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Coğrafya 

Şehirle aynı adı taşıyan bir havza içinde, yine aynı adı taşıyan
bir nehrin kenarında, Alp Dağları ve bir krast oluşumu
arasında bulunan Ljubljana'nın yüzölçümü 163.8 km2'dir.
Şehrin alanı, son 40 yıl içerisinde etraftaki diğer yerleşim
birimlerinin de şehre dahil olmasıyla, büyük ölçüde
genişlemiştir. Şehir merkezi deniz seviyesinden 298 m
yüksekliktedir. Şehir sınırları içinde kalan en yüksek nokta ise
676 m'lik yüksekliği ile Grmada zirvesidir. Şehrin beş ana su
yolu bulunmaktadır:  Sava, Gradaščica, Mali Graben, Iška ve
Iščica. Şehir sınırları içinde, Koseze ve Tivoli adlarında, iki de
gölet bulunmaktadır. Sel, su taşkını ve depremlere, tarih
boyunca sık sahne olan şehir, 1511 ve 1895'te iki büyük
depreme, son büyük sel felaketine ise 2010'da tanık olmuştur.
Arjantin Parkı, Navje Mezalığı, Tivoli Parkı, Ljubljana
Bataklıkları, Polhov Gradec Dolomites ve Tivoli–Rožnik–Šiška
Tepesi Peyzaj Parkı şehrin önemli yeşil alanlarıdır. Ljubljana,

ılıman okyanusal iklime sahiptir. Şehir hem ılıman
dönencealtı ikliminin hem de karasal iklimin izlerini
taşımaktadır. Sonbahar ve kış aylarında sisin yaygın olduğu
şehirde, yıllık bazda, günlük ortalama sıcaklık 10.9°C'dir. Yıllık
yağış miktarının 1,362 mm olduğu şehir, Avrupa'nın en fazla
yağış alan başkentlerinden biridir.  Şehir, Belgrad'ın 485 km
kuzeybatısında, Zürich'in 477 km doğusunda, Budapeşte'nin
400 km güneybatısında, Saraybosna'nın 383 km
kuzeybatısında, Viyana'nın 350 km güneybatısında, Münih'in
320 km güneyinde, Venedik'in 250 km doğusunda,

 Salzburg'un 224 km güneyinde, Graz'ın 134 km
güneybatısında, Zagrep'in 117 km kuzeybatısında ve
Trieste'nin 72 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. 



Sosyal ve 
Ekonomik Yapı

Ljubljana şehir sınırları içinde, 2015 verilerine göre, toplam 287,213 kişi yaşamaktadır. 2002'de yapılan nüfus sayımının
verilerine göre,  nüfusun %39,2'sinin Katolik Hristiyan, %30,4'nün herhangi bir dine mensup olmadığı, bilinmeyen bir dine
mensup olduğu ya da soruya cevap vermediği, %19,2'sinin ateist, %5,5'inin Ortodoks Hristiyan, %5,0'inin Müslüman ve
%0,7'sinin Protestan Hristiyan ve diğer dinlere mensup olduğu şehirde, Slovence, nüfusun %84'ü tarafından birinci anadil
olarak kullanılmaktadır. Slovence'yi, sırasıyla Boşnakça ve Sırpça izlemektedir. Şehir nüfusunun 1/7'sini öğrenciler
oluşturmaktadır.

Başta ilaç, petro-kimya
ve gıda işleme olmak
üzere, sanayi üretiminin
önemli olduğu şehir
ekonomisine, bankacılık,

finans, taşımacılık,

inşaat, turizm, niteliği
yüksek ticaret ve hizmet
sektörlerinin de katkısı
bulunmaktadır. Eğitim,

sağlık, kültür ve yerel
idare alanlarında ise
kamu önemli bir iş
veren konumundadır.
Zagreb Borsası, 2015 yılı
itibariyle, şehirle aynı adı
taşıyan borsanın
sahibidir. Şehirde, 2008
verilerine göre,

15.000'den fazla ticari
kuruluş faaliyet
göstermektedir. 

Ljubljana'nın Moste semtinde bulunan BTC City adlı iş,
alışveriş, rekreasyonel faaliyet, kültür ve eğlence merkezi,
çok sayıda firmaya ve 500'den fazla dükkana ev sahipliği
yapmaktadır. Merkezin yıllık ziyaretçi sayısı, 2010
verilerine göre, 21 milyondur. 89 m yüksekliğiyle şehrin
en yüksek binası olan Crystal Palace da bu merkez içinde
bulunmaktadır. Şehrin merkezinde, Mimar Jože Plečnik
tarafından tasarlanmış olan Ljubljana Merkez Pazarı,
şehrin bir diğer önemli ticaret ve alışveriş noktasıdır. 

BTC City'nin şehir içindeki konumu2011'deki İşgal Et (Occupy) Eylemleri'nde borsa binası 



İdari Yapı ve
Siyasal Yaşam

Şehir, Ljubljana Şehir
Meclisi öncülüğünde,

Ljubljana Şehir Belediyesi
(Mestna občina Ljubljana/

MOL) tarafından
yönetilmektedir. Şehir
meclisinin başkanı,
belediye başkanıdır.
Meclis üyeleri, dört yılda
bir düzenlenen yerel
seçimlerle iş başına
gelmektedir. Meclis, diğer
görevlerinin yanında,

belediye bütçesini de
tasarlamaktadır. Sağlık,

spor, finans, eğitim, çevre
koruma ve turizm
kurulları, meclise
yardımcı olmaktadır.
Şehir, her biri bir mahalle
meclisi tarafından temsil
edilen 17 mahalleye
(mestna četrt) ayrılmıştır.
Bu meclisler, şehir meclisi
ile birlikte çalışmakta
olup kendi bölgeleri için
önerilerde bulunmakta ve
etkinlikler
düzenlemektedir. 

