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Iz vsebine

KAKO DOBRO POZNAMO 
LJUBLJANO – NAGRADNA IGRA
Vse kaže, da ste na tekočem z vsem, kar se v Ljubljani novega doga-
ja, zato ni čudno, da vas je bilo veliko, ki ste že septembra pravilno 
odgovorili, da se nov rekreacijski in izobraževalni center v Tomače-
vem imenuje RIC Sava. Med pravilnimi odgovori se je sreča tokrat na-
smehnila Romanu Mavsarju, ki se bo v mrzlih dneh grel v prenovljenih 
savnah Zlati klub v Tivoliju.

Urbanovo marčevsko nagradno vprašanje pa se glasi:

»Katerega leta je mesto Ljubljana, pod vodstvom župana Ivana 
Hribarja, odkupilo Ljubljanski grad?«

Vaše odgovore pričakujemo na elektronskem naslovu urban@jhl.si. 
Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel dve 
vstopnici za Grajski dan, ki vključuje nastop ansambla za renesančno 
glasbo in ples Cortesia.  

Odprimo oči in uživajmo v lepotah Ljubljane!

    19

 foto: MIRAN KAMBIČ

Nasvete, kako svoj balkon ali okensko polico spremeniti v čaroben vrtiček 
preberite  na 10. strani.  

 foto: ARHIV CČNL
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

POKLON ŽIVLJENJU

V teh dneh, ko po dolgi zimi nepreklicno prihaja pomlad, že vse diši po novem življenju, novi moči, novemu upanju! 
Pomladni Urban izide na prav poseben dan – na 8. marec, praznik vseh žensk!  In z navdušenjem ugotavljamo, da Urban res stoji na 
ženskah, še bolj pa na izjemnih ženskah stojijo Mestna uprava Mestne občine Ljubljana (ki je, mimogrede, tudi ženskega spola) ter  
nekatera ljubljanska javna podjetja in zavodi!

Že hiter pregled tokratnega Urbana vas bo prepričal, da je med nami kup enkratnih žensk! Direktorica Mestne uprave Jožka Hegler je 
med sodelavce vnesla novo, žensko energijo, Eva Strmljan Kreslin je z občudovanja vrednim zanosom prevzela vajeti edinstvenega 
Družinskega centra Mala ulica, Maruška Markovčič s srcem in dušo skrbi za naše podeželje, Renata Cimperman pa z nami deli ne-
precenljivo znanje o tem, kako  na balkonu ustvariti pravi vrtiček. In to so samo nekatere izmed žensk, ki krojijo tokratnega Urbana! 

Seveda pa ob tem ne smemo pozabiti na vse izjemne ženske okoli nas, ki s svojimi življenjskimi zgodbami iz dneva v dan dokazujejo, 
da noben izziv ni pretežak, nobena ovira previsoka, da ne poznajo besede »predaja« ter da se da z vztrajnostjo, včasih pa tudi never-
jetno trmo, ki jo premorejo le ženske, doseči nedosegljivo!
Vsem ženskam (damam, gospem, puncam) želimo prijetno praznovanje Dneva žena in vam polagamo na srce, da poskušajte vsaj en 
dan v letu postaviti sebe na prvo mesto, si vzeti čas samo zase ter pri tem uživati brez kančka slabe vesti!

Da ne bo pomote, ženske ne bi bile to, kar smo, če ne bi ob sebi imele moških, ki znajo in zmorejo biti ob nas, ko jih potrebujemo, ki nas 
znajo sneti z oblakov, ko plavamo previsoko in nas dvigniti nanje, ko smo preveč na tleh! Dragi naši fantje, ne pozabite, brez vas ne bi 
bile to kar smo, saj smo le takrat, ko se dopolnjujemo in sodelujemo, res najboljši par! Tako v službenem kot tudi zasebnem življenju!

Veselimo se življenja, veselimo se vsakega dne, ki je pred nami! Saj veste, brez izzivov tudi napredka ni!

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                      Nina Šibič
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Nasvete, kako svoj balkon ali okensko polico spremeniti v čaroben vrtiček 
preberite  na 10. strani.  

 foto: ARHIV CČNL
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NINA ŠIBIČ

»Ste že bili v Mali ulici? Tam je tako lepo!« Te besede  je pogosto 
slišati med pogovori mladih staršev, babic, dedkov  ter vseh osta-
lih, ki so jim blizu malčki. In ne zastonj! Ko enkrat vstopiš v stavbo 
bivšega mestnega kopališča na križišču Male in Prečne ulice, imaš 
občutek, da si vstopil v pravljico, iz katere kar ne želiš izstopiti!  

Dobrodošli v javni dnevni sobi, vabi vodja Družinskega centra Mala 
ulica Eva Strmljan Kreslin, in ko vstopiš vanjo, res razumeš, kaj to po-
meni. Kot bi vstopil v veliko, svetlo dnevno sobo najboljšega prijate-
lja, kjer se lahko v miru igraš z »mulčki«, poklepetaš ter se zabavaš, 
zraven pa spiješ še kavico.

Po vstopu skozi Mestna vrata vodi pot na Mestno ulico, ob kateri so 
nanizane stavbe in za njimi prava mala stanovanja, v katerih je edina 

MALA ULICA – VELIKO VESELJE
Urbana tarča

omejitev le bujna otroška domišljija. Svetle barve, brezhibna čistoča 
in predvsem veliko prostora za igro! Malčki lahko med odkrivanjem 
vseh kotičkov, ki se skrivajo za zidovi mestnih hiš, preizkusijo tudi 
zmajev tobogan, se podajo v labirint, v mestni park ter počnejo še 
marsikaj zanimivega. Mamice oziroma ostali spremljevalci pa lahko 
ta čas obiščejo Mestno kavarno ter si privoščijo trenutek zase in si od-
počijejo oči na prelepem okolju.   

K Centru sodi tudi park, v katerem bodo kmalu stala nova igrala, ki 
bodo ob lepih dnevih otroke zvabila na prosto, poleti pa bo park igra-
lom nudil tudi prepotrebno senco, tako da bo igranje prijetno tudi, ko 
bo pripekalo sonce.

In kdaj je pravi čas za obisk Male ulice? Vodja Eva Strmljan Kreslin pra-
vi, da kadarkoli: »Poleti je velikokrat tako vroče, da mamice z majhni-
mi otroki ne morejo biti zunaj, zato sem prepričana, da bo Mala ulica 
aktualna tudi poleti, oziroma celo leto – ali zaradi mraza, ali vročine 
oziroma ostalih vremenskih nevšečnosti, zagotovo pa bo zunanje igri-
šče pripomoglo k temu, da bo Center funkcioniral tako, kot mora.«

DAN V DRUŽINSKEM CENTRU
Dopoldne Malo ulico obiskujejo predvsem mamice z dojenčki, ki so 
še na porodniškem dopustu, večina jih je tam med 10. in 12. uro, nato 
sledi zatišje, popoldne pa pridejo otroci iz vrtcev, ki vse do 7. ure zve-
čer poskrbijo za pravi živ žav. Ob koncih tedna ter ob prostih dnevih pa 
se Center sprazni le v času kosila. 

Osnovni namen Družinskega centra je zagotoviti otrokom prijeten in primeren prostor za igro, staršem 
pa dati možnost igranja z otroki ter preživljanja prostega časa na kreativen način.

Vrata Družinskega centra Mala ulica 
so odprta: 

ponedeljek - petek od 9. do 19. ure 
sobota, nedelja in prazniki od 10. do 18. ure

 www. malaulica.si

 foto: BLAŽ BUDJA

 foto: BLAŽ BUDJA
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Urbana tarča

Ob vstopu v Družinski center otroci plačajo simbolično vstopnino, 
2 evra. Vstopnina velja za en vstop, preživetega časa v Centru pa ne 
omejujejo. Poleg vstopnic za enkratni obisk ponujajo še mesečne in 
letne ter družinske vstopnice. »Vstopnina zagotavlja pregled in var-
nost, tukaj so majhni otroci, nekateri bodo tudi v nekajurnem varstvu 
in enostavno ne moremo si dovoliti, da bi ljudje prosto hodili noter in 
ven. To ni prostor, kamor bi mamice prišle le podojit in previt otroka. 
Radi bi vzdrževali visoke kakovostne in higienske standarde«, razloži 
vodja Centra Eva Strmljan Kreslin in doda, da si absolutno ne želijo 
postati podobni igralnicam v trgovskih središčih. Osnovni namen Dru-
žinskega centra je namreč zagotoviti otrokom prijeten in primeren 
prostor za igro, staršem pa dati možnost igranja z otroki ter preživlja-
nja prostega časa na kreativen način! 
Ekipa Male ulice pa ponuja tudi pestre vodene aktivnosti.  »Sodelovali 
bomo z zunanjimi izvajalci, zagotovo s Pedagoško fakulteto in njihovi-
mi lutkovnimi predstavami ter spremljevalnimi ustvarjalnicami. Sicer 
pa imamo vsak dan ob 17. uri vodeno dejavnost - lutkovno predstavo, 
uro pravljic ali različne ustvarjalnice. Med vikendi pa načrtujemo tako 
dopoldanski kot popoldanski termin, namenjen različnim usmerjenim 
dejavnostim«,  pravi Eva Strmljan Kreslin.

KDO JE MALA ULICA?
Za dobro počutje malih obiskovalcev Družinskega centra Mala ulica 
skrbi majhna ekipa z velikimi idejami. Poleg vodje Centra Eve Str-
mljan Kreslin in njene pomočnice Maje Žokalj so tu še 3 animator-
ke: Duši Kumer, Manca Kaliman in Katja Poznič, ki izvajajo vodene 
aktivnosti in rojstne dneve ter vzdržujejo red v igralnici, tako da igra 
poteka v varnih okvirih. Po potrebi pa bodo zaposlovali še študentke, 
predvsem v času zimskega in poletnega počitniškega varstva.

POČITNIŠKO VARSTVO
V Mali ulici bodo šolarji prve triade lahko preživeli nepozabne počitni-
ce! Poletno počitniško varstvo bo organizirano od 7.30 do 16.30 ure. 
Tedensko bodo zagotovili varstvo za dve skupini po 10 otrok, vsak te-
den pa bo tematsko obarvan (vse od indijanskega do gusarskega te-
dna) in ob vseh možnostih, ki jih ponuja središče Ljubljane, od Kinad-
vor, tržnice, do Gradu, Tivolija in seveda lastnega parka z igriščem, 
si počitnikarji lahko obetajo zares posebne počitnice!  Poleg pestrih 
aktivnosti bodo v počitniško varstvo vključeni tudi trije obroki dnev-
no, tako nihče ne bo odšel domov lačen!

