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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MOL, zastavljam  županu ter pristojnim službam  sledeča 

svetniška vprašanja. 

 

 

V decembru se je število registriranih nezaposlenih v Sloveniji povzpelo na 124.015, pri čimer jih je 

na območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Ljubljana prijavljenih 34.548. Ljubljanska regija ima 

tako najvišje število nezaposlenih v državi. 

 

Starostna struktura nezaposlenih v Sloveniji, je po podatkih ZRSZ 12.719 nezaposlenih starih med 15 

in 24 let, v skupini od 25 do 29 let pa je nezaposlenih 21.201 posameznikov. V območni službi 

Ljubljana je v prvi skupini 2.895 ljudi, v drugi pa 6.014. Iz teh številk je razvidno, da je v ljubljanski 

regiji prisotnih kar 22% vseh mladih nezaposlenih med 15. In 25. letom ter kar 28% tistih med 25. in 

29. letom. 

 

Poleg tega se je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v letu 2012 izselilo 8.191 

državljanov, v prvih treh četrtletjih leta 2013 pa še dodatnih 5200. Če bi v glavnem mestu izvajali 

bolj spodbujevalno politiko podjetniškega okolja, bi lahko mnogi našli priložnost za samozaposlitev 

oziroma za delovna mesta. 

 

Navkljub tem skrb vzbujajočih številkah v mestu Ljubljana ni prisotnih projektov, ki bi lahko 

izkoristili potencial in energijo mladih. 

 

Rešitve tukaj ponujajo evropski finančni viri in strategija za Pametna mesta. Potrebno jih je le 

upoštevati ter poiskati poti do njih. 

 

Raziskava »Mapping Smart Cities in the EU« je pokazala, da je žal naša prestolnica na samem dnu 

pametnih mest. To je predvsem zaradi tega, ker se izvajata samo dva projekta ('Ljubljana, pametno 

mesto' in CIVITAS), ki sta omejena na področje okolja in prometa. Pohvalno, da sta dva projekta, 

vendar je to mnogo premalo. 

 

Posledično v tem obdobju gospodarske krize Ljubljani primanjkujejo predvsem iniciative na področju 

pametne ekonomije. Zaradi neučinkovitih politik na tem področju je trenutno v prestolnici veliko 

praznih poslovnih lokalov in lokacij. Pozitiven primer rešitve je amsterdamski projekt Trgovine brez 

doma (Shop without a home), kjer občina brezplačno ponudi prostore trgovini z umetniškimi in 

obrtniški izdelki. V primeru, da je uporabljeni poslovni prostor ponovno najet, se Trgovina brez doma 

premakne na drugo prazno in še vedno brezplačno lokacijo v mestu. 

 

 

 



 

 

K pametnemu mestu spada tudi razvoj novih storitev, ki jih omogočata informacijskokomunikacijska 

tehnologija ter širokopasovna omrežja.  

 

Sprašujem Vas, kakšne so konkretne aktivnosti na tem področju, ki bi omogočale razvoj e-

podjetništva? 

 

Poleg tega Vas sprašujem kakšne projekte načrtujete za vzpostavitev digitalnega ekosistema v 

našem najlepšem mestu na svetu? 

 

V zadnjem obdobju je bilo tudi načeto zaupanje meščanov njihovim lokalnim institucijam. Čeprav 

trenutno že deluje servis pobude meščanov, le-ta občanom ni prijazen za uporabo. 

 

Ali ste že oblikovali predloge, s katerimi bi slednjim bilo omogočeno enostavnejše in hitrejše 

sodelovanje v političnem življenju mesta? 

 

Zavedati se moramo, da bomo s samo sodelovanjem večjega števila občank in občanov tudi hitreje 

prihajali do novih idej in do udejanjanja le-teh. Za to v Ljubljani potrebujemo pluralizem in ne 

izključevanje. Potrebno je biti blizu ljudem in verjeti v ljudi!. 

Hvala za Vaše odgovore. 
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