Ljubljana şehrinin arması Ljubljana'nın 17 mahallesi (mestna četrt)

Şehir meclisi, hak ve yükümlülükleri dahilinde,

şehirdeki en yetkili üst kuruldur. Toplam 45 üyesi
bulunan meclise üyeler parti listesinden seçilir.
Meclis komisyonları ve kurulları, meclis
bünyesinden ve şehir sakinlerinden (en fazla
toplam üye sayısının yarısı) üyelerle
oluşturabilmektedir. Komisyon ve kurul
başkanlığını ise bir meclis üyesi üstlenmektedir.
Komisyon ve kurul üyeleri, belediyenin denetim
kurulu ve/ veya şehir yönetimi içinde yer
almayabilirler. Şehrin sembolü olan ejderha heykeli



İdari Yapı ve
Siyasal Yaşam

Meclis bünyesindeki kurullar şu şekildedir: Finans Kurulu; Yerel Öz-

Yönetim Kurulu; Okul Öncesi Eğitim ve Okul Kurulu; Spor
Kurulu; Kültür ve Araştırma Kurulu; Sağlık ve
Sosyal Hizmet Kurulu; Ekonomik Faaliyetler, Turizm ve Tarım
Kurulu; İktisadi Kamu Kuruluşları ve Trafik Kurulu; Mekansal Yönetim
ve Planlama Kurulu; Emlak Yönetimi Kurulu; Yerleşim Politikaları
Kurulu; Çevresel Koruma Kurulu; Koruma, Kurtarma ve Sivil Savunma
Kurulu. Meclisteki daimi komisyonlar ise şu şekildedir: Yönerge
Soruları, Seçimler ve Atmalar Komisyonu; Hukuk
Komisyonu; Yurttaş İnisiyatifleri Komisyonu; Uluslararası İlişkiler
Komisyonu ve Ödül Komisyonu. Belediyenin diğer organları ise Yol
Güvenliği Ljubljana Belediye Meclisi, Kiracıların Haklarını Koruma
Meclisi, Ljubljana Dergisi Yayın Kurulu ve Yurttaş Güvenliği Meclisi'dir.Ljubljana Şehir Meclisi

2006'dan beri, belediye başkanlığı görevini yürüten Zoran
Janković, aynı zamanda, Pozitif Slovenya (Pozitivna
Slovenija) adındaki liberal-sol bir partinin genel
başkanlığını da yapmaktadır. İlk olarak, 2006'da, partisiz
bir aday olarak, seçimlere katılan Janković, tüm geçerli
oyların %62,99'unu, kendisinin meclis üyeliği aday listesi
olan Zoran Janković Listesi (Lista Zorana Jankovića) oyların
%41,37'sini almıştır. Böylelikle 45 üyeli mecliste 23 sandalye
kazanılmıştır. 2010'da yapılan seçimlerde, listenin oy oranı
%47,36'ya, Janković'in oy oranı ise %64,17'ye ulaşmıştır.
2011'de milletvekili olan Janković'in yerini, kısa süreliğine
bir belediye başkan yardımcısı aldıysa da yapılan ara seçim
sonrası Janković, eski görevine dönmüştür.

Ulusal düzeyde tartışmalı bir siyasi figür olan Janković,

belediye başkanlığına gelmeden önce ülkenin en büyük
perakende firması olan Mercator'un icra direktörlüğünü
yapmıştır. Belediye başkan yardımcıları içinde de, daha
öncesinde, bu firmada çalışmış olanlar bulunmaktadır.
Muhalif kesimler, Janković'in kendisine yakın isimleri
zenginleştirdiğini iddia etmektedir. Janković ise tüm karar
alma süreçlerinin şeffaf yürütüldüğünü, alınan kararların
yerel ve ulusal düzeydeki denetim mekanizmalarının ve
yurttaşların denetimine açık olduğunu belirtmektedir.
Janković, görevi süresince, şehrin idaresinde, iki yer model
alınarak hareket edildiğini belirtmektedir: yönetim modeli
olarak Viyana ve yaşam tarzı bakımından Barselona.



İdari Yapı ve
Siyasal Yaşam

Belediye Başkanı Zoran Janković

Belediye Başkan Yardımcısı
Dejan Crnek

Belediye Başkan Yardımcısı
Aleš Čerin

Belediye Başkan Yardımcısı 
Tjasa Ficko

Belediye Başkan Yardımcısı 
Janez Koželj

Belediye Başkan Yardımcısı 
Jelka Žekar



Belediye
Yapısı ve Kişiler

Maliye ve Saymanlık Dairesi
Müdürü Urša Otoničar

Emlak Dairesi Müdürü 

Simona Remih

Kentsel Planlama Dairesi
Müdürü Jožka Hegler

Okul Öncesi Öğrenme 

ve Eğitim Dairesi Müdürü 

Marija Fabčič

Sağlık ve Sosyal Güvenlik
Dairesi Müdürü Tilka Klančar

Koruma, Kurtarma ve Sivil
Savunma Dairesi Müdürü 

Robert Kus

Spor Dairesi Müdürü Marko
Kolenc

Kültür Dairesi Müdürü 

Mateja Demšič

Ticari Faaliyetler ve Trafik
Dairesi Müdürü David
Polutnik

Çevresel Koruma Dairesi
Müdürü Nataša Jazbinšek
Seršen



Belediye
Yapısı ve Kişiler

Özel Kalem Müdürü Tanja
Dodig Sodnik

Kalkınma Projeleri ve
Yatırımlar Bürosu
Yöneticisi Meta Gabron

Kamu Satın Alma Bürosu
Yöneticisi Tadeja
Möderndorfer

Hukuk İşleri Bürosu
Yöneticisi Jasna Plazl

Yerel Öz-Yönetim Bürosu
Yöneticisi Vojko Grünfeld

Belediye Meclisi İş
Organizayonu Bürosu
Yöneticisi Matjaž Bregar

Belediye Polis Teşkilatı
Müdür Roman Fortuna

Şehir Müfettişliği Yöneticisi 
Andrej Orač

Belediye İç Denetim Bürosu
Yöneticisi Nataša Koprivšek

Belediye İdari İşler
Müdürü Jožka Hegler



Kültür-Sanat

Academia Philharmonicorum

Ljubljana'da, her yıl 10.000'den fazla
kültürel etkinlik ve 10 uluslararası
festival gerçekleştirilmektedir. Çok
sayıda tiyatroya, müzeye, galeriye ve
dünyanın en eski filarmoni
orkestralarından biri olan Slovenya
Filarmoni Orkestrası'na (Slovenska
filharmonija) sahip olan Ljubljana, çok
yönlü bir kültür şehridir. Orkestranın
temelleri, 1701'de kurulan Academia
Philharmonicorum adlı müzik
topluluğuna dayanmaktadır.

Ljubljana Şehir Sanat Galerisi

Her yıl, Martın ortasında Ekime değin her Cuma, Ljubljana Merkez Pazarı'nda sokak yemekleri pazarı kurulmaktadır. Açık
Mutfak (Odprta Kuhna) adını taşıyan bu organizasyon, Sloven mutfağına ait farklı türde yemeklerin hazırlandığı ve servis
edildiği bir kültürel etkileşim ve paylaşım etkinliğidir. Etkinlik, 2014'te, Avusturya'nın Karintiya ve Steiermark,

İtalya'nın Friuli-Venezia Giulia ve Veneto bölgeleri ile Slovenya'yı kapsayan Alpe-Adria biyobölgesi içinde yapılan
değerlendirmede, turizme yapmış olduğu katkıdan ötürü, Jakob Ödülü'ne layık görülmüştür.