ROJSTNI DNEVI
Malčki lahko v Mali ulici praznujejo tudi rojstni dan. Prostor za pra-
znovanja je v večnamenskem prostoru, slavljenec pa lahko izbira med 
Pikinim rojstnim dnevom, Gusarsko zabavo, Lego zabavo, Zabavo 
princesk in vitezov ter Indijancev in Indijank.  Za zabavo poskrbijo 
animatorke, ki že imajo pripravljene kostume, da bo praznovanje res 
posebno!
V Mali ulici lahko praznujejo otroci, ki so stari najmanj 4 leta, pova-
bijo pa lahko največ 9 prijateljev, tako da zabava ni preveč naporna 
za slavljenca.  Rojstnodnevno praznovanje traja dve uri, seveda vmes 
nikakor ne sme manjkati torta, po končani zabavi pa lahko slavljenec 
in njegovi prijatelji nadaljujejo z igro na Mestni ulici.

»Že prve dni je obisk presegel naša pri-
čakovanja! V prvih štirinajstih dneh pa 
smo prodali že več kot 100 letnih vsto-
pnic!«

Mala ulica je tako priljubljena, da so nekajkrat že 
morali obiskovalce prositi, naj se vrnejo kasneje, 
saj je bil prostor poln. In ravno to je še ena velika 
prednost Družinskega centra – tam so vedno na 
prvem mestu otroci, njihova varnost in dobro po-
čutje!  

 foto: BLAŽ BUDJA

 foto: BLAŽ BUDJA

 foto: TINA BERČIČ

 foto: TINA BERČIČ
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PRVA DAMA MESTNE UPRAVE
Aktualno

NINA ŠIBIČ     foto: ARHIV JSS MOL   

         Kakšni so vaši občutki po skoraj 
pol leta na čelu Mestne uprave MOL in 
ali so se vaša pričakovanja uresničila?
Občutki so zelo dobri! Kljub temu, da gre za 
ogromen kolektiv, je to kolektiv z veliko ener-
gije, z veliko pripravljenosti na delo in sode-
lovanje, tako da se tudi tista gnila jabolka, ki 
so seveda v vsaki košari, izgubijo v tem po-
zitivnem vzdušju. To pa ne pomeni, da ne bi 
imeli pred sabo še veliko izzivov, kako naredi-
ti stvari boljše, predvsem za naše meščane in 
meščanke ter tudi za obiskovalce Ljubljane. 

            Ko ste prišli na mesto direktorice, 
ste »od zunaj« že dobro poznali ustroj 
Mestne uprave. Vas je ob prihodu v Me-
stno upravo vseeno kaj presenetilo?
Pravzaprav ne, ker je moja kilometrina že 
zelo dolga - v javni upravi sem že od leta 
1985, ko sem bila zaposlena na občini Lju-
bljana Center, praktično v istih prostorih, kot 
sem zdaj, sledile so izkušnje na ministrstvu za 
gospodarstvo in kasneje 14 let na JSS MOL, 
tako da so mi bile stvari poznane. Seveda pa 
je vrag vedno v podrobnostih in s podrob-
nostmi se tudi ukvarjam. 

       V vašem prvem dopisu vsem sode-
lavcem ste na široko odprli svoja vrata ter 
jih povabili, naj z vami delijo svoje ideje in 

JOŽKA HEGLER, DOLGOLETNA DIREKTORICA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MOL, 
JE OKTOBRA LANI SPREJELA NOV IZZIV – POSTALA JE DIREKTORICA MESTNE UPRAVE 
MOL. JOŽKA HEGLER JE ODLOČNA IN ISKRIVA SOGOVORNICA, KI VE, KAJ HOČE IN IMA JA-
SNO ZASTAVLJENE CILJE. OB TEM PA ZNA PRISLUHNITI SOGOVORNIKU TER SI VZETI ČAS 
ZA SVOJE SODELAVCE!

predloge. So izkoristili ponujeno roko? 
Teh razgovorov je bilo kar nekaj, do zdaj sicer 
v glavnem z vodji oddelkov oziroma služb, 
vendar se mi zdi, da se v celi hiši čuti odprtost 
in večja dostopnost. To se sicer pozna tudi na 
mojem koledarju, ki  izgleda približno tako 
kot pri zobozdravniku, saj veste: »naslednji 
prosim«, ampak mislim, da je to dobro, ker 
na ta način skrbimo za pretok velikega šte-
vila informacij, s tem pa povečujemo našo 
učinkovitost. 

      Torej tako kot župan stavite na 
odprt odnos tako do sodelavcev, kot 
do meščanov?
Po mojem sva ravno zato tudi kompatibil-
na. In še ena reč je, ki naju druži – oba imava 
rada ljudi. Tako naše sodelavke in sodelavce, 
kot vse ljudi, ki pridejo k nam, tudi tiste, ki 
so malce bolj tečni, ki hočejo na vsak način 
uveljaviti svojo voljo, pa ko jim trikrat poveš, 
zakaj nekaj ne gre, potem včasih tudi zaleže - 
pri nekaterih. Pri nekaterih pa seveda nikoli.

         Kateri so vaši osnovni cilji na me-
stu direktorice Mestne uprave?
Predvsem to, da bi ljudje radi hodili v službo, 
da bi se počutili v službi koristne, da bi se to 
odražalo tudi na delu in da bi tudi uporabniki 
naših storitev opazili, da imajo stik z zado-

Moj cilj je, da bi ljudje radi hodili v službo in se v službi počutili 
koristne.

voljnimi ljudmi.

        Vrsto let ste bili direktorica in pra-
vi zaščitni znak JSS MOL. Zdaj na vaše 
staro delovno mesto prihaja vaš nasle-
dnik – Sašo Rink. Imate morda kakšen 
nasvet oziroma popotnico zanj?
Zelo sem zadovoljna, da na Sklad prihaja 
Sašo Rink! Midva sva se srečevala že na Od-
boru za stanovanjsko politiko pri MS MOL, 
zato poznam njegove usmeritve in sem trdno 
prepričana, da bo Sklad dobro vodil, pred-
vsem zato, ker mu ni vseeno za ljudi, ker se 
zaveda, da Sklad ni namenjen tistim, ki so 
bogati, temveč tistim, ki sami ne morejo re-
šiti svojega stanovanjskega vprašanja. Enako 
dobro se mi zdi, da se tudi moje bivše sode-
lavke in sodelavci veselijo novega šefa in ga 
bodo gotovo sprejeli zelo dobro ter z njim de-
lili svoje znanje. Prepričana sem, da bo Sklad 
tudi v prihodnje dobro delal in bo zgled dru-
gim Skladom v Sloveniji, kajti dejstvo je, da je 
del mojega srca še vedno na Stanovanjskem 
skladu in na stanovanjskem področju. 

Direktorica osebno 

Najljubši kotiček v Ljubljani  
Javni prostori v središču mesta, v 
katerih se vedno dobro počutim 
in mi dajejo dodatno energijo. 

Življenjski moto 
Odkritost je temelj dobrih med-
sebojnih odnosov!

Besede, ki jo najbolje opišejo 
Zahtevna do sebe in do drugih, 
pravična, včasih nepotrpežljiva.

Jožka Hegler 
direktorica Mestne uprave MOL 

tel: 306 13 35 
jozka.hegler@ljubljana.si
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foto: STANE JERŠIČ

Mateja Duhovnik je za našo revijo povedala, da je na področju dejavnosti  tržnic 
daleč največji izziv gradnja garažne hiše pod centralno tržnico. To je sicer inve-

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
PO TREH LETIH DRUŽBO JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE PONOVNO VODI MATEJA DUHOV-
NIK.  ŠE POSEBEJ JI JE VRNITEV V TO DELOVNO OKOLJE V VESELJE ZARADI ODNOSA ZAPOSLENIH, SAJ V POLNI MERI 
URESNIČUJEJO ZASTAVLJENO POSLANSTVO IN VIZIJO PODJETJA TER ZAGOTAVLJAJO ZADOVOLJSTVO UPORABNI-
KOV TRŽNIC, PARKIRNIH POVRŠIN IN OBČINSKIH CEST, S TEM PA  TUDI UDEJANJAJO CILJE LASTNIKA. 

Aktualno

sticija, katero vodi Mestna občina Ljubljana, družba LPT pa pri realizaciji aktiv-
no sodeluje. Ko bo ta investicija dokončana, bo zagotavljala parkirne prostore 
za okoliške stanovalce, za obiskovalce tržnice in kar je še posebej pomembno, 
tudi parkirne prostore za vozila najemnikov tržnih površin in vse ostale spre-
mljajoče prostore (skladišča, hladilnice, sanitarije,…).
V nadaljevanju direktorica ugotavlja, da  obseg plačljivih površin za parkiranje 
v Mestni občini Ljubljana  pomeni velike  spremembe v organizaciji dela v de-
javnosti parkirišč. Večje število parkomatov in veliko število parkirnih sistemov 
zahteva od zaposlenih v družbi  mnogo novih znanj. Poleg tega si želijo, da se 
garažni hiši Kongresni trg in povečani garažni hiši Kozolec pridružita še novi 
garažni hiši – pod centralno tržnico in v Mostah. Direktorica pa omeni še to, da 
bodo s prijaznim odnosom do uporabnikov vseh parkirnih površin poskrbeli za 
njihovo zadovoljstvo.
Sodelavci v sektorju prometne opreme in signalizacije skrbijo za delovanje se-
maforjev, za postavitev vse prometne signalizacije in tudi za vso ostalo opremo 
na občinskih cestah (potopni stebrički,…). V preteklem obdobju je bil vzposta-
vljen dober odnos s pristojnim oddelkom Mestne občine Ljubljana (OGDP), 
katerega bodo v prihodnje še nadgrajevali in na ta način zagotavljali varnost in 
udobnost uporabe ljubljanskih cest.
Ob zaključku razgovora je direktorica LPT še dodala: »V družbi se zavedamo, 
da so pogoj za dobro opravljeno delo zadovoljni zaposleni. Z namenom, da do-
sežemo dobro razmerje med njihovim zasebnim življenjem in službenimi ob-
veznostmi smo se odločili za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje.«

SPREMEMBE STALNICA ŽIVLJENJA 

Mateja Duhovnik, direktorica JP LPT: »Zaupam v svoje sodelavce in trdno 
verjamem, da bomo skupaj z njihovo strokovnostjo in odgovornim delom 
uspeli doseči zastavljene cilje.« 

SPREMEMBE SO EDINA STALNICA NAŠEGA ŽIVLJENJA  - KOLIKOKRAT STE V ZADNJEM ČASU SLIŠALI ALI PA PREBRALI TA 
REK? NAJBRŽ MNOGOKRAT. ČETUDI DRŽI, PA JE V NJEM BOLJ KOT RESNICA SAMA POMEMBNA SPODBUDA, KI JO NOSI S 
SEBOJ, IN TO JE, DA SE MORAMO NA SPREMEMBE ODZIVATI PROAKTIVNO. VSAK NOV ZAČETEK JE PRILOŽNOST ZA RAST, 
NE NAZADNJE JE RAST TISTA, KI VRTI TA SVET; PA NAJ SI BO GOSPODARSKA, ZNANSTVENA, INOVACIJSKA ALI OSEBNO-
STNA… IN VELJA TUDI TO, DA KO GRE ENKRAT NAVZDOL, NAJ GRE (MEHKO) DO KONCA, SAJ SE V ZRAKU NE MOREŠ PO-
NOVNO ODRINITI IN SKOČITI ŠE VIŠJE ALI DLJE… (KVEČJEMU LAHKO PRECEJ TRDO PADEŠ).

