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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Zmagovalna energija

V Ljubljani vlada zmagovalna energija, ki se jo čuti na vsakem koraku.
Letošnje leto je bilo izjemno, polno uresničenih projektov, doseženih
ciljev in potrditev našega dela. Pa tudi zasluženih nagrad! Dosežki leta
in osvojene nagrade so tudi rdeča nit našega prazničnega Urbana in z
veseljem bom prebiral, kaj je najbolj zaznamovalo vaše leto.
Vsaka vaša nagrada je tudi zame osebno izjemno pomembna in na vse
sem ponosen. Predvsem zato, ker z njimi dokazujemo, da smo najboljša
ekipa, ki zna sodelovati in za dosego cilja narediti vse. Kako lepo je obujati
spomine na trenutke slavja ob uresničenih projektih, osvojenih nagradah in
izpolnjenih sanjah. Presrečni obrazi sodelavk in sodelavcev v trenutku, ko mi sporočijo lepe novice, so zame neprecenljivi.
Zavedam se, da je v vsak naš projekt vloženega veliko truda in nešteto ur dela, vse z mislijo na
naše mesto, meščanke in meščane. Kakovost življenja tu in zdaj je najbolj pomembna v vseh življenjskih obdobjih. Zato so naši
projekti zastavljeni tako, da se posvetimo prav vsakemu področju življenja. Največja potrditev našega dela je zagotovo zadovoljstvo z življenjem v
našem mestu. To nam dokazujejo vsakdanji pozitivni odzivi Ljubljančank in Ljubljančanov, velika potrditev pa so tudi obiskovalci, ki ne morejo skriti
navdušenja nad našim mestom in ljudmi, ki tu živimo in delamo, ter svoje vtise z veseljem delijo po celem svetu.
Izjemno ponosen sem, da vsi skupaj ustvarjamo podobo in življenje naše prelepe Ljubljane. Vedno znova potrjujemo, da smo najboljši servis za
naše meščanke in meščane, da s predanim, strokovnim, predvsem pa ekipnim delom in sodelovanjem na vseh ravneh soustvarjamo »trajnostni
dragulj«, kot je naše mesto lepo opisala generalna sekretarka mreže mest EUROCITIES, katere članica je tudi Ljubljana. Pred dobrim mesecem smo
gostili konferenco o krožnem gospodarstvu, katere se je udeležilo več kot 600 delegatov iz 120 evropskih mest, ki so izrazili navdušenje nad izvrstno
izvedbo konference. Ljubljana je postavila dogodek na novo, višjo raven, so si bili enotni, kar bo zagotovo velik izziv za prihodnje organizatorje.
Marsikdo z nestrpnostjo pričakuje leto, ki prihaja. Zaznamovali ga bodo številni projekti in izzivi, v središču pozornosti pa bo zagotovo veliki okoljski
kohezijski projekt, s katerim bomo v naslednjih dveh letih razširili kanalizacijo v Ljubljani in tako dosegli, da bo 98% prebivalcev imelo kanalizacijo. V
tem obdobju bo razkopanih 261 cest in ulic na različnih koncih mesta, zato vas že zdaj prosim za malce potrpljenja, ko bodo v vaši okolici potekala
dela. Takrat imejte v mislih, da brez cestnih zapor le-teh ne moremo obnoviti in da vse to delamo za nas in naše okolje. Zavedati se moramo, da je
naša obveza, da poskrbimo tako za kakovost bivanja vseh nas, hkrati pa tudi vseh generacij, ki prihajajo za nami.
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!
Ponosen sem na vaše delo! Tudi letos podatki kažejo, da bodo skoraj vsa javna podjetja, z izjemo enega, poslovno leto zaključila pozitivno, za kar
vam čestitam. Čestitke tudi Zdravstvenemu domu Ljubljana, ki je nedavno obeležil 50. obletnico združitve zdravstvenih domov v en zavod, in je
edina zdravstvena ustanova na primarni ravni z več kot 1.500 zaposlenimi, ki že 10 let posluje pozitivno.
Pred nami so lepi dnevi, ko si bomo lahko vzeli več časa za druženje z našimi najbližjimi in s prijatelji, za praznovanje ter pričakovanje novega leta, ki
zagotovo prinaša številne lepe trenutke, izpolnjene cilje in uresničene želje.
Vabim vas, da se nam pridružite tudi na našem tradicionalnem novoletnem druženju na Gospodarskem razstavišču, najboljši zabavi v mestu, kjer
vsako leto v odlični družbi, ob dobri pogostitvi in izvrstni glasbeni spremljavi skupaj nazdravimo novemu letu, novim pričakovanjem in novim uspehom. Veselim se srečanja z vami v petek, 15. decembra!
Želim vam srečno, zdravo, uspešno in zadovoljno leto 2018! Še naprej bomo skrbeli za našo Ljubljano, strpno, varno in urejeno mesto, v katerem se
prav vsak počuti kot doma.
In ne pozabite, Ljubljana je še vedno najlepše mesto na svetu! Predvsem zaradi naših meščanov in vas!

Zoran Janković
Župan
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Obrni se proti soncu

Razprimo krila

in sence bodo vedno za teboj

Tako kot metulj z drobnim zamahom svojih kril povzroči daljnosežne spremembe, tako tudi vi, drage sodelavke, cenjeni sodelavci,
s svojimi vsakodnevnimi opravili v življenja Ljubljančank in Ljubljančanov, obiskovalcev ter vseh ostalih, ki so z našim mestom kakor
koli povezani, vnašate drobne čudeže. S svojim delom, drobnim
prhutanjem vaše požrtvovalnosti, kreativnosti, drznih in smelih idej
soustvarjate zgodbo o čarobni Ljubljani. Ljubljani, ki seže do srca
vsem, ki ji dovolijo, da jih zapelje in se jih dotakne z vsem, kar ponuja. Učinki vašega dela segajo tudi tja daleč v svet, o čemer pričajo
številne prestižne domače in tudi tuje nagrade, s katerimi se lahko
člani velike mestne družine pohvalimo.
Nikoli ne pozabite, da vsako, še tako majhno opravilo, vsaka, še
tako majhna sprememba, šteje, saj lahko povzroči pomembne
spremembe, spremembe na bolje. Zato ponosni na doseženo in z
zanosom še naprej smelo sledimo zastavljenim ciljem in ustvarjajmo
Ljubljano le še bolj ljubljeno.
Drage sodelavke in sodelavci, tudi v prihodnjem letu na široko razprite krila in energično zamahnite. V objemu sreče, veselja in zadovoljstva naj vas krila lahkotno nosijo po poti vaših sanj in izpolnjenih
želja.
Srečno 2018!

Zdenka Grozde
Direktorica Javnega holdinga Ljubljana
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Življenje piše najboljše zgodbe, včasih vesele, drugič polne navdiha
in življenjske modrosti, spet tretjič humorne in navihane, vedno pa
poučne!
Leto 2017 nam je prineslo veliko lepih zgodb, ki smo jih spisali skupaj.
Dan za dnem smo se lotevali novih in novih delovnih izzivov in ob
koncu leta lahko rečem, da smo jih opravili z odliko!
Od jeseni vaše delo spremljam z novega delovnega mesta in zares
vesela sem, ko vidim, kako radi imate svoje delo in da se zavedate,
da smo tu zaradi meščank in meščanov, saj s tem, ko izboljšujemo
njihovo kakovost življenja v Ljubljani hkrati izboljšujemo tudi nas
same in naše življenje! Cenim vašo ustvarjalno energijo in nadgrajevanje znanja, ki nas pripelje do novih idej in projektov. Včasih se mi
nekatere ideje na začetku zdijo celo (pre)drzne, ko pa jih pripeljemo
do uresničitve, so to tisti bombončki, ki nam dajejo potrditev, da nič
ni nemogoče in da se vsaka velika zmaga začne s prvim korakom!
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,
želim vam srečno, zdravo in uspešno leto 2018! Sledite svojim sanjam in srcu. Ta pot vas bo vedno peljala soncu naproti in pustila
sence daleč zadaj!

Urša Otoničar
v.d. Direktorice Mestne uprave MOL
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KABINET ŽUPANA

To je bil navdušen vzklik generalne sekretarke EUROCITIES Anne Lise Boni ob zaključku
mednarodne konference osrednje organizacije evropskih mest, ki smo jo sredi novembra gostili v Ljubljani.
Te besede so pobožale vse tiste sodelavce
Kabineta župana, ki so sodelovali pri pripravi tega izjemnega dogodka, med katerimi
moramo posebej izpostaviti sodelavke in
sodelavce Odseka za mednarodne odnose in
protokol s Klementom Čeponom na čelu ter
Karmen Žirovnik, ki so bili pod izjemno taktirko podžupanje Tjaše Ficko ves čas priprav
in med celotno konferenco v prvi bojni liniji!
Svoje delo so opravili izvrstno in za kar nekaj
stopenj dvignili standarde priprave velikih
dogodkov.

RAZVAJALI STE NAS
KOT KRALJE IN KRALJICE!

Del naše ekipe, ki je poskrbela za izjemno doživetje vseh udeležencev konference EUROCITIES. Foto: Matjaž Očko

Priprava tako velikega dogodka ne bi bila
uspešna brez sodelovanja ter predanega
dela številnih sodelavk in sodelavcev celotne mestne družine, ki so bili vsak na svojem področju vpeti v delo. Opravili so ga
vrhunsko! Čestitamo vsem, ki ste pridali
svoj kamenček v mozaik tega izjemnega
dogodka!

V Kabinetu župana se sicer tudi to leto lahko pohvalijo s številnimi
dosežki, za svoje pa štejejo tudi vse tiste uspešno zaključene projekte
in aktivnosti celotne mestne družine, pri katerih so na različne načine sodelovali – poskrbeli za izjemna odprtja, o njih na različne načine
obveščali naše prebivalce, medije in tudi mednarodno javnost, ter
meščankam in meščanom nudili podporo, pomoč in informacije glede številnih osebnih izzivov, s katerimi se soočajo pri vsakdanjem življenju. A organizacija konference EUROCITIES si letos zasluži častno
mesto na seznamu dosežkov leta 2017!
Pa naj namesto besed za spremembo govorijo številke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 konferenčni dnevi
več kot 600 delegatov
9 članov ožje delovne skupine
365 dni priprav
∞ vloženih ur dela
3 000 malih vetrnic, osrednjih simbolov konference
60 vetrnic različnih velikosti, narejenih iz recikliranih materialov
24 otrok iz vrtca Mladi rod, ki so sodelovali pri izdelavi vetrnic
40 dobrodelno obnovljenih stolov CHAIRty
85 stolov in kavčev v konferenčni kavarnici
704 spečene le-potičke
835 postreženih dišečih kav
1001 neprecenljiv spomin
in še in še

Za nas je meja le nebo, zato se v pričakovanju novih izzivov že veselimo dosežkov leta 2018! Srečno!

Podžupanja Tjaša Ficko z lastnimi dejanji promovira krožno gospodarstvo. Uganete,
iz česa je narejena njena obleka? Foto: Matjaž Očko
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PREPROSTO N A J B O L J Š I
V tokratnem prazničnem Urbanu izpostavljamo dosežke leta, na katere smo v veliki mestni družini najbolj ponosni. Vsak izmed njih ima
posebno mesto v našem spominu in prav za vsakega vemo, koliko
truda je bilo vloženega vanj. Na vsak naš dosežek je izjemno ponosen
tudi župan Zoran Janković, ki vedno izpostavi, da so sad dolgoletnega
ekipnega dela, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja sodelavk in
sodelavcev celotne mestne družine ter njihove predanosti naši prelepi
Ljubljani.
Vsaka pohvala dobro dene, zato naj tokrat najprej izpostavimo dve
izjemni priznanji (seveda ne edini), ki ju je župan letos prejel za svoje
delo. Župan vedno na prvo mesto postavlja svojo ekipo, sodelavke in
sodelavce, svoje uspehe vedno deli z nami in to je posebej izpostavil
tudi ob prejemu teh priznanj.

Priznanje za izjemen prispevek k
razvoju turizma
Turistično gostinska zbornica Slovenije je župana na letošnjih
Dnevih slovenskega turizma nagradila z najvišjim priznanjem
za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma. Izpostavili so, da je Zoran Janković ustvaril dober zgled oživitve starega mestnega jedra prestolnice, s svojo karizmo, vztrajnostjo
in pronicljivostjo pa povezuje lokalno prebivalstvo z mestom
in turisti ter gospodarstvom.

Red prijateljstva
Foto: arhiv MOL

Ljubljana, finalistka za naziv
evropsko mesto leta
Mednarodna priznanja

Več kot 500 strokovnjakov Akademije za urbanizem, organizacije, ki
promovira izjemna mesta, je letos na lastno pobudo Ljubljano uvrstilo
med tri finaliste v kategoriji evropsko mesto leta. V svoji oceni so izpostavili predvsem naše zeleno okolje, kateremu posvečamo veliko pozornosti, ter zeleno, okolju prijazno vizijo razvoja mesta, ki lepo dopolnjuje naravne danosti. Ljubljana je bila v finalu v družbi Dunaja in Bilbaa,
ki je zmagal, za kar mu čestitamo.
Župan in predsednik Rusije. Foto: Urad predsednika Ruske federacije

V začetku novembra je župan v Moskvi iz rok predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina prejel visoko odlikovanje Red prijateljstva,
eno najbolj častnih nagrad Rusije, s katerim so ga nagradili za njegov
prispevek h krepitvi slovensko-ruskih odnosov in ohranjanja spomina
na ruske in sovjetske vojake, ki so padli na slovenskem ozemlju v času
1. in 2. svetovne vojne.