11. Yüzyılda inşa edildiği
düşünülen Ljubljana Kalesi
(Ljubljanski Grad), daha
önceleri savunma amaçlı,
Kranjska lordlarının
ikametgahı, cezaevi, mesken
olarak kullanılmış olup 

bugün çeşitli etkinliklere ev
sahipliği yapmaktadır.



Kültür-Sanat

Ljubljana, 2010'da, UNESCO Dünya
Kitap Başkenti seçildi.

Şehir, 1990'dan bu
yana Ljubljana Uluslararası
Film Festivali'ni (Liffe)

düzenlemektedir.

Kino Šiška Kent Kültür Merkezi (Kino
Šiška Prostor Urbane Kulture), tiyatro,

sinema, dans, sergi ve müzik
etkinlikleri yapılan bir kültür merkezdir. 

Trubarjeva Edebiyat Evi
(Trubarjeva Hiša Literature) 2010'da
açıldı.

2006'da, bir bisiklet
fabrikasının işlevinin
değiştirilmesiyle oluşturulan
Tovarna Rog, sanatçılar için
serbest bir buluşma ve üretim
mekanına dönüşmüştür.
Mekan, 2010'da, belediyenin
sürece müdahil olmasıyla,

tepki de çeken, bazı
değişiklere uğramasına karşın
hala şehrin kültür-sanat
yaşamı için önemli bir merkez
konumundadır.



Kültür-Sanat

Ljubljana Festivali, 1953'ten beri
düzenleniyor.

Kinodvar Şehir Sineması

Ljubljana Belediyesi tarafından başlatılan
Ljubljana Festivali, 2004'te ayrı bir kurumsal
yapıya dönüşmüştür. 1953'ten beri düzenlenen
festival, müzikten baleye, oyunlardan dansa farklı
gösterilerin yer aldığı festivale, her yıl ortalama
80.000 kişi katılmaktadır. Bahar aylarında
düzenlenen Sloven Müzik Günleri (Slovenski
Glasbeni Dnevi), Genç Virtüöz (Mladi Virtuozi),
Aralık Festivali (Festivalov December) ve
Uluslararası Sanat Kolonisi (Mednarodna Likovna
Kolonija), şehrin önemli sanat etkinlikleri
arasında yer almaktadır. Ljubljana Kalesi'nde
düzenlenen sergiler, kutlamalar ve film
gösterimleri de şehrin sanat yaşamı için önem arz
etmektedir.

Ljubljana Şehir Kütüphanesi (Mestna knjižnica
Ljubljana), 2008'de, şehirde faaliyet gösteren
farklı kütüphanelerin bir araya getirilmesiyle
oluşturulmuştur. Kütüphane, toplam 1.7 milyon
esere sahip olup yılda 4.8 milyon ödünç verme
işlemi gerçekleştirmektedir. Şehirde, çocuklar,
gençler ve yetişkinlere yönelik farklı etkinlikler
düzenleyen Ljubljana Kukla Tiyatrosu (Lutkovno
Gledališče Ljubljana) adında bir tiyatro, baskı ve
sergi odaları, yayınlar ve geniş bir koleksiyona
sahip olan Uluslararası Grafik Sanatları Merkezi
(Mednarodni Grafični Likovni Center) adında bir
kültür merkezi de bulunmaktadır.

Kinodvor Şehir Sineması,
1923'te inşa edilmiş olup
bugün bir kamu kuruluşu
olarak sinema temalı etkinlik
ve eğitimlere
yer vermektedir.
Geniş bir film seçkisi bulunan
sinema, sinema kültürünün
gelişmesine katkı sunan bir
mekandır. 

Ljubljana Şehir Müzesi (Mestni muzej Ljubljana), bölgenin kültürel
mirasını kayıt altına almak, belgelemek, koruma altına
almak, sergilemek ve kültürel miras üzerine çalışmalar yürütmek için
çalışmaktadır. Koleksiyonunda 200.000'den fazla eser bulunan
müze, aynı zamanda, enteraktif ve tematik sergiler, dersler, paneller,
gösterimler, atölyeler, kurs ve konserler düzenlemektedir. 

Ljubljana Şehir Müzesi



Spor ve
Rekreasyon

Stožice Spor Parkı üç ana binadan oluşan ve 2010'da kullanıma açılan bir spor kompleksidir. Park, çok amaçlı kapalı spor
alanı olan Arena Stožice, çok amaçlı açık spor alanı olan Stožice Stadı ve hala inşaatı devam eden bir alışveriş
merkezinden oluşmaktadır. Toplam maliyeti 2.600.000€ olan parktaki soğutma sisteminin kapasitesi 10mw ve toplam
soğutulan alan 140,000 m2'dir.  Sulama için yağmur suyunu ve suyu tekrardan kullanan bir sistem kurulmuştur. 

Stožice Spor Parkı (Športni park
Stožice)

Arena Stožice Stožice Stadyumu (Stadion
Stožice)

RIC Sava, toplamda 144,618 m2 bir
alana kurulmuş olan, başta çocukların
ve engelli yurttaşların kullanımı için
düzenlenmiş bir parktır. Daha önce
çalışma izni bulunmayan bir
atık imha alanı olan bölge, bugün
rekreasyonel faaliyetler ve eğitim için
kullanılmaktadır. Sava Nehri'nin
kıyısında kurulmuş olan parkta, piknik
alanları, küçük hayvan çiftliği, bisiklet
ve yürüyüş parkurları bulunmakta
olup binicilik etkinlikleri de
düzenlenmektedir. 

Şehirde, 1996'dan beri, belediye tarafından
Ljubljana Maratonu düzenlenmektedir. 



Spor ve
Rekreasyon

Tivoli Parkı içinde, 4.500 m2'lik ve 3.000 m2'lik iki farklı buz pateni pisti
bulunmaktadır. Büyük olan 4.150, küçük olan 4.050 kişilik izleyici kapasitesine
sahiptir. Park içinde 5.498 m2'lik bir alana kurulmuş olan Tivoli Yüzme Alanı
içinde, büyük, küçük ve yuvarlak yüzme havuzları, spor merkezi, sauna,

bowling alanı ve atıştırmalık büfesi bulunmaktadır. Spor antrenmanları, yüzme
yarışları, su topu karşılaşmaları ve rekreasyonel yüzme amacıyla kullanılan
büyük havuzun boyutları 25x21 metredir. Belediyenin yürütücülüğünü yaptığı
yüzme programları da burada gerçekleştirilmektedir. Tivoli Tenis Kortları,
toplam 7.554 m2'lik bir alanda, 10 korttan oluşmaktadır. Alan, antrenman,

karşılaşma ve rekreasyonel amaçlı kullanıma açıktır. Yılda 20.000 profesyonel
ve amatör sporcu tarafından kullanılmaktadır. Tivoli Parkı'nda yer alan dış
mekan spor alanlarından biri de, toplam 4.034 m2'lik bir alana kurulu olan
paten pistidir.

