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Predstavitev Ljubljane 
 

likovito preteklost Ljubljane je pogojevala njena zemljepisna lega. Skozi 
Ljubljanska vrata, ki so del naravnega prehoda iz srednje Evrope v Sredozemlje in 
na Vzhod, je potekalo živahno preseljevanje narodov. Na tem mestu so že pred več 

kot 5000 leti zrasle koliščarske naselbine in kasneje naselbine Ilirov in Keltov. V času 
rimske hegemonije se je mesto imenovalo Emona. Ljubljana je v pisnih virih prvič 
omenjena leta 1144, njen zgodovinski vzpon pa se je začel v 13.stoletju, ko je postala 
prestolnica dežele Kranjske. Leta 1335 je prišla pod oblast Habsburžanov. Ob koncu 
srednjega veka je postopoma prevzemala vlogo slovenskega kulturnega središča. 
Ljubljana je odigrala pomembno vlogo tudi v Napoleonovem času, saj je bila od leta 
1809 do 1813 prestolnica celotnih Ilirskih provinc. Gradnja železnice Dunaj-Trst, ki je 
leta 1849 povezala Ljubljano s svetom, je bila odločilna za nadaljnji razvoj in ureditev 
mesta. S propadom Avstroogrske leta 1918 se je Ljubljana skupaj s Slovenijo vključila v 
novo državo Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki pa se je kmalu spremenila v 
enotno Jugoslavijo. Po drugi svetovni vojni postane glavno mesto Slovenije, ene od 
šestih republik Jugoslavije. 
 

jubljana, glavno mesto Slovenije, je danes politično in kulturno središče 
slovenskega naroda ter pomembno trgovsko-poslovno, kongresno, sejemsko, 
prometno, znanstveno in izobraževalno središče. Na 274,99 km2 živi 267.386 

prebivalcev. Ljubljana je največje mesto v Sloveniji in hkrati njen najpomembnejši 
gospodarski center. Mestna občina Ljubljana je razdeljena na 17 notranjih terirorialnih 
enot (četrtnih skupnosti). 
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Predstavniki Mestne občine Ljubljana: 
    ( Lokalne volitve: 22. 10. 2006 ) 
 

 
Župan Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
 
 

 

Podžupan 
Aleš Čerin 

 

Podžupanja 
Jadranka Dakić  

 

Podžupan 
Janez Koželj 

 

Podžupan 
Jani Möderndorfer 

 
 
 
 

Število članov Mestnega sveta MOL po strankarski pripadnosti: 
 

 
Ime stranke 

Štev. 
članov 

Štev. članov 
v % 

Lista Zorana Jankovića - LZJ 23 51,1
Slovenska demokratska stranka -  SDS 8 17,7
Liberalna demokracija Slovenije -  LDS 5 11,1
Socialni demokrati  - SD 4 8,8
Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka - NSi 2 4,4
Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS 1 2,2
Lista za čisto pitno vodo 1 2,2
Zeleni Slovenije 1 2,2
 
 
V Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana je 45 svetnikov, od tega 15 svetnic (33,3%) in 30 svetnikov 
(66,7%), njihova povprečna starost je 49 let. Po starostni strukturi so v skupini: 
 

 do 30 let:    3 svetniki 
 od 31 do 40 let:    8 svetnikov 
 od 41 let do 50 let              12  svetnikov 
 od 51 let do 60 let  15 svetnikov 
 in nad 60 let    7 svetnikov 

 
 

Medmestno in mednarodno sodelovanje: 

Podpisani protokoli / sporazumi o sodelovanju: 
Tbilisi (Gruzija) 
Reka, Zagreb, Ploče (Hrvaška) 
Chengdu (Provinca Sichuan, LR Kitajska) 
Parma, Pesaro (Italija) 
Chemnitz, Leverkusen, Wiesbaden (Zvezna republika Nemčija) 
Bratislava (Slovaška republika) 
Sousse (Tunizija) 
Dunaj, Gradec (Avstrija) 
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Atene (Grčija) 
Moskva, Moskovska pokrajina (Ruska federacija) 
Sarajevo (Bosna in Hercegovina) 
Regija Bruselj – glavno mesto (Belgija) 
 
