 78 % prebivalk in prebivalcev MOL ima do najbližjega parka manj kot 400 metrov,
približno 90 % pa manj kot 800 metrov.
• Skoraj 90 % prebivalk in prebivalcev ima do najbližjega otroškega igrišča manj kot
800 metrov.
• V sodelovanju z meščankami in meščani od leta 2019 vsako leto izberemo Drevo leta.
Ljubljana je nosilka mednarodnega naslova Mesto dreves.
• Ljubljana je prestolnica z najvišjim deležem ločeno zbranih odpadkov v gospodinjstvih
(več kot 70%). Po predelavi v RCERO Ljubljana odložimo na odlagališče le približno
desetino odpadkov, ostalo namenimo recikliranju ali energijski izrabi. Iz ločeno zbranih
bioloških odpadkov proizvajamo električno energijo, toploto in kompost najvišje
kakovosti.
• Vzpostavili smo že 6 pasjih parkov (Vilharjeva, Štepanjsko naselje, Koseze, Šmartinski
park, Clevelandska ulica, park Muste), naslednji bo v Tivoliju.
• Čebelarska zveza Slovenije nam je podelila zlato priznanje in naziv čebelam najbolj
prijazna občina (2019).

Trg MDB z novim pitnikom

Z visoko kakovostno pitno vodo, ki ne
potrebuje tehnološke obdelave, se lahko
odžejamo in osvežimo že na 52 pitnikih in
5 fontanah, dostopnih vsem.
Četrtna skupnost CENTER

Vrtički Vižmarje-Brod

Novo vrtičkarsko območje VižmarjeBrod omogoča vrtnarjenje tudi osebam z
oviranostmi.
Četrtna skupnost ŠENTVID
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Družinski park Muste

Na Fužinah smo z vzpostavitvijo novega
družinskega parka Muste z otroškim igriščem
in celostno ureditvijo desnega brega Ljubljanice
(nove sprehajalne poti s klopmi, plaža Muste,
pasji park) vzpostavili nov
javni prostor.
Četrtni skupnosti MOSTE, GOLOVEC

Novo otroško igrišče na
Sojerjevi ulici

Četrtna skupnost DRAVLJE

Zelene nadstrešnice

Zelene nadstrešnice avtobusnih postajališč, ki
smo jih z medovitimi rastlinami doslej ozelenili
že 16, blažijo poletno vročino in prispevajo k
dobremu počutju meščanov.

Četrtna skupnosti CENTER, BEŽIGRAD, MOSTE, JARŠE

Osrednje otroško igrišče park Tivoli

Od leta 2018 smo prenovili ali na novo vzpostavili 48
otroških igrišč. Med njimi je tudi osrednje igrišče v Tivoliju.
Četrtna skupnost CENTER

Miklošičev park

Park Kodeljevo

Četrtna skupnost CENTER

Četrtna skupnost MOSTE

Ob prenovi Miklošičevega parka smo uredili tlake in zelene
površine, zamenjali javno razsvetljavo ter poskrbeli za
zasaditev dodatnega zelenja.

Na Ulici Carla Benza smo z zasaditvijo novih
kostanjevih dreves obnovili še en naravno
kulturni spomenik Ljubljane.

Vrtički na Grbi

Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice

Četrtna skupnost ROŽNIK

Četrtna skupnost MOSTE

Za večjo prehransko samooskrbo smo doslej uredili že 9 vrtičkarskih
območij s približno 1.100 javnimi najemnimi vrtički, ki so med
uporabnicami in uporabniki zelo priljubljeni.

V celovito prenovljenem in nadgrajenem Zavetišču za zapuščene živali Gmajnice smo
vzpostavili najsodobnejše domovanje za pse in mačke. Uredili smo sprejemno in
veterinarsko ambulanto, prostore za prostovoljce, upravo in skladišča.

Povezovalni
vodovod
Volavlje-Janče

Črnuški bajer

Nekoč degradirana, danes pa nova zelena in
urejena površina v Ljubljani.
Četrtna skupnost ČRNUČE

Z izgradnjo
povezovalnega
vodovoda VolavljeJanče in prenovo
vodovodov JančeGabrje, Dolgi most in
Javor smo zagotovili
zanesljivo oskrbo
naselij s kakovostno
pitno vodo.
Četrtna skupnost
SOSTRO, VIČ
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Uresničeno z vašim zaupanjem
• Za protipoplavne ukrepe smo od leta 2011
namenili 17,3 milijone evrov.
• Za najbolj ogrožen se je izkazal JZ del
Ljubljane, zato smo zgradili zadrževalnik
na Brdnikovi in s tem bistveno povečali
poplavno varnost na območju Rožne
doline in Viča, izvedli smo protipoplavne
ukrepe ob Koseškem bajerju (z dvigom
brežin smo preprečili poplavljanje
tega območja), obnovili zadrževalnik
v Podutiku, izvedli dvig robnikov in
usmerjanje poplavne vode na levem
pritoku Bizoviškega potoka, dvignili
ograje na območju ob vrtcu in osnovni
šoli v Sostrem, obnovili most preko
Malega Grabna (Cesta dveh cesarjev –
PST).
• Čeprav je za urejanje vodotokov pristojna
država, smo očistili strugo Malega grabna
od Mokrške brvi do izlitja v Ljubljanico,
kanale in vodotoke na območju Rudnika,
Livade, Rakove jelše, Bizovika in Kosez
(Curnovec, Mostarjev graben, Požar, Ob
Lorenzzovi cesti, Bizoviški potok, Mihov
štradon, Črnovaška, Uršičev štradon, Volarbetonski del, desni pritok Pržanca). Izvedba
protipoplavnih ukrepov na Malem grabnu
bistveno zmanjšuje poplavno nevarnost na
območju Vrhovcev, Kosovega polja, Sibirije,
Viča in Dolgega mostu.

Suhi vodni zadrževalnik Brdnikova
Četrtna skupnost ROŽNIK

• Zapornica ob južni obvoznici AC
(financiral DARS) preprečuje dotok voda iz
Barja na območje Ilovice.
• Od leta 2015 tudi aktivno sodelujemo
pri izvajanju Državnega prostorskega
načrta za zagotavljanje poplavne
varnosti v jugozahodnem delu Ljubljane
in naselij v občini Dobrova - Polhov
Gradec: zagotavljamo določena
zemljišča za urejanje poplavne varnosti v
jugozahodnem delu Ljubljane, pomagamo
pri zagotavljanju prostora za odlaganje
zemljine, v sklopu tega projekta pa
smo financirali izdelavo projektne
dokumentacije za izgradnjo treh mostov
oziroma brvi (Opekarska cesta, Mokrška
brv, brv Dolgi most).
• Zaradi navedenih protipoplavnih ukrepov
so bili ob septembrskem intenzivnem
deževju objekti na tem tradicionalno
poplavnem območju obvarovani pred
poplavami.

