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Naziv Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016
pomeni izjemno čast, a hkrati tudi zavezo, da sledimo zastavljenim ciljem in primere dobre prakse
širimo naprej.
Interno revijo Urban smo natisnili na papir, ki
ustreza ekološkemu standardu FSC CoC. Certifikat
FSC CoC prispeva k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju, saj omogoča sledljivost surovin od
gozda do končnega uporabnika ter tako zagotavlja odgovorno ravnanje z okoljem.

2

URBAN

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Uvodnik

Življenja si ne predstavljam brez gibanja
Včeraj mi je po dolgem času uspelo preteči 15 km. Šla sem po moji zimski progi od Fužin do centra, na Ljubljanski grad in potem po Litijski
nazaj. Na gradu sem se malo ustavila, uživala v razgledu in se razveselila sodelavke Irene iz JSS. Tudi zaradi tega imam rada Ljubljano, ker
lahko koga srečam ali pa se skrijem, če tako želim. Najraje imam Fužine, saj so mesto v malem in hkrati ponujajo neskončne možnosti za rekreacijo. Nešteto poti za tek in kolesarjenje, fitnese na prostem, igrišča za košarko in nogomet, pa za balinanje in na drugi strani Ljubljanice
plezalni center, pa še novo nogometno dvorano imamo. Za vsakega se kaj najde in kmalu bomo lahko uživali tudi v novem Doživljajskem
parku Muste.
Čeprav je tek moja prva ljubezen, si življenje težko predstavljam tudi brez kolesa. Kolo me vsak dan pripelje v službo, tudi pozimi. Z njim
vsak dan prihranim najmanj pol ure časa, ki ga potem lahko izkoristim za tek. No, resnica je, da tako pridem v službo popolnoma budna
in polna energije. In tam me čakajo najboljše sodelavke in sodelavci, prijatelji, s katerimi delim veselje do gibanja. Obvezno se vsako leto
udeležimo teka trojk, kjer se držimo pravila »vsi za enega, eden za vse«, in Ljubljanskega maratona, kjer tekmujemo sami s seboj (no, Rajko
tudi z drugimi :). Ko gremo na službeno pot, gredo z nami tudi tekaški copati. Ugotovili smo, da je to edini način, da si ogledamo mesto, saj
drugače ni časa. Tako sva s sodelavko Darijo lani v zgodnjih jutrih raziskovali Belfast, s Simono Luksemburg, pa še kaj bi se našlo.
Poleg Fužin imam res rada Golovec. Do tja me vodi meni zelo ljub PST, ki je v zadnjih letih pridobil kar nekaj novih pitnikov, da nam tudi
vročina ne more do živega. Golovec je neverjeten hrib, ki ima toliko poti, da zagotovo najdeš pravo. Odkar je nekdo prijazno označil krožno
pot čez Blažev grič, se s hčerkama Ajdo in Živo tudi izgubimo ne več. To je sicer manj zabavno, nam pa zato ostane več časa. Medveda še
nisem srečala, sem pa nekoč na vrhu videla, kako so od blizu videti divji prašiči. Takrat sem postavila osebni rekord pri teku navkreber.
Pogosto me kdo vpraša, kje najdem čas za šport in predvsem, kako najdem voljo, da se odpravim ven. Pravzaprav je precej preprosto. Ko
sem najbolj utrujena od vseh dnevnih obveznosti, si v mislih predstavljam, kakšen bo občutek, ko se bom vrnila s teka. To je tisti občutek,
da imaš prazno glavo, si prijetno utrujen, po drugi strani pa si dobil moč, da tisti dan še kaj narediš. Pomaga tudi spodbuda sodelavcev,
družine in DR MOL, ker tam se je pred mnogimi leti vse skupaj začelo.
Sicer pa ne pozabite, vsak korak šteje in kot je nekoč rekla Frida Kahlo: »Na koncu dneva lahko prenesemo mnogo več, kot se zavedamo.«

Tanja Hodnik,
sodelavka najbolj športnega oddelka Mestne uprave,
Oddelka za zdravje in socialno varstvo
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LJUBLJANA JE ŠPORT!
U

NINA ŠIBIČ

Članek nastaja v dneh, ko je zunaj še prava zima, ko ga boste prebirali, pa upamo, da bo že sončna
pomlad. Narava se bo prebujala in z njo tudi mi. Dnevi bodo daljši, sonce pa bo ravno prav ogrelo
ozračje, da bomo lahko več časa preživeli na prostem, v naravi. Ljubljana je prelepo zeleno mesto,
polno površin, namenjenih športu in rekreaciji, ki so med meščani zelo priljubljene. Ponujamo vam
nekaj namigov za pomladno rekreacijo.
Gibanje in aktivni način življenja sta osnova za kakovostno, zadovoljno in
izpolnjeno življenje na vseh področjih in v vseh starostnih obdobjih, zato
v Ljubljani nenehno nadgrajujemo in dopolnjujemo rekreacijske in druge
površine, s katerimi omogočamo najrazličnejše vrste rekreacije, vse od
hoje in teka do ulične vadbe. Seveda pa hkrati skrbimo tudi za tiste, ki se
raje ukvarjate z dvoranskimi športi.

V zadnjih letih smo življenje vrnili tudi na nekdaj degradirana področja, ki smo jih preuredili v rekreacijske površine in območja za sproščeno preživljanje prostega časa.
Lep primer je Rekreacijski in izobraževalni center Sava, ki se razteza
od Tomačevega do Sneberij in obsega kar 144.618 m2. Nove urejene
in zelene površine na območju, ki so ga nekoč kazile črne gradnje,
zdaj ponujajo idiličen prostor za sprostitev, rekreacijo, izobraževanje
in aktivni oddih.

Narava sredi mesta
Šmarna gora, Rožnik, Golovec, Tivoli, Grajski hrib, Rašica ter Pot spominov in tovarištva… Vsi zagotovo poznate naša največja in najbolj
priljubljena območja za rekreacijo, kjer lahko v vseh letnih časih in
vremenskih pogojih srečate številne sprehajalce, tekače in kolesarje.
Verjamemo pa, da ima vsak izmed vas še svoje, bolj skrite kotičke,
kjer najde svoj mir.
V RIC Sava je veliko prostora namenjenega tudi ljubiteljem jahanja.
Foto: Nik Rovan

Na nekoč prav tako degradiranem območju na južnem delu Ljubljane
smo uredili park Rakova Jelša, s katerim smo povezali mesto s Krajinskim parkom Ljubljansko barje. To območje so dolga leta obremenjevali gradbeni in azbestni odpadki. Očistili smo ga, uredili in ozelenili. Postalo je priljubljeno mesto za druženja in preživljanje prostega
časa. Del parka je namenjen prostočasnim dejavnostim, na drugem
delu pa so urejeni vrtički in javni sadovnjak.

