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to smo mi



Ljubljana je zame najlepše mesto na svetu. To 

skoraj zagotovo že veste in verjamem, da mnogi 

čutite podobno, saj je v tako zelenem, zdravem, 

urejenem, varnem in odprtem mestu res lepo živeti 

in delati. Polna dogajanja, kjer lahko vsakdo razvija 

svoje talente ter izpolni osebne in karierne cilje, kjer 

znamo in želimo živeti skupaj in hkrati spoštovati 

našo različnost.

Knjiga, ki je pred vami, je nadaljevanje prvoobjavljene 

Ljubljana. Zate. (2007–2017), v kateri smo predstavili 

svoje delo in dosežke v prvem desetletju vodenja 

po načelih trajnostnega razvoja. Tokrat v ospredje 

postavljamo izvedene projekte v obdobju 2018–

2022, s katerimi smo dodatno okrepili kakovost 

življenja v mestu na vseh področjih bivanja in 

delovanja. Pridobljene izkušnje, znanje in dobri 

odnosi z deležniki nam omogočajo, da smo naš 

tempo dela od leta 2018 še povečali, o čemer pričajo 

mnoge nove pridobitve in prenove komunalne in 

prometne infrastrukture, nova mestna stanovanja, 

dodatne ozelenitve in kakovostno urejeni javni 

prostori, novi in prenovljeni energetsko in potresno 

varni vrtci in šole ter športna, kulturna, zdravstvena 

in ostala družbena infrastruktura. Mesto razvijamo 

enakomerno po začrtani poti. V šestnajstih letih smo 

tako načrtovali, izvedli in v uporabo predali skupaj že 

več kot 2.400 projektov.

Leta 2020, sredi uspešnega investicijskega zagona, 

je udarila epidemija covida 19, ki je praktično 

zaustavila ves svet. Nismo se predali. V času 

največje negotovosti in strahu smo ponovno 

dokazali, da besede solidarnost, tovarištvo, strpnost 

in medsebojno spoštovanje niso le na papirju, ampak 

dejansko način našega delovanja. V veliki mestni 

družini smo odgovorno opravljali svoje naloge, 

načrtovanih investicij nismo zaustavili, temveč smo 

jih še okrepili in pospešili, mnoge sodelavke in 

sodelavci pa so se ob tem izkazali še s prostovoljnim 

delom in pomočjo najranljivejšim skupinam meščank 

in meščanov. 

Ko se je že zazdelo, da se življenje po epidemiji vrača 

v ustaljene, bolj sproščene tirnice, smo bili soočeni 

z novo zahtevno realnostjo. Vojna praktično sredi 

Evrope in druga krizna žarišča po svetu so povzročili 

energetsko krizo, višanje stroškov surovin ter splošno 

draginjo, ob tem pa se izjemno hitro krepijo podnebne 

spremembe, ki jih občutimo zmeraj pogosteje in bolj 

intenzivno. Pri razvoju mesta, v katerem smo že od 

leta 2007 zavezani k trajnosti, se izzivov lotevamo 

proaktivno in odgovorno, predvsem pa s konkretnimi 

rešitvami za dobrobit naših meščank in meščanov 

ter za zdravo in svetlo prihodnost generacij, ki šele 

prihajajo.

S strokovnim in predanim delom najboljše ekipe 

sodelavk in sodelavcev ter zunanjih partnerjev 

dosegamo odlične rezultate, na katere sem izjemno 

ponosen. Hvala vsem za sodelovanje, ideje in trud. 

Tudi takrat, ko je najtežje, znamo stopiti skupaj. Vsi 

dosedanji uspešno izvedeni projekti so tudi naša 

obveza za naprej. Pred nami so novi cilji, v središču 

naše pozornosti pa vedno ljudje, da lahko živijo 

kakovostno in polno življenje na prav vseh področjih 

in v vseh obdobjih življenja. 

Vesel sem, da prebivalke in prebivalci Ljubljane 

skupaj uspešno skrbimo za naše lepo mesto, hkrati 

pa naši dosežki odmevajo tudi mednarodno, kjer je 

Ljubljana pogosto predstavljena kot zgled. V letu 

2021 smo se tako uvrstili na vrh lestvice najboljših 

zelenih prestolnic Evrope, kar je izjemna čast, v letu 

2022 pa smo nosilci prestižnega naziva najboljša 

destinacija Evrope, ki so nam ga z glasovanjem 

namenili popotniki z vsega sveta.

Ponosni na opravljeno delo zremo v prihodnost z 

že zastavljenimi novimi projekti, s katerimi bomo še 

povečali kakovost življenja v naši prelepi Ljubljani, 

zelenem dragulju sredi Evrope.

Želim vam prijetno branje,

Zoran Janković, župan 
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Tukaj radi delamo

Skupaj nas je več kot 12 tisoč sodelavk in sodelavcev 

velike mestne družine, ki jo sestavljajo Mestna 

uprava MOL, Javni holding Ljubljana z javnimi 

podjetji, Javni stanovanjski sklad MOL, javni zavodi s 

področij kulture, vzgoje in izobraževanja, socialnega 

varstva in zdravja, športa, zaščite in reševanja ter 

turizma, Gospodarsko razstavišče, Tehnološki park 

Ljubljana, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 

urbane regije. 

Skupaj skrbimo za uresničevanje zastavljene vizije. 

V preteklih 16 letih smo izvedli več kot 2.400 projektov 

za višjo kakovost življenja, trenutno jih izvajamo  

še 127. 

Vodilni v veliki mestni družini (junij 2022)

Mestna hiša

01to smo mi
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•  Mag. Lilijana Madjar, direktorica, 

Regionalna razvojna agencija 

Ljubljanske regije

•  Mag. Robert Martinčič, direktor,  

Žale Javno podjetje, d. o. o.

•  Barbara Mihelič, direktorica,  

Živalski vrt Ljubljana

•  Tibor Mihelič Syed, direktor,  

Slovensko mladinsko gledališče

•  Krištof Mlakar, direktor,  

Javno podjetje Voka Snaga, d. o. o.

•  Tadeja Möderndorfer, vodja Službe za 

javna naročila

•  Barbara Murn Vrviščar, direktorica, 

Pionirski dom – Center za kulturo 

mladih

•  Mag. Andrej Orač, direktor,  

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča  

in tržnice, d. o. o. 

•  Urša Otoničar, direktorica Mestne 

uprave MOL

•  Ksenja Perko, direktorica,  

Javni zavod Mladi zmaji

•  Blaž Peršin, direktor, Muzej in galerije 

mesta Ljubljane

•  Dr. Jernej Pintar, direktor,  

Tehnološki park Ljubljana, d. o. o.

•  Jasna Plazl, vodja Službe za  

pravne zadeve

•  Tatjana Polajnar, direktorica,  

Javni zavod Šport Ljubljana

•  David Polutnik, vodja Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet

•  Prof. dr. Antonija Poplas Susič, 

direktorica, Zdravstveni dom Ljubljana

•  Simona Remih, vodja Oddelka za 

ravnanje z nepremičninami

•  Sašo Rink, direktor,  

Javni stanovanjski sklad MOL

•  Dr. Matej Rovšek, direktor,  

Center Janeza Levca Ljubljana

•  Dr. Marjan Sedej, direktor,  

Javni zavod Lekarna Ljubljana

•  Mojca Slovenc, vodja Odseka za 

pobude meščanov

•  Eva Strmljan Kreslin, direktorica,  

Javni zavod Mala ulica – Center za 

otroke in družine v Ljubljani

•  Mag. Petra Stušek, direktorica,  

Javni zavod Turizem Ljubljana

•  Mag. Zala Strojin Božič, menedžerka 

prehoda v krožno gospodarstvo

•  Nevenka Šivavec, direktorica, 

Mednarodni grafični likovni center

•  Renata Zamida, direktorica,  

Javni zavod Center Rog

•  Mag. Teja Zorko, direktorica,  

Mestna knjižnica Ljubljana

•  Karmen Žirovnik, vodja Odseka  

za marketing

Vodilni v  
veliki mestni družini*

•  Zoran Janković, župan 

•  Dejan Crnek, podžupan  

•  Aleš Čerin, podžupan 

•  Tjaša Ficko, podžupanja 

•  Prof. Janez Koželj, podžupan 

•  Mateja Avbelj Valentan, direktorica, 

Javni zavod Ljubljanski grad

•  Liljana Batič Dernovšek, direktorica, 

Zavod za oskrbo na domu

•  Saša Bistan, vodja Oddelka za  

finance in računovodstvo

•  Matic Bizjak, mestni menedžer 

•  Matjaž Bregar, vodja Službe za 

organiziranje dela mestnega sveta

•  Mag. Iztok Bricl, direktor, 

Gospodarsko razstavišče, d. o. o.

•  Darko Brlek, direktor,  

umetniški vodja Festivala Ljubljana 

•  Mag. Klement Čepon, vodja Odseka 

za mednarodne odnose in protokol

•  Metka Dariš, direktorica,  

Javni zavod Kinodvor

•  Mag. Arian Debeljak,  

vodja Službe za digitalizacijo

•  Mag. Mateja Demšič,  

vodja Oddelka za kulturo

•  Tanja Dodig Sodnik,  

vodja Kabineta župana

•  Marija Fabčič, vodja Oddelka za 

predšolsko vzgojo in izobraževanje

•  Roman Fortuna,  

vodja Mestnega redarstva

•  Meta Gabron, vodja Službe za razvojne 

projekte in investicije

•  Mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka  

za urejanje prostora

•  Zdenka Grozde, generalna direktorica, 

JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o.

• Jera Grobelnik, vodja Službe za 

lokalno samoupravo

•  Mag. Bojan Hajdinjak, direktor, 

Javni zavod Cene Štupar – Center za 

izobraževanje Ljubljana

•  Barbara Hieng Samobor, direktorica, 

Mestno gledališče ljubljansko

•  Peter Horvat, direktor, Javno podjetje 

Ljubljanski potniški promet, d. o. o.

•  Dr. Mateja Hudoklin, direktorica, 

Svetovalni center za otroke,  

mladostnike in starše Ljubljana

•  Sania Huskić Hočevar, vodja Odseka 

za odnose z javnostmi

•  Nataša Jazbinšek Seršen,  

vodja Oddelka za varstvo okolja

•  Simon Kardum, direktor,  

Center urbane kulture Kino Šiška

• Tanja Hodnik, vodja Oddelka  

za zdravje in socialno varstvo

•  Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport

•  Mag. Nataša Koprivšek, vodja Službe 

za notranjo revizijo

•  Uroš Korenčan, direktor,  

Lutkovno gledališče Ljubljana

•  Tomaž Kučič, poveljnik,  

Gasilska brigada Ljubljana

•  Mag. Robert Kus, vodja Oddelka  

za zaščito in reševanje 

• Petra Šeme, energetska upravljavka

•  Samo Lozej, direktor, Javno podjetje 

Energetika Ljubljana, d. o. o.

*Stanje: 1. 9. 2022
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Tukaj je veliko 
uresničenih projektov

V preteklih 16 letih smo uspešno izvedli največ 

sprememb za trajnostni razvoj mesta in višjo 

kakovost življenja meščank in meščanov ter 

obiskovalk in obiskovalcev, s čimer smo prejeli 

tudi najvišje priznanje mestom – naziv Zelena 

prestolnica Evrope 2016. Pri načrtovanju novih 

projektov uspešno združujemo dvoje: ohranjamo 

naravne danosti in intenzivno zelen značaj Ljubljane 

ter hkrati aktivno spreminjamo območja, ki še dolgo 

nazaj niso bila zelena. 

Danes z zadovoljstvom gledamo, kako se je Ljubljana 

prelevila v zeleno in življenju prijazno mesto z 

optimističnimi in zadovoljnimi meščankami 

ter meščani, ki so naši prvi in najpomembnejši 

deležniki, zato jih aktivno vključujemo v 

sooblikovanje projektov in skupaj ustvarjamo lepše 

in prijaznejše mesto. 

Več kot 2.400 izvedenih projektov danes nudi 

prijetno bivanjsko okolje, odlične pogoje za 

kakovostno vzgojo in izobraževanje ter številne 

priložnosti, ki omogočajo ter spodbujajo 

uresničevanje ciljev in sanj.

Z dvonivojskim 
Fabianijevim mostom 
med objektoma 
Cukrarne smo leta 2012 
povezali Njegoševo 
in Roško cesto ter 
tako sklenili notranji 
cestni obroč, dostopen 
vsem udeležencem v 
prometu.

Nekoč degradirano in 
nelegalno vrtičkarsko 
območje v neposredni 
bližini Plečnikovih Žal je 
danes zelen in živahen 
Šmartinski park s prvim 
vodnim igriščem v 
Sloveniji.

02več, bolje in kakovostnejše 
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Vidnejši projekti, s katerimi  
smo zvišali kakovost življenja  
v Ljubljani 2006–2018

Največ pozornosti je zagotovo 
pritegnilo za motorni promet 
zaprto območje v središču 
mesta, kjer je sprememba 
vidna vsem. Namesto 
avtomobilske pločevine so 
danes na skoraj 17 hektarjih 
tam pešci in kolesarji, mnoge 
prireditve in živahen utrip 
ob Ljubljanici, podzemne 
zbiralnice odpadkov, 
brezplačni električni Kavalirji, 
sistem BicikeLJ, prenovljeni in 
novi mostovi, s katerimi smo 
dodatno skrajšali razdalje, 
dodatne ozelenitve itd.

Leta 2015 smo prenovili 
Gruberjev kanal in 
omogočili privez 
dvanajstim rečnim ladjam.
Tako je postala priljubljena 
tudi plovba s turističnimi 
ladjicami. Ljubljanico pa 
smo dodatno oživili tudi na 
pristanišču na Špici, kjer 
med drugim organiziramo 
vodene vadbe z 
dobrodelno noto.

Na nekoč zapuščenem in 
degradiranem območju smo 
leta 2010 v javno-zasebnem 
partnerstvu zgradili nogometni 
stadion za 16.000 gledalcev 
in športno dvorano za 12.000 
gledalcev, s čimer v Ljubljani 
omogočamo največja športna 
tekmovanja, odlične pogoje 
za treninge, organizacijo 
številnih koncertov, kongresov 
in drugih kulturno-zabavnih 
prireditev.

02več, bolje in kakovostnejše 
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Osveženo podobo mesta 
kažejo mnoge prenovljene 
površine, kjer so bila včasih 
degradirana območja, 
nelegalna odlagališča ali 
nedovoljeni vrtički. Takšna 
je tudi pot neposredno 
ob Savi, skupaj več kot 
80 hektarjev površin za 
kakovostno preživljanje 
prostega časa in sprostitev 
v naravi.

Pred prenovo je bila 
Švicarija zaraščena, 
zapuščena in 
prezidana, nekateri 
njeni deli pa vlažni in 
tik pred porušitvijo. 
Danes je celostno 
prenovljena stavba 
v osrčju narave 
sodoben umetniški 
center z ateljeji, 
umetniškimi 
rezidencami in 
prostorom za 
razstave, prireditve in 
izobraževalni program.

Kolezijo, propadajoče in 
nedelujoče ljubljansko 
kopališče smo leta 
2015 celostno prenovili 
in ga namenili športu, 
rekreaciji in druženju. 

Desetletje po zlatu Mitje Petkovška in Aljaža 
Pegana na svetovnem prvenstvu v Melbournu 
so slovenski telovadci leta 2017 dočakali 
dolga leta obljubljeni gimnastični center. 
Sodobni olimpijski in nacionalni Gimnastični 
center Ljubljana omogoča razvoj gimnastičnih 
športnih panog, zagotavlja vrhunske pogoje za 
treninge in možnost organiziranja tekmovanj 
na najvišji mednarodni in nacionalni ravni. 
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V prvem ljubljanskem družinskem centru Mala ulica, ki smo ga 
vzpostavili leta 2013, se dobro počutijo straši, bodoče mame in 
otroci, željni igre in druženja s sovrstniki. 

Prenovili ali na novo 
uredili smo številne 
ulice in ceste. Leta 
2010 smo med drugih 
končali izgradnjo 
Štajerske ceste od 
rondoja Tomačevo do 
rondoja Žale, s katero 
smo skrajšali razdalje in 
približali marsikateri del 
mesta. Morda na prvi 
pogled ne tako vidna, pa 
zato izjemnega pomena 
za kakovost življenja, 
je novozgrajena 
komunalna 
infrastruktura v mnogih 
delih mesta.

Izjemna pridobitev 
za mesto je leta 2015 
postal ljubljanski 
regijski center za 
ravnanje z odpadki 
(RCERO Ljubljana), 
novi najsodobnejši 
objekt za trajnostno 
predelavo odpadkov, 
v katerem danes 
skrbimo za odpadke 
tretjine Slovenije.

Leta 2017 smo v javno-zasebnem partnerstvu 
v Črnučah pridobili prvo dvorano z ogrevano 
mivko v Sloveniji (Ludus). 
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Center Zalog, zgrajen 
leta 2016, je pomembna 
pridobitev, ki z novimi 
vsebinami v ta del Ljubljane 
prinaša dodaten razvojni 
potencial, tamkajšnjim 
prebivalkam in prebivalcem 
pa omogoča enostavnejši 
dostop do lokalnih javnih 
storitev ter kakovostno 
nakupovalno okolje.

Plečnikova hiša, prejemnica prestižne nagrade Evropske 
unije za kulturno dediščino Europa Nostra 2018, je s 
prenovo postala kulturni in turistični biser ter izhodišče za 
spoznavanje Plečnikove Ljubljane.

Kongresni trg smo leta 
2011 prenovili in ga z 
izgradnjo podzemne 
garažne hiše za 
720 parkirnih mest 
izpraznili avtomobilske 
pločevine. S tem 
smo omogočili, da 
je postal eden izmed 
osrednjih prireditvenih 
in družabnih prostorov 
v mestu.

Eden vidnejših ukrepov za 
vzpostavitev kakovostnega 
javnega prostora v središču 
mesta je preureditev dela glavne 
prometnice – Slovenske ceste – v 
območje, namenjeno pešcem, 
kolesarjem in uporabnikom 
mestnih avtobusov. Z ukinitvijo 
osebnega motornega prometa na 
njenem osrednjem delu v letu 2015 
smo koncentracije črnega ogljika 
zmanjšali za kar 70 % nad ozadjem 
(kakovost zraka se na okoliških 
cestah ni zmanjšala, ampak je 
ostala enaka), kar dokazuje, da 
lahko s pravimi ukrepi močno 
vplivamo na lokalno izboljšanje 
kakovosti zraka. Poleg tega se je 
zmanjšal tudi hrup zaradi osebnih 
vozil za okoli 6 dB.

02več, bolje in kakovostnejše 
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Tukaj smo nagrajeni  
za svoje delo

Številni ugledni naslovi ter priznanja, s katerimi krepimo 

znamko mesta in prepoznavnost v mednarodnem okolju, 

so potrditev uspešnega uresničevanja zastavljene vizije 

razvoja Ljubljane in učinkovitega dela sodelavk ter 

sodelavcev Mestne občine Ljubljana. 

• V okviru projekta Evropska prestolnica 

pametnega turizma smo na podlagi odločitve 

neodvisnih strokovnjakov, predstavnikov 

Evropske komisije in Evropskega parlamenta 

prejeli nagrado za najboljše evropsko mesto na 

področju trajnostnega razvoja. 

• Evropska mreža zdravih mest, ki deluje v okviru 

Svetovne zdravstvene organizacije, je Ljubljano 

prepoznala kot eno vodilnih mest na področju 

zagotavljanja zdravega življenjskega okolja.

• Na turistični borzi v Berlinu so Slovenija in njeni dve 

zlati destinaciji iz sheme zelenega turizma, Ljubljana 

in Podčetrtek, prejele nagrado za najboljšo trajnostno 

destinacijo v kategoriji Best Destination of Europe.

• V okviru Mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu 

smo prejeli certifikat Global Active City, ki ga je poleg 

Ljubljane prejelo le še pet mest na svetu.

• Na prireditvi Moja dežela – lepa in gostoljubna 2018 

smo prejeli nagrado za najlepše urejeno mestno 

središče.

• Sedmo leto zapored smo v okviru sejma Narava – 

zdravje prejeli naziv Planetu Zemlja prijazna občina.

• Ljubljana je po izboru bralcev portala kužek.si prejela 

naziv Kužkom najbolj prijazno mesto.

• Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je 

Ljubljani podelilo naziv Naj javno stranišče 2018 – v 

kategoriji občin smo zasedli drugo mesto. 

• V okviru 10. poslovne borze Conventa smo za 

organizacijo konference EUROCITIES prejeli nagrado 

za dogodek leta 2017 (Conventa Best Event Award). 

Ljubljana je prejela tudi naziv Meeting Star Award.

• Župan Zoran Janković je iz rok legendarnega 

župana in deželnega glavarja Dunaja, dr. Michaela 

Haüpla, prejel Veliko zlato častno priznanje za 

zasluge Zvezne dežele Dunaj.

• Na vseslovenski počastitvi 70. obletnice 

ustanovitve Zveze združenj borcev NOB Slovenije 

je župan Zoran Janković prejel jubilejno priznanje 

zveze za požrtvovalno ohranjanje in varovanje 

vrednot narodnoosvobodilnega boja.

• Podžupanja Tjaša Ficko je na globalni konferenci 

Ženski gospodarski forum v New Delhiju prejela 

prestižno nagrado Ženska desetletja v javnem 

življenju za vodenje projekta Ljubljana, zelena 

prestolnica Evrope 2016.

• Direktorica javnega zavoda Mladi zmaji Ksenja 

Perko je prejela državno priznanje za kakovostno 

in uspešno delo v mladinskem sektorju v daljšem 

časovnem obdobju.

• Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana 

Darko Brlek je prejel visoko državno odlikovanje – 

red za zasluge.

• Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane 

regije je za svoj Regionalni center kreativne 

ekonomije prejela nagrado za najboljšo dobro prakso 

Mednarodnega združenja regionalnih razvojnih 

agencij (EURADA).

• Za prenovo Plečnikove hiše smo prejeli prestižno 

nagrado Evropske unije za kulturno dediščino/ 

Europa Nostra.

• Za kampanjo Plečnikova Ljubljana je Turizem 

Ljubljana prejel nagrado za najboljšo turistično 

kampanjo leta Emerging Europe Tourism Campaign of 

the Year 2018.

• Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije 

je novo enoto Vrtca Pedenjped v Kašlju, 

Pedenjcarstvo, nagradila z zlatim svinčnikom za 

odlično izvedbo. Platinasti svinčnik za opus in 

vrhunske dosežke pa je prejela Maruša Zorec, ki 

je sodelovala tudi pri prenovi Plečnikove hiše in 

Švicarije.

• V okviru letne konference EUROCITIES so na 

Škotskem podelili nagrade za izjemne dosežke na 

področju aktivnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja 

meščanov. V kategoriji Inovativnost je nagrado prejel 

projekt RogLab – kreativno in inovativno središče.

• Mestno gledališče Ljubljansko je na 27. festivalu 

Dnevi komedije prejelo vse žlahtne nagrade 

(Žlahtna komedija 2018: mjuzikel TRAČ Gašperja 

Tiča in Davorja Hercega, Žlahtni komedijant 2018: 

Uroš Smolej, Žlahtna komedijantka 2018: Iva 

Krajnc Bagola, Žlahtni režiser 2018: Eduard Miler).

• Na Letni konferenci Mreže evropskih muzejskih 

organizacij na Malti je Lutkovni muzej na Ljubljanskem 

gradu prejel posebno nagrado žirije.

• Festival MENT Ljubljana je v okviru največjega 

evropskega showcase festivala Eurosonic 

Noorderslag prejel kar dve nagradi, in sicer 

za najboljši manjši festival in najboljši klubski 

festival v Evropi.

• Turizem Ljubljana je prejel nagrado Pink Dragon 

Award za prispevek k razvoju nišnega turizma in 

uvajanju odličnih praks pri spoštovanju različnosti.

• Pevski zbor OŠ Nove Jarše Rock mulčki so od 

predsednika Republike Slovenije prejeli Jabolko 

navdiha za dragocen prispevek h krepitvi 

človekoljubja in dobrodelnosti.
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• Uvrstili smo se na seznam Global TOP 100 

Sustainable Destinations in s tem obdržali naslov 

ene izmed stotih najboljših trajnostnih destinacij 

na svetu; obenem smo edina destinacija na svetu, 

ki je ta naslov prejela že petič.

• Na portalu CNtraveler so Ljubljano uvrstili med 20 

najlepših mest v Evropi. 

• V okviru projekta Evropska prestolnica 

pametnega turizma smo prejeli prestižno 

priznanje za najboljše evropsko mesto na 

področju digitalnih rešitev.

• Na konferenci En.občina & En.management 2019 smo 

bili v kategoriji mestnih občin izbrani za energetsko 

najprodornejšo občino. 

• Na podelitvi nagrad mednarodnega natečaja 

Emerging Europe Awards 2019 v Londonu smo 

prejeli več priznanj. Za certifikat LGBT prijazno 

smo prejeli prvo nagrado za najboljšo enakosti 

prijazno iniciativo; v kategoriji podjetništvu 

prijazna mesta pa si skupaj s Prago delimo prvo 

mesto v podkategoriji kakovost življenja.

• Za organizacijo Volkswagen Ljubljanskega maratona 

smo prejeli zlato značko IAAF (Mednarodne 

atletske zveze), s čimer se uvrščamo med najboljše 

organizatorje maratonov. 

• Za projekt energetske obnove stavb v Mestni 

občini Ljubljana smo prejeli energetsko nagrado 

časnika Finance. Poseben pomen nagradi daje 

dejstvo, da smo zmagali tako v kategoriji po 

izboru bralcev kot po izboru strokovne komisije.

• V okviru 10. mednarodne konference Dnevi korporativne 

varnosti smo že tretjič prejeli nagrado Slovenska 

velika nagrada varnosti (Slovenian Grand Security 

Award) v kategoriji »najbolj varno mesto za leto 2018«.

• Za inovativno zasnovan vrtec Pedenjcarstvo 

smo prejeli nagrado OHS AWARD, namenjeno 

najboljšim objektom in prostorskim ureditvam po 

mnenju splošne javnosti. 

• V okviru turistične borze WTM London smo prejeli 

posebno priznanje za najboljšo kulinarično destinacijo 

sveta ITTA Best Food Destination Highly Commended 

(za projekt Zelene nabavne verige).

• Na berlinski turistični borzi ITB so podelili prestižne 

nagrade najboljšim destinacijam s seznama Global 

Top 100 Sustainable Destinations. Ljubljana je 

zmagala v kategoriji mest in prejela nagrado za 

najboljšo prakso – izvedbo Borze lokalnih živil.

• Že drugič smo prejeli prestižni znak Slovenia Green 

Destination Gold, ki ga podeljuje Slovenska turistična 

organizacija. 

• Ljubljana se je že tretjič zapored uvrstila na 

lestvico 20 kolesarjem najbolj prijaznih mest na 

svetu The Copenhagenize Index. Zasedli smo 14. 

mesto. 

• Čebelarska zveza Slovenije nam je podelila zlato 

priznanje in naziv Čebelam najbolj prijazna občina 

v letu 2019.

• Na srečanju članov Slovenskega združenja 

korporativne varnosti smo za izvedbo mednarodnega 

projekta PERICLES prejeli nagrado ICS – Instituta za 

korporativne varnostne študije.

• Prejeli smo European Energy Service Award 2019 

(evropsko nagrado za energetske storitve 2019) 

za prvi del projekta Energetsko napredni.

• Osmo leto zapored smo v okviru sejma Narava – 

zdravje prejeli naziv Planetu Zemlja prijazna občina.

• V okviru 3. konference o e-mobilnosti v občinah je 

bila Ljubljana razglašena za najboljše e-mobilnostno 

mesto v Sloveniji. 

• Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je 

Ljubljani podelilo naziv Naj javno stranišče 2019 – v 

kategoriji občin smo zasedli prvo mesto.

• V okviru 11. borze Conventa smo prejeli dva prestižna 

certifikata: Meeting Star Award za kongresno 

destinacijo (do 2.000 oseb) in certifikat za eno 

najboljših kongresnih destinacij Nove Evrope.

• Podžupan prof. Janez Koželj je prejemnik nagrade 

Big SEE arhitekturni vizionar 2019.

• Amir Crnojević, predsednik Sveta ČS Posavje in 

sodelavec Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 

je prejel priznanje Naj mentor prostovoljcev v 

Republiki Sloveniji za leto 2018.

• Združenje evropskih mestnih turističnih 

in kongresnih uradov ter marketinških 

organizacij European Cities Marketing (ECM) 

je na letni generalni skupščini v Ljubljani za 

svojo predsednico izvolilo mag. Petro Stušek, 

direktorico Turizma Ljubljana. 

• Predsednik Republike Slovenije je s srebrnim 

redom za zasluge odlikoval Zdravstveni dom 

Ljubljana za uspešno petdesetletno delovanje in 

zagotavljanje zdravstvene oskrbe v Ljubljani in 

okolici.

• Predstava Slovenskega mladinskega gledališča 

Naše nasilje in vaše nasilje je bila izbrana za 

najboljšo predstavo tekmovalnega programa na 

32. festivalu Barski letopis v Črni gori.

• Predstava Slovenskega mladinskega gledališča Še 

ni naslova je na 49. tednu slovenske drame v Kranju 

prejela Šeligovo nagrado za uprizoritev ter nagrado 

občinstva.

• MGLC – Mednarodni grafični likovni center je na 

svečani podelitvi nagrade Živa 2019 v Baru v Črni 

gori prejel nagrado za odprtost in pozornost do 

obiskovalcev.

• Na 10. bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije je 

Lutkovno gledališče Ljubljana osvojilo kar devet 

nagrad za štiri uprizoritve. Uprizoritev Nekje 

drugje je bila razglašena za grand prix festivala.