DORIS KUKOVIČIČ     foto: ARHIV  TE-TOL   

S tem malce simboličnim uvodom bi lahko pri-
kazali aktualno stanje v marsikateremu podjetju, 
tudi v TE-TOL. Na eni strani se soočamo z nujno 
in neodložljivo potrebo po razvojnih naložbah, s 
katerim bi ohranili in omogočili dolgoročno varno 
in zanesljivo proizvodnjo energije v Ljubljani, in 
na drugi, skrajno neugodne tržne razmere in vse-
splošno pomanjkanje denarja, s katerim bi lahko 
financirali naložbe. 
To resda še ni tisti trdi padec, od katerega se ne 
moreš več pobrati – bo pa do njega prišlo, če po-
trebnega razvoja v pomenu zmanjšanja vplivov 
na okolje ne bomo izvedli pravočasno.  Prvega 
julija 2016 ali najkasneje 1. 7. 2020 (če bo sprejet 
prehodni nacionalni načrt zmanjševanja emisij) 
bomo v TE-TOL morali najmanj prepoloviti proi-
zvodnjo ogrevne toplote (!). 
In v tem »ponovnem odskoku, da ne rečemo 
padanju« je družba TE-TOL dobila novega direk-
torja Sama Lozeja, in po dokončno realiziranem  
programu o menjavi in prodaji državnega poslov-
nega deleža v TE-TOL tudi enega samega druž-

benika, to je Javno podjetje Energetika Ljubljana. 
Samo Lozej je vodenje družbe prevzel novembra 
lani. Nekdanji direktor JP LPT, trenutno najve-
čjo odgovornost in hkrati izziv vodenja največje 
soproizvodnje električne in toplotne energije v 
Sloveniji vidi v iskanju vseh možnih ukrepov, s 
katerimi bi lahko  izboljšali poslovanje družbe in 
omogočili realizacijo potrebnih naložb. Pri tem je 
odločen: »Če želimo uresničiti nujen razvojni cikel 
in če želimo, da bo poslovanje družbe dolgoročno 
vzdržno, ni dovolj, da smo uspeli s ključnimi doba-
vitelji izposlovati boljše pogoje za TE-TOL, potre-
bujemo tudi višje prihodke.«  V ta namen je, kot 
pravi, neizogibna podražitev fiksnega dela cene 
toplote, ki je že leta zamrznjen, ob tem pa pou-
darja, »da bi kljub podražitvi ljubljansko daljinsko 
ogrevanje ostalo najugodnejše v Sloveniji, a kar 
je še pomembneje – TE-TOL bi tako kot primaren 
proizvajalec ogrevne toplote in s tem odgovoren 
za ogrevanje skoraj 100.000 prebivalcev Ljubljane, 
zagotovil potreben energetski in okoljski razvoj.«
Za potrebe nujnega razvoja v družbi tako že po-
teka novelacija razvojnega programa, ki kot prio-
riteti obravnava 1. fazo plinifikacije TE-TOL in pri-

gradnjo čistilne naprave na Blok 3 in morebitno 
umestitev objekta za energetsko izrabo goriva iz 
odpadkov.

Samo Lozej, direktor TE-TOL
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Ljubljana smo ljudje

IMA LJUBLJANA PODEŽELJE? DA!
ČEPRAV NA LJUBLJANO GLEDAMO KOT NA TIPIČNO URBANO 
MESTO, PA JE LJUBLJANA VELIKO VEČ KOT TO! IMA NAMREČ 
OBILICO ZELENEGA ZALEDJA, KAMOR SE LAHKO ZATEČEMO 
PO NAPORNIH DNEH! IN TO ZELENO EDINSTVENOST LJUBLJA-
NE SE ŠE POSEBEJ TRUDIJO OHRANITI SODELAVCI ODSEKA ZA 
RAZVOJ PODEŽELJA, KJER SVOJO LJUBEZEN DO PODEŽELJA IN 
NJEGOVIH ETNOLOŠKIH VREDNOT DELI TUDI NAŠA SOGOVOR-
NICA MARUŠKA MARKOVČIČ.   

NINA ŠIBIČ   foto: MARUŠKA MARKOVČIČ

          Kako v vašem Odseku skrbite za 
ljubljansko podeželje?
Naše delo je izredno raznoliko. Za razvoj po-
deželja nas skrbi šest, delo pa smo si razde-
lili tako, da vsi skupaj delujemo kot celota. 
Smo tekači na dolge proge in v ospredje smo 
postavili trajnostni razvoj podeželja. Naša 
osnova področja delovanja so sonaravno 
kmetijstvo, integrirano in ekološko sadjar-
stvo, vrtnarstvo in pridelava poljščin, razvoj 
podeželja z dopolnilnimi dejavnostmi, ohra-
njanjem dediščine, z razvojem socialnega ka-
pitala, gozdarstvo z gozdnimi prometnicami 
in gozd s posebnim pomenom. Na vseh po-
dročjih razvijamo nove programe, podjetni-
ške ideje in turistične produkte ter skrbimo 
za promocijo. 
Ves čas smo v stiku z ljudmi. Skrbimo za nji-
hovo strokovno usposobljenost, sledimo pa 
tudi njihovim potrebam in željam. 

              Kateri so največji izzivi, s kate-
rimi se srečujete pri svojem delu?
Po duši sem etnologinja in razvojnik. Razi-
skujem vse, kar je človek ustvaril v preteklo-
sti, kaj je znal in vedel. Etnološka dediščina 

- od stavb do cvetlic iz papirja in ljubljan-
skih butaric – vse to je moja glina, iz katere 
ustvarjam nove produkte in vsebine. 
Zame je največji izziv delo s človekom. Vsak 
dan mi različne situacije omogočajo, da nad-
grajujem svoje znanje o tem, kako delati s 
človekom, ga spodbujati, usmerjati, mu nu-
diti pomoč ter mu biti na voljo takrat, ko me 
potrebuje, pa čeprav je to samo pogovor. In 
ni ga večjega veselja, kot nekoga spremljati 
od začetka pa vse do izpolnitve njegovih ci-
ljev. 

         Ali Ljubljančani dovolj cenimo 
naše podeželje?
Zadnje čase veliko pozornosti posvečamo 
promociji podeželja. Vsak dan poudarjamo, 
da je lokalno pridelana hrana pomembna 
in energijsko najbogatejša. Tako večina Lju-
bljančanov vsaj enkrat na teden obišče tr-
žnico. Mislim tudi, da v Ljubljani skorajda ni 
osebe, ki ne bi vedela, kje so Janče. Ki ne bi 
poznala Jagodne in Kostanjeve nedelje. Lah-
ko rečem, da se vedno bolj zavedamo pome-
na podeželja, da ga bomo zares cenili, pa nas 
čaka še dolga pot. 

           Nam lahko zaupate še vaš na-
mig za nedeljski izlet?
Predlagam spoznavanje doline Panške reke. 
Iz Ljubljane pojdite po Litijski cesti, čez avto-
cesto do Sostra in skozi Sadinjo vas do Pod-
lipoglava. Ustavite se v Dolenčevem mlinu, 
kjer Olga Avsec ohranja več kot 100-letno 
tradicijo mletja žita. Nadaljujte pot po dolini 
do Panc in Malega Lipoglava, kjer je obno-
vljena vaška sušilnica sadja, za katero skrbi 
družina Grum. V času kosila se ustavite na 
Turistični kmetiji Pri Jakopcu. Kljub temu, da 
ste na vseh omenjenih lokacijah vedno do-
brodošli in nikoli ne boste ostali pred vrati, 
pa svoj obisk vseeno najavite. Zaželim vam 
lahko le še, da uživate!

POMLAD NA PODEŽELJU

Pohod po Ostrovrharjevi poti  
21. april 2013
Pot je speljana po Kašeljskem hribu, 
začne se v Podgradu, pelje nas do 
dveh gradov in do kamnoloma mlin-
skih kamnov. Zaključek na Turistični 
kmetiji pri Lazarju, v vzdušju srednje-
ga veka.
Organizator: Kulturno društvo Pod-
grad, Viktor Grilc (031 293 233, 
viktor.grilc@guest.arnes.si) 

Pohod po Ljubljanskem barju 
11. maj 2013
Ljubljansko barje s svojimi štradoni, 
travniki in kulturnimi znamenitostmi 
predstavlja krasno doživetje. Pohod 
poteka od Preserja pod Krimom do 
Borovnice.
Organizator: Turistično društvo Bar-
je, Darinka Berdajs (041 286 064)

Sadjarski pohod 
 12. maj 2013
Člani Sadjarsko vrtnarskega društva J. 
E. Krek Sostro bodo popeljali pohodni-
ke po gričevju okoli Sostra, s postanki 
na večih sadjarskih kmetijah.
Organizator: Sadjarsko vrtnarsko dru-
štvo J.E. Krek Sostro, Marjan Bitenc 
(041 948 217, marjan_bitenc@t-2.net) 

Moja najljubša točka? Kot rojeni morostarki oz. barjanki mi vsekakor 
najbolj leži vlažen barjanski zrak, barjanski travniki in Ljubljanica.   
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TUDI TO JE LPP 
SODELAVKE IN SODELAVCI LJUBLJANSKEGA POTNIŠKEGA PROMETA (LPP) NE SKRBIJO SAMO ZA 
VAREN, ZANESLJIV IN NEMOTEN JAVNI PREVOZ, AMPAK IZVAJAJO TUDI VRSTO TRŽNIH DEJAV-
NOSTI. V TOKRATNI ŠTEVILKI URBANA VAM PREDSTAVLJAMO SODELAVCA, KI SKRBITA ZA NA-
SMEH NA USTIH STRANK, KI SE NA POTEP PO SVETU ODPRAVIJO Z AVTOBUSI LPP-JA ALI PA NA 
LPP-JU OPRAVIJO TEHNIČNI PREGLED, REGISTRACIJO ALI HOMOLOGACIJO VOZILA. 

TAMARA DEU   foto: TAMARA DEU

MARKO KAMNIK, VODJA SEK-
TORJA TEHNIČNI PREGLEDI IN 
HOMOLOGACIJE LPP

           Na katerem področju ste aktivni? 
Sem vodja sektorja Tehnični pregledi in ho-
mologacija vozil LPP, kjer opravljamo tehnič-
ne preglede vozil in oceno tehničnega stanja 
vozil pri uvozu v Slovenijo, kot tudi preglede 
predelanih vozil, izdajo certifikatov in vpiso-
vanje predelav v Potrdilo o skladnosti za vse 
kategorije vozil. Pri nas je mogoče opraviti 
vse vrste storitev vezanih na registracijo vozil, 
vključno s sklepanjem obveznih in kasko za-
varovanj motornih vozil za večino zavaroval-
nic, ki delujejo v Sloveniji. 

       Kaj menite, da je strankam po-
membno? 
Strokovnost in obenem prijaznost zaposlenih 
sta najpomembnejši za naše stranke.

