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Mestna svetnica gospa Zofqa Mazej Kukovid je za 32. sejo MS MOL Zupanu MOL in pristojnim
sluZbam postavila ved vpralanj, ob katerih je tudi izrazila mnenja o stanju na nekaterih podrodjih v
MOL.

Mestna svetnica gospa Zofrja Mazej Kukovid navaja statistidne podatke o Stevilu registriranih
nezaposlenih v RS Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) Ljubljana ter ugotavlja, da ima ljubljanska
regija najvi5je Stevilo nezaposlenih v drZavi. Prav tako na podlagi podatkov o starostni strukturi
nezaposlenih v skupini med 15 in24let ter med 25 in 29 let v RS in na ozemlju, ki ga pokriva
Obmodna sluZba ZRSZ, ugotavlja, da je v ljubljanski regiji prisotnih kar 22o/o vseh mladih
nezaposlenih med 15 . in 25. letom ter kar 28Yo tistih med 25 . in 29. letom.

Ob teh ugotovitvah moramo opozoriti na dejstvo, da se citirani podatki nanaSajo na podrodje
Obmodne sluZbe Zavoda RS za zaposlovanje, ki presega ozemlje Ljubljanske urbane regije (obdine
so naStete v nadaljevanju):

KARTA: OBMOdNE SLAZBE ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE

nikjer pa niso navedeni podatki zaMOL, zato nabor statistidnih podatkov dopolnjujemo:



(rumeno obarvane Stevilke so navedene v svetni5kem vpraSanju, il obarvane Stevilke se nana5ajo na MOL)

Enota Registrirani
brezposelni
december
2013, vir
ZRSZ

Registrirani
brezposelni
januar 2014,
vir ZRSZ

Registrirani
brezposelni med 15.

in 25. letom, januar
2014,vir ZF.SZ

Registrirani
brezposelni med 25. in
29.letom, januar 2014,
vir ZRSZ

Sloveniia t24.015 129.843 12.719 (9.79Yo\* 2t.20t fi6.3304\*
Osrednjeslovenska
statistidna resiia

28.980 30.t44 2.390 (7,9%) 4.938 (16,38%)*

Obmodna sluZba
Liublianat

33.2s0 34.548 2.895 (8,38 %)*
(22YoSLO\**

6.014 (t7,41%)*
28% SLO**

Urad za delo
Liubliant

2t582 22.619 r.569 (6,9204)* 4.075 (t7,97o )*

Mestna obdina
Liubliana

16.53 1 n ,ililliffli ?tlllli'.

TABELA: PREGLED PODATKOV O STEVILU REGISTRIRANIH BREZPOSELNtrI

Vir: ZRSZ, december 20I3,januar 2014 *Izradun odstotka se nanaSa na ustrezno prostorsko enoto.
** Izradun odstotka se nana5a na starostni razred glede

na Slovenijo.
rObmoina sluiba ZRSZ Ljubljana obsega obtine: Bloke, Cerknica, Lo5ka dolina, DomZale, Lukovica, Menge5,

Moravde,Trzin, Dobrepolje, Grosuplje, Ivandna Goric4 Cerkno, Kamnik, Komenda, Kodevje, Kostel, Osilnic4 Brezovic4
Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Mestna obdina Ljubljan4 Medvode, Skofliica, Velike La5de, Vodice,
Logatec, LoSki Potok, Ribnica, SodraZica, Borovnica,Log - Dragomer, Vrhnika

2lJrad za delo Ljubljana obsega obiine: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Mestna obdina
Ljubljana, Medvode, StoRllca Velike La5de, Vodice
Urad za delo (UD)/Obmodna sluZba (OS): podatki o registriranih brezposelnih osebah po UD/OS se nana5ajo na UDiOS
prijave brezposelne osebe; od l. l. 201 I se lahko brezposelne osebe prijavijo pri katerem koli uradu za delo ZRSZ;

Mestna svetnica dalje navaja, da se je po podatkih Statistidnega urada Republike Slovenije v letu
2072 izselilo 8.191 drZavljanov, v prvih treh detrtletjih leta 2073 pa 5e dodatnih 5200. ee bi v
glavnem mestu izvajali bolj spodbujevalno politiko podjetni5kega okolja, bi lahko mnogi na5li
priloZnost za samozaposlitev oziroma za delovna mesta. Ugotavlja tudi, da kljub tem skrb
vzbujajodih Stevilkah v mestu Ljubljana ni prisotnih projektov, ki bi lahko izkoristili potencial in
energijo mladih.

