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Tukaj in zdaj ustvarimo zdrave
temelje za naprej. Prihodnost se
začne doma, v mojem, vašem,
v kraju vaših najbližjih.
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predsednik Gibanja Svoboda



Vizija razvoja občine

Zavedamo se, da so pred nami zahtevni projekti, vendar jih po desetletjih 
obljub enostajno moramo realizirati. Ekipa pod vodstvom Roberta Goloba 
ter Gibanje Svoboda prvič prinašajo možnost, da ta cilj v prestolnici tudi 
realizirmo.

Ne obljubljamo kvantitete, ampak ciljamo na kvaliteto izvedenih projektov. 
Želimo realizirati 14 pomembnih mestnih prioritet, za katere v preteklih 
mandatih ni bilo dovolj volje, čeprav ima mrtvi tek izjemno negativne 
učinke na vse občane ter občanke. Menimo, da si zaslužimo novo Dramo. 
Turisti in domačini si po desetletjih zaslužijo dostojno železniško ter 
avtobusno postajo. Zaključiti moramo s projektom Stožice ter primerno 
urediti okolico našega največjega stadiona. V sodelovanju z Ministrstvom 
za infrastrukturo moramo reorganizirati medmestni in mestni prevoz ter 
zmanjšati pritisk dnevnih migracij z avtomobili. Z Ministrstvom za zdravje 
želimo nemudoma začeti projekt gradnje nove mestne in negovalne 
bolnišnice, ki bo omogočila zaprtje trenutnih sramotnih prostorov na 
Vrazovem trgu. Skupaj z Ministrstvom za obrambo bomo poskrbeli za 
ureditev novega parka ob Kardeljevi ploščadi, ki bo severnemu delu 
Ljubljane dal nov, sodoben mestni park. 

Mestna oblast uspešno realizira nekatere projekte, ki v določeni meri brez 
dvoma izboljšujejo življenja občanov, naša naloga pa bo, da vzpostavimo 
sodelovanje med državo in mestnimi oblastmi, ki ni bila prisotna v 
preteklosti. V Gibanju Svoboda želimo postati most med glavnim mestom 
ter državnim vrhom. Samo skupaj lahko realiziramo ključne velike projekte, 
ki bodo zahtevali tvorno sodelovanje z vlado. 

V Gibanju Svoboda se zavedamo pomembnosti glavnega mesta in vidimo
neizkoriščen potencial, ki ga premore Ljubljana. Veliko je bilo v preteklosti 
že postorjenega, vendar ostaja še vrsto neuresničenih in nedokončanih
projektov in aktivnosti. Nekateri ključni projekti glavnega mesta niso zaživeli,
drugi so se v preteklosti ustavili in se ne premaknejo iz mrtve točke. Prav
tako se politike razvoja glavnega mesta že vrsto let gibljejo v ustaljenih 
in že videnih okvirjih, kar kliče po novem in svežem pristopu ter drugačni
politike učinkovitega sodelovanja in svobodnega dialoga. 
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Volilni program

Izvedba infrastrukturnih projektov, kjer je
neuspešno vpletena država

Od osamosvojitve država v glavnem mestu ni uspela izvesti 
niti enega, omembe vrednega infrastrukturnega projekta. Naše 
tesno sodelovanje z obstoječo vlado bo omogočilo, da končno 
dokončamo projekte, ki že leta in leta zavirajo razvoj Ljubljane. 
Prioritetno bomo sprejeli potrebne podlage, ki bodo investitorjem 
omogočile gradnjo kompleksa Emonika. V sodelovanju s 
Slovenskimi železnicami ter Ministrstvom za infrastrukturo bomo 
poskrbeli, da bo med gradnjo ter po gradnji poskrbljeno za 
nemoten promet, navkljub spremenjenim prometnim tokovom. 
Projekt ŠRC Stožice je v Ljubljano prinesel nujno potrebne športne 
objekte, vendar projekt zaradi odpovedi bančnih garancij nikoli 
ni bil dokončan. Z relativno majhno investicijo bomo dokončno 
uredili zapuščene dele kompleksa in dokončali priključek na 
Vojkovo cesto. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo želimo 
poiskati trajno rešitev za Bežigrajski stadion, ki že leta in leta 
propada. V vmesnem času se bomo zavzeli, da na prostoru 
stadiona zagotovimo Bežigrajčanom nujno potreben park, 
ki zagotavlja prijetno bivanjsko okolje. Za dokončanje vseh 
projektov in učinkovito normativno ureditev položaja Ljubljane 
v razmerju do državne oblasti, bomo v sodelovanju z Vlado RS 
pripravili nov Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije.