Foto: The Academy of Urbanism
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Nagrada za odgovorni turizem

Turizem Ljubljana je v Londonu prejel prestižno nagrado WTM Responsible Tourism Award v kategoriji najboljša komunikacija na področju odgovornega turizma. Strokovno žirijo je prepričal trajnostno usmerjen
razvoj Ljubljane, še posebej pa so izrazili navdušenje nad rezultati, ki jih
je Ljubljana dosegla v kratkem obdobju. Dosežku dajo dodatno težo še
podatki, da je komisija prejela več kot 500 vlog, med katerimi je izbrala
12 finalistov – samo tri iz Evrope, nagrajena pa je bila Ljubljana.

Conventa Best Event Award

Januarja, takoj po izteku leta, ko je Ljubljana nosila naziv Zelena prestolnica Evrope 2016, smo za informacijsko točko Točka.Zate., v kateri
je vse leto potekal pester zeleno obarvan program, prejeli prestižno
nagrado Conventa Best Event Award 2016 v kategoriji komunikacije
podjetij s porabniki.

Del ekipe ZPE. Foto: Nik Rovan
Ponosna ekipa Mestne občine Ljubljana in Turizma Ljubljana s podžupanjo Tjašo Ficko
in direktorico Petro Stušek na čelu. Foto: Nino Verdnik, vir STO

Dva naslova URBACT dobrih praks

Na URBACT razpisu za dobre prakse, programu evropskega teritorialnega sodelovanja, smo letos prejeli kar dva naziva dobrih praks, in sicer za
Čebeljo pot in za vključevanje prebivalcev preko Pobud meščanov.
Inovativna in kreativno zasnovana Čebeljo pot, ki jo v nadaljevanju Urbana tudi podrobneje predstavljamo, v prvi vrsti poudarja pomen čebel za
naše preživetje in varnost hrane, projekt Pobude meščanov pa spodbuja
neposredno komunikacijo meščank in meščanov z županom in Mestno
upravo, s čimer omogočamo aktivno sodelovanje prebivalcev pri razvoju
mesta, krepimo njihovo pripadnost, hkrati pa so njihove povratne informacije dobra osnova za naše nadaljnje delo.

Kolesarjem prijazno mesto

Ljubljana se je letos znova uvrstila na lestvico 20 kolesarjem najbolj prijaznih mest na svetu. Zasedli smo visoko 8. mesto. Ocenjenih je bilo
kar 136 mest in na podlagi 14 kriterijev so nato sestavili lestvico 20 kolesarjem najbolj prijaznih mest. Pri ocenjevanju našega mesta so poudarili, da je naslov Zelena prestolnica Evrope 2016 dodatno spodbudil
kolesarjenje v mestu, kot ključni element pa so izpostavili pozitivno
promocijo kolesarjenja.

Prav vsakega od prejetih priznanj
se neizmerno veselimo, hkrati
pa se zavedamo, da s seboj
nosi odgovornost za naše
prihodnje delo.
Priznanji sta prevzeli Maruška Markovčič in Branka Grum

URBAN

7

PREMIKI NAPREJ
U

Sekretariat MU MOL, Oddelek za varstvo okolja MU MOL,
oddelek za ravnanje z nepremičninami MU MOL,
Zavod za oskrbo na domu ljubljana

Spremembe v družbi, ki so velikokrat povezane tudi s hitrim razvojem,
zahtevajo prilagajanje novim situacijam in izkoriščanje razvojnega potenciala. Vsi ti premiki naprej, dobre in uresničene ideje, ki se zgodijo tudi v
naši veliki mestni družini, ne smejo ostati neopaženi, saj je dobre izkušnje
pomembno deliti z drugimi. Tudi to je razlog, da smo se v uredništvu Urbana odločili predstaviti dobre prakse, take, ki so dobile tudi priznanja
različnih institucij in smo na njih izredno ponosni, in tudi take, ki nagrad
niso prejele, pa so za občutek zadovoljstva izrednega pomena.

PREDANOST SRCNIH PROSTOVOLJCEV
Maja so v Zavodu za oskrbo na domu izvedli dobro obiskan Dan odprtih vrat, s katerim so obeležili 15 let delovanja, oktobra pa na Gospodarskem razstavišču izpeljali že 5. letno srečanje uporabnikov, ki se ga je udeležilo
okoli 400 uporabnikov, njihovih svojcev, sodelavcev in
prostovoljcev.

Foto: Mateja Zabukovec

V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana so poleg osnovne dejavnosti in že utečenih aktivnosti letos izvajali tudi nove, pri
katerih so veliko pozornosti namenili področju vključevanja
uporabnikov v socialno okolje z razvijanjem prostovoljstva in
z organiziranjem medgeneracijskih dogodkov in aktivnosti za
uporabnike in njihove svojce. Veliko pozornosti so namenili
pojavu demence. Med drugim so se pridružili tudi projektu
Za demenci prijazno skupnost, katerega nosilec je združenje
Spominčica. V sklopu projekta bodo, skupaj z drugimi partnerji, v letu 2017 in 2018 izvedli izobraževanja za strokovne delavce, formalne in neformalne oskrbovalce ter druge zainteresirane v oskrbi za osebe z demenco v lokalnem okolju.
Rezultati dobrega medsebojnega sodelovanja med zaposlenimi, uporabniki in njihovimi svojci ter trud in predanost srčnih
prostovoljcev prispeva k prepoznavnosti zavoda ne le v Mestni občini Ljubljana, temveč tudi v nacionalnem okviru. Vse to
potrjujejo številne pohvale uporabnikov in tudi javna priznanja. S projektom A-Qu-A, socialni servis ter program organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega povezovanja,
so zmagali na natečaju za naj izboljšavo v javni upravi Premik
naprej 2017. Natečaj je namenjen prepoznavanju in promociji
dobrih ter inovativnih praks, spodbujanju ustvarjanja ter razvoju inovativnih premikov za bolj učinkovito in uspešno javno
upravo kot gibalo družbenega razvoja.
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Oddelek za ravnanje z nepremičninami MU MOL v letošnjem letu
med drugim beleži:
- izdelavo elaboratov za izvedbo vpisa v uradno evidenco katastra
stavb za vse vrtce v Mestni občini Ljubljana
- pridobitev vseh zemljišč v k.o. Moste, potrebnih za izgradnjo nove
ceste Ambrožiča Novljana, ki je pomembna za realizacijo projekta
IKEA
- pridobitev zemljišč, potrebnih za realizacijo gradnje telovadnice za
OŠ Vižmarje-Brod
- odkup zemljišč na Metelkovi, kjer bo JP LPT uredil parkirišče
- začetek zemljiškoknjižnega urejanja večjega števila cestnih parcel,
ki v preteklosti še niso bile vknjižene v korist MOL
- povečano število izdanih odločb o komunalnem prispevku, tudi zaradi gradnje nove komunalne opreme
- ureditev dostopa za invalide z dvižno ploščadjo v Hiši eksperimentov
Posebna pohvala velja sodelavcem, ki so z učinkovitim in dodatnim
delom omogočili, da je bil velik obseg dela pri oddaji baze NUSZ za
MOL pravočasno opravljen.

IZBOLJŠAVE DELOVNEGA OKOLJA
Poleg zmagovalnega projekta sta se med finaliste natečaja Premiki naprej 2017 uvrstila še dva projekta Mestne občine Ljubljana, in sicer avtomatizacija prenosa podatkov iz samodejnih merilnih naprav (radarjev)
v zaledni sistem in povezava s sistemom za poslovno obveščanje ter
zvočna postaja Ljubljana.
Prvi projekt so na natečaj prijavili sodelavci Centra za informatiko. Pri
tej nalogi so informatiki sodelovali z Mestnim redarstvom. S tako vzpostavljeno informacijsko rešitvijo so ukinili izvajanje ročnega prenosa
podatkov preko USB ključkov ter preprečili možnost izgube podatkov.
Vodstvu Mestnega redarstva so tako ustvarili tudi podlage za še bolj
učinkovito planiranje in organizacijo dela ter hitro in natančno izdelavo
poročil.
Pomembna naloga, kjer so sodelovali sodelavci Centra za informatiko in
Kabineta župana je prenova spletnega mesta www.ljubljana.si. Spletna
platforma je izrazito vsebinske narave, hkrati pa upošteva uporabniško
izkušnjo. Oblikovna zasnova spletnega mesta je prilagodljiva in optimizirana za vse mobilne naprave. Ponosni smo tudi, da je spletno mesto v
celoti prilagojeno osebam z oviranostmi.

V referatu za vzdrževanje upravnih prostorov MOL so letos uspešno rešili problem pregrevanja pisarniških prostorov v upravni zgradbi Kresija,
ki stoji na bogatem arheološkem področju. Ljubljana, nekoč bivališče
Venetov, Ilirov in Keltov in kasneje starih Emoncev, je vsa bogato prepredena z ostalinami daljnega časa. Zaradi vsega tega je bilo potrebno
sodelovati z Zavodom za kulturno dediščino Slovenije in upoštevati
njihove smernice. V atriju objekta je bilo potrebno vgraditi hladilni agregat. Potreben je bil izkop gradbene jame. Hkrati so potekala arheološka
izkopavanja.
Za izvedbo omenjenega projekta so sodelavci referata v okviru natečaja Premik naprej 2017 dobil priznanje za izvedbo tega kompleksnega
projekta.

INOVATIVNOST PRINAŠA REZULTATE
Uspešen projekt izdelave papirja iz japonskega dresnika so v letošnjem
letu nadaljevali z veliko prostovoljno akcijo nabiranja olesenelih delov
rastline ter skupaj s sodelavci mestne uprave in javnih podjetij zbrali
preko 1600 kg surovine. Celovit pristop k ravnanju z invazivnimi rastlinami po principu krožnega gospodarstva so skupaj z različnimi partnerji
uspešno prijavili tudi na EU razpis Urban Innovative Actions in pridobili
nekaj več kot 4 milijone EUR. V naslednjih letih bodo z vključevanjem
prebivalcev spoznavali različne invazivne rastline, jih predelovali v koristne izdelke, predelali v vhodne surovine za industrijo, jih namenili za
prehrano, izdelovali barvila in pripravke proti rastlinskim škodljivcem in
drugo. Nov poslovni model bo omogočal nova zelena delovna mesta in
vključeval tudi težje zaposljive ljudi.

V Mestnem parku Rakova jelša je bil letos zgrajen
most čez Lahov graben, ki je povezal parkovni del in
območje za vrtičkarje. Projekt je nastal kot potreba
premostitve vodotoka Lahov graben. Oblika in zasnova brvi se navezuje na že urejeni mestni park.
Glavni gradnik brvi so tako leseni ožgani tramovi.
S projektom Zvočne postaje so se med finaliste na natečaju Premik
naprej uvrstili tudi sodelavci Oddelka za varstvo okolja. Zvočna postaja
je posebna interaktivna instalacija, ki omogoča celovit pregled obremenjenosti okolja s hrupom, dosežke MOL na področju trajnostnega
razvoja in stanje okolja v Ljubljani.

Čebelja pot je projekt, ki je zaživel že v prejšnjih letih. Letos se je k projektu priključil že 32. partner. S številnimi aktivnostmi so dosegli mednarodno prepoznavnost in prejeli tudi več nagrad, med drugim naslov
URBACT, kjer so nagrado za dobro prakso prejeli med skoraj 300 evropskimi mesti. Oblikovali so turistične in pedagoške programe na temo
čebelarjenja v Ljubljani in zasnovali urbana čebelja domovanja. Sredi
leta so postavili urbani čebelnjak v Botaničnem vrtu. Hišica, v katero so
postavljeni panji, je hkrati tudi informacijska točka, ki pripoveduje o tradicionalni in sodobni kulturi čebelarjenja.
Ob Vojkovi cesti so uredili novo vrtičkarsko območje s 64 vrtički. Območje je opremljeno s skupnimi objekti, v katerih so omarice za shranjevanje orodja, prostori za druženje, zbiralniki za deževnico in vodovodni
priključek. Ob vrtičkih so zasadili javni sadovnjak z 90 drevesi jablan,
hrušk in češenj.
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REVIZIJA

S POHVALO
U

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO MU MOL

V Službi za notranjo revizijo med največje dosežke,
najpomembnejše nagrade in najlepše uspehe, štejejo mnenja in komentarje revidirancev.