Suhi vodni zadrževalnik v Podutiku
Četrtna skupnost DRAVLJE

• Potem, ko smo s prenovo vrtcev in šol zagotovili, da so vsi objekti
protipotresno varni, želimo pomagati tudi lastnikom večstanovanjskih stavb,
da bi za protipotresno obnovo stavb lahko prejeli evropska sredstva.
• Župan je že leta 2018 pozval evropsko komisijo, da ukrepe za povečanje
potresne varnosti umesti med prioritete evropske kohezijske politike po
letu 2020. Poziv je takrat namenil tudi slovenskim poslancem v Evropskem
parlamentu in takratnemu predsedniku Vlade RS.
• Evropsko sofinanciranje protipotresne ureditve večstanovanjskih stavb
doslej še ni urejeno, v MOL pa smo v tem času financirali izvedbo študije o
potresno najranljivejših stavbah in sedaj si prizadevamo pomagati, da bi lahko
etažni lastniki sanirali vsaj potresno najbolj ogrožene stolpnice v Ljubljani.
Tako pripravljamo OPPN za 8 stolpnic na Streliški in Hudovernikovi, ki bo
omogočil zunanjo utrditev teh stavb.
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• Za nakup novih gasilskih vozil smo od leta
2018 namenili več kot 3 milijone evrov, za
gasilsko zaščitno in reševalno opremo pa
2 milijona evrov.
• Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so v
preteklih štirih letih posredovali na skoraj
10.000 intervencijah in z učinkovito
pomočjo prispevali, da se v našem mestu
počutimo varno. Najstarejša in največja
poklicna gasilska enota v Sloveniji je letos
obeležila 100-letnico delovanja.

Gasilska brigada Ljubljana in redarska služba
MOL

Pokopališče Žale

Postavili smo nadstrešek
na Kerševanovih Žalah
in razširili žarni del
pokopališča Žale.

Pokopališče Polje

Razširjeno pokopališče
z novim poslovilnim objektom.
Četrtna skupnost POLJE

Četrtna skupnost BEŽIGRAD

Pokopališče Rudnik
Razširjeno pokopališče
Rudnik.

Četrtna skupnost RUDNIK

Uresničeno z vašim
zaupanjem
• V MOL je na daljinsko energetsko
oskrbo (vročevod 48 % in plinovod
33 %) priključenih že 81 % (približno
100.000) stanovanj.

Pokopališče Sostro

Pokopališče smo razširili in zgradili poslovilni objekt.
Četrtna skupnost SOSTRO

• Daljinska energetska infrastruktura
Energetike Ljubljana obsega skupaj
že 1.600 km cevi (razdalja od
Ljubljane do Londona).
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Naše zaveze za naprej
Povečujemo samooskrbo in umikamo fosilna goriva
Strategija razvoja energetske oskrbe Mestne občine Ljubljana,
s poudarkom na razogljičenju daljinskega ogrevanja Ljubljane
do leta 2030, temelji na:
• izgradnji plinsko-parne enote (PPE TOL),
ki je v zaključni fazi
• postavitvi kogeneracijskih objektov na lesno biomaso
• izgradnji objekta za energijsko izrabo odpadkov
• povečanju uporabe solarne tehnologije s postavitvijo
sončnih elektrarn na do 200 objektov v lasti MOL
(javno zasebno partnerstvo).

Zeleni prehod na področju ogrevanja bomo izvedli najprej z
zmanjšanjem, nato pa s popolnim umikom fosilnih goriv iz
prestolnice, ter s povečevanjem deležev domačih energentov
in s tem samooskrbe.
• Danes je primarni vir za proizvodnjo toplote za ogrevanje
premog (65 %), plin (19 %) in domači les (16 %).
• Prehod (leto 2023, po vzpostavitvi PPE TOL):
plin (60 %), domači les (20 %), premog (20 %).
• Leto 2030: Samooskrbno: domači les (30 %), odpadki
(30 %), sonce (10 %). Uvoz: plin (30 %). Na daljinsko
energetsko oskrbo bo priključenih 90 % stanovanj v MOL.
Sončne elektrarne na vseh javnih objektih, kjer bo to
izvedljivo.
Ponosni smo na uvrstitev
med 100 ogljično nevtralnih
evropskih mest do leta 2030,
kar pomeni priznanje za naše
dosedanje delo in pomembno
zavezo za razogljičenje mesta
v prihodnje.

Plinsko-parna enota
Četrtna skupnost MOSTE

Kakovost zraka v Ljubljani smo občutno izboljšali in ne presegamo mejnih vrednosti.
Podatki naših in državnih merilnih mest, opremljenih z akreditiranimi merilniki:
Dušikov dioksid NO2:
skladno z evropsko
zakonodajo je dovoljena
vrednost 40 µg/m³
• Ljubljana
leta 2006: 72,1 µg/m³
leta 2021: 31,8 µg/m³

PM10:
dovoljeno število dni s
preseženo mejno
vrednostjo 35
• Ljubljana
leta 2006: 155 dni
leta 2021: 32 dni

PM2,5:
dovoljena letna
povprečna
vrednost 25 µg/m³
• Ljubljana
leta 2006: 29 µg/m³
leta 2021: 14 µg/m³

Podatki se bodo še občutno izboljšali z začetkom delovanja pravkar zgrajene plinsko-parne
enote, s katero bomo nadomestili dva od treh premogovnih blokov.
Porabo premoga bomo tako zmanjšali za 70 %.