Ljubljana si zasluži novo strategijo
mobilnosti!

Velik del problemov Ljubljane izhaja iz slabo organiziranega 
javnega potniškega prometa, ki spodbuja uporabo avtomobila. 
V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo bomo 
reorganizirali medkrajevni LPP. Želimo zagotoviti sredstva za 
dodatne, frekventnejše medkrajevne povezave s sosednjimi 
občinami ter reorganizirati medkrajevne linije z boljšo navezavo 
na mestni promet. Bolje želimo pokriti predvsem kraje z 
največjimi dnevnimi migracijami v okoliških občinah, s čimer 
bomo razbremenili prometni pritisk na Ljubljano. V mestnem 
prometu bomo avtobuse opremili s sistemom TSP, ki bo v 
križiščih dajal prednost avtobusom. Na večjih vpadnicah bomo 
začeli s pilotnim projektom ločene prometne signalizacije za 
avtobuse s ciljem krajših potovalnih časov ter manj čakanja za 
vse potnike. Ob postopnih renovacijah večjih ulic (npr. Zaloške)
želimo razmisliti o uvedbi fizično ločenih pasov za avtobuse 
(t.i. sistem Bus rapid transit - BRT). Bistveno želimo spremeniti 
tudi organiziranost mestnega potniškega prometa in uvesti 
dodatne krožne linije, ki bi povezovale Ljubljano mimo centra 
mesta. Poskrbeli bomo tudi za bistveno boljši sistem obveščanja 
o odhodih avtobusov. V aplikaciji Urbana bomo prikazovali 
ne le pričakovan čas prihoda, ampak tudi lokacijo avtobusa. 
V sodelovanju s Slovenskimi železnicami želimo optimizirati 
železniško omrežje in v jutranjih ter v popoldanskih konicah 
zagotoviti bistveno več potniških vlakov v sosednje občine (zlasti 
Logatec, Kranj, Grosuplje, Kamnik, Litija). Za vse prebivalce, ki 
nimajo dostopa do avtomobila (zlasti otroci ter starejši) želimo 
uvesti brezplačen mestni javni potniški promet.

Veliko neizkoriščeno priložnost Ljubljane vidimo v kolesarski 
infrastrukturi. Občina v preteklih letih ni poskrbela za razvoj 
celovitega kolesarskega omrežja, varna križišča ter zadostno 
število kolesarskih parkirišč ob lokacijah z visoko gostoto ljudi. 
Nekatere nove kolesarske steze (npr. Na Dalmatinovi ulici) 
so celo nevarne za kolesarje. Posledično smo padli tudi na 
mednarodno priznanem Copenhagen index. Zato želimo v 
načrtovanje kolesarskih stez prinesti najboljše prakse iz tujine. 
S pomočjo evropskih sredstev za čezmejno sodelovanje 
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želimo v Ljubljano pripeljati najboljše tuje strokovnjake (npr. 
iz Nizozemske), ki nam lahko pomagajo odpraviti obstoječe 
anomalije in poskrbeti, da kolesarjenje v Ljubljani zaživi v svojem 
polnem potencialu.

Za participativni proračun želimo nameniti najmanj 8 milijonov 
evrov občinskega proračuna. Sredstva participativnega 
proračuna želimo izhodiščno razdeliti po vseh četrtnih 
skupnostih glede na število prebivalcev. Predloge o projektih 
bi zbirali na ravni posameznih četrtnih skupnostih, nato pa bi 
občina pomagala pri izvedbi t.i. referendumskega dne, kjer 
bi prebivalci lahko odločali o projektih, ki bodo financirani. S 
pomočjo participativnega proračuna bi prebivalci lahko sami 
izglasovali, kateri projekt je upravičen do njihovih sredstev. 
Menimo, da je potrebno, da se sredstva porazdelijo enakomerno 
po četrtnih skupnostih in tudi na ravni celotne občine.

