Skupaj smo
najlepše
mesto
Stran 2

Zoran Janković:
“Zmagujemo in
napredujemo skupaj”
Stran 4

Močna in neodvisna
Lista Zorana Jankovića
Stran 6

Mobilnost in
infrastruktura
Stran 16

Skrb za boljše
bivalne pogoje

Drage Ljubljančanke
in dragi Ljubljančani,
hvala za vaš glas
v nedeljo, 18. 11. 2018.

Obkrožite 21
Listo
Zorana Jankovića
za mestni svet
Obkrožite
Zorana
Jankovića za
župana

10

ZMAGUJEMO IN
NAPREDUJEMO
SKUPAJ
Drage Ljubljančanke, dragi Ljubljančani,
ko smo na lokalnih volitvah leta 2006
oblikovali seznam 22 projektov in nato
po zmagi še vizijo trajnostnega razvoja
Ljubljane do leta 2025, je bilo težko
predstavljivo, da nam bo do danes uspelo
uresničiti že več kot 2000 projektov
za večjo kakovost življenja (od tega
približno 300 v mestnem središču in
1700 v ostalih četrtnih skupnostih).
Kljub temu da je na naslednjih straneh
premalo prostora za predstavitev vseh,
vas vabim k branju o nekaterih največjih
dosežkih, ki smo jih skupaj z vami in
zaradi vas naredili v preteklih treh
mandatih in na katere smo lahko vsi
skupaj upravičeno ponosni, saj smo
pomembno dvignili raven bivanja,
dela in osebne rasti meščank in
meščanov. Tisti, ki me poznate, veste,
da sem pri delu zelo zahteven, pa vseeno
so nekateri izjemni rezultati, ki smo
jih skupaj dosegli, presegli tudi moja
pričakovanja. Večkrat smo dokazali, da je
javni sektor lahko primerljiv z zasebnim,
po učinkovitosti celo pred njim.
Občutno smo okrepili tudi ugled
Ljubljane v mednarodnem okolju, kjer
smo danes prepoznani kot zelena, varna,
čista in gostoljubna evropska prestolnica.
Mnoge nagrade so dokaz, da lahko
tekmujemo z vsemi in smo upravičeno v
družbi najboljših. Posebej ponosen sem na
prejet naziv zelena prestolnica Evrope, ki
izkazuje našo zavezanost okolju z mislijo
na generacije, ki šele prihajajo.
Smo prva in še zmeraj edina zelena
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prestolnica v celotni osrednji in
jugovzhodni Evropi. To je najvišja
nagrada, ki jo mesto lahko dobi.
Zato dovolite, drage someščanke in
someščani, da se vam iz srca zahvalim
za preteklih izjemno uspešnih 12 let,
ko smo skupaj gradili in razvijali našo
prelepo Ljubljano. Hvala za vaše zaupanje
in podporo tudi pri težkih odločitvah, ki
so pomembno vplivale na naše mesto,
saj smo s skupnimi močmi uspešno
spremenili srčni utrip našega mesta.
Hvala tudi za izražene pomisleke, za
konstruktivno kritiko in dodatne predloge
ter ideje. V mnogih primerih ni bilo
enostavno, a zmeraj znova dokazujemo,
da kjer se združijo vizija, strokovnost
in pozitivna energija, tam se rojevajo
dobre rešitve in je bolje za vse.
Hvaležen sem svoji ekipi in ponosen
na svoje sodelavke ter sodelavce.
S skupnimi močmi smo Ljubljano
spremenili na bolje. Dokazali smo
pogum za uresničevanje napovedanega,
saj naše obljube ne ostanejo mrtva
črka na papirju niti pri najzahtevnejših
projektih, kot so bili zapora mestnega
središča za motorni promet, odstranitev
nelegalnih vrtičkarskih objektov na
Žalah ali največja evropska projekta,
Regijski center za ravnanje z odpadki in
nadgradnja kanalizacijskega sistema, ki
jo že pospešeno izvajamo, da bo čez 30
mesecev kar 98% vseh gospodinjstev
priključenih na kanalizacijo.
Kljub mnogim uspehom pa seveda ne
počivamo na lovorikah. Daleč od tega.

Opravljeno delo in pridobljene izkušnje,
znanje in predanost, predvsem pa
medsebojno zaupanje, ki smo ga v
preteklih treh mandatih zgradili
in okrepili, so odlična podlaga za
prihodnost, kjer nas čaka še veliko dela.
Začete projekte je potrebno zaključiti,
nekatere bomo po številnih ovirah
končno uspeli premakniti z mrtve točke.
Veselim se, da bomo po mnogih letih
lahko prenovili bazen Ilirija, na katerega
že dolgo potrpežljivo čakate, Ljubljana
bo bogatejša za sodoben atletski stadion
v Šiški, prenovili bomo zapuščen bazen
Vevče. Gradbena dela za Galerijo
Cukrarna že tečejo, takoj po zaključku
sodnih postopkov bo stekla tudi gradnja
Centra Rog, pomembno bo dokončanje
Baragovega semenišča, ki bo postalo
umetniško – izobraževalno središče v
Ljubljani. V njegovi neposredni bližini
bomo zgradili tudi sodoben konferenčni
center. Za še kakovostnejše okolje in
storitve bomo nadaljevali z intenzivnim
ciklom celostnih prenov v zdravstvene
domove, osnovne šole in vrtce, mladinske
in četrtne centre. Z gradnjo novih
mestnih stanovanj bomo še naprej
aktivno reševali stanovanjsko vprašanje
mnogih prebivalk in prebivalcev. Končno
pričakujemo tudi gradbeno dovoljenje
za prenovo osrednje Tržnice, ki lahko
brez nujne prenove žal celo zamre.
Z inovativnimi projekti bomo tudi v
prihodnje krepili pametno upravljanje
mestne infrastrukture – še naprej bomo
izvajali celostne energetske sanacije
stavb, nadgradili sistem pametnega
upravljanja z vodo, nadaljevali z vlaganji
v pametno razsvetljavo in pametna
križišča, tudi v prihodnje krepili uporabo
okolju prijaznih energentov in vozil na
stisnjen zemeljski plin ter elektriko itd.
Obeta se tudi zagon mnogih zasebnih
investicij, ki so predolgo stale – prenova
Plečnikovega stadiona, oživitev območij
Šumija, Kolizeja in drugih ter prepotrebni
in za Ljubljano strateškega pomena novi
avtobusna in železniška postaja, ki ju
bodo zgradile Slovenske železnice.
Več o našem programu preberite
na naslednjih straneh.
Pomembno je vedeti, da k
uspešnemu uresničevanju naše
vizije izjemno močno prispeva tudi
razmerje sil v mestnem svetu.

SKUPAJ ZA NAJLEPŠE MESTO
Močna in neodvisna Lista Zorana Jankovića je garancija
za učinkovito delovanje občine, omogoča nam, da brez
pristajanja na politične igrice opozicije izvajamo obljubljeno
in prevzemamo odgovornost za sprejem tudi najzahtevnejših
odločitev. V nasprotnem primeru bi bili priče dolgim brezplodnim
razpravam in političnim izsiljevanjem, mnogi danes izvedeni
projekti pa bi na svojo uresničitev še zmeraj čakali.
Sprašujem se, koliko dodatnih projektov bi lahko izpeljali brez
nenehnega nagajanja političnih nasprotnikov. Če nam konec leta
2006 vlada Janeza Janše višino letnih prihodkov iz državnega
proračuna ne bi zmanjšala za tretjino, če bi najvišji politični
predstavniki sprejeli dejstvo, da ima država le eno glavno mesto,
ki zaradi posebne vloge zasluži tudi posebno obravnavo. Res pa
je, da so nas tovrstne ovire le še bolj povezale v odločnosti, da
sledimo zastavljenim ciljem. Kljub odvzemu sredstev smo uspeli
uresničiti izjemno obsežen seznam prepotrebnih investicij,
ob tem pa uspešno celo zmanjšujemo zadolženost mesta.
Ob vseh uspehih in dosežkih ne smemo dopustiti, da bi se
razvojni cikel sedaj ustavil in bi bila Ljubljana zopet zaspana, kot
je nekoč že bila ali da bi celo postala talec preračunljivih političnih
igric, kot jih žal prepogosto spremljamo na državni ravni.
Drage volivke in volivci,
iskrena hvala za vaše dosedanje zaupanje in podporo. V preteklih
dvanajstih letih smo se mnogi spoznali osebno – srečujemo se na
terenu, pri projektih, na različnih dogodkih in otvoritvah novih
kulturnih, izobraževalnih, športnih, zdravstvenih, socialnih in
drugih za Ljubljano pomembnih pridobitvah, na cilju Ljubljanskega
maratona ali na sprehodu na Golovcu in Šmarni gori. Morda
ste me obiskali na Dnevu odprtih vrat ali ste bili prisotni na
katerem od mnogih poročnih obredov, ki sem jih vodil.
Po dinamičnih treh županskih mandatih verjamem, da mi
je delo župana pisano na kožo. Pri delu uživam vsak dan,
najraje sem med ljudmi in na gradbiščih, kjer lahko osebno
spremljam, kako iz besed in obljub nastajajo dejanja in
rezultati za večjo kakovost življenja v Ljubljani. Zato vas
tudi v tej volilni kampanji z ekipo ne prepričujemo s
(praznimi) obljubami, ampak s konkretnimi dejanji.
S hvaležnostjo zrem v preteklost, hkrati pa sem prepričan,
da bomo tudi v prihodnje znali in zmogli skupaj uresničiti
še veliko projektov za še lepšo Ljubljano, za vse vas
in tudi za prihodnje generacije, ki šele prihajajo.

Spoštovani,
vabim vas, da se v nedeljo, 18.novembra 2018,
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
uresničevali vizijo najlepšega mesta na svetu.
Hvala za vaš glas,

Zoran Janković

•

Za večjo kakovost
življenja v Ljubljani
smo doslej izvedli že
več kot 2000 večjih in
manjših projektov.

•

v tem trenutku izvajamo
120 projektov za še
lepšo Ljubljano.

•

Z uspešnimi
kandidaturami za
evropska sredstva smo
doslej pridobili projekte
v skupni vrednosti več
kot 400 milijonov evrov.

•

Na dnevih odprtih vrat
vsak prvi torek in sredo
v mesecu je župan Zoran
Janković osebno sprejel
že več kot 27 tisoč
meščank in meščanov.

•

Župan je doslej vodil
poročne obrede več kot
400 zaljubljenih parov.

•

Ljubljana je mesto
heroj, v katerem živimo
skupaj in spoštujemo
vse različnosti.

Prof. Janez Koželj, podžupan
»Še neuresničene projekte iz programa
prenove Ljubljane, ki smo jih napovedali
že ob prvem mandatu, moramo
dokončati. Šele povezani v celoto, bodo
med seboj ustvarjali sinergijo, ki bo
imela pričakovan razvojni učinek. Tako
bodo lahko tisti, ki bodo nekoč za nami
vodili in upravljali naše mesto, neobremenjeno
razmišljali o novih projektih in novih izzivih.«
Tjaša Ficko, podžupanja
»Najlepše je videti mnoge projekte, ki so
bili nekoč le zapisani na papirju, danes
pa lepo živijo, saj smo jih Ljubljančanke
in Ljubljančani vzeli za svoje. Da bi
uspešno dokončali naš program, si
želimo po treh zmagovitih mandatih
dobro uigrani in z veliko energije
odločno udejanjiti še četrti mandat
ali športno rečeno četrto četrtino.«

Aleš Čerin, podžupan
»V športnem jeziku: ne menjaj
moštva, ki zmaguje!«

Jelka Žekar, podžupanja
»Iz sivega, zaspanega in dolgočasnega
mesta se je Ljubljana v zadnjem
desetletju spremenila v živahno, zeleno,
varno in inovativno mesto, kar pa
nas ne sme ustaviti pri nadaljnjem
razvoju, saj je izzivov za izboljšave
še veliko. Sodelovanje v ekipi, ki se
tega zaveda, mi je v zadovoljstvo.«
Dejan Crnek, podžupan
»Ljubljana je res najlepše mesto. Ampak
predvsem zato, ker jo soustvarjamo skupaj
z veliko dobre energije, razumevanjem,
spoštovanjem, medsebojni pomoči,
v skupno dobro za najkvalitetnejše
življenje vseh ljudi, ki uživajo to našo
Ljubljano. Naj bo tako tudi v prihodnje.«
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LISTA ZORANA JANKOVIĆA ZA MESTNI SVET
Močna in neodvisna Lista Zorana Jankovića
je garancija za učinkovito delovanje
občine in razvoj Ljubljane. Omogoča
nam, da brez pristajanja na politične
igrice opozicije izvajamo obljubljeno in
prevzemamo odgovornost za sprejem
tudi najzahtevnejših odločitev.

Obkrožite Listo Zorana Jankovića 21
za mestni svet

1
ZORAN JANKOVIĆ
ŽUPAN
Prepričan sem, da bo novi
mandat prinesel projekte,
k i bodo poleg 2.000 že
uresničenih, češnja na
torti v
 razvoju Ljubljane.

Obkrožite Zorana Jankovića za župana 10

4
JELKA ŽEKAR
PODŽUPANJA
Sodelovati z ekipo, ki stremi
k istim ciljem in spoštuje
enake vrednote, mi je v
veliko zadovoljstvo. Kljub
izjemnemu napredku, ki ga je
Ljubljana doživela v zadnjem
desetletju, pa nam izzivov
in možnosti za izboljšave v
prihodnje ne primanjkuje.

10
JULKA ŽIBERT
UPOKOJENKA
Kandidiram zato, ker je to
dobra ekipa, ki je veliko
naredila za naše mesto
in tudi zato, da podprem
župana, ki je s svojo energijo
in s svojim delom veliko
naredil za Ljubljano.

16
mag. MOJCA LOZEJ
FINANČNA SVETOVALKA
Kandidiram zato, ker smo v
Ljubljani v zadnjih dvanajstih
letih ogromno naredili,
da je Ljubljana postala ne
samo lepa za oko, temveč
tudi prijetna za bivanje
in verjamem, da nas v
naslednjih štirih letih čakajo
najboljši izzivi in projekti.

5
ALEŠ ČERIN
PODŽUPAN
Kandidiram še enkrat, ker v
športnem jeziku ne menjam
moštva, ki zmaguje.

11
TOMAŽ KUČIČ
POVELJNIK
Kandidiram, ker si želim biti
član ekipe, ki je pripravljena
sodelovati v dobro prebivalk
in prebivalcev Ljubljane ter
nam je mar, da smo zanje
najboljši servis. Sem sicer
tudi pripadnik gasilske
službe, ki v Ljubljani skrbi za
varnost naših prebivalcev.

17
IZTOK KORDIŠ
DIREKTOR
V dobri ekipi je lepo ostati.
Mislim, da je bilo veliko
narejenega, in da nas čaka
še eno tako obdobje, ki bo
zelo aktivno, in v katerem
bomo naredili še veliko
dobrega za Ljubljano.
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2
TJAŠA FICKO
PODŽUPANJA
Veseli me, da sem del
zmagovalne ekipe in lahko iz
prve roke spremljam, kako
se stvari spreminjajo na
bolje, kako smo spremenili
srčni utrip našega mesta.
S ponosom bom s to ekipo
še naprej soustvarjala
prihodnji razvoj Ljubljane.

8

3
prof. JANEZ KOŽELJ
PODŽUPAN
Ponovno kandidiram zato, ker
verjamem, da bomo lahko s
kolegi in županom dokončali
vse tiste projekte, za katere
smo se dogovorili že pred 12
leti, pa se zaradi različnih
razlogov še niso uresničili.

9

dr. MARTA BON
DOCENTKA NA
FAKULTETI ZA ŠPORT
Kandidiram, ker na nek način
soustvarjam razvoj našega
mesta. To delam s spoštljivostjo
in tudi z veliko odgovornostjo.
Ponosni smo lahko na vse
to, kar je bilo že narejeno.
To je ekipa, ki zna, zmore in
bo vodila mesto najbolje.

DEJAN CRNEK
PODŽUPAN
Menim, da smo svoje delo
doslej dobro opravili, so pa
prav gotovo še stvari, ki jih
je potrebno dopolniti. Lista
Zorana Jankovića ni zgolj
delovna skupina, pač pa je
to velika družina, v kateri
ne velja samo strokovnost,
pač pa tudi srčnost.

DUNJA PIŠKUR KOSMAČ
UPOKOJENKA
Ponovno kandidiram, ker se
bodo v tem mandatu zaključili
naši najbolj pomembni
projekti na področju varstva
okolja, pri čemer imam v
mislih zlasti kanalizacijo,
športni o
 bjekti in stanovanja
za mlade družine ter druga
najemna stanovanja.