Pripravili smo seznam 200
objektov, primernih za postavitev
sončnih elektrarn in smo v
postopku izbora zasebnega
partnerja, ki bo kot investitor
in kasneje koncesionar sončne
elektrarne zgradil in jih upravljal
naslednjih 25 let. Sončne
elektrarne bomo med drugim
postavili tudi na strehi novega
Centra Rog (600 m2), Centralne
čistilne naprave Ljubljana
(40.000 m2) in na območju
remize LPP v Šiški (12.000 m2
na severnem in 20.000 m2 na
južnem delu).
Pripravljamo projekt energetske
izrabe Ljubljanice s tremi
hidroelektrarnami za trajnostno
proizvodnjo električne energije
in sočasno vzpostavitev krožne
plovne poti. Podpisano je pismo
o nameri z državo.
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Javna zaveza za izgradnjo objekta za energijsko izrabo odpadkov
• Zgradili bomo ljudem
in okolju varen objekt z
najboljšimi razpoložljivimi
tehnikami in z nižjimi
od najnižjih predpisanih
emisijskih vrednosti (EU
BAT zahtevki).
• Povečali bomo kakovost
bivanja v Ljubljani. Zdravje
prebivalcev in varstvo okolja
sta in bosta vedno prioriteta.
Stanje se bo izboljšalo,
saj bomo v celoti ukinili
uporabo premoga.
• Najprej bo izvedena
analiza obstoječega stanja
onesnaženosti zraka v
Ljubljani, višino dimnika

pa bomo prilagodili
izračunanemu dvigu dimnih
plinov (nad inverzijsko
plastjo), kar bo izničilo
slabost kotlinske lege
Ljubljane.
• Energijsko bomo izrabljali
samo tiste mešane
komunalne odpadke, ki
ostanejo v RCERO Ljubljana
po mehansko-biološki
predelavi in se jih ne da
več reciklirati ali snovno
izrabiti, jih pa že vrsto let
izvažamo v tujino, kjer iz njih
drugi pridobivajo toplotno
in električno energijo, v
Ljubljani pa za odvoz letno
plačamo okrog 20 milijonov

evrov. Odvoz odpadkov ni
prijazen okolju, poleg tega
povzroča visoke stroške.
• Povečali bomo samooskrbo
z energijo in ob tem znižali
ceno toplote in tudi strošek
ravnanja z odpadki.
• Hierarhije trajnostnega
ravnanja z odpadki ne
spreminjamo. Prioriteta
ostaja: zmanjšanje
odpadkov – ponovna
uporaba – recikliranje.
• Nov objekt ne bo vplival na
ločeno zbiranje odpadkov
- z 71 % ločeno zbranimi
odpadki zasedamo 1. mesto
med glavnimi mesti EU, kar

bomo še naprej spodbujali
(78 % do leta 2025).
• Preverjamo ustreznost treh
možnih lokacij: ob Zaloški
cesti, ob Letališki cesti in ob
RCERO Barje.
• Opozorilo: Sežiganje
odpadkov je državna
gospodarska javna služba
in država je tista, ki se bo
odločila, ali v Sloveniji bodo
ter kje bodo stali tovrstni
objekti. Če bo Ljubljani
podelila koncesijo, bomo
zgradili najboljši objekt za
energijsko izrabo odpadkov.

Skupaj naprej
• Vrtec Trnovo, enota Karunova rušitev in novogradnja objekta z
12 oddelki ter oblikovanje
doživljajske povezave s sosednjo
enoto Kolezijska
• Vrtec Galjevica, enota Galjevica nov dodatni objekt
• Vrtec Zelena jama, enota Vrba nov prizidek
• Vrtec Otona Župančiča, enota
Čurimuri - prenova vrtca, dozidava
z večnamenskim prostorom in
povečanjem ter posodobitvijo
igralnice
• Vrtec Mojca, enota Kekec - celovita
prenova

Vrtec Trnovo, enota Karunova
Četrtna skupnost TRNOVO

Vrtec Mojca, enota Kekec
Četrtna skupnost DRAVLJE

DUŠAN MERC,

slovenski pisatelj ter predsednik
Društva slovenskih pisateljev

»K
Vrtec Otona Župančiča,
enota Čurimuri
Četrtna skupnost GOLOVEC

Vrtec Zelena Jama,
enota Vrba
Četrtna skupnost MOSTE

andidaturo
Zorana Jankovića
podpiram zaradi:
Ljubljane, ki je postala
pod njegovim vodstvom sodobna
prestolnica. Ker je izrazito in temeljito
podprl delo kulturnih institucij, mednarodno
umetniško in kulturno predstavitev mesta, in
ker ustvarja pogoje za delovanje alternativnih
umetniških združenj.V Ljubljani je z načrtnim
delom in veliko skrbjo, z res velikim sredstvi,
uredil pogoje za delo vrtcev in osnovnih šol
Ker se ne izmika in se redno odziva na pozive
sodišča in hodi na obravnave, kjer mu očitajo
kazniva dejanja in nepravilnosti.«
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Skupaj naprej
• OŠ Sostro – nov prizidek
• OŠ Vrhovci – novo igrišče
• OŠ Savsko naselje – prenova in dozidava ter nadzidava objekta z ureditvijo
večnamenske dvorane in novo kuhinjo
• OŠ Šentvid – nova športna dvorana
• OŠ Ketteja in Murna – prenova in dozidava objekta
• OŠ Prule - prenova šole, rušitev in izgradnja telovadnice ter celovita ureditev igrišča
• OŠ Milana Šuštaršiča - rušitev in novogradnja telovadnice ter delna preureditev
osrednjega objekta
• OŠ Kolezija (mala šola) – nov šolski objekt
• OŠ Spodnja Šiška – prenova šole in nov vadbeni prostor
• OŠ Koseze – prenova šole in izgradnja telovadnice
• OŠ Prežihovega Voranca - prenova šole ter rušitev in novogradnja telovadnice
• OŠ Božidarja Jakca - rušitev in novogradnja telovadnice in novo zunanje igrišče
• OŠ Brdo – arhitekturni natečaj za nov objekt
• Center Janeza Levca - nov prizidek z učnimi delavnicami za otroke s posebnimi
potrebami

OŠ Milana Šuštaršiča
Četrtna skupnost BEŽIGRAD

Center Janeza Levca
Četrtna skupnost CENTER

OŠ Prežihovega Voranca
Četrtna skupnost CENTER

Palača Cukrarna

V Palači Cukrarna bomo vzpostavili Vozlišče prihodnosti - osrednji mladinski center z
mladinskim in izobraževalnim središčem ter s programi za razvoj občinstev, z digitalnim in
medijskim središčem mladih ter z mestnim inkubatorjem za mlade. Zagotovili bomo celostni
pristop do mladih ter krepili medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. Z novim prostorom in
programi spodbujamo razvoj mesta mladih, ki so aktivni državljani, zagovorniki solidarnosti in
prinašalci pozitivnih sprememb v mestu in skupnosti.
Četrtna skupnost CENTER