V Mestni obdini Ljubljana po negativnem prirastu prebivalstva v letih 2010 in 2017, v lefi 2012 v
nasprotju s trendom za Slovenijo, beleZimo ponovno prirast prebivalstva,tako iz tujine kot iz drugih
slovenskih obdin'. Selitveni prirast v kategoriji mladih med 15 in 29 letom (brez tujine) pa je
najvedji2.

' Selitveni prirast v MOL:

il,|:'-'',:i:," 5Luno,*titvori,i! irast
Selitveni prirast I tuiino

Priseljeni iz tujine
Odseljeni v tujino

Selitveni prirast med obtinaml
Priseljeni iz drugih obdin
Odseljeni v druge obdine

2008

7.194
4.844
6.667

1.823

2.346
r6.097
13.',l51

2009

:,"fglO
3.313
6.977

3.664
627

12.505

I1.878

2010
-399
-1 32

3.453
3.585

-267
t3.230
13.497

20tl
-230
465

3.314
2.849

-695
t3.4t4
14.109

2012
1.578

467
3.473

3.006
I.]II

15.1',76

14.065

2012
t.925

Vir: gradivo za Statistidni letopis MOL 2013

2 Selitveni prirast v MOL za starostno skupino 15 -29 let

15 -29let
Vir: gradivo za Statistidni letopis MOL 2013

2008

3.594

2009
2.057

2010

585

20tl
267



Zaostrenim gospodarskim razmeram in finandni krizi ni mogode kljubovati brez Skode oziroma
posledic, ki smo jim prida na razlidnih podrodjih druZbenega Zivljenja. Prav trg dela je pri tem najbolj
izpostavljen in ranljiv. Na zagon gospodarstva, kot eno glavnih poti zaizhod iz krize, lahko lokalna
skupnost vpliva le v omejenem obsegu in 5e to pogosto ob predpogoju, da k spodbudam pristopi tudi
drZ.ava. 

:

Lokalna skupnost lahko v okviru svojih pristojnosti in dodatnih (izvedljivih) ukrepov spodbuja
zaposlovanje na svojem obmodju, ni pa mogode pridakovati, da lahko s tem prispeva k preobratu
trenda brezposelnosti ali k bistvenemu zmanj5anju problematike. Ob dejstvu, da brezposelnost
nara5da tudi v MOL', je MOL vzpostavila Stevilne programe pomodi brezposelnim in sprejela ukrepe
za spodbujanje zaposlovanja, podprte tudi z evropskimi finandnimi viri. Takien primer je projekt
Podjetno v svet podjetniStva, ki ga v LUR izvajamo od leta 2013 in mladim ponuja priloZnost, da
ruzvijajo svoje znanje in podjetni5ki potencial ter laLje vstopijo v poslovni svet, regiji pa projekt
omogoda hitrej5e razvijanje novih podjetij, odpiranje novih delovnih mest ter zadrLevanje mlade
delovne sile in njenih idej v regiji. RRA LUR v okviru projekta pod vodstvom in s pomodjo
mentot'ev za podjetni5ko kariero usposablja mlade udeleZence programa, izbrane na javnih razpisih,
ki so Ze kondali formalno izobraLevarye. Leta 2013 je tako 20 mladih na inovativen nadin razvijalo
svojo poslovno idejo, pripravilo poslovni nadrt za ustanovitev podjetja in se usposabljalo za

podjetni3ko kariero ali pa s pridobljenimi znanji povedalo svojo zaposljivost. Cilj vsakega udeleZenca
je bil namred, da v enem letu po zakljudku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali
zaposli pri drugem delodajalcu. lz pwe skupine, ki je 5-mesedni program usposabljanja zakljudila
jul1a 2013 je bilo pri tem uspeinih 60 Yo tdeleLencev, iz druge skupine, ki je program usposabljanja
zakljudila konec decembra 2013, pa v zgolj enem tednu (do 7. 1. 2014) kar 30 %. Projekt je bil24.
septembra 2013 kot primer dobre prakse predstavljen tudi v Evropskem parlamentu v Bruslju na
mednarodni konferenci'Enterprising Europe'.