• Lutkovno gledališče Ljubljana je na 52. mednarodnem 

lutkovnem festival PIF v Zagrebu za predstavo 

Nasvidenje režiserke Jasne Vastl prejelo nagrado 

za najboljšo predstavo festivala – t.i. grand prix – in 

nagrado za vrhunsko izvedbo, ki jo je prejel igralec in 

animator v predstavi Brane Vižintin.

• Enota Mestne knjižnice Ljubljana Šentvid se je na 

mednarodnem natečaju Green Library Award za 

najboljšo zeleno knjižnico uvrstila na visoko 4. mesto. 

• Na 21. konferenci mednarodne mreže Europa 

Cinemas v Lizboni je Kinodvor prejel prestižno 

nagrado Europa Cinemas za najboljši  

program 2019.

• Kinodvor je za svojo spletno stran prejel nagrado 

Netko 2019 v kategoriji Naj projekt v turizmu in 

prostem času. 

• Na 5. mednarodnem kongresu zgodovinskih mest 

v Solinu na Hrvaškem je Ljubljanski grad prejel 

priznanje za najboljši kulturno turistični produkt 

Ljubljanski grad za vas.

• Hostel Celica je ponovno pridobil prestižni 

okoljski znak, certifikat Gold Travelife. Od junija 

2016, ko je prvič prejel certifikat Gold Travelife, 

je prvi certificiran trajnostno usmerjen hostel v 

Sloveniji in na svetu. 

• Za doživetja Turizma Ljubljana Dobimo se na plac 

in Ogled ljubljanske tržnice z zajtrkom smo v okviru 

Dnevov slovenskega turizma prejeli plaketo Snovalec 

2019.

• Brko tura ter ponudba Ljubljanski grad za vas sta med 

prvimi prejemniki znaka Slovenia Unique Experiences, 

ki ga Slovenska turistična organizacija podeljuje 

petzvezdičnim doživetjem.

• Strokovnjaki so na podlagi 1,5 milijona recenzij 

hotelov, restavracij in znamenitosti po vsem svetu s 

priznanji Expert's choice in Best of Ljubljana nagradili 

dvajset ljubljanskih znamenitosti, deset restavracij in 

41 namestitvenih objektov.

• Za kampanjo »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, 

rezervirana za invalide.« smo prejeli nagrado Prizma 

za komunikacijsko odličnost.

• Vrtec Vodmat je skupaj z KUD Mrežo za otroški 

animirani film Mavrica na mednarodnem festivalu VAFI 

& RAFI, ki poteka v Varaždinu in na Reki, prejel drugo 

nagrado.
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• Prestižna revija Monocle je Ljubljano uvrstila  

med 25. najboljših malih mest na svetu (Small  

City Index). 

• Ljubljana se je že šesto leto zapored uvrstila na 

seznam Global TOP 100 Sustainable Destinations 

in s tem obdržala naslov ene izmed stotih najbolj 

trajnostnih destinacij na svetu. 

• Na mednarodnem natečaju za nagrado Carshare 

City Award je Ljubljana v kategoriji do 750.000 

prebivalcev postala drugo souporabi vozil najbolj 

prijazno mesto na svetu. 

• V okviru 2. konference o e-mobilnosti v občinah je 

bila Ljubljana razglašena za najboljše e-mobilnostno 

mesto v Sloveniji. 

• Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih 

narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) sta 

v okviru programa »Tree cities of the World« 

Ljubljano prvič prepoznali kot »mesto dreves«. 

• Ikonična revija za luksuzni življenjski slog in potovanja 

Conde Nast Traveller je na prvo mesto počitniških 

destinacij, vrednih obiska v letu 2021, postavila 

Slovenijo in z njo Ljubljano.

• Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je 

Ljubljani podelilo naziv Naj javno stranišče 2020 – v 

kategoriji občin smo zasedli prvo mesto. 

• Na 12. poslovni borzi Conventa smo prejeli prestižno 

nagrado Meeting Star Award za kongresno destinacijo 

v kategoriji mest, ki lahko gostijo dogodke do 2.000 

oseb.

• Spominske znake Vlade RS za požrtvovalnost 

v boju proti covid 19 so prejeli najbolj 

požrtvovalni posamezniki ali skupine, ki so 

v okviru Mestne občine Ljubljana nesebično 

pomagali pri preprečevanju širjenja epidemije v 

spomladanskem obdobju. To so Roman Fortuna, 

vodja Mestnega redarstva MOL, Sania Huskić 

Hočevar, vodja Odseka za odnose z javnostmi 

MOL in Bojan Povše, ki je v Mestni občini 

Ljubljana zaposlen kot voznik. Med skupinami so 

spominske znake dobili Javno podjetje Ljubljanski 

potniški promet, Javni zavod Šport Ljubljana in 

Javni zavod Ljubljanski grad. 

• Dramska igralka Jette Ostan Vejrup, članica Mestnega 

gledališča ljubljanskega, je za vrhunske igralske 

kreacije v preteklih dveh sezonah prejela nagrado 

sklada Staneta Severja 2020.

• Vodja Izobraževalnega centra PIKA dr. Branka D. 

Jurišić in učiteljica na OŠ Ketteja in Murna mag. 

Jožica Frigelj sta prejeli najvišji priznanji Republike 

Slovenije na področju šolstva.

• Direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana 

Tatjana Polajnar je prejela nagrado 

Marjana Rožanca za delo na strokovnem in 

organizacijskem področju v daljšem časovnem 

obdobju.

• Igralka Lutkovnega gledališča Ljubljana Asja 

Kahrimanović Babnik je za igralsko stvaritev v 

predstavi Nekje drugje režiserja Tina Grabnarja prejela 

nagrado v sklopu mednarodnega lutkovnega festivala 

Zlata iskra.

• Friderik, ljubka grajska podgana oziroma lastna 

blagovna znamka in trgovina s spominki na 

Ljubljanskem gradu, sta v tekmovalnem programu 

Slovenskega oglaševalskega festivala v kategorijah 

Oblikovanje – grafično oblikovanje ter Upravljanje 

znamke – lansiranje ali prenova znamke prejela zlato 

in srebrno nagrado.

• Za projekt preobrazbe mestnega avtobusa v 

mobilni mladinski center Ljuba in Drago smo prejeli 

oblikovalsko nagrado BIG SEE Interior Design  

Award 2020.

• Spletna stran Ljubljane, finalistke za naziv Evropska 

prestolnica kulture 2025 je osvojila 3. nagrado 

WEBSI spletni prvaki v kategoriji Javne in nevladne 

organizacije. 

• OŠ Riharda Jakopiča je prejemnica zlatega priznanja 

in naziva Najbolj športna šola – šport in šola na 

daljavo pomladi 2020, ki so ga prejeli na nagradnem 

natečaju Zavoda za šport RS Planica. Prav tako je 

postala tudi Kulturna šola za obdobje 2020–2024. 

• Osnovna šola Dragomelj je za leto 2020 prejela 

nagrado Jabolko kakovosti na področju splošnega 

šolskega izobraževanja, Vrtec Črnuče pa je nagrajen s 

priznanjem za pomemben strokovni prispevek Zavoda 

RS za šolstvo.

• Zmagovalka akcije Najučitelj/ica 2019/2020 je po 

mnenju bralcev revije Ona postala Tanja Janković, 

učiteljica na OŠ Danile Kumer.

• Ljubljančanka Blažka Tana Logar je na pobudo 

javnega zavoda Mladi zmaji postala Naj prostovoljka 

leta 2019 v starostni skupini 20–29 let.
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• Ljubljana se je uvrstila na prvo mesto lestvice 

dvajsetih najboljših zelenih prestolnic Evrope, 

ki jo oblikuje organizacija European Best 

Destinations.

• Ljubljana se je v sklopu študije MoverDB uvrstila na 

lestvico mest, kamor se je zaradi visoke kakovosti 

življenja vredno preseliti. 

• Ameriški Time je Ljubljano uvrstil na letošnji 

seznam 100 najboljših turističnih destinacij na 

svetu. Poimenoval jo je kulinarična prestolnica, v 

svoji oceni pa je omenil tudi Galerijo Cukrarna.

• Ljubljana se je že sedmo leto zapored uvrstila na 

seznam Global TOP 100 Sustainable Destinations 

in s tem obdržala naslov ene izmed stotih najbolj 

trajnostnih destinacij na svetu. 

• Lonely Planet je Ljubljano uvrstil med osem 

najbolj trajnostnih mest na svetu, predvsem 

zaradi čistoče in zelenja.

• Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih 

narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) sta v okviru 

programa »Tree cities of the World« Ljubljano že 

drugič prepoznali kot »mesto dreves«. 

• Ljubljana se je uvrstila v finalni izbor za nagrado 

Eurocities 2021 s projektom kakovostne prenove 

osrednjega dela Slovenske ceste v kategoriji 

Načrtovanje javnih prostorov – predstavitev 

inovativnih rešitev.

• Župan Zoran Janković je postal častni meščan 

Sarajeva.

• Župan Zoran Janković je prejel Zlato odličje 

Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji za 

izjemen prispevek pri gradnji Muslimanskega 

kulturnega centra v Ljubljani. 

• Zdravstveni dom Ljubljana je prvi in edini 

med zdravstvenimi institucijami, ki je kot nov 

uporabnik Skupnega ocenjevalnega okvira prejel 

priznanje Začetnik CAF. Gre za model, ki je na 

evropski ravni prepoznan kot orodje uvajanja 

izboljšav v javni upravi.

• Tjaša Železnik, dramska igralka in članica Mestnega 

gledališča ljubljanskega je prejela Dnevnikovo 

nagrado za vrhunsko igralsko interpretacijo v 

uprizoritvah Ta obraz in Slamnik.

• Na razpisu za priznanja Mesta mestom so bili kar 

štirje ljubljanski projekti prepoznani kot dobre prakse 

trajnostnega urbanega razvoja: 1. Skupno zeleno – 

okolju prijazno javno naročilo pisarniškega papirja in 

higienskih papirnatih proizvodov v Javnem holdingu 

Ljubljana. 2. Električna vozila Kavalir Javnega podjetja 

Ljubljanski potniški promet. 3. Preobrazba starega 

mestnega avtobusa v mobilni mladinski center – Ljuba 

in Drago, Javnega zavoda Mladi zmaji in Javnega 

podjetja Ljubljanski potniški promet 4. Akcija »Pokosili 

bomo, ko se bodo čebele najedle«.

• Turizem Ljubljana se je uvrstil na seznam najbolj 

inovativnih organizacij s področja turizma 2021, ki 

uspešno rešujejo posledice epidemije covid 19 ter 

iščejo nove pristope za hitrejše okrevanje in okolju ter 

družbi prijaznejši turizem. 

• Promocijska kampanja Turizem dela Ljubljano, s 

katero smo meščankam in meščanom predstavili 

pozitivne vplive turizma, je mednarodna žirija uvrstila 

v končni izbor v natečaju City Nation Place Awards 

2021, v kategoriji kampanj za vključevanje meščanov.

• Zelene nabavne verige so bile med osmimi 

prijavljenimi projekti iz vse Slovenije izbrane za 

zmagovalca na prvi stopnji izbora za Energy Globe 

Awards 2021.

• Kulinarično doživetje Dobimo se na plac je prejelo 

znak Edinstvena doživetja Slovenije – Priporoča STO.

• Na sklepni slovesnosti 56. Festivala Borštnikovo 

srečanje je članica igralskega ansambla Mestnega 

gledališča ljubljanskega Jette Ostan Vejrup prejela 

Borštnikov prstan za leto 2021. Med nagrajenci sta 

tudi člana Mestnega gledališča ljubljanskega, Matej 

Puc in Blaž Gracar ter član Slovenskega mladinskega 

gledališča, Gašper Malnar.

• Lutkovno gledališče Ljubljana je na mednarodnem 

lutkovnem festivalu HIP Fest prejelo nagrado za 

inovativnost v lutkarstvu za predstavo Račka, Smrt in 

tulipan.

• Slovensko mladinsko gledališče je prejemnik nagrade 

Outstanding v kategoriji Obveščanje in ozaveščanje.

• Spletno mesto Ljubljanskega gradu je prejelo naslov 

spletnega prvaka WEBSI 2021 v kategoriji Javne in 

nevladne organizacije.

• Dr. Jožko Lango, učitelj na OŠ Majde Vrhovnik, 

je prejel nagrado Republike Slovenije za izjemne 

dosežke na področju osnovnega šolstva. 
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• Ljubljana je postala zmagovalka 13. izvedbe 

projekta »European Best Destinations« in je 

razglašena za najboljšo destinacijo Evrope 2022.

• Uvrstili smo se na seznam Global TOP 100 

Sustainable Destinations in s tem obdržali naslov 

ene izmed stotih najboljših trajnostnih destinacij na 

svetu; obenem smo edina destinacija na svetu, ki je ta 

naslov prejela že osmič. 

• Ljubljana je prejela znak Slovenia Green Destination 

PLATINUM, ki ga podeljuje Slovenska turistična 

organizacija. 

• Ljubljana je bila izbrana kot eno od 100 podnebno 

nevtralnih in pametnih mest. Gre za poziv 

Evropske komisije v okviru misije Podnebno 

nevtralna in pametna mesta. 

• V okviru 4. konference o e-mobilnosti v občinah je 

bila Ljubljana razglašena za najboljše e-mobilnostno 

mesto v Sloveniji. Zmagali smo na podlagi seštevka 

ocene strokovne komisije in zbranih glasov v spletni 

anketi.

• Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih 

narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) sta v okviru 

programa »Tree cities of the World« Ljubljano že tretjič 

prepoznali kot »mesto dreves«. 

• Župan Zoran Janković je na slovesnosti ob dnevu 

državnosti Republike Srbije iz rok srbskega 

predsednika Aleksandra Vučića prejel državno 

odlikovanje.

• Župan Zoran Janković je prejel zlato medaljo 

Združenja veteranov vojne za Slovenijo 90–91 

mesta Ljubljana in bivših ljubljanskih občin za 

zasluge pri negovanju tradicij, izhajajočih iz vojne 

za Slovenijo 90–91 in za nesebično podporo 

organizaciji.

• Za prenovo Galerije Cukrarna smo bili razglašeni 

za skupno zmagovalko arhitekturnega 

tekmovanja Baumit Life Challenge v Valencii, 

prejeli pa smo tudi Plečnikovo medaljo za 

arhitekturno realizacijo. Poleg Cukrarne je bil 

nagrajen tudi projekt prenove Zdravstvenega 

doma Bežigrad.

• Projekt prenove Cukrarne je na 5. Balkanskem 

arhitekturnem bienalu prejel prvo nagrado v kategoriji 

arhitektura.

• Pionirski dom v Ljubljani je ob začetku 

praznovanja 60-letnice delovanja prejel zahvalo 

predsednika republike.

• Odgovorni urednik glasila Ljubljana Nenad Senić 

se je uvrstil med pet najboljših urednikov leta 2021 

po izboru žirije britanskega združenja za vsebinski 

marketing – The International Content Marketing 

Awards 2021.
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Ljubljanski grad je ob 
prazniku Ljubljane – mesta 
heroj prizorišče slavnostne 
seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana.

9. maj, praznik 
Ljubljane, obeležujemo 
s slavnostno sejo 
Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana, na 
kateri župan Zoran 
Janković podeli najvišja 
priznanja mesta 
Ljubljane.

Tukaj je spoštovanje  
vrednota

Ponosni smo, da skupaj z meščankami in meščani 

gradimo ustvarjalno in raznoliko, odprto in napredno 

ter strpno in srčno Ljubljano, v kateri živimo skupaj, 

spoštujemo našo različnost in kjer je vsakdo 

dobrodošel. 

Posameznike in organizacije, ki pri tem ustvarjajo 

presežke in nas navdihujejo, v Mestni občini Ljubljana 

vsako leto nagradimo s plaketami in nagradami 

glavnega mesta. To naredimo ob prazniku Ljubljane, 

9. maja, ko se svečano in s spoštovanjem poklonimo 

posameznikoma, ki sta s svojim življenjskim delom 

in prizadevanji pomembno zaznamovala Ljubljano 

ter vplivala na njen ugled doma in v tujini, in jima 

podelimo najprestižnejši naziv – častna meščanka in 

častni meščan.

Najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana za 

vrhunske stvaritve na področju umetnosti je 

Župančičeva nagrada, na področju športa pa 

nagrada Marjana Rožanca. Vsako leto podelimo tudi 

priznanja za posebne dosežke na področju varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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Anita Ogulin prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

dr. Spomenka HribarFranc Sever FrantaIvanka Mežan

dr. Janez Kocijančič akad. zasl. prof. dr. Jože Mencinger

dr. Peter Čeferin

prof. dr. Renata Salecl

Jurij Souček

Naziv častna meščanka / 
častni meščan

• 2018: Anita Ogulin, dr. Janez Kocijančič

• 2019: Ivanka Mežan, Franc Sever Franta

• 2020: prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, 

akad. zasl. prof. dr. Jože Mencinger

• 2021: dr. Spomenka Hribar, dr. Peter Čeferin

• 2022: prof. dr. Renata Salecl, Jurij Souček

Župančičeva nagrada  
za življenjsko delo 

• 2018: Karpo Godina

• 2019: Marlenka Stupica

• 2020: Stanko Kristl

• 2021: Meta Hočevar

• 2022: Matjaž Počivavšek

Nagrada Marjana 
Rožanca za izjemne 
športne dosežke

• 2018: Simon Oven

• 2019: Tadej Pogačar

• 2020: Luka Dončić, Žan Kranjec

• 2021: Maruša Mišmaš Zrimšek
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Tukaj in v tujini krepimo 
ugled mesta

Zaradi mednarodne prepoznavnosti in ugleda 

Ljubljane v prestolnico privabljamo številne ugledne 

goste ter potujemo v tujino, kjer smo dobrodošli 

in zaželeni sogovorniki. Med epidemijo je bilo 

mednarodno sodelovanje nekako okrnjeno, a smo 

kljub temu aktivno in uspešno vzdrževali in krepili 

mednarodne vezi s številnimi mesti in organizacijami.  

Sprejem solastnika Fiata in 
predsednika nogometnega 
kluba Juventus Andree 
Agnellija (2018)

Sprejem župana 
Beograda prof. dr. 
Zorana Radojičića (2018)

Srečanje z županom Cetinja Aleksandrom Kašćelanom 
in županom Podgorice Ivanom Vukovićem (2018)
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Vidnejši sprejemi in obiski 
župana ter podžupanov  
2018–2022

• Sprejem solastnika Fiata in predsednika  

nogometnega kluba Juventus Andrea Agnellija 

• Srečanje s predsednikom nogometnega kluba  

Paris Saint-Germain Nasserjem Al-Khelaïfijem

• Sprejem Nobelove nagrajenke za mir leta 2003  

dr. Shirin Ebadi

• Sprejem veleposlanikov iz Londona skupaj s slovenskim 

veleposlanikom mag. Tadejem Ruplom 

• Sprejem skupine voditeljic afriških držav 

• Sprejem župana Beograda prof. dr. Zorana Radojičića 

• Srečanje z županom Cetinja Aleksandrom Kašćelanom  

in županom Podgorice Ivanom Vukovićem 

• Sprejem župana Dubrovnika Mata Frankovića z delegacijo 

• Sprejem predsednika Evropske odbojkarske zveze 

Aleksandra Boričića 

• Sprejem predsednika Katalonije Quima Torre 

• Sprejem župana Banja Luke Igorja Radojičića 

• Sprejem direktorja družbe JCDecaux  

Jean-Françoisa Decauxja 

• Sprejem prvega podpredsednika Evropske komisije  

Fransa Timmermansa 

• Sprejem predsednika Republike Bolgarije Rumena Radeva 

• Sprejem novoimenovanega nuncija nj. eksc. nadškofa  

Jean-Marie Speicha 

• Sprejem predsednika UEFE Aleksandra Čeferina  

in članov Izvršnega odbora UEFA 

• Sprejem župana mesta Mariupol Boichenka Vadima  

z delegacijo

• Sprejem nekdanjega kapitana – regenta Republike  

San Marino Mirka Tomassonija 

• Sprejem najvišjih predstavnikov šestih evropskih univerz, 

članic zveze EUTOPIA 

• Sprejem predsednice Grčije Katerine Sakellaropoulou 

• Sprejem nekdanjega muftija dr. Nedžada Grabusa 

• Sprejem skupine veleposlanikov držav članic EU, 

akreditiranih v Bruslju

• Sprejem župana Chemnitza Svena Schulzeja 

• Sprejem zunanje ministrice Katalonije Victorie Alsine Burgues 

• Plenarno zasedanje z župani Banjaluke, Novega Sada, 

Sarajeva in Dubrovnika na svetovni kolesarski konferenci 

Velo-city 2022 v Ljubljani 

• Predstavitev projekta sežigalnice v Ljubljani in uvod v javno 

razpravo o tej tematiki z gostoma županom in deželnim 

glavarjem Dunaja dr. Michaelom Ludwigom  

ter drugim direktorjem podjetja Wien Energie  

dipl. ing. Karlom Gruberjem

Sprejem direktorja  
družbe JCDecaux  
Jean-Francoisa Decauxja 
(2019)

Sprejem prvega podpredsednika Evropske 
komisije Fransa Timmermansa (2019)

Sprejem predsednika 
Republike Bolgarije 
Rumena Radeva (2019)
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Sprejem nekdanjega muftija  
dr. Nedžada Grabusa (2021)

Sprejem župana 
Chemnitza Svena 
Schulzeja (2021)

Sprejem predsednika 
UEFE Aleksandra 
Čeferina in članov 
Izvršnega odbora UEFA 
(2019)

Sprejem novoimenovanega nuncija nj. eksc. nadškofa 
Jean-Marie Speicha (2019)
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Sprejem zunanje ministrice Katalonije 
Victorie Alsine Burgues (2022)

Plenarno zasedanje z župani Banjaluke, Novega Sada, 
Sarajeva in Dubrovnika na svetovni kolesarski konferenci 
Velo-city 2022 v Ljubljani (2022)

Predstavitev projekta 
sežigalnice v Ljubljani in 
uvod v javno razpravo o 
tej tematiki z županom in 
deželnim glavarjem Dunaja 
dr. Michaelom Ludwigom 
in drugim direktorjem 
podjetja Wien Energie dipl.
ing. Karlom Gruberjem 
ter dr. Markom Agrežem, 
tehničnim direktorjem 
Energetike Ljubljana (2022).
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Župan Zoran Janković ter 
župan in deželni glavar 
Dunaja Michael Ludwig 
sta na Dunaju podpisala 
dogovor o sodelovanju 
med mestoma za nadaljnja 
štiri leta (2022).

Župan Zoran Janković je postal 
častni meščan Sarajeva (2021). 
Z županjo Sarajeva, dr. Benjamino 
Karić je tudi podpisal sporazum 
o pobratenju Sarajeva in Mestne 
občine Ljubljana (2022).

Župan Zoran Janković je 
v Beogradu od srbskega 
predsednika Aleksandra 
Vučića prejel državno 
odlikovanje Srbije (2022).
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Vrhunski slovenski 
športniki so izjemni 
ambasadorji Ljubljane  
in Slovenije v tujini.

Sprejem telovadca 
Saša Bertonclja, 
evropskega podprvaka 
na konju z ročaji (2018)

Odprtje prenovljenih košarkarskih 
igrišč v Športnem parku Savsko 
naselje, kjer je Luka Dončić 
v otroških letih nabiral prve 
košarkarske izkušnje (2021).

Srečanje s košarkarjem 
Goranom Dragićem (2018)

Srečanja z vrhunskimi 
slovenskimi športniki 
2018–2022

• Srečanje s telovadcem Sašem Bertoncljem, 

evropskim podprvakom na konju z ročaji 

• Srečanje s košarkarjem Goranom Dragićem

• Srečanje s košarkarjem Luko Dončićem
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Sprejem za slovenske 
olimpijce, ki so bili na 
olimpijskih igrah v Tokiu 
izjemno uspešni (2021). Zlato 
kolajno so si priborili plezalka 
Janja Garnbret, kanuist 
Benjamin Savšek in kolesar 
Primož Roglič, srebro judoistka 
Tina Trstenjak, bron pa kolesar 
Tadej Pogačar. Plezalka Janja 
Garnbret in župan Zoran 
Janković sta navijačem razkrila, 
da bo leta 2023 v Ljubljani 
zgrajen nov plezalni center.

Sprejemi za vrhunske 
slovenske športnike  
2018–2022

• Sprejem za vrhunske kolesarje Primoža Rogliča, 

Jana Polanca in Tadeja Pogačarja

• Sprejem za člane odbojkarske reprezentance, 

ki so na evropskem prvenstvu osvojili srebrno 

medaljo 

• Sprejem za slovenske olimpijce, ki so bili na 

olimpijskih igrah v Tokiu izjemno uspešni

Sprejem za 
vrhunske kolesarje 
Primoža Rogliča, 
Jana Polanca in 
Tadeja Pogačarja 
pred Mestno hišo 
(2019)
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Tukaj je vsak dan višja 
kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se na razvoj v prostoru 

usmerjamo vse od leta 2007, na podlagi Vizije 

Ljubljane 2025 in strateškega dela Občinskega 

prostorskega načrta, sprejetega v letu 2010. 

Že poldrugo desetletje sledimo trem temeljnim 

usmeritvam, ki so »sonaravno trajnostno mesto«, 

»idealno mesto« in »vseslovenska metropola«. 

Obenem se aktivno odzivamo na razvojne potrebe 

in varstvene omejitve v prostoru preko prostorskih 

izvedbenih aktov: izvedbenega dela Občinskega 

prostorskega načrta (OPN MOL ID) in njegovih 

kontinuiranih sprememb in dopolnitev ter občinskih 

podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), po letu 2018 

pa tudi lokacijskih preveritev. 

V letu 2022 smo sprejeli že četrte spremembe in 

dopolnitve OPN MOL ID, ki je temeljni prostorski akt 

in določa pogoje za posege v prostor za območje 

celotne občine. 

Urejenost zunanje podobe je prav tako eden 

pomembnih ciljev mesta Ljubljane. Z urejanjem 

javnih površin in obnavljanjem stavbnih lupin v sklopu 

projekta »Ljubljana – moje mesto« izboljšujemo 

javno podobo mesta in dvigujemo kakovost življenja 

v njem. Urejeno in s tem privlačno mesto omogoča 

celovitejši gospodarski razvoj, kar se odraža v 

povečanem turističnem obisku, vse večjem številu 

kongresov in v njegovi poslovni zanimivosti.

Prostorsko načrtovanje bo še naprej vse bolj 

trajnostno, spoštljivo do naravnih virov in prostorskih 

kakovosti. Zagotavljamo, da bo Ljubljana načrtovana 

in upravljana z vizijo ter vse bolj odporna, s 

prilagajanjem podnebnim spremembam in drugim 

nevarnostim, samooskrbna, zelena, infrastrukturno 

opremljena, dostopna in trajnostno mobilna ter 

oblikovana z ohranjanjem zgodovine in oblikovanjem 

sodobne identitete. 

Ljubljana je najboljša 
destinacija Evrope 2022

Pogled na Gruberjev 
kanal s pristaniščem
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Stavbne lupine, prenovljene v 
sklopu programa »Ljubljana –
moje mesto« 2018–2022

• Beethovnova ulica 7

• Cankarjeva ulica 7

• Čevljarska ulica 2

• Čopova ulica 5

• Gornji trg 44

• Gornji trg 9

• Gosposvetska cesta 10

• Gregorčičeva ulica 8

• Igriška 3 (Mali nebotičnik)

• Jurčičev trg 1 – Čevljarska ulica 1 (Zlata ladjica)

• Karlovška cesta 9

• Križevniška ulica 3 

• Njegoševa 6 (Meksika – atrij)

• Poljanska cesta 11

• Poljanska cesta 8

• Prečna ulica 6

• Resljeva 16

• Rimska 12,14,16 (Ferantov vrt)

• Slomškova ulica 3

• Slovenska 11 – Gradišče 6,8 (Nemška hiša)

• Slovenska cesta 10

• Slovenska cesta 55, 55 a, b, c – obnova mozaikov

• Stari trg 20

• Stari trg 4

• Stari trg 6

• Stari trg 9

• Štefanova ulica 9–11

• Stiška ulica 1 – Levstikov trg 9 – Gallusovo  

nabrežje 35

• Streliška ulica 22

• Streliška ulica 6

• Študentovska ulica 11 – Krekov trg 4

• Trg francoske revolucije 7

• Ulica Janeza Pavla II. 7

• Ulica talcev 5

• Vegova 5 – Gosposka 8

• Vegova ulica 2 

• Vrhovčeva ulica 3

• Zemljemerska ulica 11

• Židovska ulica 4

Skupna vrednost izvedenih 
prenov stavbnih lupin v okviru 
programa »Ljubljana – moje 
mesto« v obdobju 2018–2022 
je 6.315.376 evrov, od tega iz 
proračuna MOL 2.744.033 evrov.

Obnovljene stavbne 
lupine na Gallusovem 
nabrežju

Trg francoske 
revolucije 7

Pogled na Jurčičev trg in 
obnovljeno stavbo Zlata ladjica

06ljubljano načrtujemo z vizijo 

65



Vegova 5 Pogled na Gallusovo nabrežje

Gosposka 8

Gallusovo nabrežje 35

06ljubljano načrtujemo z vizijo 

67



60,3 % prebivalk in 
prebivalcev MOL ima do 
najbližje postaje sistema 
BicikeLJ manj kot 800 m.

77,7 % prebivalk in prebivalcev v MOL 
ima do najbližjega parka manj kot 400 m.

Pogled na Koseški bajer, ki smo ga krajinsko in 
arhitekturno uredili leta 2010, v letu 2018 pa smo 
zaradi dotrajanosti ob njem obnovili ploščad. 
Danes je Koseški bajer priljubljen urbani prostor, 
ki nudi rekreacijo in sprostitev vsem generacijam. Postajališče BicikeLJ na Bregu

88,4 % prebivalk in prebivalcev MOL ima 
do najbližjega parka manj kot 800 m.