OŠ Prule

Četrtna skupnost CENTER
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Skupaj naprej
• Prenova Centra Rog - ustvarjalnega
središča Ljubljane (zaključujemo)
• Prenova Vodnikove domačije
• Rekonstrukcija po vojni propadlega
Plečnikovega gledališča v Tivoliju
• Obnova Kazemat na Ljubljanskem gradu
• Prenova Gledališča Glej
• Izgradnja novega mestnega kina
Minipleks s petimi kinodvoranami
• Obnova prostorov Zgodovinskega
arhiva Ljubljana
• Obnova palače Kresija
• Prenova Baragovega semenišča in
dograditev polovice Plečnikove stavbe
• Prenova osrednje ljubljanske tržnice

Center Rog

Končujemo celostno prenovo centra kreativnih
industrij, ki bo od leta 2023 vsem dostopno kreativno
stičišče in bo s svojimi programi presegalo običajno
ločevanje med visoko in popularno kulturo. Na voljo
bo 9.000 m2 novega ustvarjalnega prostora in vsebin
ter nov, 8.000 m2 velik park, namenjen dnevni rabi
Ljubljančank in Ljubljančanov ter javnim prireditvam.
Četrtna skupnost CENTER

Skupaj naprej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Športni center Ilirija
Rolkarski park v Stožicah (zaključujemo)
Kopališče Vevče
Atletski center Ljubljana - ŽAK
Prenova stolpa skakalnice na Galetovem
Dvorana za hokej in curling v Tivoliju
(mala ledena dvorana)
Center plezalnih športov Ljubljana Vič
Prenova hipodroma Stožice
Nogometni center Vižmarje Brod
Novi koloparki v Štepanjskem naselju,
v Podutiku in ob Tbilisijski ulici

Minipleks – nov mestni kino

V podhodu Ajdovščina bomo uredili pet kinodvoran
ter tako zagotovili prostore in druge pogoje za
kakovostno in raznovrstno filmsko ponudbo ter
programom za otroke in mlade.
Četrtna skupnost CENTER

DEJA DOLER IVANOVIĆ,

direktorica Rokometnega kluba Krim Mercator

»Z

orana Jankovića poznam
več kot trideset let. Zelo ga
spoštujem, ker rad in
dobro dela. Ker ljubi in ceni šport
ter športnike. Je mož beseda, zna
se prilagoditi vsem in vsakomur.
Z veseljem dajem podporo temu
izjemnemu človeku, poslovnežu, športnemu
zanesenjaku in sedanjemu ter verjamem, da
tudi prihodnjemu županu najlepšega mesta na svetu.«

Kopališče Vevče

Pridobili smo gradbeno dovoljenje za celovito prenovo in nadgradnjo bazena s pokritim zimskim
bazenom, zunanjim olimpijskim bazenom, otroškimi bazeni, otroškim igriščem ter športnimi igrišči.
Četrtna skupnost POLJE

Športni center Ilirija

Gradimo prepotreben večnamenski center z olimpijskim
bazenom, večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko,
manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano
za borilne športe, muzej Stanka Bloudka in podzemno garažo.
V sodobnem športnem središču bodo imeli športniki vrhunske
pogoje za kakovosten trening in izvedbo nacionalnih ter
mednarodnih športnih tekmovanj.
Četrtna skupnost CENTER

Atletski center
Ljubljana – Žak

Nov atletski center
bo primeren za
organizacijo največjih
atletskih tekmovanj,
občutno izboljšani pa
bodo tudi pogoji za
treninge.

Četrtna skupnost ŠIŠKA
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Skupaj naprej
• Zdravstveni dom Ljubljana Jarše z lekarno, četrtnim centrom,
dnevnim centrom za starejše in prostorom za mlade
• Zdravstveni dom Ljubljana Metelkova
• Zdravstveni dom Ljubljana Rakovnik
Ljubljančani se soočamo s pomanjkanjem zdravnikov na primarni ravni.
Razloga sta dva:
a) Premajhen obseg programov - ta je določen v Splošnem dogovoru, ki ga
dogovorijo Ministrstvo za zdravje, ZZZS ter predstavniki izvajalcev
(zbornice, združenja). Lokalne skupnosti nismo partner pri pogajanjih.
b) Pomanjkanje kadrov (velike omejitve študija in specializacije,
upokojevanje, zapuščanje poklica zaradi zahtevnosti in preobremenitev…)
Zato smo veseli odločitve Vlade RS, da je povečala število vpisnih mest za študij
medicine, obenem upamo, da bodo v prihodnje zmanjšali tudi birokratske
zahteve za zaposlovanje zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja iz tujine.

ZDL Metelkova

V novem Izobraževalnem centru ZDL na Metelkovi bo združeno
delovanje razvojnih ambulant, Centra za preprečevanje in
zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, Centra medicine
dela, prometa in športa ter Instituta za raziskave in razvoj
osnovnega zdravstva.
Četrtna skupnost CENTER

Ljubljani, kljub 9 domovom za starejše, kritično primanjkuje prostora. Področje
je v pristojnosti države, v preteklih letih smo na pristojno ministrstvo naslovili
številne pobude za gradnjo novih domov za starejše - potrebujemo najmanj
3 dodatne domove in to je tudi med našimi prioritetnimi zahtevami do vlade.

Načrtovana gradnja kanalizacije (projekt Čisto zate) do konca leta 2023
V teku
• Šmartinska cesta
• Zaloška cesta
• Zadobrovška cesta
• Polje
• Polje, Cesta XXII (delno)
• Polje, Cesta XXIV
• Polje, Cesta XXXIV
• Polje, Cesta XXXVIII
• Polje, Cesta XVIII
• Gornji Rudnik III (delno)
• Trtnikova ulica
• Kriva pot
• Ravna pot
• Vaška pot
• Kašeljska cesta
• Lovšetova ulica
• Cimermanova ulica
(delno)
• Slape
• Tržaška cesta
• Mikuževa ulica
• Ulica Vladimirja 		
Trampuža
• Cesta Andreja Bitenca
• Plešičeva ulica
• Kamnogoriška cesta
• Zapuška cesta
• Jerajeva ulica
• pod AC vzporedno s
Kamnogoriško cesto
• Pot na goro
• Tacenska cesta
• Grobeljca (delno)
• Ulica bratov Novak
• Cesta vstaje

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cesta Cirila Kosmača
Molekova ulica
Sostrska cesta (delno)
Sadinja vas (delno)
V Češnjico (delno)
Zavoglje
Pot na most
Pot v Podgorje
Aličeva ulica