Ljubljana smo ljudje

        Kakšne ugodnosti ima kupec ob 
nakupu vaše storitve? 
Pohvalimo se lahko z najdaljšim delovnim 
časom, največjim številom stez za tehnične 
preglede vozil v Sloveniji in strokovno podko-
vanimi sodelavci, ki postopke registracije vozil 
opravijo v najugodnejšem terminu in v najkraj-
šem možnem času. Stranke se na tehnični pre-
gled  lahko naročijo preko spleta, obvestimo 
jih tudi o poteku veljavnosti registracije vozila, 
obenem lahko uporabljajo brezplačno spletno 
aplikacijo za celovit nadzor nad stroški in sta-
njem njihovega vozila. Vsem našim strankam, 
ki opravijo tehnični pregled vozila, nudimo 
brezplačen topli napitek. Za ciljne skupine po-
vezanih uporabnikov naših storitev pa nudimo 
še različne oblike popustov. 

             Zakaj menite, da je LPP boljši od 
konkurence? 
Tehnični pregledi in homologacija vozil LPP so 
del javnega podjetja, ki se ponaša s strokovno-
stjo, neodvisnostjo in tradicijo. Zagotavljamo 
kakovostne in korektne ocene tehničnega 
stanja vozil, kar pri večini naših strank postaja 
vedno bolj pomembno. 

Stranke lahko uporabljajo brez-
plačno spletno aplikacijo za ce-
lovit nadzor nad stroški in sta-
njem njihovega vozila.

IGOR MAJNIK, KOMERCIALIST, 
PROMETNO KOMERCIALNA 
SLUŽBA LPP

        Na katerem področju ste aktivni? 
Urejam trženje avtobusnih prevozov za turi-
stične agencije in za šole, na primer, prevoze 
šolarjev na ekskurzije, končne izlete po Lju-
bljani in okolici, prevoze malčkov na predstave 
in podobno.

      Kaj menite, da je strankam po-
membno? 
Naše stranke na prvo mesto postavljajo var-
nost prevoza, tehnično ustreznost in brez-
hibnost avtobusov ter prijaznost in vljudnost 
voznikov. Veliko šteje tudi to, da imamo velik 
avtopark in zato lahko naročniku ponudimo 
hitro izbiro in naročilo avtobusa ter organi-
zacijo prevoza v vsakem trenutku. Ponujamo 
širok spekter vseh vrst vozil za prevoze t.j. vse 
od najema kombijev za prevoz do 8 oseb, vi-
soko turističnih avtobusov za daljša potovanja 
ter avtobusov za prevoz večjih skupin do 125 
potnikov. Zelo smo odzivni, dosegljivi izven 
običajnega delovnega časa, ter komunikativ-
ni. Naše stranke nas poznajo že dolga leta, kar 
pomeni, da nam zaupajo.

          Kakšne ugodnosti ima zvest ku-
pec ob nakupu vaše storitve? 
Stalni kupci zahtevajo od nas, da jim ponu-
dimo nižjo ceno, možnost izbire določenega 
avtobusa in voznika; te želje jim seveda z ve-
seljem izpolnimo. 

            Zakaj menite, da je LPP boljši od 
konkurence? 
Imamo dolgoletno tradicijo, bogate izkušnje 
in kakovostno usposobljen kader. Strankam 
svetujemo in predlagamo najboljše in najce-
nejše rešitve. In nenazadnje, zanesljivost in 
točnost sta naši najlepši čednosti (nasmeh). 

        Na kakšen način boste stranko 
obdržali tudi v prihodnje? 
S kakovostnim voznim parkom in konkurenč-
nimi cenami. Stremeli bomo vedno in spet k 
odličnosti odnosa med nami in naročnikom, 
da bi zgradili trajen odnos. Saj poznate slo-
gan: "For life", kajne? 

Ponujamo širok spekter vseh vrst 
vozil za prevoze. 

IMA LJUBLJANA PODEŽELJE? DA!
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BLIZU NARAVI
POMLADI SE VESELIMO MI, PA TUDI NARAVA. NA NAŠIH STRANEH NAMENJENIH 
OKOLJU VAM PONUJAMO NEKAJ NASVETOV, KAKO SI LAHKO TUDI NA MAJHNI PO-
VRŠINI PRIČARAMO SVOJ KOŠČEK VRTA. NAJ BO VRT VELIK ALI MAJHEN, PA VAM PO-
LAGAMO NA SRCE, NE UPORABLJAJTE PESTICIDOV IN UMETNIH GNOJIL! TEGA BODO 
VESELE  ZEMLJA, VODA IN PRIDELANA HRANA, NENAZADNJE PA TUDI NAŠE TELO, KI 
SE RAVNO VESELI PRVIH POMLADNIH ŽARKOV.

IZBIRA RASTLIN
V vrtnarskih centrih lahko kupite semena in sadike zelišč in dišavnic. 
Zagotovo pa je pot do pridelka lažja, če kupimo sadike, ali pa že kar 
mlade rastline.  Pred setvijo oziroma nakupom sadik moramo predvi-
devati, kje bodo sploh stale posode. Nekatera zelišča, dišavnice uspe-
vajo na soncu, medtem ko drugim ustreza bolj senčna ali polsenčna 
lega. Večina jih uspeva na soncu. Seveda se moramo zavedati, da so 
razmere na balkonih, terasah in okenskih policah zelo spremenljive. 
Zato moramo pri sami zasaditvi to upoštevati in izbrati zgolj zelišča, 
dišavnice, ki so na take spreminjajoče se pogoje prilagojene. Ne glede 
na to kje bodo rasle, je potrebno paziti, da ne bodo nikoli na prepihu.
Najbolj priljubljene in seveda tudi najbolj preizkušene rastline so: 
drobnjak, peteršilj, bazilika, origano, dobra misel, meta, melisa, še-
traj, rožmarin, žajbelj, pehtran, luštrek, kumina, sivka….

IZBIRA POSODE
Izbiramo lahko med glinenimi, plastičnimi, kovinskimi in lesenimi po-
sodami. Najmanj težav pri vzgoji imamo, če rastline posadimo v kla-
sične lončke iz žgane gline, ker voda lahko izhlapeva skozi porozne 
stene, tako je zelo malo možnosti, da bi korenine trpele zaradi preveli-
ke količine vode in bi s tem povzročili gnitje. Rastline raje posejemo in 
posadimo v večje posode, saj bodo tiste v manjših posodah potrebo-
vale več zalivanja in presajanja. Za vse posode velja pravilo, da morajo 
imeti na dnu plast drenažnega nasutja in odprtino skozi katero odteka 
odvečna voda (seveda pri tem ne smemo pozabiti na podstavke). Ve-
čina zelišč in dišavnic zahteva dobro, odcedno prst.

ZEMLJA
Za sajenje zelišč pripravimo mešanico dobre vrtne zemlje in drobnega 
peska (mivke) ali vermikulita v razmerju 3:1. To je čisto splošna meša-
nica. Sicer pa so v naših vrtnih centrih na voljo tudi ekološki substrati 
brez šote in dodanih mineralnih gnojil. Kupujemo substrat, ki je na-
menjen zelenjavi in ne balkonskim rastlinam. 

Okolje & mi

MOJ BALKON JE LAHKO 
ČAROBNI VRT

RENATA CIMPERMAN 

Tudi na še tako majhnem  mestnem balkonu, terasi ali okenski polici 
je z nekaj znanja in strokovne pomoči mogoče pridelati hrano, zeli-
šča in dišavnice, ki ne bodo samo popestrile videz balkona ali terase, 
ampak tudi razvajale še tako zahtevne brbončice. S takšnim mini vr-
tom združimo prijetno s koristnim. Obdamo se z dišečim zelenjem, 
sveže dišavnice pa so nam vedno pri roki. Vsekakor lahko dišavnice 
kombiniramo tudi z rožami, razbijejo monotonost. Zeleni kotiček pri-
speva k identiteti doma in višji kakovosti bivanja, ne glede na to ali 
gre za teraso ali balkon. Posedanje, poležavanje na balkonu ali terasi 
nas sprošča po delu, krepi našega duha, nam vliva samozavest, ter 
nudi inspiracijo za nove podvige, zato nikar ne oklevajmo, ampak si 
vzemimo čas zase.

Razlogov, zakaj bi gojili dišavnice in zelišča v posodah, je več. Marsik-
do jih želi imeti vedno pri roki. Posušene se nikakor ne morajo kosati s 
sveže odtrganimi, nekaterih redkejših dišavnic na trgu ali v trgovinah 
sploh ne poznajo, mnogi pa se zanje odločijo zaradi njihovega preču-
dovitega videza in vonja. 

Čeprav so zelišča, dišavnice nezahtevne za gojenje, je vseeno dobro 
poznati nekaj pravil, ki jih moramo upoštevati, da nam veselja ne po-
kvarijo neuspehi zaradi začetniških napak.

Dišavnice so rastline, ki vsebujejo dišeče snovi in so vsestransko 
uporabne. Lahko jih uporabljamo kot začimbe, za odišavljanje pro-
stora ali kopeli. Nekatere so delno olesenele (sivka), nekatere grmi 

(rožmarin) ali celo drevesa – lovor. 

Zelišča so zeleni del rastlin, ki jih zaradi podaljšanja roka uporabnosti največ-
krat posušimo. Pri nas so znana predvsem: origano, bazilika, majaron, rožma-

rin, timijan, drobnjak, peteršilj, šetraj, žajbelj, pehtran, poprova meta…

Začimbe so drugi del rastlin, večinoma, a ne nujno, njihovi plodovi, ki so nato 
obdelani na različne načine (posušeni, zdrobljeni…). So mnogo bolj intenziv-

nejših okusov od zelišč, zato se jih porabi precej manj. Najbolj uporabne so črni 
poper, cimet, kumina, muškatni orešček, ingver, nageljnove žbice (klinčki), 
sladka, pekoča paprika, kurkuma, žafran, koriander, kordamom, sezam…

Splošno osnovno pravilo je, da v isti lonec sejemo oziroma 
sadimo rastline, ki se skupaj dobro počutijo in imajo podob-
ne zahteve.

foto: ARHIV JP SNAGA
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Okolje & mi

KOMBINACIJE ZASADITEV
Izbirate lahko med mnogimi kombinacijami. 
Upoštevati morate, da v vsaki posodi gojite le 
eno vrsto »agresivnih« rastlin, oziroma tistih 
z močnejšim vonjem, tiste, ki potrebujejo več 
prostora (poprova meta, bazilika…). Na sredi-
no posode posadimo vedno lepo oblikovana, 
visoka ali grmičasta zelišča, zunanji rob pa 
zakrijemo z rastlinami visečih ali naslanjajočih 
se oblik. Tudi z zelišči, dišavnicami lahko ustva-
rimo zelo zanimive kompozicije. Igramo se 
lahko z višinami, barvami, vonji  in tako ustva-
rimo zanimivo sliko. Pri zasaditvah je vsekakor 
dobro pomisliti tudi na hladne zimske dneve, 
tako, da vključimo tudi zimzelene rastline (ti-
mijan, rožmarin, lovor) tako, da bo naš balkon 
zelen tudi pozimi.

