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1. TEMEUNA IZHODISCA IN VREDNOTE
Zupan MOL Zoran Jankovii je, skupaj s svojo ekipo, v osmih letih oziroma dveh mandatih uspelno
izvedel 1.540 projektov v korist prebivalk in prebivalcev Ljubljane, v mandatnem obdobju 2014 - 2013
pa je nadrtovanih 300 novih projektov, V osmih letih se je podoba Ljubljane spremenila, Ljubljana se je
krepko zasidrala na zemljevid Evrope in sveta, prejeli smo itevilne nagrade - raziskava Eurobarometer,
s katero Evropska komisija meri kakovost iivljenja v evropskih mestih, je pokazala, da je kar 90%
Ljubljantank in Ljubljandanov zadovoljnih z iivljenjem v Ljubljani. Omenjena raziskava je na$e mesto

uvrstila na prvo mesto med vsemi prestolnicami Evropske unije na podrodju 3ol in drugih
izobraievalnih ustanov. Ljubljana je na lestvici revije Lonely Planet zabeleiila drugo mesto med najbolj
priporodenimi turistidnimi destinacijami za leto 2014, kot edino mesto dvakrat prejela nagrado
evropske komisije za Evropski teden mobilnosti, nagrado Gubbio za prenovo Kongresnega trga ter
revitalizacijo arheolo5kih parkov in nagrado za preureditev nabrelij in mostov dez Ljubljanico. V
lanskem letu pa smo prejeli tudi najvedjo evropsko nagrado - naziv Zelene prestolnice Evrope 2016 z
obrazloZiwijo, da smo mesto, kije v najkrajSem dasu naredilo najvei sprememb.
Brez konstruktivnega dela mestnega sveta to zagotovo ne bi bilo mogode. Dva mandata je imela Lista
Zarana Jankoviia v Mestnem svetu vedinc, kljub temu pa so projekte in razvoj podpirale tudi nekatere
druge svetniSke skupine, med njimi Socialni demokrati in DeSUS.
Skupaj se zavedamo pomena iivljenja v zelenem, \rarnem, strpnem, distem in prijaznem mestu. Mestu,
ki se uspeino odziva na potrebe svojih prebivalcev in skrbi za vse, tudi najbolj ranljive skupine v njem.
NaSe sodelovanje zato utemeljujemo z

ieljo po nadgrajevanju ie doseienega.

Krepili bomo razvoj krajevne samouprave in detrtnih skupnosti, soustvarjali pogoje za razvoj druibe
znanja ter kakovostno javno Solstvo in primarno zdravstvo, ki bo ie naprejdostopno vsem. Poleg tega
bomo tudi v prihodnje sofinancirali delo javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki izvajajo programe
na podroiju socialnega varstva, oskrbe starejSih na domu, vseiivljenjskega udenja, Sporta, preventivnih
programov, kulture, raziskav, socialno ogroienih skupin ter skrbijo za osebe z oviranostmi ali teiavami
v du5evnem zdravju. lzjemen pomen bomo namenjalitudi nadgrajevanju medgeneracijskega dialoga in
sodelovanja. Cilj skupnih prizadevanj bo tudi delovanje dnevnih centrov za starej5e v vsaki detrtni
skupnosti {najmanj en na leto}. 5e naprej bomo posebno skrb namenjali politiki kvalitetnejiega
iivljenja starejSih in invalidov/ zavezanost omenjenima temama pa potrdili tudi z 5e jasnej5o

umestitvijo problematike starejSih in invalidov v organigramu mestne uprave in najprimernejii
organizacijski obliki, kot je primeroma odsek. Ljubljana namred ponosno in zasluieno nosi naziv mesta
po meri invalidov.
Nadaljevali bomo s projektom obnove otro5kih igriSd, podpirali preventivne in prostodasne dejavnosti
za kakovostno preiivljanje prostega iasa otrok in mladostnikov ter Sirili mreio druiinskih centrov za

otroke in mlade druiine ter ietrtnih mladinskih centrov za mladostnike. Nadaljevali bomo tudi s
Stipendiranjem nadarjenih mladih in krepili mreio raziskovalnega dela. fe bo moZno, bomo povedali
Stevilo enot javnega zavoda MALA ULICA po detrtnih skupnostih - vsaj ena letno. Zavzemali se bomo za
ustanovitev MLADINSKEGA CENTRA UUBUANA, ki bo namenjen kreativnim, kulturnim, izobraievalnim
in kariernim aktivnostim mladih od 15. leta dalje. Sirili bomo mladinske centre ter v kontekstu Sirjenja
te mreie predlagali umestitev veijega mladinskega centra z drugadno vsebino in infrastrukturo kot jo
nudijo obstojedi centri. Prizadevalisi bomo 5e ved skrbi in dejavnosti razvijativ pomofi brezdomcev in
brezposelnih,
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5e naprej bomo spodbujali tako rekreativni kot vrhunski 5port. Na podroiju rekreativnega Sporta bomo
v neposredni bliiini naselij vzpostavljali Sportne otoke in tako, v kombinaciji z javno dostopnimi igriSdi
in Sportnimi orodji ter vzpostavljanjem novih pohodni5kih. teka5kih in kolesarskih poti, skrbeli za
rekreacijo vseh generacij. Prav tako bomo podpirali mnoiiina tekmovanja kot so Ljubljanski maraton,
Pohod ob iici ali Maraton Franja. Zavzemali se bomo za uvedbo novih programov spodbujanja
zdravega nadina iivljenja delovno aktivne generacije {zdrav nadin prehranjevanja, spodbujanje Sportnih