Ob Poti spominov in tovarištva je zasajenih več kot 7 tisoč dreves, ki sestavljajo 34
kilometrov dolg zeleni prstan okoli Ljubljane. To je prostor sprostitve in rekreacije za
vse generacije. Foto: A. Rebec

Park Rakova Jelša, ena izmed novejših zelenih oaz Ljubljane. Foto: Nik Rovan
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Otoki športa
Med zelo priljubljene točke za rekreacijo sodijo otoki športa, ki so
postavljeni v vseh ljubljanskih četrtnih skupnostih. Sestavljajo jih
zunanje fitnes naprave, trim otoki, trim steze ter naprave za ulično
vadbo. Na otokih športa poteka tudi brezplačna organizirana vadba,
s katero vsem generacijam, od otrok do starejših, izboljšujemo možnosti aktivnega preživljanja prostega časa v naravi. Trajanje vadbe je
45 minut. Lokacije in urniki so objavljeni na FB in spletni strani Šport
Ljubljana.

S spodbujanjem vseh k redni športni
vadbi dajemo Ljubljani športni utrip in
uspešno krepimo blagovno znamko
»Ljubljana je šport«.

V Ljubljani se lahko razgibate na 22
zunanjih fitnes napravah, 4 trim stezah, pri 8 trim otokih in na 13 napravah za ulično vadbo. Lokacije najdete na Ljubljana.si, v rubriki Šport v
Ljubljani.

Otok športa ob Poti spominov in tovarištva. Foto: Nik Rovan

Naprave za ulično vadbo najdete na vseh koncih Ljubljane. Na njih lahko vsak vadi po
svojih močeh in željah. Foto: Šport Ljubljana

Ali ste vedeli: delež Ljubljančanov, ki
so vsaj enkrat tedensko športno aktivni, presega 67 % in je nad slovenskim in evropskim povprečjem. Ste
med njimi tudi vi?
Fitnesi na prostem so zelo priljubljeni tudi med starejšimi, ki tako skrbijo za svoje
zdravje . Foto: Nik Rovan
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Park Ludus

Razvejana mreža športnih
objektov
Javni zavod Šport Ljubljana upravlja in vzdržuje kar 97 športnih
objektov na različnih lokacijah po Ljubljani, v katerih nudijo številne
možnosti za rekreacijo in šport, njihovo ponudbo pa dopolnjujejo še
objekti, izvedeni v okviru javno-zasebnih partnerstev. Med temi tokrat omenjamo le zadnji dve pridobitvi – športni dvorani Ludus in
Baza.

Osrednji del športnega parka Ludus v Črnučah, ki je svoja vrata odprl
lansko pomlad, predstavlja dvorana za odbojko na mivki, prva v Sloveniji. Športnikom so tam na voljo še prenovljena zunanja igrišča za
odbojko na mivki, igrišče za mali nogomet, igrišče za tenis in piknik
prostor, poleg tega pa še park z igrali za otroke in pešpot, ki poteka
skozi park.
V nekaj manj kot letu dni, odkar je park Ludus zaživel, se je izkazalo,
da je odbojka na mivki med Ljubljančani zelo priljubljena. V dvorani z
mivko je polno rekreativcev vseh starosti, med katerimi svoj prostor
najdejo tudi profesionalni odbojkarji.

Javni zavod Šport Ljubljana nudi
celo leto različne oblike rekreacije.
Vsi poznamo njihova (naša) kopališča, drsališča, teniška igrišča, savne in fitnes. Pa veste, da je v njihovi
ponudbi tudi kegljanje, streljanje in
igranje golfa?
Če je odbojka na mivki poletni šport, potem je v dvorani Ludus celo leto poletje!
Foto: Nik Rovan

Športna Baza
V začetku letošnjega leta je v Štepanjskem naselju zrasla še dvorana Baza, v kateri so urejeni novi prostori
za rekreacijo, sprostitev in zabavo. V sodobni športni
dvorani je rekreativnim in profesionalnim športnikom
na voljo vsa potrebna infrastruktura za nogomet, odbojko, košarko, aerobiko, ples in skupinske vadbe.
Zasebni partnerji projekta so vrhunska športnika,
slovenska nogometna reprezentanta Boštjan Cesar
in Bojan Jokić skupaj s Sašo Abrićem, katerih vizija je
bila zgraditi dvorano, s katero bodo zagotovili prostor
tako za rekreativce kot profesionalne športnike s posebnim poudarkom na mladih. Ob odprtju dvorane so
poudarili, da želijo predvsem najmlajšim zagotoviti dobre pogoje za vadbo na začetku njihove športne poti.

Center športnega življenja Baza, prostor za rekreativni in vrhunski šport. Foto: Nik Rovan

Dvorano so kmalu po odprtju preizkusili tudi že vrhunski športniki, saj so tu potekali treningi reprezentanc,
ki so nastopale na evropskem prvenstvu v futsalu.

Ljubljana torej nudi številne možnosti za športne aktivnosti in za kakovostno preživljanje prostega
časa! Poskrbite zase in za svoje zdravje ter se nam pridružite!
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NOVI MENEDŽERJI ZA NOVE ZMAGE
ZA ŠE VEČJO PREPOZNAVNOST LJUBLJANE

Predstavljamo nove menedžerje Mestne uprave MOL, ki bodo vsak na svojem področju skrbeli za
dobro ime našega mesta in krepili blagovno znamko Ljubljane. Karmen Žirovnik se bo posvetila
marketingu, Zala Strojin Božič krožnemu gospodarstvu, Željko Gudžulić pametnemu mestu, v ekipi
pa ostaja Alenka Loose, ki že od leta 2013 opravlja delo energetske upravljavke MOL.

Karmen Žirovnik,

Karmen Žirovnik je med glavne cilje svojega dela uvrstila večjo digitalno identiteto
mesta ter poenotenje in vizualno privlačnost marketinških materialov.

menedžerka za marketing:

Toliko, kot sem se v teh letih naučila tukaj,
se nisem še nikjer.
Naloge, ki jih v veliki meri opravljam že zdaj, se bodo z novim nazivom le še razširile. Med ključnimi so načrtovanje, kreativna zasnova
in izvedba marketinških ter komunikacijskih projektov in sodelovanje pri organizaciji domačih in mednarodnih dogodkov. Med njimi
še naprej ostajajo urednikovanje spletnega mesta ljubljana.si ter
upravljanje družbenih omrežij.
V času, ko sem se pridružila Kabinetu župana, je bila podoba Ljubljane kot blagovne znamke že močno okrepljena, dobri temelji za
nadaljnje delo pa že postavljeni. Za to sta vsekakor v največji meri
zaslužna župan in podžupanja Tjaša Ficko. Tako da je prav luštno delati najrazličnejše marketinške aktivnosti za naše mesto. Sploh, ker
imam podporo tudi pri včasih res norih idejah :).
Marketinška podpora številnim projektom in aktivnostim, ki jih delamo za večjo kakovost življenja, je pomembna predvsem zato, ker
lahko tudi prek kreativnih in vizualnih sporočil te zanimiveje predstaviš in s tem dosežeš več ljudi. Sploh s pomočjo digitalnega marketinga. Verjamem, da imamo v Ljubljani na tem področju še veliko
potenciala in še več idej, ki jih bomo skušali v čim večji meri realizirati.
Med mojimi glavnimi cilji so večja digitalna identiteta mesta ter poenotenje in vizualna privlačnost marketinških materialov. Skupaj z
Odsekom za odnose z javnostmi pa si še vedno zelo prizadevamo
navaditi sodelavce, da nam sporočajo projekte, ki jih izvajajo za višjo
kakovost življenja. Škoda je, da gredo nekatere res dobre stvari kdaj
mimo, tudi nas, ki delamo v mestu. Žal je pa v današnjem času tako,
da je treba dati skoraj vse na družbena omrežja, da ljudje vidijo, da se
res dela. Drugače je tako, kot da se sploh ni zgodilo.
Ko sem prišla v Mestno upravo, je bil moj največji izziv spoznati in razumeti vsa področja delovanja mesta. Danes je izzivov več. Recimo,
visoko med njimi je kreativna predstavitev zapletenih ali družbeno
odgovornih projektov ter aktivnosti. Kot največjega in bolj osebnega pa lahko omenim, da se je včasih res težko zadržati, ko nekdo, ki
zadev ne pozna dobro, pametuje in kritizira. In to, da se namesto