Podpora mladim je tudi regijski instrument sofinanciranja kadrovskih Stipendij, ki temelji na
partnerstvu med delodajalci, RRA LUR (Stipenditorjem) in drZavo. Shema je osredotodena na
povezovanje gospodarske in izobraLevalne sfere. Delodajalci, vkljudeni v shemo, poleg 50-
odstotnega financiranja Stipendij (preostalih 50 Yo zagotavlja RRA LUR iz Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in Stipendije) Stipendistom zagotovijo zaposlitev za obdobje prejemanja
Stipendije, Stipendisti (dijaki, dodiplomski in podiplomski Studentje) pa morajo dokondati
izobraLevalni program, zakaterega prejemajo Stipendijo, in se po tem zaposliti pri delodajalcu za
obdobje prejemanja Stipendije. Kadrovske Stipendije so podeljene za konkretna delovna mesta, in
sicer prioritetno glede narazvojne potrebe regije in za perspektivne poklice v regiji

Mestna obdina Ljubljana kot narodnica (tudi z zagotavljanjem sredstev za zaposlitve) redno sodeluje
pri zagotavljanju programov javnih del na razlilnih podrodjih. V letu 2013 je bila zaposlitev v
programih javnih del s podporo MOL omogodena vsaj 98 brezposelnim osebam: MOL je za leto
2013 odobrila sredstva za 54 zaposlitev v 43 programih s podrodja socialnega varstva in za 5

zaposlitev v 2 programih komunalnih dejavnosti; izjave o izvajanju programa v javnem interesu je
MOL izdala za skupno 28 programov javnih del z razlidnih podrodij in s tem omogodila skupno 4l
zaposlitev. Najved sredstev za zaposlltve v programih javnih del MOL namenja iz sredstev za

podrodje socialnega varstva: za leto 2014 smo (do sedaj) v 44 programih s podrodja socialnega

varstva odobrili 59 zaposlitev (od tega 2 zaposlifui v sklopu za razvoj socialnega podjetni5tva) in za

33 programov izdali izjave o izvajanjt programa v javnem interesu MOL ter s tem omogodili 5e 63

zaposlitev.

Na obmodju MOL je aktivnih tudi veliko nevladnih organizacij, ki za izvajanje svojih programov
prejemajo sredstva MOL preko javnih razpisov (s podrodja socialnega varstva in varovanja zdravja,

2' Registrirana brezposelnost v MOL
Registrirane brezposelne osebe v MOL
Vir: gradivo za Statistidni letopiq MOL 2013

2008 2009 2010 20ll 2012 lnd.20l2/2008
7.195 10.285 13.451 r4.02s 15.134 210-3



kulture, Sporta, izobraLevanja, mladinskih dejavnosti, varstva okolja, aktivnosti s podeZelja,...). Samo
na podrodju socialnega varstva in varovanja zdravjaje v sofinanciranje letno vkljudenih okoli sto

tak5nih programov, v katerih so omogodene tudi zaposlitve oziroma druge oblike dela (todnih
podatkov o Stevilu zaposlenih nimamo, saj sredstva MOL niso namenjena izkljudno kritju stro5kov
dela). 

:
Inne nazadnje, podporo gospodarstvu in ohranjanju delovnih mest predstavlja tudi iz.'rajanje Stevilnih
mestnih projektov. Nekateri od teh so predstavljeni tudi v glasilu Ljubljana, februai 2014, str. 10 -
13.

Raziskava >Mapping Smart Cities in the EU< po mnenju mestne svetnice dokazuje, da MOI, ne sledi
strategiji zaPametna mesta in da ji primanjkuje iniciativ na podrodju pametne ekonomije, digitalnih
eko-sistemov in e-podjetni5tva. S tem se ne moremo strinjati, saj MOL poleg projektov >Ljubljana
pametno mesto<< in >CIVITAS<, ki jih je raziskavazajela, izvaja 5e Stevilne druge, ki jih raziskava ni
zajela, zaden5i s pametno mestno kartico Urbana, ki je bila podlaga za posodobitev Stevilnih mestnih
storitev. Urbana tudi omogo(,a zbiranje podatkov, ki so odprtega znadaja npr. v javnem potni5kem
prometu, kar je po informacijah LPP tako zelo zanimivo za uporabnike odprtih podatkov, da se

