
 
 

ŽIVLJENJEPIS, ŽUPAN ZORAN JANKOVIĆ 
 

Zoran Janković je župan Mestne občine Ljubljana. 22. oktobra 2006, je bil z veliko večino 
glasov Ljubljančank in Ljubljančanov (z 62,99 odstotki) v prvem krogu izvoljen za župana 
glavnega mesta Republike Slovenije. Poleg takojšnjega dela na posameznih projektih je župan 
Zoran Janković skupaj z nekaterimi sodelavci iz Mercatorja oblikoval tudi vodstveno ekipo 
Mestne občine Ljubljana in motivacijsko preoblikoval mestno upravo ter jo projektno usmeril. 

Ljubljančani ga lahko sedem dni v tednu razen v pisarni na Mestnem trgu srečajo povsod, na 
tržnici, na športnih igriščih, v vrtcih in na gradbiščih. Še vedno njegovo osebno komunikacijo 
zaznamuje širok nasmeh in spontano zaznavanje problema, zna prisluhniti vsaki izrečeni 
prošnji, predvsem pa marsikateri problem učinkovito, vedno v dobrobit večine in nikoli na 
škodo manjšine, tudi rešiti. 

V močni konkurenci svetovnih prestolnic (Dunaj, Lizbona, St. Peterburg, Riga, Guadalajara, 
Wellington) je komisija Unesca Ljubljani, ki je s svojim programom najbolj prepričala, podelila 
naziv Svetovna prestolnica knjige 2010. Po Forbesu je Ljubljana peto najbolj idilično mesto v 
Evropi, po anketi Reader's Digesta pa najbolj pošteno mesto na svetu. Po podatkih raziskav je 
tudi najvarnejše mesto v JV Evropi. 

 V nedeljo, 10. oktobra 2010, je bil Zoran Janković drugič v prvem krogu z veliko večino glasov 
(z 64,79 odstotki) izvoljen za župana glavnega mesta Republike Slovenije. Fundacija City 
Mayors, ki promovira dobro vodenje mest po vsem svetu, ga je decembra 2011 imenovala za 
župana meseca, leta 2012 pa ga je uvrstila med 25 najboljših županov sveta. V nedeljo, 25. 
marca 2012, je bil v prvem krogu z veliko večino glasov (z 60,99 odstotki) že tretjič izvoljen za 
župana glavnega mesta Republike Slovenije. Na županskih volitvah, ki so potekale 5. oktobra 
2014, so volilci Zoranu Jankoviću zaupali še en mandat na mestu župana Mestne občine 
Ljubljana. Tudi tokrat je bil izvoljen že v prvem krogu volitev, prejel je 57,5 % glasov. 

Poleg zelo uspešne poslovne poti je bil Zoran Janković do izteka mandata, oktobra 2011, tudi 
predsednik Alumni kluba Ekonomske fakultete, Univerza v Ljubljani. Vse svoje življenje je 
Zoran Janković tudi velik ljubitelj športa. Osem let je bil predsednik Rokometne zveze. 

Zasebno je župan soprog Mije Janković, oče dveh odraslih sinov, Damijana in Jureta, ter 
ponosni dedek dveh vnukinj in vnuka. 
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