Tivoli je največji 
ljubljanski park in sega v 
samo središče mesta.

87,4 % prebivalk in prebivalcev MOL  
ima do najbližjega otroškega igrišča 
manj kot 800 m.

Otroško igrišče 
v Zajčji dobravi

99,2 % prebivalk in prebivalcev MOL  
živi manj kot 2.000 m od gozda.
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Delamo naprej

Usmerjali bomo prostorski razvoj na območju Mestne občine 

Ljubljane, ob hkratnem varstvu kakovosti prostora.

Izpostavljamo:

• razvojno območje mešanih dejavnosti Nove Stanežiče z gradnjo 

nove stanovanjske soseske in novim tehnološkim parkom (po 

dokončanju projekta C0),

• gradnjo stanovanj na treh lokacijah ob Cesti dveh cesarjev,

• blaženje posledic podnebnih sprememb z ustreznimi ukrepi, ki 

vplivajo na trajnostni razvoj mest in na kakovost bivanja v njih 

(ozelenitve, mestno drevje, pogozdovanje, trajnostna mobilnost, 

trajnostna raba energije in virov ter prehranska samooskrba idr.).

Še naprej bomo aktivno sodelovali pri državnih in zasebnih 

projektih, ključnih za dobrobit meščank in meščanov glavnega 

mesta ter vseh državljank in državljanov Slovenije. 

Nekateri med njimi so:

• Potniški center Ljubljana z novo avtobusno in železniško postajo,

• ljubljansko železniško vozlišče z zahtevno poglobitvijo tovorne 

železnice na poteku čez mestno središče,

• Plečnikov stadion,

• trgovski del v Športnem parku Stožice,

• NUK 2,

• načrtovanje in gradnja regionalnega železniškega omrežja z 

navezavo na mestni javni promet (nova postajališča, prestopne 

točke na JPP, P+R in BicikeLJ).

95,7 % prebivalk in prebivalcev MOL  
ima do najbližjega otoka športa manj 
kot 800 m.

98,8 % prebivalk in prebivalcev 
MOL ima do najbližjega postajališča 
javnega potniškega prometa manj 
kot 800 m.

95,4 % prebivalk in prebivalcev 
MOL ima do najbližjega postajališča 
javnega potniškega prometa manj 
kot 500 m.

V Ljubljani aktivno povečujemo delež zunanjih rekreacijskih 
in športnih površin. S tem Ljubljančanke in Ljubljančane 
spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi.

Avtobusno postajališče na 
Bavarskem dvoru smo v 
sklopu prenove Slovenske 
ceste uredili na novo.
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Tukaj smo uspešni pri 
pridobivanju evropskih 
sredstev

Pridobivanje evropskega denarja je zahtevno delo, 

ki potrebuje veliko medsektorskega povezovanja, 

vrhunsko usposobljeno ekipo, kompetentne partnerje 

in strokovnjake. Pri tem ima zelo pomembno vlogo 

Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane 

regije (RRA LUR), izrednega pomena pa je tudi 

odlično sodelovanje in povezovanje županov in 

županje občin ljubljanske urbane regije.

V letu 2022 smo v presečišču dveh finančnih 

perspektiv. Številni projekti iz prejšnje perspektive 

2014–2020 se še intenzivno izvajajo (vse do leta 

2023), začela pa se je že nova 2021–2027. 

Ljubljanska urbana regija je del razvitejše 

kohezijske regije zahodna Slovenija, kar je 

še dodaten izziv pri pridobivanju evropskih 

sredstev. 

V perspektivi 2014–2020 je bila zahodna regija 

(poleg osrednjeslovenskih občin jo sestavljajo še 

občine gorenjske, goriške in obalno-kraške regije) 

upravičena do 874 milijonov evrov iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega 

socialnega sklada. V obdobju 2021–2027 bomo 

zaradi višje razvitosti regije upravičeni do nekoliko 

manj evropskih sredstev, še vedno pa potekajo 

pogajanja in prizadevanja za pridobitev dodatnih 

nacionalnih nepovratnih sredstev, ki so nujno 

potrebna za nadaljnji uspešni razvoj.

Dodaten finančni instrument “Načrt za okrevanje in 

odpornost” pa je prinesla tudi situacija s covidom. 

Slovenski nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, 

ki bo podlaga za črpanje evropskih sredstev za 

okrevanje po pandemiji, so potrdili tudi finančni 

ministri EU. Načrt je za nas izjemnega pomena, saj 

na eni strani sredstva prinašajo dodatne finančne 

zmožnosti, ki jih pred covidom nismo poznali, na drugi 

strani pa njihova dodelitev in višina sofinanciranja 

nista odvisni od stopnje razvitosti regije. 

Z evropskimi sredstvi smo v Ljubljani 
izvedli številne infrastrukturne 
projekte, s katerimi dvigujemo 
kakovost življenja v našem mestu.

V okviru prenove Drenikove 
ceste, sofinancirane z 
mehanizmom celostnih 
teritorialnih naložb, smo 
razširili pločnike tako, da 
je na njih več prostora za 
pešce in kolesarje. Hkrati 
smo prenovili tudi vročevod 
in plinovod ter za še večjo 
varnost, predvsem pešcev in 
kolesarjev, prenovili križišče 
Drenikova–Celovška–Na 
jami. Na fotografiji je križišče 
Drenikove, Samove, Parmove 
in Podmilščakove ulice.

S sofinanciranjem Evropskega 
sklada za regionalni razvoj 
in Kohezijskega sklada 
smo zagotovili ustreznejše 
kolesarske ter peš površine na 
Tržaški, Dunajski, Poljanski, 
Vodnikovi in Drenikovi 
cesti, s čimer spodbujamo 
nemotoriziran promet na 
območju Mestne občine 
Ljubljana. Na fotografiji je 
križišče Tržaške in  
Bleiweisove ceste.

Za višjo kakovost 
življenja smo, tudi 
s sredstvi Evropske 
unije, območje Ceste 
španskih borcev 
celovito preuredili.
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Večji infrastrukturni 
projekti, sofinancirani  
s sredstvi Evropske 
unije 2018–2022

• Projekt ČISTO ZATE: Odvajanje 

in čiščenje odpadne vode 

na območju vodonosnika 

Ljubljanskega polja, s katerim 

bomo priključenost na kanalizacijo 

povečali kar na 98 %

• Galerija Cukrarna 

• Širitev mreže kolesarskih stez 

(Tržaška, Dunajska, Poljanska, 

Vodnikova in Drenikova cesta)

• Celostna ureditev in prenova ulic 

ter cest (Trubarjeva, Zaloška, 

Erjavčeva, Litijska, Parmova, 

Cesta na Brdo ...)

• Obnova Letališke ceste 

• Prometna ureditev Črnovaške in 

Ižanske ceste

• Energetske prenove stavb v lasti 

Mestne občine Ljubljana 

• Energetske prenove stavb v lasti 

Javnega stanovanjskega sklada 

MOL

• Prenova obstoječega naselja ob 

Cesti španskih borcev

• Vzpostavitev parkirišča P+R 

Stanežiče

• Izgradnja povezovalnega 

vodovoda VH Volavlje–VH Janče

• Obnova oziroma novogradnja  

11 avtobusnih postajališč LPP 

zunaj vozlišča

• Izgradnja Ekonomsko-poslovne 

cone Zalog

Projekt celovite prenove Cukrarne sta 
sofinancirala Evropski sklad za regionalni 
razvoj in Republika Slovenija.

V Mestni občini Ljubljana smo  
v letih 2018–2022 za izvedbo projektov 
pridobili več kot 148 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev.

Celovita prenova Trubarjeve 
ulice je poleg nove podobe 
vključevala tudi obnovo in 
gradnjo kanalizacije, vodovoda, 
plinovoda, vročevoda, optične 
infrastrukture ter javne 
razsvetljave. V okviru prenove 
smo prenovili tudi priključne 
ulice, in sicer Obrežno stezo, 
ulico Za čreslom ter Prečno, 
Kastelčevo, Znamenjsko, 
Usnjarsko ter Vidovdansko 
ulico. Projekt sta delno 
sofinancirala Evropska unija 
iz Kohezijskega sklada in 
Republika Slovenija.

Naložbo energetskih prenov stavb v lasti Mestne 
občine Ljubljana sta v obdobju 2018–2022 
sofinancirala Evropska unija in Republika Slovenija. 
Na fotografiji je celovito obnovljen Vrtec Kolezija, 
enota Murgle.
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Vidnejši vsebinski 
projekti, sofinancirani 
s sredstvi Evropske 
unije 2018–2022

• URBforDAN – upravljanje in raba 

urbanih gozdov kot naravne 

dediščine v podonavskih mestih

• Applause – od škodljivih do 

uporabnih tujerodnih rastlin z 

aktivnim vključevanjem prebivalcev 

• TRIBUTE – z električnim vozilom 

Klinko Kavalir na območju 

Kliničnega centra in Onkološkega 

inštituta Ljubljana omogočamo 

brezplačen prevoz na klic

• DEAS – digitalizacija javnih storitev, 

identifikacija odprtih podatkov

• PERICLES – iskanje učinkovitih 

načinov preprečevanja vožnje vozil 

po površinah, kjer se zadržujejo 

pešci

• Social Inclusion, Education 

and Urban Policy for Young 

Children – iskanje boljših načinov 

za izobraževanje in socialno 

vključenost otrok v sistem 

predšolske vzgoje 

• BeePath Net – čebelja pot v 

Ljubljani dobiva nadaljevanje z 

BeePath Net Reloded

• PSLifestyle – vzpostavitev 

ogljičnega kalkulatorja

• Scuby – iskanje boljših in 

inovativnih pristopov k obravnavi 

ter zdravljenju bolnikov z zvišanim 

krvnim tlakom in sladkorno 

boleznijo tipa 2

• ODEON – spodbujanje odpiranja 

podatkov v javnih institucijah 

in tržne priložnosti, z nameni 

izkoriščanja teh podatkov

• OPSI HUB – stičišče odprtih 

podatkov Slovenije 

• boDEREC-CE – odkrivanje in ocena 

prisotnosti novodobnih onesnaževal v 

vodnem okolju

• AMIIGA – celostno upravljanje kakovosti 

podzemne vode na funkcionalnih 

mestnih območjih

• CAMARO-D – sodelovanje deležnikov 

pri uvajanju naprednih praks 

gospodarjenja s prostorom z vidika 

vplivov na vodni režim v povodju 

Donave

• PROLINE-CE – izboljšanje varovanja 

virov pitne vode in zagotavljanje varnosti 

pred poplavami in sušo.

• PSTE – pametni sistemi toplotne 

energije 

• Circular4.0 – podpora malih in srednje 

velikih podjetij pri prehodu v krožno 

gospodarstvo z digitalizacijo v alpski 

regiji

• Smart Space – izboljšuje inovacijsko 

sposobnost in konkurenčnost 

proizvodnega sektorja s pomočjo 

digitalne transformacije ter spodbujanje 

razvoja pametnih tovarn v skladu s 

strategijo pametne specializacije

• ACSELL – medregijski projekt 

sodelovanja za izboljšanje politik 

konkurenčnosti malih in srednje velikih 

podjetij

• SUSTOURISMO – trajnostni krog po 

Ljubljanskem barju

• PoLJUBA – obnovitev in ohranjanje 

mokrotnih habitatov na območju 

Ljubljanskega barja

• PONI LUR – podjetno nad izzive v 

Ljubljanski urbani regiji

• SmartMOVE – pametne rešitve za 

trajnostno mobilnost

V sklopu projekta 
APPLAUSE so v društvu 
Trajna, partnerju v 
projektu, za oblikovanje 
gnezdilnice z zeleno 
streho uporabili biomaso 
invazivne robinje, ljudem 
bolj poznane pod imenom 
akacija. Gnezdilnica služi 
kot urbano zatočišče za 
gnezdenje manjših ptic 
pevk, kot so sinice. 

Pri evropskih projektih smo velikokrat 
vodilni partner in tako tudi mentorji 
ostalim deležnikom, ki pri projektu 
sodelujejo. S tem se ljubljanska dobra 
praksa širi tudi v ostala evropska mesta.

S projektom URBforDAN smo izboljšali upravljanje 
mestnih gozdov v Ljubljani in še sedmih evropskih 
mestih. V sklopu projekta smo postavili tudi urbano 
opremo na Golovcu in Šmarni gori. 

V sklopu projekta BeePath Net smo ustvarili 
številne vsebine, ki so danes redna ponudba 
v Ljubljani: Pomagajmo čebelici – ocvetličimo 
mesto (skupaj z BTC), svetovni dan čebel, 
Medeni dan, SOS številka za pobiranje čebeljih 
rojev, API vrtec in turistična vodenja po čebelji 
poti. Evropski program URBACT je Čebeljo pot 
uvrstil med 94 dobrih praks, iz Ljubljane pa se 
je razširila še v pet evropskih mest Portugalske, 
Poljske, Italije, Madžarske in Grčije.
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Graf 1: Prikaz področij, na katerih so se izvajali projekti MOL. 

9 %
Kulturna dediščina

22 %
Trajnostna mobilnost

59 %
Okolje in prostor

10 %
Energetska prenova

V Mestni občini Ljubljana smo v letih 
2018–2022 izvedli 40 projektov, za katere 
smo pridobili več kot 148 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev. 

Graf 3: Prikaz področij, na katerih so se izvajali projekti RRA LUR. 

26 %
Trajnostna mobilnost

36 %
Podjetništvo in inovativnost

8 %
Kreativnost

7 %
Naravna in kulturna dediščina

19 %
Okolje in podeželje

4 %
Energetika

RRA LUR je v letih 2018–2022 izvajala 27 projektov, 
za katere je pridobila skoraj 5.5 milijona evrov 
nepovratnih sredstev.

Graf 2: Prikaz področij, na katerih so se izvajali projekti TPLJ. 

17 %
Okolje in krožno gospodarstvo

15 %
Pametno mesto38 %

Podjetništvo in inovativnost

20 %
Zdravje

10 %
Kreativna in kulturna industrija

Tehnološki park Ljubljana (TPLJ) je v letih  
2018–2022 izvajal 37 projektov, za katere 
je pridobil več kot 4.8 milijona evrov 
nepovratnih sredstev.
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Tukaj v vseh delih mesta 
odkrivam nove stvari

Ljubljana ni urejena le v središču mesta, v vseh delih 

mesta se zadnja leta veliko dogaja. Meščanke in 

meščani smo dobili novo infrastrukturo, vrtce, šole, 

knjižnice, z njimi pa se je v nekdaj mirna naselja 

vrnilo tudi življenje. 

V Mestni občini Ljubljana deluje 17 četrtnih 

skupnosti, ki so vezni člen med prebivalkami in 

prebivalci in mestno upravo. Njihovi predstavniki 

dobro poznajo svojo bližnjo okolico in ljudi, ki v njej 

živijo. Prisluhniti znajo željam, idejam, pobudam in 

zahtevam prebivalk in prebivalcev, ter jih posredovati 

ustreznim organom mestne občine. Zavzemajo se za 

realizacijo in sodelujejo pri sprejemanju odločitev, ki 

vplivajo na razvoj vseh lokalnih skupnosti v Ljubljani. 

Njihove naloge so tudi obveščanje prebivalk in 

prebivalcev o zadevah, pomembnih za četrtno 

skupnost, organiziranje kulturnih, športnih in drugih 

prireditev, izvajanje različnih programov s področja 

športa, kulture, sociale, urejanja in varstva okolja 

ter priprava načrta malih del, ki nastane na podlagi 

pobud meščanov in drugih v četrtni skupnosti. 

Oblikujejo ga vsako leto, vsebuje seznam ureditev in 

vzdrževanja objektov javne komunalne infrastrukture 

ter se izvede prek pristojnih organov mestne uprave. 

Projekt, ki je skupen vsem ljubljanskim 

četrtnim skupnostim, so nova središča, ki jih 

četrti postopoma dobivajo skladno z načrti 

mestne službe za lokalno samoupravo. V njih 

zagotavljamo prostorske pogoje za delovanje 

četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih 

programov, poleg sedežev četrtnih skupnosti pa 

vzpostavljamo tudi dnevne centre za starejše, 

četrtne mladinske centre za mlade in druge 

programe za kakovostno preživljanje prostega 

časa ter druženje Ljubljančank in Ljubljančanov.

Četrtne skupnosti so tesno povezane z mestno 

upravo, njihovi predsedniki se s pristojnim 

podžupanom sestajajo mesečno in obravnavajo 

različna aktualna vprašanja za boljše delovanje 

četrtne skupnosti, vsake tri mesece se jim pridruži tudi 

župan Zoran Janković. Tako uspešno sodelovanje 

s konkretnimi dogovori in projekti je dokaz, da v 

Ljubljani udejanjamo tudi načelo participativnega 

proračuna.

Koseški bajer

Pogled na Ljubljano

Trnovo

Od leta 2018 so četrtne skupnosti 
za izvedbo malih del skupaj 
porabile 611.752 evrov.

Za mala dela mora vsaka ČS 
porabiti najmanj 20 % sredstev, 
ki ji v proračunskem letu 
pripadajo za izvedbo nalog.
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Največkrat predlagana 
in izvedena mala dela  
po četrtnih skupnostih  
2018–2022

•  Ureditev zelenih površin,  

košnja in obrezovanje dreves 

•  Urejanje cvetličnih gred in 

zasaditev dodatnih dreves

•  Postavitev novih ali prenova 

obstoječih igral na  

otroških igriščih

•  Oprema prostorov

•  Koši za odpadke

•  Informativne table

•  Nove klopi

•  Nadstreški za kolesa  

ali ureditev skupnih kolesarnic

•  Postavitev telovadnih orodij  

in ostalih elementov za  

vadbo na prostem

•  Postavitev gnezdilnic za ptice  

in čebelnikov

• Asfaltiranje pločnikov

•  Tlakovanje površin 

•  Znižanje robnikov pločnikov

•  Postavitev prazničnih smrek  

v sklopu projekta December  

v Ljubljani

•  Storitve vzdrževanja, obnov  

ali sanacij

Z akcijo Naj blok 
spodbujamo vse 
stanovalce, ki živijo 
v večstanovanjskih 
stavbah, da po 
svojih najboljših 
močeh vsakodnevno 
pripomorejo k temu, 
da bo njihov blok odraz 
čistega, urejenega 
in okolju prijaznega 
sobivanja. V sklopu 
akcije smo izbrali že šest 
zmagovalnih blokov. Naj 
blok leta 2018 stoji na 
Bilečanski ulici 2 in 5 v 
ČS Golovec.

ČS Dravlje

Danes se z zadovoljstvom peljemo po celovito 

prenovljeni Cesti Andreja Bitenca, ki je v sklopu 

projekta Čisto zate pridobila tudi vso komunalno 

infrastrukturo. Od tam lahko pridemo tudi na 

prenovljeno otroško igrišče ob Sojerjevi ulici, ki z 

novimi igrali omogoča brezskrbno igro.

Otroško igrišče na 
Sojerjevi ulici smo 
prenovili v sklopu 
malih del.

Cesta Andreja Bitenca

08višja kakovost življenja  v vseh četrtnih skupnostih

87



Osnovna šola Kolezija, 
objekt na Splitski 13

ČS Vič

Poleg prenovljene Tržaške ceste, novih prostorov 

Zavetišča za zapuščene živali, novega mostu na 

Rakovi jelši in vrtičkarskega območja na Grbi sta 

k višji kakovosti življenja v tej četrtni skupnosti 

doprinesli tudi celoviti obnovi Osnovne šole Kolezija 

in Vrtca Viški gaj, enota Zarja. 

Vrtec Viški gaj, 
enota Zarja

Nov nadstrešek 
na avtobusnem 
postajališču linije 1  
je bil urejen v 
sklopu malih del.
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ČS Posavje

Ponosni so bili na ureditev Poti ob Savi, nekoč 

degradiranega območja, ki je dobilo povsem novo 

podobo. Tokrat pa kot največjo pridobitev v ČS 

Posavje izpostavljajo prenovljeno Dunajsko cesto, 

prav tako pa tudi znižanje robnikov na številnih 

ulicah in cestah, ki omogočajo lažje premikanje 

osebam z oviranostmi, staršem z otroškimi vozički 

in kolesarjem.

Nivojski prehod čez 
železniški tir Ljubljana 
Ježica je končno varen.

Znižanje robnikov na 
številnih ulicah in cestah 
je potekalo v sklopu 
malih del. Na fotografiji 
je Slovenčeva ulica.

ČS Črnuče

Novo športno igrišče in športna dvorana na OŠ n.h. 

Maksa Pečarja, dvorana Ludus za odbojko na mivki, 

prenovljen vrtec in osnovna šola ter otroška igrišča 

so v preteklih letih prinesli veliko veselja v četrtno 

skupnost Črnuče. Pomembna pridobitev zanje bodo 

tudi urejene sprehajalne poti na levem bregu reke 

Save, ki bodo zagotovo privabile številne prebivalke 

in prebivalce ter obiskovalke in obiskovalce mesta.

Prenovljeni 
Črnuški bajer 
privablja številne 
meščanke in 
meščane. 

Otroško igrišče pri  
OŠ Maksa Pečarja  
smo uredili v okviru 
malih del.
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ČS Šiška

Ob odprtju OŠ Riharda Jakopiča so bili zagotovo 

najbolj ponosni učenke in učenci, ki so z novim 

šolskim letom zakorakali v prenovljeno šolo z 

novim prizidkom, Šiškarji, ki se dnevno sprehajajo 

od terasastih stanovanjskih blokov v Kosezah do 

Podutiške ceste, pa so se razveselili preplastitve in 

bolj urejene poti čez naselje.

Prvi šolski dan v 
prenovljeni OŠ 
Riharda Jakopiča.

Čez naselje v Kosezah 
vodi urejena in asfaltirana 
pot, ki smo jo uredili v 
sklopu malih del.

Litijska in Hruševska cesta 
sta celovito obnovljeni 
ter urejeni z vso potrebno 
infrastrukturo, hkrati 
pa prijazni pešcem in 
kolesarjem. Na fotografiji je 
Litijska cesta.

V sklopu malih del smo 
uredili del ob podhodu 
pod Litijsko cesto, ki je 
bil včasih zelo zaraščen, 
danes pa je varnejši in 
prijetnejši.

ČS Golovec

Urejena komunalna infrastruktura, nova javna 

razsvetljava, kolesarske steze in pločniki na Litijski 

in Hruševski cesti so velika pridobitev za ČS Golovec.
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ČS Šmarna gora

Leto 2021 je bilo v ČS Šmarna gora zaznamovano 

z mnogimi spremembami in novimi pridobitvami. 

Začeli smo gradnjo kanalizacije, urejati ceste in ulice, 

postavili smo nove fitnes naprave, celovito smo 

prenovili šolsko igrišče na OŠ Šmartno pod Šmarno 

goro, kmalu pride na vrsto še otroško igrišče. 

Prebivalke in prebivalci bodo veseli tudi obvoznice, ki 

bo razbremenila prometno obremenjene Gameljne. 

Šolsko igrišče na OŠ 
Šmartno pod Šmarno goro

ČS Polje

Polje in Zalog sta v zadnjih letih dobila povsem 

novo podobo. Z novimi stanovanjskimi soseskami 

je ČS Polje pridobila približno 3000 prebivalk in 

prebivalcev, postavili smo nova igrala, uredili otroško 

igrišče, pred kratkim pa zgradili Industrijsko cesto v 

Zalogu, ki bo naselja razbremenila tovornjakov.

Industrijska cesta 
v Zalogu

Igrala na otroškem 
igrišču v Zajčji dobravi 
smo postavili v sklopu 
malih del.

Zunanja fitnes naprava v Športnem parku 
Gameljne je nastala v sklopu malih del.
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ČS Center

Prenovljena Cukrarna je dih jemajoča in nas vse, 

ne le prebivalke in prebivalce centra, navdaja s 

ponosom. Četrtna skupnost je bogatejša tudi za nov 

otok športa v Parku slovenske reformacije, v katerem 

nas tudi v največji vročini hladijo mogočna drevesa.

Galerija Cukrarna

Otok športa na otroškem 
igrišču v Parku slovenske 
reformacije je nastal v 
sklopu malih del.

ČS Rožnik

Izgradnja zadrževalnika Brdnikova, preureditev Poti 

Roberta Blinca ter most preko Glinščice z novim 

priključkom na cestno povezavo od avtocestnega 

priključka Brdo do Tehnološkega parka in Brdnikove 

ceste so pomembno izboljšali kakovost življenja v 

ČS Rožnik. V novo zgrajeni soseski Brdo bo kmalu 

prostore dobila tudi knjižnica in večnamenska dvorana.

Interaktivno igralo na otroškem igrišču  
OŠ Vič smo postavili v okviru malih del.

Na ljubljanskih Vrhovcih, 
čisto blizu Poti spominov in 
tovarištva, smo zgradili novo 
stanovanjsko sosesko Novo 
Brdo, ki svojim prebivalkam 
in prebivalcem zagotavlja 
izjemno kakovost življenja.
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ČS Rudnik

Poleg celovitih energetskih obnov vrtca Galjevica, 

ki ima tudi novo otroško igrišče in šole OŠ Oskarja 

Kovačiča z novim igralom na igrišču, smo na Rudniku 

razširili severni del pokopališča Rudnik ter uredili nov 

dostop do pokopališča. 

Razširjeno pokopališče na Rudniku

Otroško igralo na 
otroškem igrišču pri 
OŠ Oskarja Kovačiča 
smo postavili v 
sklopu malih del.

ČS Jarše

V ČS Jarše se kmalu obeta veliko novosti, predvsem 

prenove večjih cest in nova stanovanjska soseska. 

Danes pa se tam že lahko sproščamo na novo 

urejenih zelenih površinah, rekreiramo na velikem 

športnem igrišču pri OŠ Jožeta Moškriča, pasji 

prijatelji pa lahko veselo tekajo v novem pasjem parku.

Prenovljeno  
šolsko igrišče pri  
OŠ Jožeta Moškriča

Park pri OŠ Nove Jarše, 
med Clevelandsko 
ulico in Ulico Hermana 
Potočnika, smo uredili v 
sklopu malih del.
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ČS Trnovo

Zagotovo največja pridobitev za ČS Trnovo je 

prenova Ceste dveh cesarjev, s katero smo poskrbeli 

za večjo varnost v prometu na tem območju. Med 

drugim smo prenovili tudi OŠ Trnovo, zgradili 

stanovanjsko sosesko Rakova jelša I, vzpostavili 

oziroma prenovili otroška igrišča, novi stanovanjski 

soseski Rakova jelša II in Jesihov štradon pa bosta v 

četrtno skupnost kmalu privabili novo življenje.

ČS Bežigrad

V ČS Bežigrad se je v preteklih letih zvrstilo veliko 

novosti, od prenove cest, novih kolesarskih 

poti, novega koloparka, javnih zelenih površin, 

novega orodja za vadbo na prostem do prizidka 

Zdravstvenega doma Ljubljana Bežigrad, ki  

omogoča še bolj celovito oskrbo za lokalne 

prebivalke in prebivalce.

Obnovljena Cesta dveh cesarjev

Nov prizidek 
Zdravstvenega doma 
Ljubljana Bežigrad z 
enoto Lekarne Ljubljana

Orodja za vadbo na 
Kardeljevi ploščadi 
smo postavili v 
sklopu malih del.

Otroško igrišče na 
Cesti dveh cesarjev 
smo prenovili v 
sklopu malih del.
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ČS Sostro

Z izgradnjo oziroma obnovo vodovodov in prenovo 

cest v ČS Sostro smo tamkajšnjim prebivalkam in 

prebivalcem omogočili še boljši dostop do objektov 

in kakovostne pitne vode.

ČS Moste

Sprehajanje ob urejenem levem bregu reke 

Ljubljanice, posedanje v družinskem parku Muste, 

obiskovanje brezplačnih delavnic v na novo 

vzpostavljanjem vrtičkarskem območju in vožnja 

po prenovljenih cestah ali največjem ljubljanskem 

koloparku so nekaj, kar lokalni prebivalke in 

prebivalci v ČS Moste radi počnejo. Zagotovo pa so 

velike pridobitve zanje tudi celovito prenovljeni šoli, 

vrtec in Zdravstveni dom Ljubljana. 

Urejena komunalna 
infrastruktura, nov 
pločnik in javna 
razsvetljava na  
Cesti 13. julija 

Igrišče ob večstanovanjskem 
objektu na Rusjanovem trgu 
smo obnovili v sklopu malih del.

Nov prizidek, igrišče in celovita obnova 
na OŠ Martina Krpana

Cesto 
Podlipoglav 1 
smo prenovili v 
sklopu malih del.
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ČS Šentvid

S športno dvorano in spremljevalnimi objekti pri 

OŠ Vižmarje-Brod smo prebivalkam in prebivalcem 

tega območja omogočili organizacijo tekmovanj in 

prireditev, prav tako pa zadošča vsem potrebam 

šole in širše lokalne skupnosti. V četrtni skupnosti 

smo v zadnjih letih uredili še otroški igrišči, prenovili 

osnovni šoli Vižmarje-Brod in Franca Rozmana 

Staneta, vzpostavili vrtičkarsko območje in P+R 

Stanežiče. 

Nova športna dvorana in športno 
igrišče pri OŠ Vižmarje-Brod

Otroško igrišče v Stanežičah 
smo prenovili v sklopu malih del.

Delamo naprej:

Zgradili bomo nova središča  

četrtnih skupnosti v:

• ČS Golovec

• ČS Vič

• ČS Rudnik na Ižanski cesti

• ČS Jarše 

• ČS Šmarna gora

Središče četrtne 
skupnosti Golovec
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Tukaj je najboljša zelena 
prestolnica Evrope

Skrb za zdravo in čisto okolje je ena od prioritet, 

ki jim, tudi skupaj z Javnim holdingom Ljubljana in 

javnimi podjetji Energetika Ljubljana, Voka Snaga, 

Ljubljanski potniški promet, Ljubljanska parkirišča in 

tržnice ter Žale, sledimo na vseh področjih delovanja. 