MARJAN SEDMAK
UPOKOJENEC,
PREDSEDNIK MZU LJ
Mestni svetnik sem že en
mandat in delo v mestnem
svetu mi je v posebno
veselje, saj je zelo lepo biti
del z magovalne ekipe. Ob
tem sem lahko uresničeval
tisto, kar mi je n
 ajbolj pri
srcu - narediti L
 jubljano
starejšim prijazno mesto.
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13

14

15

STANKA FERENČAK MARIN
UPOKOJENKA
Kandidiram zato, ker lahko na
ta način za Ljubljano naredim
največ. Tako v okolju četrtne
skupnosti Moste, kjer živim,
kot tudi za celo Ljubljano.

ANŽE MIKLAVEC
PODJETNIK
Za kandidaturo sem se
odločil, ker se veliko ukvarjam
z optimizacijo procesov
in v
 arstvom okolja. Zato
sem p
 repričan, da lahko
tudi kot mestni svetnik
veliko pripomorem, da
bo L
 jubljana še lepša.

FRANCKA TROBEC
UPOKOJENKA
Kandidiram zato, ker je župan
predvsem človek z veliko
začetnico in ker potrebuje
malo besed, pa veliko naredi.

TONE PODOBNIK
UPOKOJENEC
Kandidiram predvsem zaradi
tega, ker je še nekaj stvari
potrebno urediti in dokončati,
predvsem v četrtni skupnosti
Polje, iz katere izhajam.

18

19

20

21

NADA VERBIČ
RAVNATELJICA
Če želimo, da se bo Ljubljana
razvijala naprej v smeri
kakovostnega bivanja za vse
meščane in nadaljevala začete
projekte, potem mora župan
s svojo ekipo nadaljevati
delo tudi v prihodnje.

DANILO ŠARIĆ
DIREKTOR
V četrtni skupnosti
Vič delamo na skupnih
problematikah vseh
prebivalcev tega dela mesta.

BRUNA ANTAUER
UČITELJICA
Posebej me veseli, da
župan veliko s redstev vlaga
v obnovo šol in v vrtce,
kjer najdejo mesto skoraj
vsi ljubljanski otroci.

DANIEL AVDAGIČ
DIREKTOR
V Ljubljano želim pripeljati
nove oblike m
 obilnosti,
nove tehnologije na
področju pametnih mest
in tako narediti Ljubljano
še inovativnejšo in
uporabnikom prijaznejšo.

Celotne izjave si oglejte na spletni strani www.zoranjankovic.si
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24

25

26

27

EMILIJA MITROVIĆ MILOŠ
ŠTUDENTKA
Kandidiram zato, ker
menim, da smo mladi srce
Ljubljane in s tem tudi njena
prihodnost. Zaradi tega je
naša skrb in angažiranost
izrednega pomena.

TONE KASTELIC
UPOKOJENEC
Kandidiram, da bi
reševal s tanovanjsko in
invalidsko problematiko
v Ljubljani še naprej.

JOŽKA HEGLER
V.D. DIREKTORJA
Z županom že več let
sodelujeva in je človek, ki
zna sprejemati odločitve.
Po mojem dolgoletnem delu
v javni upravi imam veliko
izkušenj tako z ljudmi, kot
tudi z različnimi delovnimi
področji, tako da bom
lahko koristila nadaljnemu
dobremu upravljanju
Mestne občine Ljubljana.

KLEMEN AVBELJ
PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE
Ponovno kandidiram, ker
verjamem v projekt in
predvsem, ker verjamem
v gospoda J ankovića.
Je izreden človek, pravi
gospodar z izrednim
čutom za komunikacijo
z različnimi sloji ljudi.

dr. SONJA NOVAK
LUKANOVIĆ
DIREKTORICA, PROFESORICA,
RAZISKOVALKA
Ljubljana mora ohranjati
in imeti občutek za ranljive
skupine, ohranjati spoštovanje
do zgodovine in različnih
kultur, še naprej spodbujati
medgerenacijsko sodelovanje,
biti mesto mladih, ki
bodo lahko v njem živeli.
Ljubljana je in mora ostati
solidarna s starejšimi.

HARIS MURATAGIĆ
SVETOVALEC
Kandidiram, ker imam rad to
mesto, rad sem del pozitivnih
sprememb, ki jih je bilo to
mesto deležno doslej in jih bo
tudi v prihodnje z županom
Zoranom Jankovićem na čelu.
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29

30

31

32

33

mag. NIVES CESAR
PROKURISTKA
Na županovi listi ostajam, ker
sem dvanajst let spremljala
nenehen razvoj Ljubljane
in ker mi je všeč, da imamo
strategijo ter vizijo, ki
jo znamo uresničiti.

DUŠAN KOBAL
SAMOSTOJNI PODJETNIK
Na listi župana Zorana
Jankovića kandidiram zato,
ker je do sedaj dokazal, da
ni samo župan z besedami,
ampak tudi z dejanji. Zato
živimo v čudovitem mestu,
k i se ponaša z nazivom
najlepše mesto na svetu.

EVA STRMLJAN KRESLIN
DIREKTORICA
Mesto pod vodstvom Zorana
Jankovića je vzcvetelo.
Še posebej to velja za
področje predšolskih otrok
in mladih družin, kjer tudi
sama soustvarjam čudovito
zgodbo z Malo ulico, pa
z vsemi programi, ki jih
ponujamo mladim družinam
v podporo in veselje.

FRANC ZALAR
UPOKOJENEC
Že precej časa sem,
vsaj domišljam si, del te
zmagovalne ekipe in ni
nobenega razloga, da ne bi
poskušal biti še naprej.

mag. VERICA ŠENICA
PAVLETIČ
RAVNATELJICA
Župan mi predstavlja
svojevrsten navdih. Tako
kot on dela v Ljubljani, se
jaz trudim delati na svojem
področju, to je kot ravnateljica
osnovne šole. Zelo me veseli,
ker nas spodbuja, da lahko
razvijamo področje šolstva.

ŽIGA OVEN
PROKURIST
Kandidiram zato, ker je to
najboljša lista v Sloveniji,
v bistvu je najboljša
lista na svetu. Zavzemal
se bom predvsem za
športno področje.
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MIRJAM KANALEC
DIREKTORICA
Kandidiram, ker menim, da
lahko pomagam k izboljšanju
življenja v Ljubljani, predvsem
na področju invalidnih
oseb in starejših ter
pripomorem pri dostopnosti
in urejenosti L
 jubljane
ter prijaznosti d
 o vseh.

ROBERT WALTL
DIREKTOR
Kot umetnik, delavec v kulturi,
aktivist, meščan kandidiram
zato, ker je Zoran v preteklih
12 letih afirmiral Ljubljano kot
mesto velikega potenciala,
zgodovinskega nasledstva
in perspektiv. Je mesto
optimizma, upokojencev,
študentov, intelektualcev,
kulturnikov, odprto mesto.

INDIRA VEHBIČ
SEKRETARKA
Kandidiram zato, ker si želim
biti del uspešne županove
ekipe, ki je v Ljubljani pustila
neizbrisem pečat. Predvsem
z dostopnostjo za invalide, s
skrbjo za otroke in starejše,
z bogatim dogajanjem.

ROK ŠTEMBERGER
ŠTUDENT
Za mestnega svetnika na Listi
Zorana Jankovića kandidiram
zato, ker sem že od nekdaj
Ljubljančan in bi rad bil del te
skupne zgodbe, del uspešnih
projektov in si bom predvsem
prizadeval, da se bo naredilo
še več na področju za mlade.

METKA ZOREC
UČITELJICA
Kot svetnica v mestnem svetu
Mestne občine Ljubljana
lahko doprinesem k boljši
in pozitivni razpravi, ki
bo iskala in našla rešitve
za vse, ki smo povezani v
šolskem sistemu, na prvem
mestu za naše otroke.

AMIR CRNOJEVIČ
VODJA PROGRAMOV
V zadnjih štirih letih sem
kot predsednik Četrtne
skupnosti Posavje v ekipi
Zorana Jankovića za krajane
naredil veliko. Verjamem,
da bi kot mestni svetnik
lahko naredil še več.
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TATJANA ŽELEZNIK
LASTNICA GOSTINSTVA
Najlepši kotiček v Ljubljani
je zame Gornji trg, saj me
spominja na mojo dnevno
sobo. Kot mestna svetnica
pa bi lahko pripomogla k
nadaljnjemu r azvoju mesta.

ROBERT PEŠUT MAGNIFICO
GLASBENIK
Dobro vem, kako se je Ljubljana
spremenila v vseh letih, odkar
je županovanje prevzel Zoran
Janković. Predvsem mi je zelo
všeč, da je Ljubljana ekološko
ozaveščeno mesto. Nemalokrat
sem dvomil v vse te rešitve,
ki so jih predlagali v zvezi z
zapiranji ulic, a ugotavljam,
da so imeli zelo prav.

IRENA KOKOVNIK
UPOKOJENKA
Pred letom dni sem se
upokojila kot dolgoletna
ravnateljica. V teh letih
sem dobila veliko vedenja o
Ljubljani in delu z mladimi
ter se zato odločila, da
lahko prispevam za
dobrobit tako mladih kot
tudi starejše generacije.

JURE ZDOVC
TRENER
Kandidiram predvsem
zato, ker poznam gospoda
Jankovića že vrsto let. Vem,
da je ljubitelj športa. Vem,
da brez njega športa na nek
način, vsaj v rhunskega,
v Ljubljani skoraj ne bi
bilo. Zato se mu z veseljem
pridružim na njegovi Listi,
da se bo to nadaljevalo.

mag. SUZANA ANTIČ
RAVNATELJICA
Kandidiram za vrtce. Za
ohranjanje kakovosti na eni
strani in na drugi strani za
priložnost novih razvojnih
poti, ki jih ljubljanski
vrtci vsekakor imamo.

JOŽE MERMAL
PREDSEDNIK UPRAVE
Mislim, da smo v teh dvanajstih
letih že pokazali ogromno
in to, kar sedaj predstavlja
Ljubljana na globalni ravni,
je treba samo še nadgraditi
v smislu kakovosti življenja,
še bogatejše vsebine in še
bolj urejene infrastrukture.
Tega smo sposobni!
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MOBILNOST IN INFRASTRUKTURA

SKUPAJ ZA
NAJLEPŠE
MESTO
•

Od leta 2007 smo kar na 788
ulicah in cestah (od skupaj 1626)
izvedli manjše (rekonstrukcija

Prenovljena Zaloška cesta in
novo križišče v Kašlju.

Cesta Rdečega križa

ceste, sprememba prometnega
režima) ali večje (gradnja
komunalne infrastrukture
ali obsežnejša prenova)
posege. Skupaj smo sanirali
več kot 114 kilometrov cest.

Zasijala je prenovljena in ozelenjena Gosposvetska cesta.

Prenovljena Hotimirova ulica z
obnovljeno kanalizacijo in vodovodom.

V mestnem središču smo
javne površine za pešce
povečali za več kot
600 odstotkov.

Grablovičeva ulica
Prenovili smo Cesto Andreja Bitenca.

Bohoričeva ulica
6 | Skupaj smo najlepše mesto

Obnovljena Zdešarjeva cesta
z novo urejeno kanalizacijo,
vodovodom, plinovodnimi
priključki in javno razsvetljavo.

Na prenovljeni Kolodvorski ulici
smo omejili motorni promet.

Rezultati priznane
mednarodne raziskave Tomtom,
ki meri in primerja gnečo na cestah v
390 mestih po svetu, kažejo, da
v Ljubljani pravih prometnih zastojev
sploh ni (med vsemi merjenimi
mesti smo šele na 350. mestu).
Prenovljena in kolesarjem prijaznejša pot Roberta Blinca

Ker smo občutno izboljšali pogoje
za kolesarjenje, je Ljubljana od leta
V Ljubljani je urejenih približno

2015 uvrščena na seznam kolesarjem

230 km kolesarskih poti.

najprijaznejših mest na svetu

Kolesarsko infrastrukturo redno

(Copenhagenize Index).

posodabljamo ter odpravljamo

Od leta 2017 zasedamo

t.i. kolesarske črne točke.

visoko 8. mesto!

V sklopu prenove Hradeckega ceste z
obojestranskim kolesarskim pasom smo
obnovili tudi kanalizacijo in vodovod.

•

Za prijetnejše poti z javnim
prometom smo v LPP od leta
2007 kupili 166 novih avtobusov,
od tega 70 na okolju prijazen
stisnjen zemeljski plin oz. CNG.

•

Poti z novimi avtobusi in s
pametno kartico Urbana so
prijetnejše, zato nas je uporabnikov
LPP kar 21 odstotkov več.

•
Z električnimi vozili Kavalir smo doslej
brezplačno prepeljali že več kot
1,3 milijonov potnikov, večinoma
starejših mščank in meščanov.

•

Od začetka delovanja sistema
BicikeLJ (maj 2011) je bilo

Leta 2013 smo sprejeli strategijo
elektromobilnosti. V Ljubljani
je uporabnikom na voljo že več
kot 100 polnilnic za električna
vozila, na javnih površinah je
njihova uporaba brezplačna.

opravljenih že več kot 5,5 milijonov
izposoj koles. Sistem postopno
širimo v vse dele mesta – leta
2011 je bilo uporabnikom na voljo
30 postaj s 300 kolesi, danes
že 58 postaj s 580 kolesi.

•

Število kolesarjev in pešcev v mestu
uspešno raste. Delež poti v mestu,
opravljenih z avtomobilom, smo
iz 58 odstotkov zmanjšali na 38
odstotkov, delež poti, opravljenih
peš ali s kolesom, pa se je iz 20

e-Urban

električni vlakec Urban

souporaba električnih vozil

povzpel na kar 48 odstotkov.
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•

Površina celostno preurejenega
mestnega središča v območje za
pešce znaša več kot 10 hektarjev.

•

Z gradnjo oz. prenovo 13 mostov
čez Ljubljanico smo zbližali
nabrežja in skrajšali razdalje. Za
preureditve nabrežij in mostov
smo izmed 347 prijavljenih
projektov iz 36 evropskih držav
prejeli najvišjo evropsko nagrado
za mestni javni prostor.

•

S celostno prenovo Gallusovega nabrežja smo zaključili obsežno obnovo
območja ob Ljubljanici med Špico in Zmajskim mostom. Na slavnostni
prireditvi Moja dežela - lepa in gostoljubna 2018 smo za prenovo Gallusovega
nabrežja prejeli nagrado za najlepše urejeno mestno središče.

Brv čez Mali graben, ki smo jo
postavili leta 2016, je z 42 metri
razpona ena najdaljših brvi
iz lepljenega lesa v Evropi.

Kongresni trg: nekoč parkirišče, danes osrednji zunanji prireditveni prostor

•

Od leta 2007 do danes smo
javno kanalizacijsko omrežje
podaljšali za 72 km, ter zgradili
oz. obnovili 118 km vodovodnega
omrežja. Glavno plinovodno
in vročevodno omrežje smo
podaljšali skupaj za kar 104 km.

•

Konec leta 2006 je bilo na
javno kanalizacijsko omrežje
priključenih 68 odstotkov vseh
gospodinjstev, danes 88 odstotkov,
po zaključenem kohezijskem
projektu, ki teče, bo leta 2021 ta
odstotek večji od 98 odstotkov.

S pomočjo evropskih sredstev smo
uredili 2500 m² površin pristanišča in 12
novih privezov v Grubarjevem kanalu

•

Na prenovljeni Eipprovi ulici smo
vzpostavili enosmerni prometni
režim, več prostora namenili
pešcem in kolesarjem ter uredili
peščeno promenado.
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•

S toploto iz daljinskega ogrevanja
in z zemeljskim plinom
oskrbujemo kar 75 odstotkov
gospodinjstev. Delež bomo še
povečali - na 80 odstotkov.
Smo evropska prestolnica
z najvišjim deležem ločeno
zbranih odpadkov v
gospodinjstvih (67 odstotkov).

Slovenska cesta

S celostno prenovo Slovenske ceste
in ukinitvijo osebnega motornega
prometa na njenem osrednjem delu
smo izboljšali tudi kakovost zraka,
saj smo koncentracije črnega ogljika
zmanjšali za kar 70 odstotkov.
Pametno mestno kartico Urbana
uporabljamo za prevoz z avtobusi LPP,
izposojo koles v sistemu BicikeLJ,
parkiranje na javnih parkiriščih in
mestnih garažnih hišah, vožnjo z
vzpenjačo na Ljubljanski grad, ogled
mestnih turističnih znamenitosti in za
storitve Mestne knjižnice Ljubljana.

PAMETNO MESTO

V Ljubljani pijemo
čisto in tehnološko
neobdelano vodo. Visoko
kakovost podzemne
Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO) je največji delujoči kohezijski projekt
s področja okolja v državi, v katerem skrbimo za odpadke kar tretjine Slovenije.

vode smo v zadnjih letih
s skrbnim upravljanjem
še dodatno izboljšali.

