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1. STANOVANJSKA POLITIKA

78. člen ustave (primerno stanovanje) je neposredna ustavna dolžnost države (in
njenih podaljškov v obliki lokalnih skupnosti) do ljudi in ne kot nekaj, kar bi se dalo
zgolj prepustiti nepremičninskemu trgu, saj ta samostojno več ne deluje in niti nima
pogojev za to.

Zazidljive površine so omejene, gradnja stanovanj zahteva visoke investicije in čas,
zato se da s ceno nepremičnin zelo enostavno manipulirati.

Stanovanja so dobrina, ki v izredno veliki meri determinira človekovo življenje,
množično poslabšane osebne materialne okoliščine zaradi nedostopnosti stanovanj
se slej ko prej prelijejo na celotno družbo.

Družba, ki zanemarja stanovanjsko problematiko, zanemarja samo sebe.

STANJE NA LJUBLJANSKEM NAJEMNIŠKEM TRGU

Cene stanovanj so v zadnjih sedmih letih poskočile v nebo, kakovost stanovanj,
njihova velikost in zasnova pa so se poslabšale, vse več ljudi je prisiljenih najemati
stanovanja, ki so po zasnovi na robu zakonitega, če ne celo nezakonita.

Gre za tragedijo nacionalnih razsežnosti, ki pa je veliko sodržavljanov ne vidi, saj so
si številni po zaslugi samograditeljstva, partijskih povezav, Jazbinškovega zakona in
ugodnega kreditiranja v začetku tisočletja pridobili lastna stanovanja.

Trenutna stanovanjska situacija uničuje prihodnost zlasti tistih generacij in družbenih
skupin, ki si v tranzicijskem obdobju nismo imele možnosti pridobiti lastnega
stanovanja.

Gre za družbene skupine, ki so za etablirane politične stranke nezanimive, saj jih
zelo mali delež odhaja na volitve, zato je ta problem vse do danes ostal
nenaslovljen.

KAKO BOMO UREDILI STANOVANJSKO SITUACIJO V LJUBLJANI?

IDENTIFICIRANI PROBLEMI

Ključna težava stanovanjskega trga je pomanjkanje ponudbe. Novih stanovanj, ki bi
hkrati bila cenovno dostopna večini populacije, se z le nekaj občasnimi izjemami
sploh več ne gradi.



Hkrati gradnja luksuznih stanovanj v soseskah, ki niso bile zasnovane kot luksuzne,
zvišuje ceno najemnin vsem okoliškim stanovanjem.

Škodo povzroča tudi masovni turizem, saj se je veliko objektov pretvorilo v turistične
nastanitve, kar je že tako nizko ponudbo stanovanj še bolj skrčilo.

Ljubljana je tudi prestolnica države, ki je desetletja delovala po sistemu
centralizacije. Danes je večina novih delovnih mest ter priložnosti za mlade in ostale
ravno v Ljubljani, zato je pritisk novih priseljencev iz podeželja in manjših mest na
njo izredno velik.

Ljubljana je hkrati tudi univerzitetno mesto ter mesto številnih kakovostnih
izobraževalnih in raziskovalnih ustanov. Tako tudi številni dijaki in študentje
ustvarjajo pritisk na stanovanjski trg.

Bolonjski sistem je univerzitetno izobraževanje spremenil v industrijo, sistem
študentskega dela pa to industrijo pomaga ohranjati pri življenju. Tu so še Erasmus+
študentje, ki jih je tudi vse več.

Ljubljanska stanovanjska strategija ni bila prilagojena tem spremembam v
izobraževalnem sektorju, številni novi študentje so tako postali konkurenca ostalim
najemnikom pri iskanju stanovanj.

NAŠE REŠITVE

SKLOP 1: Politike proti gentrifikaciji

Gradnjo luksuznih stanovanj in drugih luksuznih objektov je potrebno omejiti zgolj na
obrobje mesta, čim bolj stran od navadnih stanovanjskih sosesk. Dodatna
infrastruktura, kot so ceste, komunalni priključki in podobno, ki jih je do takšnih
sosesk potrebno napeljati, pa naj bremeni investitorje.

SKLOP 2: Spodbujanje gradnje novih stanovanj

Gradnjo novih stanovanj in s tem širitev ponudbe na trgu bomo spodbujali na več
načinov.

Zasebne investitorje bomo skozi politiko "korenčka in palice", torej s sistemom
spodbud in omejitev, poskusili usmeriti v gradnjo stanovanj, ki bodo cenovno
dostopna.