Z učinkovitimi ukrepi smo zaščitili naše zelene 

površine ter vzpostavili nove na prej degradiranih 

območjih. Zelene površine so izjemno pomembne 

tudi z vidika prilagajanja in blaženja podnebnih 

sprememb. Zato mesto dodatno ozelenjujemo in mu 

dajemo nov pomen. Ob prenovah cest zasajamo 

nove drevorede, medovite vrste parkovnih 

dreves in sadna drevesa, ki nudijo pašo 

čebelam. Ljubljana je postala mesto urbanega 

čebelarjenja. Sistematično delo v zadnjih letih je 

Ljubljani že dvakrat prineslo naziv »čebelam najbolj 

prijazna občina«, prav tako smo zgled številnim 

evropskim mestom, ki našo čebelarsko vizijo 

prenašajo v svoja okolja. Danes se lahko pohvalimo 

s številnimi urbanimi čebeljimi panji na strehah 

stavb znotraj cestnega obroča, pridobljen med pa je 

izjemne kakovosti.

Za ambiciozne cilje, ki smo jih zapisali v Strategiji 

razvoja podeželja in urbanega kmetijstva v MOL 

2021–2027, si že danes prizadevamo vzpostaviti 

pogoje za dvig samooskrbe z zdravo lokalno 

pridelano hrano. Na ljubljanskem podeželju imamo 

882 kmetijskih gospodarstev, ki jim nudimo strokovno 

pomoč, sofinanciramo njihove naložbe v ekološko in 

integrirano kmetijstvo ter v dopolnilne dejavnosti. 

Ponudnike lokalno pridelane hrane povezujemo in 

omogočamo neposreden stik s šolami in vrtci ter 

hotelirji in gostinci. 

Krajinski park Tivoli, 
Rožnik in Šišenski hrib 
je prostor z izjemno 
biotsko raznovrstnostjo. 
V parku smo popisali 
kar 2.800 različnih 
rastlinskih in živalskih 
vrst, med njimi veliko 
redkih in ogroženih.

Ob prenovah cest zasajamo nove 
drevorede, medovite vrste parkovnih 
dreves in sadna drevesa. Od leta 
2018 smo tako zasadili več kot 3.400 
novih dreves, ki dajejo senco in 
blažijo podnebne spremembe. Na 
fotografiji je Gosposvetska cesta.

Grajski grič, na katerem 
se nad zgodovinskim 
mestnim jedrom 
dviga Ljubljanski 
grad, je prepreden s 
sprehajalnimi potmi, 
njegov večji del pa 
je pokrit z urejenim 
gozdom.

Od leta 2019 v Ljubljani, mednarodno 
priznanemu mestu dreves, izbiramo 
drevo leta. Drevesa predlagajo meščanke 
in meščani, strokovna komisija izbere 
finaliste, odločitev o zmagovalcu pa 
prek glasovanja znova prepustimo 
prebivalkam in prebivalcem mesta.  
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Samooskrbo spodbujamo tudi v gospodinjstvih 

preko možnosti zakupa vrtičkov na urejenih 

vrtičkarskih območjih. Skupaj oddajamo nekaj 

manj kot 1.100 vrtičkov, kjer lahko uporabniki preko 

učnih vrtov in celoletnih izobraževanj pridobijo vsa 

potrebna vrtičkarska znanja za ekološko vrtnarjenje. 

Izdali smo publikacijo ponudnikov lokalno pridelane 

hrane, tržnic in tržnih prostorov ter drugih možnosti 

za nakup lokalno pridelane hrane – Vodnik po 

ljubljanski lokalni oskrbi.

Izjemno uspešni smo z energetskimi prenovami 

objektov v naši lasti. Vse energetske prenove 

izvajamo na visoki kakovostni ravni, sočasno 

pa, če je to potrebno, poskrbimo tudi za druge 

ukrepe, kot so statične sanacije, zagotavljanje 

požarne varnosti, prenova notranjosti objektov 

in zamenjava dotrajane opreme. Dodana vrednost 

V našem mestu je devet 
vrtičkarskih območij 
s 1.071 javnimi vrtički, 
na novo urejenem 
vrtičkarskem območju 
Vižmarje–Brod jih 
je 14 prilagojenih 
osebam z oviranostmi. 
Za najem vrtička v 
Ljubljani se zanimajo 
vsi – od študentov 
do upokojencev, od 
vrtičkarskih začetnikov 
do tistih, ki zemljo 
obdelujejo že vrsto let. 

projekta je vzpostavitev centralnega nadzornega 

sistema (CNS) na vseh prenovljenih objektih, s 

čimer ustvarimo še več prihrankov, saj lahko v 

vsakem trenutku spremljamo parametre na objektih 

in delovanje sistemov ustrezno prilagodimo. Poleg  

večje varnosti in udobja naših uporabnic in 

uporabnikov, skrbimo tudi za zmanjšanje porabe 

toplote, električne energije in znižanje emisij 

toplogrednih plinov. Na samem začetku projekta 

(leta 2013) smo energetske prenove izvajali prek 

javnih razpisov in s koriščenjem vseh razpoložljivih 

finančnih spodbud, ki so bile na voljo. Leta 2017 

smo s konzorcijem družb Petrol d.d. in Resalta 

d.o.o. sklenili javno-zasebno partnerstvo za prvi 

sklop energetskih prenov EOL1 (Energetska obnova 

Ljubljane), leto pozneje smo sklenili novo javno-

zasebno partnerstvo s konzorcijem družb Petrol 

d.d., Resalta d.o.o. in Javna razsvetljava d.d. (EOL2) 

ter v letu 2020 ponovno javno-zasebno partnerstvo  

s konzorcijem družb Petrol d.d. in Resalta d.o.o. 

za tretji sklop projekta energetskih prenov (EOL3). 

Za vse tri sklope smo pridobili tudi sredstva 

Kohezijskega sklada. 

Zelo smo ponosni tudi uvrstitve v Misijo 100 

evropskih ogljično nevtralnih mest do leta 2030. 

Vstop v Misijo je veliko priznanje dosedanjemu 

delu Ljubljane na področju trajnostnega razvoja, 

hkrati pa velika obveza za naprej. Naša naloga je, 

da izvedemo in nadgradimo načrtovane projekte, 

uresničimo ambiciozne cilje ter k temu spodbudimo 

tudi druge deležnike in slehernega posameznika. 

Ko govorimo o razogljičenju mesta, mislimo tudi na 

prehod v krožno gospodarstvo. Zato smo v letu 2021 

pripravili prvi strateški dokument »Krožni potenciali 

Ljubljane 2021–2027, s pogledom Ljubljana, 

krožno mesto 2045«.

V MOL vseskozi spremljamo kakovost prvin okolja 

(zrak, podzemne in površinske vode, hrup, tla itd.) 

ter o tem transparentno poročamo javnosti. Tudi 

zato smo že vrsto let uspešni nosilci certifikata 

ISO 14001:2015 in prva ter edina javna institucija v 

Sloveniji, ki je vključena v shemo EMAS.

09okolje, podeželje in zelene površine

111



Nove pridobitve 
2018–2022

• Veliki kohezijski projekt 

Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode na 

območju vodonosnika 

Ljubljanskega polja 

• Energetska prenova 82 

objektov v lasti MOL

• Zavetišče za zapuščene 

živali Ljubljana v 

Gmajnicah

• Plaža ob reki Savi 

• Vrtički in družinski park 

na Grbi

• Družinski park in javni 

sadovnjak Muste 

• Ureditev levega nabrežja 

in plaže Muste 

• Ureditev desnega 

nabrežja in pasjega parka 

Muste 

• Ureditev vrtičkarskega 

območja Muste 

• Ureditev novega 

vrtičkarskega območja 

Vižmarje–Brod 

• Ureditev Črnuškega 

bajerja 

• Nov pasji park v 

Šmartinskem parku 

• Nov pasji park ob 

Beblerjevem trgu 

• Prenovljena fontana 

Deček s skledo v Tivoliju

• Prenovljena fontana ob 

športnih igriščih v Tivoliju

• Prenovljen vodnjak Žaba 

v Tivoliju

Družinski park z otroškim igriščem 
na vrtičkarskem območju GrbaVrtičkarsko območje Grba

Z javnimi najemniškimi 
vrtički spodbujamo lokalno 
samooskrbo, hkrati pa 
skrbimo za zdravo in urejeno 
krajino. Na brezplačnih 
delavnicah, ki potekajo tudi 
na vrtičkarskem območju 
Grba in na katerih mentorji 
prenašajo svoje znanje o 
okolju prijaznih vrtnarskih 
tehnikah in uspešnem gojenju 
različnih vrst, so dobrodošli 
vsi vrtičkarji, tudi tisti z 
lastnimi vrtovi.
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Na bregovih Ljubljanice 
med Štepanjskim naseljem 
in Fužinami smo dokončali 
ureditev desnega brega vzdolž 
celotnega območja parka 
in tako vzpostavili nov javni 
prostor s sprehajalno potjo, 
klopmi in pasjim parkom. 

Družinski park Muste 
je pomembna zelena 
pridobitev v Ljubljani.  
V parku sta med drugim 
igrišče z igrali za vse 
starostne skupine otrok, 
tudi za gibalno ovirane 
otroke, in urbani javni 
sadovnjak, v katerem 
raste 64 sadnih dreves 
starih sort.
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S prenovljenim 
Črnuškim bajerjem 
smo v Ljubljani 
dobili novo zeleno 
površino, namenjeno 
kakovostnemu 
preživljanju prostega 
časa. S tem smo 
oživili še eno nekoč 
degradirano območje.

V okviru evropskega projekta za upravljanje 
in rabo urbanih gozdov kot naravne dediščine 
v podonavskih mestih – URBforDAN smo v 
sodelovanju z Zavodom za gozdove pripravili 
Strategijo razvoja mestnih gozdov Ljubljane 
2020–2045, s katero smo določili smernice 
še skrbnejše obnove in vzdrževanja gozdov. 
Strategijo že uresničujemo na Golovcu in na 
Šmarni gori.
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Novi pitniki  
2018–2022

• Slomškova ulica

• Prekmurski trg

• Eipprova ulica

• Hribarjevo nabrežje ob 

kavarni Pločnik

• Trubarjeva ulica

• Vidovdanska ulica

• Preglov trg

• Ulica Staneta Severja

• Miklošičev park

• Šlajmerjeva ulica

• Cesta španskih borcev 

• Gosposka ulica

• Cesta v Gorice

• Družinski park Grba

• Tivoli pri golf igrišču

• Trg mladinskih delovnih 

brigad

• Ljubljanski grad – parkirišče

• Ljubljanski grad – dvorišče

• Lutkovno gledališče

• pod Mesarskim mostom

• Janče 

• Javor

V Ljubljani se lahko odžejamo in osvežimo že 
na 52 pitnikih in 5 fontanah.

Na celovito obnovljenem Trgu 
MDB smo namestili vizualno 
dovršen pitnik. 

Nov pitnik na 
prenovljenem otroškem 
igrišču v parku Tivoli

Pitnik na Trgu MDB je 
oblikoval mag. Primož 
Pugelj, akad. kipar, ki je 
o njegovi krožni obliki 
dejal, da simbolizira pot, 
ki ima zgodovinski pomen 
povezovanja Trsta in 
Dunaja. Na tem mestu je 
namreč nekoč potekala 
cesta, ki je povezovala 
omenjeni mesti.
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V sklopu največjega kohezijskega 
projekta s področja varstva okolja v 
državi Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode na območju vodonosnika 
Ljubljanskega polja pomembno 
izboljšujemo kakovost bivanja meščank 
in meščanov Mestne občine Ljubljana ter 
prebivalcev občin Medvode in Vodice. 
Na fotografiji je Centralna čistilna 
naprava Ljubljana (CČNL) v Zalogu, 
ki predstavlja zaključek centralnega 
kanalizacijskega sistema Ljubljane.

V okviru projekta Čisto zate bomo v letu 
2022 dokončali urejanje kanalizacije na 
261 ulicah na območju MOL. Na javno 
kanalizacijo bomo na novo priključili  
več kot 22.000 prebivalk in prebivalcev. 

Pred letom 2007 je bila priključenost na 
kanalizacijo 68 %, do konca leta 2018 pa 
smo jo povečali na 88 %. Do leta 2023 
bomo priključenost na kanalizacijo na 
območju MOL povečali na kar 98 %. S 
projektom ukinjamo 6.400 greznic, iz 
katerih odpadna voda nenadzorovano 
prehaja v okolje in podtalnico, od tega 
1.900 v Medvodah in Vodicah.

Ljubljana je prva in edina 
evropska prestolnica v 
programu nič odpadkov 
(zero waste). Na fotografiji je 
sistem podzemnih zbiralnic v 
mestnem središču.

V Mestni občini Ljubljana praznimo okoli 
2.300 uličnih koškov, 118.000 zabojnikov, 
850 ekoloških otokov in 75 podzemnih 
zbiralnic. Ločeno zberemo kar 70,5 % 
odpadkov. 

V letu 2021 so meščanke in meščani 
naročili odvoz več kot 3.000 ton kosovnih 
odpadkov, še okoli 4.000 ton pa so jih 
sami pripeljali v zbirne centre.

Po predelavi v RCERO Ljubljana 
odložimo le okoli desetino odpadkov 
na odlagališče, ostalo namenimo 
recikliranju ali energijski izrabi.

Smo prestolnica z najvišjim deležem 
ločeno zbranih odpadkov v gospodinjstvu.

Iz ločeno zbranih bioloških odpadkov 
proizvajamo električno energijo, toploto 
in kompost najvišje kakovosti.

Zbran odpadni papir povprečno mesečno 
položnico za ravnanje z odpadki zniža za 
približno en evro.
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Nova ali prenovljena 
otroška igrišča  
2018–2022

Ob prenovah ali 
vzpostavitvah novih 
igrišč vgrajujemo 
otroška igrala 
s certifikatom, 
skladno z veljavnimi 
standardi za varno 
igro otrok. Igrala 
so odporna proti 
zimskemu mrazu 
in poletni vročini 
in tako uporabna v 
vseh letnih časih. 
Na fotografiji je 
novo otroško 
igrišče v Tivoliju.

Igrišče Gustinčarjeva v Kašlju

• Tivoli 

• Park Muste

• Dravlje

• Cesta dveh cesarjev 32 

• Kašelj

• Galjevec

• Grba 

• Večgeneracijsko igrišče Kašelj 

• Vižmarje–Brod

• Kvedrova

• Cesta španskih borcev 

• Prule Špica

• Zajčja dobrava

• Blažev grič

• Ziherlova

• Sojerjeva

• BS3 Trebinjska

• Samova–Parmova

• Za Pokopališko 11,13

• Osoje 

• Brajnikova 

• Linhartova–Železna cesta

• Stanežiče 

• Fužine 12 

• Pržan

• Bonifacija 5

• N. Polje c. IV/64

• Cesta 24. junija I

• Majde Vrhovnik

• Prušnikova 9

• Majaronova

• Ob Ljubljanici 82 

• Brdo

• Park Kodeljevo 

• Dvor 

• Ulica 28. Maja 

• Kamnogoriška 1 

• Kamnogoriška 2 

• Roške stolpnice 

• Na jami 5–7

• Park Špica 

• Selanov trg 

• Nove Jarše 9 

• Nove Jarše 11

• Zaloška – Policija

Na novih otroških igriščih 
nameščamo kakovostna igrala in 
igralno podlago, urejamo bližnjo 
okolico, postavljamo klopi, koše 
za odpadke in drugo opremo ter 
skrbimo za ozelenitev.

V Ljubljani vzdržujemo več 
kot dvesto javnih otroških 
igrišč. Urejamo in obnavljamo 
jih skladno s potrebami in 
prioritetami, za kar namenimo 
okoli 600.000 evrov letno. 
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V sklopu projekta 
Zunaj, v okviru 
katerega smo uredili 
tudi Doživljajsko 
igrišče na Brodu, je 
aktivno sodelovalo 
570 meščank 
in meščanov. S 
projektom, ki smo 
ga izvajali med leti 
2019 in 2021, smo 
prebivalce spodbudili 
k aktivnemu urejanju 
javnega prostora ter 
hkrati podprli majhne 
lokalne akcije, s 
katerimi so lahko 
meščanke in meščani 
sami izboljšali 
njihovo okolico in ki 
predstavljajo korist 
za skupnost. Projekt 
Zunaj smo
zasnovali kot plod 
sodelovanja med 
KD Prostorož, IPOP 
in Mestno občino 
Ljubljana.

Med letoma 2017 in 2020 smo vodili projekt APPLAUSE, sofinanciran iz 
sredstev EU, v okviru katerega smo razvili kar 65 načinov predelave biomase 
invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne izdelke in vhodne surovine za industrijo.

Z medovitimi rastlinami smo doslej ozelenili že 
13 nadstrešnic avtobusnih postajališč mestnega 
potniškega prometa.

V Ljubljani smo leta 2020 začeli z akcijo »Pokosili bomo, 
ko se bodo čebele najedle«, s katero poudarjamo 
pomen pozne košnje za čebele in druge opraševalce.

Gostota panjev v Ljubljani znaša 9,7 
panja na kvadratni kilometer, kar 
Ljubljano uvršča med mesta z eno 
največjih gostot panjev v urbanem okolju.

Čebelja pot v Ljubljani danes vključuje 
že več kot 40 članov. Dobre prakse 
Čebelje poti smo pod okriljem URBACT-a 
prenesli v 9 evropskih mest.
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Delamo naprej

• Zaključujemo gradnjo plinsko-parne enote.

• Zgradili bomo objekt za energetsko izrabo goriva iz 

odpadkov – sežigalnico. Objekt bo zgrajen z najboljšimi 

razpoložljivimi tehnikami, ki zagotavljajo varovanje zdravja 

ljudi in varstvo okolja, nižjo ceno toplote za meščanke in 

meščane ter nižje stroške ravnanja z odpadki.

• Obnova obstoječih zapornic in energetska izraba 

Ljubljanice s tremi hidroelektrarnami za trajnostno 

proizvodnjo električne energije ob istočasni vzpostavitvi 

krožne plovne poti.

• Uredili bomo nov park ob Kavčičevi ulici.

Ob praznovanju 70. obletnice delovanja Živalskega vrta Ljubljana smo 
odprli novo ogrado za leve, v kateri kraljujeta Maksimus in Čaja. 

Z novo plinsko-parno 
enoto nadomeščamo dva 
premogovna bloka v enoti 
TE-TOL in s tem zmanjšujemo 
porabo premoga za kar  
70 %. Premogovni blok 3, 
ki je bil leta 2008 predelan z 
namenom sokurjenja premoga 
in lesnih sekancev, bo ostal 
v obratovanju ter zagotavljal 
razpršenost primarnih goriv.

Nove pridobitve v 
Živalskem vrtu Ljubljana 
2018–2022

• Nova ograda za leve

• Prenovljeno igrišče Žabji skok

• Nova ograda za severne jelene

• Obnova bazena za morske leve

• Nove letalnice za sove 

• Celovita prenova spodnjega dela 

Živalskega vrta (komunalna infrastruktura, 

zasaditve, prenovljen most) 

S prvo fazo gradnje Zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki smo jo 
zaključili decembra 2019, smo uredili novo sodobno domovanje za pse, 
nove prostore za upravo s predavalnico, prostore za prostovoljce ter 
servisne prostore in skladišče. V drugi fazi smo julija 2020 dokončali 
objekt s sprejemno ter veterinarsko ambulanto, konec leta 2020 pa še z 
gradnjo zavetišča za mačke.
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Tukaj je vsak dan viden 
velik napredek

V Mestni občini Ljubljana pri prenovah ulic in 

cest posebno pozornost namenjamo varnejšim 

in udobnejšim površinam za pešce, kolesarje in 

uporabnike javnega potniškega prometa, ob tem 

pa javne površine ozelenjujemo z novimi drevesi in 

grmovnicami.

Območje za pešce v mestnem središču, danes 

obsega že okoli 17 ha, načrtujemo pa še dodatno 

širitev. 

Prav tako nadaljujemo z urejanjem in izboljševanjem 

kolesarske infrastrukture. Na več cestah in ulicah 

smo uredili nove kolesarske površine, razširili 

kolesarske pasove, postavili nova kolesarska stojala, 

izboljšali kolesarsko prometno signalizacijo, odprli 

prvo pokrito javno kolesarnico in označili prvo 

kolesarsko ulico. Izjemno uspešen sistem izposoje 

koles BicikeLJ je veliko doprinesel k trendu rasti 

kolesarskega prometa v Ljubljani. Za spodbujanje 

kolesarjenja v Ljubljano iz sosednjih občin 

nadgrajujemo občinsko kolesarsko infrastrukturo in 

jo povezujemo z medkrajevnimi kolesarskimi potmi. 

Za lažje premagovanje daljših razdalj s kolesom je od 

junija 2022 v Ljubljani na voljo tudi sistem izposoje 

električnih koles. 

Ponosni smo, da je bila Ljubljana že tretjič zapored 

uvrščena na lestvico Copenhagenize Index 20 

kolesarjem najprijaznejših mest na svetu. Naš 

napredek na področju vsakodnevnega kolesarjenja, 

ki zvišuje kakovost življenja v mestih in veliko prispeva 

k njihovi trajnostni preobrazbi, je prepoznala tudi 

mednarodna strokovna javnost, ter za gostiteljico 

svetovnega kolesarskega kongresa Velo-city 2022 

izbrala prav naše mesto.

Na prenovljenih ulicah 
in cestah je kolesarjenje 
udobnejše in varnejše. 

Gosposvetsko cesto 
smo v letu 2018 
celostno prenovili. 
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K zmanjšanju števila avtomobilov v mestu prispevamo 

tudi z gradnjo novih P+R parkirišč. Tako smo leta 2020 v 

Stanežičah odprli šesto P+R parkirišče, ki skupaj z ostalimi 

omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na 

obrobju mesta oziroma glavnih mestnih vpadnic pripelje 

z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z mestnim 

kolesom v sistemu BicikeLJ ali javnim prevozom. 

Tudi v Ljubljanskem potniškem prometu s posodobitvami 

voznega parka nadaljujemo s strategijo okolju in 

uporabnikom prijaznega potniškega prometa. Najnovejše 

avtobuse poganja stisnjen metan, dodatno pa so 

opremljeni s hibridnim pogonskim sklopom, ki občutno 

zmanjša porabo goriva. Prvič je v naše avtobuse vgrajen 

sistem start-stop za avtomatski izklop plinskega motorja 

na postajališčih in pred semaforjem. Avtobusi so tako 

še tišji in brez sproščanja onesnažil. Kljub spremembam 

cen naftnih derivatov in nihanju števila potnikov v zadnjih 

dveh letih zaradi situacije, povezane s covid 19, aktivno 

sledimo strategiji okolju in potnikom prijaznega potniškega 

prometa, na kar smo še posebej ponosni.

Ena pomembnejših 
izboljšav cestne 
in komunalne 
infrastrukture v okviru 
projekta Čisto zate 
je celovita prenova 
Ceste dveh cesarjev 
od novega krožišča s 
Cesto v Mestni log do 
Barjanske ceste. Na 
obeh straneh ceste 
smo uredili pločnik in 
kolesarsko stezo, za 
večjo varnost v prometu 
pa smo izvedli tudi več 
ukrepov za umirjanje 
prometa z grbinami, 
sredinskimi otoki in 
stacionarnimi merilniki 
hitrosti.

V prenovljenem 
Miklošičevem parku 
smo uredili tlake, 
zelene površine in javno 
razsvetljavo ter namestili 
novo ulično opremo.Avtomobilskemu prometu se v današnjem času 

težko popolnoma izognemo, zato ves čas skrbimo, 

da je ta okolju prijaznejši ter spodbujamo skupno 

rabo – souporabo električnih vozil. S 110 lokacijami 

storitve Avant2Go na javnih in zasebnih površinah 

meščanke in meščani z najemom namesto lastništva 

znižujejo svoje stroške mobilnosti, potujejo brez 

škodljivih izpustov in ne povzročajo hrupa. 

Leta 2021 smo s pomočjo evropskih sredstev vpeljali 

pilotni projekt prevoz na klic z električnim vozilom 

Klinko Kavalir, ki predvsem starejšim in gibalno 

oviranim olajša premikanje med klinikami UKC 

Ljubljana in Onkološkim inštitutom Ljubljana. 

Obiskovalcem mestnega jedra pa je brezplačno na 

voljo že osem električnih vozil Kavalir, ekipo sestavlja 

20 prijaznih voznikov, ki so ob mestnem prazniku leta 

2022 prejeli tudi nagrado mesta Ljubljane.

Nove pridobitve in večje prenove 2018–2022

• Povezovalni vodovod Volavlje–Janče 

• Suhi vodni zadrževalnik Podutik 

• Severno parkirišče ob Žalah 

• Prekmurski trg 

• Prenova javnih površin v območju tržnice 

Koseze

• Prenova vodovoda na Javorju 

• Prenova vodovoda in ceste na Dolgem Brdu 

• Prenova vodovoda Janče–Gabrje 

• Prenova lesene ploščadi ob Koseškem bajerju 

• Prenova tekočih stopnic Plava laguna

• Ureditev prve pokrite kolesarnice v garažni 

hiši Kongresni trg 

• Vzpostavitev dostopa za suparje na Špici

• Suhi vodni zadrževalnik Brdnikova

• P+R Stanežiče

• Vzpostavitev novega P+R parkirišča ob 

Letališki cesti

• Vzpostavitev regionalne kolesarske povezave 

Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana

• Ureditev Trga mladinskih delovnih brigad 

(MDB) 

• Podutiški nadvoz 

• Most na Rakovi jelši preko Lahovega kanala 

• Ureditev Miklošičevega parka in površin pred 

sodiščem 

• Ureditev Hribarjevega nabrežja in Jurčičevega 

trga z okolico 

10mobilnost in infrastruktura

133



Z rekonstrukcijo Trga 
mladinskih delovnih 
brigad smo na novo 
uredili tlakovane 
in zelene površine, 
zasadili 18 novih 
dreves ter namestili 
ulično pohištvo in 
razsvetljavo. Izvedli smo 
bolj varne in povezane 
površine za pešce in 
kolesarje. Z ureditvijo 
tlakovanih površin med 
posameznimi deli v 
isti ravnini in z nizkimi 
robniki smo omogočili 
udobno premikanje 
po trgu za osebe z 
oviranostmi. Postavili 
smo nova stojala za 
kolesa do postajališča 
sistema BicikeLJ.

V okviru prenove trga 
smo postavili spomenik 
Braniteljem mesta 
Ljubljane 1991, s katerim 
smo obeležili 30. 
obletnico osamosvojitve 
in vojne za Slovenijo.  
Na javnem natečaju za 
izbor likovno najboljše 
rešitve sta zmagali 
kiparki Lada Sedlaček  
in Metka Zupanič.

Trg mladinskih 
delovnih brigad
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Na trgu smo ob 100. obletnici priključitve postavili 
tudi spomenik, sestavljen je iz 340 lončeninastih 
oblik. Spomenik je delo kiparja Zorana Srdića 
Janežiča s soavtorjem Cvetom Kuneševićem. 

Ob križišču Poljanske 
in Rozmanove ulice 
ter Poljanskega nasipa 
smo ob 100. obletnici 
priključitve Prekmurja in 
združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim 
narodom odprli 
Prekmurski trg.

S Prekmurskim trgom 
smo v Ljubljani dobili 
še en kakovostni javni 
prostor, namenjen 
druženju in prireditvam 
na prostem. 

Prekmurski trg
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Na novo urejenem P+R Stanežiče imamo eno najbolje 
opremljenih parkirišč za kolesarje. Prestopno točko 
dopolnjuje 20 stojal za sočasno parkiranje 40 koles 
pod nadstrešnico, polnilnico za električna kolesa, 16 
omaric za shranjevanje koles, 100 stojal za sočasno 
parkiranje 200 koles in dve stojali za popravilo kolesa.

Na P+R Stanežiče je 
392 parkirnih mest, 
od katerih jih je 20 
namenjenih osebam 
z oviranostmi, 6 pa 
parkiranju in polnjenju 
električnih vozil. Uredili 
smo tudi 15 parkirnih 
prostorov za avtodome, 
4 postajališča 
za avtobuse in 2 
postajališči za turistične 
avtobuse. 
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Rekonstrukcije cest ali 
spremembe prometnega 
režima smo v obdobju  
2018–2022 izvedli na 
naslednjih cestah in ulicah

• Anžurjeva ulica

• Bohoričeva ulica

• Bratislavska cesta

• Cesta na Janče

• Cigaletova ulica

• Detelova ulica

• Dvorakova ulica

• Gramozna pot

• Gabrje–Janče

• Javor–Ravno Brdo

• Jakšičeva ulica

• Karlovška cesta

• Kersnikova ulica

• Križišče Samova–Vodovodna

• Livarska ulica

• Lončarska steza 

• Novo Brdo 

• Pot na Grad (Na Stolbi)

• Regionalna cesta Šentjakob–Domžale 

• Robbova ulica

• Ulica borcev za severno mejo

• Ulica Reber

• Ulica Jana Husa

• Valjhunova ulica

• Vojkova cesta

• Vošnjakova ulica

Večje posege smo v 
obdobju 2018–2022 
izvedli na naslednjih 
cestah in ulicah

• Parmova ulica

• Pesarska cesta

• Prešernova cesta

• Podutiški nadvoz z 

okolico

• Poljanska cesta

• Pod topoli

• Pot Roberta Blinca

• Rakuševa cesta 

in krožišče pri 

trgovskem centru 

Aleja

• Samova ulica

• Šestova ulica

• Tavčarjeva ulica 

• Trstenjakova ulica

• Trubarjeva cesta 

• Tržaška cesta

• Ulica 4. julija

• Ulica Angelce 

Ocepkove

• Ulica Bežigrad

• Ulica Jožeta Jame

• Ulica talcev

• V Murglah

• Volavlje–Janče 

• Vodnikova cesta

• Zaloška cesta in 

novo krožišče v 

Kašlju

• Zdešarjeva cesta

S prenovo Vodnikove 
ceste smo pešci in 
kolesarji pridobili večje 
in bolj varne prometne 
površine. Na Barjanski cesti smo 

z rekonstrukcijo odseka 
od križišča z Gradaško 
in Finžgarjevo ulico do 
križišča s Slovensko 
cesto uredili manjkajoče 
kolesarske površine, 
zagotovili več prostora 
in vzpostavili bolj 
kakovostne površine 
za kolesarje, ločene od 
pešcev.