aktivnosti, spoznavanje nadinov sproidanja).
Povetevali bomo fond neprofitnih stanovanj tudi za mlade talente, mlade druiine ter invalide. Poleg
tega bomo prenavljali cesti5da in druge javne povrSine, Sirili mreio parkiriSi P+R, kolesarskih stez ter
posodabljali vozni park mestnega potniSkega prometa. Frsudili bomo, kako javni prevoz ie bolj

pribliiati meSdankam in meitanom, tudi upokojencem. 5e naprej bomo Sirili javno kanalizacijsko
omreije. Nanj bo konec prihodnjega leta prikljudenih ie 95% vseh gospodinjstev.

Pestro kulturno ponudbo nalega mesta bomo nadgradili z nadaljnjim spodbujanjem kulturnega
turizma in na tak nadin zagotavljali izjemno rast turistidne panoge v Ljubljani. Stevilo noditev v na5em
mestu se je v zadnjem desetletju namred povedalo za 12AYo,lani pa smo dosegli in presegli milijon. V
naslednjem Stiriletnem obdobju bomo Ljubljano $e trdneje umestili na zemljevid najbolj5ih kongresnih
ter kulturno in Sportno-turistidnih destinacij za obiskovalce z vsega sveta, ob tem pa gradili na
trajnostni odlidnosti naSega mesta, kakovosti bivanja v njem in skrbi za okolje. Do konca 20L5 bomo
preverili izhodi5ta za medijski center Ljubljana.
Temelj nadaljnjega razvoja celotne druibe in naiega mesta je gospodarstvo, saj lahko vedjo blaginjo in
razvoj gradimo le na uspeinem gospodarstvu. V okviru pristojnosti mesta bomo zato sooblikovali
pogoje za krepitev gospodarstva ter odpiranje novih delovnih mest. Posebno pozornost bomo namenili
ustvarjanju novih sinergij med znanostjo, raziskovalno dejavnostjo in gospodarskimi subjekti, katerih
dejavnost je povezana z razvojem novih tehnologij ter mladim inovatorjem in start-up podjetjem.
Preudili bomo moinost ustanovitve Razvojnega sklada za spodbujanje ustanavljanja in razvoja
inovativnih podjetij, prav tako pa spodbujali zadruiniStvo in zagotavljali pomoi pri ustanavljanju
socialnih podjetij. Prizadevali si bomo za oiivitev dejavnosti v centrih Plave lagune, podhoda
AjdovSdina, v kolikor bomo pridobili soglasje zasebnih etainih lastnikov. 5e naprej pa bomo skrbelitudi
za ohranjanje spomenikov in spominskih obeleiij NOB.
lzvajali bomo programe in aktivnosti v ietrtnih skupnostih MOL, ki so jih v volilnih programih izpostavili

in DeSUS. Posebno pozornost bomo nadalje namenjali javnemu prevozu ter Siritvi mreie
kolesarskih stez ter urejanju in reiitvi vpraSanj lastni5tva funkcionalnih zemljiSd v stanovanjskih
LZJ, SD

soseskah, blokih. Tako parkiri5ia, zelenice kot

tudi parki naj bodo v lasti stanovalcev blokov oz. etainih

lastnikov.
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2. SODELOVANJE V KOALICIJI
1". ilen
Podpisniki koalicijskega sporazuma se obvezujemo, da bomo pri svojem delu dosledno spo$tovali
skupne vrednote in izvajali cilje, dolodene v tem sporazumu. Poleg tega se bomo redno udeleievali
vseh sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, o morebitnih opravidenih odsotnostih pa se bomo

medsebojno obveidali. Sodelovanje bomo krepili tudi na drugih podrodjih, ki so pomembna

za

delovanje in razvoj Ljubljane, kijih imamo zapisane v volilnih programih LZ, SD in DeSUS ter iupana
lokalne volitve 2At4.Zata bomo tudijavno nastopali enotno.

za

2.

dlen

Koalicijski partnerji smo v koalicijskem usklajevanju enakopravni, ne glede na Stevilo svetnic oziroma
svetnikov, kijih ima posamezen svetniSki klub v mestnem svetu, Praviloma bomo trikrat letno o svoiem
delu na tiskovni konferenci seznanjalijavnost o svojem delu.