Poleg uvedbe participativnega proračuna želimo povečati tudi 
sredstva četrtnih skupnosti. S tem bomo lokalnim prebivalcem 
omogočili, da bodo lahko uredili tiste stvari, ki preko mestnega 
urejanja ne pridejo na vrsto (sanacija ograj, drevoredov, 
obnovo ali postavitev klopc ali igral, zasaditev rož oz. grmovnic 
na okoliške zelenice okoli stanovanjskih stavb in podobno). 
Četrtne skupnosti bodo s tem denarjem lahko poskrbele tudi 
za prenovo ali gradnjo dodatne lokalne športne infrastrukture 
npr. košarkaških ali nogometnih igrišč, skateparkov, koloparkov, 
pingpong mize in podobno.

3. Uvedli bomo participativni proračun, ki bo 
povečal vpliv občanov na projekte v njihovi 
okolici!



Dodatne zelene površine v Ljubljani

Vse večji vremenski ekstremi narekujejo, da moramo v Ljubljani 
poskrbeti za čim več kvalitetnih urbanih zelenih površin. 
Prebivalci Bežigrada so nas prosili, da jim uredimo parke in 
druge sprehajalne poti. Ravno zaradi naše tesne povezanosti 
z Vlado Republike Slovenije bomo poskrbeli za revitalizacijo 
zemljišča, ki se nahaja ob Kardeljevi ploščadi. Gre za zemljišče, 
s katerim upravlja Ministrstvo za obrambo in že dolgo časa 
propada. Na zemljišču bomo uredili lokalni park, ki bo vseboval 
sprehajalno stezo kot tudi naprave, ki omogočajo rekreacijo 
na prostem. Poleg tega bomo za celotno Ljubljano pripravili 
poseben mestni odlok za krepitev zelenih površin z obveznimi 
smernicami za zaščito, ki bo vseboval tudi smernice za zaščito
večjih mestnih dreves ob vsaki večji ulični prenovi. S tem želimo 
preprečiti nepotrebno podiranje oz. umiranje dreves, ki krasijo in 
v poletnih mesecih ohlajajo naše mesto. Določiti želimo odstotek 
zelenih površin, ki se morajo ohranjati oz. povečati tudi na 
ravni posamezne četrtne skupnosti: urbanistično planiranje bi 
moralo obvezno upoštevati ohranitve zelenih delov, saj tako se 
vzpostavlja naravna zaščita pred vročinskimi vali oz. zmanjšanje 
vplivov podnebnih sprememb. Pri večjih novogradnjah bi 
zahtevali ozelenitev streh, pripravili pa bi tudi program spodbud 
za ozelenitev večjih steh že zgrajenih javnih in zasebnih objektov. 
V vsaki četrtni skupnosti želimo zagotoviti najmanj eno področje 
namenjeno vrtičkom za meščane. Olajšati želimo postopke 
najema vrtičkov (elektronska vloga za najem vrtičkov) ter 
njihovega vzdrževanja (elektronska vloga za postavitev tipskega 
rastlinjaka/hišice za orodje).
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Izgradnja novih stanovanj in uporaba 
obstoječega stanovanjskega fonda za 
potrebe mladih, starejših in socialno 
prikrajšanih

Ljubljanski nepremičninski trg je podivjal. Naša prioritetna 
naloga bo naslovitev stanovanjske problematike mladih, ki 
zaradi svojega položaja v družbi, ki ga je povzročilo prekarno 
delo, sploh ne razmišljajo več o nakupu temveč zgolj najemu 
stanovanj. Po zgledu iz tujine (tu imamo predvsem v mislih 
Dunaj) želimo v Ljubljani zgraditi prvo sosesko, kjer bi investitorji 
morali upoštevati celovito kakovost bivanja ter skrb za 
skupnostne prostore, ne pa izključno tržne cene. Izkoristiti želimo 
območja, ki so v lasti države in mestne občine ter jih ponuditi 
investitorjem na javnem razpisu. Najboljši predlog za celovito 
ureditev območja (urbanistično, družbeno itn.) bi dobil pravice 
za izgradnjo stanovanjskega kompleksa. Del zgrajenih stanovanj 
bi moral biti obvezno narejen za neprofitno oddajanje. Opisana 
praksa deluje že vrsto let na Dunaju, kjer se izkazuje za izjemno 
uspešno. Prostor za takšno gradnjo želimo zagotoviti na enem 
izmed mnogih degradiranih območij (npr. na degradiranem 
območju ob Parmovi ulici, kjer je prostora za 550 stanovanj). S 
tovrstnimi politikami ne bomo naslovili zgolj socialno ogroženih, 
ampak tudi mlade, ki so v nedavno stopili na trg dela in si želijo 
ustvariti družine. V listi Gibanja Svoboda bomo s tovrstnimi plani 
naslovili predvsem srednji razred, ki se najhitreje zmanjšuje, 
bodisi z begom možganom ali pa dejanskim padcem v socialno 
ogroženi razred.