Vse se zgodi z razlogom. Tudi to, da delam v Mestni občini Ljubljana, kljub temu, da sem vedno
govorila, da v javni upravi pa že ne bom delala.
No, zdaj sem tukaj in svoje delo imam res rada.
Dokler bo tukaj župan s svojo ožjo ekipo, bo to
najboljša služba na svetu :).

jezne reakcije samo nasmehnem in si mislim svoje, je včasih res precejšen izziv (smeh).
Projektov, ki jim namenjam posebno pozornost, je za cel seznam.
Omenim lahko prenovo spletne podstrani Projekti v MOL, na kateri
predstavljamo vseh 1.900 projektov, ki smo jih izvedli v enajstih letih.
Ti bodo zdaj predstavljeni na vizualno privlačnejši in uporabniku prijaznejši način. Že četrto leto nadaljujemo z akcijo Človek, čuvaj svoje
mesto!, delamo marketinški in komunikacijski koncept za projekt
Odvajanja in čiščenja odpadne vode, potem je tu srečanje županov
evropskih prestolnic, ki bo zagotovo eno boljših v Evropi, prenovili
bomo celostno grafično podobo 10. festivala Junij v Ljubljani … in
številne druge aktivnosti na spletnih kanalih. Pestro bo.
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Zala Strojin Božič bo med različnimi javnostmi predstavljala dobre prakse krožnega gospodarstva. Prisega predvsem na sodelovanje, ne le na delovanje.

vsi skupaj doma in v tujini še povečali sloves Ljubljane kot zelenega
in naprednega mesta, tudi v krožnem smislu.
V veliki mestni družini je že zdaj veliko sodelavcev, ki so vključeni v
projekte krožnega gospodarstva in se zavedajo nujnosti sprememb.
Verjamem v njihovo predanost delu in strokovnost, je pa treba nove
vzorce ravnanj vpeljati na način, ki sodelavcev ne bo dodatno obremenjeval, ampak bodo v njih sami prepoznali dodano vrednost in
širšo družbeno korist.

S pozitivnim pristopom še tako velike ovire postanejo premagljive. Življenje ponuja številne
priložnosti, le prepoznati jih je treba.

Zala Strojin Božič,

menedžerka za področje krožnega gospodarstva:

V letošnjem letu bom največ pozornosti namenila projektu APPLAUSE, ki ga predstavljamo tudi v tokratnem Urbanu in s katerim smo
uspešno kandidirali na razpisu evropske pobude UIA. Koordiniram
tudi sodelovanje Ljubljane v evropskem projektu SMILLE, ki ga
skupaj s še štirimi evropskimi mesti prijavljamo na razpis programa
Obzorje 2020, v njem pa se bomo lotili preučevanja snovnih tokov
v mestu, izdelali načrt za prehod v krožno gospodarstvo, v Ljubljani
pa bomo skušali tudi zapreti snovna tokova zavržene hrane v javnih
zavodih ter lesenih kosovnih odpadkov v mestu.

Željko Gudžulić meni, da je poslanstvo pametnega mesta digitalna preobrazba z
namenom izboljšanja kakovsti življenja meščanov.

Če želimo našim zanamcem omogočiti
preživetje, moramo spremeniti obstoječe
vzorce ravnanj.
Pri svojem delu se bom ukvarjala predvsem z zapiranjem snovnih tokov v mestu v smislu zmanjšanja porabe naravnih virov in nastajanja
čim manj odpadkov. To konkretno pomeni, da bom doma in v tujini
predstavljala naše dobre prakse, koordinirala izvedbe pilotnih projektov (tudi evropskih) na temo krožnega gospodarstva. Ker menim,
da mora biti mestna uprava zgled svojim meščankam in meščanom,
bom svojo pozornost namenila tudi preučevanju snovnih tokov
znotraj mestne uprave. Že zdaj sem aktivna v delovni skupini mreže Eurocities za krožno gospodarstvo, seveda pa se bom z veseljem
vključila tudi v druge medmestne, državne in mednarodne organizacije in mreže. Predvsem pa se veselim sodelovanja s sodelavci velike
mestne družine in seveda z meščankami in meščani, saj brez njih ne
bomo dosegli želenih sprememb.
Prehod iz linearnega v krožni model gospodarstva je pomemben,
osvojeni nazivi in nagrade pa kažejo, da se Ljubljana razvija v pravo
smer in da smo zreli za ta miselni preskok. Prehod v krožno gospodarstvo uživa tudi visoko podporo župana, kar se nenazadnje izkazuje tudi z vzpostavitvijo mojega delovnega mesta, ki je predpogoj za
uspešno izvajanje sprememb.
Pri svojem delu se bom usmerila predvsem v sodelovanje, ne le delovanje. Primerov dobrih praks je v mestu veliko, treba je le poiskati
način, kako jih ustrezno povezati, da bomo dosegli čim večjo sinergijo. Včasih je treba pač biti nekoliko bolj potrpežljiv in narediti korak
nazaj, da lahko nato narediš dva koraka naprej. Verjamem, da bomo
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Znanje je podlaga za razvoj in napredek.

Željko Gudžulić,

menedžer za področje pametnega mesta:

Nove tehnologije in tehnološke inovacije
so ključnega pomena za našo prihodnost.
Na mojem novem delovnem mestu se bom posvečal vodenju, koordinaciji, komunikaciji ter medsebojnemu povezovanju deležnikov
na področju izvedbe aktivnosti iniciative Pametnega mesta znotraj

Urbano aktivni

Alenka Loose,

energetska upravljavka MOL (od leta 2013):
velike mestne družine ter z zunanjimi deležniki (država, ostala mesta
v Sloveniji, podjetja, startupi, slovenska in mednarodna raziskovalna
in akademska sfera…)

Za večjo kakovost bivanja je nujno vlaganje v ukrepe na področju energetike in
trajnostne mobilnosti.