Kodeljevo Yüzme Havuzu

Kodeljevo Spor Parkı içinde, spor merkezi,
tenis kortları, boccia sahası, iki büyük yüzme
havuzu ve çocuk havuzu bulunmaktadır.
50mx25m boyutlarında ve iki metre
derinliğindeki Olimpik yüzme havuzu, 500
kişi kapasiteli izleyici tribününe de sahiptir.
50mx20m boyutlarındaki ikinci havuz ise 1.5
m derinliğindedir. Çocuk havuzunun
boyutları 43mx15m olup derinliği 0.8m'dir.
Havuz, barlara ve bir restorana, topla
oynanan oyunlar için çimenlik bir alana,

çocuk oyun alanına sahiptir.  İç mekan
havuzunda su sıcaklığı 26°C, hava sıcaklığı
28°C'dir. Kapalı havuz izleyici tribünü 200
kişiliktir. Havuz 09.00-19.00 saatleri arasında
kullanıma açıktır.

Tivoli Buz Pateni Pisti

Spor Evi (Hiša Športa)

Spor Evi (Hiša Športa), sporcular ve
sporseverler için bir buluşma noktasıdır.
Spor tesisleri için rezervasyonların
yapıldığı, spor kulüplerinin eşantiyon
ürenlerinin ve sezon karşılaşmaları için
bilet satışının yapıldığı bir merkezdir.



Kalkınma,
Altyapı, Ulaşım

Ljubljana Kamu Holdingi (Javni holding Ljubljana), belirli kamu hizmetlerinin
görülebilmesi için dokuz belediyenin ortaklığında oluşturulmuş olan bir
şirkettir. Hepsi de ülkenin orta kısmında bulunan, Ljubljana, Medvode,

Brezovica, Dobrova–Polhov Gradec, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dol pri Ljubljani,
Horjul belediyelerinin bir araya getirerek oluşturduğu şirkete bağlı kuruluşlar
ve kuruluşların faaliyet alanları şu şekildedir: Energetika Ljubljana
(enerji), Vodovod – Kanalizacija (su tesisatı ve kanalizasyon), Ljubljanski
potniški promet (yolcu ulaştırma), Snaga (atık yönetimi, temizlik ve umumi
tuvaletler). 1994'ten 2007'ye değin aynı holdinge bağlı bir şirket olan
Ljubljana Araç Park Yerleri ve Pazarlar (Ljubljanska parkirišča in tržnice),

bugün tümüyle Ljubljana Belediyesi'ne bağlı faaliyet göstermektedir. 

Ljubljana Teknoloji Parkı - Brdo Ljubljana Merkez Pazarı (Osrednja
ljubljanska tržnica), 2009'da, ulusal
değer taşıyan kültürel anıt statüsünden
çıkarılmasından beri, belediye ile bir
yurttaş hareketi olan Pazar Yerini
Vermiyoruz (Tržnice ne damo)

arasında, kamusal alanın kullanımı
için önemli bir tartışmanın konusudur. 

Ljubljana Elektrik Santralı

Ljubljana Teknoloji Parkı, yüksek
teknoloji girişimciliğinin gelişimi için
destekleyici ve ufuk açıcı bir iş çevresi
yaratmak amacıyla 1995'te kurulmuş bir
yapıdır. Şehrin üç farklı noktasında, Brdo,

Kranj ve Teslova, faaliyet gösteren
teknoloji parkı, kullanıcılarına, işyeri,
laboratuar, üretim alanı, toplantı ve
konferans odaları, basılı ve elektronik
medya üzerinde reklam, çalışma alanı
sunmaktadır. Park dahilinde, 300'den
fazla firma faaliyet göstermektedir.

Ljubljana Otobüs Hatları



Sosyal Konutlar

Toplumsal faydayı gözeterek, hak sahiplerine
yönelik olarak uygulanan sosyal konut
programı, 2003'te sonlandırılmıştır. Bir tek kar
amacı gütmeyen konut kiralama programı
devam etmektedir. Bu program, kiracının ve
aile üyelerinin gelirinin, ülkedeki ortalama
ücrete göre değerlendirilerek hesaplandığı bir
kiralama sistemdir. 

Konut birimileri, ortak mutfak ve banyoya
sahip olunan, geçici süreyle kullanıma tahsis
edilen ortak konut alanlarıdır. Sistem, geçici
olarak barınma ihtiyacını çözmeye yöneliktir.
Sosyal olarak güvencesiz ve tehdit altında olan
kişi ve ailelerin sisteme dahil olabilmesi için, kar
amacı gütmeyen kiralama programına
başvuranlar için konulan baz gelirden %50
daha az gelire sahip olunması gerekmektedir.

Özel durumda olan kişiler ve özel ihtiyaç
sahiplerine yönelik ev tahsisi
programı, kapsamında, belediye, bazı
konutları, sivil toplum kuruluşları ve engellilere
yönelik grup evleri işleten kuruluşlara, süre
belirtilmeksizin ve kar amacı gütmeksizin
kiralamaktadır. Bu kapsam dahilinde engelli
bireylerden ev içi şiddete maruz kalan kadın ve
çocuklara, eski uyuşturucu bağımlılarına pek
çok kişi yer almaktadır. 



Sağlık ve
Sosyal Hizmet

Ljubljaba Toplum Sağlığı Merkezi'nde (Zdravstveni dom
Ljubljana), yetişkin sağlığı servisi - aile hekimliği klinikleri,
okul öncesi sağlık hizmeti, okul çağı ve ergen sağlık hizmeti,
kadın sağlık servisi, yetişkin diş sağlığı, okul çağındakiler ve
ergenler için diş bakımı, sağlık ziyaretleri ve ev hemşireliği,
psikoterapi, röntgen analizi, ultrason analizi, çocuk gelişimi
birimi, laboratuar analizi, göğüs hastalıkları merkezi, sağlık
eğitimi merkezi, ruh sağlığı merkezi, madde bağımlılığını
önleme ve tedavi merkezi, iş, trafik ve spor hekimliği, ağız ve
diş sağlığı kliniği, kalp-damar rahatsızlıkları kliniği, fiziksel
ve rehabilitasyon tıbbı, göz hastalıkları kliniği, kulak-burun-

boğaz kliniği, çocuk ve önleyici diş bakımı kliniği, çocuk
psikiyatrisi, akciğer hastalıkları kliniği, şeker hastalığı kliniği,
ağız ve diş eti hastalıkları kliniği, pıhtı önleme tedavisi
kliniği, diş protezi kliniği bulunmaktadır. Sigortası olmayan
kişiler için revir ve danışma odası bulunmaktadır.Ljubljaba Toplum Sağlığı Merkezi 



Sağlık ve
Sosyal Hizmet

Geçmişi 1980'lere değin uzanmakla birlikte, kurum şeklinde örgütlenmesi 2002'de gerçekleştirilen Ljubljana Evde Bakım
Kurumu (Zavod za Oskrbo na Domu Ljubljana), her ay düzenli olarak 600'den fazla kişinin takibini yapmaktadır. Evde
bakım hizmetinden, 65 ve üstü yaşta yurttaşlar, yasayla belirtilmiş engellilik statüsüne sahip olan kişiler, hayati
gereksinimlerini karşılamak için destek ve bakıma ihtiyaç duyan engelli kişiler, engellilik statüsüne sahip olmamakla
birlikte, sosyal hizmet merkezi tarafından değerlendirilen, kronik veya uzun süren hastalığı olan kişiler, organize bakım
hizmetleri içine giremeyecek durumda olan ağır hasta çocuklar, ağır fiziksel ve/ veya zihinsel engeli bulunan çocuklar
yararlanabilmektedir. 