Z energetskimi prenovami
stavb smo zmanjšali porabo
energentov, povečali delež
obnovljivih virov in znižali
emisije toplogrednih
plinov – tako bomo
ohranili kar 172.000
Energetsko prenovljena šola in nova
telovadnica v OŠ Maksa Pečarja v Črnučah.

Celovito energetsko prenovljeno
Centralno kopališče Tivoli.

dreves in privarčevali
milijon evrov na leto!

Naše stavbe so energetsko učinkovitejše zaradi največjega projekta
javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji na področju energetskega
pogodbeništva, v okviru katerega smo že prenovili kar 48 občinskih stavb
(vrednost: 14,9 milijonov evrov brez DDV). Pravkar smo podpisali pogodbo
za izvedbo druge faze, v sklopu katere bomo prenovili še 11 objektov.

Razširjeno pokopališče v Sostrem
Na ljubljanskih pokopališčih redno obnavljamo
pokopališko infrastrukturo (obnova mrliških vežic na
Za manj avtomobilov v mestu smo na obrobju oz.
mestnih vpadnicah vzpostavili že pet parkirišč P+R:
Dolgi most, Barje, Stožice, Studenec in Ježica.
Uporabniki s plačilom celodnevne parkirnine
(1,2 evra) pridobijo tudi pravico do dveh voženj
z avtobusom LPP (v mesto in nazaj).

pokopališčih Mali Lipoglav in Janče; ureditev prostorov
za svojce s sanitarijami na pokopališčih Dravlje, Vič,
Črnuče; obnove zidov, tlakovanje poti na pokopališčih
Stožice, Šentvid, Dravlje, Vič, Rudnik, Štepanja vas,
Bizovik, Sostro, Polje, Šmartno pod Šmarno goro, Črnuče,
Šentjakob, Janče, Prežganje, Javor in Mali Lipoglav).
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SKUPAJ DELAMO
NAPREJ
Trenutno imamo aktivnih 120
infrastrukturnih projektov, med njimi:

•

Izvajamo največji kohezijski projekt v
državi, s katerim urejamo odvajanje in
čiščenje odpadne vode na 39 območjih
Mestne občine Ljubljana (in dveh
sosednjih občinah). Na javno kanalizacijo
bo na novo priključenih več kot 17.500
prebivalcev. Gradnja bo potekala po
261 ljubljanskih ulicah (kjer bo hkrati
urejena tudi vsa ostala infrastruktura)
in bo v celoti zaključena v letu 2021.

PRIKAZ PRENOVLJENE TRUBARJEVE ULICE

59%

58%

Tacen

•

Za še prijetnejšo pot s kolesom bomo
nadaljevali z obsežnimi prenovami
kolesarske infrastrukture, med drugim
na Drenikovi ulici in Vodnikovi cesti,
na Dunajski, Tržaški, Prešernovi in
Litijski cesti ter ulici Ob Ljubljanici.

•

Z izgradnjo plinsko-parne enote
v Energetiki Ljubljana (lokacija
TE-TOL) bomo nadomestili dva
premogovna bloka in z implementacijo
čistejših tehnologij uporabo premoga
zmanjšali za 70 odstotkov.

•

Z dodatnimi postajališči in kolesi bomo
dodatno širili izjemno uspešen projekt
samopostrežne izposoje koles BicikeLJ.

•

•

Nove pomembne cestne povezave,
ki smo jih začeli graditi, bodo
pomembna pridobitev za kakovost
življenja okoliških prebivalcev:
• Industrijska cesta v Zalogu;
• Obvozna cesta mimo
Sadinje vasi v Sostrem;
• Obvozna cesta mimo Gameljn.

Namesto klasične sežigalnice
odpadkov bomo iz preostanka
komunalnih odpadkov soproizvajali
toplotno in električno energijo z
najnovejšo tehnologijo uplinjanja,
s čimer bomo udejanjili koncept
krožnega gospodarstva. Za izvedbo
moramo dobiti soglasje države.

•

Zgradili bomo čistilno napravo
za zmanjšanje dušikovih
oksidov na premogovnem bloku
3 JP Energetika Ljubljana.

•

Kot največji ponudnik goriva na okolju
prijazna vozila na stisnjen zemeljski
plin (CNG) v državi bomo poleg
obstoječih 3 polnilnic (2 za osebna
vozila in 1 za tovorna vozila), v letu 2019
postavili še 3 polnilnice: na Letališki,
v Stanežičah (P+R) in na Rudniku.

•

Vozni park LPP bomo dodatno
posodobili z novimi avtobusi
na stisnjen zemeljski plin.

•

Intenzivno spremljamo razvoj električnih
avtobusov, ki jih tudi preizkušamo.
Ko bo zmogljivost baterij omogočala
celodnevno vožnjo brez pogostih
prekinitev zaradi polnjenja, bomo po
ožjem mestnem obroču vzpostavili
krožno pot z električnimi avtobusi.

•

Pričeli smo s celovito prenovo
Trubarjeve ulice, pri čemer bomo
prenovili tudi priključne ulice:
Obrežno stezo, ulico Za čreslom,
Prečno, Kastelčevo, Znamenjsko,
Usnjarsko in Vidovdansko ulico.

•

Izvedli bomo prenovo oz. širitev
pokopališč v Polju, na Viču, Rudniku,
v Šentvidu in Žalah ter uredili mrliške
vežice v Štepanji vasi in Stožicah.

•

Za čistejši zrak in manj hrupa
bomo še naprej spodbujali in
krepili elektromobilnost.

•

Za še manj avtomobilskega
prometa v mestu bomo uredili novo
parkirišče P+R v Stanežičah.

64%

66%

Tacen

Zgornje
Gameljne

97%

Zgornje
Gameljne

Zgornje
Gameljne

52%

13%

78%

95%

94%
Sadinja vas

Konec leta 2006 je bilo na javno
kanalizacijsko omrežje priključenih
68 odstotkov vseh gospodinjstev.

97%

Tacen

98%
Sadinja vas

Danes je na javno kanalizacijsko
omrežje priključenih 88 odstotkov
vseh gospodinjstev.

Sadinja vas

Po zaključenem kohezijskem projektu
Čisto zate, ki pravkar poteka, bo leta
2021 ta odstotek višji od 98 odstotkov.

Alenka Šelih, častna meščanka

Dr. Peter Čeferin, slovenski odvetnik

»V zadnjem desetletju se je Ljubljana
močno razvila, postala je sodobno,
čisto in urejeno mesto in začela je
dobivati kvaliteto prestolnice.«

»Spremljal sem vsa leta dosedanjega
županovanja gospoda Zorana Jankovića in
ugotavljam, da je ravno po njegovi zaslugi
naša Ljubljana postala prelepo mesto.”
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SKRB ZA OKOLJE IN ZELENE POVRŠINE

SKUPAJ ZA
NAJLEPŠE MESTO
•

Mednarodna komisija pod
vodstvom Evropske komisije
je Ljubljano izbrala za Zeleno
prestolnico Evrope 2016, ker
smo v najkrajšem obdobju izvedli
največ trajnostnih sprememb
za večjo kakovost življenja.
Ljubljana je prva in še zmeraj
edina zelena prestolnica v celotni
osrednji in jugovzhodni Evropi.

Uredili smo več kot 760 vrtičkov – v Dravljah,
Štepanji vasi, mestnem parku Rakova jelša, ob
Vojkovi cesti, na Ježici in na cesti Iga Grudna,
s čimer spodbujamo samooskrbo ter krepimo
druženje, socialno vključenost in medgeneracijsko
sodelovanje Ljubljančank in Ljubljančanov.

Na nekoč degradiranem območju ob reki Savi
smo uredili 8 kilometrov rekreacijskih in
izobraževalnih površin od Tomačevega do
Sneberij. Izjemno priljubljen projekt bomo v
prihodnje še razširili in mu dodali nove vsebine.

• S finančno podporo smo omogočili
povečanje pašnih površin za
več kot 74 hektarjev, razširitev
integrirane ali ekološke pridelave
zelenjave v rastlinjakih za več kot
14.000 m³ ter obnovo več kot 50
enot nepremične dediščine na
kmetijskih gospodarstvih (kozolci,
mlini, kašče, gospodarska poslopja…).

•

•

Mnoge degradirane ali
neizkoriščene površine smo
spremenili v več kot 100
hektarjev novih zelenih
površin – v parke, vrtičke, igrišča,
urbane sadovnjake…, s čimer
blažimo podnebne spremembe
in krepimo kakovost preživljanja
prostega časa meščank in
meščanov. Dodatno smo zasadili
več kot 40.000 dreves.
Za bolj zdravo okolje Ljubljančank
in Ljubljančanov smo odstranili
skoraj 1300 ton azbestnih
odpadkov in 88.000 ton
gradbenih odpadkov.

• Prenovili smo otroško igrišče
v Parku Kodeljevo.
• Na križišču Masarykove in Resljeve
smo uredili Tomanov park, ob
njem pa doživljajski park Teren,
kjer smo gradbeno jamo začasno
preoblikovali v gradbišče urbane
kulture ter urbani gozd, ki ugodno
vpliva na klimo v tem delu mesta.

• Zasnovali smo Čebeljo pot, ki združuje
24 partnerjev in kjer krepimo dediščino
čebelarstva ter izpostavljamo pomen
čebel za naše preživetje. Leta 2017
smo prejeli naziv Čebelam najbolj
prijazna občina v Sloveniji.

Ob Savi, v območju Nature 2000, smo
sanirali brežino s postavitvijo kranjske
stene, ki predstavlja vzorčni sonaravni
način utrjevanja brežin ter uredili plažo
za sončenje z ležalnimi ploščadmi.

• Povečujemo delež lokalno pridelane
hrane v vzgojno –izobraževalnih
institucijah: kar 826 kmetij
ponuja svoje pridelke in izdelke na
domačem pragu in tržnicah, nekateri
so vzpostavili tudi neposredne
trgovske poti z javnimi zavodi.
• Območje Tivolija, Rožnika in
Šišenskega hriba smo zavarovali
kot krajinski park, s katerim
upravlja Javno podjetje Snaga.

Uredili smo prostorno in inovativno
otroško igrišče v Šmartinskem parku.
Tudi z igrali za gibalno ovirane otroke.

• Obnovili smo ploščad v
Koseškem bajerju in odprli
park Angele Piskernik.
• Vzpostavili smo novo parkovno
ureditev park Muste na Fužinah
s sodobnim otroškim igriščem,
namenjenim tudi gibalno oviranim.
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SKRB ZA OKOLJE IN ZELENE POVRŠINE

SKUPAJ DELAMO NAPREJ
Gradimo novo zavetišče za
zapuščene živali Gmajnice,
kjer bomo poleg osnovne
naloge zavetišča omogočili
tudi usposabljanje mladih
kadrov in razvoj središča
za odgovorno skrbništvo
ter dobrobit hišnih živali.

Urejamo novo vrtičkarsko
območje na Grbi z
vodnjaki, lopami za
orodje in grmovnicami
ter sadnim drevjem.

Z rekonstrukcijo
vodovodnega mostu
bomo za pešce in
kolesarje povezali mesto
s Krajinskim parkom
Ljubljansko barje.

PRIKAZ NOVEGA ZAVETIŠČA

Po vzpostavitvi novega družinskega
parka Muste urejamo nabrežje
levega brega Ljubljanice, kjer
bomo vzpostavili nov javni prostor
s sprehajalno potjo, klopmi in
ležalniki za preživljanje prostega
časa. V nadaljevanju bomo z izgradnjo
doživljajskega mostu povezali
dve veliki naselji: Nove Fužine in
Štepanjsko naselje. Most pa bo prostor
druženja, izvajanja različnih aktivnosti
in bo predstavljal živ trg na vodi.
PRIKAZ UREJENEGA NABREŽJA LEVEGA BREGA LJUBLJANICE NA FUŽINAH

SKUPAJ
Jože Bavcon, direktor Botaničnega vrta Ljubljana
»Gospod Zoran Janković je edini politik - gospodarstvenik,
ki sprejema moč argumentov. Ob prvem mojem obisku pri
njem sva bila glede Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani
povsem na nasprotnih bregovih. Vendar ga je dotedanje
delo in udejstvovanje botaničnega vrta prepričalo in
takoj je razumel situacijo. Je meščan, ki ima resnično rad
svoje mesto in ga odlično pozna, s svojimi someščani
ga živi! Naši gostje iz tujine so nemalokrat presenečeni
in navdušeni, kadar ga srečamo na ulici in pristopi k
nam, jih prisrčno pozdravi ter z njimi poklepeta.«
Vlado Kreslin, slovenski glasbenik
»Ko sem v sedemdesetih letih štopal po Evropi, sem v
živahnih metropolah najbolj užival v opazovanju uličnih
glasbenikov na ulicah, ki so vrvele v vseh možnih barvah in
pojavnih oblikah. Takrat je bila scenografija v Jugoslaviji,
roko na srce, bolj sive barve. Danes mi ni treba niti v
London niti Amsterdam, samo sprehodim se v soboto
dopoldne na ljubljansko tržnico in uživam v utripu mesta.«

Stane Pejovnik, nekdanji
direktor Kemijskega

inštituta, nekdanji dekan
fakultete za kemijo in

kemijsko tehnologijo in

nekdanji rektor Univerze v Ljubljani
»Prav v tem času poteka postavitev
zapornice, ki bo omogočila kontroliran
pretok voda hudourne Glinščice in
preprečila poplave vse do Viča. Tako
kot na vsakem gradbišču, je tudi
tu Zoran zelo pogost obiskovalec
(dejansko dnevni nadzornik) gradbišča
in ko se srečava, snujeva načrte za
nadaljnji razvoj področja. Upam, da
bo Brdo postalo eden najlepših in
tehnološko najbolj naprednih delov
mesta. Zato njegovo kandidaturo za
župana Ljubljane močno podpiram.«

Barbara Vajda, nekdanja direktorica Zavoda Turizem Ljubljana in zelena nadzornica Ljubljane
»Malo je ljudi, ki so za Ljubljano, moje rojstno mesto, naredili toliko, kot gospod Zoran
Janković. Ljubljana je v letih njegovega vodenja dobesedno zacvetela. Postala je prelepa,
zaželena, moderna, zelena, čista in očarljiva evropska prestolnica. Prepričana sem, da
je glas za župana Zorana Jankovića in njegovo skrbno izbrano listo mestnih svetnic in
svetnikov glas za nadaljnji razvoj in razcvet naše Ljubljane na vseh področjih.«
Na spletni strani www.zoranjankovic.si in družbenih omrežjih Zorana Jankovića smo objavili celotne izjave podpornikov.
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PAMETNO MESTO

VARNO MESTO

SKUPAJ ZA NAJLEPŠE MESTO
•

Ljubljano domači in mednarodni
strokovnjaki ter statistika uvrščajo med
najvarnejša glavna mesta na svetu tako
na področju splošne javne varnosti kot
tudi z izredno nizko stopnjo kriminalitete.
Od leta 2007 se je število kaznivih
dejanj zmanjšalo za 40 odstotkov.

•

Na območju Ljubljane se je od leta
2007 število prometnih nesreč
zmanjšalo za 41 odstotkov.

•

Z akcijami Mestnega redarstva smo v letu
2017 (glede na leto 2007) število postopkov
zaradi nepravilnega parkiranja
zmanjšali za 49 odstotkov, kultura
parkiranja se je bistveno izboljšala.

•

Število prekoračitev hitrosti, ugotovljenih
z mobilnimi radarji, se je v letu 2017 (glede
na leto 2010) zmanjšalo za 30 odstotkov.

SKUPAJ DELAMO
NAPREJ

Zadrževalnik Brdnikova ob
prenovljeni Cesti Roberta Blinca

•

Javna gasilska služba MOL, ki združuje
poklicne gasilce in 35 prostovoljnih
gasilskih društev, razpolaga s 120
gasilskimi vozili, 55 priklopniki in
8 gasilskimi čolni. V preteklih 10
letih smo kupili 63 gasilskih vozil.

•

Od leta 2007 so gasilci Gasilske
brigade Ljubljana posredovali in
pomagali v več kot 22600 primerih.

•

Čeprav je za urejanje vodotokov pristojna
država, smo od leta 2007 za povečanje
poplavne varnosti in večjo varnost
Ljubljančank in Ljubljančanov namenili
14 milijonov evrov. Po poplavah
leta 2014 smo prebivalcem namenili
360.000 evrov finančnih pomoči.

•

Za povečanje potresne odpornosti in
potresno sanacijo šol smo od leta
2007 namenili 7,5 milijonov evrov.