5.



Ljubljana, resnično kulturno središče
Slovenije!

V tesnem sodelovanju z državo bomo poskrbeli za prenovo 
SNG Drame. Sočasno z obnovo SNG Drame bomo poskrbeli, 
da bo ustrezno urejena tudi okolica, zlasti Igriška ulica pred 
vhodom v Dramo. Zavzeli se bomo za dokončanje NUK 2 v 
naslednjem mandatnem obdobju, saj naše mesto ter država 
nujno potrebujeta dodatne nacionalne knjižnične prostore. 
Zavzemali se bomo za digitalizacijo vseh knjižnic. Pri tem 
bomo poskušali iskati vse možne vire za realizacijo projekta. 
Poleg tega ne smemo pozabiti, da imamo v našem mestu 
eno najstarejših alternativnih študentskih radijskih postaj na 
svetu, zato bomo v naslednjem mandatu veliko pozornost 
namenili podpori Radiu Študent, ki je bil v preteklih letih finančno 
podhranjen. Radijsko postajo in podobne primere dobre prakse 
želimo izdatneje podpreti z namenskimi razpisi, ki bi omogočili 
širitev njihove dejavnosti. Poleg tega bomo aktivno delali na 
promociji občinskega glasila Ljubljana, ki se bo vzpostavilo kot 
nepristransko občilo za vse Ljubljančane in Ljubljančanke. V 
izdajo mestnega časopisa želimo tvorneje vključiti tudi dijake in 
študente, zlasti tiste, ki se izobražujejo v medijskih študijah, zato 
želimo oblikovati posebne dodatne občinske štipendije. Naš cilj 
je, da mladi s pomočjo MOL-a razvijejo svoje novinarske veščine 
ter hkrati poročajo in komentirajo o dogodkih v glavnem mestu.
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V Ljubljani bomo zagotovili zeleni prehod v 
skladu s prvinami trajnostnega razvoja in 
tako ustvarili pametno prestolnico!

Spremeniti želimo dosedanjo zgrešeno energetsko politiko 
mestnih oblasti, ki je Ljubljano naredilo bolj odvisno od vse 
dražjega zemeljskega plina. V sodelovanju z Ministrstvom za 
okolje in prostor želimo pripraviti posebne pakete spodbud za 
namestitev toplotnih črpalk ter v sodelovanju z Ministrstvom 
za infrastrukturo poskrbeti, da bodo napajane iz čiste sončne 
energije na strehah stanovanjskih in poslovnih stavb. Na 
podoben način želimo nadaljevati ter razširiti programe celovite 
energetske sanacije, kjer bi pri nekaterih zgradbah proučili 
tudi sočasno izvedbo protipotresne sanacije (zlasti blokovska 
naselja, ki so bila zgrajena v 80’ letih prejšnjega stoletja). V 
sodelovanju z državo bomo okrepili mestno električno omrežje, 
kar bo omogočilo gradnjo večjega števila sončnih elektrarn na 
javnih in zasebnih zgradbah.

Poleg prehoda na bolj obnovljive vire energije, ki bodo zagotovili 
tudi boljši zrak v naši prestolnici, želimo digitalizirati večino 
storitev Ljubljane. Kljub temu, da je na področju digitalizacije 
MOL storila velik korak naprej, je na določenih področjih še 
veliko za postoriti. Uredili bomo elektronsko oddajo vloge za 
postavitev tipskega rastlinjaka na vrtičkih, vpis otroka v vrtec 
itn. S tovrstnim projektom bomo občanom zagotovili hitrejši 
in predvsem bolj pregleden javni servis. Vsa večja križišča v 
Ljubljani želimo opreminti s sodobnimi sistemi za dinamično 
nadzorovanje prometa. To pomeni, da bodo semaforji prilagajali 
svoje delovanje dejanski gostoti ter prometnim tokovom, kar 
bo bistveno izboljšalo prometno situacijo za vse udeležence v 
prometu. Veliko priložnost za digitalizacijo vidimo tudi v novemu 
sistemu za objavljanje prihodov LPP, ki bi namesto predvidenega 
časa na ključnih postajališčih prikazoval dejansko lokacijo 
avtobusov.
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Zdravstvo, zdravstvo, zdravstvo!