Leta 2022 smo v okviru 
prenove Letališke ceste 
uredili nove kolesarske 
in pešpoti. V letu 
2021 je potekala tudi 
rekonstrukcija priključka 
Letališke ceste na 
ljubljansko obvoznico 
(DARS), ob tem smo 
namestili tudi most za 
pešce in kolesarje preko 
obvoznice.

• Arničeva ulica

• Barjanska cesta 

(odsek)

• Brdnikova ulica 

(odsek)

• Cesta dveh cesarjev 

(odsek)

• Cesta španskih 

borcev

• Črnovaška cesta

• Dalmatinova ulica

• Dunajska cesta

• Drenikova ulica

• Erjavčeva ulica

• Gosposvetska cesta

• Grablovičeva ulica

• Groharjeva cesta

• Hotimirova ulica

• Hradeckega cesta

• Industrijska cesta v 

Zalogu

• Kajuhova ulica

• Kamniška ulica

• Korytkova ulica

• Malo Trebeljevo

• Medvedova cesta

• Kotnikova ulica

• Kolodvorska ulica

• Letališka cesta 

• Njegoševa cesta

• Novo Polje, cesta I

• Novo Polje, cesta X

Pot Roberta Blinca 
je prenovljena in 
prijaznejša pešcem ter 
kolesarjem.
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S prenovo Dunajske ceste od Nemške ceste do križišča 
z Vilharjevo cesto smo vzpostavili nove, varnejše in 
udobnejše kolesarske steze in površine za pešce ter 
prenovili avtobusna postajališča. Za večjo varnost 
kolesarjev smo ločili vozišče od mešanih površin na 
odseku med Ruskim carjem in obračališčem Ježica, 
med Kržičevo ulico in Topniško cesto pa smo uredili 
široko kolesarsko pot. Izboljšali smo rastne razmere 
obstoječim drevesom in zasadili 79 novih. Projekt sta 
sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija.

Namesto parkirnih 
prostorov nasproti 
Gospodarskega 
razstavišča smo 
vzpostavili rumeni 
pas, ki je prednostno 
namenjen spodbujanju 
mestnega potniškega 
prometa. Sprememba 
zmanjšuje prometne 
zastoje, ki so jih sicer 
na lokaciji povzročali 
vozniki v avtomobilih 
med iskanjem prostega 
parkirnega mesta.

Meritve kolesarskega prometa izvajamo z avtomatskimi števci na štirih lokacijah v 
obeh smereh vožnje, in sicer ob Drenikovi, Celovški, Dunajski in Kajuhovi cesti, v smeri 
proti centru pa na Šmartinski, Poljanski, Celovški in Tržaški cesti. Od konca leta 2021 
spremljamo kolesarski promet še na Parmovi in na dodatnem mestu na Tržaški.

Leta 2020 so kolesarski 
števci ob Drenikovi, 
Celovški, Dunajski in 
Kajuhovi cesti skupno 
zabeležili 3.414.831 voženj 
kolesarjev, leta 2021 pa že 
3.439.913. 
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Na Tržaški cesti smo 
obnovili komunalno 
infrastrukturo, uredili 
povezane, prijetnejše 
in varnejše površine 
za pešce in kolesarje 
ter prenovili avtobusna 
postajališča. 

Projekt prenove Tržaške 
ceste sta sofinancirali 
Evropska unija in 
Republika Slovenija.

Na prenovljeni Tržaški 
cesti smo vzpostavili 
kakovosten javni prostor 
in z 249 novimi drevesi 
poskrbeli za dodatno 
ozelenitev.
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Prenovili smo 
Erjavčevo cesto, od 
križišča s Prešernovo 
cesto na zahodu, do 
križišča s Slovensko 
na vzhodu. V sklopu 
projekta smo 
prenovili tudi Ulico 
Josipine Turnograjske 
(prenova tlakovanja in 
ureditev zelenice za 
nadaljnjo rast dreves), 
potekale so tudi 
arheološke raziskave.

Prenovljena 
Trubarjeva ulica

Uredili smo Tavčarjevo ulico in Miklošičev park, vključno s križiščema Tavčarjeve ulice z Miklošičevo cesto in Cigaletovo ulico. 
Projekt prinaša izboljšave predvsem za pešce, kolesarje in uporabnike javnega prometa. Prenovili smo ploščad pred sodno 
palačo in jo ozelenili. Pomembna pridobitev ureditve je krožišče, ki nadomešča trikotno križišče med Dalmatinovo, Komenskega, 
Kolodvorsko in Tavčarjevo ulico ter zagotavlja predvsem varno prečkanje kolesarjev in peščev. Uredili smo taktilne poti za slepe in 
slabovidne ter omogočili boljšo dostopnost za osebe z oviranostmi. Postavili smo 68 novih stojal za kolesa in uredili parkirna mesta 
za električna vozila. V Miklošičevem parku smo uredili tlake, zelene površine in javno razsvetljavo ter namestili novo ulično opremo.

Podoba prenovljene 
Gosposvetske ceste 
delno sledi videzu 
Slovenske ceste, 
več prostora je 
namenjenega pešcem 
in kolesarjem. V okviru 
prenove smo prenovili 
tudi Dalmatinovo 
ulico. Z ureditvijo 
tega območja smo 
okoliškim prebivalkam 
in prebivalcem olajšali 
bivanje, trgovcem in 
ponudnikom storitvenim 
dejavnostim pa v 
prijaznejšem okolju 
omogočili večjo vidnost.
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Uredili smo del nabrežja 
Ljubljanice od Novega 
do Dvornega trga in 
obnovili Plečnikovo 
ureditev Jurčičevega 
trga. Prenovili smo 
kanalizacijo in plinovod 
ter položili nov tlak, da 
je površina prijetnejša za 
pešce in tudi kolesarje.

Parmovo ulico smo v celoti prenovili tako, da 
smo vozišče, kolesarski pas in pločnik prilagodili 
obstoječi urbanistični ureditvi in navezavi na 
obstoječe uvoze do posameznih objektov in ulic, 
ki se priključujejo na Parmovo ulico. Obnovili smo 
celotno infrastrukturo. Projekt sta sofinancirali 
Republika Slovenija in Evropska unija.

Skupni prometni prostor (»shared 
space«) je vzpostavljen na Slovenski 
cesti, Poljanski cesti, Rakovniški ulici 
ter na območju vrtca Galjevica.

Talni taktilni vodilni 
sistem slepim in 
slabovidnim omogoča, 
da se lažje in bolj varno 
gibljejo po mestu. 
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Območje 1 Stožice
Izvedeno

• Stoženska ulica
• Ulica Stožice

Načrtujemo
• Pavlovčeva ulica

Območje 2 Šmartinska cesta
V teku

• Šmartinska cesta 

Območje 3 Polje
Izvedeno

• Zadobrovška cesta (delno)
• Vevška cesta
• Milčetova pot
• Polje, Cesta XVI
• Polje, Cesta XXVIII
• Polje, Cesta XXX
• Polje, Cesta XXXII 
• Polje, Cesta XXXVI 
• Polje, Cesta XXXVIII 
• Polje, Cesta XLVI
• Polje, Cesta XXII (delno)
• Polje, cesta XLIV

V teku
• Zaloška cesta 
• Zadobrovška cesta
• Polje 
• Polje, Cesta XXII (delno)
• Polje, Cesta XXIV 
• Polje, Cesta XXXIV
• Polje, Cesta XXXVIII 
• Polje, Cesta XVIII

Načrtujemo
• Polje, cesta XXVI 
• Polje, cesta XXII (delno)

Območje 4 Hrušica in Litijska
Izvedeno

• Hruševska cesta (delno)
• Trpinčeva ulica 
• pot med Litijsko cesto in 

Hruševsko cesto
• Litijska cesta (delno)
• Gramozna pot 

Načrtujemo
• Litijska cesta
• Privškova ulica
• Hruševska cesta 
• Krožna pot 

Območje 5 Zalog
Izvedeno 

• Agrokombinatska cesta (delno)
• Pot v Zeleni gaj 

Načrtujemo
• Agrokombinatska cesta 

Območje 6 Gornji Rudnik
Izvedeno 

• Dolenjska cesta
• Gornji Rudnik I 
• Gornji Rudnik II (delno)

V teku 
• Gornji Rudnik III (delno)

Načrtujemo 
• Gornji Rudnik II 
• Gornji Rudnik III (delno)
• Gornji Rudnik IV

Območje 7 Glince in Dolnice
Izvedeno

• Zakrajškova ulica 
• Cesta Andreja Bitenca (delno)
• Zalaznikova ulica 
• Galičeva ulica
• Vagajeva ulica
• Ulica Nade Čamernikove
• Jarčeva ulica

Načrtujemo 
• Glince
• Blažičeva ulica
• Cesta Andreja Bitenca (delno)

Območje 8 Zaloška – Studenec
Izvedeno

• Studenec

Območje 9 Kašelj
V teku

• Trtnikova ulica 
• Kriva pot 
• Ravna pot
• Vaška pot 
• Kašeljska cesta 
• Lovšetova ulica

Območje 10 Slape
Izvedeno

• V Zalar
• V Toplice

Območje 11 Vevče
Izvedeno

• Ob studencu
• Kašeljska cesta
• Anžurjeva ulica
• Vevška cesta (delno)
• Cimermanova ulica (delno)
• V Sige

V teku
• Cimermanova ulica (delno)
• Slape 

Načrtujemo
• Vevška cesta 

Območje 12 Ilovica in  
Ižanska sever
Načrtujemo

• Ižanska cesta 
• Malova ulica
• Dolgi breg
• Peruzzijeva ulica 
• Ilovški štradon 
• Volarjev štradon
• Uršičev štradon 
• Lahova pot

Območje 13 Rakova jelša
V teku

• Pot na Rakovo jelšo (delno)
• Ob Barjanski cesti

Načrtujemo
• Ulica Jožeta Mirtiča
• Pot na Rakovo jelšo 
• Makucova ulica
• Kermaunerjeva ulica
• Delakova ulica
• Ulica Andreja Kumarja
• Cesta na Mesarico
• Koleševa ulica
• Ulica Lovre Klemenčiča
• Čanžekova ulica 
• Travniška ulica
• Bistriška ulica
• Metliška ulica
• Razdevškova ulica
• Preserska ulica
• Borovniška ulica
• Ulica Lojzke Štebijeve
• Vulčeva ulica

Območje 14 Sibirija
Izvedeno

• Cesta dveh cesarjev (delno)
V teku

• Sibirija
• Mokriška ulica

Načrtujemo
• Cesta dveh cesarjev 
• Ulica Ernesta Kramerja
• Cesta v Zeleni log
• Juvanova ulica
• Levarjeva ulica 

S projektom Čisto zate bomo stopnjo 
priključenosti na javno kanalizacijo v Ljubljani 
iz 68 % (2007) oz. 88 % (2017) povečali  
na 98 %.*

Območje 15 Galjevica
Načrtujemo

• Jurčkova cesta 
• Ulica Mirke Kerinove
• Ob dolenjski železnici 
• Jurčkova cesta 
• Krošljeva ulica
• Knezov štradon
• Peruzzijeva ulica
• Orlova ulica
• Ulica Marije Drakslerjeve
• Babičeva ulica
• Ižanska cesta 
• Dolenjska cesta
• Ulica Bena Zupančiča
• Ulica Marka Šlajmerja
• Pri mostiščarjih
• Jalnova ulica

Območje 16 Kozarje
Načrtujemo

• Pot čez gmajno
• Tomčeva ulica
• Lazarjeva ulica
• Setnikarjeva ulica
• Pot v Boršt
• Trinkova ulica 
• Tiranova ulica
• Ulica Jožeta Japlja
• Kozarska cesta 
• Švarova ulica
• ob AC med Dolgim mostom in 

Kozarsko cesto
• pod AC na Dolgem mostu
• Španova pot
• pod AC od Španove poti do 

Vidičeve ulice
• Cesta Dolomitskega odreda
• Vidičeva ulica

* Stanje avgusta 2022

Celoten projekt sestavljajo trije deli, in sicer:

•  DEL 1: izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana z nadgradnjo 

odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice,

•  DEL 2: izgradnja 3. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana in

•  DEL 3: dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.
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Območje 17 Tržaška cesta
V teku

• Tržaška cesta 
• Mikuževa ulica
• Ulica Vladimirja Trampuža

Območje 18 Zadobrova
Izvedeno

• Sončna pot 
• Cesta na Ježah 
• Cesta na Kope

Načrtujemo
• Zadobrovška cesta

Območje 19 Kamnogoriška 
cesta
V teku

• Cesta Andreja Bitenca 
• Plešičeva ulica
• Kamnogoriška cesta 
• Zapuška cesta
• Jerajeva ulica
• pod AC vzporedno s 

Kamnogoriško cesto

Območje 20 Tacen 
V teku

• Pot na goro 
• Tacenska cesta 
• Grobeljca (delno) 
• Ulica bratov Novak 
• Cesta vstaje 
• Cesta Cirila Kosmača 
• Molekova ulica 

Načrtujemo
• Grško 
• Ulica Ivice Pirjevčeve 
• Ulica Lizike Jančarjeve 
• Na Palcah 
• Vipotnikova ulica 
• Cesta Cirila Kosmača (delno) 
• Grobeljica

Območje 21 Šmartno pod 
Šmarno goro
Izvedeno

• Pšatnik 
• Šmarnogorska pot 
• Šmartno (delno)
• Gustinčičeva ulica 
• Ulica Jožeta Štruklja

Načrtujemo
• Šmartno 

Območje 22 Gameljne
Načrtujemo

• Spodnje Gameljne 
• Srednje Gameljne
• Zgornje Gameljne 

Območje 23 Sostro
V teku

• Sostrska cesta (delno)
• Sadinja vas (delno)
• V Češnjico (delno)
• Zavoglje 
• Pot na most 
• Pot v Podgorje 
• Aličeva ulica 
• Litijska cesta (delno)

Načrtujemo
• V Češnjico
• Sadinja vas (delno)
• Sostrska cesta 
• Litijska cesta 

Območje 24 Žabja vas
Izvedeno

• Cesta 13. julija 
• Cesta II. grupe odredov (delno)

Območje 25 Dobrunje
V teku

• Cesta II. grupe odredov 
• Cesta na Urh
• Litijska cesta 

Načrtujemo
• Novo naselje 
• Govekarjeva ulica

Območje 26 Ižanska cesta – 
jug
Načrtujemo

• Ižanska cesta 
• Črna vas

Območje 27 Cesta dveh 
cesarjev
Izvedeno

• Cesta dveh cesarjev

Območje 28 Kalinova ulica
V teku

• Kalinova ulica 
• Ulica Juša Kozaka
• Območje med Kalinovo ulico in 

Ulico Juša Kozaka 

Območje 29 Cesta Andreja 
Bitenca 
Izvedeno

• Cesta Andreja Bitenca
• Območje 30 Na Trati

Izvedeno
• Na Trati
• Arharjeva cesta

S projektom Čisto zate bomo stopnjo 
priključenosti na javno kanalizacijo v Ljubljani 
iz 68 % (2007) oz. 88 % (2017) povečali  
na 98 %.*

* Stanje avgusta 2022

Območje 31 Novo Polje
Izvedeno

• Novo Polje, cesta XII 
• Novo Polje, cesta XVI 
• Novo Polje, cesta XXI 
• Novo Polje, cesta XXIII
• Cesta v Zajčjo dobravo

Območje 32 Ježica
Izvedeno

• Dunajska cesta 
• Udvančeva ulica 

Načrtujemo
• Stara Ježica

Območje 33 Kleče
Izvedeno

• Cesta Urške Zatlerjeve

Območje 34 Medveščkova 
ulica
Izvedeno

• Pipanova pot
• Medveščkova ulica

Območje 35 Ogrinčeva cesta
Izvedeno

• Kočenska ulica 
• Ogrinčeva ulica 

Območje 36 Mire Miheličeve
Izvedeno

• Ulica Mire Miheličeve 

Projekt Čisto zate je 
ključen za kakovost 
bivanja meščank in 
meščanov Mestne 
občine Ljubljana. Z 
njim bomo tudi našim 
zanamcem zapustili 
zdravo in čisto okolje.

Območje 37 Pod Debnim 
vrhom
Načrtujemo

• Pod Debnim vrhom 
• Cesta v Kresnice

Območje 38 Brdo zahod
V teku

• Dobrajčeva ulica
• Škofova ulica
• Snojeva ulica

Načrtujemo
• Vregova ulica

Območje 39 Brdo vzhod
Izvedeno

• Brdnikova ulica
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Leta 2021 smo obeležili 
10. obletnico delovanja 
sistema BicikeLJ, 
njegova priljubljenost 
nenehno raste, zato 
mrežo postajališč in 
koles širimo naprej. 

Število aktivnih 
uporabnic in 
uporabnikov sistema 
BicikeLJ se je v 
letu 2021 glede na 
leto 2020 povečalo 
za 26,8 %, kar 
predstavlja več kot 
21 % populacije 
Ljubljane.

Od leta 2018 smo 
postavili 27 novih 
postajališč za 
izposojo koles iz 
sistema BicikeLJ

• Povšetova – Grablovičeva

• Lidl – Bežigrad

• Mercator – Celovška

• Rakovnik

• Aleja – Celovška

• Kopališče Kolezija

• Viško polje

• Koseški bajer

• Dravlje

• Črnuče

• Studenec

• Polje

• Zalog

• Lidl – Rudnik

• Ikea

• Prušnikova

• Povšetova – Kajuhova

• Soseska Novo Brdo

• Tehnološki park

• Vojkova – Gasilska brigada

• Gerbičeva – Športni park 

Svoboda

• Dolenjska c. – Strelišče

• Roška – Streliška 

• Voka Snaga – Slovenčeva

• Supernova Ljubljana Rudnik

• Lek – Verovškova

• Hofer – Polje

Uporabnikom je v sistemu 
izposoje koles BicikeLJ na voljo 
že 84 postajališč in 840 koles. 
V sistemu BicikeLJ je trenutno 
skoraj 254.000 registriranih 
uporabnikov.

Od začetka delovanja sistema 
BicikeLJ se število njegovih 
uporabnikov nenehno povečuje. 
Konec leta 2021 smo našteli 
skupaj 235.344 registriranih 
uporabnic in uporabnikov, 
aktivnih uporabnic in 
uporabnikov pa je bilo že 63.823 
(z aktivno letno naročnino), kar 
je največ doslej. 

Največje priznanje 
za mestno upravo 
je porast s kolesi 
BicikeLJ opravljenih 
poti, ki se potrjuje 
s kar 8,78 milijona 
izposojami konec leta 
2021 in dejstvom, da 
je v povprečju vsako 
kolo uporabljeno kar 
osemkrat na dan.
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V okviru kolesarske 
konference Velo-city 
2022 smo testno uvedli 
sistem izposoje električnih 
koles Nomago Bikes. Na 
različnih javnih površinah 
po mestu je postavljenih 
17 postajališč s 127 
priklopi za kolesa.

S Klinko Kavalirjem smo 
od pričetka voženj v sklopu 
evropskega projekta TRIBUTE v 
območju klinik UKC Ljubljana in 
Onkološkega inštituta Ljubljana 
prepeljali več kot 10.000 potnikov. 
Vozniki Kavalirjev od meščank 
in meščanov za vzpostavitev 
te storitve prejemajo ogromno 
število pohval. 

Več kot polovica od 
25.000 registriranih 
uporabnikov sistema 
souporabe električnih 
vozil Avant2Go 
uporablja vozila iz 
sistema vsak mesec, 
skupaj pa so prevozili 
že več milijonov 
brezemisijskih 
kilometrov.

Z novo avtobusno 
linijo 16, ki smo 
jo v letu 2022 
podaljšali do 
Trnovega, smo 
obrobje mesta 
meščankam 
in meščanom 
naredili še 
dostopnejše. 

V garažni hiši Kongresni 
trg smo uredili 
prvo pokrito javno 
kolesarnico, v kateri je 
prostora za 78 navadnih 
koles in 14 električnih. 
Parkiranje koles je 
brezplačno, dostop je 
mogoč s kartico urbana.

Od leta 2018 po 
ljubljanskih ulicah vozi nov 
električni vlakec Urban, ki 
s turistično krožno potjo 
navdušuje meščane ter 
obiskovalce mesta. Do 
konca julija 2022 je iz 
njega mesto opazovalo že 
120.709 potnikov.

V Ljubljani je več kot 306 km 
urejenih kolesarskih površin 
v obliki kolesarskih pasov na 
pločniku ali vozišču, ločenih 
kolesarskih stez ter skupnih 
poti za pešce in kolesarje.

V letu 2022 je v Ljubljani na stojala, 
postavljena na javnih površinah, 
mogoče prikleniti približno 
10.000 koles. V letih 2021 in 2022 
smo postavili skoraj 300 novih 
kolesarskih stojal.

Kartico Urbana, ki smo 
jo uvedli leta 2009 in jo 
uporablja že 550.000 
uporabnikov, smo leta 
2018 vključili v sistem 
integriranega javnega 
potniškega prometa (IJPP), 
v letu 2022 pa smo jo 
nadgradili z virtualno.

Vozni park Ljubljanskega 
potniškega prometa 
smo od leta 2018 
posodobili s 30 novimi 
medkrajevnimi avtobusi 
in 31 mestnimi avtobusi.

Upokojenke in upokojenci, 
imetniki Evropske kartice 
ugodnosti za invalide, 
vojni veterani ter osebe, 
starejše od 65 let, ki niso 
v delovnem razmerju, so 
od leta 2021 upravičeni do 
brezplačne vozovnice za 
vse mestne linije LPP. 
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Izvedene 
investicije za 
dostojno slovo 
2018–2022

• razširjen žarni del 

pokopališča Žale 

• razširjeno pokopališče 

Rudnik

• razširjeno pokopališče 

Polje z novim 

poslovilnim objektom

• sanacija mrliških vežic 

na Plečnikovih Žalah

• nadstrešek na 

Kerševanovih Žalah 

• razširjeno pokopališče 

v Sostrem z novim 

poslovilnim objektom

Poslovilno dvorano 
in vežice na novih 
Žalah smo nadgradili 
z novim nadstreškom 
s stekleno streho in 
jekleno konstrukcijo, 
ki udeležencem 
pogrebnih svečanosti 
nudi zaščito pred 
različnimi neugodnimi 
vremenskimi vplivi.

V sklopu širitve pokopališča Polje smo zgradili 
nov poslovilni objekt, ploščad, uredili park in 
z novimi površinami za klasični in talni žarni 
pokop, kolumbarijem ter prostorom za raztros 
pepela zagotovili 1560 novih pokopnih mest.

Arhitekturna zasnova razširjenega pokopališča Žale je sledila 
antičnim vzorom urejenosti pokopnih mest, obdanih z drevoredi. Na 
strehi rastejo drevesa, katerih korenine segajo pod mejo življenja in 
se spuščajo v elipsaste betonske solze kot spomin na preminule. 
Mogočen vhod obiskovalce popelje v novo dimenzijo kamnitih in 
betonskih skulptur. Pokopališče obdaja spominski park za raztros 
posmrtnih ostankov skupaj z Gajem spomina, Vodnjakom življenja in 
zeleno piramido. Urejeno območje obsega skoraj 9000 m2 in vključuje 
1500 novih žarnih niš ter 500 žarnih talnih grobnih polj.
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Delamo naprej

• Z dokončanjem projekta Čisto zate (urejanje kanalizacije na 261 ulicah na 

območju MOL) bomo na javno kanalizacijo na novo priključili več kot 22.000 

prebivalk in prebivalcev.

• Vzpostavitev novega P+R Polje.

• Zamenjava mostu na Opekarski cesti.

• Zamenjava Mokrške brvi.

• Zamenjava brvi pri Dolgem mostu.

• Nova vodna skulptura na Slovenski cesti.

• Rekonstrukcija Vodovodnega mostu.

• Nov Center za preventivo in varnost v cestnem prometu.

• Vzpostavitev servisno–vzdrževalnega centra na območju lokacije LPP in gradnja 

sončne elektrarne  

na strehi objekta.

• Ureditev Aleje Žale, ki bo povezala stari in novi del pokopališča Žale.

• Vzpostavitev regionalne kolesarske povezave  

Ljubljana–Polhov Gradec.

• Rekonstrukcija cest in ureditev območja okoli načrtovanega novega potniškega 

centra (Trg Osvobodilne fronte–Masarykova cesta–Šmartinska cesta s širitvijo 

podvoza–Vilharjeva cesta–Dunajska cesta).

Večji posegi na ulicah in cestah

• Čufarjeva ulica

• Odsek Hruševske ceste

• Petkovškovo nabrežje med Resljevo in Rozmanovo ulico

• Ceste na območju BTC-ja in priključka  

Leskoškove ceste

• Cesta v Gorice – »Črni log«

• Dolenjska cesta

• Linhartova cesta

• Gregorčičeva ulica

• Obvozna cesta Gameljne 

• Obvozna cesta Sostro

• Industrijska cesta (od Hladilniške poti do Zaloške ceste)

• Šmartinska cesta (od podvoza do avtocestnega obroča)

Z Vodovodnim mostom 
bomo povezali 
Ljubljansko barje in 
naselja na Rakovi jelši.

V Črni vasi prenavljamo vse komunalne 
in druge vode – vodovod, kanalizacijo, 
plinovod, električno in telekomunikacijsko 
napeljavo, javno razsvetljavo – ter urejamo 
pločnik, kolesarsko stezo in vozišče. S 
tem bomo zagotovili varnejše, udobnejše 
in prijetnejše površine za vse udeležence 
v prometu ter višjo kakovost bivanja za 
okoliške prebivalke in prebivalce.
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Tukaj dobro poskrbijo 
zame in moje zdravje

V Ljubljani z nenehnimi izboljšavami zagotavljamo 

kakovosten ter celovit sistem zdravstvenega 

varstva na primarni ravni. Ta obsega osnovno 

zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost ter jo 

kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni 

zdravstveni zavodi in koncesionarji.

Zdravstveno varstvo zagotavljamo v enotah 

Zdravstvenega doma Ljubljana (Bežigrad, Center, 

Moste-Polje, Šiška, Šentvid, Vič-Rudnik), ki delujejo 

na 11 glavnih lokacijah v mestu in ambulanti Splošne 

nujne medicinske pomoči v Ljubljani, ki deluje 24 

ur na dan v Urgentnem centru Univerzitetnega 

kliničnega centra Ljubljana. V skladu s strokovnimi 

smernicami in ob spoštovanju etičnih načel ZD 

Ljubljana zagotavlja kakovosten in optimalen dostop 

do zdravstvenih storitev, saj so njegove enote 

geografsko enakomerno razpršene po mestu in 

dostopne z javnim potniškim prometom. Poleg tega 

mrežo dopolnjuje še preko 100 koncesionarjev po 

celotnem območju občine.

Kakovostno, učinkovito in neprekinjeno preskrbo z 

zdravili, izdelki ter storitvami za ohranjanje zdravja 

zagotavljamo v Javnem zavodu Lekarna Ljubljana, 

ki je leta 2019 obeležil 70. obletnico delovanja. Mrežo 

lekarniške dejavnosti v Ljubljani sestavlja 29 enot 

Lekarne Ljubljana (v Sloveniji 54 enot ter podružnic 

Lekarne Ljubljana) in 14 koncesionarjev. Javno 

mrežo lekarn ves čas posodabljamo s prenovami, 

tehnološkimi rešitvami (lekarniški roboti) in z 

vzpostavljanjem novih enot.

Kako pomemben del zdravstvenega sistema so 

naši javni zavodi, se je še posebej izkazalo v času 

epidemije covid 19. V ZD Ljubljana smo organizirali 

vstopno točko za odvzem brisov na SARS-CoV-2 in 

vzpostavili cepilni center, na daljavo pa smo uspešno 

nudili podporo bolnikom z arterijsko hipertenzijo 

in sladkorno boleznijo tipa 2. Lekarna Ljubljana je 

tudi v tem času zagotavljala neprekinjeno oskrbo z 

zdravili in drugimi izdelki ter nudila strokovne nasvete 

uporabnikom.

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

Mobilna simulacijska 
enota SIM mobil 
predstavlja prvi 
tovrstni izobraževalni 
program v Sloveniji in 
v tem delu Evrope ter 
prinaša najsodobnejšo 
obliko praktičnega 
usposabljanja z uporabo 
simulatorjev. Namenjena 
je tako zdravstvenim 
ekipam kot laikom. Poleg 
prostora za simulacijo 
ima tudi sobo, kjer se 
udeleženci pogovorijo, 
kaj so se naučili.

Avtomatiziran 
laboratorijski sistem 
za analizo vzorcev 
krvi je visoko zmogljiv 
in tehnološko 
najnaprednejši sistem v 
osnovnem zdravstvu v 
Sloveniji. Za uporabnike 
zdravstvenih storitev 
smo občutno 
skrajšali čakanje na 
diagnostične rezultate, 
zdravstvenemu osebju 
pa olajšali delo in jim 
zagotovili večjo varnost 
pred okužbami.