•

Tudi v prihodnje bomo krepili odpornost
mesta pred naravnimi in drugimi
nesrečami, tako s povečanjem potresne
odpornosti stavb, poplavne varnosti,
zagotavljanja ustreznega časa prihoda
na mesto nesreče, ustrezno opremljenost
in usposobljenost reševalnih služb.

•

Aktivno smo vključeni v preventivno
kampanjo Vizija nič - s ciljem, da na
cestah v Ljubljani ne bomo imeli več
smrtnih žrtev prometnih nesreč.
To bomo dosegli tako z nadaljnjimi
prenovami cestno prometne
infrastrukture, kot z meritvami
hitrosti, s preventivnimi akcijami in
dodatnim ozaveščanjem v prometu.

Aplikacija za sledenje reševalnim
skupinam in osebju na terenu ter
neposredno poročanje s terena
v poveljniški štab (6inACTION)

•

Za še večjo poplavno varnost prebivalk
in prebivalcev bomo dokončali gradnjo
zadrževalnika Brdnikova (vključno
z zaporničnim delom), sanirali bomo
brežine Koseškega bajerja, iztočni
objekt zadrževalnika na Rakovniškem
potoku, zgradili zapornice na Zgornjem
in Spodnjem Galjevcu z mestoma za
prečrpavanje, sanirali in očistili bomo
pregrado nad naseljem v Zgornji Hrušici.

•

Z državo smo se uspešno dogovorili, da
za večjo poplavno varnost Ljubljančank
in Ljubljančanov v državnem proračunu
namenja 33,5 milijonov evrov za
sanacijo območja Malega grabna in
Gradaščice. Pričakujemo, da se bodo
dela na terenu začela v letu 2019.

SKUPAJ
Robert Štaba, podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč
»Gre za tistega župana, ki je že leta 2007 podprl prvo obeležitev Svetovnega dne spomina na žrtve
prometnih nesreč in tistega župana, ki je leta 2017 podprl podobno obeležitev, vendar tokrat kot osrednjo
prireditev za celoten svet. Gre za župana tistega mesta, ki je v svet ponovno ponesla sporočilnost
Vizije nič, ki v slovenski prestolnici sloni na številnih konkretnih dejanjih višje varne mobilnosti.
Zaznavamo in živimo jo v številnih izobraževalnih vsebinah v vrtcih, šolah, na prireditvah, na področju številnih
nadgradenj cestne infrastrukture, varnih šolskih prevozih in poteh, multimodalnosti, varne in uporabnikom prijazne
mobilnosti ter številnih ukrepih za zavarovanje najšibkejših udeležencev cestnega prometa. Gre za tisto prestolnico,
kjer dandanes, tisti, ki sodelujemo na strokovnih in drugih mednarodnih konferencah varne mobilnosti, s ponosom
predstavljamo in govorimo o primerih dobre prakse, od kod prihajamo in kaj nas čaka v prihodnosti. Spoštovani župan
Zoran Jankovič, dejanja, preteklo delo in vizija za naprej, vse to šteje. Zato še enkrat iskrene čestitke ob zasluženem
priznanju Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR) in iskrena ter javna zahvala v lastnem imenu«
Na spletni strani www.zoranjankovic.si in družbenih omrežjih Zorana Jankovića smo objavili celotne izjave podpornikov.
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DOSTOPNO, ZDRAVO IN ODPRTO MESTO

SKUPAJ ZA
NAJLEPŠE MESTO
•

•

Med naše prioritete sodi
dostopnost mesta za vse, še
posebej za ranljive skupine –
osebe z oviranostmi in starejše.
Za mnoge izvedene projekte
in izboljšanje pogojev na tem
področju nas je Evropska komisija
večkrat nagradila s prestižnim
priznanjem za dostopnost
mesta (Access City Award).

•

Za socialno šibkejše občanke
in občane smo od leta 2007
zagotovili več kot 12 milijonov
evrov denarnih pomoči. Preko
1000 osebam smo omogočili
zaposlitev v programih javnih del.

•

Da bi omogočili čimprejšnjo pomoč
ob srčnih zastojih ter tako rešili čim
več življenj, smo na javno dostopna
mesta v Ljubljani namestili preko 100
avtomatskih eksternih defibrilatorjev.

Ljubljana je nosilka naziva
Občina po meri invalidov.

•
•

Za programe preprečevanja
različnih zasvojenosti in pomoč
zasvojenim letno namenjamo
več kot 600 tisoč evrov.

V Ljubljani uspešno deluje
kar devet dnevnih centrov
aktivnosti za starejše.

Brezplačnih računalniških tečajev, ki
jih organiziramo za prebivalce nad 65
let, se je doslej udeležilo že več kot 20
tisoč Ljubljančank in Ljubljančanov.

•

•

Uresničujemo načrt talnega
taktilnega sistema za
slepe in slabovidne

V Zavodu za oskrbo na domu
Ljubljana, ki je največji zavod s
celovito socialno oskrbo na domu za
starejše, kronično bolne in invalide v
državi, letno nudimo pomoč več kot
1.500 uporabnikom. Za področje
oskrbe na domu smo od leta 2007
namenili več kot 28 milijonov
evrov. Storitev subvencioniramo
v višini skoraj 80 odstotkov.

•

Za izboljšanje delovanja in še
prijaznejšo storitev Zavoda za
oskrbo na domu smo celovito
obnovili Vilo Urška.

Aktivno prenavljamo enote
Zdravstvenega doma Ljubljana. Od
leta 2007 smo za investicije namenili
več kot 32 milijonov evrov.

•

Mrežo lekarniške dejavnosti v

Ljubljani sestavlja 28 enot Lekarne
Ljubljana, 14 koncesionarjev in
6 prodajnih samopostrežnih
avtomatov Lekarna 24.

•

V centru mesta smo prostore
oddali v brezplačni najem za
gostilnico Druga violina, v kateri
delajo v strežbi osebe z motnjo v
duševnem razvoju, s čimer krepimo
njihovo socialno vključenost.

•

Hiša na Vodnikovi 5: celovito
obnovljeno stavbo smo namenili
za bivanje 12 odraslih z motnjo
v telesnem in duševnem razvoju
iz Centra za usposabljanje, delo in
varstvo Dolfke Boštjančič Draga.

•

Hiša Sonček: na Vinčarjevi
smo celostno uredili stavbo,
namenjeno 14 osebam s posebnimi
potrebami Zveze društev za
cerebralno paralizo – Sonček.
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Hiša hospic, ki smo jo zgradili leta
2009, Lekarna Ljubljana pa je tam leta
2015 ustanovila zavod Ljubhospic,
je edina tovrstna hiša v državi, ki
neozdravljivo bolnim v zadnjem
obdobju življenja nudi brezplačno
24-urno celostno paliativno oskrbo,
tako bolnim kot njihovim svojcem pa
tudi varno okolje in celostno podporo
v procesih umiranja in žalovanja.

Javno mrežo lekarn posodabljamo
s prenovami in vzpostavljanjem
novih enot: LL Viva, Savska,
Tehnološki park, Mirje.

PAMETNO MESTO

Da znamo živeti skupaj in spoštovati
različnost,
dokazujemo s konkretnimi primeri, med njimi:

•
•
•

Osnovno šolo Livada obiskuje več
kot 300 otrok iz več kot 30 držav
in je odličen primer uspešnega
sobivanja različnih kultur in jezikov.

Prevoz na klic za osebe
z oviranostmi

Pritlični prostor v Mestni hiši smo oddali
v brezplačni najem LGBT skupnosti,
kjer uspešno deluje kavarna in družabni
prostor Pritličje, odprt za vse in vsakogar.
Od leta 2011 smo aktivno vključeni v
mrežo mest zatočišč za preganjane
pisatelje ICORN. Doslej smo omogočili
bivanje pisateljem in borcem za človekove
pravice iz Maroka, Etiopije, Iraka in Irana.

S sprejemom prostorskega načrta
za gradnjo Islamskega verskega in
kulturnega centra smo v mestnem
svetu brez glasu proti omogočili
gradnjo centra, ki verjamemo, da
bo dokončan prihodnje leto.

Taktilne oznake na
prometnih površinah, ki jih
postopoma nameščamo v
skladu s celovitim načrtom
talnega taktilnega vodilnega
sistema (načrt TTVS) za
osebe z okvaro vida.

SKUPAJ DELAMO NAPREJ
•

Gradimo nov prizidek v Zdravstvenem
domu Bežigrad, kjer smo pred tem
že statično in energetsko sanirali
ter obnovili glavno stavbo.

•

Zgradili bomo Izobraževalni
center na Metelkovi.

•

Prenovili bomo enoti Zdravstvenega
doma v Jaršah in na Rudniku.

•

S prenovo obstoječih enot Lekarne
Ljubljane in vzpostavljanjem novih
(na Vilharjevi,..) bomo dodatno
širili lekarniške storitve in tako še
izboljšali preskrbo z zdravili v mestu.
Ceno zdravil določa država.

•

S široko skupino deležnikov izvajamo
aktivni dialog za izboljšanje stanja na
področju zdravljenja odvisnosti od
prepovedanih drog in zmanjševanja
tveganih vedenj. S strokovnjaki bomo do
31.12.2018 uskladili konkretne korake za
omilitev težav in problematike zasvojenosti
odvisnikov in s tem v največji možni
meri pomagali zmanjšati moteče situacije
za okoliške prebivalke in prebivalce.

•

Ocenjujemo, da v Ljubljani kljub
9 domovom za starejše kritično
primanjkuje prostora. Področje je v
pristojnosti države, zato pričakujemo,
da bo pristojno ministrstvo MDDSZ
čimprej zgradilo dodaten dom za
starejše občane, v obdobju naslednjih
5 let pa vsaj še tri. To bo med našimi
prioritetnimi zahtevami do nove vlade.

PRIKAZ NOVEGA PRIZIDKA V ZD BEŽIGRAD

SKUPAJ
Nuša Kerševan, nekdanja županja
Ljubljane in častna meščanka:

»V zadnjem desetletju je Ljubljana vsako leto lepša in
prijetnejša za bivanje v njej. Zato želim, da bi gospod
Zoran Janković, ki ima pri tem največ zaslug, ostal
župan tudi v naslednjem mandatu in s tem zagotovil,
da se bo naše mesto razvijalo še naprej v dobrobit
vseh občanov in tistih, ki radi prihajajo k nam.«

Helena Petrin, BTC, članica uprave:
»Listo Zorana Jankovića podpiram v celoti, ker pod
njenim vodstvom mestna uprava že več kot desetletje
vodi vrhunsko, navdihujočo zgodbo prenove in
preobrazbe Ljubljane, kar potrjujejo konkretni projekti
v neposrednem mestnem jedru in tudi na obrobju
mesta, mednarodna priznanja in nagrade, predvsem
pa visoka kakovost bivanja in strmo naraščanje
turistov v tem našem, najlepšem mestu na svetu.«

Anita Ogulin, častna

meščanka in predsednica

ZPM Ljubljana Moste – Polje:
»Vsako mesto sestavljajo ljudje. In prav ti prinašajo
raznolikost, pestrost, pa tudi dušo mesta. Kot
so različni ljudje, so različne tudi njihove usode.
Izjemno vesela sem, da pri naših prizadevanjih
za boljše življenje družin in otrok pomaga tudi
Mestna občina Ljubljana. Odziva se na stiske
ljudi, jih pomaga reševati, se angažira in odpravlja
prepreke, da bi ljudje res živeli lažje in boljše. S
pomočjo župana, gospoda Zorana Jankovića, in
njegovega kabineta smo samo v zadnjem letu 151
družinam omogočili pot k lepšemu in boljšemu
življenju. In prav vsak, ki pomoč prejme, to tudi
vrača mestu in družbi. Zato iskrena hvala Mestni
občini Ljubljana ter županu Zoranu Jankoviću.«
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SKRB ZA BOLJŠE BIVALNE POGOJE

SKUPAJ ZA
NAJLEPŠE
MESTO
•

Za boljše bivalne pogoje smo med
drugim izvedli naslednje projekte:

•
•
•

V obdobju od leta 2007 do danes
smo z gradnjo ali nakupi povečali
stanovanjski fond za več kot 1500
stanovanjskih enot oz. za več
kot 56%. Skupaj tako upravljamo
že z več kot 4.200 enotami.

•

Objavili smo javne razpise za
dodelitev 2.200 neprofitnih
najemnih stanovanj.

•

Za nakupe in obnove stanovanjskih
enot smo od 2007 namenili
skupaj 149 milijonov evrov.

•

Fond stanovanjskih bivalnih
enot za socialno najšibkejše smo
iz 113 povečali na 429 enot.

•

Skrb za starejše je v Mestni
občini Ljubljana zagotovljena
tudi z možnostjo nakupa
ali najema oskrbovanega
stanovanja. Nakup oskrbovanih
stanovanj zagotavljajo zasebni
investitorji, najemna oskrbovana
stanovanja z neprofitno
najemnino pa Javni stanovanjski
sklad Mestne občine Ljubljana
- trenutno 82 oskrbovanih
stanovanj: 60 v Trnovem, 10
v Dravljah, 12 v Murglah.

•
•
•
•
•
•

Zelena jama (126
stanovanjskih enot)
60 oskrbovanih stanovanj ob
Centru starejših Trnovo
Celovški dvori (424
stanovanjskih enot)
Polje II (183 stanovanjskih enot)
Polje III (148 stanovanjskih enot)
Dolgi most (30 stanovanjskih enot)

Polje II

Knobleharjeva ulica
(71 bivalnih enot)
Hladilniška pot (23
stanovanjskih enot)
Zalog (38 stanovanjskih enot)

Dolgi most

Polje III

Knobleharjeva ulica

SKUPAJ DELAMO NAPREJ
•
•
•
•
•
•
•
•

Polje IV: Zaključujemo leseno
montažno gradnjo stanovanjsko
–poslovnega kompleksa s 64
stanovanjskimi enotami.

•

Pečinska: Gradimo 6
stanovanjskih enot.

•

•

Rakova jelša II: Zgradili bomo
156 stanovanjskih enot.
V novi stanovanjski soseski Brdo, ki
jo gradimo v sodelovanju z republiškim
stanovanjskim skladom, bomo zgradili
174 od skupaj 672 stanovanjskih enot.
Začenjamo prenovo 32
enostanovanjskih stavb v naselju
na Cesti španskih borcev.
Zarnikova: z rekonstrukcijo podstrešja
bomo zagotovili 7 novih stanovanjskih
enot in prenovili 11 obstoječih.
Jesihov štradon: Zgradili bomo
45 stanovanjskih enot.
Zelena jama: zgradili bomo
100 stanovanjskih enot.
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•

Povšetova: zgradili bomo 350
stanovanjskih enot.
Litijska-Pesarska: zgradili
bomo 45 stanovanj.
V sodelovanju z republiškim skladom
izvajamo pilotni projekt zadružne
gradnje na Rakovi jelši. Ta bo članom
zadruge omogočila ugodnejši najem
stanovanj ter tako pomagala rešiti
njihovo stanovanjsko vprašanje.
S sprejemom občinskega prostorskega
načrta na območju MOL omogočamo
gradnjo dodatnih približno 40.000
stanovanj - z večjo ponudbo stanovanj
na trgu bodo nepremičnine, z
izjemo ekskluzivnih lokacij, kupcem
cenovno lažje dostopne. Veseli nas
naraščajoče število načrtovanih
zasebnih stanovanjskih gradenj,
med njimi projekti: na Šmartinski
cesti, Kitajski zid ob Celovških dvorih,
pri Ruskem carju, na Regentovi
ulici, v Rožni dolini, Podutiku ...

Pečinska

Polje IV

SKRB ZA NAJMLAJŠE - VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

SKUPAJ ZA
NAJLEPŠE MESTO
•

Od leta 2007 smo z adaptacijami,
rekonstrukcijami, prizidavami in novogradnjami
odprli 104 nove oddelke v vrtcih.

•

Vključenost otrok v ljubljanske vrtce je kar
92,3-odstotna in je visoko nad slovenskim
povprečjem, ki znaša 80,4 odstotke. V
javnih vrtcih MOL deluje 785 oddelkov.

•

Za področje predšolske vzgoje in izobraževanja
smo skupaj namenili več kot 962 milijonov
evrov, od tega več kot 222 milijonov evrov
za investicije in investicijsko vzdrževanje.
Samo za prenove in investicije v letu 2018
smo namenili 47 milijonov evrov.

•

Zgradili smo 6 novih enot vrtcev (ter osnovno
šolo v Dragomlju) in v vseh 23 vrtcih ter 48
osnovnih šolah izvedli obsežne prenove,
sanacije in adaptacije, med drugim smo:

•
• obnovili telovadnice v 19 šolah,
• prenovili igrišča 41 šol in 40 objektov vrtcev.
prenovili kuhinje 20 vrtcev in 19 šol,

•

Vse azbestne strehe šol in vrtcev – na
43 objektih smo nadomestili z zdravju
in okolju prijaznejšimi materiali.