Poslanstvo vsakega Pametnega mesta je digitalna preobrazba, ki
temelji na gospodarskem razvoju, trajnostnem pristopu in učinkovitosti z uporabo inovacij, vključevanjem lokalne skupnosti ter partnerjev, ki so povezani v ekosistem, vse z namenom izboljšanja kakovosti življenja meščanov. Nove tehnologije in tehnološke inovacije
so ključnega pomena, saj pametna mesta uporabljajo podatke (Big
Data) iz pametnih naprav, omrežij, oblačne infrastrukture ter iz aplikacij, novih izdelkov in storitev.

Alenka Loose pravi, da je Ljubljana že zdaj zeleno mesto, nujno pa je vlaganje na
področju energetike.

V Ljubljani imamo že kopico pametnih rešitev, ki so učinkovite, trajnostne, ekonomsko uspešne in večajo socialno blaginjo. Zaradi vsega tega lahko rečemo, da je Ljubljana že pametno mesto. Pametnih
rešitev je veliko (RCERO, URBANA, BicikeLJ, PROMInfo,…), da smo
pri uvajanju pametnih sprememb uspešni pa dokazujejo tudi številne
mednarodne nagrade in priznanja, ki smo jih doslej prejeli: med najpomembnejšimi je naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.
Vodenje iniciative Pametno mesto Ljubljana je sestavljeno iz dolgotrajnega procesa naslednjih sedmih korakov:
1. Politična in vodstvena zaveza
2. Strokovna znanja in ozaveščenost
3. Vključevanje deležnikov in občanov
4. Priprava strategije Pametnega mesta
5. Priprava akcijskih načrtov
6. Platforma in druga IT infrastruktura
7. Izvajanje projektov, evalvacija in prilagoditev akcijskih načrtov

Nič ni nemogoče!
Pri svojem delu se ukvarjam z upravljanjem z energijo v MOL. Izhodišče za moje delo predstavlja Lokalni energetski koncept (LEK) in
Odlok o prioritetni rabi energentov na območju MOL. V Ljubljani smo
skladno z zahtevami Zaveze županov (Covenant of Mayors) LEK nadgradili z Akcijskim načrtom trajnostne energije AN LEK (Sustainable
Energy Action Plan – SEAP), v katerem so navedeni ukrepi, ki jih izvajamo na našem območju.

• pripraviti strategijo Pametnega mesta z jasnimi cilji,

Ljubljana je že zdaj zeleno mesto, če želimo to ohraniti ali še izboljšati
kakovost bivanja, pa je nujno vlaganje v ukrepe na področju energetike in trajnostne mobilnosti, s katerimi bomo izboljšali energetsko
učinkovitost, povečali delež obnovljivih virov energije ter izobraževali in ozaveščali javnost, saj lahko vsak posameznik sam veliko prispeva k doseganju ciljev in izboljšanju kakovosti bivanja v mestu (več
zelenih površin, znižanje emisij toplogrednih plinov v ozračje, …).

• pripraviti akcijski načrt s predlogom kratkoročnih in preprosto
uresničljivih ukrepov, srednjeročnih projektov, ki zahtevajo določen
finančni vložek in dolgoročnih projektov, ki zahtevajo večje investicije v infrastrukturo, spremembo navad meščanov,…

Moji delovni cilji sovpadajo s cilji LEK 2020: 20 % povečanje energetske učinkovitosti, 30 % znižanje emisij TGP in povečanje deleža obnovljivih virov energije za 25 %. Pri tem pa je naš največji izziv financiranje
projektov, s katerimi dosegamo zastavljene cilje.

Na začetku poletja se bo ekipi menedžerjev pridružil še menedžer mesta Matic Bizjak. Njega,
njegove cilje in načrte bomo podrobneje predstavili v poletni številki Urbana.

Projekt, ki ga moram posebej omeniti, je energetska sanacija objektov. Pripravili smo ga s pomočjo sredstev Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru Tehnične pomoči ELENA (European Local ENergy
Assistance). Projekt služi kot primer dobre prakse tudi na nivoju EU,
v njegovem okviru pa trenutno zaključujemo prve prenove objektov
(skupaj 48) po principu energetskega pogodbeništva (sklenjena koncesijska pogodba z zasebnim partnerjem, ki investira/izvede energetsko prenovo objektov, poplača pa se v 15 letih iz naziva dogovorjenih
prihrankov, ki jih z investicijo doseže).

Pri tem bo treba čim prej:
• ustanoviti projektno skupino, ki bo vsebovala predstavnike posameznih vsebinskih področij,

URBAN

9

LNG - ZA
TOVORNA
VOZILA

10

URBAN

URBAN

11

Urbani sodelavci

LJUBLJANA MED NAJBOLJŠIMI
KER SI TO ZASLUŽI!

V septembrski številki Urbana smo pisali o zadovoljstvu nad prejemom
odločbe Evropske komisije o odobritvi sredstev za veliki kohezijski projekt, v okviru katerega bo v prihodnjih treh letih nadgrajen kanalizacijski sistem v Mestni občini Ljubljana ter občinah Medvode in Vodice. To
je največji kohezijski projekt v Sloveniji, ki bo izveden v obdobju perspektive 2014 - 2020.

lizira kanalizacijsko cev v prerezu. Vsaka tretjina kroga predstavlja upognjeno kanalizacijsko cev. Krog oziroma cev je razdeljen/a na tri dele z
različnimi odtenki zelene barve, ki simbolizirajo tri občine, ki sodelujejo
v projektu in tri dele projekta. Istočasno asociira na znak za recycled. V
sredini kroga je voda, ki predstavlja očiščeno vodo. Barve, ki so uporabljene, so barve planeta zemlje, torej modra in zelena.

Projekt je razdeljen v tri dele:
- izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana z nadgradnjo odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in
Vodice,
- izgradnja 3. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana in
- dograditev kanalizacije v aglomeracijah* nad 2000 PE** v MOL.
* Aglomeracija je območje poselitve, kjer je poseljenost zgoščena tako, da je zbiranje in odvajanje komunalne odpadne vode mogoče po kanalizaciji
** PE je merska enota za obremenitev čistilne naprave, ki jo povzroči 1 človek
v 1 dnevu.

Aktivnosti za pridobitev evropskih sredstev so zaznamovale delo
marsikaterega sodelavca v zadnjih nekaj letih. Dve sodelavki, ki sta in
bosta s svojim znanjem pomembno pripomogli k uspešnosti projekta, sta Cirila Bordon in Nataša Šušteršič iz JP Vodovod-Kanalizacija.
Cirila Bordon je v JP Vodovod-Kanalizacija prišla pred 19 leti, ob začetku izgradnje II. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana. Sodelovala
je v ekipi, ki je vodila izgradnjo in jo tudi uspešno zaključila. Zdaj nadaljuje s sodelovanjem pri projektu izgradnje III. faze Centralne čistilne
naprave Ljubljana in ne dvomi, da ga bomo srečno pripeljali do konca. »Uradni« naziv njenega delovnega mesta je strokovna sodelavka
za ekologijo. Njene naloge obsegajo široko področje dela v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih vod. Potrebno je veliko sodelovanja
z različnimi službami. Pri velikem kohezijskem projektu sodeluje že
od samega začetka priprav.
Kakšno je delo na evropskem projektu? So kakšne posebnosti?