Od leta 2018 smo 
za sofinanciranje 
programov javnih 
zavodov in nevladnih 
organizacij na področju 
zdravstva namenili  
11 milijonov evrov.
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S številnimi socialnovarstvenimi programi, 

storitvami in aktivnostmi si prizadevamo za družbeno 

enakost in za širok pristop k dostopnosti za vse 

meščanke in meščane, pri tem pa še posebno 

pozornost namenjamo ranljivim skupinam in 

smo tudi prostovoljstvu prijazno mesto. 

V času epidemije je bilo izjemnega pomena, da 

so bili vsi programi, ki jih v Mestni občini Ljubljana 

sofinanciramo nevladnim organizacijam, sicer v 

prilagojeni obliki, ves čas dostopni uporabnikom in 

uporabnicam. 

Lekarna Mirje, ena od najstarejših lekarn v mestu (začetek 1906), je 
ponovno zaživela v vsem svojem sijaju. S prenovo in restavriranjem 
originalne opreme smo zagotovili še boljši in lažji dostop do zdravil 
ter ostalih izdelkov za ohranjanje zdravja meščank in meščanov 
Ljubljane, prav tako pa smo ohranili delček zgodovine, ki je 
neprecenljive vrednosti tudi za vse naslednje generacije.

V sklopu projekta 
Energetsko napredni 
smo ZDL Šiška in ZDL 
Moste-Polje celovito 
energetsko prenovili in 
za prenovi prejeli tudi 
sredstva Kohezijskega 
sklada. Na fotografiji je 
prenovljen ZDL Šiška.

V letu 2018 smo skupaj 
z Društvom SOS 
telefon ter sodelujočimi 
partnerji v Galeriji 
Kresija pripravili zelo 
odmevno razstavo »Ko 
je drugič udaril v vrata, 
sem čez luknjo prelepila 
plakat«, katere častni 
pokrovitelj je bil župan. 
Umetniške stvaritve so 
tako na eni strani kazale 
življenjsko zgodbo 
posameznic, ki so se 
zaradi nasilja umaknile 
v varno hišo, po drugi 
strani pa so imele 
sporočilno vrednost, 
da je izhod iz nasilja 
mogoč.

Celovito oskrbo na domu za starejše, kronično bolne 

in invalide v mestu nudimo v Zavodu za oskrbo na 

domu Ljubljana, ki v letu 2022 praznuje 20. letnico 

delovanja. Je največji izvajalec javne službe pomoči 

na domu v državi, v njem letno nudimo pomoč več 

kot 1.500 uporabnikom. Zavod za oskrbo na domu 

je poleg svoje osnovne dejavnosti prek različnih 

projektov uvajal brezplačne inovativne storitve. 

Javno storitev pomoč na domu od leta 2009 v MOL 

izvaja tudi koncesionar Zavod Pristan. 

Z navedenimi aktivnostmi, programi in projekti v 

mestu krepimo zdravo, dostopno, odprto in 

enakopravno družbeno okolje, v katerem živimo 

skupaj in spoštujemo vse različnosti.

S sofinanciranjem programov in storitev 
nudimo meščankam in meščanom 
pomoč pri soočanju z različnimi 
težavami (z osamljenostjo, težavami v 
duševnem zdravju, težavami povezanimi 
s starostjo ali oviranostjo, prekomerno 
rabo sodobnih tehnologij in spleta, 
nasiljem itd.) ter jim zagotavljamo bolj 
kakovostno življenje.

V letu 2021 je šest lekarn postalo Demenci prijazna točka (DPT), 
v katerih se izvaja skupni program DPT in svetovanje pri demenci 
po protokolu, razvitem v Lekarni Ljubljana.

Od leta 2018 smo finančno najšibkejšim 
meščankam in meščanom za lajšanje 
njihovih materialnih stisk (za materialno 
ogroženost, šolska kosila, šolo v naravi, 
šolske potrebščine, kosila za starejše 
od 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka) 
zagotovili 5,5 milijona evrov.

Nove pridobitve ali večje 
prenove 2018–2022

• Prizidek ZDL Bežigrad 

• Energetska prenova ZDL Šiška

• Energetska prenova ZDL Moste-Polje 

• Nov avtomatiziran laboratorijski sistem 

za analizo vzorcev krvi 

• Prva mobilna Simulacijska enota  

SIM mobil 

• Vstopna točka za odvzem brisov na 

SARS-CoV-2 (drive-in) 

• Namestitev klančin v mestnem središču 

za še lažjo dostopnost

• Nova Lekarna Aleja

• Nova Lekarna Vilharjeva

• Prenovljena Lekarna Mirje

• Nova Lekarna Grosuplje pri ZD 

Grosuplje 

• Nova Lekarna Sončni log v Logatcu

• Nova enota Lekarne Ljubljana v Cerknici 

• Nova Lekarna Bežigrajski dvor

• Nova podružnica Lekarne Ljubljana v 

Velikih Laščah

• Nova podružnica Lekarne Ljubljana v 

Zagradcu

• Nove specializirane prodajalne LL 

Grosista LL Viva v Ljubljani, Postojni, 

Litiji in Idriji

• Nova podružnica Lekarne Ljubljana v 

Podpeči

• Nova podružnica Lekarne Ljubljana v 

občini Dobrepolje

• Energetska prenova Viške hiške in 

predaja prostorov Slovenski filantropiji

Kot prva v Sloveniji je Lekarna Ljubljana razvila storitev 
telefarmacije, ki uporabnikom prek sodobnih telekomunikacijskih 
tehnologij omogoča posvet z magistrom farmacije na daljavo. 
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V Zavodu za oskrbo na domu smo v sklopu projekta CrossCare 
uporabnicam in uporabnikom omogočali brezplačno delovno terapijo, 
fizioterapijo, zdravstveno nego in dietetiko. Brezplačno delovno terapijo 
smo zaradi njene učinkovitosti z dodatnimi proračunskimi sredstvi 
zagotovili tudi po končanju projekta, nadaljevali bomo tudi s fizioterapijo.

Več kot 200 voznikov 
prostovoljcev LPP je v času 
epidemije, ko se je mesto 
dobesedno ustavilo, z 
električnimi vozili e-urban 
nesebično skrbelo, da 
otroci in starejši niso ostali 
brez toplega obroka.

Z nameščanjem klančin, ki so v 
celoti izdelane v lesni delavnici 
javnega podjetja Voka Snaga, 
lajšamo dostop do prostorov v 
starem mestnem jedru, ki so v 
lasti mesta, hkrati pa spodbujamo 
tudi zasebne lastnike trgovin in 
lokalov, da sledijo mestnemu 
zgledu in prilagodijo tudi vhode v 
svoje zgradbe.

V letu 2020 smo 
skupaj z Rdečim 
križem Slovenije – 
Območnim združenjem 
Ljubljana zasnovali 
projekt Ljubljana, 
mesto solidarnosti, 
ki vzpodbuja lepa, 
solidarna dejanja 
med ljudmi, ustvarja 
medsosesko povezanost 
in prispeva k boljšemu 
vzdušju v mestu. 

Na podlagi zakona (do)plačujemo stroške 
institucionalnega varstva meščank in 
meščanov MOL v domovih za starejše in 
posebnih socialnih zavodih za odrasle, 
za kar smo v zadnjih petih letih namenili 
približno 36 milijonov evrov.

Za področje oskrbe na domu smo od leta 
2018 zagotovili več kot 14 milijonov  
evrov. Storitev subvencioniramo v višini 
okrog 80 %.

S certifikatom LGBT prijazno, ki smo 
ga do leta 2022 podelili že več kot  
50 javnim in zasebnim organizacijam, 
ozaveščamo o človekovih pravicah in 
prispevamo k bolj vključujočemu okolju 
za vse. 

Projekt LGBT prijazno je bil na natečaju 
Emerging Europe Awards prepoznan 
kot najboljša enakosti prijazna 
iniciativa leta 2019.

Od Evropske komisije smo prejeli srebrno 
nagrado za dostopnost Access City 
Award 2018, kar dokazuje, da smo na 
samem vrhu evropskih mest na področju 
dostopnosti osebam z oviranostmi 
in starejših, ki jim z raznovrstnimi 
storitvami, programi in ureditvami 
javnega prostora lajšamo vsakdan.
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Delamo naprej

Zgradili bomo:

• ZDL Jarše

• ZDL Metelkova (tudi Center za 

preprečevanje in zdravljenje odvisnih 

od prepovedanih drog) 

• ZDL Rudnik

ZDL Jarše

ZDL Metelkova
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Tukaj sem doma

Potrebe po varnem in trajnem najemu stanovanja 

so v Ljubljani zelo velike, zato v skladu z zakoni na 

stanovanjskem področju oblikujemo različne ukrepe, 

s katerimi povečujemo javni najemni stanovanjski 

fond. Svoj dom so tako danes v neprofitnih najemnih 

stanovanjih ali novih ljubljanskih soseskah z javnimi 

najemnimi stanovanji že našle številne mlade družine 

in posamezniki. 

V Mestni občini Ljubljana smo ena redkih lokalnih 

skupnosti z lastnim stanovanjskim skladom, ki mu 

namenjamo dodatna finančna sredstva. Celotno 

upravljanje s stanovanjskimi enotami, ki so v lasti 

mesta – najemnimi stanovanji vključno z namenskimi 

najemnimi oskrbovanimi stanovanji ter bivalnimi 

enotami za socialno šibke, starejše in za mlade, 

izvaja Javni stanovanjski sklad MOL (JSS MOL), ki 

je eden redkih javnih investitorjev, ki nenehno vlaga v 

nove stanovanjske enote. 

Letno razpisujemo posojila za obnove stanovanjskih 

enot v lasti meščank in meščanov, omogočamo 
ugodne rentne odkupe stanovanjskih enot, 

nakupe stanovanj po modelu deljenega lastništva 

kot javno-zasebnega partnerstva, zagotavljamo 

tudi nadomestne stanovanjske enote za potrebe 

realizacije razvojnih projektov mesta.

Tudi v prihodnosti načrtujemo ureditev kakovostnih 

stanovanjskih enot oziroma gradnjo sosesk po meri 

prebivalcev. Z njimi bo še več družin, posameznikov 

in parov, ki potrebujejo streho nad glavo, dobilo 

možnost cenovno dostopne, trajne in varne 

stanovanjske rešitve. 

Za gradnjo, nakupe in 
obnovo stanovanjskih 
enot smo od leta 2018 
namenili skupaj približno 
64 milijonov evrov.

Nova stanovanjska 
soseska Brdo II s 
174 stanovanji.
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Nove pridobitve in  
večje prenove 2018–2022

• Stanovanjska soseska Brdo II – 174 stanovanj

• Stanovanjska soseska Rakova Jelša II –  

156 stanovanj

• Stanovanjsko-poslovna soseska Polje IV –  

64 stanovanjskih enot (od tega 16 bivalnih enot)

• Večstanovanjska stavba na Zaloški – 38 stanovanj

• Prenovljena stavba na Vodnikovi cesti za  

12 varovancev Dolfke Boštjančič Draga

• Večstanovanjska stavba na Zarnikovi ulici – novih 

7 bivalnih enot

• Večstanovanjska stavba na Pečinski – 6 stanovanj

• Stavba na Kunaverjevi – 3 stanovanja

• Nakup starejšega stanovanja na Cesti španskih 

borcev in starejše bivalne enote na Fabijanijevi.

V obdobju od leta 2007 do danes smo 
z gradnjo, prenovo/rekonstrukcijo ali 
nakupi povečali stanovanjski fond za 
več kot 1.500 stanovanjskih enot oz. za 
več kot 45 %. Skupaj upravljamo že s 
4.433 enotami. 

Od leta 2018 smo z novogradnjami, 
nakupi in večjimi prenovami zagotovili 
dodatnih 451 stanovanjskih enot, od tega 
24 bivalnih enot za začasno reševanje 
stanovanjskih potreb socialno najbolj 
ogroženih oseb. 

Do leta 2026 
bomo v Javnem 
stanovanjskem skladu 
MOL zagotovili še 
okoli 1.000 dodatnih 
stanovanjskih enot. 

Od leta 2018 smo objavili javne razpise 
za dodelitev 750 neprofitnih najemnih 
stanovanj in za 60 namenskih najemnih 
stanovanj za mlade.

Soseska Polje IV je z novo enoto Mestne 
knjižnice Ljubljana, večnamensko dvorano 
in načrtovano lekarno postala še prijaznejše 
bivanjsko okolje po meri svojih prebivalcev. 
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Večstanovanjska stavba 
na Zaloški

V javnih stanovanjskih 
projektih veliko pozornosti 
namenimo tudi prilagoditvi 
stanovanj osebam z gibalnimi 
in senzornimi oviranostmi. 
Tako smo v stanovanjski 
soseski Brdo II poskrbeli 
za odprte bivalne površine, 
vanjo umestili veliko zelenja 
in otroških igrišč, hkrati pa 
poskrbeli, da so vse javne 
površine dostopne tudi 
osebam z oviranostmi.

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 tudi Javni stanovanjski sklad Mestne občine 
Ljubljana – trenutno 82 oskrbovanih stanovanj:  
60 v Trnovem, 10 v Dravljah, 12 v Murglah.

Fond stanovanjskih bivalnih enot za 
socialno najšibkejše smo od leta 2018 
iz 426 enot povečali na 450.

V letu 2021 spremenjen zakon omogoča povišanje 
neprofitnih najemnin. Neprofitna najemnina v 
novozgrajenem stanovanju v velikosti približno  
50 m2, ki je pred navedeno spremembo zakonodaje 
znašala 3,52 evrov za kvadratni meter, bo po uveljavitvi 
končnega dviga znašala 5,38 evrov za kvadratni meter. 
Upravičencem do pomoči bodo zagotovljene subvencije.
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Delamo naprej

Zgradili bomo:

• stanovanjsko sosesko Rakova jelša I – 99 stanovanj,

•  stanovanjsko sosesko Novi center na Povšetovi – 361 stanovanj,

•  stanovanjsko sosesko Litijska-Pesarska – 97 stanovanj,

•  stanovanjsko sosesko Jesihov štradon – 44 stanovanj,

•  stanovanjsko sosesko Zvezna ulica – 87 stanovanj,

•  stanovanja na Resljevi – 35 stanovanj,

•  stanovanja v Zeleni jami (nakup od zasebnega investitorja) – 88 stanovanj,

• stanovanjsko sosesko Rakova jelša III – 156 stanovanj,

•  novo Zavetišče za brezdomce,

• stanovanja na treh lokacijah ob Cesti dveh cesarjev.

Ob Povšetovi ulici 
načrtujemo izgradnjo 
nove stanovanjske 
soseske s 360 
mestnimi najemnimi 
stanovanjskimi enotami, 
podzemno garažo ter 
prometno in komunalno 
infrastrukturo.

Že s prvo spremembo občinskega prostorskega načrta 
na območju Mestne občine Ljubljana leta 2010 smo 
omogočili gradnjo 40.000 stanovanj. Sledile so še štiri 
spremembe in z vsako smo omogočili gradnjo novih 
stanovanjskih območij in prenove že obstoječih.

V letu 2022 zasebni investitorji že gradijo 2.000 stanovanj, 
v načrtu pa je še dodatnih 3.000 na podlagi že sprejetih 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov. V pripravi so še 
novi načrti, ki bodo omogočili dodatno gradnjo stanovanj. 
S tem, ko ustvarjamo pogoje za gradnjo stanovanj, 
vplivamo na nižanje cene stanovanj na trgu.
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Tukaj rastem, se učim in 
napredujem 

Ljubljana je mesto, prijazno otrokom in družinam. 

S široko mrežo javnih zavodov zagotavljamo 

kakovostno vzgojo in izobraževanje v: 23 javnih 

vrtcih na 105 lokacijah, 47 javnih osnovnih šolah 

na 66 lokacijah, 4 javnih glasbenih šolah na 10 

lokacijah, Javnemu zavodu Mala ulica – centru za 

otroke in družine v Ljubljani, Svetovalnemu centru 

za otroke, mladostnike in starše Pika ter Javnemu 

zavodu Cene Štupar – centru za izobraževanje 

Ljubljana.

Za boljše pogoje na področju vzgoje in 

izobraževanja aktivno prenavljamo in gradimo 

nove vrtce in šole, s katerimi povečujemo 

kapacitete oddelkov in vzpostavljamo bolj 

zdravo okolje za otroke in sodelavce. Obnavljamo 

kuhinje, jedilnice, večnamenske prostore za druženje 

otrok, knjižnice in specializirane učilnice. Gradimo 

in obnavljamo otroška in šolska igrišča, dotrajane 

telovadnice in druge zunanje površine šol in vrtcev, 

zamenjujemo inštalacije, okna, ogrevalne sisteme, 

kanalizacijo, sanitarije, izboljšujemo razsvetljavo in z 

akustičnimi posegi zmanjšujemo hrup. 

V Mestni občini Ljubljana skrbimo, da so objekti 

varni, da dosegajo najvišje zakonsko določene 

standarde potresne in požarne varnosti ter da so 

v skladu s trajnostno naravnanostjo MOL visoko 

energetsko učinkoviti in bivanjsko prijazni. Prav tako 

je pomembno, da šole, pa tudi vrtci, razpolagajo z 

zadostnimi ter primerno organiziranimi prostorskimi 

zmogljivostmi, ki ustrezajo potrebam sodobnega, 

otrokom in zaposlenim prijaznega programa vzgoje 

in izobraževanja. Pri načrtovanju in izvedbi iščemo 

tehnološke rešitve, ki so z vidika zanesljivosti, 

učinkovitosti in zdravstvene neoporečnosti skladne z 

zakonodajo in strokovnimi smernicami. Pri umeščanju 

v okolje in oblikovanju prostora upoštevamo 

posebnosti urbanega okolja, individualne potrebe 

otrok, potrebe vrtcev in šol kot skupnosti, pa tudi 

možnost za udejanjanje in razvoj sodobnih, celostnih 

in vključujočih vzgojno-izobraževalnih pristopov. 

V Javnem zavodu 
Mala ulica z različnimi 
programi, ki potekajo 
v mestnih gozdovih, 
otrokom prek gozdne 
pedagogike približamo 
naravo, saj je stik z njo 
nujno potreben za zdrav 
celosten razvoj otrok.

Po celostni prenovi 
Konservatorija za glasbo 
in balet Ljubljana je 
uporabnikom v statično 
in protipotresno 
varnem objektu na voljo 
sodobna koncertna 
dvorana z vrhunsko 
akustiko, tri dodatne 
učilnice in zunanji 
kulturni ambient.

Festival Junij v Ljubljani od leta 2019 začenjamo s koncertom zlatih devetošolcev 
in njihovih šolskih glasbenih skupin. Nastop na velikem odru Kongresnega trga, na 
katerem predstavijo svoje glasbene talente, je brez dvoma veliko doživetje.
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Otroci s posebnimi potrebami so v rednih oddelkih 

naših vrtcev deležni dodatne strokovne pomoči ali 

pa so vključeni v razvojne oddelke vrtca, ki izvajajo 

prilagojen program predšolske vzgoje. Tako smo 

v letu 2018 odprli prvi specializirani razvojni 

avtistični oddelek v vrtcu Pedenjped, zaradi 

spodbudnih razvojnih rezultatov otrok ter izraženem 

zadovoljstvu staršev in zaposlenih vrtca pa v letu 

2020 še dva, v vrtcu Vodmat in vrtcu Miškolin. 

S projektom nadaljujemo, naš dolgoročni cilj je 

povečanje mreže z odprtjem specializiranih oddelkov 

v vsaki četrtni skupnosti.

Z vsakoletnimi javnimi razpisi na področju predšolske 

vzgoje in izobraževanja sofinanciramo vrsto 

projektov nevladnih organizacij ter javnih zavodov, 

med njimi smo še posebej ponosni na program 

ozaveščanja otrok in mladine o trajnostnem razvoju, 

ki poteka od leta 2018, katerega posebnost je, da 

se financira iz prihrankov, ki so rezultat energetske 

prenove mestnih javnih stavb.

Celovito obnovljen vrtec 
Viški gaj, enota Zarja

V Mestni občini Ljubljana 
vlaganja v znanje ne 
razumemo kot strošek, 
temveč kot naložbo, ki 
bogati življenje v mestu. 
Predšolski vzgoji in 
izobraževanju je tako letno 
namenjenega skoraj tretjina 
celotnega proračuna občine. 

V proračunu MOL smo v obdobju 
2018 – 2022 za področje predšolske 
vzgoje in izobraževanja namenili 
skupaj 536 milijonov evrov, od 
tega 200 milijonov za investicije v 
infrastrukturo vrtcev in šol.

Investicije v vrtce 2018–2022

Novogradnje

• Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo – nov objekt 

 

Celovite obnove

• Vrtec Vodmat, enota na Korytkovi 26 

• Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara 

• Vrtec Galjevica, enota Galjevica – obnova objekta 

ter izgradnja večnamenskega prostora 

• Vrtec Najdihojca, enota Biba – obnova objekta s 

prenovo centralne kuhinje

• Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav 

• Vrtec Jelka, enota Palčki 

• Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta 

• Vrtec Viški gaj, enota Zarja 

• Vrtec Kolezija, enota Murgle – obnova objekta z 

izgradnjo večnamenskega prostora in prenovo 

kuhinje 

• Vrtec Ciciban, enota Ajda – obnova objekta z 

izgradnjo večnamenskega prostora

• Vrtec Trnovo, enota Kolezijska 

• Vrtec Viški vrtci, enota Rožna dolina – obnova 

objekta z dozidavo in prenovo kuhinje

• Vrtec Šentvid, enota Sapramiška – obnova objekta 

z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave

• Vrtec Pedenjped, enota Učenjak – obnova objekta 

s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov

• Vrtec Pedenjped, enota Šlik-Šlak 

 

Energetske obnove

• Vrtec Jelka – enota Jelka 

• Vrtec Najdihojca – enota Čenča 

• Vrtec H.C. Andersen – enota Lastovica 

 

Nova igrišča

• Vrtec Galjevica, enota Jurček – celovita ureditev 

igrišča

Celovito obnovljen vrtec 
Jelka, enota Palčki
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Nova enota Vrtca 
Pedenjped v Kašlju, 
Pedenjcarstvo, je bila 
za odlično zasnovo in 
gradnjo po trajnostnih 
načelih nagrajena z visoko 
arhitekturno nagrado  
Zlati svinčnik 2018.

Celovito obnovljen vrtec 
Kolezija, enota Murgle

Za večjo kakovost v predšolski vzgoji 
zagotavljamo nadstandard v vrtcih: krajši 
tabori, zimovanje, letovanje in druge dejavnosti 
v zadnjem letu pred šolanjem, sofinanciramo 
zimovanje/ letovanje v počitniških domovih 
MOL, financiramo spremljevalce in specialne 
pedagoge za otroke s posebnimi potrebami.
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Vrtec Najdihojca, enoto Biba 
smo celovito statično in 
energetsko sanirali, prenovili 
smo tudi centralno kuhinjo.

Izvedbo energetskih 
ukrepov, ki je sofinancirana 
z nepovratnimi sredstvi, 
izvajamo v javno-zasebnih 
partnerstvih (EOL).

Vrtec Pedenjped, enoto 
Učenjak smo celovito 
prenovili, dozidali tri oddelke 
ter obnovili kuhinjo.
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Z novim prizidkom 
večnamenske dvorane 
vrtca Galjevica smo 
pomembno obogatili 
vzgojno izobraževalno 
delo za 200 otrok, 
zaposlene in starše 
otrok, ki obiskujejo 
enoto Galjevica.

Celovito obnovljen vrtec Miškolin, 
enota Rjava cesta

Celovito obnovljen vrtec Ciciban, 
enota Ajda je dostopen tudi 
gibalno oviranim uporabnikom. 

Z energetskimi obnovami stavb 
zmanjšujemo porabo energentov, 
povečujemo delež obnovljivih virov energije 
in znižujemo emisije toplogrednih plinov. 
Tako smo prihranili skupno že skoraj  
12 milijonov kWh, kar predstavlja 3.800 ton 
CO2 izpustov manj. To je vrednost, ki jo letno 
vsrka skoraj 200.000 dreves.
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Investicije v osnovne 
šole 2018–2022

Novogradnje

• OŠ Oskarja Kovačiča – nov prizidek 

k matični šoli 

• OŠ Milana Šuštaršiča – nov prizidek 

• OŠ Zadobrova – nov prizidek

• OŠ Vižmarje Brod – nova športna 

dvorana

• OŠ Vič – nov prizidek

• OŠ Vrhovci – prizidava in 

preureditev dela objekta

• OŠ Koseze – nov prizidek s 

knjižnico 

• OŠ Miško Kranjec – nov prizidek 

ter delna preureditev osrednjega 

objekta 

 

Celovite obnove

•  OŠ n. h. Maksa Pečarja – nova 

športna dvorana in obnova objekta 

na Črnuški

• OŠ Jožeta Moškriča 

• OŠ Franca Rozmana Staneta 

• OŠ Vodmat 

• OŠ Poljane 

• OŠ Oskarja Kovačiča – podružnica 

Rudnik – obnova objekta s 

preureditvijo hišniškega stanovanja 

• OŠ Nove Fužine – obnova objekta 

z nadzidavo in prenovo prostorov 

šole in vrtca ter obnova šolskega in 

športnega igrišča

• OŠ Riharda Jakopiča – rušitev in 

novogradnja prizidka s telovadnico 

ter obnova osrednjega objekta 

• OŠ Martina Krpana – rušitev 

in novogradnja prizidka ter 

obnova osrednjega objekta

• OŠ Livada – obnova objekta z 

dozidavo učilnic

• OŠ Kolezija, lokacija Splitska 

13 – obnova objekta z 

nadomestno gradnjo ter 

prizidavo telovadnice 

• OŠ Zalog – obnova objekta 

s prenovo kuhinje, ureditvijo 

knjižnice ter prizidavo 

telovadnice 

• OŠ Trnovo 

Energetske obnove

• OŠ Danile Kumar – stavba II 

• OŠ Polje

Nova šolska športna in 

otroška igrišča

• OŠ n. h. Maksa Pečarja 

• OŠ Franca Rozmana Staneta 

• OŠ Mirana Jarca 

• OŠ Jožeta Moškriča 

• OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Nove kuhinje

• OŠ Danile Kumar 

•  OŠ Spodnja Šiška 

•  OŠ Kolezija, lokacija Cesta v 

Mestni log

OŠ n. h. Maksa Pečarja 
ima novo telovadnico, 
zunanje šolsko in 
športno igrišče ter je 
celovito obnovljena.

Otrokom v ljubljanskih 
osnovnih šolah 
zagotavljamo nadstandard: 
sofinanciramo organizirano 
jutranje varstvo tudi za 
učence 2. in 3. razreda, 
svetovalne delavce, 
knjižničarje, učitelje v 
oddelkih podaljšanega 
bivanja ter spremljevalce 
gibalno oviranih in 
dolgotrajno bolnih otrok.

V obdobju 2018 – 2022 smo 
za nadstandardne storitve 
v osnovnih šolah namenili 
15,5 milijona evrov.

Učencem, učiteljem 
in drugim sodelavcem 
osnovnih šol s prenovami, 
ki sodijo v okvir pametnih 
rešitev, zagotavljamo 
kakovostno učno okolje, 
hkrati pa z energetskimi 
sanacijami privarčujemo in 
varujemo naše okolje.

13vzgoja in izobraževanje

195



Celovito obnovljena  
OŠ Vodmat

Poleg energetske 
prenove so se na OŠ 
Poljane razveselili 
prenovljene šolske avle.

OŠ Riharda Jakopiča 
je v letu 2021 doživela 
najobsežnejšo prenovo. 
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OŠ Martina Krpana je 
celostno prenovljena.

V preteklih štirih letih
smo podelili 457 štipendij 
nadarjenim dijakom 
in študentom in zanje 
namenili skoraj 3 milijone 
evrov. Doslej smo s 
štipendijami za nadarjene 
skupno podprli že 1.728 
dijakov in študentov.

Na OŠ Livada smo dozidali dve novi učilnici.

V osnovni šoli Livada, ki jo obiskujejo 
otroci iz 28 različnih držav, uspešno 
udejanjamo načelo »Živimo skupaj in 
spoštujemo vse različnosti«. 

OŠ Jožeta Moškriča je celovito obnovljena, 
uredili smo tudi novo šolsko igrišče.
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Več prostora in sodobne 
opreme imajo v prenovljeni 
OŠ Nove Fužine.

Ob prihodu ukrajinskih beguncev v 
Slovenijo smo ugodili vsem prispelim 
prošnjam za vključitev ukrajinskih otrok 
v ljubljanske osnovne šole.

Med epidemijo, ko so bile šole zaprte, 
smo otrokom iz socialno šibkih družin 
vsak dan priskrbeli topel obrok. Skupno 
smo zagotovili več kot 30.000 obrokov. 