»Že v preteklih letih smo lahko s svojimi predlogi vplivali na vsakoletno
področje revidiranja. Verjamemo, da bo tudi v prihodnje tako. Na ta način se najbolje zagotavlja prispevek notranje revizijske službe k izboljšanju našega poslovanja in naše organizacije.« Gasilska brigada Ljubljna
»S celotno revizijo smo zelo zadovoljni. Revizor je kulturno in strokovno,
kooperativno in strpno vodil celoten postopek, opozoril na nekatere
probleme, nepravilnosti in očitno zelo temeljito opravil svojo nalogo.«
Osnovna šola Prule
»Sodelovanje s Službo za notranjo revizijo je izredno koristno in služi za še
boljše poslovanje revidirane enote.« JZ Šport Ljubljana
»Pri notranji reviziji nam je bil še posebno všeč korekten odnos, možnosti
dogovorov, pojasnila in svetovanja, ki bodo koristna pri nadaljnjem delu.
Zelo smo bili zadovoljni s sodelovanjem.« Zavod za oskrbo na domu
»Zahvaljujemo se za sodelovanje in pomoč tudi med letom, izven revizijskega postopka.« Glasbena šola Franca Šturma
»Revizorka je bila v času revidiranja našega zavoda izjemno korektna in
prilagodljiva. Upoštevala je dinamiko našega dela in bila dostopna za vsa
morebitna vprašanja. Svoje delo je opravila profesionalno.« Osnovna
šola Bičevje
»Izvajanje notranje revizije upravnega poslovanja smo sprejeli kot objektiven zunanji pregled na vodenje predmetnih upravnih postopkov, na
podlagi katerega smo dobili koristne nasvete za izboljšanje našega poslovanja.« Javni stanovanjski sklad MOL
»Še enkrat hvala za sodelovanje na 6. mednarodni konferenci IIA-Slovenskega inštituta. Več kot 160 notranjim revizorjem, zaposlenim v različnih
inštitucijah (bankah, zavarovalnicah, gospodarskih družba, pa tudi javni
upravi in občinah), smo pokazali in dokazali, da se povsod da! Če so le
pravi ljudje na prvih mestih! Nas veseli, da vam je uspelo postaviti trden
in učinkovit sistem nadzora nad porabo proračunskih sredstev mestne
občine in vam želim veliko uspehov še naprej!« Polona Prgar Guzaj,
predsednica
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IZZIV JE

GONILNA SILA
U

SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA MU MOL

Področje javnega naročanja v Mestni občini Ljubljana je velik izziv. Ravno izziv je gonilna sila pri
doseganju ciljev in poslanstva Službe za javna
naročila MOL, kjer skrbijo za pripravo in izvedbo postopkov javnega naročanja na področju
blaga, storitev in gradenj. Sodelujejo z različnimi naročniki, saj želijo postati najboljši servis na
področju nabave.
V iztekajočem letu 2017 je v teku mnogo projektov, ki pozitivno
vplivajo na počutje meščank in meščanov in tudi obiskovalcev
mesta. Veliko projektov je trajnostno naravnanih in usmerjenih
k zagotavljanju kakovostnega življenja in izobraževanja vseh generacij. Nekaj najpomembnejših je: energetska sanacija vrtca Pod
Gradom, enota Prule, vrtca Mojca, enota Tinkara, vrtca Vodmat,
Korytkova 24 in 26, in vrtca Mladi rod, enota Čira čara, obnovitev
in ureditev dela Gallusovega nabrežja, izgradnja telovadnice Maksa Pečarja, izgradnja novega vrtca Pedenjped, enota Kašelj, ureditev družinskega parka Muste, nakup stacionarnega merilnega
sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, sklenitev javno-zasebnega
partnerstva za energetsko obnovo devetinštirideset večjih javnih
mestnih stavb z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja
stavb.
Leta 2011 so začeli na področju javnega naročanja aktivno sodelovati s številnimi javnimi zavodi. S tem je bil narejen velik korak
k sodelovanju z drugimi naročniki v MOL, ki se je izkazal za pot
v pravo smer. Sodelovanje se z leti še poglablja. V letu 2017 so si
zadali, da istovrstne javne zavode na področju nabave še bolj povežejo in dosežejo večjo pretočnost znanja med njimi, kar se bo
odrazilo tudi v višji strokovnosti pri aktivnostih kot so: raziskava
trga, implementacija predpisov ob pripravi potreb blaga, storitev
in gradenj, zmanjšanje administracije v fazi izvedbe nabave tako
na strani ponudnikov kot naročnikov ter izvedba skupnega naročanja istovrstnih potreb z namenom doseganja večjih prihrankov
pri porabi javnih sredstev. Prav tako vse naročnike v Ljubljani, ki
imajo potrebe po nabavi živil, spodbujajo, da del živil kupujejo po
sistemu »kratkih verig« in s tem pripomorejo k večji lokalni samooskrbi.
Vsak član Službe za javna naročila Mestne občine Ljubljana predstavlja košček v mozaiku, ki sestavlja unikatno celoto pri doseganju rezultatov v obliki uspešno izpeljanih javnih naročil. Rezultat
so zgoraj omenjeni projekti, na katere smo lahko ponosni vsi Ljubljančani in Ljubljančanke!

PODPORNE SLUŽBE V DOBRO MEŠČANOV

U

SLUŽBA ZA ORGANIZIRANJE DELA MESTNEGA sveta MU MOL, SLUŽBa ZA LOKALNO SAMOUPRAVO MU MOL

Eden izmed elementov za kakovostno delo organov odločanja so ustrezne podporne službe. Sodelavci,
ki skrbijo za organizacijo dela mestnega sveta in povezovanje lokalnih skupnosti nedvomno prevzemajo
to vlogo. Leto 2017 je poleg dobro opravljenega dela zaznamovalo tudi skupno druženje.

ZAVEZANI
TRANSPARENTNOSTI

Služba za organiziranje dela mestnega sveta
nudi strokovno pomoč mestnemu svetu ter
njegovim komisijam in odborom. Letos so veliko pozornosti namenili transparentnosti in
postavili nove, višje standarde. Spletna stran

Naložba v zdravje je pametna naložba, ki se vedno obrestuje Pod vodstvom Tatjane Zavašnik bodo SODMSjevci še naprej aktivno sodelovali in pomagali pri izvajanju MOLovega Načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu.

mestnega sveta omogoča prebiranje vseh
gradiv, uvrščenih na seje mestnega sveta,
vseh sprejetih sklepov, magnetogramov,
zapisnikov ter video posnetkov sej mestnega sveta na enem mestu. Seje si je mogoče
ogledati tudi »v živo«. Vsakdo lahko v elektronski obliki vloži pripombe na splošne
akte, ki jih obravnava in sprejema mestni
svet. Z vzpostavljenimi standardi so se postavili ob bok Državnemu zboru RS.
Dobri odnosi med sodelavci se kažejo tudi
v obliki druženj in različnih športnih aktivnostih. Tatjana Zavašnik bdi nad organizacijo in
je gonilna sila Društva rekreativcev DR MOL.
V oktobru so po nekajmesečni tekaški vadbi
ekipno že petnajsto leto sodelovali na Ljubljanskem maratonu, se udeležili Teka trojk in
drugih tekaških dobrodelnih prireditev. Skupaj osvajajo tudi osnovne veščine curlinga, kegljanja, teka na smučeh in drugo. V zimskem
času se bodo dobivali v telovadnici in izvajali
funkcionalno vadbo z lastno težo telesa.

NAGRADA ZA ZELENO USMERJENOST
Zelena in krožna usmerjenost postaja vse
bolj prepoznana in pomembna. Sledijo ji tudi
sodelavci Službe za lokalno samoupravo.
Letos jim je uspelo zmanjšati največji odstotek porabljenega papirja v MU MOL, glede
na leto 2010. Nagrajeni so bili z vodenim
ogledom po Plečnikovi Ljubljani. Pravzaprav
»lokalci« so tako junija postali turisti v našem
mestu. Turistični vodnik iz Turizma Ljubljana
Miro Gračanin jih je popeljal od vedno živahne tržnice preko čudovitih ljubljanskih mostov vse do Plečnikove hiše v Trnovem.
Srečanje so zaključili s predavanjem »Na poti
v krožno gospodarstvo«. Sodelavka Nina iz
Snage jim je predstavila nekaj dobrih praks.
Predavanje jim je bilo všeč in vključili so ga v
»Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL«, ki ga izvajajo v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi.

Kljub temu, da Ljubljano vsi dobro poznajo, so sodelavci Službe za lokalno samoupravo na vodenem ogledu odkrili veliko novosti, ki jih skriva mestno jedro. Foto: arhiv SLS
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LJUBLJANA JE VARNO MESTO
U

ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO MU MOL,
INŠPEKTORAT MU MOL, MESTNO REDARSTVO MU MOL, GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA

Marca je Ljubljana prejela Slovensko veliko nagrado varnosti (Slovenian Grand Security Award) za najbolj
varno mesto za leto 2016 v kategoriji mestnih občin. To je najvišja nagrada s področja varnosti v Sloveniji,
ki se podeljuje za inovativni prispevek pri razvoju in uveljavljanju varnosti. V obrazložitvi nagrade med
drugim piše, da Ljubljana področju zagotavljanja javne varnosti namenja veliko pozornosti in v ta namen
organizira različne akcije, posvete in konference. Izpostavljeno je tudi dobro sodelovanje. Varno se v mestu počutimo tudi zaradi institucij, ki skrbijo za red in tistih, ki nam, če do nesreče že pride, srčno in profesionalno pomagajo.

POHVALE IN OBČUDOVANJA
Na Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo so v preteklem
letu pripravili 45 različnih vaj ter usposabljanj, vse s ciljem krepitve sistema zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Ljubljana. Skupno se
je vaj in usposabljanj udeležilo več kot 1000 članov različnih reševalnih
enot in organizacij. Maja je potekala 19. Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov, izvedli pa so tudi 12. Mednarodno konferenco kriznega
upravljanja. Več kot polovico tem in predavanj so pripravili in predstavili
sodelavci oddelka. Predstavili so primere dobrih praks komunikacij v
času izrednih razmer ter tehnične novosti. Na konferenci je sodelovalo
več kot 50 gostov iz Slovenije in 16 evropskih mest.

Skupaj z Gasilsko brigado Ljubljana, Fakulteto za družbene vede, Inštitutom za vodarstvo, Gasilsko zvezo Slovenije, Upravo RS za zaščito
in reševanje ter drugimi sodelujejo v projektu ICS (Incident command
system), katerega cilj je poenotiti sistem vodenja interventnih služb,
poveljevanja, poročanja, odločanja in sledenja za potrebe različnih ravni
sistema zaščite, reševanja in pomoči.
Ljubljanska Enota za hitre intervencije se je usposabljala na mednarodni reševalni vaji ''Istra 2017'', s scenarijem večjega rušilnega potresa.
Z vestnostjo, požrtvovalnostjo in profesionalnim pristopom je enota
požela tako pohvale kot tudi občudovanja ocenjevalcev in ostalih udeležencev. Na vaji so sodelovali tudi sodelavci Gasilske brigade Ljubljana.
Le-ti so bili aktivni tudi na obsežni vaji Tlake, katere scenarij je bila večja
množična železniška nesreča. V mesecu oktobru so izvedli več vaj na

Sodelovanje različnih reševalnih služb na terenu. Foto: Julij Jeraj

Vsem 35 prostovoljnim gasilskim enotam je bila že drugo leto zapored
omogočena posodobitev osebne zaščitne gasilske opreme preko proračuna MOL. Iz sredstev požarnega sklada MOL so prostovoljnim gasilskim društvom sofinancirali nakup 5 novih vozil za prevoz moštva in 2
večnamenskih gasilskih vozil. Finančno so podprli tudi druge organizacije,
in sicer gorske reševalce, reševalce iz jam, reševalce z višin in iz globin, tabornike ter skavte, radioamaterje in 3 društva vodnikov reševalnih psov.
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ključnih objektih v Ljubljani, med drugimi v Regijskem centru za ravnanje z odpadki ter v podjetju Lek.
Letošnje leto je zaznamovala borba za pošteno vrednotenje slovenskih
poklicnih gasilcev in sodelovanje pri oblikovanju osnutka Zakona o gasilstvu s konstruktivnimi pripombami in predlogi.

Gasilska brigada Ljubljana je letos praznovala že 95 let obstoja. Tudi letos se je dokazala v številnih intervencijah (na fotografiji požar v Dravljah). Sodelovali so tudi
pri dveh večjih intervencijah izven Mestne občine Ljubljana, in sicer pri požaru poslovnega objekta v Medvodah in pri odmevnem požaru v podjetju Kemis.

HITRO IN UČINKOVITO

DELO OBRODILO SADOVE

V Gasilski brigadi Ljubljana se zavedajo, da se trend večanja števila posredovanj v nesrečah nadaljuje, zato temu primerno načrtujejo njihove
aktivnosti. Poleg načrtnega opremljanja z vozili in opremo je delo usmerjeno tudi v usposabljanje, izobraževanje ter urjenje za delo na terenu.

Sodelavci Inšpektorata MU MOL so letos, po dveh letih intenzivnega dela, dosegli zmanjševanje števila prejetih prijav in zaznanih
prekrškov. To je posledica dela v preteklosti, ko so s preventivnim opozarjanjem in izvajanjem periodičnih nadzorov na problematičnih področjih uspeli izboljšati vedenje uporabnikov. Takšna
področja so npr. raba javne površine, taksi prevozi, zbiranje in
odlaganje komunalnih odpadkov, kjer so s Snago sodelovali na
področju nadzora nad zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki in plačilo voznine na mestnih avtobusih, kjer so sodelovali s
sodelavci LPP-ja. Spremembo zavesti zavezancev in kršiteljev jim
je torej uspelo doseči s hkratnim izvajanjem nadzorov, intenzivnim delom ter sodelovanjem z ostalimi organi in podjetji velike
mestne družine.

Obseg dela Gasilske brigade Ljubljana v številkah
V prvih desetih mesecih so zabeležili 1846 dogodkov, in sicer:
•

681 krat je bil vzrok intervencije požar,

•

614 krat so nudili različno tehnično pomoč,

•

306 krat so posredovali v prometnih nezgodah,

•

95 krat je šlo za odstranjevanje potencialne nevarnosti,

•

87 krat so posredovali ob nesrečah z nevarnimi snovmi,

•

44 krat so reševali živali,

•

19 krat so posredovali ob nesrečah na vodi.

Delo sodelavcev Gasilske brigade je cenjeno tudi v mednarodnem merilu, kar potrjuje dejstvo, da so bili povabljeni v mednarodni projekt
imenovan Volfire, kjer sodelujejo z uveljavljenimi strokovnjaki iz Irske,
Češke ter Turčije. Namen projekta je urjenje turških poklicnih gasilcev
za poučevanje in usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Zaupana jim je
bila naloga, da izvedejo 10 dnevno usposabljanje, kjer je v vlogi inštruktorjev sodelovalo kar 18 sodelavcev.