Načrtovano
• Pavlovčeva ulica
• Polje, cesta XXVI
• Polje, cesta XXII (delno)
• Litijska cesta
• Privškova ulica
• Hruševska cesta
• Krožna pot
• Agrokombinatska cesta
• Gornji Rudnik II
• Gornji Rudnik III (delno)
• Gornji Rudnik IV
• Glince
• Blažičeva ulica
• Cesta Andreja Bitenca
(delno)
• Vevška cesta
• Ižanska cesta
• Malova ulica
• Dolgi breg
• Peruzzijeva ulica
• Ilovški štradon
• Volarjev štradon
• Uršičev štradon
• Lahova pot
• Ulica Jožeta Mirtiča
• Pot na Rakovo jelšo
• Makucova ulica
• Kermaunerjeva ulica
• Delakova ulica
• Ulica Andreja Kumarja
• Cesta na Mesarico
• Koleševa ulica
• Ulica Lovre Klemenčiča
• Čanžekova ulica
• Travniška ulica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bistriška ulica
Metliška ulica
Razdevškova ulica
Preserska ulica
Borovniška ulica
Ulica Lojzke Štebijeve
Vulčeva ulica
Cesta dveh cesarjev
Ulica Ernesta Kramerja
Cesta v Zeleni log
Juvanova ulica
Levarjeva ulica
Jurčkova cesta
Ulica Mirke Kerinove
Ob dolenjski železnici
Jurčkova cesta
Krošljeva ulica
Knezov štradon
Orlova ulica
Ulica Marije Drakslerjeve
Babičeva ulica
Ižanska cesta
Dolenjska cesta
Ulica Bena Zupančiča
Ulica Marka Šlajmerja
Pri mostiščarjih
Jalnova ulica
Pot čez gmajno
Tomčeva ulica
Lazarjeva ulica
Setnikarjeva ulica
Pot v Boršt
Trinkova ulica
Tiranova ulica
Ulica Jožeta Japlja
Kozarska cesta

• Švarova ulica
• ob AC med Dolgim mostom
in Kozarsko cesto
• pod AC na Dolgem mostu
• Španova pot
• pod AC od Španove poti do
Vidičeve ulice
• Cesta Dolomitskega odreda
• Vidičeva ulica
• Zadobrovška cesta
• Grško
• Ulica Ivice Pirjevčeve
• Ulica Lizike Jančarjeve
• Na Palcah
• Vipotnikova ulica
• Cesta Cirila Kosmača
(delno)
• Grobeljica
• Šmartno
• Spodnje Gameljne
• Srednje Gameljne
• Zgornje Gameljne
• V Češnjico
• Sadinja vas (delno)
• Sostrska cesta
• Novo naselje
• Govekarjeva ulica
• Črna vas
• Stara Ježica
• Pod Debnim vrhom
• Cesta v Kresnice
• Vregova ulica
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Povpraševanje po stanovanjih v Ljubljani je izjemno veliko,
tržne cene pa visoke. S pripravo in sprejemom prostorskih
načrtov ustvarjamo pogoje za gradnjo dodatnih stanovanj, s
čimer bo cena stanovanj na trgu padla. V letošnjem letu se že
gradi približno 2.000 stanovanj, že sprejeti občinski podrobni
prostorski načrti pa omogočajo gradnjo dodatnih 3.000 stanovanj.
Do leta 2026 bomo v Javnem stanovanjskem skladu MOL
zagotovili še okoli 2.000 dodatnih mestnih stanovanj.

Rakova jelša II (156 mestnih stanovanj)
Četrtna skupnost TRNOVO

Stanovanjska soseska Novi center na Povšetovi
(361 mestnih stanovanj)
Četrtna skupnost CENTER

Stanovanjska soseska
Jesihov štradon
(44 mestnih stanovanj)
Četrtna skupnost RUDNIK

Stanovanjska soseska
Litijska-Pesarska
(97 mestnih stanovanj)
Četrtna skupnost GOLOVEC

Skupaj naprej
• Stanovanjska soseska Rakova jelša II (156 mestnih stanovanj)
• Stanovanjska soseska Novi center na Povšetovi (361 mestnih
stanovanj)
• Stanovanjska soseska Rakova jelša I (99 mestnih stanovanj)
• 35 mestnih stanovanj na Resljevi cesti
• 88 mestnih stanovanj v Zeleni jami (nakup od zasebnega
investitorja)

• Stanovanjska soseska Jesihov štradon (361 mestnih stanovanj)
• Stanovanjska soseska Litijska-Pesarska (97 mestnih stanovanj)
• Stanovanjska soseska Rakova jelša III (156 mestnih stanovanj)
• Stanovanjska soseska Zvezna ulica (87 mestnih stanovanj)
• Mestna stanovanja na treh lokacijah ob Cesti dveh cesarjev
• Mikro soseska Masarykova-Šmartinska
• Novo zavetišče za brezdomce
Nov mestni predel Stanežiče

Novo zavetišče za brezdomce

Stanovanjska soseska
Zvezna ulica (87 mestnih stanovanj)
Četrtna skupnost JARŠE

Na območju obstoječega zavetišča na Poljanski cesti
bomo zgradili novo sodobno zavetišče, v katerem
bodo tako spalne enote s skupnimi ležišči in skupnim
prostorom, kot tudi bivalne note z zasebnimi sanitarijami
in skupno kuhinjo, razdeljevalnica hrane in zasebni vrt, ki
ga bodo lahko obdelovali vsi uporabniki zavetišča.
Četrtna skupnost CENTER

Po dokončanju projekta Čisto
zate oz. izgradnji povezovalnega
kanala C0 ter ukinitvi 6.400 greznic,
iz katerih voda nekontrolirano
prehaja v okolje in podtalnico, bomo
lahko pričeli z gradnjo novega
mestnega predela (malega mesta v
mestu) - stanovanjskega naselja v
Stanežičah, v katerem načrtujemo
3.000 stanovanj z vso komunalno in
družbeno infrastrukturo ter povezavo
z novim tehnološko-razvojnim
središčem.
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Skupaj naprej
Infrastruktura in mobilnost
• Prenova osrednje tržnice in Mahrove
hiše s prizidkom ter ureditev Krekovega
trga (faza pridobivanja integralnega
gradbenega dovoljenja)
• Pokopališče Vič (zaljučna faza, tehnični
pregled)
• Nakup dodatnih 77 okolju prijaznih
avtobusov do leta 2027
• Vzpostavitev krožne poti LPP z
avtobusi na vodik
• Nov servisno-vzdrževalni center LPP s
sončno elektrarno na strehi
• Ureditev Aleje Žale, ki bo povezala stari
in novi del pokopališča Žale
• Vzpostavitev Zbirnega centra Stanežiče
• Nov P+R Polje
• Garažna hiša nasproti Živalskega vrta
Ljubljana
• Preureditev tržnice Moste z garažno hišo