•

V projektu energetskih sanacij vrtcev
in osnovnih šol, sofinanciranih z
evropskimi sredstvi, smo od leta 2013
doslej uspešno prenovili že 55 objektov.

Nekatere večje prenove,
ki smo jih izvedli v vrtcih
in osnovnih šolah:

•

Vrtec Najdihojca
(enoto Čenča) smo
celovito prenovili.

•

V OŠ Maksa Pečarja
smo zgradili novo
športno dvorano za
potrebe šole in četrtne
skupnosti, šolo pa tudi
energetsko obnovili.

•

Na OŠ Milana
Šuštaršiča smo odprli
nov, sodoben prizidek,
v katerem smo uredili
prostore za prvošolce
in njihove učitelje.

•

Prenova notranjih
prostorov v vrtcu Zelena
jama, enota Vrba.

•

Celovito smo obnovili
OŠ Jožeta Moškriča.

•

V OŠ Franca Rozmana
Staneta smo uredili nov
večnamenski prostor ter
statično in energetsko
sanirali šolski objekt
in telovadnico.

•

Zgradili smo nov
prizidek OŠ Zadobrova.

Na strehi novozgrajenega prizidka
OŠ Kolezija smo uredili tudi igrišče.

Inovativen vrtec Pedenjcarstvo v Kašlju je za odlično
zasnovo in gradnjo po trajnostnih načelih nagrajen z
visoko arhitekturno nagrado Zlati svinčnik.

•
•
•

•

Več kot 90 odstotkov staršev, katerih otroci so vključeni v javne
vrtce v Ljubljani, je z varstvom otrok v celoti zadovoljnih.
87 odstotkov Ljubljančank in Ljubljančanov je zadovoljnih s
šolami in drugimi izobraževalnimi ustanovami v mestu, s čimer
se uvrščamo na prvo mesto med evropskimi prestolnicami.
Vzgojo in izobraževanje za mlade s posebnimi potrebami izvajamo
v Centru za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca
Ljubljana ter v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in
starše Ljubljana. Za izpopolnjevanje strokovnih pedagoških delavcev
smo leta 2013 ustanovili še sodobni Izobraževalni center Pika.
214 javnih otroških igrišč v Ljubljani je brezplačno dostopnih
vsem otrokom za brezskrbno igro in druženje z vrstniki.

Mala ulica
Odprli smo edinstven družinski center v
Sloveniji, zasnovan kot mesto v malem – z
ulico, kavarno, ribnikom, labirintom, prostorom
za predavanja in prireditve, stolpom z mestnim
parkom, knjižnico pod oblaki in vertikalnim vrtom
z ozelenelo steno. Mala ulica zagotavlja varen
in družinam prijazen prostor za kakovostno
preživljanje skupnega prostega časa, možnost
spoznavanja Ljubljane in počitniško varstvo.
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•
•
•
•
•
•

OŠ Oskarja Kovačiča: gradimo
nov prizidek in prenavljamo
šolsko centralno kuhinjo
OŠ Vič: urejamo dodatne
učilnice na Abramovi.
OŠ Miška Kranjca: zgradili
bomo prizidek in preuredili
prostore znotraj obstoječe šole.
OŠ Šentvid: šolo bomo
celovito obnovili in zgradili
novo šolsko telovadnico.
OŠ Spodnja Šiška: obnovili
bomo kuhinjo in jedilnico.
OŠ Riharda Jakopiča:
prizidek in telovadnico bomo
nadomestili z novogradnjo,
obstoječi objekt bomo preuredili
in ga statično sanirali.

SKUPAJ

•
•
•
•
•
•

Vrtec Trnovo: objekt bomo
nadomestili z novogradnjo.
Vrtec Zelena jama: v enoti Vrba
bomo zgradili večnamenski
prostor z razvojnim oddelkom.
Vrtec Črnuče: v enoti Ostržek
bomo prenovili kuhinjo.
Vrtec Pedenjped: ob
enoti Zalog bomo zgradili
večnamenski prostor.

OŠ Vižmarje Brod: gradimo novo telovadnico
ob zahodni strani šole z veznim hodnikom.

OŠ Martina Krpana:
zgradili bomo prizidek
OŠ Vodmat: izvedli bomo
energetsko in statično sanacijo.

Na spletni strani www.zoranjankovic.si in družbenih omrežjih
Zorana Jankovića smo objavili celotne izjave podpornikov.

Goran Popović, ravnatelj OŠ Livada
» Srečen je človek, ki se danes zbuja v Ljubljani,
ker je župan Zoran Janković naredil naše mesto
prepoznavno, dobro organizirano, prebivalcem prijazno,
turistom zabavno in zanimivo, za učence ljubljanskih
osnovnih šol pa varno ter zaradi mnogih zanimivosti
spodbudno za učenje. Našemu mestu je dal dušo.«

Aleksandra Kornhauser – Frazer, častna
meščanka, kemičarka in pedagoginja
»Zorana Jankovića cenim, ker je vulkan ustvarjalnosti. V
dvanajstletnem obdobju županovanja je s svojo uglašeno
ekipo zasnoval in izpeljal prek dva tisoč projektov in
Ljubljano zares približal “najlepšemu mestu na svetu”,
ki očara domačine in blizu milijon turistov na leto.«

OŠ Vrhovci: zagotovili bomo dodatne šolske prostore
zaradi novo zgrajene soseske Zeleni gaj na Brdu.
Dušan Merc, nekdanji
ravnatelj OŠ Prule
»Ker sem Ljubljančan po
rodu, si jemljem pravico,
da ocenjujem vaša dejanja,
kaj ste storili za Ljubljano
v času svojega dosedanjega županovanja.
Vsekakor veliko. Ogromno. Tega ne morejo
zanikati vaši najbolj zagrizeni politični in
siceršnji nasprotniki. Ni potrebno naštevanje
kaj. To bodo naštevali drugi – od na novo
ovrednotenih vedut Ljubljane, komunale,
razvoja komunikacij, uspešne sociale itd..
Kot nekdanji ravnatelj Osnovne šole Prule
lahko kompetentno zapišem, da ste v
vseh mandatih izjemno skrbno bdeli nad
blagostanjem osnovnih šol in vrtcev, da
ste s svojo ekipo enakomerno, in po moji
oceni pravično in umirjeno, povečevali
blagostanje za vse šole in vrtce v Ljubljani.«

Janez Stanovnik, dolgoletni predsednik ZZB NOB
»Zoki je dal glavnemu mestu države Slovenije moderno podobo. Plečnikove umetnine – Tromostovje,
tržnica, Univerzitetna knjižnica, Šišenska cerkev in druge, so zasijale v novem ambientu. Novi mostovi
povezujejo mestne četrti v celoto; nekdanja predmestja so postala integralni del mestne celote, stanovanjske
stolpnice obkrožajo mesto. Ob marsikateri novogradnji se je pokazalo, da je »drobovje« pod površjem
dotrajano in često gnilo. Zoki se je lotil vsega tega z neizmerno korajžo, organizacijsko sposobnostjo in
delovno energijo. Sodelavci so mu pomagali in sledili. Niso samo prodajalke Mercatorja jokale, ko so
ga odstavljali! Toda moj prijatelj Zoki ni samo graditelj in ustvarjalec, on je postal »duša Ljubljane«.
Jože Mencinger, slovenski pravnik, ekonomist in politik
“V Ljubljani ne potrebujemo politikov z meglenimi obljubami, ki se bodo šele učili, kaj naj počno
in kje je 1626 mestnih ulic in cest. Potrebujemo župana, ki to ve, ki ima Ljubljano rad, spoštuje
someščane in tudi sredi poletja obiskuje projekte, ki so v teku: kolesarske steze, obnavljanje
vrtca ali otroškega igrišča. Takšnega župana že imamo. Ker se svojega dela še ni naveličal , ne
vem, zakaj bi mu breme odvzeli. Kdor pravi, da lepša le mestno središče, naj si ogleda Špico ali
Koseški bajer. Kdor trdi, da nas vse bolj zadolžuje, naj preveri podatke o zadolženosti.“
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MLADIM PRIJAZNO MESTO

SKUPAJ ZA NAJLEPŠE MESTO
•
•

•

•
•

•

Od leta 2007 smo nadarjenim
dijakom in študentom podelili 916
štipendij in zanje skupaj namenili
več kot 6 milijonov evrov.
Z uresničevanjem strategije Ljubljana
– mesto mladih za mlade 2016-2025
izpostavljamo potrebe mladih na
vseh področjih našega delovanja,
s poudarkom na kakovostnem
mladinskem delu, pomoči pri
prvi zaposlitvi in pri reševanju
stanovanjskega vprašanja.

•

Leta 2016 smo ustanovili Svet
za mlade kot posvetovalno telo
župana, ki sodeluje pri odločanju
o zadevah s področja mladih
in mladinskega sektorja.

•

Od leta 2012 smo nosilci certifikata
Mladim prijazna občina.
S projektom Kul služba smo 27 mladim
omogočili konkretno delovno izkušnjo
v javnih podjetjih in zavodih MOL.

Prostori Četrtnega mladinskega centra
Črnuče – prenovljeni leta 2010

•

•

S celovito prenovo Art centra na
ulici Komenskega smo pridobili
nove prostore za ustvarjanje
otrok in mladih na področjih
kiparstva, slikarstva in grafike
ter prostore za gledališko,
lutkovno, likovno, glasbeno,
literarno in filmsko dejavnost
ter druge vsebine, za katere
uspešno skrbi Pionirski dom,
center za kulturo mladih.

•

Javni zavod Cene Štupar –
Center za izobraževanje
Ljubljana je največji zavod
vseživljenjskega učenja
v Sloveniji (več kot 9.500
udeležencev letno). Za še
kakovostnejše izvajanje širokega
nabora programov za potrebe
gospodarstva ter medkulturnega
in medgeneracijskega
povezovanja smo kupili prostore
na Šmartinski cesti in jih
pripravljamo za uporabo.

Objavili smo prvi javni razpis za
najemna stanovanja za mlade in
v letošnjem letu z žrebom izbrali
najemnike - mlade posameznike,
mlade pare in mlade družine do
29 let – za prvih 30 stanovanj.
Ustanovili smo mrežo mladinskih
centrov Ljubljana, v katero je
danes vključenih že 12 mladinskih
centrov, med njimi 4 centri javnega
zavoda Mladi zmaji – v Bežigradu,
Črnučah, Šiški in Zalogu, ki jih letno
obišče več kot 22.000 mladih.
S Kul abonmajem mladim do
25.leta približamo produkcije
ljubljanskih javnih kulturnih
zavodov – od gledališča prek filma
do glasbe in vizualnih programov.
Vzpostavili smo Mestni inkubator
– program za uresničevanje
idej mladih v Ljubljani.

Prostori Četrtnega
mladinskega centra Šiška
– prenovljeni leta 2015

Prostori Četrtnega mladinskega
Prostori Četrtnega
centra Zalog – od leta 2017
mladinskega centra Bežigrad
večji in prenovljeni.
– prenovljeni leta 2015

SKUPAJ DELAMO NAPREJ
•

Palača knjig in mladih
Cukrarna: stavbo na
Ambroževem trgu bomo
celostno prenovili in v njej
vzpostavili prostor za literarno
ustvarjanje in srečevanje
s specializirano knjižnico
za mladinsko literaturo,
multimedijsko prezentacijo
zgodovine slovenske
literature in knjige, knjigarno
in prodajno galerijo ter
osrednji mladinski center.

•

Za še kakovostnejše
preživljanje prostega časa
mladih bomo nadaljevali s
prenovo obstoječih četrtnih
mladinskih centrov in
vzpostavljali nove. Najprej
bomo celostno obnovili četrtni
mladinski center v Črnučah.

Alma in Lior Kochavy, pobudnika Odprte kuhne
»Odprta kuhna je postala kulinarično središče Slovenije.
Nekateri vodilni tuji mediji jo uvrščajo na lestvico
top desetih kulinaričnih tržnic na celem svetu. Vse to
vsekakor ne bi bilo mogoče brez podpore župana.«

Mag. Geza Filo, škof

Evangeličanske cerkve
»Podpiram prizadevanja
Mestne občine Ljubljana, ki je
pod županovanjem gospoda Zorana
Jankovića postala okoljsko trajnostna in
ljudem prijazna občina, v kateri njeni prebivalci in
obiskovalci lahko živimo v sožitju z naravo in v vsej
različnosti strpno med seboj. … Gospodu Zoranu
Jankoviću, ki se je izkazal z dosedanjim delom, ki ima
veliko izkušenj in je blizu ljudem, izrekam priznanje
za opravljeno delo. Ker verjamem v bodočnost
njegovega prizadevanja za razvoj mesta Ljubljane,
ga podpiram pri njegovi ponovni kandidaturi za
župana Mestne občine Ljubljana. Prepričan sem,
da je dovolj pogumen za nova dejanja, ki presegajo
nekonstruktivne poglede, omogočajo strpno
sobivanje in širijo dober glas o našem mestu.«
Na spletni strani www.zoranjankovic.si in družbenih omrežjih
Zorana Jankovića smo objavili celotne izjave podpornikov.
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SKUPAJ ZA
NAJLEPŠE MESTO
V Ljubljani smo uspešni z mnogimi
pametnimi rešitvami, ki jih prilagajamo
potrebam in zmožnostim našega
mesta. Novosti razvijamo, testiramo in
uvajamo v sodelovanju s strokovnjaki
v javnih institucijah in zasebnem
sektorju, z nevladnimi organizacijami
in mnogimi drugimi deležniki.

•

•

Z inovativnimi projekti
krepimo pametno upravljanje
mestne infrastrukture:

•

Energetsko napredni: Z največjim
projektom javno-zasebnega
partnerstva za energetsko
učinkovitejše stavbe smo v
sodelovanju z družbama Petrol
in Resalta že prenovili 48
občinskih stavb in tako zagotovili
prihranke energije, povečali delež
obnovljivih virov in zmanjšali
emisije toplogrednih plinov,
oktobra smo podpisali pogodbo za
obnovo dodatnih 11 objektov.

•

S programskim orodjem Aquis
razvijamo sistem pametnega
upravljanja z vodo za še
učinkovitejše zagotavljanje varne
in zanesljive oskrbe s pitno vodo.
Z upravljanjem vodovodnega
sistema v realnem času povečujemo
njegovo učinkovitost, odpravljamo
vodne izgube, ustvarjamo
prihranke in pridobivamo
neposreden vpogled v stanje
mestne vodovodne infrastrukture.
Pametna razsvetljava: s preureditvijo
in posodabljanjem mestne
razsvetljave aktivno zmanjšujemo
svetlobno onesnaževanje in porabo
energije. Leta 2000 je bila priključna
moč razsvetljave več kot 9MW,
danes znaša manj kot 2,8 MW.

•

Vzpostavili smo Prometni portal
PROMinfo z mnogimi podatki o
aktualnem stanju v prometu za
lažje načrtovanje poti po mestu
(informacije o gostoti prometa,
prihodih avtobusov na postajališča,
stanju na terminalih BicikeLJ, prostih
mestih na javnih parkiriščih itd.)

•

Po uspešno izvedenem evropskem
projektu TIMON in testiranjih
v realnem okolju bomo dodatno
okrepili učinkovitost cestnega
transportnega sistema z obdelavo
prometnih in ostalih podatkov.

•

S projektom RuNE bomo omogočili
dostop do širokopasovnega
interneta v vseh delih Ljubljane.

S pametnimi svetlobnimi signalnimi
napravami v križiščih zagotavljamo
njihovo koordinirano delovanje
(povezani so v prometne cone),
kar 96 semaforiziranih križišč
in peš prehodov v mestu pa je
opremljenih s senzoriko, ki omogoča
delovanje krmilnih programov
glede na količino prometa.

Raziskava »Pametna mesta,
razvrstitev evropskih srednje
velikih mest« Centra regionalne
znanosti Tehnične fakultete
Univerze na Dunaju, je
Ljubljano med 77 primerjanimi
mesti uvrstila na visoko 15. mesto.

Gregor Jamnik, direktor Hotela Slon / objavljeno v Sobotni prilogi Dela, avgusta 2018
»Treba se je ozreti nazaj in pogledati, kakšna je bila prestolnica pred petnajstimi leti in kakšna je
danes. Roko na srce, gre za veliko razliko. Župan Zoran Janković je takrat, verjetno ne vedoč, da bo to
pozitivno vplivalo na turizem, začel prenavljati središče mesta. Nas, hotelirje, je pred desetletjem s tem
šokiral, bili smo slabe volje. Danes pa je središče mesta mednarodna atrakcija. Vsi v Evropi govorijo
o tem, da ima Ljubljana največ površin, zaprtih za promet, kar je prednost mesta, ne slabost. Treba
je priznati, da je bil župan že takrat vizionar in ga lahko za takšno odločitev samo pohvalim.«

Aktivno spodbujamo nove modele krožnega gospodarstva. Med prvimi na svetu
smo pristopili k trajnostnemu ravnanju z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi
vrstami in iz japonskega dresnika izdelali papir na polindustrijski ravni in iz njega
uporabne papirne izdelke. Zelo dobro obiskani so naši Centri ponovne uporabe,
uporabljamo higienski papir, izdelan iz odpadne embalaže mleka in sokov.