Zaradi načrtovanega prostorskega razvoja mesta, sprememb predpisov s
področja varstva okolja, preobremenjenosti obstoječega kanalizacijskega sistema
ter dejstva, da je treba dograditi skoraj 12 odstotkov kanalizacijskega sistema,
je bil pristop k sistematičnemu urejanju kanalizacijskega sistema neizogiben.
Foto: Njebojša Matijevič

Od prejema odločbe pa do danes so se na projektu dogajale številne
aktivnosti. Podpisane so pogodbe z na javnem razpisu izbranimi izvajalci za prvi in drugi del projekta, za tretji del se pripravlja zahtevna razpisna dokumentacija. Dela na terenu se bodo kmalu začela.
Drugi del aktivnosti je bil namenjen pripravi osnovnih komunikacijskih
elementov projekta, v okviru katerih smo oblikovali tudi skupno ime
projekta. Pri tem je pomembno vlogo s svojo kreativnostjo odigrala
menedžerka za marketing Karmen Žirovnik. Ime ČISTO ZATE izraža
cilj, da bomo ohranili čisto vodno okolje, hkrati pa bo vsak posameznik
deležen kakovostnega bivalnega okolja.
Ime projekta in komunikacijsko sporočilo podpira tudi logotip, ki ga
bomo v naslednjih letih marsikje srečevali. Sestavlja ga krog, ki simbo-
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Projekt je »evropski« v tem smislu, da so se za njegovo sofinanciranje pridobivala (in pridobila) evropska sredstva kohezijskega sklada.
»Moj« del projekta je Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana. Zasnove projekta smo se lotili že v letu 2009, ko je postalo jasno, da bo potrebno obstoječo centralno čistilno napravo nadgraditi,
povečati njeno zmogljivost in na njej izvajati tudi odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin. To so tudi zahteve zakonodaje.
Zakaj je po vašem mnenju projekt ČISTO ZATE pomemben za Ljubljano?
Ljubljana je glavno, največje in najlepše mesto v Sloveniji. Tudi na področju ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih vod mora biti med najboljšimi, ne samo zaradi zakonodaje, ki to zahteva, ampak tudi zato,
ker si naše mesto to zasluži. Gotovo pa je najpomembnejše, da bodo z
urejenim odvajanjem in čiščenjem odpadnih vod pred onesnaženjem
zavarovani viri pitne vode na Ljubljanskem polju.
Kateri so največji izzivi, s katerimi se srečujete pri projektu?
Projekt je obsežen, potrebno je koordinirati veliko aktivnosti, najprej
med sodelavci znotraj podjetja, nato v relaciji do zunanjih izvajalcev, ki
skrbijo za nadzor in samih izvajalcev gradnje.

Urbani sodelavci

uresničitev cilja. Pridobitev sredstev je v projektu pomemben mejnik,
nikakor pa še ni končni cilj.
Zakaj je po vašem mnenju projekt ČISTO ZATE pomemben za Ljubljano?
Projekt prinaša urejenost in zagotavlja enoten standard na področju
odvajanja in čiščenja za večino meščank in meščanov. Urejanje kanalizacijske infrastrukture na tako kompleksen in celosten način se do
sedaj še ni izvajalo. To dela projekt tako velik. Dejansko pa se tudi po
standardih EU formalno imenuje VELIKI PROJEKT (major project).
So kakšni posebni izzivi s katerimi se srečujete pri projektu?
Kaj imate pri vašem delu najraje?
Sodelovanje z ekipo sodelavcev, s katerimi smo »pripeljali« projekt do
odločitve evropske komisije za sofinanciranje, zdaj pa ga »peljemo«
do končne izvedbe. Uživam, ko ideje, rešitve, predlogi kar prihajajo od
enega ali drugega ali tretjega, potem jih zložimo skupaj in vemo, da bo
zadeva v redu.

Srečujem se s področji in znanji, ki niso izključno tehnične narave, katere pač po svoji osnovni izobrazbi najbolj poznam. S tem pa si širim
obzorje, pridobivam nova znanja in vedenja, ter nenehno rastem.
Kaj imate pri vašem delu najraje?
Usklajevanje različnih idej, iskanje novih rešitev ter premagovanje izzivov. Adrenalin.

Pri ljudeh najbolj cenim
poštenost in odkritosrčnost.
Kaj pa vas opisuje? Kaj imate radi? Kako si polnite baterije?
Uživam v vonju sivke in rožmarina po poletni nevihti, uživam na sprehodih po morski obali, če mi le uspe pobegniti v Istro. V Ljubljani si
polnim baterije s hojo ob Ljubljanici, ali jo mahnem še na Golovec. Po
možnosti združim to rekreacijo z druženjem s prijateljico, po poti izmenjava novice v zvezi s podvigi najinih vnukov, občudujeva naravo,
poslušava ptičke … Moj moto je: uživaj v drobnih, lepih trenutkih, ki ti
jih prinese življenje.
Nataša Šušteršič je del kolektiva JP Vodovod-Kanalizacija že skoraj
četrt stoletja. Vseskozi deluje na razvojnem področju, v prvih letih izključno na področju odvajanja odpadnih voda, kasneje tudi na drugih
področjih. Za svoj najljubši kotiček v Ljubljani bi izbrala park Tivoli.
Ceni odkritost in pozitivnost ter poudarja, da je vsaka stvar, pa naj
zgleda še tako slaba, za nekaj dobra.
Tokrat vas spoznavamo preko sodelovanja pri evropskem projektu.
Katere so sicer vaše delovne naloge oziroma področje dela?
Delovne naloge opravljam v Tehnično investicijskem sektorju, in sicer v razvojni službi, kjer pokrivamo področje vodovoda, kanalizacije
in vodnih virov. Kot vodja razvojne službe usmerjam in koordiniram
delo v skupini, med različnimi službami znotraj podjetja ter z zunanjimi
deležniki, kot so investitorji, predstavniki lokalnih skupnosti in drugo.

Pri projektu se srečujem s področji in znanji,
ki niso izključno tehnične narave. S tem širim
obzorje, pridobivam nova znanja, ter nenehno
rastem.
Vas je takšen pogled spremljal že v otroštvu? Kaj ste se najraje igrali?
Kot otrok sem se najraje igrala z lego kockami, zato sem bila pogosto
»v laseh« z najboljšo prijateljico, ki se je hotela igrati s punčkami.
Kaj počnete, ko imate uro časa zase?
Sprostitev je nujna, ne samo dobrodošla. Najraje »skočim« na Šmarno
goro ali tečem ob Savi, vsekakor pa mora biti gibanje intenzivno. Če pa
je več časa, pa še kam drugam.

Kakšen je vaš pogled na delo pri evropskem projektu?

Kaj imate radi? Vas kaj še posebej navdušuje in kaj vam polepša dan?