NEGA RASTLIN
Vse lončnice, naj bodo to cvetlice, zelišča, 
dišavnice, zahtevajo redno zalivanje. Zaliva-
mo jih s postano vodo, zelo zgodaj zjutraj ali 
pozno zvečer. Zalivajmo raje redkeje in takrat 
obilno. Vodo dodajamo v majhnem curku, 
naravnost k zemlji, počasi, da se prepoji in 
zalivajmo toliko časa, dokler se v podstavku 
ne nabere odvečna voda. Poleti, ko je vroči-
na, vodo v podstavku kar pustimo, spomladi 
in jeseni pa je bolje, če jo odlijemo. Nikoli ne 
zalivamo po rastlinah. Pozabljivosti nam ne 
oprostijo, pretirane skrbi pa tudi ne. Poleg za-
livanja je pomembno in koristno tudi redno tr-
ganje listov, vejic, ker spodbujamo novo rast. 
Videz rastline je tako pod našim nadzorom in 
rast je kompaktnejša. Seveda pa ne smemo 
rastline obtrgati do golega.

Umetnost je v tem, da potrebi vsake rastline 
ustrežemo v pravem trenutku in v pravi meri. 
Da bi bili v tem uspešni, moramo pozorno 
opazovati odzive rastlin na različne postop-
ke. Tako se boste najhitreje naučili in pridobili 
občutek za rastline, oziroma vrtnarske roke. 
Če bi radi imeli tudi vi »zelene prste«, upo-
števajte zgoraj navedene nasvete. S takšnimi 
rokami boste naslednjič, ko boste pripravljali 
pesto, aromatični kis in olja, v vročih poletnih 
dnevih ledeni čaj, na katerem bodo plavali 
lističi mete, pripravljali aromatični žar, kjer 
bomo uporabili rožmarinove vejice za mesno 
nabodalce….sestavine namesto v trgovini 
našli veliko bližje. Na svoji terasi, balkonu ali 
okenski polici!

ZA LEPŠO LJUBLJANO
Vabimo vas tudi na tradicionalno spomla-
dansko čistilno akcijo »Za lepšo Ljublja-
no«, ki bo potekala med 22. marcem in 
22. aprilom. Zdaj je namreč pravi čas, da 
odstranimo posledice, ki jih je zima pusti-
la v naši okolici in Ljubljano pripravimo na 
lepe pomladne in poletne dni. Se vidimo 
v naravi, z vrečkami, lopatami in ostalimi 
čistilnimi pripomočki v rokah!

NA SNAGO PO NASVET
Zelišča in začimbe niso samo odličen do-
datek k jedem, primerne so tudi za lajšanje 
lažjih zdravstvenih težav, prav tako pa so 
nepogrešljiva sestavina naravnih čistil, ki 
si jih lahko za spomladansko čiščenje pri-
pravite sami. Se sprašujete kako? Obišči-
te Snago na Facebooku (www.facebook.
com/SnagaLjubljana). Na tem naslovu 
boste našli vse, kar morate vedeti o tem, 
kako ločiti oziroma še bolje, kako ponovno 
uporabiti odpadke, ki  bodo nastali med či-
ščenjem. Lahko boste prebrali navodila za 
kompostiranje na domačem vrtu in pripra-
vo sadik, izdelavo naravnih čistil in kopico 
ostalih koristnih nasvetov.

SAMOOSKRBA JE KLJUČ
Če vas veseli, je prav, da se preizkusite v vrtnar-
jenju in kaj pridelate tudi sami. Zagotovo bodo 
ti sadeži najslajši. Vendar je sveža in lokalno pri-
delana hrana, ki jo lahko kupite na ljubljanskih 
tržnicah in jo za nas z ljubeznijo pridelajo sloven-
ski kmeti, prav tako odlična hrana. Sprehod po 
centralni tržnici pa si popestrite z uživanjem na 
zanimivih dogodkih, ki jih pripravljajo. 

16. marec – Dan Krasa in Brkinov
23. marec  – Velika noč na podeželju
18. – 21. aprila – Okusi in dobri okusi
11. maj – Dobrote slovenskih kmetij

24. maj – Kulinarična dediščina osrednje Slovenije
25. maj – Pridelano z ljubeznijo

1. junij – Diši po Prekmurju

foto: ARHIV JP SNAGA

foto: ARHIV JP SNAGA

foto: BARBARA JAKŠE IN STANE JERŠIČ
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Okolje & mi

ČISTA VODA NAZAJ V NARAVO

VESNA MISLEJ, ERNEST MLAKAR     foto: ARHIV CČNL    

Za to skrbi Centralna čistilna naprava Ljubljana (CČNL), ki je pomemben 
sestavni del JP Vodovod-Kanalizacija. Strokovna in usposobljena ekipa so-
delavk in sodelavcev letno poskrbi za nadzor in čiščenje 24 do 30 milijonov 
m   odpadne vode. Le-ta na napravo priteče iz javnega kanalizacijskega 
omrežja, ki se razprostira na več kot 60 km   površine ljubljanske občine 
in delu nekaterih primestnih občin. Odpadna voda, ki priteče na CČNL, je 
pretežno sestavljena iz odpadne vode iz gospodinjstev in padavinske vode, 
dobro desetino pa prispevajo industrijski onesnaževalci, pri katerih se od-
padna voda iz proizvodnih procesov najprej očisti na internih čistilnih na-
pravah do te mere, da ustreza predpisom za izpust v javno kanalizacijsko 
omrežje.

CČNL, s kapaciteto čiščenja 360.000 populacijskih ekvivalentov, v današnji 
obliki obratuje od leta 2005. Naprava poleg mehanskega čiščenja obsega 
še biološko stopnjo in obdelavo nastale odvečne biomase. Njena naloga je 
odstranjevanje vidnih mehanskih nečistoč, ogljikovih spojin in nitrifikacija. 

Zakonodaja od sredine 2016 zahteva na CČNL tudi odstranjevanje dušiko-
vih in fosforjevih spojin (terciarno čiščenje), zato se pripravlja projekt Izgra-
dnja III. faze CČNL, ki obsega povečanje zmogljivosti CČNL na 555.000 PE 
(predvideno je priključevanje novih uporabnikov) in izvedbo terciarnega 

PRESKRBA S PITNO VODO IN ODVAJANJE 
TER ČIŠČENJE ODPADNE VODE STA DEJAV-
NOSTI, ZA KATERE LAHKO REČEMO, DA 
GRESTA Z ROKO V ROKI. ZA OHRANITEV 
KAKOVOSTNE PITNE VODE JE POMEMBNO 
TUDI TO, DA ODPADNE VODE OČIŠČENE VR-
NEMO NAZAJ V NARAVO.

čiščenja. Izdelan je idejni projekt in investicijska dokumentacija, na ministr-
stvo za kmetijstvo in okolje pa  je podana vloga za pridobitev sredstev EU 
iz kohezijskih skladov.

Čiščenje odpadne vode, ki priteče na CČNL, poteka v treh fazah. Najprej 
s pomočjo mehanskega čiščenja iz odpadne vode odstranimo trdne, leb-
deče in plavajoče delce. S strojno opremo se iz surove odpadne vode le-
tno odstrani okoli 1.300 ton trdnih odpadkov. Mehanskemu čiščenju sledi 
biološko s pomočjo biomase. V tej fazi s pomočjo mikroorganizmov in na 
način, kot to poteka v naravi, poskrbimo za presnovo ogljikovih, dušikovih 
in fosfornih spojin. Ta proces  na čistilni napravi poteka bolj intenzivno in 
veliko hitreje kot v naravnih vodotokih. Pri biološkem procesu čiščenja se 
množina organskih snovi v odpadni vodi zmanjšuje, okolju škodljiva oblika 
dušika se pretvori v hranivo, naraste pa količina biomase. V tej fazi iz vode 
odstranimo več kot 90 % organskih snovi in strupen amonijev dušik. Za 
uspešen biološki proces se letno porabi okoli 8.500 ton čistega kisika, ki ga 
biomasa potrebuje za svojo rast in presnavljanje snovi v odpadni vodi.

Glavnina nastale biomase se porabi za vzdrževanje procesov v biološki sto-
pnji, njen višek pa je potrebno dnevno odvesti iz sistema čiščenja odpadne 
vode in ga primerno obdelati, da bo uporabna za trg prevzemnikov odpad-
kov. Zato v fazi obdelave biomase, ki jo imenujemo tudi odvečno blato, z 
odvzemom odvečne vode in njeno stabilizacijo, zmanjšamo volumen od-
večne biomase, gledano na letni ravni, iz začetnih 900.000 m   na končnih 
6.300. Pri anaerobni stabilizaciji biomase pa nastaja bioplin, energent, ki se 
na CČNL s pridom uporablja. Dehidrirano in stabilizirano blato se nato vodi 
še v proces sušenja z vročim zrakom, katerega končni produkt so kroglice 
posušenega blata s premerom 2-4 mm in vsebnostjo suhe snovi nad 90 %, 
ki jih imenujemo pelete. Tako smo dobili zelo koristen odpadek, ki omogo-
ča enostavno rokovanje in transportiranje ter uporabo za  trdno alternativ-
no gorivo. 

POMLAD JE TU – IZKORISTITE JO!
RECHELLE NARAT   foto: ARHIV JPE    

Vsi se zelo veselimo toplejših dni. Kljub temu je po-
trebno tudi v času, ko ne potrebujemo  ogrevanja, 
marsikaj postoriti, če želimo naslednjo zimo uživati 
v toplih in prijetno ogrevanih prostorih. 
Ne spreglejte ponudbe, ki jo najdete na www.
energetika-lj.si! Zadovoljni boste ob ugotovitvi, da 
Energetika Ljubljana tudi letos nudi nepovratne 
finančne spodbude gospodinjstvom, večstano-
vanjskim stavbam, javnemu sektorju in pravnim 
osebam za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost.

Naročite lahko tudi energetski pregled vaše hiše, 
bloka, poslovne stavbe…  Odjemalci zemeljske-
ga plina Energetike Ljubljana se lahko odločite za 
novo storitev Enakomerni mesečni obrok, ki vam 
omogoča, da strošek ogrevanja porazdelite skozi 
vse leto. 
Smiselno je, da poskrbite za ogrevalne naprave 
po zaključeni ogrevalni sezoni. Pokličite izbranega 
serviserja, da pregleda peč, očisti, naravna regula-
cijo in svetuje, kaj je še potrebno postoriti.
S skrbnim ravnanjem boste vedno dobro pripra-
vljeni na naslednjo  zimo!

Skupina obratovalcev, vzdrževalcev, nadzornikov in procesnih tehnologov so 
skupaj z vodjo čistilne naprave usklajena ekipa, ki ustvarja pogoje za učinko-
vito delovanje CČNL.

Bodi aktiven!