Za večjo kakovost zraka v
mestu spodbujamo uporabo
okolju prijaznih vozil:

•
•

več kot 100 polnilnic za električna
vozila na javnih površinah je
za uporabnike brezplačnih.
v mestni upravi, javnih zavodih
in javnih podjetjih uporabljamo
že več kot 200 vozil na stisnjen
zemeljski plin (CNG).
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•
•

v Ljubljani so uporabnikom na voljo
že 3 polnilnice na CNG, v letu 2019
bomo postavili še 3 dodatne.
od leta 2016 v mestu uspešno
deluje projekt souporabe (car
sharing) več kot 100 električnih
avtomobilov Avant2Go.

Med pametnimi rešitvami
v Ljubljani so tudi:

•

Električna vozila Kavalir in
električni vlakec Urban.

•
•

Brezžično omrežje WiFree Ljubljana.

•

Podzemne zbiralnice odpadkov
in uvedba koncepta »nič
odpadkov« (zero waste).

•

Meščankam in meščanom prek
klepetalnega robota, ki živi
znotraj aplikacije Messenger, na
enostaven način podajamo vse
ključne informacije, ki (dnevno)
vplivajo na njihovo življenje.

Integracija medkrajevnih linij
iz primestnih občin z mestnimi
linijami avtobusov LPP.

PAMETNO MESTO IN NOVA ZNANJA
•

Tehnološki park Ljubljana (TPL) je največji inovacijski
ekosistem za komercializacijo znanja in tehnologij v JV
Evropi, kjer zagotavljamo potrebno infrastrukturo več kot 300
podjetjem ter inovativnim ekipam in posameznikom.

•

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
(RRA LUR), katere soustanovitelji smo, povezuje občine v regiji in
zagotavlja celovit, učinkovit in skladen razvoj regije na področjih
trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti, krožnega gospodarstva,
spodbujanja podjetništva in kreativne ekonomije. Naš Regionalni
center kreativne ekonomije (RCKE), s katerim spodbujamo razvoj
kreativne ekonomije v regiji, je prejel visoko nagrado Mednarodnega
združenja regionalnih razvojnih agencij za najboljšo dobro prakso.

Prejete nagrade za enotno mestno kartico Urbana:
• Informacijska jagoda, Institut Jožef Štefan (2012)

• Mobilna aplikacija kot najboljša rešitev
mobilnega ticketinga; MasterCard, London (2014)

• Turistična Urbana 3. najboljša kartica v Evropi; ADAC (2012)

• Urbana med sedmimi najbolj zelenimi rešitvami na svetu; Virgin (2017)

Še naprej bomo uvajali pametne rešitve na
vsa področja našega delovanja. Dobre prakse
bomo prilagajali potrebam in zmožnostim
našega mesta. Področji delitvenega in
krožnega gospodarstva bomo okrepili z
novimi poslovnimi modeli, nadaljevali
bomo z razvojem elektromobilnosti
in digitalizacije – s pomočjo sodobne
informacijske komunikacijske tehnologije
bomo prebivalkam in prebivalcem omogočili
še lažjo in hitrejšo pot do mestnih storitev.
TPL bo v sodelovanju z RRA LUR obudil
platformo Start:up Ljubljana, tudi v
prihodnje organiziral start up dogodke za
mlade, podjetnikom omogočal delovanje v
coworking prostoru Tobogan in aktivno
povezoval visokotehnološka podjetja
z veliko mestno družino. Spodbujali
bomo vzpostavljanje živih testnih okolij
(living labov) za zagonska podjetja.
Spodbujali in omogočali bomo
internacionalizacije podjetij, ki so že dosegla
višjo stopnjo razvoja in se tržno uveljavljajo na
področjih pametne specializacije, tehnologije
in krožnega gospodarstva ter zdravja.

SKUPAJ
Dr. Valerija Bužan, direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič
»Z gospodom Zoranom Jankovićem, kandidatom za župana Mesta Ljubljana, smo se spoznali in
začeli sodelovati že v obdobju 90. let, ko je še opravljal funkcijo direktorja trgovske mreže Mercator.
V tem času nam je z njegovo pomočjo uspelo izvesti številne akcije v dobrobit uporabnikom CUDV
Draga kot so nakup kombija, individualna pomoč posameznikom in njihovim staršem ter realizacijo
mnogih donatorskih sredstev v različnih oblikah pomoči, ki so bile odmevne tudi v javnosti.
Ne cenimo ga zgolj kot uspešnega župana, cenimo ga predvsem tudi kot človeka,
ki ustavi korak in ponudi roko, ko jo posameznik najbolj potrebuje.
V zadnjih letih so znane številne skupne in odmevne akcije, ki jih je Center Draga razvil skupaj z županom
Zoranom Jankovićem in pomenijo trdno osnovo za nadaljnji razvoj. Naj se ta pot ne prekine.«

Izidor Pečovnik - Dori, slovenski rimskokatoliški duhovnik
»Dragi prijatelj Zoran, volitve so pred vrati in vsak išče v svojih vrstah in med prijatelji podporo. Z veseljem
podpiram tvojo odločitev, da znova postaneš župan naše lepe Ljubljane. Ne samo zaradi najinega
prijateljevanja, temveč tudi iz hvaležnosti, da si moje goste iz Berlina vedno znova z veseljem sprejel pri
tebi na občini in ko sem imel mlade družine si jih pogostil, da te ne morejo pozabiti. Pri tvojem delu in vseh
prizadevanjih za naše skupno dobro ti želim novih moči in Božjega blagoslova, tvoj hvaležen Dori iz Berlina.«

Peran Bošković, paroh srbske pravoslavne cerkve
»Ob iztekajočem se mandatu in volitvami, ki so pred vrati, čutim potrebo, da se vam zahvalim za
vse, kar ste kot župan storili za našo skupnost. To velja tako za nesebično (tudi osebno) pomoč
pri graditvi našega kulturno pastoralnega doma in njegove okolice, vaš vedno prisrčen odziv na
naše pobude in prošnje, kot tudi za topel sprejem naših najvišjih cerkvenih dostojanstvenikov,
ki so obiskovali Ljubljano. Srčno si želimo, da za nadaljnji razvoj našega mesta in kvaliteten
odnos z našo skupnostjo ponovite mandat, pri čemer vas najiskreneje podpiram.«
Na spletni strani www.zoranjankovic.si in družbenih omrežjih Zorana Jankovića smo objavili celotne izjave podpornikov.
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MESTO ŠPORTA IN REKREACIJE

SKUPAJ ZA NAJLEPŠE MESTO
•

Od leta 2007 smo za programe
športa in investicije v športno

•

Več kot 200 športnim društvom
omogočamo brezplačno uporabo

infrastrukturo iz proračuna namenili

150 športnih objektov in jim tako

272 milijonov evrov. Za programe

zagotavljamo pogoje za izvedbo

športa, ki jih izvajajo športna

letnega programa športa v obsegu

društva, namenjamo v povprečju

več kot 280.000 brezplačnih

skoraj 9 milijonov evrov na leto.

ur. Sofinanciramo delo več
kot 130 trenerjev mladinskih
selekcij v 21 športnih panogah.

Z novimi infrastrukturnimi
pridobitvami smo v Ljubljano
vrnili velika mednarodna športna
tekmovanja, med drugim:

•
•
•
•
•
•

PAMETNO MESTO

Mobilna aplikacija
LJšport za
IoS in Android

Svetovno prvenstvo v kajak
in kanu slalomu (2010)
Evropsko prvenstvo v košarki (2013)
Mladinsko svetovno
prvenstvo v judu (2013)
Svetovno prvenstvo amaterskih
kolesarjev (2014)
Svetovno prvenstvo U23 za
ženske v odbojki (2017)
Evropsko prvenstvo v dvoranskem
nogometu FutsalEuro (2018)

Rekreacijo omogočamo v 97 športnih
objektih in na 85 hektarjih urejenih
zunanjih površin. Povečali smo delež zunanjih
športnih in rekreacijskih površin z novimi:

•
•
•
•

22 otoki športa z zunanjimi fitnes napravami
5 trim stezami
12 otoki športa za vse s trim
napravami za prosto vadbo
13 napravami za ulično vadbo

Z izjemno dobro organizacijo
množičnih športnih prireditev
v Ljubljani smo občutno
povečali število udeležencev
na Ljubljanskem maratonu (več
kot 23.000 tekačev), pohodu
Pot ob žici (več kot 30.000
udeležencev), maratonu Franja
( več kot 7.000 kolesarjev) itd.

V javno-zasebnem
partnerstvu smo
postavili Športni
center Baza v
Štepanjskem
naselju za športe
z žogo (nogomet,
odbojko, košarko)
ter aerobiko, ples in
skupinske vadbe.
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Športno dvorano in stadion
v Centru Stožice je obiskalo že več
kot 5 milijonov obiskovalcev.
Za Center Stožice smo iz proračuna
namenili 114 mio evrov brez DDV in v
proračun prejeli 111 milijonov evrov brez
DDV. Skupaj smo torej iz proračuna
namenili 3 milijone evrov brez DDV.

Iz nekoč degradiranega
območja ob Celovški cesti
smo naredili kolesarski
poligon Kolopark Šiška,
vzpostavili smo Kolopark
Bežigrad in pred kratkim
tudi Kolopark na Fužinah,
ki je največji v Sloveniji.
Kolesarskemu društvu Rajd
smo omogočili preureditev
zapuščenega kamnoloma
v Podutiku v Bike park.

MESTO ŠPORTA IN REKREACIJE

Celovito smo prenovili in vsebinsko
nadgradili kopališče Kolezija.

Zgradili smo sodobni olimpijski in
nacionalni Gimnastični center Ljubljana.

V javno-zasebnem partnerstvu smo v
Črnučah postavili dvorano za športe
na mivki, ki je prva dvorana v Sloveniji
z ogrevano mivko in vzpostavili nova
zunanja igrišča za odbojko na mivki.

SKUPAJ DELAMO NAPREJ
•

ATLETSKI CENTER LJUBLJANA.

Športni park Ljubljana bomo celostno posodobili
v nov Atletski center Ljubljana z novo atletsko
dvorano, pomožno dvorano in dvorano s krožno
tekaško stezo ter prenovili glavni in pomožni stadion.
Tako bomo bistveno izboljšali pogoje za treninge
in dosego vrhunskih rezultatov naših športnic in
športnikov, prav tako pa bo športni center primeren
za organizacijo tudi največjih atletskih tekmovanj.

•

Pripravljamo dokumentacijo za pričetek celovite prenove
bazena Ilirije, kjer bomo zgradili Športni center s
pokritim olimpijskim bazenom, 3 športnimi dvoranami
ter Muzejem Stanka Bloudka. Moderen športni center
bo omogočal izvedbo tudi največjih športnih tekmovanj.

•

•

V Vevčah smo kupili zemljišče z
zapuščenim bezenom Vevče, ki ga
bomo v celoti prenovili in vsebinsko
nadgradili v pokrito kopališče.
V javno-zasebnem partnerstvu
bomo zgradili nov teniški center
v Tomačevem (Gradiant).

•

V Zalogu bomo zgradili
dvorano za curling.

•

Ob javnem delu Centra Stožice bomo
zgradili dve nogometni igrišči za vadbo.

•

Še naprej bomo širili mrežo koloparkov
v Ljubljani, naslednji bo na Rudniku.

•

Dokončali bomo projekt Pot ob reki
Savi na celotnem območju MOL v
skupni dolžini več kot 20 kilometrov.

•

Leta 2019 bomo v dvorani Stožice
gostili Evropsko prvenstvo v odbojki.

SKUPAJ
Tomi Šmuc, nekdanji odbojkar in vodja

Janez Kocijančič, predsednik združenja

»Pri projektu športni park Ludus –
Črnuče imam zelo pozitivne izkušnje
in mislim, da je pravi kandidat za
župana. Le tako naprej, Zoran.«

»Mislim, da je Zoran idealen župan.
Preobrazil je naše mesto v prijetnejše in
kakovostnejše za vse nas, ki v njem živimo.«

Goran Dragić, slovenski košarkar

Sani Bečirović, nekdanji košarkar

»Za najboljšega župana na svetu.
Hvala Zoki za prelepo Ljubljano!!!«

»Jaz in moja družina se v Ljubljani
počutimo fenomenalno.«

športnega parka Ludus-Črnuče

Evropskih olimpijskih komitejev
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RAZNOLIKA KULTURNA PONUDBA ZA VSE OKUSE
Na Ljubljanskem gradu smo prenovili
številne prostore in v mnogih
vzpostavili tudi nove vsebine. Skupna
vrednost investicijskih vlaganj od leta
2007 znaša 18 milijonov evrov.

SKUPAJ ZA
NAJLEPŠE
MESTO
•

V Ljubljani se vsako leto zvrsti več
kot 14 tisoč kulturnih dogodkov
– 70 odstotkov je brezplačnih
in tako dostopnih vsem.

•

Področju kulture namenjamo
povprečno 27 milijonov evrov
letno, kar pomeni kar 11
odstotkov mestnega proračuna.

•

Posameznikom in organizacijam
s statusom javnega interesa
na področju kulture

Prenovili smo Plečnikovo hišo
v Trnovem in zanjo prejeli najvišje
nagrade: Valvasorjevo in Steletovo
nagrado, Plečnikovo medaljo in
mednarodno nagrado Piranesi
ter evropsko nagrado za kulturno
dediščino Europa Nostra.

Zasadili smo grajski vinograd.

brezplačno oddajamo v
najem kar 250 prostorov.

•

Od leta 2007 smo prenovili ali
na novo odprli kar 5 knjižnic:
v Šiški, Zadvoru, Šentvidu,
Savskem naselju in Zalogu.

•

Ljubljana Festival s koncerti
ter opernimi, baletnimi in
gledališkimi predstavami več kot
4000 domačih in tujih umetnikov
iz 40 držav letno privabi že več
kot 60.000 obiskovalcev.

•

Festival kulturno-umetnostne
vzgoje Bobri, ki ga za otroke in
mlade izvajamo od leta 2008, je

V novo zgrajenem Lutkovnem muzeju –
prvem v Sloveniji skrbimo za ohranjanje
in krepitev slovenske lutkovne
dediščine z več kot stoletno tradicijo.
Vzpostavili smo novo kulturno
prizorišče Oder pod zvezdami v
Lutkovnem gledališču Ljubljana.

Obnovili smo Plečnikove Šance
na Ljubljanskem gradu.

Za hranjenje muzejskih predmetov
Muzeja in galerij mesta Ljubljana
smo zgradili najsodobnejše depoje
v velikosti več kot 2.600 m².

izjemno priljubljen in vsako leto
postreže z novim rekordom. Letos
smo za 170 prireditev razdelili
kar 17.000 brezplačnih vstopnic.

•

Od leta 2015 je Ljubljana nosilka
prestižnega stalnega naslova
Unescovo mesto literature. Na
svetu je le 28 mest s tem naslovom.
Ljubljana je Branju prijazna občina.
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V prenovljeni
Švicariji smo
vzpostavili sodoben
umetniški center z
ateljeji in umetniškimi
rezidencami, kjer
gostimo domače
in tuje umetnike.

PAMETNO MESTO

VIZUALIZACIJA GALERIJE CUKRARNA.
PROJEKT ŽE IZVAJAMO.

V vseh enotah Mestne knjižnice
Ljubljana smo poenotili
informacijski sistem in uvedli
mestno kartico Urbana
kot člansko izkaznico.
V Mestnem gledališču ljubljanskem
smo predstave opremili
z nadnapisi za gluhe in naglušne,
ponujamo tudi bralne uprizoritve
za slepe in slabovidne.