Delo na evropskem projektu je specifično, predvsem kreativno v pozitivnem pomenu besede. Vsekakor je v prvi vrsti to ekipno delo. Sodelovanje različnih profilov oziroma strok je nujno potrebno za izdelavo
dokumentacije, ki je res obsežna. Obsega tehnični, finančni, ekonomski, pravni in okoljski del. Gre pravzaprav za razvoj projekta, ki izhaja iz
osnovne ideje dograditve manjkajoče kanalizacije, tekom projekta pa
je prinesel veliko popolnoma novih situacij in nepredvidljivih izzivov,
zato je bilo stalno prilagajanje in velika fleksibilnost nujen pogoj za

Obožujem razglede na vrhove, še raje iz vrhov, sedaj v zimskem času
so najlepši. Dajo mi občutek širine in svobode. Dan pa mi polepša prijazna beseda.
Če bi bili barvica, kakšne barve bi bila?
Turkizna.
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ZELENE OAZE
TIVOLI, ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB V UPRAVLJANJU SNAGE
U

Nina Sankovič

Mestna občina Ljubljana je Snagi podelila koncesijo za upravljanje krajinskega parka Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib. Prejem koncesije je potrditev zaupanja za do zdaj opravljeno delo
Snage na področju upravljanja zelenih površin. Hkrati za Snago predstavlja velik strokovni
izziv, kako nadgraditi dejavnost, da bo za meščane življenje še kakovostnejše.

O vodji
Krajinskega parka
Andrej Verlič je Ljubljančan, strokovnjak za
urbano gozdarstvo. To je področje, ki se
ukvarja z drevesi in gozdom v mestu ter
njegovi neposredni okolici. Doktoriral je na
temo dejavnikov kakovosti in varnosti rekreacije v urbanem gozdu na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Park Tivoli. Foto: Domen Pal

Z upravljanjem parka smo začeli prvega februarja, ko je z delom začel strokovni vodja in
naš novi sodelavec, Andrej Verlič. Ekipo, ki bo skrbela za Krajinski park Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib, bodo sestavljali štirje novi sodelavci. Vodji upravljanja se bodo v kratkem
pridružili še na javnem razpisu izbrani naravovarstveni svetnik, višji naravovarstveni svetovalec in naravovarstveni nadzornik.
Prednostne naloge upravljanja krajinskega parka se navezujejo na izvajanje ukrepov za
izboljšanje stanja življenjskega okolja ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst
ter vzpostavljanje sistema parkovne infrastrukture. Veliko pozornosti bomo namenili tudi
izobraževanju obiskovalcev in prepoznavnosti parka.
Med zelo pomembne naloge sodi tudi sodelovanje z lastniki zemljišč v krajinskem parku,
saj jih bomo vključevali v aktivno varovanje naravnih vrednot ter prisluhnili njihovim težavam in predlogom za izboljšanje stanja na območju krajinskega parka.
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Na Gozdarskem inštitutu Slovenije je deset
let delal kot raziskovalec na projektih, ki so
na različne načine prispevali k ohranjanju
gozda. Območje krajinskega parka dobro
pozna, saj je zadnja leta sodeloval pri spremljanju stanja gozda, raziskoval kazalnike
kakovosti in varnosti rekreacije ter se posvečal ozaveščanju in ukrepanju zoper invazivne tujerodne rastlinske vrste v gozdu.
Delovno je krajinski park prehodil po dolgem in počez, analiziral podrobne ortofoto
posnetke ter lidarske in satelitske podatke
območja. S parkom je povezan tudi zasebno: po območju teče, sprehaja psa, pred leti
je v njem tudi redno fotografiral.
Že več let izvrstno sodeluje s kolegi z Zavoda za gozdove Slovenije, z Mestne občine
Ljubljana, predvsem z Oddelka za varstvo
okolja, in tistimi, ki delajo z gozdom.

Urbana ekologija

KO ŠKODLJIVO POSTANE UPORABNO
Leto 2016 je bilo v znamenju trajnostnega razvoja našega mesta. Lansko leto smo stopili še
korak naprej in ta načela nadgradili z načeli krožnega gospodarstva. Lahko se pohvalimo, da
smo v tem okviru prejeli evropska sredstva. Projekt APPLAUSE - od škodljivih do uporabnih
tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev - je uspel na razpisu Urban Innovative Actions (UIA).
U

Nina ŠIBIČ

Na razpisu je sodelovalo 206 projektnih prijav, za financiranje je bilo izbranih 16, med njimi v tematskem sklopu krožno gospodarstvo tudi naš projekt APPLAUSE.
Projekt APPLAUSE, ki bo trajal tri leta, obravnava ravnanje s tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.
Temelji na sodelovanju s prebivalci Ljubljane, zato bo vanj vključeno
tudi njihovo izobraževanje. Skušali jim bomo olajšati samostojno prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin, jih poučili, kako izbrane rastline ustrezno odstraniti in predelati v koristne izdelke. Če tega ne bodo
znali narediti sami, se bodo lahko oglasili v centru ponovne uporabe,
kjer bomo tujerodne rastline predelali skupaj ali pa jih bodo prebivalci zgolj oddali v zbirnem centru, kjer jih bomo nato predelali v koristne izdelke in prodali. V okviru projekta bomo raziskovali in izdelovali
nove papirne in lesne izdelke, ustvarjali 3D kompozite in utekočinjen
les iz lesnih ostankov, preverili bomo njihovo ustreznost za prehrano,
izdelovali iz njih barvila, ki jih bomo vključili tudi v funkcionalne hibridne premaze ter jih preizkusili kot domače pripravke proti rastlinskim
škodljivcem.
Projekt naslavlja najširši krog deležnikov, od vrtcev, šol, dijakov, študentov, gospodinjstev, lastnikov zemljišč, podjetij in strokovnih organizacij, skratka vse, ki jim je mar za naše okolje.
Ocenjena vrednost projekta je 5.202.590 evrov (gre za upravičene
stroške), od tega sofinanciranje s strani EU znaša 4.162.072 evrov.

ZA LEPO IN ZELENO
LJUBLJANO
Pomlad je tu, narava se prebuja, z njo pa tudi mi. To
je pravi čas, da naravi pomagamo, da po dolgi zimi
zadehti v vsej svoji lepoti. V Ljubljani zato tudi letos
pripravljamo tradicionalno spomladansko čistilno
akcijo Za lepšo Ljubljano, v okviru katere bodo
med 22. marcem, svetovnim dnevom voda, in 22.
aprilom, svetovnim dnevom Zemlje, potekale čistilne akcije in številne druge aktivnosti, s katerimi
želimo poudariti čisto, zeleno in urejeno Ljubljano.
Pridružite se kateri od čistilnih akcij v vaši okolici.
Organizirale jih bodo tako četrtne skupnosti kot
tudi različna podjetja, zavodi ter turistična in druga
društva, seveda pa se lahko čiščenja vaše okolice
lotite tudi sami, skupaj s prijatelji in sosedi. Izkoristite prijetno druženje s skrbjo za naše okolje. Naj
zelena Ljubljana zasije v vsej svoji lepoti.
Vse informacije o akciji Za lepšo Ljubljano bodo
objavljene na spletni strani www.ljubljana.si.
V okviru akcije
bomo razglasili tudi
Naj blok 2017.