Nujna medicinska pomoč je ključnega pomena za zdravje in 
življenje prebivalcev Ljubljane. Zato bomo okrepili sodelovanje 
z UKC Ljubljana in ZD Ljubljana ter poskrbeli za učinkovitost in 
strokovnost izvedbe postopkov obravnave pacientov, potrebnih 
urgentne medicinske pomoči. Želimo zagotoviti zadostno 
število reševalnih vozil za izvajanje nujne medicinske pomoči 
na območju Ljubljane, saj trenutno številni občani v primeru 
nesreče predolgo čakajo na prihod prve pomoči.

Prostori trenutne negovalne bolnišnice na Vrazovem trgu so 
neustrezni ter slabo vzdrževani. V dogovoru z Ministrstvom za 
zdravje želimo nemudoma začeti s projektom gradnje regijske 
in negovalno-geriatrične bolnišnice, ki bi razbremenila UKC. 
Menimo, da bi lokacijo za takšen objekt lahko umestili na mesto 
današnje bolnišnice Petra Držaja v Šiški.

Poskrbeli bomo za pogoje za vključevanje družinskih 
zdravnikov v primarno zdravstvo prebivalcev Ljubljane. 
Po selitvi negovalne bolnišnice želimo na Vrazovem trgu 
zgraditi nova stanovanja, ki bodo namenjena izključno 
mladim zdravnikom. Poleg tega bomo pripravili predlog 
dodatnega občinskega štipendiranja mladih zdravnikov, 
ki opravljajo specializacijo iz področja družinske medicine. 
Mesto bo tako kmalu dobilo dovolj manjkajočih zdravnikov, 
s čimer bomo pokrili potrebo vseh pacientov, ki potrebujejo 
zdravstveno nego.
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V Ljubljani bomo zagotovili višja kakovost
bivanja!

Občina je v preteklih letih povsem zanemarila pokrita in 
varovana parkirišča za kolesa v stanovanjskih naseljih, zato 
želimo v vseh četrtnih skupnostih pripraviti projekte za njihovo 
postavitev. Prebivalci bi s tem dobili varno parkirišče za dražja 
e-kolesa, ki so pogosto predmet kraje. Poskrbeti želimo tudi 
za dovolj prostora za tovorna kolesa, ki v primerljivih mestih 
že predstavljajo nadomestilo za avtomobil. Poleg tega bomo 
s pomočjo javno-zasebnih partnerstev, prebivalcem v večjih 
naseljih po četrtnih skupnostih, kjer imajo težave s parkirnimi 
mesti, na področju zastarelih garaž omogočili izgradnjo 
sodobnih parkirnih hiš z ozelenitvami ali športnimi igrišči 
na strehi, ki bodo zagotovilo več parkirnih mest, hkrati pa 
prebivalcem nižje parkirnih boksov in možnosti cenejšega 
odkupa.

Zavedamo se, da je velik problem življenja v Ljubljani moteč 
hrup. Na vseh pomembnejših vpadnicah bomo ob vsaki prenovi 
s kombinacijo ukrepov umirjanja prometa ter vgradnje t.i. 
absorbcijskega asfalta znižali količino neprijetnega hrupa v 
mestu. V dogovoru z DARS želimo po južnem delu ljubljanskega 
avtocestnega križa znižati omejitev hitrosti na 110 kilometrov na 
uro, kar bi bistveno zmanjšalo hrup vozil in povečalo prometno 
varnost. Slednje je pomembno zaradi velikega števila uvozov ter 
izvozov iz avtoceste iz avtoceste. 

Pri prizadevanjih za promocijo Ljubljane kot atraktivne turistične 
destinacije si bomo prizadevali tudi za ohranjanje kvalitete 
življenja lokalnega prebivalstva in tako omogočili sobivanje 
obojih. Z revitalizacijo četrtnih skupnosti želimo del turističnih 
tokov preusmeriti iz centra mesta ter poskrbeti, da bo turistični 
obisk v mestu enakomernejše razporejen. S tem želimo 
minimalizirati slabosti turizma ter njegove ključne prednosti 
enakomernejše razporediti med vse prebivalce mesta, ne le 
ožjega mestnega centra.