3

3

2
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Urban priporoča

BREZPLAČNE VSEBINE 
ZA VSE GENERACIJE
16. maja praznujemo Dan gradu; tega dne 
leta 1905 je namreč mesto Ljubljana pod žu-
panom Ivanom Hribarjem odkupilo Ljubljan-
ski grad, ki je tako iz državne prešel v mestno 
last.

Na več dnevni prireditvi, ki jo vsako leto pri-
pravimo okoli tega dne, so obiskovalcem 
na voljo  različne vsebine. Za letošnji maj 
ponujamo dvorjenje z viteško liriko, glasbo 
in plesom z ansamblom »Cortesia«, grajski 
plesni večer, kaligrafsko delavnico, druženje 
z lutkami, vodene oglede za otroke – Iskanje 
zmajevega zaklada, srednjeveški tabor in lo-
kostrelstvo z Vitezi otoški, vodene oglede po 
Gradu in razstavi Slovenska zgodovina. 

Večina prireditev in vsebin bo brezplačnih. 
Več na www.ljubljanskigrad.si. 

KAZNILNICA NA LJU-
BLJANSKEM GRADU
Nova razstava sledi konceptu celovite pred-
stavitve zgodovine gradu kot neločljivega 
člena urbanega razvoja Ljubljane. Postavitev 
temelji na kombinaciji prezentirane stavbne 
dediščine samic, ki so bile zgrajene v drugi 
kaznilniški fazi (1868–1895) in vsebinah, ki 
pojasnjujejo vlogo celotnega gradu v 19. in 
v začetku 20. stoletja. V prvi samici je razsta-
vljeno originalno stavbno pohištvo – vrata 
in rešetke. Druga in tretja samica sta name-
njeni kronološki predstavitvi kaznilniških faz 
z arhivskim gradivom in originalnimi pred-
meti. V četrti samici so kaznjenci prikazani z 
navidezno resničnostjo (hologramom), ki jo 
spremlja zvok. Pogled k zaporniku v samico 
skozi manjšo odprtino na vratih in imena za-
pornikov obiskovalcu približajo resnične ljudi 
in njihove zgodbe. 

SLOVENSKI 
GLASBENI DNEVI
Med 12. in 15. marcem bo že 28. leto zapored potekal praznik sloven-
ske glasbe, ki ga bo tudi tokrat zaznamoval pester program. V uvo-
dnem, zborovskem koncertu bo na sporedu kar osem krstnih izvedb 
in nekaj drugih del iz domače glasbene zakladnice. Isti večer bo sledil 
še en koncert, tokrat s programom mlajše skladateljske generacije, 
ki ji pripada tudi  Alja Zore, nagrajenka natečaja Festivala Ljubljana 
za novo skladbo. Koncertni niz bo obogatila opera Gorenjski slavček, 
ki bo premierno uprizorjena  prav na Slovenskih glasbenih dneh. Za 
konec pa bosta na vrsti še koncert Orkestra Slovenske filharmonije in 
koncert operetnih melodij v izvedbi solistov in Simfonikov RTV Slove-
nija. Vse, ki vas glasba zanima tudi strokovno, pa vabimo še na med-
narodni muzikološki simpozij z naslovom Glasba in zaodrje. 
Več na www.ljubljanafestival.si.

SOSEDI PIŠEJO… 
MESTO BERE
Letos smo za projekt Mesto bere, poleg 
slovenskih avtorjev, ki jih priporočamo 
v branje, izbrali tudi avtorje sosednjih 
držav: Avstrije, Hrvaške, Italije in Ma-
džarske.  Prav je, da poznamo in cenimo 
svoje sosede, vendar literarna dela sose-
dnjih narodov radi spregledamo.
Knjige so v vseh naših knjižnicah posta-
vljene v posebnih kotičkih, kjer najdete 
tudi sezname del in pravila sodelovanja. 
Izberite pet knjig, jih preberite in izpolni-
te zgibanko v knjižnici ali preko spleta. 
Vsi sodelujoči bodo za sodelovanje tudi 
nagrajeni.

V mesecih trajanja projekta Mesto bere 
pripravljamo za vse sodelujoče zanimiva 
izobraževanja, kot so tečaji hitrega bra-
nja in kreativnega pisanja, vabimo vas na 
literarne večere ter na druženje v bralnih 
krožkih, kjer nekatere knjige s seznama 
spoznavamo tudi ob pogovoru z avtorji.
Pridružite se mestu, ki bere!

Projekt Mestne knjižnice Ljubljana 
za spodbujanje branja odraslih 

poteka od 
3. decembra 2012 do 31.aprila 2013

mesto.bere@mklj.si
www.mklj.si

ngp

 jrr 

sk

 jrr / jr2
 jrr foto: SARA BANO

foto: ARHIV MKL

foto: SARA BANO

opera  Gorenjski slavček
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MATEJA PODLESNIK     
foto: MATEVŽ PETERNOSTER

Mestna galerija je v petdesetih letih delova-
nja pripravila čez 830 samostojnih in skupin-
skih razstav, od tega 91 gostovanj po Slove-
niji in tujini. V letu 1996 je bila z darili in od-
kupi formirana stalna zbirka del na papirju, 
ki danes obsega prek 200 del 73 slovenskih 
in tujih avtorjev. V prostorih stalne zbirke, 
najprej na Mestnem trgu 4 in od leta 2002 do 
zaključka leta 2010 na Cankarjevem nabrežju 
11, je bilo realiziranih 120 razstav z eksponati 
pretežno na papirnatem nosilcu. V letu 2009 
se je Mestna galerija združila z Mestnim mu-
zejem Ljubljana in zdaj deluje pod okriljem 
novoustanovljenega zavoda Muzej in galeri-
je mesta Ljubljane (MGML). Po zaprtju pro-
storov na Cankarjevem nabrežju je v marcu 
2011 za izvajanje razstavne dejavnosti in 
rezidenčne programe pridobila nadomestne 
prostore v Kulturnem centru Tobačna 001.

URŠA KARER  
foto: MATEVŽ PATERNOSTER 

Nagrado Gubbio podeljuje združenje zgodo-
vinskih in umetniških centrov (L'Associazione 

Kultura v našem mestu

50 LET MESTNE GALERIJE V LJUBLJANI
OSREDNJA LJUBLJANSKA INSTITUCIJA NA PODROČJU GALERIJSKE DEJAVNOSTI, OBELEŽUJE 50-LETNI JU-
BILEJ Z RAZSTAVO, KI POTEKA OD 6. FEBRUARJA DO 14. APRILA 2013. S SVOJO PROGRAMSKO PODOBO SE 
JE TRAJNO ZAPISALA V ZGODOVINO SLOVENSKE KULTURE, Z RAZVEJANIM MEDNARODNO ZASNOVANIM 
RAZSTAVNIM PROGRAMOM PA TUDI V ŠIRŠI MEDNARODNI LIKOVNI PROSTOR. NA RAZSTAVI SE PREDSTA-
VLJA DELOVANJE GALERIJE OD NJENE USTANOVITVE OZIROMA OD PREIMENOVANJA JAKOPIČEVEGA PA                           
                                                                                                                                           VILJONA V MESTNO GALERIJO DO DANES.

PRESTIŽNA ARHITEKTURNA NAGRADA
LANSKEGA DECEMBRA, JE V ITALIJANSKEM MESTU GUBBIO, MESTNA 
OBČINA LJUBLJANA ZA PRENOVO KONGRESNEGA TRGA TER REVITA-
LIZACIJO ARHEOLOŠKIH PARKOV, PREJELA PRESTIŽNO MEDNARO-
DNO ARHITEKTURNO NAGRADO. S TEM JE BILO NAGRAJENO PRIZA-
DEVANJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA, KATERE  STRATEŠKI CILJ NA 
PODROČJU KULTURE IN KULTURNEGA TURIZMA JE DOSEČI CELOSTNO 
OHRANJANJE IN RAZVOJ KULTURNE DEDIŠČINE TER NJENO POVEZO-
VANJE S SODOBNIM ŽIVLJENJEM IN USTVARJANJEM. PRENOVLJENI 
KONGRESNI TRG, iEMONA V CHOPINOVEM PREHODU IN NOVA ARHE-
OLOŠKA POT MED REVITALIZIRANIMI ARHEOLOŠKI PARKI SO DOBER 
PRIMER USPEŠNEGA RAZVOJA PRESTOLNICE, KI POVEZUJE DEDIŠČI-
NO IN SODOBNOST.

Koncept naše razstave sledi sodobni dinami-
ki predstavitve likovnega in dokumentarnega 
gradiva; pri tem so prvenstveno upoštevana 
likovna dela umetnikov z večkratnimi nasto-
pi na razstavah v galeriji in na gostovanjih v 
drugih kulturnih okoljih. Na kronološko za-
snovani razstavi sodeluje prek 95 umetnikov 
s po enim in le izjemoma z več deli. Med njimi 
je tudi nekaj razstavljavcev, predvsem tujih 
avtorjev, zastopanih z deli iz stalne zbirke 
MGML in iz zasebnih zbirk. Razstavo bo spre-
mljal obsežen zbornik s ključnimi podatki o 
delovanju galerije, spremljajočim fotograf-
skim gradivom in z besedili različnih piscev, ki 
bodo predstavili svoje poglede na delovanje 
galerije v preteklih petdesetih letih.

Nazionale Centri Storico-Artistici - 
A.N.C.S.A.), ki predstavlja najpomemb-
nejše italijansko združenje strokovnjakov s 
področja arhitekturne in urbanistične pre-
nove mest. Nagrada se podeljuje vsake tri 
leta, in sicer v treh kategorijah: nacionalna, 
evropska in akademska nagrada. Letošnja 
podelitev je bila sedma po vrsti, na njej pa je 
Ljubljana kandidirala s projektom vključeva-
nja kulturne dediščine v urbano prenovo me-
sta na primeru prenove Kongresnega trga. 
V konkurenci osmih evropskih projektov iz 
Portugalske, Španije, Francije in Belgije, je  
Ljubljana skupaj z Grenoblom prejela glavno 
nagrado v kategoriji evropske nagrade.

V obrazložitvi nagrade je izpostavljeno pred-
vsem dosledno upoštevanje in vključevanje 
starejših kulturnih plasti - od rimske Emone 
do Plečnikove zasnove Kongresnega trga  - z 
uporabo sodobnih arhitekturnih pristopov, 
kar omogoča revitalizacijo degradiranega 
javnega prostora in njegovo uspešno vklju-
čevanje v sodobnem utrip mesta in vsakdan 
njegovih prebivalcev in obiskovalcev. Tako 
Chopinov prehod ni le podzemni prehod za 
garažno hišo, pač pa atraktiven javni prostor 
z muzejsko interpretacijo razvoja Emone – 
prve urbane naselitve na območju Ljubljane.
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Aktivno

V tokratni številki si bomo ogledali nekaj osnovnih bližnjic za 
delo s programom Microsoft Excel 2010.