Med razširjenimi invazivnimi rastlinami pri nas je tudi japonski dresnik,
iz katerega smo že izdelali papirne izdelke. Foto: Nik Rovan
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Urbano dogajanje

KOMAJ ČAKAMO, DA PRIDE MENT 2019!
jem. Pred polnimi prizorišči je nastopilo 71 glasbenih izvajalcev iz 23 držav.
MENT ni zgolj popestril zimske koncertne in kulturne ponudbe v Ljubljani, s
premišljenim programom se je glas o njem razširil zunaj slovenskih meja. To
sta dokazali že sredi januarja prejeti nagradi za najboljši manjši in klubski festival v Evropi, sedaj pa še občutno večje število mednarodnih obiskovalcev
festivala. V treh dneh je bilo vseh obiskovalcev 4500, med njimi tudi več kot
550 registriranih glasbenih profesionalcev iz 37 držav.

Brez urbanega festivala MENT zima v Ljubljani ni
več mogoča

Foto: Kaja Brezočnik

MENT 2018 upravičil pridobljen naziv
najboljšega manjšega in klubskega
festivala.
V začetku februarja se je zaključil četrti festival in konferenca
MENT, ki se je odvil v Ljubljani med 31. januarjem in 2. februar-

S širino ponudbe, ki ne zajema le glasbenih nastopov in ne odpira zgolj regijsko
relevantnih tem na konferenčnem delu, se MENT vztrajno oblikuje kot mestni
festival novih, drugačnih in privlačnih vsebin. Naj gre za povezovanje glasbe z
umetniki pri vizualnem projektu appointMENT, za glasbeno rezidenco med
domačim in tujim glasbenikom, delavnico teremina in drugimi spremljevalnimi
vsebinami MENT postaja dogodek, brez katerega si zimske kulturne ponudbe
prestolnice ni več mogoče zamisliti. Zadnji dan festivala je ena od obiskovalk
tvitnila: “Komaj čakam, da bo spet MENT”. Tudi mi se strinjamo z njo!

NA NAJVEČJI GRADITELJSKI SEJEM PO KLJUČNE REŠITVE
Star skoraj 60 let in največji specializirani mednarodni sejem s področja graditeljstva v Sloveniji in sosednjih regijah zaseda vse razpoložljive dvorane Gospodarskega razstavišča in še tri montažne. Na njem se zadnja leta predstavlja
na 20.000 kvadratnih metrih razstavnih površin prek 500 podjetij iz več kot 30
držav. Sejem obišče prek 55.000 ljudi.
Novosti in zadnje trende razstavljavcev s področij gradbeništva in stavbnega
pohištva, ogrevalne in hladilne tehnike, notranje opreme, varovanja in urejanja okolice dopolnjuje vse sejemske dni brezplačno svetovanje strokovnjakov
Gradbenega inštituta ZRMK, Eko sklada in ENSVET za vse tiste, ki prenavljate,
gradite ali pa to načrtujete. V osredju sta trajnostna gradnja in ter celovita energetska prenova stavb.

57. mednarodni sejem Dom bo na Gospodarskem razstavišču
potekal od 12. do 18. marca 2018.
Več informacij najdete na www.sejemdom.si. Foto: arhiv GR

PRAZNIK SLOVENSKE GLASBE
Pomlad bodo v Ljubljani zaznamovali že 33. Slovenski glasbeni dnevi. Med 12. in
19. aprilom bodo zazvenele številne krstne izvedbe. Prva izvedba Osterčeve »Iz
komične opere« po kar 90-letih, obeležili bomo štiristoletnico izida instrumentalne
zbirke plesnih suit Isaaca Poscha, proslavili 100 let od ustanovitve opere in baleta in
se s slavnostno otvoritvijo spominske plošče poklonili češkemu dirigentu Václavu
Talichu.

La Fura dels Baus. Foto: arhiv Festivala Ljubljana
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Stalnica poletnega ljubljanskega vrveža, že 66. Ljubljana Festival bo potekal med
28. 6. in 3. 9. in tudi to sezono ga bodo zaznamovali eminentni svetovni ustvarjalci
kot so La Fura dels Baus, Kristine Opolais, Diana Damrau, Münchenski filharmonični orkester, José Fernández Torres-Tomatito, Akademski državni balet Borisa
Eifmana, Marcelo Álvarez, Filharmonični orkester milanske Scale, Kraljevi orkester Concertgebouw, Kitajski nacionalni balet, zasedba Laibach idr.

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Urbana kultura

V ZNAMENJU ZMAJEV

NA LJUBLJANSKEM GRADU JE LETOŠNJE LETO TEMATSKO OBARVANO
U

JANJA ROZMAN

Naj se sliši še tako nenavadno, a 16. januar je svetovni dan zmajev. Na Ljubljanskem gradu smo temu
mitološkemu bitju, ki je eden izmed najbolj prepoznavnih simbolov tako mesta Ljubljane kot tudi
Ljubljanskega gradu, posvetili kar celo leto.
Čeprav nihče ne ve, kako dolgo so zmaji že del našega sveta in od
kod so prišli, nekaj zagotovo drži: na svetu so veliko dlje, kot stoji
mogočen Ljubljanski grad. Z zmaji so povezane različne zgodbe in
legende po vsem svetu, ki še dandanes burijo človeško domišljijo.
Ponekod veljajo za strašne in uničujoče pošasti, drugod pa slovijo
kot mogočni varuhi zakladov, največjih skrivnosti sveta in modrosti
življenja. Zmaj je tudi simbol naše prestolnice, njegova zgodba pa je
tesno prepletena tudi z grajskimi zidovi.

Simbolika zmaja na dogodkih
Kaj zmaj v resnici simbolizira? Zmaje res delimo le na hudobne in dobre, ali pa je njihova simbolika veliko bogatejša in večplastna? Vse to
in še veliko več bomo strnili preko celega leta v različnih programih,
ki smo jih pripravili. Na osrednji razstavi Zmaj vseh zmajev, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem, bo na
ogled kompleksno vsebinsko ozadje ljubljanskega zmaja, ki ga uvrščamo v skupino sredozemskih zmajev, poudarek pa bo še na bogati
in večplastni simboliki nordijskih, keltskih in azijskih zmajev.

ki bodo krasile njeno knjigo za otroke, s katero se bo predstavila na
letošnjem knjižnem sejmu v Bologni.
Skozi vse leto pripravljamo tudi različne programe za otroke: pravljična srečanja, interaktivni vodeni ogledi, počitniški programi, gledališka predstava Zmajelovščina in še in še. Pripravili bomo tudi tematska predavanja, vodenja po razstavi in septembra Zmajev festival.

Rešimo pobeglega zmaja
Z zmajsko vsebino pa je povezana tudi nova vsebina Ljubljanskega
gradu, poimenovana Grajski pobeg. Gre za napeto pustolovsko igro
z elementi »escape room«, v kateri boste odkrivali resnično grajsko
in mestno zgodovino ter legende in nekatere skrite kotičke Ljubljanskega gradu, predvsem pa se zabavali in morda celo rešili zmaja. Ja,
prav tistega zmaja, varuha mesta, ki je po spopadu z vitezom Jurijem
izginil v podzemlje.
Čaka vas pet zanimivih zmajskih preizkušenj. Ena
ura, ena ekipa, en cilj: oživiti zmaja!