SKUPAJ DELAMO NAPREJ
•

•

•

Sodobne Plečnikove Križanke: potem
ko smo rekonstruirali in prenovili poletno
gledališče v Križankah, pripravljamo
še rekonstrukcijo pomične strehe
nad avditorijem, s čimer bo doživetje
v edinstvenem okolju še prijetnejše.
Galerija Cukrarna: s prenovo nekdanje
tovarne sladkorja, za katero smo
uspešno kandidirali za kohezijska
sredstva (10,8 milijona evropskih in
2,7 milijona državnih sredstev ter 10
milijonov lastnih sredstev) smo že začeli.
Vzpostavili bomo največji razstavni
prostor, primeren tudi za največje in
najzahtevnejše razstave in druge dogodke
ter tako povečali dostopnost kulture
za vse Ljubljančanke in Ljubljančane.
Center Rog: S celostno urbano
regeneracijo bomo danes degradirano
območje oživili in vzpostavili središče
ustvarjalnosti s področja vizualnih
umetnosti, arhitekture, oblikovanja
in kreativnih industrij. Program
bo temeljil na meddisciplinarnem
povezovanju kulture z gospodarstvom,
znanostjo in izobraževanjem, novih
tehnologijah in skupnostno rabo
prostora. S Centrom Rog in Galerijo
Cukrarna bomo mestno središče
razširili proti vzhodu in zmanjšali pritisk
obiskovalcev na ožje mestno jedro.

•

Po uspešnem zaključku
denacionalizacijskega postopka bomo
lahko končno dozidali nikoli dokončan
projekt Baragovega semenišča oz.
Plečnikovega Akademskega kolegija
in ga nadgradili v Umetniškoizobraževalno središče vrhunske
gledališke, plesne in vizualne umetnosti.

•

Za še prijetnejšo gledališko
izkušnjo obnavljamo oder v
Šentjakobskem gledališču.

•

Izvajamo rekontrukcijo in dozidavo
glasbene šole Konzervatorija za glasbo
in balet Ljubljana na Vegovi ulici, kjer
gradimo tudi novo koncertno dvorano.

•

Ob 200-letnici rojstva Valentina
Vodnika bomo celovito prenovili
Vodnikovo domačijo, ki skrbi
za kulturo branja in knjigo.

•

•

V podhodu Ajdovščina bomo zgradili
nov mestni kino Minipleks s štirimi
dvoranami in tako oživili tudi ta
del območja ob Slovenski cesti. Z
dodatnimi kapacitetami bo naš izjemno
uspešen zavod Kinodvor lahko
dodatno razvijal programe mestnega
kina, krepil filmsko vzgojo za vse
generacije in razvijal nova občinstva.

Celostno bomo prenovili Vilo Zlatica
nekdanjega ljubljanskega župana
Ivana Hribarja in vzpostavili pregledno
razstavo o njegovem delu ter jo povezali
s Forumom slovanskih kultur.

•

Pripravljamo se na obsežno kandidaturo
za pridobitev naslova Evropska
prestolnica kulture 2025.

•

V javno-zasebnem partnerstvu, prvem
tovrstnem na področju obnove kulturne
dediščine v Sloveniji, obnavljamo z
družbo BTC Staro letališče v Mostah
ob Letališki cesti. Obnovljena bosta
letališka stavba in kontrolni stolp
z muzejem letalstva ter urejena
okolica z novim otroškim igriščem.

VIZUALIZACIJA NOVEGA CENTRA ROG

SKUPAJ
Zora Konjajev, častna meščanka

Saša Pavček, slovenska igralka,

»Župana Zorana Jankovića cenim, ker poleg
številnih dejavnosti v korist mesta Ljubljane in
njenih prebivalcev podpira kulturo, ki zagotavlja
obstoj majhnega slovanskega naroda. Pomemben
je njegov odnos do polpretekle zgodovine
in je somišljenik Slovencev, ki priznavajo
NOB v 2. svetovni vojni v boju za svobodo
in njen delež v uničenju nacifašizma.«

»Mestna občina Ljubljana se je
pod vodstvom župana Zorana
Jankovića in njegovimi sodelavci
izkazala s spoštljivim in vzornim
odnosom do umetnosti, kulture in
ohranjanja kulturne dediščine ter
s tem dokazala, da se moč naroda
vrednoti po njegovi kulturi.«

Mestne občine Ljubljana

pesnica, dramatičarka
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AKTIVNI DIALOG S ČETRTNIMI SKUPNOSTMI IN PARTICIPATIVNI PRORAČUN

SKUPAJ ZA NAJLEPŠE
MESTO
•

•

•

•

V letu 2016 so bile vse
četrtne skupnosti aktivne
ambasadorke projekta
Zelena prestolnica Evrope
in so v sodelovanju s kar
281 različnimi deležniki
skupaj pripravile in izvedle
več kot 220 dogodkov.
Od leta 2007 smo samo za
izvajanje nalog četrtnih
skupnosti v proračunu
zagotovili 5,2 milijona evrov,
od tega so četrtne skupnosti
za izvedbo malih del skupaj
porabile 1,3 milijona evrov.
S predstavniki četrtnih
skupnosti se srečujemo na
rednih mesečnih srečanjih
in skladno z izraženimi
potrebami, pobudami in
zmožnostmi dogovorimo
tako izvedbo manjših in
velikih projektov v četrtnih
skupnostih (npr. nove
zelenice, šolska, vrtčevska
in ostala igrišča, celostno
prenovo ulic in cest (vključno
s prenovami celotne
infrastrukture…), prenove
in razširitve pokopališč,
prenove zdravstvenih domov,
gradnjo četrtnih centrov itd.,
kar dokazuje, da v Ljubljani
uspešno udejanjamo načela
participativnega proračuna.

• 170 programov s področja
kmetijstva in turizma

•

400 športnih programov
in prireditev

• 350 programov in

prireditev za starejše

•

250 programov s področja
požarne varnosti.

• 320 programov za

otroke in mladostnike

• 360 kulturnih programov
in prireditev

• 280 programov s področja
sociale in zdravstva

• 250 programov s področja
urejanja in čiščenja okolja

• 520 programov in

Ljubljančanke in Ljubljančani svoje predloge, pripombe
in pobude županu predstavijo tudi osebno na
Dnevu odprtih vrat – doslej je župan tako sprejel
že več kot 27.000 meščank in meščanov.

prireditev, namenjenih
druženju meščank
in meščanov.

SKUPAJ DELAMO
NAPREJ
Center Vič

Od leta 2007 so četrtne
skupnosti samostojno ali
v sodelovanju z društvi
ter drugimi posamezniki
z območja četrtnih
skupnosti izvedle več kot:
Center Golovec

SKUPAJ

V javno-zasebnem partnerstvu smo leta 2016 zgradili
izjemen četrtni Center Zalog, namenjen srečevanju in
druženju vseh generacij Ljubljančank in Ljubljančanov.
Tukaj so prostori Četrtne skupnosti Polje, mestna knjižnica,
glasbena šola in dnevni center za starejše. V sodobno
urejenem centru je uporabnicam in uporabnikom na
voljo tudi dvorana za rekreacijo, dvorana za prireditve
in ogled filmov, trgovina in parkirišča ob stavbi.

Izvajamo aktivnosti za izgradnjo novih
četrtnih centrov Golovec, Barje, Jarše,
Vič, Fužine in Šmarna gora, kjer bomo
zagotovili prostorske pogoje za delovanje
četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih
programov, poleg sedežev četrtnih
skupnosti pa vzpostavili tudi dnevne
centre za starejše, četrtne mladinske
centre za mlade in druge programe za
kakovostno preživljanje prostega časa ter
druženje Ljubljančank in Ljubljančanov.

Na spletni strani www.zoranjankovic.si in družbenih omrežjih Zorana Jankovića smo objavili celotne izjave podpornikov.

Nedžad Grabus, mufti

Dr. Danilo Türk, nekdanji predsednik RS

»Ljubljana se po svojem duhu in
kulturi razvija v evropsko metropolo,
mesto, ki ponosno zre v prihodnost
ob spoštovanju človekove dignitete,
spoštujoč ob tem vsakega posameznika,
ki lahko prispeva k udobnejšem in
dostojanstvenem življenju v sodobnem
času polnem novih izzivov na regionalni
in globalni ravni. Zoran Janković
je s svojim delom pokazal, da želi
Ljubljani vse najboljše, zato si zasluži
spoštovanje in našo podporo.«

»V Ljubljani spoštujemo delo Zorana Jankovića,
našega župana, ki je naredil veliko za Ljubljano.
Ljubljana se je spremenila na bolje. Verjamem,
da bo tako tudi v naprej. Župan Janković je
naredil veliko več kot njegovi predhodniki.
Na prihodnjih volitvah se bomo odločali o
tem, ali naj nadaljuje. Vsekakor sem za to,
da bo nadaljeval. In zato bom volil Zorana
Jankovića. Upam, da se mi bo pridružilo
veliko Ljubljančank in Ljubljančanov.«
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NOSILCI LIST ZA SVETE ČETRTNIH SKUPNOSTI NA LISTI ZORANA JANKOVIĆA

AMIR CRNOJEVIĆ
ČS Posavje

Kandidiram zato, ker sem
v štirih letih, ko sem bil
predsednik četrtne skupnosti
Posavje, lahko v ekipi Zorana
Jankovića naredil za krajane
veliko. Zato verjamem, da
bomo tudi v naslednjem
mandatu s skupnimi
močmi naredili veliko.

STANKO FURLAN
ČS Bežigrad

Kandidiram, ker bi rad
gospodu županu pomagal,
da nadaljuje svoje delo, ki ga
je začel z urejanjem mesta,
predvsem prometa. Seveda
me to zanima tudi na svojem
področju, v četrtni skupnosti
Bežigrad, kjer kandidiram.

mag. MATEJA ŠPAN
ČS Center

Ponovno kandidiram zato, ker
je lepo biti del tako pozitivne,
uspešne ekipe, prav tako
tudi del zelo pomembnega
obdobja v zgodovini Ljubljane.

mag. BOJAN
HAJDINAK
ČS Jarše

MARKO ZIBELNIK
ČS Dravlje

ALEŠ DAKIĆ
ČS Golovec

TONE PODOBNIK
ČS Polje

Predsednik četrtne skupnosti
Jarše bi rad postal zato, ker
sem rojen Jaršan in zato,
ker rad vidim kako se Jarše
razvijajo. Predvsem pa
zato, ker uživam tako v delu
kot tudi v življenju v naši
četrtni skupnosti Jarše.

Na tej listi sem že dva
mandata kot predsednik
četrtne skupnosti. Ker
je ostalo še kar nekaj
projektov, ki jih je treba
dokončati, si želim biti
predsednik te četrtne
skupnosti še en mandat.

KATARINA
JUVANEC ŠINK
ČS Rudnik

ŽIGA OVEN
ČS Trnovo

DANILO ŠARIĆ
ČS Vič

ALEŠ JENKO
ČS Rožnik

DARJA ZAJC
ČS Šiška

PRIMOŽ BURGAR
ČS Šmarna gora

IGOR BOLE
ČS Moste

DAMIJAN VOLAVŠEK
ČS Šentvid

MARJANA MARN
ČS Sostro

ŽARKO HOJNIK
ČS Črnuče

Veliko projektov v preteklih
treh letih je bilo končanih,
nekaj pa tudi ne. Ker smo
dobra ekipa, smo se skoraj
vsi odločili, da skupaj
nadaljujemo začrtano pot
in končamo cilje oziroma
projekte, ki smo si jih zastavili.

Želim nadaljevati že začeto
delo. V naslednjih štirih letih
se bo na našem območju, v
četrtni skupnosti Šmarna
gora, odvijalo ogromno
dejavnosti, predvsem ureditev
infrastrukture, kanalizacije
in cest. Vse tisto, kar smo do
sedaj začeli, želim nadaljevati
v isti sestavi, z isto ekipo.

SKUPAJ

Kandidiram zato, ker je to
najboljša lista v Sloveniji,
v bistvu je najboljša
lista na svetu. Zavzemal
se bom predvsem za
športno področje.

Kandidiram zato, ker lahko
največ naredim v svojem
okolju za občane, sorodnike
in vse, ki živimo v Mostah.

V četrtni skupnosti Vič delamo
na skupnih problematikah
vseh prebivalcev tega
dela mesta. Trudimo se
po najboljših močeh in
smo, v okvirih svojih
pristojnosti, tudi uspešni.

Predsednik četrtne skupnosti
Šentvid želim biti zaradi
tega, ker vidim, da je še
veliko stvari, ki jih je mogoče
narediti. Nekaj smo jih
že in verjamem, da nam
bo uspelo urediti še tiste,
ki jih nismo zaključili.

S predsedovanjem v četrtni
skupnosti bi rad nadaljeval
predvsem zato, ker smo že
v tem mandatu res veliko
postorili za našo četrtno
skupnost. V prihodnje bomo
pa popolnoma odpravili
poplavno nevarnost
na našem območju.

Skrbela bom za uravnotežen
razvoj podeželskih območij,
zbliževanje razvoja podeželja
in urbanega območja
ter izboljšanje kvalitete
življenja na podeželju!

V Šiški smo pričeli s kar
nekaj zelo dobrimi projekti,
nekaterih še nismo uspeli
izpeljati do konca. Verjamem,
da nam bo to v naslednjem
mandatu uspelo.

Kandidiram, ker vem, da
lahko v naši četrtni skupnosti
izboljšamo kakovost življenja,
predvsem lahko mladini
odpremo pot, da pokaže svoje
znanje, pridobi novega in
spremeni naš svet na bolje.

V zadnjih letih je bilo veliko
narejenega na celotnem
območju ČS Polje. Čaka nas
še več zahtevnih projektov,
od katerih smo nekatere
že začeli izvajati, kot so
pokopališče Polje, Industrijska
cesta v Zalogu, izgradnja
kanalizacije in celostne
ureditve v skupni dolžini prek
13 km ulic in cest, dokončanje
stanovanjske soseske
Polje IV, dozidava OŠ Polje,
izgradnja pokritega bazena
na Vevčah in še veliko več.

V lokalni samoupravni
skupnosti kot je občina
se politika najbolj približa
državljanom. To je dokazal
Zoran Janković, ki kot
uspešen menedžer pooseblja
zgodbo o uspehu. Ob bok bi
ga lahko postavili bivšemu
županu Ljubljane Ivanu
Hribarju, ki je deloval pred
več kot sedemdesetimi leti.

Na spletni strani www.zoranjankovic.si in družbenih omrežjih Zorana Jankovića smo objavili celotne izjave podpornikov.

Robi Kranjec, smučarski skakalec

Zlatko, slovenski glasbenik

»Danes razmišljam, kako prav imajo
moji športni kolegi iz tujine. Res imamo
neverjetno lepo prestolnico! Nič
čudnega, da jo prihajajo občudovat
z vseh koncev sveta. Upam, da bo
tudi v prihodnje tako. Zahvala in
poklon županu Zoranu Jankoviću.«

»Povsod se najde dobre ljudi in lepe
kraje. Kamorkoli pridem, pa se vedno
spomnim Ljubljane. Zato bi pozdravil
župana in celotno njegovo ekipo.
Predvsem pa bi jim želel veliko sreče,
da izpolnijo vse tisto, kar so si zamislili
v naslednjem mandatu. Svet je lep!«

Skupaj smo najlepše mesto | 27

PRIVLAČNA TURISTIČNA DESTINACIJA S PREBIVALCI NA PRVEM MESTU

SKUPAJ ZA NAJLEPŠE
MESTO
•

Zelena, varna, prijazna in čista Ljubljana je magnet za
obiskovalce od blizu in daleč, zato smo v letu 2017 že presegli
1,5 milijona nočitev, podaljšala se je povprečna doba
bivanja in povečala se je letna zasedenost hotelskih sob.

•

Najbolj obiskana turistična točka je Ljubljanski grad
(več kot 1,6 milijona obiskovalcev letno), z vzpenjačo
se je prepeljalo že več kot 3,5 milijonov potnikov.

•

Kljub stalni turistični rasti ostajamo zavezani k trajnostnemu
razvoju – leta 2015 nam je globalna organizacija za
potovanja in turizem (WTTC) podelila nagrado za najbolj
trajnostno destinacijo na svetu - Tourism for Tomorrow,
mednarodna organizacija Green destination pa nas je
kar štirikrat zapored uvrstila med najbolj trajnostne
destinacije na svetu - Ljubljana je tako edina destinacija
na svetu s kar štirimi zaporednimi prejetimi naslovi.

•

Smo ponosni prejemniki nagrade Evropske komisije za
razvoj pametnega (smart) trajnostnega turizma (2018).

•

V letu 2017 je odprl vrata prvi hotel s 5 zvezdicami,
kar dokazuje, da Ljubljana uspešno krepi tudi svoj
položaj destinacije za najzahtevnejše goste.

SKUPAJ DELAMO NAPREJ
Pripravljamo projektno dokumentacijo za dozidavo
na območju Dunajska – Linhartova – Železna –
Vilharjeva, v okviru katere bomo z gradnjo sodobnega
konferenčnega centra nadgradili kapacitete
Gospodarskega razstavišča, kjer bomo lahko v prihodnje
organizirali tudi zahtevnejše sejme in kongrese.