Bližnjica 
na tipkovnici           Operacija

CTRL+PgUp         Preklop med zavihki delovnega lista od     
                                                leve proti desni
CTRL+PgDn         Preklop med zavihki delovnega lista od 
                                                desne proti levi
CTRL+SHIFT+:          Vnese trenutni čas
CTRL+;                              Vnese trenutni datum
CTRL+M                              Preklaplja med prikazovanjem vrednosti  
                                                   celice in prikazovanjem formul na 
                                                delov  nem listu
CTRL+1                              Prikaže pogovorno okno Oblikovanje celice
CTRL+4                             Uporabi ali odstrani podčrtano
CTRL+5                             Uporabi ali odstrani prečrtano
CTRL+A                             Izbere celoten delovni list
CTRL+B                             Uporabi ali odstrani krepko oblikovanje
CTRL+C                             Kopira izbrane celice
CTRL+F                              Prikaže pogovorno okno Najdi in zamenjaj
CTRL+I                             Uporabi ali odstrani ležeče oblikovanje
CTRL+K                             Prikaže pogovorno okno Vstavi 
                                                     hiperpovezavo
CTRL+S                             Shrani aktivno datoteko
CTRL+U                             Uporabi ali odstrani podčrtano
CTRL+V                             Vstavi vsebino odložišča - prilepi
CTRL+L ali CTRL+T         Prikaže pogovorno okno Ustvarjanje 
                                                tabele
CTRL+N                             Ustvari nov, prazen delovni zvezek           
                                                                                                                               

TRIKI V EXCELU

MESTO, PRIJAZNO SODOBNEMU ČLOVEKU
ALENKA REBEC IN  BOJANA HORVAT

Čeprav nikomur od nas v zasneženem febru-
arju ni bilo posebno do tega, da bi posedal na 
Prešernovem trgu in z od mraza premrlimi 
prsti srfal po svetovnem spletu, so pred nami 
meseci, ko bo posedanje na obrežjih Ljublja-
nice in po trgih ljubljanskega središča posta-
lo čisti užitek. In kaj je lepšega kot to, da lepe 
trenutke delimo s tistimi, ki jih imamo radi. 
Že res, da so si naše babice in dedki predsta-
vljali, da lepe prizore lahko delimo z nekom 
le, če smo tudi fizično skupaj, toda danes nji-
hovi otroci, vnuki in pravnuki vemo, da temu 
ni čisto tako; da si je možno lep prizor ujet 
s sodobno prenosno komunikacijsko napra-
vo v nekaj sekundah deliti s komer koli tudi 
na drugem koncu sveta. Res pa je, da konec 
meseca račun za prenos podatkov preko mo-
bilnih omrežij človeka malce užalosti. A od 
sedaj naprej ta žalost ne bo več nujna. 

2

Kako se prijavite?
1. Izberite omrežje Wi Free Ljubljana.
2. Odprite brskalnik in obiščite www.wifreeljubljana.si. 
3. Vpišite številko mobilnika, na katero prejmete WiFree kodo za do-
stop.
4. Prejeli boste SMS z WiFree kodo.
5. WiFree kodo vpišite v ustrezno polje na spletnem mestu.
6. Omrežje Wi Free Ljubljana lahko brezplačno uporabljate 60 minut.

Pomoč uporabnikom 041 300 200, info@wifreeljubljana.si.

Ljubljansko mestno središče smo namreč opremili z dostopnimi toč-
kami brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFreeLjubljana, ki nam 
omogoča, da s sodobnimi prenosnimi komunikacijskimi napravami 
(prenosnimi računalniki, pametnimi mobilnimi telefoni, tabličnimi ra-
čunalniki, dlančniki) 60 minut brezplačno vstopamo na svetovni splet.

Z WiFree kodo, ki jo pridobite z registracijo, lahko omrežje brezplačno 
uporabljate 60 minut na dan. Poleg enournega brezplačnega dnevne-
ga dostopa do svetovnega spleta pa je prek WiFreeLjubljana mogoče 
do spletnih mest Mestne občine Ljubljana, njenih javnih zavodov ter 
podjetij in partnerskih podjetij Telekom in Nil brezplačno dostopati 24 
ur dnevno.

Na voljo je tudi plačljivi dostop za uporabo omrežja 1 dan, 7 dni ali 30 
dni.

Omrežje WiFreeLjubljana je trenutno dostopno v ožjem središču Lju-
bljane (območje med Vilharjevo cesto, Tivolsko cesto, Parkom Tivoli, 
Aškerčevo cesto, Zoisovo cesto, Karlovško cesto in Njegoševo cesto). 
V naslednjih mesecih pa bomo z njim pokrili širše območje mesta. Več 
o WiFreeLjubljana si lahko preberete na www.wifreeljubljana.si.

Projekt največjega brezžičnega omrežja v Osrednji slovenski regiji, 
s katerim smo Ljubljančanke in Ljubljančani dobili novo brezžično 
širokopasovno omrežje za dostop do interneta in 60-minutni 
brezplačen dostop do le-tega, je plod javno-zasebnega partnerst-
va Mestne občine Ljubljana ter podjetij Telekom Slovenija, d.d., in 
Nil, d.o.o., in pomeni temelj Ljubljane kot digitalnega mesta.
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MARJANA LAVRIČ      
foto: ARHIV GOSPODARSKEGA RAZSTAVIŠČA 

Ne zamudite največje svetovne potujoče razstave Genij – Da Vinci. 
Na ogled bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani do 12. maja 
2013. 

Zakaj obiskati razstavo, v čem je njeno sporočilo tako edinstveno? 

     Ker vsestransko razkriva genialnost Leonarda da Vincija, enega 
najbolj občudovanih in dinamičnih umov vseh časov – kot izumitelja, 
znanstvenika, raziskovalca človeške anatomije, inženirja, arhitekta, 
in ne le filozofa in renesančnega umetnika. 

     Ker je to edina razstava, na kateri si je mogoče ogledati Leo-
nardove mehanske izume v naravni velikosti in tudi preizkusiti, kako 
delujejo: prve zasnove avtomobila, kolesa, helikopterja, jadralnega 
letala, akvalunge, podmornice, vojaškega tanka idr.

      Ker je na njej  mogoče občudovati rekonstrukcijo Zadnje večerje 
v originalnih merah (8,84 x 4,42 m) z izredno visoko ločljivostjo, ki 
dopolnjuje ostale 3D animacije z razlago Sforzovega konja, Vitruvij-
skega človeka in Mone Lise. 

        Ker odstira Skrivnosti Mone Lise. Francoski znanstvenik, inženir 
in fotograf umetniških slik Pascal Cotte je bil prvi, ki sta mu franco-
ska vlada in muzej Louvre dovolila, da je opravil obsežno znanstve-
no ovrednotenje te umetnine. V strogo varovanih in nadzorovanih 
razmerah je vzel sliko iz okvirja in izpod zaščitnega stekla ... Njegova 

Aktivno

MOL NA FACEBOOKU

Mestna občina Ljubljana se je naselila tudi na facebook (www.facebook.com/MOLjubljana). 
Poiščite naš profil, poln aktualnega dogajanja v Ljubljani, všečkajte naše objave in nas priporočite vašim prijateljem! 

Sodelujte na nagradnem fotonatečaju KNJIGA OBRAZOV LJUBLJANE!

PETRA ČOP       foto: DUNJA WEDAM 

Številna drevesa v Ljubljani so  doseglo svojo biološko starost ali pa 
so poškodovana in zato potencialno nevarna za ljudi in premoženje. 

RAZSTAVA GENIJ-DA VINCI

dognanja si lahko ogledate le na tej razstavi!

Razstava obsega prek 200 izjemnih, interaktivnih in poučnih ekspona-
tov, primernih za vse starostne skupine. 

Obisk še posebej priporočamo družinam. Ob ponedeljkih popoldne so 
v organizaciji Pionirskega doma na voljo posebne ustvarjalne delavni-
ce za otroke.

Razstava je odprta vse dni v tednu od 9. do 20. ure.

Več: www.davinci.si

SEČNJA DREVES

MOL tako v letošnjem letu opravlja tri večje vzdrževalne posege – sa-
nitarna sečnja v krajinskem parku Rožnik je v sklepni fazi, v začetku 
marca smo začeli s prenovo Jakopičevega drevoreda v Tivoliju, kjer 
bomo stare in poškodovane kostanje odstranili in jih nadomestili z no-
vimi, v kratkem pa sledi še preurejanje drevoreda na ulici Jana Husa.  

Drevesa (gledičije) na omenjeni ulici so bila v preteklosti obglavljena, 
zaradi razrasta korenin pa so jim bile, ob prenovi robnikov,  le-te pore-
zane, kar je povzročilo vdor mikroorganizmov in razkroj organizma v 
drevesnihem tkivu. In kadar je izpostavljena stresu, ta drevesna vrsta 
še hitreje in izdatneje proizvaja rast trnja, ki lahko začne izraščati tudi 
iz debla. 

Ker so drevesa v slabem stanju, obenem pa je nemogoče obcestne 
robnike urediti tako, da ne bi posegali v koreninski sistem dreves, 
smo se odločili za posek dreves, ki jih bomo nadomestili z novimi, 
ter s prenovo ulice in z novo ureditvijo pločnika. Želimo, da bomo z 
omenjenimi posegi prispevali h kakovostnejšem bivanju tamkajšnjih 
stanovalcev.
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Aktivno

ZELENA PRESTOLNICA 
NA SPLETU
KRISTINA INA NOVAK      
 foto: DUNJA WEDAM
 
Na spletni strani Mestne občine Ljubljana je 
zaživela nova spletna podstran »Zelena pre-
stolnica«. Namenjena je predstavitvi zelenih 
aktivnosti, ki jih izvaja občina, javna podje-
tja, zavodi in meščani, da bo Ljubljana posta-
la še bolj trajnostna in zelena.

Z »Zeleno prestolnico« želimo spodbuditi 
slehernega posameznika, da se nam pridru-
ži v skrbi za okolje! Zato vas vabimo, da nas 
o svojem zelenem delu, sproti obveščate in 
nam pišete na zelena.prestolnica@ljubljana.
si. Vaše novice bodo dobrodošle in jih bomo 
objavili, v kolikor bo uredniški odbor tako 
presodil. Če objave ne bo, pa bomo vaše in-
formacije uporabili za druge vsebine kot npr. 
za kandidaturo za naziv Zelena prestolnica 
Evrope.

SODOBEN NADZORNI 
CENTER VODOVODNIH 
SISTEMOV

dr. BRIGITA JAMNIK     
 foto: TINA BERČIČ

Razvoj informacijskih tehnologij je omogočil, 
da namesto množice ljudi na terenu vodovo-
dne sisteme v upravljanju JP Vodovod-Kana-
lizacija nadzoruje le ena oseba, ki v nadzor-
nem centru neprestano spremlja parametre 
obratovanja. 

Prostore centra, ki se nahaja v v vodarni Kle-
če, smo prenovili. Delovno mesto dispečerja 
se je iz okorele sobe z nepreglednim prikazo-
valnikom prelevilo v prijazno delovno okolje s 
sodobno in pregledno shemo na prikazovalni 
steni, ki je še posebej za mlade obiskovalce 
najzanimivejši del obiska pri nas. Na prvi po-
gled se na prikazovalniku le vrstijo podatki in 
prižigajo svetlobni znaki, a vsak podatek in 
njegova sprememba ima svoj pomen in spo-
roča informacijo o delovanju sistemov. Brez 
spremljanja množice podatkov, ki so v infor-
macijskem sistemu skrite, pa ne gre. Zato je 
pozorno strmenje v računalniški zaslon del 
dispečerskega vsakdana. 