Kurumun idari organizasyonu en tepede üç eş kuruldan oluşmaktadır. Bunlar, uzman, faydalanıcı ve kurum kurullarıdır.
Kurum Kurulu'nun altında bir yönetici ve yardımcı yönetici çalışmakta olup yönetici sekreteri, idare amiri, muhasebeci ve
resepsiyonist yardımcı yöneticiye bağlı çalışmaktadır. Tesisler dahilinde, yine yardımcı yöneticiye bağlı olarak, Vič-Rudnik,

Moste-Polje, Bežigrad ve Šiška bölgelerinde hizmet birimleri bulunmaktadır. Bu birimlerin başında bir koordinatör ve
koordinatöre bağlı çalışan sosyal çalışmacılar bulunmaktadır. Tesisler dışında ise yine yardımcı yöneticiye bağlı olan bir
koordinatörün yürütücülüğünde, sosyal servise bağlı sosyal çalışmacılar bulunmaktadır. Yürütülen diğer faaliyetler de -

psikoterapi, iş terapisi, sağlık hizmeti, anlaşmalı/ sözleşmeli iş yaptırılanlar - yine bu koordinatöre bağlıdır.

2002'de
kurulan
Ljubljana
Evde Bakım
Kurumu -

Urška Villası



Hayvanlar

Toplam 19.6 hektarlık bir alana kurulu
olan Ljubljana Hayvanat Bahçesi
(Živalski vrt Ljubljana), 1949'da
merkezde kurulmuştur. 1951'den beri
Rožnik Tepesi'nin güney yamacında
bulunan hayvanat bahçesinde, 119
farklı türde 500'den fazla hayvan
bulunmaktadır. Hayvanat bahçesinin
rehberli geziler, hayvanat bahçesi
maceraları, hayvan besleme kuponu,

doğum günü partileri, fotoğraflı safari,
evcil hayvan hayvanat bahçesi,
hayvanat bahçesinde kamp, bir
günlüğüne hayvan bakıcısı ve benzeri
çeşitli programları bulunmaktadır.
Belediyenin veteriner kliniği ve
veteriner ambulansı da
bulunmaktadır. 



Eğitim

23 Anaokulunun faaliyet gösterdiği şehirde, ebeveynlerin özel ya da kamu, ikamet
edilen mahalleden bağımsız olarak, istedikleri anaokulunu ve eğitim programını
tercih etme hakkı bulunmaktadır. Çocuğun okula kabulü sonrasında, çocuğa ait sağlık
durumu belgesinin okula sunulması gerekmektedir. Okullara kayıt tüm yıl boyunca, 1
ve üzeri yaştaki çocuklar için gerçekleştirilebilmektedir. Özel gereksinimleri olan
çocukların kabulünde öncelik tanınmaktadır. Slovenya'da, 9 yıl süren ilk eğitim
evresine yönelik olarak, 49 okul, özel eğitim kurumu, özel gereksinimlere ihtiyacı
olanlara yönelik eğitim programı bulunmaktadır. Ljubljana'da yaşayan yabancı ülke
vatandaşları ve herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayanlar da eğitim süreçleri içinde
yer almak zorundadır. Ebeveynler, kararları doğrultusunda, evde eğitimi tercih
edebilmektedirler. Bu durumda, öğrencinin bir okula kayıtlı olması ve gerekli eğitim
materyallerini temin etmesi gerekmektedir.

Mala Ulica Aile Merkezi (Mala Ulica Družinski Center), ebeveynler ve çocuklarının ortak
etkinliklerde bulunabilecekleri bir mekandır. Şehirde bulunan sanat okulları ise şu
şekildedir: Ljubljana Moste Polje Müzik Okulu (Glasbena šola Ljubljana Moste-

Polje), Ljubljana Vič-Rudnik Müzik Okulu (Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik), Franca
Šturma Müzik Okulu (Glasbena šola Franca Šturma), Ljubljana Müzik ve Bale
Konservatuarı (Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana), Pionirski Dom Gençlik
Sanat Merkezi (Pionirski dom Center za Kulturo Mladih). 

Genç Ejderhalar (Mladi Zmaji), 12-18 yaş arası gençlere yönelik faaliyetler için açılmış
olan mahalle gençlik merkezleridir. Ljubljana Belediyesi, kamuoyu araştırmalarına
yansıyan talepler doğrultusunda, oluşturulan bu merkezler, sanat, müzik, film, spor,
ekoloji vb. alanlarda atölyeler, tırmanış, kayak, yüzme temalı geziler, kamplar, ders
destekleri, bilgisayar ve internet bağlantısı, multimedya katologuna, spor etkinlikleri,
uluslararası değişim ve etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarına
yönelik olarak, ticari olmayan etkinlikler için, merkezin kullanım dışı saatlerde, alan
tahsisi yapılmaktadır.

Ljubljana Müzik ve Bale
Konservatuarı

Ljubljana Vič-Rudnik Müzik
Okulu



Çevre

Sürdürülebilir bir kent olmak amacıyla yola çıkan
Ljubljana, 2007'de başlatmış olduğu ve 2025 hedefiyle
hareket ettiği çevre programı kapsamında, 93 altyapı
projesini hayata geçirmeyi hedeflemektedir. 
Sürdürlebilir kalkınma için çevreci bir yaklaşımı
benimseyen Ljubljana, çalışmalarını belirli alanlarda
yoğunlaştırmıştır:

1. İklim değişikliği,
2. Yerel ulaşım,

3. Sürdürülebilir arazi kullanımını içeren yeşil kentsel
alanlar,
4. Doğa ve biyolojik çeşitlilik,

5. Yerel çevre havasının kalitesi,
6. Akustik ortamın kalitesi,
7. Atık üretimi ve yönetimi,
8. Su tüketimi,
9. Atık su yönetimi,
10. Çevresel yenilik ve sürdürülebilir istihdam,

11. Enerji verimliliği,
12. Yerel otoritelerin çevre yönetimi. 

Şehrin yeşil hedefleriyse şu şekildedir:

1. Sürdürülebilir Hareketlilik Hedefleri
2. Enerji Verimliliğin Hedefleri
3. Atık Yönetimi Hedefleri
4. Atık Su Yönetimi Hedefleri
5. Doğal Su Kaynaklarını Koruma Hedefleri
6. 2018 Doğa ve Biyoçeşitlilik Hedefleri

2016 Avrupa Yeşil
Başkenti olan Ljubljana,

Stockholm, Hamburg, Vito
ria-Gasteiz, Nantes,
Kopenhag ve Bristol'tan
sonra bu ödülü alan
yedinci şehir oldu.