Živalski vrt Ljubljana je med najbolj priljubljenimi
turističnimi destinacijami v Sloveniji. Vzpostavili smo
inovativni otroški igrišči, izdelani izključno iz naravnih
materialov; novo ograde za mnoge živali, med drugim tudi
za ogroženo živalsko vrsto - sibirske tigre; po katastrofalnem
žledu smo celostno obnovili zgornji del vrta in zasadili preko
4.000 novih dreves, izvajamo novo ogrado za leve itd.
V upravljanje smo skupaj z Ljubljanskim gradom
prevzeli mladinski hostel Celica in ga temeljito
obnovili. Energetsko učinkovit, s prenovljeno notranjo
opremo in z motivirano ekipo sodelavcev bo eden
najbolj zanimivih in priljubljenih hostlov na svetu
dodatno okrepil prepoznavnost Ljubljane. Celica ima
mednarodno priznan Travelife certifikat, obenem pa
je edini hostel na svetu z eko certifikatom. To nas
uvršča med edinstvene destinacije, ki pri razvoju
pametnega turizma vključujemo vse deležnike.

Po številu prebivalcev smo majhna evropska prestolnica, zato
bomo v prihodnje bolj kot številčnost turističnega obiska
krepili kakovost in pomagali razvijati butično ponudbo
tudi za zahtevnejše goste. Povprečno bivanje gostov smo
iz 1,8 povečali na 2,1 dneva (v juliju 2018 že na 2,4 dneva,
v avgustu 2018 pa celo 2,7 dneva), kar želimo v prihodnje
podaljšati na 3 dni, zato bomo s sosednjimi občinami
še naprej razvijali programe za doživetja in aktivnosti
turističnih gostov tudi na lokacijah izven Ljubljane, s čimer
bomo v prihodnje dodatno razbremenili mestno središče.

Z različnimi deležniki aktivno izvajamo ukrepe za
desezonalizacijo ter upravljanje turističnih tokov, s katerim
razbremenjujemo staro mestno jedro. Z razvojem integralnih
turističnih produktov domačine in turiste popeljemo v
manj obiskane predele Ljubljane, v sosednje občine in na
izlete drugod po Sloveniji. Podpiramo in krepimo bogato
kulinarično ponudbo Ljubljane in Slovenije ter prispevamo
k razvoju gastronomskega turizma (Okusi Ljubljane,
Ljubljanska vinska pot, Gourmet Cup Ljubljana, November
Gourmet, Slovenija Evropska gastronomska regija 2021 itd).

Od leta 2013 na Pogačarjevem trgu deluje edinstvena in
izjemno priljubljena kulinarična tržnica Odprta Kuhna.
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Vzpostavili smo zelene verige, preko katerih je bilo med
okoliškimi kmetijami in ljubljanskimi restavracijami ter
hoteli v samo enem letu izmenjanih 17 ton lokalnih pridelkov.

DRUGI POMEMBNI PROJEKTI
Plečnikov stadion za Bežigradom
bo prenovljen v skladu z izbrano projektantsko
rešitvijo. S celovito prenovo in dograditvijo novih
programov bo poskrbljeno za oživitev in trajno
ohranitev kulturne dediščine Plečnikovega stadiona.
Pričakujemo, da bo večinski lastnik po vseh zapletih
in politično motiviranem nagajanju v prihodnjih
mesecih končno uspel pridobiti gradbeno dovoljenje.

VIZUALIZACIJA PRENOVE OSREDNJE TRŽNICE

Prenova osrednje tržnice in dograditev Mahrove hiše –
tako kot smo leta 2011 uspešno prenovili in oživili Kongresni
trg, bomo celostno prenovili tudi območje med Zmajskim
mostom, Plečnikovimi arkadami in Krekovim trgom. Prodajalcem
bomo omogočili boljše pogoje za delo, obiskovalcem lažji
dostop do tržnice in prijetnejšo nakupovalno izkušnjo,
stanovalcem mestnega središča pa možnost parkiranja.
Pot do gradbenega dovoljenja se je zaradi nagajanja
posameznih deležnikov žal podaljšala, vendar bomo
kljub političnim igricam nekaterih posameznikov vztrajali,
saj tržnica brez prenove žal nima prihodnosti.

Po oceni

Mednarodnega

inštituta za potrošniške
raziskave je garažna
hiša Kongresni trg
glede na kakovost
storitve najboljša
v Sloveniji.

Raziskava o zadovoljstvu
meščanov s turističnim
razvojem v Ljubljani kaže,
da imajo Ljubljančanke in
Ljubljančani do turizma
pozitiven odnos. Vprašani
se strinjajo, da razvoj
turizma pozitivno prispeva
k razvoju Ljubljane (91%)
in k razvoju lokalnega
gospodarstva (87%).

SKUPAJ
Matej & Mattej,
Imperial Luxury Travel Solutions
»Povsod je lepo, a doma je najlepše. Še
lepše pa je, ko tuji novinarji, agenti in
gostje, ki obiskujejo Slovenijo povedo:
Ljubljana je pravljična, je kot filmska
kulisa, navdušeni smo nad središčem
mesta, ki je rezervirano za pešce,
kolesarskimi stezami, urejenimi fasadami,
mostovi. Všeč nam je, kako Ljubljana
diha, čutiti je posebno energijo, nasmeh
na obrazih ljudi, ki posedajo v številnih
lokalih ob obrežju reke Ljubljanice
in še posebej nas navdušujejo nad
kulturno-umetniški in športni dogodki
in razstavami na prostem. Ljubljana je
v času županovanja gospoda Zorana
Jankovića dobila prenovljeno ali
kar povsem novo podobo. Danes je
Ljubljana všečno in sodobno mesto, kjer
vrednote kot so strpnost, prijaznost
in tolerantnost gradijo tradicijo.«

Tone Fornezzi - Tof, slovenski novinar,
reporter, urednik, humorist in satirik
»V zgodovini sem šibek in ne vem
točno, kdo je ustanovil Emono. A vem,
kdo je naredil Ljubljano. Janković! In
ker sem star Ljubljančan, si želim, da
bi jo delal še nadaljnjih 100 let.«

Djorde Balašević, glasbenik
»Nekatere spremembe ne opaziš, tudi če si
del njih. Lahko si postaviš klopco poleg
drevesa, pa ne boš opazil kako raste. Ko
pa se vrneš po nekem času, vidiš na njem
nove veje, bujno krošnjo, … Vedno sem
imel rad Ljubljano in zato lahko rečem:
čas je, da se tisti znani slogan »Ljubljana
je najlepše mesto« spremeni v »Ljubljana
je še lepše mesto«. Ljubljančani mogoče tega
ne opazijo tako kot mi, ki se vrnemo v Ljubljano
po letu ali dveh. Kar niti ni čudno. Oni tu živijo,
oni so Ljubljana. In moj prijatelj Zoki je samo
en od njih. In zelo sem ponosen na njega…«

Milan Kučan, nekdanji predsednik RS
»Ekipa, ki z Zoranom Jankovićem že tretji
mandat upravlja z Ljubljano je znala
razbrati potenciale, ki jih naše mesto
premore in je na njih začrtala razvoj
slovenske prestolnice. Ljubljana je danes
svojim meščanom prijazno mesto. To je
nedvomno dosežek sedanjega vodstva. Tega
xxxxxxx:
ne gre spregledati zdaj, ko se bo ocenjevalo njegovo
• xxxxx
delo. Vendar kolikor so dosežki večji,
rojevajo se večja
pričakovanja. Razumno se mi zdi dati sedanjemu vodstvu
priložnost, da jih uresniči. Sam pričakujem, da se bo zavzela
za se bolj povezano in v medsebojnih odnosih spoštljivo
skupnost, ki bo trdna toliko kolikor se bo v njej zaželenega
počutil posameznik z njenega socialnega roba. V novem
mandatu bo to ekipa z Zoranom Jankovićem zmogla.«
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PAMETNO MESTO

ZADOLŽENOST LJUBLJANE

SKUPAJ ZA
NAJLEPŠE MESTO
•

•

•

Ko je ekipa Zorana Jankovića leta
2006 nastopila prvi mandat, je Vlada
RS pod vodstvom Janeza Janše s
spremembo Zakona o financiranju
občin mestu odvzela 57 milijonov
evrov prihodkov letno. Da bi
mesto kljub temu lahko aktivno
razvijali v dobro Ljubljančank in
Ljubljančanov, smo izpad nadomestili
z racionalizacijo poslovanja, s
prodajo nepotrebnega premoženja
in z dodatnim zadolževanjem.

Konec leta 2006 je bila Ljubljana zadolžena 60 milijonov
evrov, konec leta 2018 bo zadolžena 95 milijonov
evrov, kar pomeni 320 evrov na prebivalca. Ob
tem smo izvedli več kot 2.000 projektov za večjo
kakovost življenja Ljubljančank in Ljubljančanov.

Prihodki in zadolženost MOL (od 2007 do 2017) in na dan
30.9.2018 ter ocena zadolženosti na dan 31.12.2018 v eur

400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0

Zadolženost zmanjšujemo
postopoma: če bi načrtovane
investicije delno ustavili, bi dolg
lahko v celoti odplačali v enem
letu, vendar bi bili prebivalke in
prebivalci prikrajšani za veliko novih
in prepotrebnih pridobitev. Prepričani
smo, da je pomembno vlagati v razvoj
mesta za višjo kakovost življenja
Ljubljančank in Ljubljančanov.
Potem ko je sodišče odločilo, da je bila
tožba Mestne občine Ljubljana proti
državi za premalo plačana sredstva
od dohodnine po Zakonu o glavnem
mestu upravičena, smo julija 2018
sklenili sodno poravnavo, po kateri
bo država za obdobje 2014-2017
Ljubljani do konca leta 2018 plačala
dodatnih 28,5 milijonov evrov.

Ocena

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.09.2018 31.12.2018
ZADOLŽENOST
PRIHODKI

62.044,41 107.924,8 126.815,4 132.694,1 134.449,9 133.,612,2 123.711,2 119.613,5 117.622,7 115.270,4 114.108,2 98.279,15 95.253,43
217.819,9 244.601,8 250.715,8 373.122,8 291.233,1 262.840,4 251.287,8 259.669,0 322.220,5 272.301,2 265.652,3 230.460,1

Stanje zadolženosti MOL in njenih pravnih oseb na dan 30.9.2018
In ocena zadolženosti MOL na dan 31.12.2018 v eur

Zadolženost MOL in
pravnih oseb MOL

Stanje zadolženosti
na dan 30.9.2018

MOL**

98.279.157

Pravne osebe MOL

66.670.119

Javni stanovanjski sklad MOL
Javni holding Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Gospodarsko razstavišče d.o.o.

23.738.641
36.951.737
729.691
5.250.050

SKUPAJ (MOL in njene pravne osebe)

164.949.276

Delež lastništva v %,
ki odpade na MOL

Stanje zadolženosti
na dan 30.9.2018
z upoštevanimi
lastniškimi deleži MOL

Ocena zadolženosti
na dan 31.12.2018

98.279.157

95.253.430

56.933.131
100
87,32/100*
69,4919
68,985

23.738.641
28.902.907
669.836
3.621.747
155.212.288

Z USPEŠNIM PRIDOBIVANJEM EVROPSKIH SREDSTEV DO ŠE HITREJŠEGA RAZVOJA

SKUPAJ ZA NAJLEPŠE MESTO
•

V finančni perspektivi 2007 – 2013
smo z uspešnimi kandidaturami za
Ljubljano pridobili projekte v skupni
vrednosti skoraj 251 milijonov
evrov in pri tem počrpali več kot 121
milijonov evrov evropskih in 26
milijonov državnih sredstev.
V aktualni finančni perspektivi
2014 – 2020 pa smo doslej uspešno
kandidirali za projekte, skupaj
vredne več kot 148 milijonov evrov
in prejeli pravico do črpanja več
kot 88 milijonov evropskih in 15
milijonov državnih sredstev.
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Med projekti, ki smo jih uresničili
s pomočjo evropskih sredstev, so tudi:
• Regijski center za ravnanje
z odpadki (RCERO)
• Večnamenska športna dvorana
in nogometni stadion v Stožicah
• Gimnastični center Ljubljana
• Obnova Plečnikove hiše
• Center urbane kulture Kino Šiška
• Energetske sanacije vrtcev in šol
• Muzej lutk na Ljubljanskem gradu
• Rekreacija in
izobraževanje na Savi
• Prenova Trga Republike
• Prenova Cukrarne ....

ZASEBNE INVESTICIJE

SKUPAJ ZA NAJLEPŠE MESTO
Z večjo prepoznavnostjo in okrepitvijo
blagovne znamke mesta Ljubljana v
preteklih letih smo postali bolj privlačni
tudi za domače in tuje vlagatelje,
katerih investicije so pomembna
spodbuda za gospodarsko rast in
ustvarjanje novih delovnih mest.

•

Trgovski center IKEA: v okolici
centra bomo 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. Gradnja
se bo začela prihodnje leto.

•

•

Ob Letališki cesti smo
omogočili gradnjo sodobnega
Intermodalnega logističnega
terminala partnerjev BTC,
Mercatorja in Slovenskih železnic,
ki bo omogočal večjo uporabnost
železnice v širšem prostoru.
Prenova železniške in centralne
avtobusne postaje – Potniški center
Ljubljana. Čeprav Mestna občina
Ljubljana ni partner v projektu, si vse
od začetka prvega mandata (2006)
aktivno prizadevamo pomagati
vlagatelju, da bi čim prej izvedel
nujno potrebno celostno prenovo
in posodobitev železniške postaje
ter zgradil sodobno avtobusno
postajo, ki v mestu občutno manjka.
Glede na to, da je v državnem
proračunu 2019 že predvidenih več
kot 60 milijonov evrov za izgradnjo,
pričakujemo, da bodo SŽ ob pomoči
države projekt, ki je strateškega
pomena za prihodnji razvoj
Ljubljane in okrepitev potniškega
prometa, končno uspele uresničiti.

•

Zasebni del Centra Stožice: potem ko
je dobil novega lastnika, pričakujemo,
da bo ta čimprej dokončal
nakupovalno središče s hotelom.

•

Omogočili smo pričetek gradnje
2 hotelov ob Slovenski cesti
(Atower in projekt Šumi) in
hotela ob Gosposvetski cesti.

•

Ob Zaloški cesti bo podjetje
LIDL zgradilo sodobno upravno
zgradbo, logistični terminal in
trgovino. Navezava bo potekala
preko nove Industrijske ceste in
avtocestnega priključka Sneberje.

•

Ob Brdnikova cesti bo v okviru
Tehnološkega parka Ljubljana
zgrajeno razvojno središče
koncerna Kolektor in novi
prostori družbe Delo.

•

Projekt Bellevue – po menjavi
lastništva pričakujemo čimprejšnjo
celovito prenovo nekdaj znamenitega
mestnega hotela v parku Tivoli.

KREPIMO MEDNARODNO PREPOZNAVNOST IN UGLED LJUBLJANE
Uradni obisk predsednika Evropske
nogometne zveze (UEFA) Aleksandra
Čeferina v Mestni hiši.

Župan Zoran Janković je od dolgoletnega
župana mesta Dunaj dr. Michaela Häupla
prejel veliko zlato častno priznanje
za zasluge Zvezne dežele Dunaj.

Predsednik Ruske federacije Vladimir
Putin je v Moskvi z Redom prijateljstva
odlikoval župana Zorana Jankovića
za njegov prispevek h krepitvi
slovensko ruskih odnosov.

SKUPAJ
Miran Goslar, gospodarstvenik in nekdanji predsednik uprave Mercatorja
»Ponovna kandidatura Zorana Jankovića je zagotovo v interesu večine Ljubljančanov. Takega župana, tako
sposobnega, tako modernih pogledov, izjemnih uspehov v dosedanjih treh mandatih, Ljubljana še ni imela. In to
se vidi. Jaz sem 90 let živel v Ljubljani. Jo imam rad. Ampak šele v letih, ko je Zoran Janković na čelu mestnega
sveta, se je v prestolnici pokazal neverjetni razvoj. Je izredno delaven, sposoben, zna se postaviti za interese
Ljubljane in njenega razvoja, odločno se zna upreti raznim nasprotovanjem. Skratka – idealni župan.«
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DRAGE LJUBLJANČANKE,
DRAGI LJUBLJANČANI, SKUPAJ
Z VAMI SMO NAJLEPŠE MESTO.

Da bomo tudi v prihodnje lahko soustvarjali najlepše
mesto, vas vabim, da se 18. novembra udeležite volitev
in glasujete za Listo Zorana Jankovića in zame.
S spoštovanjem, Zoran Janković

Obkrožite Listo Zorana Jankovića
za mestni svet

21

Obkrožite Zorana Jankovića za župana

10

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 2018 - 2022.
Spremljajte uradno spletno stran www.zoranjankovic.si,
uradni Facebook profil Zoran Janković in
Instagram profil zoranjankovic_dela.
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