Glavno orodje za spopadanje s stanovanjsko krizo na občinskem nivoju pa bo
občinski stanovanjski sklad. Ta bo deležen dodatnih finančnih sredstev (ki jih bomo
odvzeli različnim megalomanskim in kozmetičnim projektom trenutnega župana) in



garancij za kreditiranje za gradnjo novih celostnih sosesk (stanovanja, šole, vrtci,
prostori za osnovne storitve, javni promet …).

Poskusili bomo vzpostaviti tudi shemo "rent to buy", po kateri bodo najemniki v
javnih neprofitnih stanovanjih sčasoma dobili pravico stanovanje odkupiti. S
kupninami bo sklad lahko financiral gradnjo novih stanovanj.

Pri gradnji bomo vztrajali na standardizaciji in masovni proizvodnji komponent,
potrebnih za nova stanovanja, kar bo garancija za ugodno ceno, ki bo s povečanjem
obsega novogradenj upadala.

Velikim zasebnim vlagateljem bomo naložili obvezo, da bo moral vsak novozgrajeni
objekt vsebovati delež stanovanj, ki bodo cenovno dostopna in na koncu tudi res
namenjena občanom.

Preučili bomo možnost pretvarjanja praznih poslovnih stavb v javna stanovanja.

Spodbujali bomo tudi stanovanjske zadruge, ki bodo deležne ugodnih javnih posojil
in prednostne obravnave pri izdajanju potrebnih dovoljenj.

SKLOP 3: Omejevanje masovnega turizma

Zavzemali se bomo za spremembo občinske, pa tudi nacionalne turistične strategije.
Cilj bo povečati obseg investicij v območja, ki jih danes turisti ne obiskujejo, da bi se
jih tako preusmerilo iz centra mesta na druge lokacije.

Povišali bomo turistično takso in z njo financirali gradnjo novih občinskih stanovanj.

Zavzemali se bomo tudi za strožji nadzor nad platformo Airbnb.

SKLOP 4: Dijaki in študentje

Zgradili bomo serijo novih študentskih in dijaških domov v okolici fakultet in večjih
srednjih šol, kjer se bo potreba za tem izkazala za najvišjo. S tem bomo zmanjšali
pritisk študentov in dijakov na najemniški trg.

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE POLOŽAJA NAJEMNIKOV

Ob uveljavitvi našega stanovanjskega programa se bo ponudba novih stanovanj
zvišala, s tem pa bo padla tudi cena stanovanj in njihovega najema. Najemniki bodo
tako imeli boljše pogajalsko izhodišče in jim ne bo potrebno pristajati na najemanje
sobic v prilagojenih garažah in kleteh ter ostalih grozodejstev, ki jim najemodajalci
danes rečejo stanovanja.



Pot do tja žal ne bo hitra, grozljiv položaj številnih najemnikov je potrebno izboljšati
še danes in preprečiti izkoriščanje.

Inšpekcijskim službam, pristojnim za nadzor nad bivanskimi pogoji, bomo ponudili v
pomoč mestno redarstvo in relevantne podatke, ki jih beležijo občinska podjetja, s
katerimi bo lažje identificirati kršitelje.

Uvedli bomo tudi občinsko financirano institucijo varuha najemnikovih pravic, ki bo
občanom na voljo za svetovanje, pravno pomoč, ki bo o stanju na trgu iz vidika
pravic najemnikov tudi redno poročal občini in javnosti.

STANOVANJSKA POLITIKA JE TUDI SOCIALNA!

Ugodnejša stanovanja so dobra popotnica za izkoreninjenje revščine in izboljšavo
gmotnega položaja vseh občanov, kar je glavni cilj naše politike. Stanovanjska
politika mora zato biti del mnogo širše socialne politike mesta.

Novonastale soseske bodo potrebovale za kakovostno bivanje nujno infrastrukturo,
dostop do javnega prevoza in tudi dostop do delovnih mest. Želimo širiti Ljubljano ne
samo v smislu novih stavb, temveč tudi v smislu skupnosti.

Danes marginalizirane skupine želimo vključiti v vizijo novega, bolj odprtega mesta,
ne pa jih odriniti na rob v novodobna geta.