Yeşil Değerler (Zelene Točke),

Ljubljana Belediyesi, belediyeye ait
kamu kurum ve kuruluşları
tarafından geliştirilen ve uygulamaya
konan 20 sürdürülebilir projedir:

1. Kamusal Bisiklet Kiralama Sistemi
(BicikeLJ)
2. Urbana Şehir Kartı sistemi (Enotna
Mestna Kartica Urbana)

3. Mobil Dükkanlar (MOB-i-LNICE)

4. Düşük emisyonlu toplu taşıma
5. İç çevre yolu
6. Şehir Merkezi - Ekolojik Bölge
7. Güneş Enerjisi
8. Enerji tasarruflu Stožice Merkezi
9. Enerji tasarruflu yapılar
10. Okul ve anaokullardaki asbetli
çatıların değiştirilmesi
11. Kentsel Bahçeler
12. Yabani otların sökülmesi
13. Parklar ve açık alanlar
14. Dört peyzaj parkı
15. Sava Nehri kıyıları
16. Temiz içme suyu
17. Ayrıştırılmış atık toplama
18. Rakova Jelsa kanalizasyon şeması
19. Bölgesel atık yönetim merkezi
20. Žale Mezarlığı 



Çevre

Sürdürülebilir hareketlilik hedefleri dahilinde oluşturulan
Sürdürülebilir Hareketlilik Planı (Načrta Trajnostne Mobilnosti),
hareketliliğin sürdürülebilir formlarının desteklenmesi ve özel
motorlu taşıtların kullanımının kısıtlanmasına vurgu yapmaktadır. 

Plana göre, 2015 yılı itibariyle, yürüyerek ulaşımın %20, bisikletle
ulaşımın %40, otobüsle ulaşımın %50 oranında arttırılması, araba
yolculuklarının sayısının ise %20 oranında azaltılması hedeflenmiştir.
Hareketliliğin çeşitlendirilmesi konusunda, 2020 hedefi şu şekildedir:
1/3 toplu ulaşım, 1/3 motorlu olmayan ulaşım yolları ve 1/3 oranında
özel araçlarla ulaşım.

Ljubjana ve çevresindeki belediyeler ile Ljubljana Kentsel Bölgesi -
Bölgesel Kalkınma Ajansı (Regionalna Razvojna Agencija -

Ljubljanske Urbane Regije/ RRA LUR) işbirliğine giderek, 2010'da,

Ljubljana Kentsel Bölgesi Toplu Ulaşım Düzenlenmesi için Arka Plan
Dokümantasyonu çalışmasını yapmıştır. Bu çalışmada, altı projenin,

20 yıllık süreç içersinde hayata geçirilmesi hedeflenmiştir:
  

1. 2017 yılı itibariyle, Ljubljana Kentsel Bölgesi içinde 38 adet
intermodal ulaşım transfer noktasının oluşturulmuş,
2. 2020 yılı itibariyle, modern yüksek hızlı toplu ulaşım hatlarının
kurulmuş,
3. 2026 yılı itibariyle, demiryolu altyapısının yenilenmiş, 
4. 2020 yılı itibariyle, bölgedeki kentsel merkezlerde, ek bisiklet ve
yürüyüş bağlantılarının tasarlanmış ve uygulanmış olması,
5. toplu taşımanın sürekli olarak desteklemesi,
6. toplu taşıma gelişimini yönetebilmek için bölgesel koordinasyon
mekanizmasının kurulması planlanmaktadır.

2010'da verilmeye başlanan Avrupa Yeşil
Başkenti ödülünün 2015 yılı kazanını olan
Bristol (Birleşik Krallık), ödülü, 2016 yılının
kazananı olan Ljubljana'ya devretti.



Çevre

Enerji verimliliği hedefleri kapsamında, Ljubljana, 2020
Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı'nı hazırlamıştır. Plan, 2011'de,

şehir meclisi tarafından kabul edilmiştir. Buna göre,

1. Fosil yakıtlar yerine, alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesi,
2. Enerji tasarrufunda verimliliğin arttırılması,
3. Tüm alanlardaki tüketimde enerji kullanımının azaltılması, 
4. Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek
için teknoloji kullanımını arttırmak hedeflenmiştir

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, şehir idaresinden temsilciler,
kamu kuruluşları (Snaga, Energetika, TE-TOL), Ljubljana
Üniversitesi, Ekonomi Bakanlığı, Ljubljana Teknoloji Parkı'nın
işbirliğiyle hazırlanmıştır. Enerji planlamasında, 2020'ye kadarki
temel hedefler şunlardır:

1. Nihai enerji tüketiminde, yenilebilir enerjinin payının %25 olması,
2. Enerji verimliliğinde %20'lik bir iyileşme,

3. Sera gazı emisyonlarında %20'lik bir azalma

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı'nın 2020'ye kadarki etkileri:

1. Toplam nihai enerji tüketiminin %16 azalması,
2. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında, ulaşım için
biyoyakıt, ısınma ve elektrik için odunsu biyokütle, güneş
enerjisinden artan derecede faydalanma, ısı pompaları
yerleştirilmesi, hidroelektrik santralleri inşa edilmesi, böylelikle
nihai enerji kullanımında %21'lik bir orana ulaşılması,
3. CO2'nin %30 oranında azaltılması (Bu değer, Belediye Başkanları
Sözleşmesi'nde taahhüt edilenin ötesindedir) beklenmektedir.

Ljubljana, atık yönetimi konusunda oldukça başarılı
uygulamalara sahiptir. Atık yönetimi sistemi,
%63'lük malzeme geri dönüşümüne imza atmıştır.
Son on yıl içersinde, ayrıştırılarak toplanan atık oranı
10 kattan fazla artış göstermiştir. Ljubljana, sıfır atık
yaratan bir şehir olma yolundadır. Şehir, 2025 yılına
değin, atıkların 3/4'ünü ayrıştırarak toplamayı,
yurttaş başına 60kg'dan az evsel atık çıkmasını ve
kişi başına 30kg'dan az atık yok edilmesini
hedeflemektedir. Ljubljana Bölgesel Atık Yönetimi
Merkezi (Regijski Center za Ravnanje z Odpadki
Ljubljana), 2015'te açılmış olup atıkların mekanik-

biyolojik işlemleri, biyolojik atıkların
gübrelenmesi ve evsel atıklar için üç ayrı birimden
oluşmaktadır. 