• Obvozna cesta Gameljne
• Obvozna cesta Sostro
• Ceste na območju BTC-ja in priključka
Leskoškove ceste
• Cesta v Gorice - »Črni log«
• Industrijska cesta (od Hladilniške poti do
Zaloške ceste)
• Šmartinska cesta (od podvoza do
avtocestnega obroča)
• Čufarjeva ulica z drevoredom
• Odsek Hruševske ceste
• Petkovškovo nabrežje med Resljevo in
Rozmanovo ulico (v izvedbi)
• Dolenjska cesta
• Linhartova cesta
• Zaloška cesta
• Rekonstrukcija cest in ureditev območja
okoli načrtovanega novega potniškega

centra (Trg Osvobodilne fronte–
Masarykova cesta–Šmartinska cesta
s širitvijo podvoza–Vilharjeva cesta–
Dunajska cesta)
• Vzpostavitev regionalne kolesarske
povezave Ljubljana–Polhov Gradec
• Prenova mostu na Opekarski cesti
• Prenova Mokrške brvi
• Prenova brvi pri Dolgem mostu
• Rekonstrukcija Vodovodnega mostu
• Doživljajski most v Mustah
Prvi v Sloveniji smo aktivno pristopili
k Viziji NIČ zavoda Varna pot z
zavezo, da kar najbolj zmanjšamo
število mrtvih in hudo poškodovanih
na naših cestah. Tudi zato bomo v
javno zasebnem partnerstvu zgradili
Park varne mobilnosti.

Skupaj naprej
• Nova južna izpostava Gasilske brigade
Ljubljana, s čimer bo odzivni čas
do nesreč na južnem delu Ljubljane
skrajšan za najmanj pet minut. Javna
gasilska služba bo tako še hitrejša in
učinkovitejša.
• Novi Gasilski dom PGD Sostro
v Žabji vasi
Poplavno nevarnost na območju
Črnovaške ceste zmanjšujemo z
ureditvijo odvodnega kanala v okviru
celostne obnove te ceste.

Četrtni center Jarše z novim ZDL Jarše
Četrtna skupnost JARŠE

Južna izpostava Gasilske brigade Ljubljana
Četrtna skupnost TRNOVO

Četrtni center Golovec
Četrtna skupnost GOLOVEC

Četrtni center Vič
Četrtna skupnost VIČ

Nosilci list za svete četrtnih skupnosti na Listi Zorana Jankovića
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Krepitev skupnosti in
sodelovanja
• Ljubljano razvijamo v vseh
mestnih predelih. Urejamo
komunalno in prometno
infrastrukturo, gradimo
nova mestna stanovanja,
prenavljamo in dograjujemo
vrtce in osnovne šole,
športne dvorane, otroška in
športna igrišča, nove enote
knjižnice, mladinske centre,
posodabljamo pokopališča,
urejamo nove zelene površine,
vrtičkarska območja in javne
sadovnjake, koloparke in
telovadna orodja za vadbo na
prostem, pasje parke, skupaj
izbiramo Naj blok in Drevo leta
ter se srečujemo na mnogih
športnih, kulturnih in drugih
prireditvah ter dogodkih.
• Četrtne skupnosti so tesno
povezane z mestno upravo
preko svojih predsednic in
predsednikov. Na mesečnih
srečanjih obravnavamo
aktualne zadeve, predloge in
pobude prebivalk in prebivalcev,
ki so tudi osnova za pripravo
načrtov t.i. malih del, s
katerimi skupaj udejanjamo
participativni proračun. Dokaz
uspešnega sodelovanja so
mnogi konkretni projekti, s
katerimi postopno vračamo
življenje v vse četrtne
skupnosti.
• Za krepitev skupnosti in
sodelovanja so izjemnega
pomena tudi središča četrtnih
skupnosti, ki jih prav tako
aktivno gradimo. Nov Center
Zalog že nekaj let uspešno
živi in združuje prebivalke
in prebivalce, smo tik pred
odprtjem novega središča
četrtne skupnosti Golovec, v
katerem bodo poleg prostorov
četrtne skupnosti tudi prostori
za mlade (JZ Mladi zmaji), za
športne klube in športnike,
dnevni center starejših in
okrepčevalnica. Sledi gradnja
novih četrtnih središč (Jarše,
Golovec, Vič, Rudnik na Ižanski
cesti, Šmarna gora in Fužine).

Gregor Kumer

ČS ČRNUČE
»Sem Ljubljančan in spremljam,
kako se je Ljubljana pod vodstvom
Zorana Jankovića v zadnjih
šestnajstih letih spremenila na
bolje. Ker imam več kot 20-letne
vodstvene in organizacijske
izkušnje na športnem področju,
želim sedaj z njimi in s svojo
pozitivno energijo doprinesti k
še večjem vsestranskem razvoju
Črnuč.«

Tone Podobnik

ČS POLJE
»Naj omenim samo nekaj
uresničenih projektov v četrtni
skupnosti Polje: širitev Zaloške
in Zadobroške ceste, izgradnja
pokopališča v Polju, nov vrtec
v Kašlju, obnova dveh šol v
Zadobrovi in Zalogu, nova
stanovanjska soseska in še bi
lahko naštevali. Pred nami je še
en velik projekt, novo kopališče
Vevče.«

Amir Crnojević

ČS POSAVJE
»Poseben privilegij je biti
v ekipi, ki je dosegla tako
pomembne uspehe za mesto,
posebej ko gre za vključenost
starejših v mestno življenje.«

Igor Bole

ČS MOSTE
»Na Listi kandidiram, ker
jo vodi Zoran Janković,
ki ve kaj hoče, ker zmore
in zna.«

Tjaša Franko
Peruzzi

Aleš Dakić

Katarina Juvanc
Šinkovec

Marjana Marn

ČS RUDNIK
»V četrtni skupnosti Rudnik se
veselimo dokončanja nalog, ki
smo jih zastavili in skupaj z Listo
Zorana Jankovića uresničevali
v preteklih mandatih. Največji
uspeh bo, ko bo dograjen četrtni
center na Barju in ko se bomo
zapeljali po prenovljeni Ižanski in
Črnovaški cesti.«

ČS SOSTRO
»V iztekajočem mandatu
smo zelo uspešno uresničili
pomembne projekte (pitna
voda, asfaltiranje cest ...), ki so
bistveno izboljšali življenje na
vzhodnem ljubljanskem podeželju.
Veselim se nadaljnjega plodnega
sodelovanja, ki bo doprineslo
k novim infrastrukturnim
pridobitvam in še boljšim pogojem
kmetovanja na pragu glavnega
mesta.«