Sodelovanje se je izrazilo tudi pri oblikovanju predlogov za spremembe predpisov tako na občinski kakor tudi na državni ravni.
Med najpomembnejše spremembe se uvrščajo spremembe
Gradbenega zakona in Zakona o cestah.
Večletna prizadevanja in aktivnosti so rodile spremembe tudi
pri Zakonu o občinskem redarstvu, ki je sodelavcem Mestnega
redarstva MU MOL omogočil spremembe na delovnem in organizacijskem področju. Tudi sicer je za njimi aktivno leto, saj so sodelovali v nacionalnih akcijah, na prireditvah in v izobraževalnih
ustanovah, kjer so širili prepoznavnost in znanje. Ob tem so tudi
pri njih krepili sodelovanje s sodelavci velike mestne družine, ki
je konkretne rezultate pokazalo pri vpeljavi avtomatizacije procesov s poudarkom na hitrem, enostavnem in ekonomičnem delu
organa.
Nadzor hitrosti s samodejno merilno napravo, nameščeno v stacionarnih ohišjih, je eden izmed trajnih ukrepov letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Z napravo upravlja Mestno redarstvo.
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PO POTI KROŽNE PRIHODNOSTI
Javni holding in ljubljanska javna podjetja aktivno sooblikujejo prostor, znotraj katerega delujejo. Temelji, na katerih sloni njihovo delo in na katerih gradijo, so uporabniki
njihovih storitev, okolje, v katerem delujejo, ter sodelavci, ki predstavljajo neprecenljiv kapital, s katerim uresničujejo v letošnjem letu sprejete petletne strateške načrte. Z vizionarskim delom in odgovornostjo do prihodnjih generacij preraščajo svoje
okvire in s spodbujanjem sprememb vedenja in mišljenja poganjajo razvoj Ljubljane v
smeri zelene, krožne prihodnosti.

ZELENI ZA BODOČE GENERACIJE
U

JAVNI HOLDING LJUBLJANA

V letošnjem letu so v Javnem holdingu Ljubljana s sprejetjem strateškega načrta začrtali
temeljne usmeritve za obdobje prihodnjih
petih let. V središču pozornosti in delovanja
bo še naprej odgovornost do vseh deležnikov
družbe ter družbenega in naravnega okolja,
prizadevali pa si bodo tudi, da bo skupina
še naprej poslovala v dobrobit meščank in
meščanov ter z mislijo na okolje in kakovost
bivanja prihodnjih generacij. Z vzpostavitvijo
centra vse na enem mestu, ki je eden izmed ciljev v strateškem načrtu, bodo meščankam in
meščanom storitve javnih podjetij še bolj približali, saj bodo za uporabnike na enem mestu
združili vse aktivnosti in informacije povezane
z javnimi podjetji ter odgovornimi praksami.

V kateri fazi je projekt? Projekt je v fazi pregleda nabora storitev, ki so jih pripravili sodelavci
JHL in javnih podjetij. Informatiki trenutno preučujejo, kakšno informacijsko-tehnično podporo zahteva posamezna predlagana storitev.
Procesno delovanje na podpornih procesih, katero je vzpostavljeno že nekaj let, so se s ciljem še
večje učinkovitosti in storilnosti celotne skupine, odločili nadgraditi in tako optimizirati delovanje
in povišati učinkovitost pri delu.
Posebno pozornost so letos namenili ozaveščanju mladih. Uporabili so nove tehnologije in v sodelovanju z javnimi podjetji posneli virtualno-realni video (VR video), ki gledalcu na inovativen način
ponudi doživetje o tem, kakšno je kakovostno bivalno okolje, za katerega skrbijo tako javna podjetja kot tudi vsi, ki v njem živijo, delajo ali ga obiščejo, pa tudi doživetje, kakšno bi bilo, če za okolje
ne bi skrbeli. S tako izkušnjo želijo gledalcem pokazati, da je ohranjanje kakovostnega bivalnega
okolja skupna odgovornost, ki zahteva sodelovanje vseh ter jih aktivno vključiti v sooblikovanje
zelene prihodnosti.

Točka Vse na enem mestu bo uporabnikom
približala delovanje javnih podjetij. O tem,
kako poteka delo projektne skupine smo se
pogovarjali z vodjo Vilijem Ervešem iz JHL.
Kdo sestavlja projektno ekipo in kako bo
potekalo vaše delo? Sestavljajo jo sodelavci,
ki dobro poznajo storitve, ki jih posamezno
podjetje ponuja uporabnikom. Gre predvsem za strokovnjake s finančno-računovodskega in informacijskega področja. S
skupino sodeluje tudi komunikacijski kolegij
in pri posameznih vprašanjih tudi drugi sodelavci. Skupina pripravlja predloge in jih
usklajuje z vodstvom.
Močna virtualna izkušnja med mladimi vzpodbuja k spremembi vedenja. Foto: arhiv JHL
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S spoštovanjem največjega naravnega bogastva,
pitne vode, sodelavci JP Vodovod-Kanalizacija izkazujejo tudi spoštovanje do življenja.
Foto: Matjaž Očko

KANALIZACIJA V
VSAKO HIŠO
U

jp vodovod-KANALIZACIJA

ZRAK V LJUBLJANI BO
ŠE ČISTEJŠI
U

ENERGETIKA LJUBLJANA

S sprejetjem strateškega načrta za obdobje
2017 – 2021 so v JP Vodovod-Kanalizacija zastavili strateške cilje, s katerimi bodo sledili
viziji družbe. Z namenom nemotenega izvajanja svojega poslanstva bodo dograjevali, obnavljali in optimizirali oskrbovalna sistema, ter
sledili zmanjševanju vodnih izgub.

V skladu s strateškimi načrti za obdobje 2017 – 2021 v Energetiki Ljubljana glavnino naporov usmerjajo v okrepitev in obnovo sistema daljinskega ogrevanja ter v
izgradnjo novih virov visoko učinkovite soproizvodnje. Začeli so tudi s ključnimi
aktivnostmi v sklopu projekta prigradnje plinsko-parne enote, ki predstavlja največjo razvojno naložbo doslej. Z njo bodo nadomestili dva najstarejša od sicer
treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL in s tem zmanjšali uporabo premoga
za dobrih 70 %.

Evropska komisija je avgusta odobrila sredstva za sofinanciranje trenutno največjega
slovenskega kohezijskega projekta. To je
nagrada za skoraj deset let strokovnega dela,
analiz, pisanja vlog, preračunov in opcijskih
študij. Po zaključku projekta, leta 2020, bo kanalizacija pripeljana praktično v vsako ljubljansko hišo. Vrednost projekta je 111 milijonov
evrov in bo financiran iz državnega, lokalnih
in evropskih sredstev. Dogradila se bo kanalizacija v občini Medvode in Vodice ter zgradil
12,1 km dolg povezovalni kanal C0, ki bo vodil
do Centralne čistilne naprave Ljubljana. Novost pri čistilni napravi bo večja kapaciteta in
nadgradnja s terciarno stopnjo čiščenja, ki bo
iz odpadne vode odstranjevala tudi fosforjeve in dušikove spojine. V štirih aglomeracijah
zelene prestolnice bo, skupaj z obnovo in
dograditvijo vse ostale infrastrukture, zgrajenih kar 88 km manjkajočega kanalizacijskega
omrežja, s tem pa se bo stopnja priključenosti
na kanalizacijo v Ljubljani povečala na kar 98
odstotkov. Dela bo ogromno, a se ga veselijo,
saj jih poganjata odgovornost in spoštovanje
do neprecenljivega naravnega vira – pitne
vode.

Obstoječe ozaveščevalne aktivnosti o učinkoviti rabi energije za svoje uporabnike in druge občane bodo nadgradili tudi s spodbujanjem uporabe obnovljivih
virov energije, in sicer s projektom postavitve sončnih elektrarn na javnih površinah MOL po modelu soudeležbe občanov, ki ne morejo postaviti fotovoltaičnih
panelov pri sebi doma.
V konzorciju s podjetjem GGE so s projektom »Pametni sistemi toplotne energije – PSTE« uspešno kandidirali na evropskem razpisu. Primarni cilji projekta so
zagotoviti povečanje učinkovitosti ljubljanskega vročevodnega sistema (znižanje
izgub, nižja poraba goriv in emisij CO2) in energetsko ozaveščanje meščanov skozi namenski spletni portal.
Pridobili so tudi certifikat kategorije D za opravljanje letov z brezpilotnimi zrakoplovi - droni. S tem so postali eden od zgolj dveh imetnikov takega dovoljenja v
Sloveniji. V sklopu letov bodo lahko izdelovali 2D in 3D karte ter izvajali preračune
kubatur različnih materialov. Njihovi droni so opremljeni s padalom, zato so primerni tudi za uporabo na urbanem območju.

Prijavite se v brezplačen sistem obveščanja
Od letošnjega leta je uporabnikom Energetike Ljubljana in JP Vodovod-Kanalizacija na voljo brezplačen sistem obveščanja. Na brezplačno SMS obveščanje o delih na omrežjih Energetike Ljubljana se lahko prijavite
na www.bivanjudajemoutrip.si ali preko mobilnega
portala m.te-tol.si. Na spletni strani www.vo-ka.si pa
se lahko prijavite v sistem obveščanja ob večjih motnjah ali izrednih razmerah na vodovodnih sistemih v
upravljanju JP Vodovod-Kanalizacija.
Bivanju dajemo utrip. Foto: arhiv JPE
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BITI PRIPRAVLJEN POMENI ŽE NAPOL ZMAGATI
U

SNAGA LJUBLJANA

Odgovornost in prizadevanje sta glavna gibalca zadovoljstva, ugotavljajo filozofi od Spinoze do Nietzscheja. Prav z odgovornostjo in
s prizadevanjem so v Snagi Ljubljana dosegli velike spremembe. Te
jih navdajajo z upanjem, da bodo ta svet, ko ga bodo zapustili, malo
boljši, kot je bil takrat, ko so prišli nanj.
Med vsemi glavnimi mesti osemindvajseterice ima Ljubljana najboljši sistem ravnanja z odpadki, ki dosega najvišji delež ločeno
zbranih odpadkov, Ljubljana pa je prvo glavno mesto v EU, ki je
stopilo na pot k Zero Waste družbi. Šele čez 20 let bo zares viden
zgodovinski pomen te odločitve.
Za Snago sta dve leti delovanja RCERO Ljubljana, enega najsodobnejših, največjih in najbolj trajnostnih centrov za ravnanje z odpadki. V projektu sodeluje že 50 občin, zato je regijski center tudi primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin.
Prevzeli so aktivno vlogo v okolju, kjer se linearni gospodarski model spreminja v krožnega: razvijajo nove poslovne modele, zapirajo
krožne zanke, znižujejo porabo surovin, spodbujajo (bolj) odgovorno obnašanje potrošnikov ...
V luči družbeno odgovornih aktivnosti v prvi plan postavljajo ljudi in
ne več odpadkov. Na eni strani so tisti, ki v območju udobja izbirajo in kupujejo, na drugi tisti, ki v suženjskih razmerah šivajo poceni
oblačila, pridelujejo kavo in kakav ter izkopavajo strupene kovine
za naše pametne telefone. Spodbujajo prakse, ki so manj udobne,
toda bolj trajnostne in boljše za celotno družbo.
Njihovo prodornost, inovativnost in dobre rezultate prepoznavajo tudi drugi: v tem letu beležijo največ obiskov Snage ter na drugi
strani povabil na različne dogodke doma in v tujini doslej. Pripravljeni so na še bolj dejavno soustvarjanje družbe, ki je usmerjena
v večjo kakovost življenja in blaginjo vseh ljudi. Biti pripravljen pa
pomeni že napol zmagati.
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ZAPISANI TRAJNOSTNIM OBLIKAM MOBILNOSTI
U

LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET

V Ljubljanskem potniškem prometu se zavedajo, da bodo na kakovost okolja in zraka v prihodnosti pomembno vplivale tudi
potovalne navade, zato bodo v prihodnjem strateškem obdobju še naprej skrbeli za kakovostne in okolju prijazne storitve ter
spodbujali trajnostne oblike mobilnosti, ki ne bodo vključevale lastništva osebnih vozil. V skladu s prometnimi strategijami MOL in
primestnih občin so v letošnjem letu nadaljevali s podaljševanjem linij mestnega potniškega prometa, linijo 15 so podaljšali do Sore
in na ta način več kot 3700 občanom omogočili bolj trajnosten način potovanj. Z namenom spodbujanja sočasne uporabe kolesa
in avtobusa so na tri avtobuse na liniji 51 namestili nosilce za 6 koles. Floto električnih vozil Kavalir so obogatili s šestim, zaprtim
vozilom, ki bo na okolju prijazen način skrbel za potovanja po mestnem središču. Vozni park LPP se z letošnjim letom ponaša tudi z
najsodobnejšima avtobusoma "Neoplan Tourliner" za daljše relacije. Mobilna aplikacija Urbana uporabnikom omogoča poleg plačevanja potovanja z avtobusom za več ljudi hkrati in brezplačnim prestopanjem v roku 90 minut, tudi plačevanje s pametno uro.
Z namenom izboljšanja storitve so posodobili napovednike postajališč v avtobusih, ki so sedaj še bolje prilagojeni tistim, ki slabše
vidijo. Od letošnjega leta so vsi avtobusi opremljeni z novo tehnologijo ALV, ki poleg sledenja avtobusov in napovedi prihodov,
spremlja tudi tehnične podatke o posameznih vozilih (poraba goriva …) in avtomatsko prenaša podatke v ostale sisteme in aplikacije, ki napovedujejo prihode avtobusov. Uvedli so tudi spletno anketo, s pomočjo katere potniki izražajo svoje zadovoljstvo
s storitvami, ki jih ponujajo. Dobljeni rezultati jim omogočajo zagotavljanje kakovostnih storitev tudi v prihodnje, predvsem pa
razvoj storitev po željah uporabnikov.
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PRENOVLJENE
PLEČNIKOVE
PROPILEJE
U

ŽALE

Atelje Medprostor

LOKALNO PRIDELANO PONUJENO NA NOVI
STOJNICI
U JP LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE
Zadovoljstvo uporabnikov storitev JP LPT je osrednja nit v letošnjem letu sprejetega strateškega
načrta, v okviru katerega so opredelili aktivnosti, s katerimi bodo s pomočjo standardizacije poslovanja, s širjenjem ponudbe, uvajanjem novih tehnologij in modernizacije opreme še naprej izvajali
svoje poslanstvo.
V skladu s politiko kakovosti so v letošnjem letu izvedli natečaj za novo kovinsko stojnico za prodajo sadja in zelenjave na tržnicah. Strokovna komisija je med prispelimi predlogi kot najboljšo
rešitev izbrala idejo arhitekturnega ateljeja Medprostor, katere konstrukcija in detajli omogočajo
prilagodljivost stojnice različnim pogojem prodaje in možnostim uporabe.
Foto: arhiv ŽALE

V družbi ŽALE vedno skrbijo za inovacije
in izboljšave na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti in za neprecenljivo
Plečnikovo zapuščino. V letu 2017 so končali obnovo levega objekta Plečnikovih
propilej, ki je potekala v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije. V objektu, ki je kot kulturna dediščina spomeniškovarstveno zaščiten, so
prenovljene pisarne za naročilo pogrebnih
storitev, v zgornjem nadstropju pa se na
več kot 100 m2 razteza razstavni prostor
pogrebne opreme, ki je največji v Sloveniji.