Ljubljana Bölgesel Atık Yönetimi Merkezi



Çevre

Ljubljana Merkezi Arıtma Tesisi'nin (Centralna Čistilna Naprava Ljubljana), üçüncü fazının inşası projesi sayesinde,

Ljubljana'nın arıtma konusunda daha fazla kendine yeten bir şehir olması, tesislerin kapasitesinin daha etkin ve verimli
kullanılması hedeflenmektedir. Proje, AB Uyum Fonu'nun katkısıyla gerçekleştirilecektir. Bu projeyle birlikte, 2015
sonrasında, tek bir noktadan arıtma yapılması hedeflenmiştir.

Ljubljana Merkezi Arıtma Tesisi

1. İdari Bina
2. Mekanik Arıtma
3. Biyolojik Arıtmanın 1. Aşaması - Havandırma Galerisi
4. Biyolojik Arıtmanın 2. Aşaması - Arıtıcı
5. Geri Devir Pompa ve Atık Su İstasyonu
6. Atık Çamur Stabilizasyonu
7. Biyofiltre

Doğal su kaynaklarının korunması
için belirlenen kısa vadeli hedefler (5 yıla kadar):

1. Su temin sisteminin izlenmesinin iyileştirilmesi,
2. Enerji verimliliği daha yüksek su pompalama
tesislerinin kurulması,
3. Değişen çalışma şartlarında altında işleyen su temin
sisteminin optimizasyonu,

4. Kullanıcıları modern, çevre-dostu su temini, atık su
ve yağmur suyu drenajı konusunda bilgilendirmek,

5. Rezervuarlar ve ağlar içinde içme suyu veriminin ve
uygunluğunun izlenmesinin iyileştirilmesi, 
6. Su koruma alanlarının iyileştirilmesi,
7. Güvenlik planlarının revizyonu.

2007'de, Ljubljana, eski şehir merkezini yayalaştırarak (06.00-

10.00 arası dağıtım yapılabilmektedir), alanı, sosyal faaliyetlere,

sanat ve spor etkinliklerine açmış oldu. Bugüne değin, şehir
merkezi motorlu araçlara kapatılarak, yayaların kullanıma
ayrılmış alanlar 100.000m2'ye ulaştırılmıştır. Bu düzenlemeden
sonra, bölgedeki siyah karbon birikimi %58 oranında azalmıştır.
Şehir, ekolojik alan projeleri ile, 2012'de Avrupa Kentsel Kamusal
Alan Ödülü'nü  2013'te Avrupa Hareketlilik Haftası Ödülü'nü,

Uluslararası Gubbio Mimarlık Ödülü'nü kazanmıştır.



Çevre

Doğal su kaynaklarının korunması için belirlenen uzun vadeli hedefler (5 yıldan fazla):

1. Değişen çalışma şartları altında işleyen su temin sisteminin optimizasyonu,

2. Su temin ağının onarımlarının hızlanması, onarımların planlanması ve uygulanmasında teknik kriterlerin
değerlendirmeye katılması,
3. Kullanıcıları, su tasarrufu ve doğal su kaynaklarının korunmasının uzun vadedeki önemi hakkında bilgilendirmek,

4. Su koruma alanlarının işlevinin, su veriminin ve kalitesinin korunması, 
5. İçme suyu sistemlerinin iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi,
6. İçme suyu temininin güvenliğinin, yeni ve rezerv su kaynaklarının keşfi, araştırılması ve korunması bakımlarından,

geliştirilmesi; ve hem mevcut hem de yeni su temin sistemlerinin planlanması.

Ljubljana ve çevresindeki su koruma alanları

Ljubljana şehrinin, 2018 için, doğa ve biyoçeşitlilik hedefleri şu
şekildedir:

1. 2014-2020 dönemi için, değerli doğal özelliklerin korunması
programı hazırlanması,
2. Ljubljana için biyoçeşitliliğin korunması stratejisinin
hazırlanması,
3-4. Tivoli, Rožnik ve Šišenski Hrib parkları için bir yönetici
atanması ve parklar için bir yönetim planı benimsenmesi,
5. Yerel önem arz eden diğer değerli doğal özelliklerin korunması,
6. Bozulmuş ekosistemlerin yeniden canlandırılması,
7. Doğa koruma izlemesi yapılması,
8. Koruma alanları ve özel amaçlı ormanlık alanlarda yeni araziler
alınması,
9. EMoNFUr (LIFE+) adlı uluslararası projenin eş finansmanın
sağlanması,
11. Genç insanlara yönelik atölyelere ve halkın bilgilendirilmesine
devam edilmesi,



Çevre

Ljubljana Belediyesi Kamusal Konut
Fonu ( Javnega Stanovanjskega Sklada
Mestne Občine Ljubljana/ JSS MOL),

ulusal konut programının yereldeki
uygulayıcısı konumundadır. Fonunun
yönetiminde 3.300 konut
bulunmaktadır. Fonun yürütücülüğünde
yapılan projelerden biri olan POLJE II
Mahallesi, 6 apartman, işyeri alanları,
gündüz bakımevi, yeraltı otoparkından
oluşmaktadır. Projede yer alan
dairelerden 18'i engelli erişimine
uygundur. Bir binanın çatısında 52m2'lik
bir güneş reseptörü bulunmakta olup
sıcak su ihtiyacı için kullanılmaktadır.
Her binada nem-duyarlı havalandırma
sistemi bulunmaktadır.

Rakamlarla BicikeLJ:

16,200: Sistem uygulamaya
konduktan sonraki ilk iki ay
içinde ulaşılan üye sayısı.

2,500: Günlük ortalama
kiralama işlemi sayısı.

1,717,389: Mayıs 2011 - Aralık
2013 tarihleri arasındaki
kiralama işlemi sayısı.

60dk: Bisikletlerin ücretsiz
kullanılabileceği, azami süre.

13dk: Bisikletlerin ortalama
kullanım süresi.

13: Ljubljana'nın bisiklet
dostu kentler 2015 yılı
listesindeki sırası.

1€: Ziyaretçiler ve kısa süreli
kullanıcıların, çevrim içi
kayıtta, bir haftalık üyelik
için ödedikleri ücret.

3€: Bir yıllık üyelik bedeli.

Şehirde, 31 bisiklet kiralama, 600 park noktası
bulunmaktadır.