ČS ŠIŠKA
»Ker sem Šiškar, že težko
pričakujem nov atletski
stadion, v katerem
bodo mladi kakovostno
preživljali svoj prosti
čas in dosegali velike
rezultate na mednarodnih
področjih.«

Damijan Volavšek

Stanko Furlan

Aleš Jenko

ČS DRAVLJE
»V Dravljah želim nadaljevati
uspešno delo, predvsem na
področju infrastrukture (urediti
kolesarske in peš poti). Svojim
sokrajanom bi z dodatnimi
športnimi površinami želela
ponuditi čim več možnosti
za kakovostno preživljanje
časa, v odločanje pa vključiti
celotno lokalno skupnost.
Poseben poudarek bi bil na
medgeneracijskem sodelovanju.«

ČS ŠENTVID
»V novem mandatu si želimo še
izboljšati in okrepiti sodelovanje z
našimi lokalnimi društvi. Veselim
se kanalizacije in plinovoda
v Stanežičah in Dvoru ter
dokončanja Šentviškega predora
v domeni države.«

Žiga Oven

ČS TRNOVO
»Ponosen sem na Cesto
dveh cesarjev, ki izgleda
fenomenalno, veselim se
končane ceste v Črno vas
in novega mandata, ko
bomo lahko nadaljevali z
delom.«

ČS GOLOVEC
»Vesel in ponosen sem, da
lahko zastopam Listo Zorana
Jankovića v četrtni skupnosti
Golovec. Vesel sem, da sem del
ekipe, ki ustvarja Ljubljano, ki je
ena najnaprednejših prestolnic
na svetu. Tudi v naši četrtni
skupnosti se bomo potrudili, da
bomo pri vseh projektih, ki jih je
ljubljanska občina izpeljala pri
nas. Da bomo ustvarili skupnost
in občane privabili k našim
aktivnostim.«

ČS BEŽIGRAD
»V prihajajočem mandatu
se najbolj veselim ureditve
Vilharjeve ceste z novo
avtobusno in železniško
postajo.«

Mateja Špan

ČS CENTER
»V čast mi je, da lahko
kandidiram na Listi
Zorana Jankovića, ki
je z ekipo v zadnjih
štirih mandatih naredil
več kot pa so vsi
predhodniki v zadnjih 96
letih od Ivana Hribarja
naprej.«

mag. Bojan
Hajdinjak

ČS JARŠE
“V Jaršah bomo v
naslednjih letih v novem
četrtnem središču Jarše
dobili nov Zdravstveni
dom, s čimer bomo zvišali
kakovost zdravstvene
oskrbe. Mladim, starejšim,
različnim društvom
ter ostalim okoliškim
prebivalcem pa bomo v
novem objektu omogočili
prijetno druženje in
preživljanje časa.”

Matjaž Slavko
Ilnikar

ČS ROŽNIK
»V naši četrtni skupnosti
Rožnik smo v zadnjih
dveh mandatih naredili
ogromno. Zaradi tega
kandidiram tudi v tretje.«

Primož Burgar Danilo Šarić
ČS ŠMARNA GORA
»V četrtni skupnosti
želim zaključiti že začete
projekte, predvsem te, ki
so povezane s komunalno
infrastrukturo. Veselim
se tudi izvedbe projekta
četrtnega središča
Šmarna gora.«

ČS VIČ
»Kot rojenemu
Ljubljančanu mi je v
čast in ponos, da lahko
sodelujem pri razvoju
našega mesta.«
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DR. PETER ČEFERIN,

»N

častni meščan Ljubljane in starosta slovenskega odvetništva

aj govorijo,kar hočejo. Naj pišejo, kar
hočejo. Dejstvo pa je, da je od vseh
dosedanjih županov za naše glavno
mesto največ naredil prav gospod Zoran Janković.«

Spodbujamo investicije
Še naprej bomo aktivno sodelovali in spodbujali tiste
državne in zasebne investicije, ki prispevajo k višji
kakovosti življenja meščank in meščanov ter državljank
in državljanov Slovenije, kot na primer:
• Potniški center Ljubljana z novo avtobusno in
železniško postajo
• Trgovski del v Športnem parku Stožice
• Plečnikov stadion
• NUK2
• Drama
• 3.000 stanovanj na različnih lokacijah (investitorji
Monetic, Boscarol, BTC, Corwin)

IKEA center

V okolici IKEA centra smo uredili
sodobno javno infrastrukturo ter tako
izboljšali povezave in komunalno
opremljenost za okoliške prebivalce,
kupce ter ostale meščane. Z novo
urejenim centralnim parkom v BTC
(rezultat urbanističnega natečaja
in javnozasebnega partnerstva
Šmartinska) bomo dodatno ozelenili
prostor in tako povečali kakovost
bivanja prebivalk in prebivalcev.

Muslimanski kulturni center
Ljubljana

Četrtna skupnost JARŠE

Četrtna skupnost BEŽIGRAD

Zadolženost zmanjšujemo postopoma
• Ljubljana je bila zadolžena 60 milijonov evrov konec leta 2006, 95 milijonov evrov konec
leta 2018, 30. 9. 2022 pa 94 milijonov evrov, kar pomeni 321evrov na prebivalca. Ob
tem smo izvedli več kot 2.400 projektov za višjo kakovost življenja Ljubljančank in
Ljubljančanov.
• Zadolženost zmanjšujemo postopoma. Če bi načrtovane investicije ustavili, bi dolg lahko
v celoti odplačali v enem letu, vendar bi Ljubljančanke in Ljubljančane prikrajšali za veliko
novih in prepotrebnih pridobitev. Nujno je vlagati v razvoj mesta za višjo kakovost življenja
prebivalk in prebivalcev.
• V štirih mandatih smo izvedli skoraj 57 tisoč postopkov javnih naročil v vrednosti
1,4 miljarde evrov.