2. JAVNI PREVOZ IN KOLESARSTVO

Največja napaka dosedanje mestne oblasti ob zanemarjanju stanovanjske problematike je
zanemarjanje javnega prometa in kolesarstva. Ljubljana je kljub svoji relativni majhnosti še
vedno zasnovana okrog avtomobilskega prometa, le ta pa zastruplja okolje in zrak, prometni
zamaški pa občanom potratijo veliko ur časa – časa, ki bi ga lahko porabili kot svoj prosti
čas.

Avtomobilska zasnova prometne politike v mestu aktivno niža življenjski standard
Ljubljančanov in ljudi, živečih v predmestjih.

Naš program za krepitev javnega prevoza in kolesarjenja v mestu:

Gradnja Tivolskega loka, ki bo razbremenil železniško postajo in omogočil
vzpostavitev bolj frekventnih linij vlakov.

Prioritetna gradnja združene avtobusno–železniške postaje na lokaciji t.i. Emonike, ki
bo služila kot glavno vozlišče za javni promet v mestu.

Preureditev shem in voznih redov LPP, uvedba hitrega avtobusnega prevoza.

Preučitev možnosti za umestitev tramvajskih linij.

Uvedba vinjet za vožnjo z osebnim avtomobilom v določenih prometno obremenjenih
conah.

Po rumenih avtobusnih linijah bomo dovolili vožnjo avtomobilov z vsaj tremi potniki.

Uvedli bomo brezplačna parkirišča za stanovalce, medtem ko bomo cene parkirišč za
nestanovalce znatno podražili. Ugodna bodo le parkirišča na robu mesta.

Postopna širitev con, ki bodo popolnoma zaprte za avtomobile.

Spodbujanje alternativnih oblik dostave, ki ne zahtevajo rabe velikih transportnih
vozil.

Opustitev načrta širjenja glavnih mestnih vpadnic.

Testiranje urejanja toka prometa na ključnih križiščih v času prometnih konic s
policisti namesto s semaforji.

Kolesarske steze bodo primarni fokus vsega načrtovanja prometne infrastrukture v
mestu.

Nevarne odseke kolesarskih stez bomo popravili ali celo fizično ločili od delov ceste,
ki so namenjeni avtomobilom, ter tako povečali varnost mesta za kolesarje.



3. ČIST IN SVEŽ ZRAK V MESTU

Onesnažen zrak je velik vir predčasnih smrti in številnih obolenj med Ljubljančani.

Ljubljana leži v kotlini, zaradi temperaturne inverzije se pozimi zrak nad mestom spremeni v
zbiralnik onesnaženosti, ki nekajkrat presega za človeško zdravje sprejemljive vrednosti.

Glavni viri onesnaženosti zraka so promet, Termoelektrarna in toplarna Moste, individualna
kurišča ter industrija. Občina načrtuje še gradnjo sežigalnice poleg TET-Moste, kar je iz
vidika onesnaženosti zraka nesprejemljivo.

Zavzemali se bomo za sledeče ukrepe za povečanje kakovosti zraka v Ljubljani:

Spodbujanje kolesarjenja in javnega prevoza

Z dobro zasnovano kolesarsko infrastrukturo ter razširjeno in bolj frekventno shemo
prevozov javnega potniškega prometa bodo kolo, vlak in avtobus postali bolj priljubljena
prevozna sredstva za Ljubljančane, kot so bila do sedaj.

Z vsakim avtomobilom, ki ga umaknemo s cest, bo zrak nekoliko čistejši.

Prepoved vožnje dizelskih avtomobilov, ki so bili narejeni pred letom 2014.

Poostritev nadzora nad stanjem individualnih kurišč.

Umik načrtovane sežigalnice na lokacijo zunaj kotline.

Zdravniška stroka nasprotuje načrtu, da se sežigalnico odpadkov postavi v Moste, saj je
izbrana lega zaradi neprevetrenosti Ljubljanske kotline zelo neugodna, zlasti v zimskem
času bi se koncentracija strupov v ozračju znatno povečala in še dodatno ogrozila zdravje
okoliških prebivalcev.

Sežigalnica je potrebna, saj s številnimi tipi odpadkov, kot je komunalno blato, plenice in
podobno, ne moremo opraviti drugače, kot da jih zažgemo. To, da takšne odpadke vozimo
na sežig drugam, še dodatno onesnažuje okolje.

V mestnem svetu se bomo zavzemali za postavitev sežigalnice na za to primerni lokaciji
zunaj kotline.



4. ZMANJŠEVANJE KOLIČINE ODPADKOV

Občinsko komunalno podjetje SNAGA potrebuje korenite spremembe.