Sisteme kayıtlı 300 bisiklet bulunmaktadır.POLJE II Mahallesi



Çevre

Ljubljana ve çevresinde, kamu yolcu
taşımacılığında, %90'dan fazla payı olan
Ljubljana Toplu Taşıma'nın (Ljubljana Public
Transport/ LPP), 209 şehir içi, 63 şehirlerarası aracı
bulunmaktadır. Toplu taşıma yolcu sayısı, 2011'de
%4.6, 2012'de ise %14.8 artış göstermiştir. Şehir
nüfusunun %93'ü, en yakın toplu taşıma
istasyonuna 300m'den az bir mesafede, %96'si ise
500m'den az bir mesafede yaşamaktadır. Şehir içi
araçlarından, 39'u EURO V, 21'i EEV
standardındadır. Şehir içinde, dört elektrikli araç
çalışmaktadır. Urban Elektrikli Treni (Električni
Vlakec Urban), 40 kW elektrik motoruna sahip,

toplam 47 yolcu kapasiteli, görsel-işitsel donanımı
olan, tavanında 12 fotovoltaik panel bulunan ve
azami hızı 25km/s olan bir tur trenidir.

Urbana Şehir Kartı'nın otopark, otobüs,
füniküler, demiryolu, bisiklet paylaşım
sistemi ve şehir kütüphanelerinde kullanımı
mümkündür. Kartın ileride, müzelere, spor
ve sanat etkinliklerine girişte de kullanılması
düşünülmektedir. Sarı renkte olan değer
yüklemeli kart, 2€ karşılığı satın
alınabilmekte olup başka kişilere
devredilebilmektedir. Karta en az 1€, en fazla
50€ yatırılabilmektedir. 1.20€ olan otobüs
ücreti ödendikten sonra, 90 dakika
süreyle, sayısız aktarma yapılabilmektedir.
Yeşil renkte olan zamana dayalı  kart ise,

kişiye özel çıkartılmakta olup aylık kullanım
içindir. Urbana Şehir Kartı'nın akıllı telefon
uygulaması, Londra’da, 27 Ocak 2014
tarihinde, MasterCard Ulaşım Bilet
Ödülleri’nde, "En Başarılı Mobil Bilet
Programı" kategorisinde  birinci olmuştur. 

2012'de açılan Fabiani Köprüsü'nde üst yol araç,

alt yol yaya ve bisiklet trafiği için ayrılmıştır.

Kavalir-4, şehir
merkezinde
kullanılan yolcu
minibüslerinin
dördüncüsüdür. 5
kişilik araç, yaz ve kış
kullanımı için
değiştirilebilmekte
olup özel ihtiyacı olan
kişilerin kullanımına
uygundur. Enerji-
dostu araç, tam şarj
ile 100km yol
alabilmektedir.
Kavalir-4, günde
ortalama 300-350
yolcu taşımaktadır.



Rakamlarla
Ljubljana

Şehir nüfusu (2015): 287,213
Km2'ye düşen insan sayısı (2015): 1044.4 

Ljubljana Belediyesi'nin yüzölçümü: 274.99 km2
Belediye sınırlarının uzunluğu: 137.3 km
Ortalama Sıcaklık: Ocak 5,4°C, Temmuz 20,8°C
Yıllık yağış miktarı: 1850.5 mm
Şehir merkezinin yüksekliği: 297 m

Girişimci sayısı (2012): 17.861
Limited şirket sayısı (2014): 20,102
Kurumsal şirket (2012): 313
Aktif nüfusun oranı (2014): %44.8
İşsiz sayısı (2015): 16572
Ortalama net maaş (2014): 1130.74€

Şehir için otobüs sayısı (2014): 216
Kayak alanı (2014): 381 km
Toplam yolcu sayısı (2014): 39,838,000
Kayıtlı motorlu taşıt (2014): 172 489
Kayıtlı araba sayısı (2014): 144,063
Taksi sayısı (2013): 298
Havayoluyla taşınan yolcu sayısı (2014): 1,307,128
Havayoluyla taşınan kargo (2014): 9,808,000 kg
Demiryolu ile taşınan yolcu sayısı (2014): 355.286

Yaşlı Bakım Evi (2014): 9
Anaokulu (2014): 46
İlköğretim okulu (2014): 57
Lise ve dengi okul (2014): 32

Fakülte sayısı (2014): 22
Akademi sayısı (2014): 3
Yurt sayısı (2014): 36
Öğrenci sayısı: 34.391
Araştırma kuruluşu: 419

Müze sayısı (2014): 14
Sergi salonu sayısı (2014): 19
Tiyatro sayısı (2014): 9
Profesyonel orkestra sayısı (2013): 4
Sinema sayısı (2013): 14
Ljubljana Şehir Kütüphanesi'ndeki eser sayısı (2013): 1,689,903
İhtisas kütüphanesi sayısı (2014): 138
Ulusal Kütüphane'de ve üniversite kütüphanesinde yer alan
eser sayısı (2014): 2,749,593
Toplam sergi ve toplantı sayısı (2013): 358
Tivoli Parkı'nda düzenlenen etkinlik sayısı (2013): 217
Spor alanlarındaki etkinlik sayısı (2013): 126
Ljubljana Festivali'ndeki etkinlik sayısı (2013): 175

Otel sayısı (2014): 29
Turist sayısı (2014): 562.213
Konaklanan gece sayısı (2015): 1.021.929 

Belediye idaresindeki toplam spor alanı: 933,412 m2
Belediye idaresindeki toplam kapalı spor alanı: 869,912 m2
Belediye idaresindeki toplam açık spor alanı: 63,500 m2
Spor kulübü sayısı: 417
Merkezi, Ljubljana'da bulunan ulusal federasyon sayısı: 43 



Kardeş Şehirler

Ankara, Türkiye (2015) (Protokol imzalandı.)
Atina, Yunanistan, (2000)

Belgrad, Sırbistan, (2010)

Bratislava, Slovakya, (1967)

Bakü, Azerbaycan (2013)

Brüksel, Belçika, (2004)

Chemnitz, Almanya, (1966)

Chengdu, Çin, (1981)
Cleveland, ABD (1975)

Graz, Avusturya (2001)
Leverkusen, Almanya, (1979)

Moskova, Rusya, (2000)

Moskova Bölgesi, Rusya, (2001)
Parma, İtalya, (1964)

Pesaro, İtalya, (1964)

Ploče, Hırvatistan, (1982)

Rijeka, Hırvatistan, (1979)

Saraybosna, Bosna-Hersek, (2002)

Üsküp, Makedonya, (2007)

Susa, Tunus, (1969)

Tiflis, Gürcistan, (1977)

Viyana, Avusturya, (1999)

Wiesbaden, Almanya, (1977)

Zagreb, Hırvatistan, (2001)
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