3.

dlen

Koalicijsko usklajevanje praviloma poteka med vodji svetniSkih klubov koalicijskih partnerjev. Za
nemoteno usklajevanje in delovanje koalicije pa skrbi vodja najvedjega izrned koalicijskih svetniSkih

klubov. Slednji koordinacijske sestanke praviloma sklicuje pred sejami mestnega sveta,

o

koordinacijskem sestanku pa vodji svetniSkih klubov ostalih koalicijskih partneric praviloma obvesti po
elektronski po5ti. To stori najrnanj 3 {tri) dni pred koordinacijskim sestankom, sklicu pa mora priloiiti
tudi predlog dnevnega reda koordinacijskega sestanka in vso pripadajoie gradivo, potrebno za

odloianje.

4.

ilen

Zahtevo za sklic koordinacijskega sestanka lahko poda tudi vodja svetni5kega kluba katerega izmed
preostalih koalicijskih partnerjev. V tem primeru mora zahtevo za sklic koordinacijskega sestanka
posredovati vodji najvedjega svetni5kega kluba, jo obrazloiiti ter ji predloiiti predtagani dnevni red in
pripadajode gradivo. Vodja najvedjega svetni5kega kluba rnora v tem primeru koordinacijski sestanek
sklicati najkasneje v 5 {petih) dneh od prejema zahteve za sklic koordinacijskega sestanka.

5.

ilen

Predlagatelji posameznih gradiv, ki bodo uvridena na dnevni red mestnega sveta, morajo

o

njem

predhodno seznaniti vse koalicijske partnerje. Vodje svetniSkih klubov pa na svojih rednih
koordinacijskih sestankih opravijo koalicijsko usklajevanje o teh gradivih. V kolikor razprave o slednjih
ni bilo, se 3teje, da nanje ni bilo pripamb in je zato gradivo koalicijsko usklajeno.

6.

ilen

Vodje svetniSkih klubov koalicijskih strank se na rednih koordinacijskih sestankih dogovorijo o nadinu
glasovanja na sejah mestnega sveta, koalicijski svetniki pa na sejah mestnega sveta in njegovih
delovnih teles podpirajo koalicijsko usklajena gradiva oziroma predloge sklepov.

o katerem je bil predhodno
doseien koalicijski dogovor na koordinacijskem sestanku, ali pa koalicijski partnerji nanj pred sejo

Za koalicijsko usklajen predlog gradiva oziroma sklepa Steje tisti predlog,

mestnega sveta niso imeli pripomb, prav tako pa tudi gradivo, ki izhaja iz tega sporazuma.

Posamezna koalicijska svetnica ali posamezen koalicijski svetnik lahko glasuje tudi drugaie od
koalicijsko usklajenega predloga, a mora o tem pred sejo mestnega sveta oziroma delovnega telesa
obvestiti vodjo svetniSkega kluba, katerega ilanica ali dlan je. Slednji nato o tem nemudoma obvesti
vodji preostalih koalicijskih svetniSkih klubov.
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7.

dlen

Vodje svetniSkih klubov koalicijskih strank se na rednih koordinacijskih sestankih dogovarjajo tudi o
kadrovskih zadevah ter o nadinu glasovanja o morebitnih amandmajih, vloienih na posamezne todke s

in

morebitnih vnaprej napovedanih proceduralnih sklepih. Koalicijsko
usklajevanje kadrovskih zadev se opravi pred sejami Komisije za mandatna vpraianja, volitve in

seje mestnega sveta,

imenovanja mestnega sveta.

8.

dlen

Podpisniki koalicijskega sporazuma se bomo izogibali javnim nasprotovanjem drugemu koalicijskemu
partnerju in iupanu, 5e zlasti pa nasprotovanju dogovorjenih predlogov gradiv oziroma sklepov, ki jih
bo obravnaval mestni svet, ter projektom, ki so doloieni s tem dogovorom.

9.

dlen

Koalicijski partnerji bodo sporazumno reievali vsa odprta vpraianja in morebitne spore reievali na
koordinacijskih sestankih, o tem pa ne obveidalijavnosti. Koalicijski partnerji se bodo najmanj enkrat
letno lv decembru/ sestali in ocenili izvr5evanje koalicijske pogodbe.

10. dlen
Vsak koalicijski partner sprejme en izvod te pogodbe,

Koalicijsko sporazum je mod na pobudo kateregakoli koalicijskega partnerja dopolniti alispremeniti. Za
dopolnitev ali spremembo koalicijskega sporazuma pa je potrebno soglasje vseh koalicijskih partnerjev.
Koalicijski sporazum stopi v veljavo. ko ga podpi5ejo predstavnikivseh koalicijskih partnerjev.

Ljubljana, 23. marec 2015
Stevi I ka : 03200-412015-1

Zoran Jankovid
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//"-"-]''"

'
d''*'-- --^

",,
u \--

\,-

_-

i:i:

'/,J749*s".

t-"*.--*-""-,

f,

t-

-

:

\

=

it,

:

Marko t(oprivc

Alei ferin

Socialni demokrati Ljubljana

Lista Zorana Jankoviia

predsednik

vodja svetniikega kluba v MS MOL

stran 4

;

.t

- -""

I,

Ddmo

Saia lvdn Geriina
itna
k

stranJ<a u pokoJerR:ev,
ffies#uga &rdhora Lju$tlarer

4*.