Stanje zadolženosti MOL in javnih
zavodov ter njenih pravnih oseb
na dan 30. 09. 2022
Zadolženost MOL in javnih
zavodov ter pravnih oseb MOL

Stanje
zadolženosti
na dan
30. 09. 2022

MOL in javni zavodi
Pravne osebe MOL
Javni stanovanjski sklad MOL
Javni holding Ljubljana d.o.o.
Gospodarsko razstavišče d.o.o.
SKUPAJ (MOL in njene pravne osebe)

93.938.334
215.872.578
39.776.624
171.186.613
4.909.341
309.810.912

Prihodki MOL ter zadolženost MOL in javnih zavodov na dan 31.12 po letih (od 2007 do 2021) in na dan 30. 09. 2022
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ZADOLŽENOST 62,044,413

107,924,824

126,815,433

132,694,128

134,449,910

133,612,212

123,711,286

119,613,538

117,622,794

115,270,434

114,108,262

95,190,290

93,578,812

100,086,634

105,076,223

93,938,334

PRIHODKI

244,601,831

250,715,864

373,122,845

291,233,163

262,840,478

251,287,855

259,669,006

322,220,537

272,301,210

265,652,366

337,911,806

339,393,768

334,974,279

348,461,252

282,003,859

217,819,927
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Uspešni pri črpanju evropskih sredstev
• S proaktivnim nastopom naših vrhunsko usposobljenih
sodelavcev, partnerjev in strokovnjakov smo v MOL od
leta 2018 za izvedbo 40 infrastrukturnih in vsebinskih
projektov uspešno pridobili več kot 148 milijonov evrov
nepovratnih evropskih sredstev, Tehnološki park Ljubljana
za 37 projektov skoraj 5 milijonov evrov, Regionalna razvojna
agencija pa za 27 projektov 5,5 milijona evrov.
• V MOL smo 69 % pridobljenih sredstev namenili za
okoljske projekte in energetsko prenovo, 22% za trajnostno
mobilnost, 9 % za obnovo kulturne dediščine.

• Med projekti, ki smo jih uresničili s pomočjo evropskih
sredstev, so tudi: dogradnja kanalizacije Čisto zate, Galerija
Cukrarna, prenova naselja ob Cesti španskih borcev, širitev
mreže kolesarskih stez (Tržaška, Dunajska, Poljanska,
Vodnikova, Drenikova cesta), obnova Letališke ceste,
prometna ureditev Črnovaške in Ižanske ceste, energetske
prenove stavb v lasti Mestne občine Ljubljana in Javnega
stanovanjskega sklada MOL, vzpostavitev parkirišča P+R
Stanežiče, električno vozilo Klinko Kavalir na območju UKC
Ljubljana, gradnja povezovalnega vodovoda VH Volavlje – VH
Janče in mnogi drugi.

Od leta 2018 smo prejeli več kot 100 domačih in mednarodnih nagrad
• Ljubljana se je uvrstila na prvo mesto lestvice
dvajsetih najboljših zelenih prestolnic Evrope, ki jo
oblikuje organizacija European Best Destinations.
• Ljubljana je zmagovalka 13. izvedbe projekta
"European Best Destinations" in je razglašena za
najboljšo destinacijo Evrope 2022.
• V okviru projekta Evropska prestolnica pametnega turizma smo
na podlagi odločitve neodvisnih strokovnjakov, predstavnikov
Evropske komisije in Evropskega parlamenta prejeli nagrado za
najboljše evropsko mesto na področju trajnostnega razvoja.
• Župan Zoran Janković je iz rok legendarnega dunajskega
župana Michaela Haüpla prejel Veliko zlato častno priznanje za
zasluge Zvezne dežele Dunaj.
• Prestižna revija Monocle je Ljubljano uvrstila med
25. najboljših malih mest na svetu (Small City Index).
• Galerija Cukrarna in vrtec Pedenjped, enota Učenjak sta

Volkswagen Ljubljanski
maraton

Svetovna kolesarska
konferenca Velo-city 2022

prejemnika nagrade Zlati svinčnik za odlično izvedbo, ki ga
podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.
• Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo sta v okviru programa »Tree cities of the
World« Ljubljano že tretjič prepoznala kot mesto dreves.
• Župan Zoran Janković je prejel zlato medaljo Združenja
veteranov vojne za Slovenijo 90-91 mesta Ljubljana in bivših
ljubljanskih občin za zasluge pri negovanju tradicij, izhajajočih iz
vojne za Slovenijo 90-91 in za nesebično podporo organizaciji.
• Zoran Janković je od Mestne zveze upokojencev prejel najvišje
priznanje za dolgoletno podporo, aktivno udeležbo in skrb za
višjo kakovost življenja starejših.
• Zoran Janković je za prispevek k ohranjanju zgodovinske
resnice o narodnoosvobodilnem boju ter spoštovanje in
uresničevanje vrednot tega boja v sedanjosti prejel najvišje
priznanje Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Pot ob žici in Tek trojk

Odbojka na Ljubljanici

Digitalizacija Ljubljane
• Vzpostavljamo Urbano Digitalno Platformo z vsemi mestnimi
storitvami in informacijami za občane, podjetja, sodelavce
in ostale uporabnike na enem mestu - enotna vstopna točka
v mobilni in spletni različici, enoten pregled vseh ključnih
sistemov v mestu.
• V Urbano Digitalno Platformo bo kot plačilno-identifikacijski
sistem integrirana nadgrajena mestna kartica Urbana+
(uvedba v začetku leta 2023). Z njo dobivamo eno sodobnejših

mestnih kartic in odličen primer dobre prakse v okviru
digitalno naprednih rešitev. Vključevala bo tudi možnost
plačevanja s kreditno oz. plačilno kartico na avtobusih LPP.
• Del Strategije digitalnega razvoja MOL je tudi digitalna
nadgradnja sistemov za podporo poslovanju (finančnoračunovodski, dokumentni, nepremičninski).

Ker ljubimo
Ljubljano

Spremljajte
Vljudno vabljeni, da nas obiščete
v volilni pisarni na Dvornem
trgu 1, kjer smo vam na voljo za
morebitna vprašanja oziroma
dodatne predloge in pobude za
mandat 2022 - 2026.
Spremljajte uradno spletno stran
www.zoranjankovic.si,
uradni Facebook profil Zoran
Janković in Instagram profil
zoranjankovic_dela.

Drage Ljubljančanke,
dragi Ljubljančani,
z vašim zaupanjem in najboljšo ekipo smo v 16 letih
za Ljubljano izvedli že več kot 2.400 projektov.
Z delom bomo lahko nadaljevali le, če nam namenite
svoj glas.
Vabim vas, da se udeležite volitev 20. novembra 2022
in glasujete za Listo Zorana Jankovića in zame.

Izjave podpornikov, kandidatk in kandidatov na Listi Zorana
Jankovića ter nosilcev list za svete četrtnih skupnosti lahko
v celoti preberete na spletni strani zoranjankovic.si.
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Oblikovanje: Arih
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podpornikov.

S spoštovanjem,
Zoran Janković
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