Članstvo v organizacijah: 
 
UCUE – Zveza prestolnic držav Evropske unije 
Eurocities – Zveza večjih evropskih mest 
Zveza prestolnic srednje in jugovzhodne Evrope  
 
Vključenost v mreže mest: 
 
URBACT - SecurCity – Mreža mest na področju urbane varnosti 
WHO Healthy Cities Network – Mreža zdravih mest 
CIVITAS FORUM – Mreža mest, ki sodelujejo v pobudi CIVITAS 
Les Rencontres – Zveza evropskih kulturnih mest  
Združenje kulturno pomembnih evropskih pokopališč (Association of Significant Cemeteries in Europe) 
Global Cities Dialogue – Mreža mest o svetovnem informacijskem dialogu 
Župani sveta 
Strasbourški klub 
Konferenca »Prestolnice za širitev EU« 
 
 
Preko nacionalnega združenja občin je MOL vključena v delo: 
 
Odbora regij EU 
CLRAE – Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope 
CMRE – Svet evropskih mest in regij 
 
 
 

********** 
 

Metodološko pojasnilo 
 
Vsi podatki, navedeni v tej publikaciji, se nanašajo na leto 2006, razen podatkov, pri 
katerih je navedeno drugo leto. 
 
Podatki so prikazani za Mestno občino Ljubljana, razen v primeru, ko je navedeno 
drugače . 

 
 
 
 
 
 
Geografski podatki 
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Celotna površina občine                                                                                 27.499 ha 
Geografska lega:                               geografska širina        .                        46o 03' 20'' 
                                                         geografska dolžina                              14o 30' 30'' 
 Nadmorska višina:                           center mesta                                               298 m 
                                                         Ljubljanski grad                                         366 m 
 
Najvišja točka:                                  Janški hrib                                                   794 m 
Najnižja točka:                                  pri izlivu Ljubljanice v Savo                        261 m 
Povprečna letna temperatura:                                                                             11,4o C  
Povprečna temperatura:                     Januar                                                       -1,6o C 
                                                          Julij                                                          23,6o C  
Višina letnih padavin:                                                                                      1.141 mm 
 

Prebivalstvo: 
 

 
*Z uvedbo lokalne samouprave v letu 1995 je nastala Mestna občina Ljubljana in devet primestnih občin, 
zato se je število prebivalcev, prikazanih za Ljubljano po tem letu, zmanjšalo. 
Aktivni prebivalci   72,2 %  
Delež upokojencev v Ljubljani  25,3 % 

Leto Število Starostna struktura  v MOL  
1948 157.027 do 14 let 12,8 %  
1955 176.272 15-24 let  11,6 % 
1961 206.305 25-64 let  58,2 % 
1971 257.800 65 in več let  17,4 % 
1981 305.211 
1991 332.361 
1994 321.977 

1996* 276.397 
2000 270.506 
2001 269.824 
2002 268.537 
2003 267.563 
2004 266.845  
2005 266.941 
2006 267.386 
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 Gospodarske družbe  
 
  Indeks 

2006/2005 
Število gospodarskih družb 15.138 103,3 
Povprečno število zaposlenih 135.551 104,9 
Skupni prihodki* 26.116.703 114,6 
Dodana vrednost* 5.213.070 112,6 
Čisti dobiček* 1.387.267 135,1 
Čista izguba* 212.898 67,2 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
* v tisoč EUR 
 
 

Promet  
 
Vsa motorna vozila 163.546 
Osebna vozila   134.928  
Tovorna vozila 9.822  
Avtobusi 424 
Število prebivalcev na osebno vozilo         2,0  
Prepeljani potniki z letali         1.334.355 
Prepeljan tovor z letali        15.309.000 kg 
 