Od letošnjega maja lahko uporabniki javnih parkirnih površin, ki niso plačali parkirnine, v osmih
dneh po prejemu obvestila JP LPT, plačajo nadomestilo v višini 12 evrov, in tako poskrbijo, da se
postopek o prekršku ne izvede.
Kot upravljavec Plečnikovih tržnic, kulturnega spomenika državnega pomena, so se pridružili vsem
deležnikom pri nominaciji arhitekture Jožeta Plečnika v Ljubljani za Unesco Seznam svetovne naravne in kulturne dediščine. Zavezali so se, da bodo s Plečnikovimi tržnicami še naprej ravnali kot
dober gospodar in zagotavljali potrebna finančna sredstva za ohranjanje tega kulturnega bisera.
Plečnikove tržnice so od začetka letošnjega leta bogatejše za prvo slovensko štrukljarnico, kjer se
lahko razvajajte s pristnimi slovenskimi štruklji.

Z MISLIJO NA SODELAVCE
Ljubljanska javna podjetja in Javni holding Ljubljana z različnimi aktivnostmi skrbijo tudi za zadovoljstvo svojih sodelavcev. Del aktivnosti podjetja vodijo v okviru
certifikatov Družini prijazno podjetje (DPP), saj se zavedajo pomena usklajenosti
zasebnega in poklicnega življenja: »V današnjem času ljudje stremimo k ustvarjanju ravnovesja med družinskimi ter službenimi obveznostmi. Širše raziskave
nakazujejo, da so ljudje, ki se zavedajo ravnovesja med delom in življenjskimi
vlogami, bolj zadovoljni s svojim življenjem in poročajo o boljšem fizičnem in
mentalnem zdravju« (Haar in dr., 2014: 362). Polni certifikat DPP imajo družbe
ŽALE, Javni holding Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija ter Ljubljanska parkirišča
in tržnice, osnovni certifikat pa družba Snaga.
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KARTE PRIHODNOSTI
KOT JIH VIDI TOMAŽ LEVIČAR
U

ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA mu mol

Angelco, a ker za a pride b, odhaja v drugačen vsakdan tudi Bojana. Skozi leta in pred svojim odhodom so
poskrbele, da bodo mestni opravki lepo tekli naprej,
deloma tudi z novimi, kot se reče okrepitvami, med katerimi z nami o Ljubljani že razmišlja Irena – ni dvoma,
da se ji sčasoma pridruži še kdo.
Vsem nam zaželimo, da se bomo člani naše velike in
vesele mestne družine čim večkrat srečevali in sodelovali, družno trli trde mestne orehe, sem ter tja pa v
en glas na zabavi ali od veselja tudi zapeli in lahkotno
zaplesali. Srečno vsem na poti skozi leto 2018!

Spet vstopamo v novo leto, tokrat v 2018. Obenem pa zaključujemo
tega, rečemo mu kar starega. Na takih in podobnih življenjskih prelomnicah se ljudje, z upanjem, da bi jasneje videli naprej, da bi opazili tudi
prihajajoče krasne čase, za trenutek ozremo v dlani, kavne usedline, kristalne krogle, karte in morda še kaj. Tudi pri nas, na Oddelku za urejanje
prostora, si prav s kartami pomagamo videti prihodnost. Naše karte
prihodnosti so zelo velike in polne mnogih barv. Izdajajo nam prihodnjo
podobo naše Ljubljane, povedo nam, kdo bo dobil novega soseda, kje se
bodo igrali otroci in kam šli po znanje, kje se bomo po novem lahko vozili
s kolesom. Kdor zna, vidi v naših kartah še mnogo več. V njih se izraža
tudi vse, kar si za novo leto radi voščimo – vidimo ZDRAVJE, ki ga denimo krepimo v šumečih mestnih gozdovih in na sprehodih ob žuboreči
Ljubljanici; vidimo VESELJE, ki se razlega po vabljivih mestnih nabrežjih
in veličastnih hramih kulture; vidimo SREČO, ki jo to mesto mnogim pomaga ujeti; pa seveda BOGASTVO, duhovno in materialno, ki ga v tem
mestu lahko ujamemo in zložimo v kak kupček. Posebej krasno pa je,
da te karte ljubljanske prihodnosti lahko gledamo in celo rišemo skupaj
z meščankami in meščani, pravzaprav z vsemi, ki želijo ustvarjati lepo,
živahno, vzpodbudno, solidarno Ljubljano.
V zadnjih dneh tega leta se spominjamo tudi dobrih treh stotin dni minevajočega leta, ko smo sicer nekoliko dopustovali naokoli, predvsem pa
veliko postorili tu. Poleg številnih načrtov za razvoj posameznih delov
mesta in še številnejših pogovorov z mnogimi, ki bodo z malimi in velikimi posegi naprej gradili naše mesto, smo ponovno uspeli opraviti veliki
met in ob koncu leta predstavili nekaj sprememb krovnega ljubljanskega
prostorskega načrta. Vsakdo ga lahko v teh dneh opazuje, ocenjuje in
nudi nanj tvorne opazke. In kakor skoraj vsako leto, se tudi letos zasedba
v urbanistični sobani velike mestne hiše malce spreminja. Našo skupnost
letos zapuščajo štiri kolegice. Obvezno zgodnje jutranje vstajanje s tem
letom postaja preteklost za naše drage sotrudnice Alenko, Andrejko,
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U

TRAJNOSTNO
NAČRTOVANJE

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN
PROMET mu mol

Leto je bilo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet prepleteno s pripravami Celostne prometne strategije MOL, ki je bila sprejeta
na junijski seji Mestnega sveta. Z dokumentom so renovirali obstoječo
Prometno politiko MOL iz leta 2012 in se zavezali k bolj trajnostnemu
načrtovanju prometa. Cilj prometne strategije je, da bo do leta 2020 2/3
poti opravljenih na trajnostni način, le 1/3 pa z osebnim avtomobilom. S
prometno strategijo so kandidirali za najboljšo celostno prometno strategijo v Evropi (rezultati še niso znani).
Na oddelku so poskrbeli za obnovo dotrajanih cest, ureditev novih kolesarskih poti in razširitev sistema izposoje koles BicikeLJ. Po dokončani
širitvi bo sistem BicikeLJ vseboval že 58 postajališč in 580 koles. Uredili
so tudi nov kolopark za Bežigradom ob Linhartovi. Izvedbo novega načrtujejo na območju Fužin. Letos je bilo na področju kolesarjenja res veliko narejenega in sledila je uvrstitev na kar 8. mesto kolesarjem najbolj
prijaznih mest na svetu na lestvici Cobenhagenized index.
Prejem odločbe Evropske komisije za veliki kohezijski projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega
polja« je zelena luč za projekt Aglomeracije, za ureditev kanalizacije in
posledično tudi prenovo preko 200 cest. S podjetjem Petrol, kot vodilnim partnerjem, so uspešno kandidirali za pridobitev evropskih sredstev
v sklopu projekta URBAN-E, kjer bo Ljubljana v prihodnjem letu dobila
50 novih polnilnih postaj za električna vozila. Storitev Car sharing je nadgrajena z novimi lokacijami parkirnih mest. Sedaj na voljo že preko 30
lokacij po celotnem območju MOL.

V zvezde je pogledala Karmen Žirovnik.

Horoskop
OVEN
Verjetno se boste želeli še dodatno izobraževati. Vsekakor vam bo z nekoliko truda uspelo. Ob tem ne pozabite,
da je skromnost odlična vrlina, ter da ni potrebno celemu svetu razglasiti, da ste se odločili za spremembo.

MISEL LETA 2018: NIKOLI BREZ DELA

OVEN
BIK
Pomembno je, da v tem letu počnete stvari, ki vas veselijo, četudi ne prinesejo velikih finančnih rezultatov.
Bolje je, da zaslužite manj ter ob svojem delu uživate, kot pa da bi se mučili. Z muko namreč ne boste prišli
nikamor.

BIK

MISEL LETA 2018: VEDNO V AKCIJI

DVOJČKA
Nastane lahko nekaj konfliktov z nadrejenimi, ki jih boste rešili s komunikacijo. V tem primeru ne pustite sodelavcem, da bi posredovali, saj se bo to izkazala kot napačna taktika, ki lahko le še dodatno ogrozi vaš položaj. S
svojimi težavami se ukvarjajte le vi sami.

MISEL LETA 2018: NEKOMU VEDNO POLEPŠAM DAN

DVOJČKA
RAK
Romantično bo, z nekaj iskricami ter nekaj nevihtami. Karierno področje bo zelo napeto, še posebej aprila
in maja, saj vas čaka veliko obveznosti. Rešitve pričnite iskati že pred tem časom, ne puščajte obveznosti do
zadnjega trenutka.

RAK

MISEL LETA 2018: NE POZABI SE SMEJATI

LEV
Kljub temu, da posel ne bo v središču vaše pozornosti, saj boste slednjo usmerjali predvsem na področje ljubezni in družine, vam finančno ne bo šlo slabo. V službi boste prejeli priznanje s strani nadrejenih, hkrati pa boste
svojo marljivost lahko izkazali na mnogih področjih.

LEV

MISEL LETA 2018: RABIM DOPUST

DEVICA
Veliko boste delali, morda celo preveč. Pazite, da vas stres ne izčrpa preveč, še posebej v poletnih mesecih, ko
boste tudi drugače bolj utrujeni in brez energije. Trud, ki ste ga v svoje zdravje in videz vložili lani, boste lahko
končno unovčili.

MISEL LETA 2018: REŠUJEM SVET

DEVICA
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V zvezde je pogledala Karmen Žirovnik.

TEHTNICA
Počasen in zanesljiv napredek v poslu vas bo držal pokonci. Kljub nekaj težavam se boste uspeli prikopati do
cilja in tako uresničiti svoje poslovne sanje. Ker boste znali dobro oceniti ljudi, vam bo to pomagalo tudi pri
tkanju novih poslovnih odnosov.

TEHTNICA

MISEL LETA 2018: VEDNO V AKCIJI

ŠKORPIJON
Zaposleni boste vse leto, zato si sredi leta vzemite dopust. Ker se boste primorani dokazovati na delovnem
mestu, boste razočarani in polni besa, vseeno pa ostanite mirni ter vztrajni.
MISEL LETA 2018: NIKOLI BREZ DELA

ŠKORPIJON
STRELEC
Finančna situacija se bo konec leta obrnila v vaš prid, saj vas čaka dodaten dohodek. Morda najdete vir zaslužka, ki vam odlično ustreza ter vam omogoča zelo dejavno preživljanje prostega časa in združevanje prijetnega
s koristnim. Konec leta ne posojajte denarja.
MISEL LETA 2018: NE POZABI SE SMEJATI

STRELEC
KOZOROG
Poslovni kozorogi bodo letos, tako kot vsa druga leta, zelo pridni in dejavni. Vaše telo in misli bodo v letu
2018 uravnovešene, kar se bo izražalo tudi na vašem fizičnem izgledu. V začetku avgusta si le privoščite dolg
dopust ter odpotujte v mirne kraje, kjer vas ne bodo motili klici ali elektronska pošta.

KOZOROG

MISEL LETA 2018: RABIM DOPUST

VODNAR
Na področju dela vas čaka ogromno izzivov in prilagajanja. Iznenada se bodo pojavile nove rešitve starih
problemov, hkrati pa boste prejeli tudi veliko podporo svojih sodelavcev. Kljub nekaj težavam na področju
odnosov z nadrejenimi, boste v delovnem okolju shajali odlično.

VODNAR

MISEL LETA 2018: REŠUJEM SVET

RIBI
Vaša kariera bo v razcvetu, seveda popolnoma po vaši zaslugi. Zanjo se boste morali namreč resnično potruditi ter ji nameniti ves svoj prosti čas. Sicer bo začetek leta na tem področju bolj počasen, končal pa se bo zelo
dinamično.

RIBI
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

KONGRESNI TURIZEM V RAZCVETU
U

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE

Kongresna ekipa Gospodarskega razstavišča je s svojim trdim
delom v zadnjih letih dosegla odličen rezultat. Leto 2018 bo pravo kongresno leto, saj je v koledarju prireditev že zdaj 12 mednarodnih kongresov, za 3 pa so v zaključnih pogajanjih. Na teh
kongresih se pričakuje prek 11000 kongresnih gostov.

Večerni dogodek na kongresu fetalne medicine je bil organiziran v obliki »italijanske kantine«, z glasbo v živo in plesom. Inovativni koncept je primeren za poslovna družabna druženja. Takšni dogodki so velika pridobitev tudi za mesto Ljubljana in državo. Foto: Jani Ugrin
Na Gospodarskem razstavišču je letos potekala tudi izjemno
uspešna konferenca EUROCITIES.