Na razstavi ilustracij Lile Prap Zmaji bodo na ogled ilustracije zmajev,

Pridružite se nam,
zabavno bo!

Sodelavci velike mestne družine in
bralci revije Urban s tem kuponČkom pri
blagajni Info centra na Ljubljanskem
gradu lahko uveljavite 10 % popust pri
enkratnem nakupu do 5 vstopnic za igro
Grajski pobeg.
Veljavnost kupona: do 31. 5. 2018. Zaželene so predhodne rezervacije
na: info-center@ljubljanskigrad.si; www.ljubljanskigrad.si
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SRČNA DONACIJA
Hiša Ljubhospic je za valentinovo obeležila drugo obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so pripravili tudi novinarsko konferenco, na kateri je beseda tekla o delu v
minulem letu. Ob koncu novinarske konference je direktor Ljubhospica dr. Marjan
Sedej simbolno prevzel električno vozilo, ki ga je Hiši Ljubhospica v enoletni brezplačni najem predalo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet. Za donacijo se je
direktorju javnega podjetja LPP Petru Horvatu iskreno zahvalil in poudaril, da bo
vozilo omogočilo boljše in hitrejše odzivanje na potrebe bolnikov, ki potrebujejo
oskrbo.

Drage sodelavke!
Čestitamo vam
za praznik, 8. marec.
Praznujmo skupaj!

Peter Horvat, direktor LPP, je ob predaji povedal: »Odnos do družbe na splošno in
skupnosti, v kateri delujemo, nam veliko pomeni. Družbena odgovornost za nas ni
le črka na papirju. Ta donacija je odlična priložnost, da to dokažemo. Pri odločitvi
nas je vodila etika in spoštovanje do življenja. Katerakoli pot in na kakršenkoli način
bo s tem olajšana, bo to vendarle košček, s katerim družbi nekaj vračamo.«

Direktor Ljubhospica je od LPP simbolno prevzel električno vozilo.

UDOBNO IN ENOSTAVNO
URBANA ON-LINE
JE NADGRAJENA

Kartico Urbana danes za vožnje z avtobusi uporablja že 550.000 uporabnikov, ugodnosti spletne aplikacije Urbana On-line pa se poslužuje že preko 60.000 uporabnikov.
Do zdaj so uporabniki na aplikaciji lahko spremljali stanja in pregled zgodovine transakcij na kartici Urbana.
V začetku marca je bila Urbana On-line nadgrajena z udobnim in enostavnim polnjenjem kartice ter nakupom vseh vrst mesečnih vozovnic preko osebnega računalnika
ali mobilnega telefona. Nakupe mesečnih vozovnic in dobroimetja je možno plačati z
uporabo kreditnih in plačilnih kartic, sistema PayPal in z uporabo Monete. Zapis nakupa mesečne vozovnice se na kartico Urbana (ali IJPP) prenese ob prvem dotiku kartice
na validatorju v avtobusih, zapis kupljenega dobroimetja pa ob prvem dotiku na validatorjih v avtobusih ali na Urbanomatih.

Zapis nakupa mesečne vozovnice preko spletne aplikacije
Urbana On-line se bo na kartico Urbana (ali IJPP) prenesel ob prvem dotiku kartice na validatorju v avtobusih.
Foto: arhiv LPP
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Storitev polnjenja kartice Urbana bo vsem potnikom na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa omogočila enostavno polnjene kartice tudi v primerih, ko v bližini ni
Urbanomata ali drugega prodajnega mesta Urbane, saj bo uporabnik lahko Urbano
enostavno napolnil doma, preko osebnega računalnika, dobroimetje pa se bo aktiviralo ob prvem stiku Urbane na validatorju v avtobusu. Uporabnik bo v svoj profil
lahko dodal več imenskih ali neimenskih kartic Urbana, prav tako pa tudi virtualne, to
je mobilne Urbane. Starši bodo lahko napolnili kartice svojih otrok tudi, ko bodo le-ti s
kartico že nekje od doma.

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Urbano aktivni

ZIMSKA PRAVLJICA

NALEZLJIVA DOBRA VOLJA IN VRHUNSKA PRIPRAVLJENOST NAŠIH SODELAVCEV
U

tina berčič

Na zasneženih strminah mariborskega Areha so v organizaciji Mariborskega vodovoda in Športnega društva Mariborski vodovod v soboto, 13. januarja 2018, potekale že XVI. zimske komunalne igre
Zimko. Pregovorno nesrečna 13-tica je tokrat na sam športni vrh »izstrelila« naše javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, katere tekmovalci so dosegli odlično 1. mesto v skupni razvrstitvi.

Zadovoljen nasmeh sodelavke JP LPT Rebeke Horvat ob osvojenem 1. mestu v veleslalomu za ženske. Foto: arhiv Zimko 2018

Sodelavka in sodelavci LPP odlično pripravljeni in razpoloženi pred startom.
Foto: arhiv LPP

Prijetnega zimskega srečanja delavcev komunalnega gospodarstva
so se poleg sodelavcev JP Vodovod-Kanalizacija udeležili tudi sodelavci Ljubljanskega potniškega prometa ter JP Ljubljanska parkirišča
in tržnice. Vsi skupaj so bili s svojo vrhunsko pripravljenostjo in nalezljivo ter nepremagljivo dobro voljo težka konkurenca ostalim udeležencem.

Tekmovalci JP Ljubljanska parkirišča in tržnice so se domov vrnili z
dvema pokaloma, in sicer za 1. mesto v veleslalomu za ženske in 3.
mesto v veleslalomu moški, v katerem so dosegli tudi nehvaležno
4. mesto.
Sodelavke in sodelavci Ljubljanskega potniškega prometa, ki svojo
kondicijo nabirajo v okviru skupinske rekreacije in Kolesarskega društva LPP, so dosegli vrhunsko 1. mesto v veleslalomu v moški kategoriji in odlično 3. mesto v sankanju mešanih parov. Veseli so bili tudi
dveh uvrstitev na 4. mesto v sankanju mešanih parov in veleslalomu
za ženske, saj so prepričani, da bodo z rednim treniranjem tudi v teh
dveh kategorijah prihodnje leto posegli po najvišjih odličjih.
Kar pet pokalov se je na podelitvi bleščalo iz rok tekmovalk in tekmovalcev JP Vodovod-Kanalizacija. Vrhunsko 1. in 3. mesto so si pritekli
na smučeh v moški kategoriji, 3. mesto, prav tako v teku na smučeh
pa so dosegli tudi v ženski konkurenci. Odlično 3. mesto so si prismučali še v dveh moških kategorijah - veleslalomu in deskanju s snežno
desko. Eno 1. in štiri 3. mesta so poskrbela, da so sodelavke in sodelavci JP Vodovod-Kanalizacija zmagali v skupni razvrstitvi!

Zadovoljna in razigrana ekipa JP VO-KA po osvojenem 1. mestu v skupinski razvrstitvi. Foto: arhiv JP VO-KA
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Prihrani papir
in ohrani drevesa.

Prijavi se na e-račun!
Več na www.jhl.si/eracun.
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