NASTANITVE ZA 
STANOVANJSKO 
IZKLJUČENE
BRANE VALENČIČ      
 foto: ARHIV JSS MOL

JSS MOL sodeluje pri pilotnem projektu »Pot 
do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko 
izključene«, ki ga izvaja Društvo za pomoč in 
samopomoč Kralji ulice. Projekt je podprt z 
donacijo Švice za zmanjševanje gospodar-
skih in socialnih razlik v razširjeni Evropski 
uniji. Cilj projekta je razviti in uveljaviti nov 
model trajnejšega reševanja stanovanjske 
izključenosti ter nov model sodelovanja med 
nevladno organizacijo – društvom Kralji ulice 
ter JSS MOL. JSS MOL v projektu zagotavlja 
bivalne enote, strokovne delavke društva pa 
v projekt vključenim najemnikom zagota-
vljajo podporo, ki je usmerjena v zmanjše-
vanje tveganja izgube obstoječe nastanitve. 
Društvo je za ta namen ustanovilo ločeno 
službo Podpore pri ohranitvi nastanitve 
(PON) in ponuja najemnikom bivalnih enot, 

ki to pomoč potrebujejo in so jo voljni spreje-
ti, psihosocialno podporo, finančno svetova-
nje glede načrtovanja plačevanja obveznosti 
iz naslova bivanja, pomoč in svetovanje v 
medsosedskih odnosih (reševanje konflik-
tov), pri preselitvi in pridobivanju rabljene 
opreme za enoto ipd. Za namen realizacije 
in razvoja projekta podpore najemnikom, je 
JSS MOL v novozgrajenem objektu na Pipa-
novi poti v Ljubljani eno od enot preuredil v 
prostor, ki bo služil dejavnostim projekta, na-
jemniki pa bodo kasneje imeli možnost eno-
to uporabljati tudi za različne druge namene 
– medsebojno druženje, igre otrok, prazno-
vanje osebnih praznikov ipd. Ali bo tovrstna 
novost pozitivno sprejeta in bo zaživela tudi 
v praksi, bo pokazal čas. So pa tovrstni sku-
pni prostori v objektih pozitivno zaživeli že v 
nekaterih drugih državah Evrope.

Kaj je Zelena prestolnica Evrope?

To je pobuda Evropske komisije, v okviru katere 
skupina okoljskih strokovnjakov in žirija vsako 
leto eno evropsko mesto imenujeta za »Zeleno 
prestolnico Evrope«. Nagrada je bila prvič pode-
ljena leta 2010, ko jo je prejel Stockholm, in od 
takrat se je za ta naslov potegovalo že 46 mest 
in 22 evropskih držav, med njimi tudi Ljubljana.
Nagrado »Zelena prestolnica Evrope« vsako 
leto prejme mesto, ki dosega visoke okoljske 
standarde in je zavezano ambicioznim ciljem za 
nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. 
Cilj te pobude je torej izreči priznanje in nagra-
diti lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, 
gospodarstva in kakovosti življenja v mestih.

V nadzornem centru v Klečah dispečerji 
nadzorujejo celotno vodovodno omrežje, 
ki obsega kar 1.115 kilometrov, nanj pa je 
priklopljenih 40.484 vodovodnih priključk-
ov, po katerih do uporabnikov letno priteče  
21.535.120 kubičnih metrov vode. Vodni an-
geli, kot jim lahko rečemo, budno opazujejo 
dogajanje v 31 vodohranih, katerih prostorni-
na meri 23.542 kubičnih metrov, 5 vodarnah 
centralnega vodovodnega sistema, 8 lokal-
nih črpališčih, 11 prečrpalnicah in 20 hidropo-
stajah. 
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Športno aktivno

PETER ZARNIK       foto: PETER ZARNIK 

Peter Zarnik je voznik LPP-ja, ki kilometrov ne nabira samo na lju-
bljanskih ulicah, temveč tudi na najvišjih gorah sveta. Lanskega 3. 
maja, se je skupaj s še 7 člani Planinskega društva Kamnik, podal 
proti Zahodnem Kavkazu.
Potrebovali smo dan in pol in različna prevozna sredstva, da smo 
prišli do vasi Azau, kjer smo bivali v zatrepu doline Baksan, nekaj 

ZDRAV DUH V ZDRAVEM 
MOLOVCU

V okviru Mestne uprave MOL deluje Društvo 
rekreativcev MOL (DR MOL), ki že 11. leto 
zapored organizira tekaško vadbo za vse, ki 
cenijo zdrav način življenja. 
DR MOL na začetku pomladi v svoje vrste 
vabi nove tekače. Pridružite se tekaški vadbi, 
ki jo vodi atlet in izkušen tekaški svetovalec 
Beno Piškur.  Za tek si rezervirajte torke in 
četrtke, ko boste kilometre nabirali po po-
bočju Rožnika ter po poteh Tivolija, Mosteca 
in PST-ja. 

Tatjana Zavašnik pravi, da bodo tekači, ki 
bodo zdaj začeli z redno tekaško vadbo, do 
poletja pridobili redne vadbene navade in 
razvili sposobnost, da brez prekinitev prete-
čejo vsaj 7 kilometrov, tako da bodo jeseni 
že lahko nastopili na rekreativnem, 10 km 
teku Ljubljanskega maratona.  Med vadbo se 
bodo naučili pravilnega ogrevanja ter vaj za 
gibljivost, z vajami atletske abecede pa bodo 
izboljšali tehniko teka. 

ZIMKO 2013

Športni navdušenci smo se 19. januarja 2013 
ponovno srečali na Mariborskem Pohorju – 
na XI. Zimski komunaliadi.
Številne tekmovalke in  tekmovalci iz 30 
podjetij so tekmovali  v različnih športnih de-
javnostih in različnih starostnih kategorijah.  
Sankanje,  snowboard, veleslalom , tek na 
smučeh. Kot smo lansko leto obljubili smo se 
letos še bolj potrudili in osvojili skupno tretje 
mesto, ter tako ponosno zastopali ljubljan-
sko območje.
Milan Žalac je v veleslalomu moški osvojil 1. 
mesto, Svetek Marjan 2., Nina Brkljača pa v 
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VZPON NA DVOGLAVEGA VELIKANA

minut stran od žičnic na pobočju Elbrusa. Po večerji smo se sestali s 
slovensko ekipo, ki je uspešno zaključila vzpon in izmenjali izkušnje 
ter nasvete. V naslednjih dneh smo naredili še nekaj aklimatizacijskih 
vzponov na pobočje Elbrusa, v ponedeljek pa se preselili na hrib v 
sodasta bivališča zgrajena iz ogromnih, cisternam podobnih oblik iz 
debele pločevine. Od tam smo se v sklopu aklimatizacijskih vzponov 
povzpeli še najvišje, približno 5.000 m visoko. Torek je bil dan za po-
čitek in pripravo opreme pred sredinim vzponom na vrh. Ves dan je 
snežilo, pihal je tudi močan veter, zato nas je skrbelo, da ne bo spihalo 
snežne odeje, saj bi se morali v tem primeru odpovedati smučanju z 
vrha. Vladimir, naš vodnik, nam je povedal, da bo vstal ob dveh zjutraj, 
preveril razmere in nam sporočil, ali gremo na vrh ali počakamo, da se 
vreme stabilizira. Ob pol treh je prišla kuharica pripravljat zajtrk in ob 
pogledu na zvezdnato nebo je bilo jasno: vstajanje ob treh in odhod z 
ratragom proti Pastukovim skalam ob štirih. Tam smo se pripravili in 
se začeli vzpenjati na smučeh. Med poslušanjem telesa in iskanjem 
pravilnega ritma dihanja se je zdanilo in Elbrus je vrgel svojo ogromno 
senco. V enako zmernem ritmu smo dosegli vrh, kjer je bila prava gne-
ča. Čestitkam in fotografiranju je sledil spust po strmi pršičasti flanki 
naravnost na sedlo in naprej po prečnici proti Pastukovim skalam, kjer 
so nas zajeli oblaki, a čudovitega vtisa niso mogli več pokvariti. Po ko-
silu v sodčku smo se vrnili v dolino. Sončno vreme se je nadaljevalo, 
kar smo v četrtek izkoristili za sprehod v okolici, vzpon na pobočje Če-
gata in fotografiranje; na eni strani dvoglavi zaobljeni velikan Elbrus, 
na drugi strani divja stena Dunguza ter prek nje še bolj divji viseči le-
denik Semjorka. Po spustu v dolino, smo bili proti večeru utrujeni od 
dolge hoje. Sledilo je najlepše - vrnitev domov!

nš

Z redno tekaško vadbo skrbimo za dobro 
psihofizično kondicijo,  zadovoljstvo in špor-
tno druženje. Zato ne odlašajte, pridružite se 
članom DR MOL, potrebujete samo dobro 
voljo, nekaj vztrajnosti in tekaške copate!

veleslalomu ženske 3. mesto. Tudi v sankanju 
smo osvojili 3. mesto.
Bilo je prijetno športno druženje, v prelepem 
vremenu. 
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SVET DOŽIVETIJ OB SAVI
ŽIVA KASAGIĆ     foto: ARHIV JZ ŠPORT LJUBLJANA

Na območju med reko Savo in stanovanjskim naseljem Tomačevo 
najdete Rekreacijski in izobraževalni center Sava, privlačen prostor za 
druženje, gibanje na prostem in učenje v naravi.

Rekreacijske in izobraževalne površine ob reki Savi potekajo od To-
mačevega do Sneberij in obsegajo 144.618 m , namenjene pa so 
otrokom, invalidom ter ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in 
turistom. 

Naravno okolje ob reki Savi ponuja idiličen prostor za sprostitev, re-
kreacijo, izobraževanje in aktivni oddih. Obiskovalcem s piknik pro-
stori, otroškim igriščem, malo živalsko farmo, kolesarskimi in peš-
potmi ter konjeniškimi dejavnostmi ponuja zatočišče pred mestnim 
vrvežem.

Veliko otroško igrišče ponuja raznolika lesena igrala, ki odpeljejo 
najmlajše in njihove starše v svet domišljije. Otroci med igranjem na 
igralih osvajajo in razvijajo tudi osnovno motoriko, kar je izrednega 
pomena v prvih letih življenja. Igrišče je le streljaj od reke Save, islan-
dskih konj, učilnic in piknik prostorov in je kot tako zelo primerno tudi 
za rojstnodnevne zabave.

Moja Ljubljana

dp

Informacije
Za rezervacijo enega izmed 10 piknik 

prostorov pokličite 041 238 398.

 Več o Rekreacijskem in izobraževalnem centru 
Sava najdete na www.sport-ljubljana.si/sava.

2
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