UTRIP SVETA IN
STROKOVNJAKI
LOKALNA OČARLJIVOST IZMENJUJEJO IZKUŠNJE
Družba Dekon Group je eden izmed največjih
organizatorjev kongresne dejavnosti na svetu.
S sedežem v Carigradu deluje v 36 državah, kjer
trži 170 destinacij in organizira več kot 60 kongresov letno. Po uspešnih kongresih, ki so jih
lansko leto izpeljali na Gospodarskem razstavišču, so z Gospodarskim razstaviščem našli veliko skupnih interesov. Letos so odprli pisarno
Dekon.si v Ljubljani, prvo te vrste v Sloveniji. Prireditveni center Ljubljana so izbrali za svojega
partnerja. To je izvrstna priložnost za povezovanje naših in tujih predstavnikov, da pripeljejo
odmevne kongrese v Slovenijo.
Dekonova večjezična ekipa po vsem svetu
organizira kongrese za zdravstveni sektor
ali združenja s področja tehničnih ved. Kot
profesionalni organizator kongresov poskrbijo za vse – od svetovanja pri načrtovanju
kandidatur in finančnih storitev do operativne izvedbe dogodka (izbor in priprava prizorišča, tehnična podpora, catering, prevajanje, postavitev razstave, PR in marketing,
organizacija družabnih dogodkov, oblikovanje spletnih strani, IT in komunikacijske
storitve, kongresno gradivo ...). Z bogatimi
izkušnjami jamčijo za uspeh dogodka.

Sredi septembra 2017 je Dekon Group pripeljal na Gospodarsko razstavišče kongres
Evropskega združenja za vedenjske in kognitivne terapije, konec meseca pa se je odvil
kongres Evropske zveze društev za ultrazvočno medicino in biologijo.
Primer dobre prakse, kako se domači znanstveni krogi povežejo z mednarodnimi, je 16.
svetovni kongres fetalne medicine. Na njem
se je konec junija letos zbralo kar 1700 udeležencev iz 85 držav. Kongres je organizirala
Fundacija za fetalno medicino iz Londona v
sodelovanju z Ginekološko kliniko Ljubljana,
pod vodstvom predstojnice doc. dr. Nataše
Tul Mandić. Predsednik organizacijskega odbora je bil profesor Nicolaides, eden najbolj
znanih in zaslužnih profesorjev za razvoj fetalne medicine. Pred 25 leti je postavili temelje
za presejanje z nuhalno svetlino. To je pregled
nosečnice med 11. in 14. tednom nosečnosti,
ki ga ima zdaj že skoraj 90 odstotkov slovenskih nosečnic in omogoča zgodnje odkrivanje
razvojnih nepravilnosti ter boljše načrtovanje
vodenja nosečnosti in s tem preprečevanje
zapletov v nosečnosti.

Avtomobilski salon Slovenije, ki se je letos po 16 letih vrnil v Ljubljano, je na Gospodarskem razstavišču uspešno prestal
»testno vožnjo«. Obiskovalci so si v 11
dvoranah na 12000 kvadratnih metrih razstavnih površin lahko ogledali 260 vozil,
30 slovenskih premier in veliko drugih novosti oziroma zadnjih trendov s področja
avtomobilizma. Avtomobilski salon Slovenije si je ogledalo 75000 obiskovalcev.

URBAN
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NAŠE DELO SKOZI PRIZNANJA
Nagrada je dokaz priznanja za pomemben dosežek, za plemenito dejanje. A nagrade niso le tiste, ki nosijo naziv in naslov. Nagrade so tudi tiste, izrečene med
sodelavci, so pohvale in potrditve, in veliko so vredne tudi te. Vedno pa z veseljem slišimo ali beremo o tistih, ki so jih dosegli naši sodelavci, ki niso iz sosednje
pisarne, a so člani velike mestne družine. In ponosni smo na vsako priznanje.

Varna Ljubljana
Prostovoljna Ljubljana
Prostovoljstvo je v Ljubljani prisotno na najrazličnejših področjih;
prostovoljke in prostovoljci delujejo v prostovoljnih gasilskih društvih, v sistemu zaščite in reševanja, ob različnih kulturnih in športnih
dogodkih, delujejo z namenom varovanja okolja in varstva živali. S
svojim delom pripomorejo k boljšemu zdravju prebivalk in prebivalcev, svoj čas namenjajo mladim in starejšim ter nudijo podporo najranljivejšim skupinam. Tudi letos smo bili ponovno prepoznani kot
Prostovoljstvu prijazno mesto.

Prijazna Ljubljana

Na Mestnem redarstvu so zelo ponosni na nagrado »Najbolj varno
mesto v Sloveniji« za leto 2016, ki jo je marca letos komisija Inštituta
za korporativne varnostne vede, ICS, podelila Mestni občini Ljubljana. Tovrstno nagrado je Ljubljana prejela že drugič zapored, kar je
nedvomno zelo lep uspeh za mesto. Pri zagotavljanju varnosti sodeluje veliko različnih organizacij in služb, zelo pomemben člen pa je
zagotovo tudi Mestno redarstvo. Ljubljana je bila ocenjena kot zelo
varno mesto, z nizko stopnjo kriminalitete in se uvršča med najvarnejša glavna mesta na svetu.

Dostopna Ljubljana
Ljubljana je prijazna in odprta do vseh obiskovalcev. S svojimi aktivnostmi se posveča različnim ranljivim skupinam, med njimi tudi LGBT
osebam. Skupaj z nevladnimi organizacijami so vzpostavili certifikat
LGBT prijazno, v katerega se lahko vključijo javne in zasebne organizacije ter podjetja. Certifikate so prvič podelili leta 2014, do zdaj jih je
prejelo že 27 organizacij. S predstavitvijo certifikata LGBT prijazno so
se sodelavci Oddelka za zdravje in socialno varstvo prijavili na mednarodni razpis za inovativne prakse v javnem sektorju, ki ga je razpisal Observatory for public Sector Innovation pri OECD.
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Zagotavljanje dostopnosti osebam z oviranostmi je že vrsto let ena
od prioritetnih in stalnih aktivnosti Mestne občine Ljubljana. Trenutno smo med štirimi finalisti na nagradnem natečaju Evropske Komisije »Access City Award« za mesta dostopna starejšim in osebam z
oviranostmi. To nas postavlja na sam vrh evropskih mest na področju
zagotavljanja dostopnosti grajenega okolja, javnih prevozov, Informacij ter raznovrstnih storitev in programov za osebe z oviranostmi.

Urbano krožno gospodarstvo

Najinovativnejši preventivni
program na svetu
Preventivna akcija »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani« ima 35-letno zgodovino. »Rodila« se je v šolski zobni ambulanti
Kette Murn, enoti Zdravstvenega doma Ljubljana. Letos je prejela
posebno priznanje v svetovnem merilu. Na kongresu svetovne zobozdravstvene organizacije FDI v Madridu je bilo podeljeno najvišje
priznanje zobozdravstvene organizacije FDI: Smile award 2017. Več
kot 100 članic se je z desetimi programi potegovalo za to prestižno
priznanje. Slovenija je bila tista, ki je bila najboljša in se je letos okitila s tem zavidanja vrednim odličjem. Idejna vodja projekta je mag.
Tatjana Leskošek Denišlič, dr. dent. med., sodelovalo pa je mnogo
zobozdravstvenih delavk in delavcev, medicinskih sester, učiteljev in
tisoče otrok.

Ples in film

Zmagovalni izdelek
Prehransko dopolnilo Omega 3, izdelano v Galenskem laboratoriju
Lekarne Ljubljana, je na neodvisnem primerjalnem testu Zveze potrošnikov Slovenije med devetimi prehranskimi dopolnili z maščobnimi kislinami dosegel nadpovprečno oceno - na testu je dobil najvišjo
oceno, kar pomeni, da je zmagovalec testa. Bil je tudi edini izdelek na
testu, ki je dosegel oceno "zelo dobro".

Lutke knjižnih junakov
Mestna knjižnica Ljubljana je prejemnica nagrade za izdelavo ročnih
lutk ali marionet v okviru natečaja Knjigovanje 2017 - Moj najljubši slovenski književni lik. Nagrado razpisuje Društvo slovenskih pisateljev
v sodelovanju z Bralnim društvom Slovenije, Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS ter IBBY-jem Slovenija. V Knjižnici Polje so otroci
pod mentorstvom kolegic Jane Maje Valentinčič in Marjane Moškrič
izdelali marsovce (Drejček in trije Marsovčki).

Arhitekturni zlati svinčnik

Državni selektor Igor Sviderski je za državno srečanje plesnih skupin
PIKA MIGA 2017 izbral Plesno skupino Vrtavke in Plesno skupino Q,
ki delujeta v koprodukciji KUD Qulenium in Pionirskega doma. Zlato
priznanje je dobila koreografija plesne skupine Q v predstavi Še sreča
da so to bile samo sanje, mentorice Saše Lončar in izvajalk Olje Srdić in
Kiše Janković. Zlato priznanje je dobila koreografija plesne skupine Q v
izvedbi koreografinje Saše Lončar v predstavi Mesečinke.
Na mednarodnem filmskem festivalu Enimation v Mariboru so se
trije animirani filmi Pionirskega doma uvrstili v tekmovalni program.
Mentorici sta bili Andreja Goetz in Maša Ogrizek. Filmi nosijo naslove:
Šola magije, Škodoželjna luna in Leteča animacija.

Snaga je letos prejela strokovno nagrado Zbornice za arhitekturo in
prostorsko načrtovanje Zlati svinčnik. Prejeli so ga za celoten projekt
RCERO Ljubljana, ki ga sestavljajo arhitekturna infrastruktura, dosežena tehnična izvedba in krajinsko oblikovanje učne poti. Strokovna
žirija je izpostavila, da je RCERO Ljubljana »odličen primer infrastrukturnega objekta, ki je bil na podlagi skupnega načrtovanja preoblikovan v veliko več«.

Zlati svinčnik je prejela tudi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, in sicer za Študijo plovnosti reke Ljubljanice. To je
dokument, ki ga je pripravila številčna ekipa strokovnjakov s področja arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva ter biologije in ki
predstavlja temelj za vse nadaljnje projekte na tem področju.

URBAN
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DOM JE ENA NAJLEPŠIH BESED
U

JAVNi stanovanjski sklad MOL

S široko paleto aktivnosti Javni stanovanjski sklad MOL mnogim zagotavlja priložnost, da si ustvarijo dom, kjer bodo doživeli
veliko lepega. Nasmeh na usta so tudi v letošnjem letu pričarali mnogim, upajoč, da bodo enkrat lahko zagotovili dom čisto
vsem.
bo udobno in kakovostno bivanje omogočila 14 osebam, obolelim za
cerebralno paralizo. S celovito prenovo dotrajane stavbe na Knobleharjevi ulici v Ljubljani so pridobili 71 novih bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno najbolj ogroženih oseb. Stavba bo
s funkcionalnimi prostori, ob stalni prisotnosti varnostnikov, ponujala
udobno zatočišče v težkih trenutkih. Celovito so prenovili tudi v letu
2014 kupljen dotrajan samski dom na Hladilniški poti, s čimer so pridobili
23 novih stanovanjskih enot.

Foto: arhiv JSS MOL

Na JSS MOL so skupaj z Uradom za mladino MOL poiskali rešitev za
pomoč mladim pri osamosvajanju in ustvarjanju družine. Objavili so 1.
razpis za oddajo 30 najemnih stanovanj mladim, starim od 18. do 29. let,
ki imajo stalno bivališče v MOL in vsaj 6 let stalno ali začasno bivajo v
Ljubljani. Stanovanja bodo oddana za 10 let, mladi pa se na razpis lahko
prijavijo do konca januarja 2018.
V letošnjem letu so na Vinčarjevi ulici dokončali tudi Hišo Sonček, ki je
bila zasnovana v sodelovanju z Zvezo društev za cerebralno paralizo, in

S porušitvijo zadnjih dveh objektov in sanacijo okolja pa so uspešno zaključili tudi aktivnosti odstranitve barakarskega naselja ob pokopališču
Žale. Posebej ponosni so tudi na uspešno izvajanje antideložacijskih aktivnosti, v okviru katerih najemnikom, ki ne zmorejo plačevati stroškov
stanovanja, ponujajo različne načine reševanja situacije. Z različnimi
ukrepi in intenzivno nadgradnjo sodelovanja z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami so zelo zmanjšali število izpraznitev stanovanj
in deložacij. V letošnjem letu je bilo takih primerov samo pet, medtem,
ko je bilo lani takih primerov 10, leta 2015 pa 20.
Pričeli so tudi z uvedbo elektronskega zajema, obdelave in shranjevanja
dokumentov ter nameščanjem dodatne računalniške opreme, ki bo zagotovila hitrejši in preglednejši dostop do vseh dokumentov.

GRADIMO INOVACIJSKE MOSTOVE
U

TEHNOLOŠKI PARK ljubljana

V Tehnološkem parku Ljubljana so v letošnjem letu svoje cilje dosegli z
učinkovitim vsebinskim prepletom njihovih ključnih storitev in mednarodnih projektov ter iniciativ.

nic, na katerih je bilo prisotnih več kot 380 podjetij. Z izvozom znanja so
pomagali pri razvoju nacionalnih inovacijskih ekosistemov v Srbiji, Črni
gori, na Kosovu in Azerbajdžanu.

Kot sonosilec Iniciative Start:up Slovenija, so skupaj s partnerji, skrbeli za izvedbo podpornega programa in razvoj 61 podjetij, ki so prejela
semenski kapital Slovenskega podjetniškega sklada v skupni vrednosti
5,4 milijona EUR. Strokovna podpora prejemnikom, ki poveča možnost
uspeha na globalnem trgu, zajema zaokroženo celoto pridobivanja najnovejših znanj iz različnih poslovnih področij, zagotavljanje mentorske
podpore, program mreženja ter povezovanja z angeli, investitorji in korporacijami ter medijsko promocijo.

Ponosni so na pridobitev sredstev EU, s čimer so pridobili tudi nove
projekte in si tako zagotovili finančni vir za razvoj in implementacijo
aktivnosti programa spodbujanja podjetništva – razvoja tehnološkega
in inovativnega potenciala ter vzpostavitev inovacijskih ekosistemov v
regiji in na območju Srednje in Vzhodne Evrope in izvozili za približno pol
milijona EUR znanja.