Zavedamo se, da številni starši zaradi dolžine šolskih počitnic 
nimajo dovolj letnega dopusta, si bomo še naprej prizadevali 
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za povečevanje števila mest v javnih programih za počitniško 
varstvo, ki bodo namenjeni zlasti otrokom od prvega do petega 
razreda osnovne šole.

Poleg tega pa se bomo skupaj, z vsemi akterji v sistemu zaščite 
in reševanja (zaposlenimi in prostovoljci), pripravili na vse 
nesreče, ki v luči podnebnih sprememb čakajo Ljubljano. Fokus 
mora biti na odločanju na podlagi zbranih podatkov (analiza 
podatkov iz intervencije, posveti s strokovnjaki itd.), prav tako 
pa mora opremljenost in znanje vseh akterjev (kot so gasilci) 
slediti potrebam mesta. Poskrbeli bomo za ustrezno ozaveščanje 
občanov ob izrednih dogodkih (npr. ukrepi ob poplavah, 
zapiranje oken ob požarih), saj trenutnega obveščanja spoh ni, 
ali pa je to preveč centralno. Preučili bomo možnost digitalizacije 
obvečanja preko mobilnih telefonov po vzoru drugih držav. 



Projekt 1:

Projekt 2:

Projekt 3:

Ključni razvojni projekti

Reorganizacija LPP

Ureditev centralne avtobusne in železniške postaje

Dokončanje ureditve področja ŠRC Stožice s postavitvijo
zelenih in rekreacijskih površin

Želimo dokončati športni kompleks Stožice, ki je ostaja napol dokončan že 
skoraj 10 let. ŠRC Stožice bomo do konca mandata dali dušo in poskrbeli, 
da območje živi tudi takrat, ko na njem ni prireditev. Aktivno bomo 
pomagali tudi pri realizaciji projektov zasebnih investitorjev. Območje 
predstavlja potencial sodobnega razvoja in končno ureditev te sramotne 
zgodbe. 

Pod našim vodstvom bo Mestna občina Ljubljana nemudoma sprejela vse 
potrebne podlage, ki bodo investitorjem omogočile gradnjo kompleksa 
Emonika. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami ter Ministrstvom 
za infrastrukturo bomo poskrbeli, da bo med gradnjo ter po gradnji 
poskrbljeno za nemoten promet, navkljub spremenjenim prometnim 
tokovom.

V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo bomo reorganizirali 
medkrajevni LPP. Bolje želimo pokriti predvsem kraje z največjimi dnevnimi 
migracijami v okoliških občinah, s čimer bomo razbremenili prometni pritisk 
na Ljubljano. Medmestni promet želimo tudi bolje integrirati z mestnim, kar 
bi zmanjšalo pritisk dnevnih migracij iz okoliških občin. Istočasno bomo 
poskrbeli za boljšo medsebojno povezanost četrti s krožnimi linijami. V 
sodelovanju s Slovenskimi železnicami bomo poskrbeli za večjo frekvenco 
vlakov v ključne okoliške občine (Logatec, Kranj, Grosuplje, Kamnik, Litija).



Projekt 6:

Projekt 5:

Projekt 4:
Uvedba participativnega proračuna

Izgradnja novih stanovanj in uporaba obstoječega 
stanovanjskega fonda za potrebe mladih, starejših in 
socialno prikrajšanih

Postavitev športno-rekreacijskega parka za Bežigradom, na
degradiranem območju med FDV, EF in GZS

Po zgledu iz tujine (predvsem Dunaj) želimo v Ljubljani zgraditi prvo 
sosesko, kjer bi investitorji morali upoštevati celovito kakovost bivanja ter 
skrb za skupnostne prostore, ne pa izključno tržne cene. Prostor za takšno 
gradnjo želimo zagotoviti na enem izmed mnogih degradiranih območij 
(npr. na degradiranem območju ob Parmovi ulici, kjer je prostora za 550 
stanovanj). 

V sodelovanju z Ministrstvom za obrambo bomo poskrbeli za revitalizacijo 
večjega zemljišča za Bežigradom ob Kardeljevi ploščadi. Na zemljišču 
želimo urediti lokalni park, ki bo prebivalcem in okoliškim študentom 
bistveno izboljšal kakovost življenja.