Odpremljeni potniki po železnici      2.880.902 
 
Prepeljani potniki z mestnim  prometom    88 mio 
Dolžina prog mestnega prometa                                              233 km  
Število avtobusov mestnega prometa    202 
Število taksijev    254 
Telefonski naročniki          234.418 
 
 

Turizem 
 
Število gostinskih obratov                        1.632 
Število ležišč 6.284 
Število hotelov 12 
• ležišča 2.747 
• število sob 1.557 
 
Število gostov  
• vsi 356.984 
• tuji  338.360 
 
 
 
 
 
 
 
Število nočitev 
 
• vse                                                  647.927 
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• tuje                                                 616.619 
 
 

Stanovanjsko-komunalna dejavnost 
 
Število dokončanih stanovanj (2005)           1.312 

 
Poraba električne energije na prebivalca v kWh                                          5.440 
Dolžina električnega omrežja v km             4.166 
Poraba plina na prebivalca v kWh*  2.881 
Dolžina plinovodnega omrežja v km                                                              514 
Poraba vode na prebivalca v m3          80,5 
Dolžina vodovodnega omrežja v km                                                               932 
Dolžina javne kanalizacije v km                                                                     965 
Dolžina vročevodnega omrežja v km                                                              211 
Odpeljani odpadki na prebivalca v m3                                                             4,5  
_ _ _ _ _ _ _  
* Upoštevan je le plin JP Energetika 
 
 

Zdravstvo 
 
Število enot Zdravstvenega doma Ljubljana 7 
Število polnozaposlenih zdravnikov: 

Osnovno zdravstveno varstvo  477 
♦ Splošna medicina   130 
♦ Otroško varstvo  33 
♦ Varstvo šolskih otrok  30 
♦ Varstvo žensk  23* 
♦ Medicina dela, prometa in športa 26* 
♦ Zobozdravstvena dejavnost  235 

 
Specialistično zdravstveno varstvo 101 
Bolnišnično zdravstveno varstvo  1.353 
 
* Ni podatka za zdravnike specialiste v Kliničnem centru. 
 

 
Klinični center (spodaj navedeni zdravniki so že vključeni v zgornji preglednici) 
 
Število zdravnikov-skupaj  1.232 
• Zdravniki kliničnega centra  799 
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• Zdravniki sekundariji  119 
• Mladi zdravniki raziskovalci  15 
• Zdravniki specializanti                                                            299 
        
 

Socialno varstvo 
 
Domovi za ostarele 
• število domov                                                   6 
• oskrbovanci 1.911 
 
 

Šolstvo in znanost 
 
Otroški vrtci                                              98 
Predšolski otroci v vrtcih                    10.825 
 
Osnovne in podružnične šole            53                         20.235 učencev 
Srednje šole      33                        24.501 srednješolcev 
 
Univerza v Ljubljani 

Visoke strokovne šole 1 1.525 študentov 
Fakultete 21 42.845 študentov 
Akademije 3                           761 študentov 

Domovi za nastanitev učencev in študentov 
• število domov  - skupaj                           18  
        dijaških domov                                      8 
       študentskih domov                                  10 
• število postelj  - skupaj                   9.995 
       v dijaških domovih                           3.390 
       v študentskih domovih                                    6.605 
 
Raziskovalne organizacije in instituti (2005)                                  133 
raziskovalcev         3.541 
 
 

Kultura 
 
Muzeji  14 
Obiskovalci 268.520 
 
Pomembnejši muzeji v Ljubljani : 
• Narodni muzej Slovenije 
• Prirodoslovni muzej Slovenije 
• Slovenski entografski muzej 
• Muzej novejše zgodovine Slovenije 
• Mestni muzej Ljubljana 
• Arhitekturni muzej Ljubljana 
• Slovenski gledališki muzej 
 