Podprli so tudi 50 ekip in podjetij, v katere so finančno vložili slabih
100.000 EUR skozi mentorsko shemo iz sredstev projekta SIO (MGRT;
SPIRIT; EU). Organizirali so preko 30 izobraževalnih dogodkov in delav-
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Mednarodni projekti prispevajo k prepoznavnosti parka in vzpostavitvi
ključnih povezav v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru. Trenutno izvajajo 18 mednarodnih projektov, z izvajanjem dveh
projektov pa pričnejo v januarju 2018.

SREČANJE ZGODOVINE IN SODOBNOSTI
U

ODDELEK ZA KULTURO MU MOL, MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER

Če na področju kulture pridobimo kaj novega, je to pohvale vreden dosežek, če zgodovinsko vrednost obnovimo in dodamo sodobne elemente, je to še posebej izjemna pridobitev. Vključevanje
mladih pa je dodatna nadgradnja.

NOV DRAGULJ V TIVOLIJU

OBSEŽEN SKLOP RAZSTAV IN
DOGODKOV
Prenovljena stavba Švicarije in grad Tivoli sta gostila del osrednje razstave 32. grafičnega bienala Kriterij rojstva. Izbor umetnikov je tokrat
sledil zanimivemu eksperimentu. Prejemniki velike nagrade zadnjih
petih bienalov so bili povabljeni, naj predlagajo po enega umetnika, ki
bo sodeloval na dogodku. In ta je povabil naslednjega, potem pa se je
eksperiment odvrtel še v petih krogih in predstavil 27 sodelujočih umetnikov iz 12 držav.

Švicarija je kulturni spomenik lokalnega pomena, obiskovalci pa se strinjajo, da gre za
lepotico z bogato dediščino in velikim potencialom. Svečano odprtje je bilo 8. maja
pod okriljem župana Zorana Jankovića. Foto: Dunja Wedam

Mednarodni grafični likovni center je letos pridobil v upravljanje novo enoto Ustvarjalni center Švicarija, ki jo je obnovila Mestna občina Ljubljana.
Švicarijo, poimenovano Schweizerhaus, so kot leseno gostišče slovesno, z godbo in ognjemetom, odprli leta 1835. Stavbo je pozneje pozidal
in okolico uredil lastnik Gradu Tivoli maršal Radetzky. Ime Švicarija se je
med Ljubljančani tako uveljavilo, da je ostalo tudi, ko je leta 1909 slavni
avstro-ogrski arhitekt Ciril Metod Koch zgradil nov objekt – hotel Tivoli,
ki je kmalu postal zbirališče boemov, umetnikov, delavcev ob praznovanju 1. maja in drugih. Vse do konca prve svetovne vojne je hotel sprehajalcem in obiskovalcem ponujal prijeten oddih in možnost okusnega
okrepčila. V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja je v njej prebivalo
in delalo mnogo znanih slovenskih umetnikov, med drugimi tudi kipar
Ivan Zajec, avtor Prešernovega spomenika v Ljubljani.
Poleti 2015 smo se soočili z izzivom prenove, ki jo je vodila sodelavka
Jerneja Batič, ki za stavbo pravi: "Tako kot je stavba v preteklosti pomenila zbirališče umetnikov, želimo to ohraniti tudi v prihodnosti. Nov
Umetniški center Švicarija bo omogočal delo, ustvarjanje in predstavitve sedemnajstim umetnikom in umetnicam, spodnji javni prostor pa
je namenjen javnim dogodkom in srečevanjem."
Program Ustvarjalnega centra Švicarija z izkušnjo umetnosti prispeva h
kakovostnejšemu življenju posameznika in skupnosti. Stavba povezuje
umetnike z mestom in njegovimi prebivalci na najrazličnejših ravneh
skozi niz umetniških praks, disciplin in pogledov na umetnost ter hkrati
ponuja pester program za različno občinstvo.

Letošnji bienale je predstavil tudi tradicionalno razstavo dobitnika prejšnje velike nagrade bienala, tokrat Ištvana Išta Huzjana, Mere, dela Petra Gidala, dobitnika nagrade za življenjsko delo na 31. bienalu, projekt
nagrajenke občinstva 31. grafičnega bienala Mete Grgurevič Silenzio
in pregledno razstavo Za vedno grafika. Nastala je tudi grafična mapa
umetnikov Praznina.

MLADIM PRIJAZNA OBČINA

V okviru Oddelka za kulturo skrbijo tudi za mlade. Delo odlično opravlja
Urad za mladino, ki ga je v letu 2017 zaznamovala ustanovitev Mreže
mladinskih centrov Ljubljana, ki je svoje obrise dobila s sprejemom Strategije mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. Mreža je prva take
vrste v Sloveniji in postavlja temelje strukturiranega in celovitega dela
z mladimi. Vizija je oblikovanje mreže mladinskih centrov, ki bodo mladim nudili prostor in podporo za njihov osebni in socialni razvoj.
Preko javnega razpisa so podprli 6 mladinskih centrov, ki jih upravljajo
nevladne organizacije. Skupaj z mladinskimi programi Centra za socialno delo Moste-Polje in četrtnimi mladinskimi centri, ki delujejo v okviru
Javnega zavoda Mladi zmaji, naslavljajo izzive mladinskega dela, razvijajo do določene mere standardizirane programe, skrbijo za izobraževanje mladinskih delavcev, informiranost in iščejo rešitve za tiste izzive, ki
jih mladinsko delo lahko naslavlja. Vse to v letu, ko so praznovali deseto
obletnico zmajev, javnega zavoda Mladi zmaji in za svoje delo dobili še
dodatno potrditev kot nosilci naziva »Mladim prijazna občina«.
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NEPOZABNO POLETJE

REKO R DI I N
P O S E B N OSTI

SVEŽINA ZA
SKUPEN USPEH

Letošnje jubilejno festivalsko poletje Festivala
Ljubljana je bilo nedvomno nepozabno, žanrsko raznovrstno in nadvse uspešno. Preživeli
so in smo ga v družbi velikih tujih in domačih
umetnikov svetovnega kova. V dobrih dveh
mesecih se je zvrstilo več kot 78 prireditev,
ogledalo si jih je dobrih 57.000 domačih in
tujih obiskovalcev. Na njih je sodelovalo okoli
4.200 umetnikov iz več kot 30 držav.

Z novimi, digitalnimi pristopi komuniciranja so
uspeli pridobiti pozornost mlajše publike in jim
tako predstaviti vrhunske umetniške dogodke na
njim domač način. Z orodji marketinške avtomatizacije so poskrbeli tudi za ciljno obveščanje poslovnih partnerjev in njihovih strank o dogodkih
65. Ljubljana Festivala. Na ta način so digitalizacijo
koristno uporabili za še večjo promocijo celotnega festivala kot tudi posameznih dogodkov in
posledično popularizacijo dogajanja poletnega
Ljubljana Festivala. Dosegli so tudi izjemen medijski odmev. Za prireditve 65. Ljubljana Festivala se
je akreditiralo več kot 765 novinarjev, fotografov
in snemalcev. Med 1. aprilom in 28. avgustom so
pripravili več kot 1.861 prispevkov.

Ljubljana Festival je letos že drugič potekal
tudi na turističnih ladjicah, ki so ob nastopih
študentov Akademije za glasbo in Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani omogočali
edinstven ogled mesta in prav posebno izkušnjo. Med vrhunce poletja se zagotovo uvršča gostovanje Kitajske nacionalne operne
hiše iz Pekinga z Madamo Butterfly, nastop
katalonske skupine La Fura dels Baus z uprizoritvijo Carmine Burane, gostovanje Valerija
Gergijeva z Mariinskim gledališčem iz Sankt
Peterburga in številni drugi nastopi in dogodki. Poklonili so se lani nenadno preminulemu
gledališkemu režiserju Tomažu Pandurju z
monodramo Brezmadežna. Ljubljano pa je
letos v okviru festivala obiskal tudi odličen
gledališki in filmski igralec John Malkovich.

U

O uspešnosti priča ne samo dejstvo, da se festival lahko pohvali s skrbno izbranim programom,
prvovrstnimi izvedbami izjemnih ustvarjalcev in
cenovno dostopnostjo širšemu krogu obiskovalcev, temveč tudi predanost in delovna vnema
vseh sodelavcev. Na Festivalu Ljubljana gre nedvomno za skupinsko delo. V lanskem letu se je
ekipi pridružila sodelavka za področje odnosov
z javnostmi, Živa Steiner. Živa se je hitro vklopila
v festivalsko strukturo in skozi vse leto ohranjala
profesionalen nivo.

festival ljubljana

Začetke prireditev in novinarske konference so
letos prenašali tudi v živo na spletni strani Prenosov v živo, na Youtubu in FB-profilu Festivala
Ljubljana, novost pa je tudi Instagram profil. Živa
je s trdim delom, trudom in zagnanostjo uspešno vodila odnose z javnostmi na 65. Ljubljana
Festivalu.
Foto: Mediaspeed / Arhiv Festivala Ljubljana

NI VAŽNO, KAJ GLEDAŠ, AMPAK KAJ VIDIŠ
U

kinodvor

Obiskovalci se v kinu potopijo v drug svet, svet, ki se odvija na platnu. Tudi, ko odidejo, film pusti sledi in včasih se tudi kaj spremeni…
Po ogledu filma Toni Erdmann je Andrej po 15ih letih zbral pogum in poklical svojo
hči Nadjo. Paterson je Lidijo spodbudil, da je končno napisala svojo prvo pesem.
Marinka in Mitja sta po ogledu Dežele la la skupaj odšla na plesni tečaj in njuna
ljubezen sedaj ponovno cveti.
Po ogledu filma Ona je Vlasta svojemu šefu prvič povedala, kar mu gre, Alojz pa se
je po ogledu Rdeče želve vpisal na tečaj slikarstva na Univerzi za 3. življenjsko obdobje. Tine in Žan po koncu Mesečine nista več skrivala svoje ljubezni. Katarina je po
ogledu Ameriške ljubice pustila službo in šla na pot okoli sveta. Vlado je po Rudarju
svojemu sosedu zopet segel v roko. Zaradi filma Človek delfin je Samo zaplaval še
3 metre globlje.
Jona, Zarjo in Marka so Lisička in druge zgodbe čisto prvič pripeljale v kino, po
ogledu pa so se vsi strinjali, da to zagotovo ni zadnjič.
Zala z Radia Študent se je ob ogledu dokumentarca o Beatlih tako sprostila, da ji
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Fotografija iz filma Kabinet čudes (decembra v Kinodvoru).

je po njem uspelo napisati odličen, na letošnjem SOF-u kar
dvakrat nagrajeni oglas za Kinodvor.
»To, da smo na Drugi strani upanja tudi mi, je naš največji
dosežek leta!« so nam povedali sodelavci Kinodvora.

U

LJUBLJANSKI GRAD

PRESEŽKI V ŠTEVILKAH
Da je Ljubljanski grad izjemno živahno kulturno in družabno središče prestolnice priča podatek, da se je v prostorih na gradu letos zvrstilo preko 500
najrazličnejših dogodkov; z nekaterimi izmed njih so obeležili tudi Plečnikovo
leto.
Raznoliki ponudbi turističnih vsebin so v tej sezoni dodali doživljajski vodeni
ogled o zgodovini kaznovanja na Ljubljanskem gradu Izza grajskih rešetk ter
zabavno pustolovsko igro z elementi Escape Room-a Grajski pobeg. Sredi
oktobra so odprli nov prireditveni prostor nad mestom – Jazz Club Ljubljanski grad.

Foto: Miha Mally

Že peto leto zapored je prag Ljubljanskega gradu prestopil
milijonti obiskovalec letno; letos že sredi septembra. Tirna
vzpenjača na Ljubljanski grad je dosegla nov dnevni rekord; v
enem dnevu je prepeljala kar 3.324 potnikov, sicer pa v maju
letos že trimilijontega od začetka obratovanja pred dobrimi
desetimi leti.

Dokončana je obnova Hribarjeve dvorane, ki ponuja nove možnosti za oddajo dvoran za različne družabne dogodke, svečane sprejeme, predstavitve …,
kakor tudi za uporabo za lastne kulturno-umetniške vsebine.
Tudi novi ponudbi sta zagotovo doprinesli k uspešni turistični sezoni in trendu rasti obiskovalcev, ki se nadaljuje.
Dolgoletni sodelavec Tomo Dukarič, ki je od začetka obratovanja »bdel« nad
tirno vzpenjačo, je spisal prav posebno zgodbo. Njegova »statistika«: 10 let, 9
mesecev, 25 dni, 3.311.350 prepeljanih potnikov, 585.000 ciklov, 15.370 obratovalnih ur. Tomo se je sredi oktobra podal novim življenjskim dogodivščinam
naproti; tistim, ki jih prinaša zaslužena upokojitev.

ESTETSKI IN DRAMATURŠKI USPEH
U

LUTKOVNO GLEDALIŠČE
LJUBLJANA

Predstave, ki so letos osvojile nagrade:

Produkcija Lutkovnega gledališča Ljubljana, predstava Misterij sove, pri kateri
kot koproducent sodeluje TJP – Centre
Dramatique National d’Alsace iz Strasbourga, je svetovno premiero doživela
na mednarodnem lutkovnem festivalu
v Charleville-Mézièresu v Franciji, ki je
največje srečanje lutkarjev na svetu.
Premiero so pospremile navdušujoče
ocene kritikov, ki so izpostavili duhovito
in domiselno režijo, natančnost in osredotočenost umetnikov, vrsto genialnih
idej, ki so med seboj povezane, in izjemna animatorja Majo Kunšič in Iztoka
Lužarja. V francoskem časniku Le Monde so ob premieri med drugim zapisali:
"Preplet marionet, izdelanih po izvirnikih
slovenskega lutkarja, videoprojekcij, ki
razkrivajo delo animatorjev in igralcev,
ter sodobno preoblikovanega besedila,
ki ga je na novo napisala sodobna avtorica Célia Houdart, je tako estetsko kot
dramaturško pravi uspeh." Za uspeh je
poleg igralcev zaslužen tudi vodja predstave Luka Bernetič.