Za še kakovostnejše 
izvajanje širokega 
nabora programov 
Centra Cene Štupar,  
ki je največja institucija 
za izobraževanje 
odraslih v Sloveniji, 
smo kupili in celostno 
prenovili prostore na 
Šmartinski cesti.
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Delamo naprej

Novogradnje

• Vrtec Trnovo, enota Karunova – rušitev in novogradnja 

objekta z 12 oddelki ter oblikovanje doživljajske 

povezave s sosednjo enoto Kolezijska 

• Vrtec Galjevica, enota Galjevica – nov dodatni objekt

• Vrtec Zelena Jama, enota Vrba – nov prizidek 

• OŠ Sostro – nov prizidek

• Center Janeza Levca – nov prizidek z učnimi 

delavnicami 

• OŠ Kolezija (mala šola) – nov šolski objekt

• OŠ Milana Šuštaršiča – rušitev in novogradnja 

telovadnice ter delna preureditev osrednjega objekta 

• OŠ Božidarja Jakca – rušitev in novogradnja telovadnice 

in novo zunanje igrišče

• OŠ Šentvid – nova telovadnica

•  OŠ Vrhovci – novo igrišče

• OŠ Brdo – nov objekt za predšolsko vzgojo in 

osnovnošolsko izobraževanje z novim igriščem (v 

primeru prostorske stiske)

Celovite obnove

• Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri – prenova vrtca 

z dozidavo z večnamenskim prostorom in povečanjem 

ter posodobitvijo igralnic

• Vrtec Mojca, enota Kekec – prenova vrtca 

• OŠ Savsko naselje – prenova in dozidava ter nadzidava 

objekta z ureditvijo nove večnamenske dvorane in  

novo kuhinjo 

• OŠ Prule – prenova šole, rušitev in izgradnja nove 

telovadnice in celovita ureditev igrišča 

• OŠ Ketteja in Murna – prenova in dozidava objekta

• OŠ Koseze – prenova šole in izgradnja telovadnice

• OŠ Spodnja Šiška – prenova šole in nov vadbeni prostor 

• OŠ Prežihovega Voranca – prenova šole ter rušitev in 

novogradnja telovadnice

Na osnovni šoli Milana Šuštaršiča bomo zgradili novo 
telovadnico ter delno preuredili osrednji objekt.

Center Janeza Levca 
bo bogatejši za nov 
prizidek z učnimi 
delavnicami.

Osnovno šolo 
Prežihovega Voranca 
bomo celovito prenovili 
ter zgradili novo 
telovadnico.

V obdobju 2018–2022 
smo centru Janeza 
Levca Ljubljana 
za osnovnošolsko 
izobraževanje in 
usposabljanje otrok 
ter mladostnikov s 
posebnimi potrebami 
namenili 2,6 milijona 
evrov. 
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Tukaj imam prijatelja

V Ljubljani posebno skrb posvečamo razvoju 

mladinske politike in mladinskega dela. Urad za 

mladino MOL, ki že od leta 1995 deluje v okviru 

Mestne občine Ljubljana, koordinira prostočasne 

aktivnosti na področju dela z mladimi, spodbuja 

nove aktivnosti in priložnosti za mlade ter se odziva 

na potrebe mladih v mestu.

Ob prvem podaljšanju veljavnosti naziva »Mladim 

prijazna občina« smo sprejeli Strategijo Mestne 

občine Ljubljana za mlade 2016–2025 ter s tem 

vzpostavili celovito in trajnostno naravnano občinsko 

politiko v mladinskem sektorju na vseh področjih, 

ki vplivajo na položaj in perspektivo mladih v 

družbi. Ob drugem podaljšanju, leta 2020, pa smo 

uspešno pokazali, da načrtno razvijamo področje 

mladinske politike in učinkovito sprejemamo in 

izvajamo ukrepe, zlasti na naslednjih področjih: 

obravnavanje področja mladine, participacija 

mladih, organiziranje, informiranje, zaposlovanje 

in izobraževanje mladih, stanovanjska politika 

ter mobilnost mladih.

Enega od temeljev ljubljanske mladinske politike 

predstavlja Javni zavod Mladi zmaji, katerega 

namen je izvajanje programov, ki mladim in 

odraščajočim omogočajo kakovostno preživljanje 

prostega časa ter mladim in njihovim družinam 

z območja MOL zagotavljajo možnost razvoja in 

podpore na poti do njihove samostojnosti.

Drugi temelj predstavljajo stabilne politične razmere 

v mestu, ki so omogočile, da smo v sodelovanju z 

mladinskimi organizacijami v preteklem obdobju 

izoblikovali večnivojski sistem trajnostne podpore 

mladim, ki se je tudi v kriznem obdobju pandemije 

koronavirusne bolezni pokazal kot odporen, 

učinkovit in stabilen. 

Poleg financiranja in sodelovanja z javnim 

zavodom Mladi zmaji trajnostna podpora zajema 

tudi večletno financiranje programov mladinskih 

centrov v upravljanju nevladnih organizacij in Centra 

za socialno delo ter redno, večletno financiranje 

projektov in programov za mlade, ki jih izvajajo 

mladinske in druge nevladne organizacije.

V Kašlju smo ustvarili nov javni 
prostor, katerega osrednja 
točka je Borc, odsluženi 
mestni avtobus, ki smo mu 
vdihnili novo življenje. Njegov 
program je zasnovan na treh 
vsebinskih stebrih za mlade, 
in sicer hrana ter druženje, 
kultura in zabava ter učna 
pomoč in znanje.

Za delovanje javnega zavoda 
Mladi zmaji smo od leta 2018 
namenili 2.688.217 evrov.

Javni zavod Mladi zmaji je v 
zadnjem štiriletnem obdobju 
delovanja četrtnih mladinskih 
centrov dodal še mobilni 
mladinski center Ljuba in 
Drago, ekipo mladinskih 
uličnih delavcev, program 
mobilnega psihosocialnega 
svetovanja, radio Eter ter 
skupnostni center Borc.
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Na področju razvoja mladinskega dela je naše 

izhodišče Evropska listina o lokalnem mladinskem 

delu, v oblikovanje katere smo bili aktivno vpeti. V 

okviru mednarodnega projekta Povezana mesta 

učenja smo zanje oblikovali spletno platformo 

Ljubljana mesto učenja, ki na enem mestu združuje 

raznolike neformalne učne priložnosti.

V Ljubljani mladinski centri delujejo na 18 stalnih 

lokacijah. Združeni so v Mrežo mladinskih centrov 

Ljubljana. Vsi uporabljajo Logbook, orodje za 

spremljanje in evalvacijo mladinskega dela, ki 

podpira načrtovanje za razvoj kakovosti njihovega 

dela ter omogoča, da je glas mladih slišan. 

V letu 2019 so se mladi 
v Črnučah razveselili 
popolnoma prenovljenih 
prostorov za kakovostno 
preživljanje prostega časa v 
obliki neformalnega učenja, 
medsebojnega druženja, 
izletov in učne pomoči. 

Eno od temeljnih načel mladinskega dela je, da 

prispeva k osebnemu in socialnemu razvoju mladih, 

zato si prizadevamo oblikovati okolje za neformalno 

učenje, v katerem so v ospredju vrednote sodelovanja, 

spoštovanja, enakopravnosti in solidarnosti. To je 

okolje, v katerem lahko vsi mladi odkrivajo in razvijajo 

svoje talente, krepijo samopodobo, sooblikujejo svoj 

življenjski prostor in so slišani. 

Med epidemijo so sodelavci javnega 
zavoda Mladi zmaji delovanje preselili na 
splet in ustanovili prvi digitalni mladinski 
center, zagotavljali psihosocialno 
pomoč na daljavo in opravljali digitalno 
mladinsko delo. 

Za sofinanciranje mladinskih 
projektov, programov ter 
mreženja mladinskih organizacij 
sredstva letno povečujemo. 
Od leta 2018 smo jim namenili 
3.356.779 evrov. 

Nove pridobitve 
2018–2022

• Prenova mladinskega 

centra Črnuče

•  Nov mobilni mladinski 

center Ljuba in Drago 

•  Nov skupnostni center 

BORC v naselju  

Španski borci
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Že leta 2019 smo iz 
odsluženega avtobusa 
skupaj z mladimi in 
sodelavci Ljubljanskega 
potniškega prometa 
ustvarili danes 
priljubljen mobilni 
mladinski center Ljuba 
in Drago. Ta skozi 
umetnost in kulturo 
povezuje sosede in 
soseske ter je dober 
primer prehoda v krožno 
gospodarstvo.

Prenovljena Palača 
Cukrarna bo postala 
osrednji mladinski 
center v Ljubljani. Pri 
snovanju in gradnji 
sodelujemo z javnim 
zavodom Mladi zmaji.

Delamo naprej

• Prenovili bomo Palačo Cukrarno, ki 

bo postala prostor mladih za mlade.

Leta 2021 so mladinski centri 
izvedli 48.000 ur aktivnosti,  
25 % teh so vodili mladi sami s 
podporo mladinskih delavk in 
delavcev. Zabeležili so več kot 
119.000 obiskov.
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Prenovljena Cukrarna je 
je skupna zmagovalka 
arhitekturnega 
tekmovanja Baumit Life 
Challenge v Valencii, 
prejela pa je tudi 
Plečnikovo medaljo za 
arhitekturno realizacijo. 

Tukaj se navdušujem nad 
živahnim kulturnim utripom

Kulturna ponudba v Ljubljani je izjemno bogata in 

raznolika: od vrhunske umetniške produkcije, do 

kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, 

kot sta na primer knjižničarstvo in kulturna dediščina. 

Z dodatno razširitvijo kulturne infrastrukture, 

prenovami in sistematičnim urejanjem javnih 

površin smo razširili mrežo kulturnih objektov 

ter prizorišč in tako ponovno dokazali, da je v 

Ljubljani kultura investicija in ne strošek. 

Že od leta 2008 vse cilje na področju kulture 

uresničujemo na podlagi štiriletnih strateških 

dokumentov. Vsa letna poročila so bila v Mestnem 

svetu doslej sprejeta brez glasu proti, kar je tesno 

povezano z dejstvom, da smo večino začrtanih ciljev 

uspešno uresničili tudi v obdobju 2018–2022. Vsi 

izvajalci kulturnih programov in projektov, od javnih 

kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila Mestna občina 

Ljubljana, do nevladnih organizacij in samozaposlenih 

v kulturi, so se še posebej izkazali v dvoletnem 

obdobju epidemije, ko so se hitro prilagodili danim 

razmeram in uspešno izvedli načrtovane programe 

in projekte, pogosto v t.i. hibridni obliki, tj. vzporedno 

v fizičnem in digitalnem prostoru.

Obseg finančne podpore nevladnim organizacijam 

smo razširili z uvedbo dvoletnega javnega razpisa za 

sofinanciranje festivalov, kakor tudi novega javnega 

poziva za sofinanciranje EU projektov. Prek rednih 

programskih in projektnih razpisov smo odprli 

nova področja z namenom načrtnega spodbujanja 

kulturno-umetnostne vzgoje in razvoja občinstev. V 

okviru programskega razpisa 2020–2023 smo uvedli 

transdisciplinarne programe kot novo področje, s 

čimer sledimo sodobnemu trendu razvoja umetniške 

ustvarjalnosti, ki presega tradicionalno delitev po 

klasičnih dejavnostih.

Vseh enajst javnih zavodov, ki jih je ustanovila 

Mestna občina Ljubljana – Center urbane kulture 

Kino Šiška, Festival Ljubljana, Ljubljanski grad, 

Lutkovno gledališče Ljubljana, Mednarodni 

grafični likovni center, Mestna knjižnica 

Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko, 

Muzej in galerije mesta Ljubljane, Kinodvor,  

15kultura v mestu 

215



Z odprtjem Galerije Cukrarna smo 
v prestolnici dobili nov prostor za 
predstavitve sodobne umetnosti 
in prostor, kjer se izvajajo procesi 
artikulacije misli, produkcije in 
prezentacije sodobnih umetniških 
projektov – tako na področju 
vizualne kot tudi intermedijske, 
performativne, zvočne, glasbene 
in ostalih oblik umetnosti.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih 

Ljubljana in Slovensko mladinsko gledališče 

Ljubljana – presega lokalni in regionalni okvir 

delovanja in dosega. Tudi dvanajsti javni zavod 

Center Rog, ki smo ga ustanovili maja 2021, bo 

potem, ko bo odprl svoja vrata v letu 2023, prinesel 

dodatno mednarodno razsežnost v kulturno življenje 

Ljubljane.  

Ljubljana je leta 2015 prejela stalni naziv 

Unescovo mesto literature. Vodnikova domačija 

se je v tem času vzpostavila kot pomembno središče 

branja, pisanja in pripovedovanja ter izpeljala številne 

povezovalne projekte na področju literature. Od leta 

2017 nosi Ljubljana tudi naziv Branju prijazna občina, 

ki ga podeljuje Zveza slovenskih splošnih knjižnic 

in Skupnost občin Slovenije. Dostopnost knjige in 

branja zagotavljamo z odlično knjižnično mrežo in 

inovativnimi storitvami. 

V procesu priprave kandidature za EPK 2025 

smo močno okrepili sodelovanje s 25 občinami 

Ljubljanske urbane regije (LUR) na področju kulture, 

ki so soglasno sprejele našo pobudo za pripravo 

Strategije razvoja kulture v LUR do leta 2027. Gre 

za prvi tovrsten dokument, ki nastaja pod okriljem 

Regionalne razvojne agencije LUR. Na ta način 

širimo vrhunske kulturne in umetniške dogodke ter 

vključujemo prebivalke in prebivalce celotne regije v 

kulturno življenje.

Ponosni smo, da so od leta 2020 na Unescov 

seznam svetovne kulturne in naravne dediščine 

uvrščena izbrana Plečnikova dela v Ljubljani, ki 

smo jih prenovili v duhu tega velikega mojstra. Vpis 

Plečnikove Ljubljane na Unescov seznam svetovne 

dediščine je dokaz, da mesto urejamo v duhu 

Plečnika, s čimer vzdržujemo in spoštujemo njegova 

dela in tradicijo. 

Področju kulture namenjamo kar  
11 do 12 odstotkov letnega proračuna 
(okrog 30 milijonov evrov letno). Ob teh 
programskih sredstvih, vsako leto v 
povprečju namenjamo med 6 in  
14 milijonov za investicije na področju 
javne kulturne infrastrukture. Sredstva 
za program in investicije v letu 2021 so 
tako skupaj znašala nekaj več kot  
50,5 milijona evrov.

Nove pridobitve  
in prenove 2018–2022

• Galerija Cukrarna

• Prenovljena Vila Zlatica

• Nova knjižnica Polje

• Prenovljeni prostori nekdanje mežnarije na 

Urhu

• Obnovljen Hostel Celica

• Obnovljena nekdanja letališka stavba in 

kontrolni stolp v Mostah ter postavitev 

Arheološkega centra Muzeja in galerij 

Mesta Ljubljane v hangarju starega 

letališča (javno-zasebno partnerstvo z 

družbo BTC) 

• Rekonstruirano in nadgrajeno poletno 

gledališče ter nova streha v Križankah 

• Prenovljene Plečnikove arkade na osrednji 

ljubljanski tržnici

• Nova stavba na Stolbi s prenovljenim 

stopniščem na Grajskem griču 

• Nova grajska vinoteka Strelec in terasa na 

Bastiji 

• Prenovljene Plečnikove Šance

• Urejena lutkarska pot na Ljubljanski grad

• Prenovljena Grajska kavarna in Zmajev 

brlog, ki omogoča celostno izvedbo 

programov za otroke

• Informacijski center z Grajsko trgovino in 

svojo blagovno znamko Friderik

• Nova fasada Centra Španski borci 

• Obnovljena streha na Centru Kina Šiška 

ter nakup nove, sodobne tehnične opreme

• Novi, udobnejši sedeži v Kinodvoru

• Prenovljen Plečnikov podhod

• Galerija »S« na Ljubljanskem gradu in 

prehod iz Galerije »S« v trakt pod dvorano 

Palacij in na Grajsko dvorišče

• Obnovljeno srednjeveško mestno obzidje 

ob trasi tirne vzpenjače

• Obnova Kazemat, najbolj avtentičnega 

prostora na Gradu 

• Prenovljen Šentjakobski oder in celovito 

prenovljena dvorana, zaodrje in preddverje 

• Nova fasada in dvigalo v Tivolskem gradu

• Obnovljena Plečnikova trafika

• Postavitev skulpture ribe in kipa Ekvorne 

na Gallusovem nabrežju 

• Odkritje spomenika braniteljem mesta 

Ljubljana 1991

• Nov doprsni kip častnemu meščanu, 

začetniku sodobne kirurgije v Sloveniji, dr. 

Edu Šlajmerju

• Obnovljen kip Ilegalca v parku Slovenske 

reformacije

• Odkritje ostankov samostanskega 

kompleksa bosonogih avguštincev ob 

prenovi Slovenske ceste

• Najdba modre steklene posode na 

emonskem grobišču ob prenovi 

Gosposvetske ceste

• Prenovljeni prostori stare Bukvarne na 

Kongresnem trgu
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Po petnajstih letih 
delovanja in uporabe 
Hostla Celica smo 
leta 2016 z zamenjavo 
lastniških deležev v 
Mestni občini Ljubljana 
postali njegov 100 % 
lastnik. Temeljito smo 
ga prenovili ter ga 
januarja 2018 predali 
v upravljanje Javnemu 
zavodu Ljubljanski grad. 
Ko je življenje v času 
epidemije popolnoma 
zastalo in smo morali 
zapreti vrata popotnikom 
z vsega sveta, smo 
hostel ponudili v 
uporabo zaposlenim v 
UKC Ljubljana. 

Na Urhu smo odprli 
prenovljene prostore 
nekdanje mežnarije, v 
katerih je zdaj na ogled 
stalna razstava Sv. Urh 
v času druge svetovne 
vojne (1941–1945).

V Kinu Šiška – Centru 
urbane kulture smo 
obnovili streho, 
nadgradili odrsko 
mehanizacijo in dokupili 
tehnično opremo.

V času epidemije so v naših kulturnih 
javnih zavodih skrbeli za nastanitev 
zdravstvenih delavcev, prostovoljno 
krajšanje časa s telefonskimi pogovori, 
pošiljanje knjig po pošti, ogled kulturnih 
vsebin prek spleta in številne druge 
aktivnosti, ki so predvsem tistim 
najranljivejšim pripomogli k lažji 
prebroditvi krize. 
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Ljubljanski grad, ki več kot 500 let bdi nad mestom 
in je v letu 2021 obeležil 10. obletnico delovanja 
Javnega zavoda, je z zadnjimi prenovami skoraj v celoti 
obnovljen in tako predstavlja eno najpomembnejših 
točk prezentacije kulturne dediščine v Sloveniji. 

Srednjeveško obzidje 
in nove stopnice ob 
tirni vzpenjači.

Do leta 2019 smo sofinancirali  
49 štiriletnih programov nevladnih 
organizacij, od leta 2020 pa smo število 
sofinanciranih programov zvišali na 56. 
Na ta način zagotavljamo še stabilnejše 
pogoje za delovanje nevladnega sektorja 
v kulturi. 

Število sofinanciranih projektov, ki jih 
izvajajo manjše nevladne organizacije in 
samozaposleni v kulturi smo iz 122 v letu 
2019 povečali na 153 v letu 2022.
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Ob trasi tirne vzpenjače na Ljubljanski grad je na naslovu 
Stolba 8 stal zapuščen, delno porušen dvonadstropni objekt 
v lasti Mestne občine Ljubljana, ki ni bil v uporabi. V novo 
zgrajeni stavbi so danes upravni prostori Javnega zavoda 
Ljubljanski grad (JZLG) in prostori za potrebe namestitve 
gostujočih tujih umetnikov, ki razstavljajo ali uprizarjajo 
najrazličnejše zvrsti umetnosti na Ljubljanskem gradu, ali v 
katerem od drugih mestnih javnih zavodov s področja kulture.

Vzporedno z izgradnjo novega objekta smo 
rekonstruirali dovozno pot; v tem sklopu so bili 
urejeni oporni zidovi, ob prenovi ceste pa tudi nova 
kanalizacija, vodovod in plinovod. Obnovljena cesta 
je namenjena tudi za nujno posredovanje gasilcev in 
reševalcev v primeru okvare tirne vzpenjače.

Sredstva za programe ljubljanskih 
javnih zavodov smo od leta 
2018 povečali za skoraj 10 % na 
7.150.000 evrov.
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Prenovljene 
Plečnikove Šance

Vila legendarnega 
ljubljanskega župana 
Ivana Hribarja je danes 
odprti javni prostor, ki 
s svojim programom 
obeležuje Hribarjevo 
poslanstvo: povezovanje 
skupnosti in narodov. V 
njem ob stalni razstavi o 
življenju Ivana in Zlatice 
Hribar domuje Forum 
slovanskih kultur. 
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Na pragu jeseni 2019, ko so se grozdne 
jagode vabljivo nastavljale zadnjim toplim 
sončnim žarkom, smo na Ljubljanskem 
gradu odprli grajsko vinoteko Strelec in 
teraso z najlepšim razgledom na mesto. 

V okviru javno-
zasebnega partnerstva 
z družbo BTC smo 
obnovili stavbe 
nekdanjega letališča v 
Mostah, ki so zaščitene 
kot kulturni spomenik 
lokalnega pomena. 
Obnovili smo nekdanjo 
letališko stavbo in 
kontrolni stolp, uredili 
okolico, zelenice ter 
tematsko otroško igrišče 
in pripravili predstavitev 
letalstva na zunanjih 
površinah. V letališki 
stavbi je restavracija 
s slaščičarno, v 
kontrolnem stolpu 
pa je v sodelovanju z 
Muzejem in galerijami 
mesta Ljubljane 
na ogled kulturno-
etnološka zbirka o 
zgodovini slovenskega 
letalstva in letališča 
Moste. V hangarju 
starega letališča smo 
v letu 2020 vzpostavili 
Arheološki center 
Muzeja in galerij Mesta 
Ljubljane.

Posameznikom in organizacijam s statusom 
javnega interesa na področju kulture 
brezplačno oddajamo kar 241 prostorov v 
skupni izmeri 17.140 kvadratnih metrov.

Na Gallusovem nabrežju, ob Akademiji za glasbo, 
domuje Ekvorna, boginja Ljubljane in Barja. Odlivanje 
skulpture avtorja Frančiška Smerduja je omogočila 
akademska kiparka Mojca Smerdu, postavitev pa je 
donacija družbe BTC d.d. 
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V okviru projekta 
Ljubljana bere smo 
od leta 2018 do leta 
2022 ljubljanskim 
triletnikom, prvošolcem 
in četrtošolcem 
podarili okoli 45.000 
izvodov kakovostnih 
knjig osmih slovenskih 
avtorjev in ilustratorjev. 
Na fotografiji je nova 
knjižnica v Polju.

S prenovo 
Šentjakobskega odra 
smo Lutkovnemu 
gledališču Ljubljana 
in Šentjakobskemu 
gledališču Ljubljana 
zagotovili sodobne 
pogoje za ustvarjalni 
proces.

V letu 2018 smo programska in projektna 
sredstva za nevladni kulturni sektor povečali 
za 380.173 evrov glede na leto poprej. 
V obdobju 2018–2022 smo sredstva za 
programe in projekte nevladnih organizacij 
dodatno povečali za 6,5 % na 3.450.000 evrov. 

Festival Ljubljana, ki v letu 2022 praznuje 70. obletnico, 
z vrhunskimi prireditvami bogati in izobražuje družbo, 
soustvarja višjo kulturno ozaveščenost ter zagotavlja 
izkustva, ki širijo miselni okvir. Z novo streho Poletnega 
gledališča Križanke pa lahko ponovno gostimo 
vrhunske domače in mednarodno priznane umetnice 
ter umetnike. 
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Festival Junij v 
Ljubljani s približno 
40 brezplačnimi 
prireditvami vsako 
leto obišče okrog 
20.000 obiskovalcev. 
V letu 2022 je največje 
navdušenje požel 
koncert Bossa de Novo 
& Hamilton de Holanda, 
ki je privabil več kot 
1.200 obiskovalcev. 

S festivalom kulturno-umetnostne vzgoje Bobri vsako leto omogočamo 
brezplačni obisk kakovostnih kulturnih prireditev na vseh področjih kulture 
in umetnosti, hkrati pa spodbujamo nastajanje kakovostne produkcije za 
otroke. V zadnjih petih letih smo razdelili 68.000 vstopnic za 750 dogodkov.

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

V letu 2022 smo paviljon 
v parku Zvezda znova 
napolnili z glasbo. V 
pomladnih mesecih smo 
lahko prisluhnili učencem 
in dijakom Konservatorija 
za glasbo in balet 
Ljubljana, v poletnih 
mesecih pa v senci dreves 
v sklopu festivala Junij 
v Ljubljani spremljali 
predstave za najmlajše.
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Delamo naprej

• Vzpostavljamo Plečnikov avditorij v Tivoliju.

• Zaključujemo prenovo Centra Rog – ustvarjalnega središča Ljubljana.

• Zgradili bomo nov mestni kino Minipleks s petimi kinodvoranami.

• Prenovili bomo Vodnikovo domačijo.

• Prenovili bomo Gledališče Glej.

• Prenovili bomo Baragovo semenišče in ob prenovi Plečnikove stavbe 

dogradili obstoječo polovico. Prenovljeno zgradbo bomo v upravljanje 

predali Slovenskemu mladinskemu gledališču in Pionirskemu domu za 

izvajanje lastnih vsebin in za potrebe nevladnih organizacij. 

Javni zavod Center Rog, 
ustanovljen maja 2021, bo 
od leta 2023 vsem dostopno 
kreativno stičišče, ki bo s 
svojimi programi presegalo 
običajno ločevanje med 
visoko in popularno kulturo. 
Ustvarjalkam in ustvarjalcem 
ter meščankam in meščanom 
bo na voljo skoraj 9.000 m2 
novega ustvarjalnega prostora 
in vsebin, poleg tega pa tudi 
nov, 8.000 m2 velik park, 
namenjen dnevni rabi in 
javnim prireditvam.

V luči ohranjanja Plečnikove 
ideje in zaokrožitve kulturnega 
programa v parku Tivoli bomo 
Plečnikov avditorij ponovno 
obudili za poletne kulturne 
prireditve na prostem.
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Tukaj razvijam svoje talente 
in navijam za najboljše

Šport je pomembna človekova dejavnost in del 

splošne kulture, ki pomembno bogati življenje 

posameznika in celotne družbe. S svojimi pozitivnimi 

učinki in športnimi zvezdami motivira, vzgaja, 

vzbuja življenjsko radost, uči prenašati zmago in 

poraz, občutek spoštovanja do sebe in nasprotnika, 

spoštovanje pravil, disciplino in pridobivanje 

pozitivne samopodobe. 

Tek trojk je edinstvena 
tekaška prireditev, 
ki slavi tovarištvo, 
solidarnost in 
medsebojno podporo 
članov ekipe. 

Na cilju jubilejnega 25. 
Ljubljanskega maratona 
je župan Zoran Janković 
tekačicam in tekačem 
delil »petke«.

Na Pot ob žici se kot 
prvi tradicionalno 
podajo otroci 
ljubljanskih vrtcev.

V Ljubljani smo z novimi infrastrukturnimi 

pridobitvami poskrbeli, da lahko vsak prebivalec 

ali obiskovalec Ljubljane vedno najde športno 

aktivnost zase. Mreža pokritih in zunanjih javnih 

športnih objektov ter javnih športnih objektov v 

urbanem okolju in naravi zagotavlja najboljše pogoje 

za izvedbo programov športa. Skupaj z Javnim 

zavodom Šport Ljubljana, ki je leta 2021 praznoval 

10. obletnico samostojnega delovanja, s športnimi 

društvi, zvezami, osnovnimi šolami in vrtci 

skrbimo za pester program športa vseh pojavnih 

oblik. S športnimi objekti upravlja Javni zavod Šport 

Ljubljana, s šolskimi igrišči osnovne šole, z otroškimi 

igrišči Javno podjetje Voka Snaga. Pogoje za izvedbo 

letnega programa športa zagotavljamo več kot 200 

izvajalcem.

Veseli smo, da se je leta 2022, po dveh 
letih epidemije, prireditve Pohod ob žici 
udeležilo 23.151 pohodnikov, na Tekih 
trojk pa je teklo 2.670 tekačev. 
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Skupaj z nacionalnimi panožnimi športnimi 

zvezami smo bili, predvsem zaradi novih športnih 

infrastrukturnih pridobitev, uspešni pri kandidaturi 

in izvedbi Eurofutsala 2018, Evropskega prvenstva 

v odbojki za moške 2019, Evropskega prvenstva v 

nogometu U21 2021, Zaključnega turnirja evropske 

lige prvakov v klubski odbojki 2022 ter Svetovnega 

prvenstva v odbojki 2022. Aktivno se pripravljamo tudi 

na Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske 2022.

Poleg velikih mednarodnih športnih dogodkov pa 

vsako leto organiziramo tri tradicionalne, kultne 

in največje množične športne dogodke v regiji. 

V letu 2022 že 41. kolesarski dogodek Maraton 

Franja sodi v prestižno serijo množičnih kolesarskih 

dogodkov mednarodne kolesarske zveze UCI. 

Ljubljanski maraton se s svojo 26. izvedbo ponaša 

s prestižnim znakom ELITE svetovne atletske 

organizacije. Na množični prireditvi Pot ob žici 

s tekom trojk in pohodom ob žici, kjer 30.000 

udeleženk in udeležencev praktično sklene obroč na 

32,5 km dolgi poti okoli nekoč okupirane Ljubljane.

Sodobna športna 
dvorana Vižmarje 
Brod predstavlja veliko 
pridobitev za šolo in 
celotno okolico. Poleg 
telovadnice smo uredili 
še športno igrišče, 
ploščad in parkirišče 
s 122 parkirnimi mesti 
za osebna vozila, od 
tega 6 za invalide, 2 za 
avtobuse ter električno 
polnilnico. 

S spodbujanjem prebivalcev k redni športni vadbi in 

pripravam na množične športno-rekreativne prireditve 

dajemo Ljubljani športni utrip, hkrati pa z organizacijo 

velikih mednarodnih športnih dogodkov uspešno 

krepimo blagovno znamko »Ljubljana je šport«.