Občina bi podjetju morala pomagati, da z investicijami v najnovejše tehnologije ločevanja
odpadkov le to postane zmožno ločiti in reciklirati več odpadkov kot doslej. Potrebno je
razširiti tudi nabor različnih sort odpadkov, po katerih lahko občani  te ločujejo. Potrebujemo
tudi več zbirnih mest za odslužene baterije, računalniško opremo in elektronski odpad.

Spodbujali bomo pravico do popravila.

Večina težko razgradljivih in neločljivih odpadkov nastane kot posledica slabo zasnovanih
kompleksnih izdelkov, kot so gospodinjski aparati in elektronika, ki se hitro kvarijo, da bi jih
ljudje pogosteje kupovali. Z občinskimi spodbudami za popravljalnice in z organizacijo
programov zbiranja in predelave dotrajanih izdelkov bi lahko občutno zmanjšali količino
odpada Ljubljančanov.

Vzpostavili bomo knjižnice reči.

Vzpostavili bomo sposojevalnice kompleksnejših orodij in podobne opreme, ki jih ljudje
nabavljajo za domačo uporabo, npr. različna orodja za domače mojstre, ki jih uporabijo le
nekajkrat na leto, če sploh. Gre za velik vir odpadkov in tudi visoke stroške za vsako
gospodinjstvo, številni takšni odpadki so tudi izredno kompleksni in praktično neločljivi po
trenutno ekonomičnih metodah. Če bi občani imeli možnost tovrstno opremo si sposoditi po
simbolični ceni, bi se količina odpadkov iz tega naslova močno zmanjšala, hkrati pa bi tudi
vsak občan veliko prihranil.

Zavzemali se bomo za boljšo kolesarsko infrastrukturo in javni prevoz.

Prakse iz drugih mest kažejo, da izboljšan javni prevoz in kolesarska infrastruktura vplivata
na količino proizvedenih odpadkov v mestu.

Ljudje, ki so mobilni kako drugače kot z avtomobilom, hodijo v trgovine bolj pogosto, a ob
tem opravljajo manjše nakupe, saj niso zmožni s seboj nositi večjih količin, kot je to možno
pri avtomobilu. To vodi v bolj racionalno načrtovanje prehrane in druge gospodinjske
potrošnje, saj se ob velikih nakupih ponavadi kupuje več stvari, kot jih zares potrebujemo.



5. NABOR OSTALIH POMEMBNIH UKREPOV

Ureditev prostorov za živali v ZOO Ljubljana, saj številni mejijo na mučenje živali.

Vrnitev dežurne zobozdravstvene ambulante.

Omejitev zvočnega onesnaženja med ljubljanskim maratonom in drugimi dogodki.

Uvedli bomo kazni za prekomeren hrup povzročen z za hrupnost specialno prilagojenimi
vozili.

Spopadli se bomo z naraščajočo vročino v mestu:

Lotili se bomo problematike vročinskih otokov, ki se širijo po mestu. Sofinancirali bomo
energetsko sanacijo stavb ter preučili možnost izgradnje sistemov daljinskega hlajenja.

Spodbujali bomo ozelenitev streh.

Pri stanovanjski politiki bomo dali prednost pametnejši zasnovi novih stanovanjskih sosesk z
zelenimi atriji, ki omogočajo boljše prezračevanje zaradi vzpostavitve dveh različnih toplotnih
con.

Omejevanje množičnega turizma v centru mesta.

Reorganizacija mestnega redarstva, zmanjšanje njihove represivne vloge.

Omejevanje nekontroliranega postavljanja zasebnih in javnih varnostih kamer.

Spodbujanje samooskrbe z vrtički in z oddajanjem praznih stavb v občinski lasti za
vertikalno kmetijstvo.

Širjenje participativnega proračuna, organizacija javnih tribun in razprav ter
vključevanje občanov v odločevalski proces.

Vzpostavitev e-platforme za sprotna glasovanja občanov, izobraževanje in vzgajanje
kulture neposredne demokracije.

Efektivna transparentnost poslovanja in odločevalskega procesa v občini.

Postavitev avtomatov za prodajo izdelkov in kmetijskih proizvodov, ki bodo delovali
24/7.

Borili se bomo proti uničevanju kulturne dediščine mesta.

Zavzemali se bomo za krepitev duševnega zdravja občanov, olajšali bomo dostop do
psihoterapije z občinsko financiranimi psihoterapevti.



Zaščita in širjenje avtonomni prostorov.

Moratorij na sekanje zdravih starih dreves.