Za participativni proračun želimo nameniti najmanj 2 odstotka investicijskih 
sredstev občine. S temi sredstvi bi prebivalci lahko sami izglasovali kateri 
projekt je upravičen do njihovih sredstev. Menimo, da je potrebno, da se 
sredstva porazdelijo tudi enakomerno po četrtnih skupnostih kot tudi na 
ravni celotne občine.



Projekt 7:

Projekt 9:

Projekt 8:

Povečanje energetske učinkovitosti Ljubljane

Svobodno mesto – Ljubljana prostor za razvoj 
alternativnega kulturnega in umetniškega delovanja

Uveljavitev modernih tehnologij in gradnja pametnega
mesta

Digitalizirati želimo večino storitev Ljubljane. Uredili bomo elektronsko 
oddajo vloge za postavitev tipskega rastlinjaka na vrtičkih, vpis 
otroka v vrtec itn. Poleg tega želimo vsa večja križišča na ljubljanskih 
vpadnicah opremiti s sistemom TSP, ki bi omogočala prednostni interval 
intervencijskim vozilom ter LPP.

Spremeniti želimo dosedanjo zgrešeno energetsko politiko mestnih oblasti, 
ki je Ljubljano naredilo bolj odvisno od vse dražjega zemeljskega plina. V 
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor želimo pripraviti posebne 
pakete spodbud za namestitev toplotnih črpalk ter v sodelovanju z 
Ministrstvom za infrastrukturo poskrbeti, da bodo napajane iz čiste sončne 
energije na strehah stanovanjskih in poslovnih stavb.

V tesnem sodelovanju z državo bomo poskrbeli za prenovo SNG Drame. 
Zavzeli se bomo za dokončanje NUK 2 v naslednjem mandatnem obdobju, 
saj naše mesto ter država nujno potrebujejo dodatne nacionalne knjižnične 
prostore. V našem mestu ne smemo pozabiti, da imamo eno najstarejših 
alternativnih študentskih radijskih postaj na svetu, zato bomo v naslednjem 
mandatu veliko pozornost namenili podpori Radiu Študent.



Projekt 11:

Projekt 12:

Projekt 10:

Odpornost na podnebne spremembe 

Projekt regijske in negovalne bolnišnice

Ureditev mladinskega centra Ljubljana in projekti po meri
mladih

Trenutna rešitev z negovalno bolnišnico na Vrazovem trgu je svojevrstna 
mestna sramota. Prostori so neustrezni ter slabo vzdrževani. V dogovoru 
z Ministrstvom za zdravje želimo nemudoma začeti s projektom gradnje 
regijske in negovalno-geriatrične bolnišnice, ki bi razbremenila UKC. 
Menimo, da bi lokacijo za takšen objekt lahko umestili na mesto današnje 
bolnišnice Petra Držaja v Šiški.

Skupaj z mladimi bomo vodili pogovore o njim pomembnih projektih, prav 
tako pa bomo podprli ponovno vzpostavitev delovanja Mladinskega sveta 
Ljubljana. Dokončali bomo projekt Mladinski center Ljubljana, ki bo kot 
centralni center srce delovanja mladinskih organizacij, prav tako pa bo 
prostor za izmenjavo idej in krepitve mladinskih skupnosti. Podpirali bomo 
tudi nadaljnjo delovanje že obstoječih mladinskih centrov po vseh četrtnih 
skupnosti, saj omogočajo mladim razvoj v njihovi domači okolici.

Zaradi podnebnih sprememb postaja naše mesto vsako poletje bolj vroče 
in neprijetno za prebivalce kot tudi turiste. Zato si bomo prizadevali za 
omilitiev t.i. vročih točk, kjer se mesto prekomerno segreva. V pripravljeni 
strategiji smo predvideli predvsem zasaditev novih dreves, ozelenitev 
okolice in postavitev dodatnih pitnikov. Poleg tega bomo zagotovili 
ustrezno sodelovanje med vsemi prostovoljnimi in poklicno gasilsko enoto 
na področju ustreznega opremljanja in izobraževanja kadrov. S pomočjo 
analize podatkov (kritične točke infrastrukture, lokacije nesreč, vremenski 
podatki itd.), bomo zagotovili ustrezno pripravljenost in aktiviranje enot. 