Galerije  39 
Obiskovalci 458.627 
 
Pomembnejše galerije: 
• Narodna galerija 
• Moderna galerija 
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• Mestna galerija 
• Mednarodni grafični center Ljubljana (organizator svetovno znanega grafičnega bienala) 
 
Cankarjev dom (Kulturno kongresni center) 
 
Dvorane 27 
• sedeži 4.500 
Kulturne prireditve 1.097 
• obiskovalci 463.971 
Kongresne prireditve 197 
• obiskovalci 125.356 
 
Druge kulturno kongresne ustanove 
 
Dvorane 5 
• sedeži 685 
 
Kulturne prireditve 726 
• obiskovalci 176.098 
Kongresne prireditve 89 
• obiskovalci 37.230 
Gledališča   
• število 10 
• sedeži 2.972 
• gledalci 430.387 
 
Pomembnejša gledališča: 
 
• SNG Opera in balet                                                            
• SNG Drama Ljubljana 
• Mestno gledališče ljubljansko 
• Lutkovno gledališče Ljubljana 
• Slovensko mladinsko gledališče 
• Gledališče Glej 
 
Poklicni orkestri 
 
• Orkester slovenske filharmonije 
• Simfoniki RTV Slovenija 
• Big Bang RTV Slovenija 
• Operni orkester 
 
Knjižnice 
 
• Narodna in univerzitetna  1.495.140 knjig 
• Biblioteka SAZU                 505.069 knjig 
• Centralno tehniška (2005)   269.443 knjižničnih gradiv  (knjige, revije, elektronske knjige in revije, .) 
• Semeniška                            64.855 knjig 
 
 
 
 
• Strokovno specializirane knjižnice ( 2005):    133 

• Število knjig   2.229.297  (knjižnična gradiva, knjige, revije in neknjižnična gradiva) 
 
• Splošno-izobraževalne knjižnice 5 

• Število 1.259.793 knjig 
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Kinematografi 
• število dvoran 15 
• sedežev 4.400  
• predstav 21.152 
• obiskovalcev v tisočih 1.323 
Festival Ljubljana (včlanjen v evropsko združenje festivalov - organizator vsakoletnega mednarodnega  
poletnega festivala)  
 
• število prireditev 255 
• število obiskovalcev  205.596 
 
 

Šport in rekreacija 
 
Večji športni centri 
 
• Zavod Tivoli ŠRC (prireditelj svetovnih in evropskih prvenstev: hokej, 

košarka, namizni tenis, gimnastika, dviganje uteži, umetnostno drsanje) 
• število prireditev         155 
• število obiskovalcev  198.100 

 
• ŠP Ljubljana (atletika) 
• ŠP Kodeljevo (Univerzitetni športni center) 
• ŠC Ježica (badminton, košarka) 
• ŠC Krim (športno ritmična gimnastika, namizni tenis, rokomet)  
• ŠP Ilirija (speedway) 
• ŠD Tabor (gimnastika) 
 
Pomembnejši športni objekti: 
 
• Centralni stadion (nogomet) 
• Hipodrom Stožice (preskakovanje ovir, kasaške, galoperske in dresurne prireditve) 
• Smučarski center Mostec (smučarski skoki) 
• Kajak-kanu proga Tacen (prireditelj svetovnih in evropskih prvenstev) 
• Drsališče Zalog (hokej) 
• Centralno strelišče 
•  Milenium (dvorana za tenis) 
 
Športne površine: 
 
• skupaj 618.658 m2 
• odkrite 561.507 m2 
• pokrite 57.151m2 
 
Športne organizacije in društva 
 
• število 284 
• število članov 58.404 
 
 

Prireditve 
 
Ljubljanski sejem (Sejem Dom, Sejem elektronike, Sejem narava - zdravje ...) 
 
• mednarodni sejmi 8 

⇒ obiskovalcev 143.000 
⇒ razstavljalcev 1.144 
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•  razstavne površine 40.030 m2 


