
INTERVJU Z GOSPODOM ŽUPANOM 
ZORANOM JANKOVI�EM 

 
 
1. Predstavili smo se vam kot EKO, ZDRAVA in UNESCO šola. Kakšni so bili vaši vtisi 
med obiskom na naši šoli? (Naj vam zaupam, da so bili u�enci, ki so vas spoznali, nad 
vašo prijaznostjo in odprtostjo navdušeni.) 
 
Na obisku osnovne šole Ledina mi je �as prehitro minil, saj sem v družbi u�enk in u�encev 
zelo užival. Presenetila me je izjemna razgledanost in veliko znanja med mladimi, ki poleg 
obvezne u�ne snovi razmišljate tudi o najve�jih težavah �loveštva ter predlagate ideje za 
njihovo rešitev. 
 
2. Ali ste zadovoljni s kakovostjo ljubljanskih šol in še posebej OŠ Ledina? 
 
OŠ Ledina je izjemna šola, ki si vsekakor zasluži pohvalo tako zaradi urejenosti kot tudi 
kakovosti u�nih programov in številnih dodatnih dejavnosti, ki jih nudi svojim u�encem. 
  
3. Ali poznate zgodovino in zdajšnje dosežke naše šole? 
 
Veseli me, da je Osnovna šola Ledina �lanica združenja Unesco šol ter da s svojimi 
prizadevanji spodbujate strpnost, spoštovanje so�loveka in narave, mir in prijateljstvo. Vem 
tudi, da ste v preteklem letu praznovali �astitljivo 150–letnico šole, za katero vam ob tej 
priložnosti iskreno �estitam. 
  
4. Ali menite, da smo mladi Ljubljan�ani na primeren na�in vklju�eni v življenje našega 
mesta? 
 
Ugotavljam, da se mladi zelo aktivno vklju�ujete na razli�na  podro�ja, ki so zelo pomembna 
za življenje in razvoj mesta Ljubljane. Nacionalni in tudi mednarodni projekti, ki se jih lotevate 
v sodelovanju z razli�nimi institucijami in društvi, so pomembni za vse nas, ki se iz vaših 
ugotovitev tudi sami veliko nau�imo.  
 
  
5. Ali menite, da imamo mladi v tem mestu dovolj možnosti za celovit razvoj? 
 
Da, menim, da so možnosti za širjenje vaših obzorij in pridobivanje razli�nih znanj zelo 
številne. Seveda pa pri�akujem, da se bodo te v prihodnosti še dodatno nadgradile in vam bo 
mesto lahko ponudilo še ve�. 
 
6. Prosim, povejte kaj ve� bi lahko za mesto storili mi mladi in kaj ve� bo mesto storilo 
za nas? 
 
Za lepšo prihodnost mesta in njegovih prebivalcev si moramo prizadevati vsi, saj smo skupaj 
pametnejši in mo�nejši. Predvsem je potrebno spodbujati složnost, strpnost, odprtost do 
druga�nosti, prijateljstvo in razumevanje. Mladi lahko pomagate mestu tako, da ste pogumni 
in ambiciozni, da znate poleg konstruktivne kritike izraziti tudi konkretne predloge za 
izboljšave. Naloga mesta je, da vam zna prisluhniti in da vaše predloge in ideje preu�i. 
  
7. Ali bi podprli predlog, da bi tudi mi mladi dobili pravico soodlo�ati o mestnih 
zadevah? 
 
Takšen predlog bi podprl in bom tudi z zanimanjem prebral vsako vašo idejo ali predloge, ki 
jih boste name naslovili. 



 
 
8.  Katere mestne zadeve se Vam trenutno zdijo najbolj pere�e? 
 
V Ljubljani se trenutno veliko dogaja. Pri�eli smo z urejanjem mestnih površin in uvajanjem 
reda in pravil, ki so jih nekateri v preteklosti žal premalo spoštovali. Tako bomo uredili 
površine, kjer so bili doslej nelegalno postavljeni vrti�ki, odstranjujemo nelegalno postavljene 
usmerjevalne in oglaševalske table, sprejeli smo dogovor z za�asnimi uporabniki prostorov v 
Rogu… Ponosen sem, da smo kot edina slovenska ob�ina v svojo sredino sprejeli romsko 
družino, ki že 4 mesece brez povzro�anja težav živi v Ljubljani.  
 
Podžupan prof. Koželj je skupaj s sodelavci oblikoval vizijo mesta Ljubljana do leta 2025, ki 
je sestavljena iz 93 projektov in si jo lahko ogledate v galeriji Kresija. Ljubljana je tako prvi� 
dobila svojo vizijo. S tem smo pokazali pogum in ambicije predstaviti predlog dolgoro�nega 
razvoja mesta. Poleg tega smo za�eli s pripravami na predsedovanje Slovenije Evropski uniji 
v letu 2008, ko bo Ljubljana v središ�u pozornosti celotne evropske javnosti. 
 
Mesto Ljubljana se trenutno pogaja z državo, ki nam je zaradi novega Zakona o financiranju 
ob�in odvzela �etrtino prora�unskih sredstev, brez katerih bomo težko zadovoljili vse potrebe 
prebivalcev in prebivalk mestne ob�ine. Ljubljani želimo zagotoviti najboljše možnosti 
razvoja, poleg tega pa smo prepri�ani, da bi morala mesto in država za dobro vseh 
sodelovati z roko v roki, zato verjamemo, da bodo predstavniki vlade našli na�in, kako 
odvzeta sredstva Mestni ob�ini Ljubljana tudi vrniti.  
 
9. Vaše delo je zelo naporno. Ali pri delu kljub temu uživate? 
 
Pri delu neizmerno uživam, po�utim se kot na po�itnicah. Razlog za to je predvsem dejstvo, 
da imam svoje delo rad in ga z veseljem opravljam.  
  
10. Kaj so vaši cilji in najve�je želje povezane z Ljubljano? 
 
Ljubljani želim samo najboljše, saj sem prepri�an, da si naše lepo mesto to tudi zasluži. V 
Mestni ob�ini Ljubljana bomo sledili vsem zastavljenim ciljem in v prihodnjih letih poskrbeli, 
da bo Ljubljana še lepša in prijaznejša do svojih prebivalk in prebivalcev. Ljubljana naj bo 
mesto, v katerem bomo z veseljem živeli in bomo nanjo ponosni. 
  
11. Ali lahko ra�unamo, da nas boste na naši šoli še kdaj obiskali? 
 
�e me boste povabili, vas bom z veseljem ponovno obiskal. 
  
12. Kaj lahko v Vašem imenu sporo�im svojim sošolkam in sošolcem? 
  
Naj bodo iskreni in odprti, naj sledijo svojim sanjam in skušajo uresni�iti vse, kar si bodo 
zadali. Verjemite v svoje znanje in zmožnosti, v življenju pa po�nite le tisto, kar vas 
zadovoljuje in navdušuje. Samo tako boste lahko sre�ni in uspešni. Ne pozabite na 
prijateljstvo, na ljubezen do so�loveka in narave in vedite, da na mladih resni�no svet stoji. 
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