vdasih sistem podre in to potniki na postajali5di opazimo kot obvestilo, da podatki o prihodu
avtobusov trenutno niso na voljo. Prav tako Le tede projekt Energetska obnova Ljubljane, kije podprt
s tehnidno pomodjo ELENA, za vzpostavitev energetskega upravljanja v MOL, pametne reSitve se

testirajo v VO-KA za nadzor nad omreZjem in npr. prilagajanje pritiska v ceveh porabi. Del pametne

ekonomije je zagotovo projekt wi-free, pametnega mesta pa tudi interaktivna spletna stran MOL in
uporaba novih druZbenih medijev za komuniciranje z me5dani, sprejemanje njihovih pobud in nov
nadin njihovega vkljudevanja v politidno Zivljenje mesta, poleg bolj tradicionalnih, z IKT manj
podprtih nadinov preko dela detrtnih skupnosti, Zupanovih dni odprtih vrat in seveda lokalnih volitev.

Kar zadeva prazne lokale v centru mesta in projekt Trgovina brez doma, ki jih omenja mestna
svetnica, ugotavljamo, da je to lahko zanimiv projekt kot so zanimivi projekti, o katerih se mestna
menedZerka usklajuje z mestnimi trgovci in drugimi deleZniki, saj se strinjamo, da mesto za uspeh
potrebuje pluralizem in ne izkljudevanje.<

Mestna svetnica gospa Zofija Mazej Kukovid ugotavlja, da servis pobude me5danov obdanom ni
prljazen za uporabo in spra5uje, ali so Zupan in pristojne sluZbe oblikovali predloge, s katerimi bi
slednjim bilo omogodeno enostavnejSe in hitrejSe sodelovanje v politidnem Zivljenju mesta.

Spletna aplikacija Pobude me5danov (v nadaljevanju Servis me5danov), je bil na pobudo Ltpana
MOL uvedena in vzpostavljena na spletnem portalu MOL www.ljubljana.si, 9. decembra 2008.

Osnovni cilj tega servisa, ki ga nadvse uspe5no upravljamo Ze Sesto leto je, biti sprejemljiv za vsa
tista vsakodnevna in sicer5nja opaLanja in vpra5anja (pomanjkljivosti, kritidne todke, opozorila, pa

tudi pohvale in 5e kaj) me5dank in me5danov Ljubljane, s katerimi se dnevno sredujejo v na5em

skupnem vsakodnevnem Zivljenju. Servis me5danov je portal, ki sprejema pobude me5dank in
meidanov, ki se nana5ajo na Zivljenje v Mestni obdini Ljubljana. Mestna obdina Ljubljana podaja

odgovore na pobude v delokrogu svojih pristojnosti. Servis me5danov ni forum, zatorej ni odprt za

komentarje na objavljene odgovore.

Kot upravitelji spletnega portala smo odgovomi za vsebino zapisov anonimnih piscev, ki jih
objavljamo, zatorej si Mestna obdina Ljubljana, skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji
in stali5dem Evropskega sodi5da za dlovekove pravice, da je spletni portal odgovoren za pripombe in
Laljive komentarje svojih bralcev, pridrZuje pravico do zavrnitve neprimemih, podcenjujodih,
zanidljivih, omalovaZujodih in Zaljivih vpra5anj in sporodil. Storitev spletnega servisa >Pobude

me5danov<< ne nadomeSda upravnih postopkov, ki jih vodi Mestna obdina Ljubljana in so dolodeni z
veljavnimi zakoni!



Odziv na tej spletni aplikaciji je na svojstven nadin prekosil na5a pridakovanja Ze v prvem letu
svojega delovanja. Do dne 25.3.2014 pa smo prejeli 8.552 pobud, od katerih je bilo 8.502
odgovorjenih.

Zatorej lahko danes mirno zapi5emo ugotovitev, da so meSdanke in me5dani servis sprej eli za
svojega, saj jim na svojstven nadin pomaga razre5evati, nas pa opgzarjati na odpravo tiste velike
mnoZice drobnih, a zabivanje posameznika in nas vseh skupaj, 5e kako pomembnih problemov.