Nove pridobitve in 
prenove 2018–2022

• Športna dvorana n.h. Maksa Pečarja 

v Črnučah

• Športna dvorana Vižmarje Brod 

• Športni center Baza v Štepanjskem 

naselju (javno-zasebno partnerstvo)

• Nogometni igrišči za vadbo v 

Stožicah

• Skate park v Stožicah

• Energetska prenova kopališča Tivoli 

• Energetska prenova večnamenske 

dvorane, stadiona in bazena 

Kodeljevo 

• Energetska prenova dvorane Stožice

• Energetska prenova strelišča na 

Rudniku

• Energetska prenova hokejske 

dvorane v Hali Tivoli

• Energetska prenova športne dvorane 

Krim

• Teniška igrišča v Parku Vič

• Kolopark Fužine 

• Kolopark Cesta v gorice

• Kolopark Podutik

• Kolopark Štepanjsko naselje

• Kolopark Tbilisijska

• Park za rolkarje pod Fabianijevim 

mostom 

• Skate park v Tivoliju 

• Športna igrišča pod Halo Tivoli

• 16 otokov športa za zunanjo vadbo

• Prvo pametno košarkarsko igrišče 

Gorana Dragića v Tivoliju

• Košarkarsko igrišče Luke Dončića v 

Savskem naselju

• Plezališče v Tivoliju
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Na maratonu Franja 
2022 je pedala 
poganjalo kar 5.000 
kolesarjev, s čimer smo 
ponovno dokazali, da 
se kolesarji v Ljubljani 
dobro počutimo. 

V okviru svetovnega 
kolesarskega kongresa 
Velo-city smo junija 
2022 v središče postavili 
kolesarski festival na 
Kongresnem trgu ter 
množično kolesarsko 
parado po mestnih 
ulicah, ki se je je 
udeležilo okoli 7.000 
navdušenih kolesark 
in kolesarjev, tako 
prebivalk in prebivalcev 
Ljubljane kot udeleženk 
in udeležencev 
kolesarskega kongresa z 
vseh koncev sveta. 
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Učenci, učitelji in drugi 
sodelavci OŠ narodnega 
heroja Maksa Pečarja 
so se ob 80. obletnici 
šole razveselili nove 
sodobne večnamenske 
telovadnice in novih 
učilnic. Višjo kakovost 
učnega okolja 
smo zagotovili še z 
energetsko prenovo 
šole in obnovo šolskega 
športnega igrišča.

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

Nogometni igrišči 
ob Športnem centru 
Stožice sta namenjeni 
predvsem pripravi na 
tekmovanja ljubljanskih 
nogometnih klubov 
v vseh starostnih 
kategorijah in ponujata 
odlične razmere za 
treninge, tako poleti kot 
tudi pozimi.
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Športni park Kodeljevo

Šport in rekreacijo 
omogočamo v 
dvorani in na stadionu 
Kodeljevo, ki smo ju 
v letu 2018 celovito 
prenovili. V letu 2022 pa 
smo v parku Kodeljevo 
zasadili nova drevesa, 
in sicer na območju 
kostanjevega drevoreda 
na Ulici Carla Benza. 
S tem smo ponovno 
vzpostavili in dopolnili 
stari grajski drevored.
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Ljubljančanke in 
Ljubljančane aktivno 
spodbujamo k redni 
vadbi in drugim oblikam 
telesne dejavnosti 
v naravnem okolju. 
Na otokih športa v 
četrtnih skupnostih 
v sodelovanju s 
športnimi strokovnjaki 
organiziramo 
brezplačno vadbo.

Pod Fabianijevim 
mostom ob Cukrarni 
smo na pobudo rolkarjev 
uredili skate park.

Skate park 
Stožice smo 
dokončali, 
čakamo še 
opremo.

Vsako leto omogočamo 
brezplačno uporabo prostora 
v 150 javnih športnih objektih, 
izvajalcem letnega programa 
športa dodelimo skoraj 
300.000 brezplačnih ur v 
skupni vrednosti 5,5 milijona 
evrov letno.
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Z ureditvijo Koloparka 
Fužine, največjega 
tovrstnega poligona 
v Ljubljani, smo 
degradiranemu 
območju dali povsem 
novo vsebino.

Skupaj z enim najboljših 
slovenskih košarkarjev 
vseh časov, Goranom 
Dragićem, smo v 
parku Tivoli odprli prvo 
pametno košarkarsko 
igrišče v Sloveniji.

Za izvedbo programov športa vsako leto 
izvajalcem namenimo okoli 6,5 milijona evrov.

Skupaj letno samo za programe športa, brez 
investicij, namenimo 12 milijonov evrov. 

Izvedbo letnega programa športa 
omogočamo več kot 200 izvajalcem.
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V večnamenski stavbi 
Vevče bomo uredili 
pokrit zimski bazen in 
spremljajoče športne 
prostore za sprostitev 
in rekreacijo. V sklopu 
zunanje ureditve bomo 
uredili olimpijski plavalni 
bazen, otroške bazene, 
tobogane, otroško 
igrišče ter športna 
igrišča.

Moderen večnamenski 
plavalno športni 
center Ilirija s pokritim 
olimpijskim bazenom in 
spremljajočimi prostori 
bo služil ne le mestu, 
ampak tudi regiji in 
državi. Omogočal bo 
vrhunske pogoje za 
kakovosten trening vsem 
nivojem reprezentanc 
Slovenije in klubom 
iz območja mesta, 
izvajanje domačih in 
mednarodnih tekmovanj 
ter prireditev s področja 
vodnih športov.

Delamo naprej

Gradimo:

• Športni center Ilirija z olimpijskim bazenom, muzejem Stanka 

Bloudka, podzemno garažo in prostori za ostale športne aktivnosti 

(večja dvorana za rekreacijo, odbojko in košarko, manjša dvorana za 

gimnastiko, aerobiko in fitnes, dvorana za borilne športe),

• Atletski center Ljubljana (Žak),

• bazen Vevče s pripadajočo infrastrukturo (zunanji olimpijski bazen, 

notranji bazen, otroško igrišče, športna igrišča),

• dvorano za hokej in curling v Tivoliju,

• Center plezalnih športov Ljubljana.

Prenovili bomo:

• stolp skakalnice na Galetovem,

• Hipodrom Stožice.

Športnice in športniki bodo na novem Atletskem centru Ljubljana imeli občutno boljše 
pogoje za treninge in dosego vrhunskih rezultatov, nov športni center pa bo primeren tudi 
za organizacijo največjih atletskih tekmovanj.
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Tukaj se počutim varno

Ljubljano domači in mednarodni strokovnjaki ter 

statistika uvrščajo med najvarnejša glavna mesta na 

svetu, tako na področju splošne javne varnosti kot 

tudi izredno nizke stopnje kriminalitete.

Da se v Ljubljani počutimo varne, skupaj z državnimi 
organi skrbijo sodelavke in sodelavci mestnega 

redarstva in inšpektorata. Mestno redarstvo skrbi 

za varnost v prometu, varuje javno premoženje 

in vzdržuje javni red in mir. Za čim večjo varnost 

aktivno sodelujemo s Policijsko upravo Ljubljana, 

Reševalno postajo Univerzitetnega kliničnega 

centra Ljubljana, Fakulteto za varnostne vede, 

Javno agencijo RS za varnost prometa, Zbornico za 

razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Svetom 

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, pa 

tudi z vrtci in šolami. S preventivnim delovanjem in 

ozaveščanjem vzpostavljamo varno in stabilno okolje 

s transparentnim sodelovanjem in vključevanjem 

vseh deležnikov na področju varnosti, spodbujamo 

strpnost do vseh družbenih struktur in okolij ter ob 

tem sledimo najvišjim standardom varnosti. 

K urejenosti in tudi varnosti mesta veliko pripomore 

inšpektorat, pri delu katerega je ključno sodelovanje, 

medsebojna izmenjava informacij, izkušenj in 

ugotovitev, zato skupaj z državnimi inšpekcijami 

izvajamo nadzore nad avtotaksi prevozi in plovbnim 

režimom, s policijo sodelujemo na področju 

vzdrževanja čistoče na javnih površinah, z javnim 

podjetjem Voka Snaga pa pri ravnanju s komunalnimi 

odpadki. V letu 2021 smo imeli pomembno vlogo pri 

odstranjevanju nelegalnih vrtičkov, predvsem tistih 

ob Savi. V MOL smo skupaj z javnim podjetjem 

Voka Snaga skrbeli tudi za čiščenje pri tem nastalih 

komunalnih, gradbenih in azbestnih odpadkov. 

Pomembno vlogo imamo tudi pri čiščenju odpadkov 

z večjih degradiranih območij ter ozaveščanju o 

pomembnosti pobiranja pasjih iztrebkov.

Na Oddelku za zaščito in reševanje skupaj s 

profesionalno Gasilsko brigado Ljubljana (GBL), ki 

v letu 2022 obeležuje 100 let delovanja, skrbimo za 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na 

vedno pogostejše naravne ujme se odzivamo hitro 

in učinkovito. 

Gasilska brigada Ljubljana, največja 
in najstarejša poklicna gasilska enota 
v Sloveniji, v letu 2022 slavi 100 let 
delovanja. Ob tej priložnosti so 9. maja 
2022 ob mestnem prazniku prejeli 
nagrado glavnega mesta Ljubljana.

Mestni redarji Mestne občine 
Ljubljana skrbijo za varnost 
v prometu, varujejo javno 
premoženje in vzdržujejo javni 
red in mir. 
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Javna gasilska služba MOL, ki združuje 
poklicne gasilce in 35 prostovoljnih 
gasilskih društev, razpolaga s 123 
gasilskimi vozili, 25 priklopniki in  
5 gasilnimi čolni.

Z novim vozilom za reševanje z višin, ki pomembno 
prispeva k še uspešnejšim intervencijam, smo še 
povečali varnost v Mestni občini Ljubljana.

Ob dogodkih, kot so poplave, požari ali potresi si 

prizadevamo za čim višjo raven reševalnih storitev z 

najkrajšim možnim odzivnim časom intervencijskih 

služb, ki so visoko usposobljene in kakovostno 

opremljene. Ob tem pa je zelo pomembno, da 

izvajamo učinkovite preventivne ukrepe za večjo 

odpornost s ključnimi investicijskimi projekti. Za 

zagotovitev ustrezne usposobljenosti intervencijskih 

služb je ključno izobraževanje, informiranje ter 

ozaveščanje pripadnikov sil zaščite, reševanja in 

pomoči, kar v Mestni občini Ljubljana neprekinjeno 

izvajamo. 

Že dan pred razglasitvijo epidemije smo v Mestni 

občini Ljubljana ustanovili krizno skupino, v kateri 

sta ključno vlogo imela tudi vodja Oddelka za  

zaščito in reševanje ter vodja Mestnega redarstva. 

Skupina se je pod vodstvom župana ves čas 

prilagajala razmeram, seveda ob upoštevanju 

navodil Vlade RS in NIJZ. Najpomembneje je bilo, da 

smo z optimizmom zrli v prihodnost in zagotavljali 

občutek varnosti življenja v Ljubljani. 

Nove pridobitve  
2018–2022

• Štiri gasilska vozila za prevoz moštva in 

opreme

• Gasilsko vozilo za podporo vodenju

• Gasilsko vozilo za gašenje in reševanje

• Gasilska avtolestev

• Gasilsko vozilo za gašenje in reševanje 

v naravnem okolju

• Logistično vozilo s sanitarno prikolico

• 2 terenski gasilski vozili

• 2 gasilski vozili za logistiko

• 11 drugih gasilskih vozil

• Reševalni obroči ob Koseškem bajerju

• Reševalni obroči za izstopno vstopna 

mesta na reki Ljubljanici

• Dodatna ohišja za merjenje hitrosti in 

merilniki hitrosti za nadzor prometa

• Novo električno vozilo VW eGolf za 

mestne redarje

• Nove uniforme za mestne redarje

Od leta 2018 je Gasilska brigada 
Ljubljana posredovala na 9.664 
intervencijah, kjer so pomagali ob 
naravnih in drugih nesrečah ljudem 
v stiski. Najpogosteje je šlo za 
tehnično pomoč, gašenje požarov in 
prometne nesreče.

Od leta 2018 smo za humanitarno 
pomoč mestom ali državam v stiski 
namenili 135.000 evrov.

Za nakup novih gasilskih vozil smo od
leta 2018 namenili 3.099.410 evrov.

Za nakup gasilske zaščitne in reševalne
opreme (zaščitne obleke, lestve, elektro
agregate, radijske postaje, ...) smo od 
leta 2018 namenili 1.998.672 evrov.

Solidarnost na 
prvem mestu

• Pomagali smo pri odpravljanju 

posledic ujme, ki je leta 2018 

prizadela Črnomelj in okolico.

• V Albanijo, ki jo je septembra 

2019 prizadel potres, smo poslali 

humanitarno pomoč.

• Po močnem potresu v Zagrebu 

leta 2020 smo hrvaški sosedi 

poslali 32 štabnih šotorov in 

s tem pomagali pri reševanju 

posledic potresa. Iz proračunske 

rezerve MOL smo namenili 

100.000 evrov finančne pomoči.

• Po potresu na Hrvaškem, ki je v 

letu 2021 najbolj prizadel mesti 

Petrinja in Glina, smo obema 

mestoma namenili finančno 

pomoč iz proračunske rezerve 

MOL, skupaj 30.000 evrov. 

• V letu 2021 smo nudili pomoč 

pri gašenju požarov v naravnem 

okolju v Severni Makedoniji.

• V letu 2022 smo nudili pomoč 

pri gašenju požarov na Krasu, 

največjem požaru v zgodovini 

Slovenije. Pri gašenju je bilo 

poleg Oddelka za zaščito in 

reševanje MU MOL vključenih 

520 pripadnikov Gasilske brigade 

Ljubljana, 33 prostovoljnih 

gasilskih društev Mestne občine 

Ljubljana, enote za podporo 

vodenju in enote za logistiko. 

Najbolj prizadetim občinam na 

Krasu smo namenili tudi 35.000 

evrov finančne pomoči.
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Za še večjo poplavno 
varnost prebivalk in 
prebivalcev smo zgradili 
zadrževalnik Brdnikova 
(vključno z zaporničnim 
delom).

S sanacijo zadrževalnika 
Podutik in rekonstrukcijo 
iztočnega objekta smo 
izboljšali poplavno 
varnost na območju 
zadrževalnika, poplavne 
razmere dolvodno pa se 
ne poslabšujejo. Tako 
bo v prihodnje potrebnih 
manj intervencij pri 
naraščanju pretokov 
Glinščice.

Protipoplavni ukrepi  
2018–2022

• Izgradnja suhega vodnega 

zadrževalnika Brdnikova

• Sanacija suhega zadrževalnika 

Podutik

• Sanacija iztočnega objekta 

zadrževalnika na Rakovniškem 

potoku

• Sanacija zahodne brežine 

Koseškega bajerja

• Preureditev Poti Roberta Blinca, 

mostu preko Glinščice z novim 

priključkom na cestno povezavo, 

od avtocestnega priključka 

Brdo do Tehnološkega parka in 

Brdnikove ceste

• Sanacija in čiščenje pregrade 

nad naseljem v Zgornji Hrušici

• Sanacija velikega bajerja 

Rakovnik v sodelovanju z DRSV

• Sanacija brežine levega pritoka 

Pržanca

V okviru projekta Potresne ogroženosti 
(POTROG) je bila narejena preliminarna ocena 
potresne ogroženosti stavb za potrebe civilne 
zaščite, med drugim tudi za objekte šol in 
vrtcev MOL. S celovito obnovo OŠ Vodmat, 
OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Poljane in OŠ Trnovo 
smo poskrbeli, da so vsi objekti šol in vrtcev 
potresno varni.
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Poleg preventivne prisotnosti mestnih redarjev 
na terenu pripravljamo tudi številne preventivne 
akcije, predstavitve in informativne zloženke, s 
katerimi krepimo zavest prebivalcev o pomenu 
varnosti v prometu.

Redarji Mestnega redarstva MOL v sodelovanju s policisti 
Policijske uprave Ljubljana izvajajo številne preventivne 
aktivnosti ob začetku novega šolskega leta, katerih namen je 
zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej pa 
otrok, najmlajših in najranljivejših udeležencev na cestah.

Od leta 2018 smo na 
podlagi inšpekcijskih 
odločb odstranili več 
kot 57.000 kubičnih 
metrov odpadkov iz 
črnih odlagališč.

V letu 2021 smo imeli 
pomembno vlogo 
pri odstranjevanju 
nelegalnih vrtičkov, 
predvsem tistih ob 
Savi. Na fotografiji 
je inšpektorica pri 
nadzoru vrtička.

Na Mestni občini Ljubljana smo prvi v 
Sloveniji aktivno pristopili k Viziji NIČ 
zavoda Varna pot, s katero izpolnjujemo 
zavezo, storiti vse, da kar najbolj 
zmanjšamo število mrtvih in hudo 
poškodovanih na naših cestah. Župan 
Zoran Janković je kot prvi župan v 
Sloveniji podpisal tudi Zavezo z javno 
podporo aktivnostim Vizije NIČ.
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Delamo naprej

• Zgradili bomo južno izpostavo Gasilske brigade Ljubljana. Z njo bomo odzivni 

čas do nesreč na južnem delu Ljubljane skrajšali za najmanj pet minut.

• Tudi v prihodnje bomo krepili odpornost mesta pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, tako s povečanjem potresne odpornosti stavb, poplavne varnosti, 

z zagotavljanjem ustreznega časa prihoda na mesto nesreče, z ustrezno 

opremljenostjo in usposobljenostjo reševalnih služb.

• Še naprej bomo izvajali ukrepe, ki prispevajo k večji varnosti najšibkejših 

udeležencev v cestnem prometu.

Z novo izpostavo Gasilske 
brigade Ljubljana bomo 
pripomogli k še hitrejšemu in 
učinkovitejšemu opravljanju 
Javne gasilske službe Mestne 
občine Ljubljana.

V času epidemije  
covida 19 smo  
od marca 2020 
razdelili:

• 823.394 zaščitnih mask,

• 1.635 zaščitnih kombinezonov, 

• 69.370 zaščitnih rokavic,

• 835 zaščitnih očal in  

100 zaščitnih vizirjev, 

• 4.490 zaščitnih predpasnikov, 

• 2.000 zaščitnih kap, 

• 4.013 litrov razkužila za roke  

in površine, 

• 135.650 obrokov za šolarje 

in socialno ogrožene starejše 

občane. 

Učno pomoč učenkam in učencem 
je v času zaprtja šol izvajalo 45 
prostovoljcev, nujno varstvo otrok je 
zagotavljalo 83 prostovoljk v vrtcih in 
52 v osnovnih šolah. Poskrbeli smo 
za začasno namestitev zdravstvenih 
delavcev (3.700 nočitev).

V času epidemije koronavirusa smo dnevno skrbeli 
za varnost, prav tako pozivali k odgovornemu 
ravnanju do sebe in drugih, predvsem na območjih 
lekarn, osnovnih šol, vrtcev, trgovin, bencinskih 
servisov, igrišč, objektov, parkov, javnih rekreacijskih 
in drugih javnih površin.
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Tukaj so vsi dobrodošli

Turizem je pomembna gospodarska panoga, ki 

omogoča številna delovna mesta, odpira poslovne 

priložnosti in nasploh bogati življenje v mestu. 

Obenem je tudi vir namenskih sredstev, iz katerih 

so financirane številne prireditve, projekti in 

infrastruktura, v čemer uživamo tudi meščanke in 

meščani. 

Med leti 2018 in 2022 smo intenzivno razvijali 

turistične produkte, razvili smo osem novih turističnih 

vodenj, na katerih lahko meščanke in meščani ter 

obiskovalke in obiskovalci spoznavajo Ljubljano, 

njene zgodbe in osebnosti.

V letu 2018 smo ustanovili Konzorcij Kongresnega 

urada Ljubljana (KUL), ki deluje znotraj Turizma 

Ljubljana, s ciljem krepitve sodelovanje z vsemi 

deležniki, ki v mestu delujejo na področju 

mednarodnih kongresov in poslovnih dogodkov. V 

njem trenutno sodeluje 46 partnerjev iz javnega in 

zasebnega sektorja, ki se s skupnimi močmi trudijo 

k čim bolj uspešnemu privabljanju mednarodnih 

dogodkov v naše mesto. 

Temeljni poudarek v preteklem štiriletnem obdobju 

je bila trajnost, ki je prežemala vse vidike našega 

delovanja. Prepričani smo, da je lahko samo mesto, 

v katerem živijo zadovoljne meščanke in meščani, 

tudi živahna in trajnostna turistična destinacija. 

Zato si prizadevamo, da imajo naši projekti karseda 

pozitiven vpliv na življenje Ljubljančanov. Trajnost je 

v ospredju tudi v novem strateškem obdobju 2021–

2027, ko krepimo sobivanje lokalnega prebivalstva 

in turistov, razvijamo turistično ponudbo zunaj 

mestnega jedra, poudarjamo varnost destinacije in 

značaj mesta, koncept butičnosti in širimo turistično 

ponudbo.

Obdobje med leti 2018 in 2022 sta v 
prvi polovici zaznamovali velika rast in 
razcvet turizma, v začetku druge pa velik 
upad zaradi pandemije koronavirusa. V 
2022 se je turizem z zmagoslavjem vrnil 
in oživel mesto.

Na 13 ulicah in trgih 
smo mesto olepšali 
z 221 cvetličnimi 
obešankami in posadili 
2.500 vrtnic Ljubljana 
na 60 lokacijah po 
Ljubljani.
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Tudi v času epidemije covid 19 smo intenzivno 

promovirali destinacijo. V prvi polovici 2020 je 

zaradi situacije s covid 19 večina kulturnih institucij 

ostala zaprtih, njihove aktivnosti pa so se za nekaj 

časa preselile na splet. Na portalu visitljubljana.com  

smo zato vzpostavili podstran Kultura prek spleta. 

Gledalci so si tako lahko kar iz domačega kavča 

ogledali gledališke predstave, filme, hibridne 

koncerte in virtualne razstave. Razvili smo tudi več 

virtualnih vodenih ogledov, tako da so se lahko 

ljudje po Ljubljani (virtualno) »sprehodili« iz udobja 

njihovega doma. 

Jože Plečnik, Ivan Cankar in Rihard Jakopič so bili vsak 
po svoje drzni in brkati. Kot véliki umetniki so za vedno 
zaznamovali Ljubljano in Slovenijo. Na Brko turi lahko 
spoznate njihovo ustvarjalno moč, skrivnosti mesta in 
posebnosti slovenskega značaja.

V Ljubljani smo v letu 2020 začeli z digitalizacijo Plečnikove dediščine, 
ki je bila v ospredju tudi na barcelonskem kongresu pametnega turizma; 
kot so zapisali v organizacijskem odboru kongresa, je Ljubljana zaradi 
različnih pametnih rešitev na področju digitalizacije kulture zgled številnim 
destinacijam, uspešno povezuje kulturo s tehnologijo in obiskovalci ter 
ohranja kulturno dediščino.

S kampanjo »Turizem dela Ljubljano« smo v letu 2021 

meščankam in meščanom predstavili in približali 

pozitivne učinke turizma na kakovost življenja v 

mestu. Analize odnosa meščank in meščanov do 

turizma med leti 2016 in 2019 so pokazale, da večina 

meščank in meščanov turizem podpira in zato si 

prizadevamo, da tako tudi ostane, saj so prav oni 

najboljši ambasadorji destinacije. Tudi najmlajši. 

Zato smo leta 2021 otroke ljubljanskih osnovnih 

šol prosili, da v različnih svetovnih jezikih svojim 

vrstnikom napišejo razglednice, ki smo jih delili na 

družbenih omrežjih.

Od leta 2018 smo v 
Ljubljani zabeležili skoraj 
6 milijonov nočitev. 

Od leta 2018 smo v 
Turistično informacijskem 
centru (TIC) zabeležili 
skoraj milijon obiskovalcev.

Obiskovalcem mesta so za 
izposojo in vodene oglede 
na voljo kolesa, 2 invalidska 
vozička na električni priklop 
ter digitalni interaktivni 
zemljevid mesta. Ljubljana slovi po številnih brezplačnih prireditvah 

na prostem. Mednje sodijo tudi razstave na prostem, 
in sicer na Krakovskem nasipu, Jakopičevem 
sprehajališču, Gallusovem nabrežju, pred Moderno 
galerijo in na Kongresnem trgu.

Turistična vodenja in 
doživetja 2018–2022

• Brko tura

• Dobimo se na plac'

• Mojster Plečnik

• Ljubljana za ljubitelje poezije

• Invader v Ljubljani

• Čarobna Ljubljana

• Skrite zgodbe Stare Ljubljane

• Ljubljana po meri

• Zmajčkovo nenavadno popotovanje

18turizem v ljubljani

269



S sofinanciranjem prireditev preko 
javnih razpisov na javnih površinah 
pomagamo pri izvedbi več kot 1.000 
dogodkov letno, ki so za obiskovalce 
v celoti brezplačni. Številni so 
prepoznavni tako doma kot v tujini 
(Ana Desetnica, Letni kino na 
Kongresnem trgu, Zmajev karneval, 
December v Ljubljani …).

Uspešna prodaja Turistične 
kartice Ljubljane v letu 2022 
je dober obet za nadaljevanje 
turistične sezone. Največ 
povpraševanja je bilo po 48- in 
72-urnih karticah, kar kaže na 
uresničevanje enega ključnih 
strateških ciljev ljubljanskega 
turizma: podaljševanje povprečne 
dobe bivanja obiskovalcev v 
mestu in preostali regiji.

S premestitvijo kioskov in premičnih 
vozil smo sprostili veduto pod 
kostanjevim drevoredom in tako 
omogočili obiskovalcem Zmajčkovega 
kotička prost pogled na Plečnikove 
arkade, obiskovalci gostinskih lokalov 
v Plečnikovih arkadah, ki so vpisane na 
Unescov seznam naravne in kulturne 
dediščine, pa lahko sedaj uživajo ob 
pogledu na osrednjo ljubljansko tržnico.

Ples na Plečnikovi 
ulici je z brezplačnimi 
plesnimi tečaji in 
plesnimi večeri v 
letu 2022 popestril 
poletne sredine 
večere na osrednji 
ljubljanski tržnici. 

Z nabrežja Ljubljanice je množica obiskovalcev spremljala 
tekmo med svetovnimi odbojkarskimi zvezdniki, ki je 
potekala na plavajočem igrišču sredi reke.
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V Ljubljani podpiramo trajnostne 
usmeritve tudi v industriji srečanj, zato 
so se na Gospodarskem razstavišču, 
katerega večinski lastnik je mesto, 
kot prvi slovenski prireditveni center 
priključili iniciativi »Net Zero Carbon 
Events« in se tako zavezali k doseganju 
neto ničelnih emisij ogljikovega 
dioksida najkasneje do leta 2050. Na 
fotografiji je razstavni prostor v okviru 
konference Velo-city 2022.

Kulinarična tržnica 
Odprta kuhna je leta 
2022 zabeležila deseto 
obletnico delovanja.

Projekt Gourmet Ljubljana povezuje pestro dogajanje, ki zaznamuje kulinaričen 
razcvet Ljubljane. Meščanke in meščani ter obiskovalke in obiskovalci lahko 
spoznavajo Okuse Ljubljane, obiščejo prejemnike Znaka ljubljanske kakovosti, 
se družijo s kuharskimi mojstri, spoznajo vina slovenskih vinorodnih pokrajin in 
okusijo najboljše, kar naše mesto ponuja.

Konec leta 2021 smo izdali prvo 
številko življenjsko-stilne revije 
Gourmet Ljubljana, s čimer se 
je Ljubljana pridružila svetovnim 
prestolnicam, ki se ponašajo 
z revijami, v celoti posvečeni 
kulinarični sceni v mestu.
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Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana

Vodja projekta: Tjaša Ficko, podžupanja MOL

Idejna in vsebinska zasnova: Karmen Žirovnik

Zbrali in uredili: Karmen Žirovnik in Nuša Krajnc v sodelovanju z 

organi Mestne uprave MOL, javnimi podjetji in javnimi zavodi MOL. 

Glavni fotograf: Miran Kambič

Fotografije so prispevali tudi: Aleš Rosa, Ana Skobe, Andrej 

Peunik, Andrej Tarfila, Arhitektonika, Arhiv Gasilska brigada 

Ljubljana, Arhiv Javni stanovanjski sklad MOL, Arhiv JP Voka 

Snaga, Arhiv JZ Ljubljanski grad, Arhiv JZ Mala ulica, Arhiv JZ 

Šport Ljubljana, Arhiv JZ Turizem Ljubljana, Arhiv Mestna knjižnica 

Ljubljana, Arhiv Mestna občina Ljubljana, Arhiv Zavod za oskrbo na 

domu, Arhiv Zdravstveni dom Ljubljana, Arhiv Živalski vrt Ljubljana, 

Artinfoto.si, Atelje Hočevar, Atelje Medprostor, Bax arhitekti, Blaž 

Budja, C. Jobst/PID, Curk arhitektura, Damjan Končar, Doris Kordić, 

Dunja Wedam, Extreme, Fin ars, Grega Stopar, Groleger Arhitekti, 

Gužič Trplan Arhitekti, Jan Simončič, Janez Marolt, Jure Pogačnik, 

Katja Aljaž & Matej Mejak, Katja Kodba, Lorenz Ateliers & Elea iC, 

Ludus, Luka Dakskobler, Luka Kotnik, Luka Vidic, Matjaž Očko, 

Miha Fras, Miha Kuzmič, Miha Mally, Nataša Ilec, Nea Culpa, Nik 

Rovan, Nino Kolarev, Peter Irman, Primož Bregar, Primož Hočevar, 

Ravnikar Potokar arhitekti & Aleksander Vujović, Sergej Ćuković, 

Shutterstock, Sonja Žagar, STA, Urad predsednika Republike Srbije, 

Uroš Hočevar, Uroš Podlogar, YoY production, Zavod Divja Misel, 

Žiga Intihar.

Oblikovanje: Futura DDB / Žare Kerin

Lektoriranje: Prevajalska agencija Julija d.o.o.

Tisk: Collegium Graphicum d.o.o.

Naklada: 2.000

Leto izdaje: Avgust 2022 

Brezplačna publikacija.
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