Pojem prijaznosti je subjektivne narave in pogojen z vrednostnimi kriteriji posameznika kot tudi z
njegovimi pridakovanji. TeZko ga je ocenjevati, nemogode pa kar povprek in na sploino. VzdrZijo
lahko in to tudi potrjujejo, le dejstva, kvantifikacija.

V tem primeru Stevilka 8.552 pomeni in dokazuje ne samo pripadnost, temved tudi prijaznost.

Servis mesdanov je zahteven in izjemno dinamiden projekt, prav tako njegovo upravljanje, predvsem
z vidika posredovanja kvalitetnih odgovorov, kijih dnevno pripravlja velika druZina Mestne obdine
Ljubljana. Pobude in vpraianja so resnidno mnogotera in raznovrstna, bolj ali manj pregledna, vdasih
tudi nedoredena in pomanjkljiva. splo5na in natandna... A, vendar, vsi se trudimo, da so odgovori kar
najboljSi, najbolj verodostojni, kar pa venomer ni lahko. Dobro se zavedamo, da vsi odgovori niso
popolni, mnogokrat tudi pod pridakovanji vpra5evalcev. A, tak5no je naSe Zivljenje, to pa se odraLa
tudi na spletu.

Pripravile:
Darja Lesjak, vodja SRPI
Janja Domitrovii. vodja OPM- KZ
Nataia Jazbiniek Serien, vodja OVO
Tilka Klaniar, vodja OZSV
Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR

*Jl;pr
irektorica MU MOL

Priloga:
- vpra5anje mestne svetnice ZofijeMazej Kukovid
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praznih p*slr:r,ilih lakalov irr lckacii. Fozitlr'*n prim*r rs",ii\'* ie a,:iisi';rit:-irit:": l,:':.ie.t1:'I',"6cr:it1ri1:,,r::z-
rL,;::,ii i?lsop without a hrine,}" k!er" u-bdina brezplain* ponudi pr{istore trg*vini z nni*tr:i5kim.i in
oirrtrri5kiizdelki'Vprintet"Lr"da.ieupor*biienip*s1*',.*ip|0Ij|{]]:i){}?.":1J.t/'f*nf1st,i]'f.:..:"gcr..:i:ei
pren":akn* r;a dnlgo p{{rzrll} in *e vecino brezpla*no lokar;i-i* v ill*stu.

r:biina
s'i.j: i
l:;; 1, i-.



K pametlenifi lfieslu spada iudi razr:*j n*vih strxitev. ki jih *r**goi:ata inttrrnrneilskokomunika*iiska

i*hn*fu gii a t*r" -4 ira kop*snvlla **rrei.i it.

Spr*$*j+m Vas, knk$ne so ke;$kyefns nkt{vnosti na te*l podro4.ir*, ki hi *a*ogo**t* rn;r*,*j *-

Xio*;etntltr'* ? ,'
,tti:g :'egl, Vxr sprabujena kat{$ne pr*.$ekfe n*intmjete za vep*st*vif*v diglf*lneg* t!*x1;t;;'rr* ',,

nn$cn* n*jlep$ern sreslEc fiit svsfu?

V zedn|*m ot'dobiu .ic hilo tucii rrad*t* za*p*rtit nreiian*v njihovir:: lskahiirrr institucijaur.' {.epruv
flr:titri) 2e de1r1j* servis pabud* ffie$*ar:cv, l**[a r:b#*r':tlrtt rzi prijazen za upcr::l':r:.

.&ii st* ie rhlikovali grr*d3*ge, s k*terinii bi sled*,iina bilo cmeg**ens enos*avxej*e in hi*r*j**
socte*rvn nj e v politi{nerxn fiv{,ienj * rn esta ?

V"ave**ti se milranto. rJ*bar*o s $*firo s*delolanjen: ve*jr*ga *tevila obda::k irt obia*cv '.;,.tt.t lnltr*}a

pri1.:..t"l'i;'.tdg:lrcvii.;iid.ejl:+.'l.;t,;l,,ei,s'l;;a*j*l:;.!l''.it,Zn'r;'l.vi,it:"-,:4*'i"'i
irkljudeva*je. P*febiro.ie biti blizti l.iudem in ver.irti v ijttcli i'
'#v *!a za Vaie od g*va r* 

"

Zaliju A,lttztI Kukovit
'fl3 e,s'tnn. 9,v r; I i 1 t; g