Saši Eržen in nagrada za režijo Silvanu Omerzuju; Pozorište za decu Kragujevac, 19. mednarodni lutkovni
festival Zlatna iskra, Srbija, maj 2017

TI LOVIŠ! Posebna nagrada za dramsko besedilo

NEKOČ, KO NAS NI BILO VEČ Nagrada
mladinske žirije za najboljšo mladinsko predstavo, Lutkovno gledališče Ljubljana, 17. festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica, Slovenija, oktober 2017

MEDVED IN MALI Nagrada za najboljšo lutkovno
predstavo zadnjih dveh sezon, nagrada za animacijo
Maji Kunšič in nagrada za likovno podobo predstave Donni Wilson; Ustanova lutkovnih ustvarjalcev in
Lutkovno gledališče Maribor, 9. bienale lutkovnih
ustvarjalcev Slovenije, september 2017

Nagrada otroške žirije za najboljšo otroško predstavo, Lutkovno gledališče Ljubljana, 17. festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade, Slovenija,
oktober 2017

TURLUTUTU Posebna nagrada za izvirno vključevanje otrok v svet gledališča, Mednarodni lutkovni
festival Arlekin, Omsk State Theatre of Puppet, Actor,
Mask Arlekin, Rusija, september 2017

NEKJE DRUGJE Posebna nagrada strokovne žirije
za uspešno kombinacijo lutkarskega načina razmišljanja in uporabe sodobne tehnologije pri realizaciji teme
predstave, 50. mednarodni lutkovni festival PIF, Hrvaška, september 2017

Igralka Maja Kunšič je v Lutkovnem gledališču Ljubljana odigrala več kot 50 vlog. V zadnjem obdobju
izstopata vlogi v dveh mednarodnih koprodukcijah
Turlututu in Misterij sove. Za animacijo v predstavi Medved in mali je prejela nagrado na 9. bienalu
lutkovnih ustvarjalcev Slovenije v Mariboru, pri
slovensko-francoski koprodukciji Misterij sove pa je
bila opažena njena izjemna animacijska virtuoznost.
Foto: Mankica Kranjec
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KAKOVOSTNI K U L T U R N I U Ž I T K I
U

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO, slovensko MLADINSKO GLEDALIŠČE

Kultura je nekaj, kar v ljudeh spodbudi nekaj novega, drugačnega, spodbudi spremembe v miselnosti,
dejanjih, življenju. Da bivanju globlji pomen in smisel.

ČUDEŽNE TERAPIJE
V Mestnem gledališču ljubljanskem so v
prejšnji sezoni slovenskemu občinstvu prvič predstavili nov gledališki žanr, gledališko
kriminalno nadaljevanko z naslovom Vranja
vrata v režiji Aleksandra Popovskega. Izvirna
slovenska nadaljevanka z izvirnimi slovenskimi liki, ki se dogaja v našem, današnjem okolju, je nastala izpod peresa Nejca Gazvode in
med publiko požela val navdušenja.

SNG Drama Ljubljana in Cankarjevim
domom. Letos so
gostovanja začeli
na Hrvaškem (Zagreb), nadaljevali
v Romuniji (Sibiu),
zaključili pa v Belorusiji (Minsk).

Prav tako so na velikem odru prvič uprizorili
mjuzikel slovenskih avtorjev. Ta nosi naslov
Trač in je nastal v koprodukciji z Gledališčem
Koper. Libretist Gašper Tič, skladatelj Davor
Herceg in režiser Jaka Ivanc so s številno
igralsko, plesno in glasbeno zasedbo ustvarili
pravo gledališko poslastico, ki je že na premieri doživela stoječe ovacije.

Oktobra so z
krat pa so se podali na gostovanje. Foto: Katja Kodla
ustvarjalci Čudežne
terapije obeležili že
100. ponovitev te komedije. V točno 25 mese- prinašajo kakovostne kulturne užitke, ki
cih je igralski trio, ki ga sestavljajo Tanja Ribič, gledalcem lepšajo vsakdan. To vsakič znova
Tjaša Železnik in Uroš Smolej, popestril večere dokazujejo dolgi aplavzi in veliko abonentov.
gledalcem tako v Mestnem gledališču ljubljan- Krovni naslov letošnje sezone je Kaj je resniskem kot v različnih kulturnih domovih po vsej ca?, za katero upajo, da jo skupaj s svojimi
Sloveniji.
gledalci najdejo na katerem od gledaliških
večerov.
Ustvarjalci s svojim repertoarjem v Ljubljano

Na gostovanjih je bila zopet čudovito sprejeta tudi Iliada, ki je nastala v koprodukciji s

67 predstav Čudežne terapije so igralci MGL odigrali na matičnem odru, 33-

LE SKUPAJ LAHKO NAREDIMO SPREMEMBO
trenutke navidez bežnih vznesenosti,
trenutke, ko se z občinstvom povežemo
v skupnostnem hotenju, jezi in hrepenenju. Ti občutki, pa čeprav se nam zdijo
mimobežni, so verjetno pomembnejši
od veličine nagrad. Pa vendarle: vsaj tri,
po estetiki in zvrsti popolnoma različne
predstave, so – vsaka na svoj način – stopile v ospredje:
Igralski kolektiv SMG v uprizoritvi Človek, ki je gledal svet ob
prejemu Borštnikove nagrade za igro. Foto: FBS

Direktor Tibor Mihelič Syed razmišlja o občutkih: Ko brskamo in razmišljamo o aktualnih

dosežkih, se nam utegne kaj hitro zgoditi, da nam
tista, pogosto najbolj izpostavljena, razvpita ter z
nagradami ovenčana dela zameglijo spomin na
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- Republika Slovenija, anonimnih ustvarjalcev, ki je na Tednu slovenske drame
prejela Šeligovo nagrado za najboljšo
slovensko uprizoritev, potem pa kmalu
zatem odpotovala v poljski Poznan, kar
je bil svojevrsten logistični in organizacijski zalogaj;
- Naše nasilje in vaše nasilje, Oliverja Frljića, je domala na vseh gostovanjih širom

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

po Evropi dodobra razburkala javno mnenje
in sprožila veliko žolčnih, a še kako pomembnih debat o političnosti gledališča danes;
- na letošnje Borštnikovo srečanje so se uvrstile kar tri predstave Mladinskega (največ
doslej), od tega dve izjemno mladih ustvarjalcev. Pa ne le to: predstava Človek, ki je gledal svet, je prejela dve izjemno pomembni
nagradi – režiser Žiga Divjak nagrado za režijo, igralski kolektiv predstave pa za kolektivno igro.
»Svet lahko obstaja samo, če sloni na kolektivih, takšnih ali pa drugačnih, ker samo skupaj
lahko naredimo neko majhno spremembo.«
(igralski kolektiv v uprizoritvi Človek, ki je gledal svet ob prejemu Borštnikove nagrade za
igro)

Z A D O B R O P O Č U TJ E O T R O K

U

ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE MU MOL

Delo Oddelka, ki skrbi za naše malčke v vrtcih, šolarje v osnovnih in glasbenih šolah,
otroke s posebnimi potrebami, starše, nadarjene dijake in študente, izobraževanje
odraslih ter za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja, je prežeto
s predanostjo in entuziazmom. Letos so
poskrbeli za kakovostno izvajanje programa za 13.529 otrok v vrtcih in dosegli doslej najvišjo 91 % vključenost otrok iz MOL.
Ob povečanem vpisu otrok v ljubljanske
osnovne šole so poskrbeli za prostor vsem
23.500 šolarjem oziroma odprli 29 dodatnih
oddelkov (za 1.048 otrok) več kot lani, poskrbeli za varen prihod v šolo in odhod iz
nje za osnovnošolce ter vzpostavili rešitve
na področju varnosti otrok v prometu, za
večjo kakovost obravnave otrok s posebnimi potrebami v Ljubljani z organiziranjem
mobilne službe specialnih pedagogov za
vrtce ter delovanjem Svetovalnega centra
za otroke, mladostnike in starše, Centra za
usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Ja-

neza Levca Ljubljana in Izobraževalnega centra
PIKA. Prek razpisov so finančno podpirali 511
projektov za obogatitev dejavnosti v vrtcih in
pri varovanju otrok na domu, prostočasnih in
preventivnih aktivnosti, počitniških programov, aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja, mladinske raziskovalne in druge
projekte. Podelili so 1.356 štipendij za nadarjene dijake in študente ter štipendirali 240 nadarjenih dijakov in študentov dodiplomskega in
podiplomskega študija v Sloveniji in tujini.

13.529 otrok v vrtcih
23.500 šolarjev
Na oddelku so ponosni tudi na to, da so v obdobju zadnjih desetih let izpeljali več kot 450
obsežnih in zahtevnih investicijskih projektov,
s katerimi so poskrbeli za kakovostno, varno
ter brezskrbno vzgojo in izobraževanje otrok.
Da bi obeležili te projekte, so pripravili publikacijo 2007–2017: Od vrtca do šole, kjer so zbra-

ni največji dosežki na področju investicij in
investicijskega vzdrževanja med leti 2007
in 2017, ter spremljajočo razstavo, ki je bila
septembra na ogled v Mestni hiši, trenutno
pa gostuje na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport.
V zadnjih letih je pri investicijah velik poudarek na energetski sanaciji stavb. V okvir
javno-zasebnega partnerstva za energetsko
prenovo javnih stavb v lasti MOL je vključenih 48 objektov, ki vključuje tudi 10 objektov
vrtcev in 19 objektov osnovnih šol.
Ravnateljica Vrtca Vodmat Marta Korošec je
oktobra prejela najvišjo nagrado Republike
Slovenije na področju šolstva za leto 2017,
nagrado za življenjsko delo na področju vrtcev. Z delom je pomembno zaznamovala
stroko predšolske dejavnosti in obogatila
vzgojna okolja v razvoju generacij otrok.
Delovala je tudi mednarodno in umetnosti v
vzgoji namenila posebno mesto.

10 LET IN 10 OSEBNIH ZGODB
SKOZI OČI URŠE KAPLAN, MLADINSKE DELAVKE, MLADI ZMAJI
U

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

Mladi zmaji letos praznujejo 10. obletnico delovanja. Mladim na območju Mestne občine
Ljubljana omogočamo prostore in aktivnosti
za kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa, da bodo nekoč samostojni, samozavestni, odgovorni in zadovoljni meščani in
meščanke, soustvarjalci našega mesta.
10 let kreative, dogodkov, festivalov, projektov, povezovanja ter dela v mladinskih centrih in na terenu je ustvarilo številne zgodbe in
izkušnje mladih. Postali smo nepogrešljiv del
mesta in programa, ki ga mladim in družinam
omogoča Ljubljana.
10 let, 4 mladinski centri in številne aktivnosti,
ki se zvrstijo vsako leto ter kot soustvarjalce
aktivno vključujejo mlade. Mestni inkubator,
Ulični zmaji in Basement kot lokalna mladinska pobuda je le peščica projektov, s katerimi
se ponašamo Mladi zmaji in so trenutno najbolj aktualni. Omenimo naj tudi festival ŠiškaFejst, ki se je odvil v okviru ŠiškaOpen v sode-

lovanju s Kinom Šiška in Turizmom Ljubljana ter
mladim glasbenikom omogočil, da se predstavijo širši publiki.
Četrtni mladinski center Zalog je letos odprl ne le
prenovljen mladinski center, temveč tudi praznovanje 10. zmajevske obletnice. 14. marca je ponosno pokazal prenovljene prostore s fitnes sobo
med drugim tudi županu Zoranu Jankoviću, predsedniku Državnega zbora Milanu Brglezu, vodji
Oddelka za kulturo Mestne občine Mateji Demšič
ter ostalim častnim gostom. Že tradicionalno pa
je letos v Zalogu potekala 20. Plata, odmeven dogodek, ki proti diskriminaciji in za enakopravnost
osvešča z nogometnim turnirjem.
Kot zaključni dogodek praznovanja obletnice
se je 26. oktobra zgodil v Četrtnem mladinskem
centru Bežigrad, kjer smo skozi potovanje po
petih čutih okušali, tipali, vonjali, gledali in poslušali vtise ob 10. obletnici delovanja zavoda in t.i.
Mladinca. Na dogodku 10 let skozi 5 čutov med
vsemi čutnimi presenečenji največji vtis morda

pušča prav otvoritev razstave 10 obrazov Mladih zmajev, ki si jo lahko ogledate tudi na naši
spletni strani www.mladizmaji.si. Razstava
prikazuje deset portretov in perspektiv mladih, ki se tako ali drugače vpletajo v zmajevsko
zgodbo. Približuje nam osebne zgodbe mladih obiskovalcev mladinskih centrov, prostovoljcev in prostovoljk ter mladih, ki s svojimi
idejami, energijo in zavzetostjo predstavljajo
ključen element mladinskega dela. Prav oni
so namreč tisti, ki osmišljajo naš trud, željo
po napredku in nadaljnjem delovanju Mladih
zmajev.

URBAN

31

N A Š U S P E H J E K A KO V O S T Ž I V L J E N J A
NAŠIH UČENCEV
U

CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA

Kateri so največji dosežki in kaj je kakovost
v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi
potrebami? Oboje je povezano z uvajanjem
sprememb ter s kakovostjo uvajanja le-teh.
Je nenehno stremljenje k boljšemu in hkrati
izogibanje slabemu delovanju. Med največje
dosežke v Centru Janeza Levca ne uvrščajo
nagrad, kot na primer Najbolj športna šola,
Državna nagrada na področju VIZ, Skalarjeva
nagrada, nagrade učencem itd. Povedo, da so
vsekakor na te nagrade zelo ponosni, vendar
se zavedajo, da so to potrdila za dosedanje
delo, ne delo v prihodnosti.
Kakovosti takšne ustanove, kot je Center
Janeza Levca Ljubljana, še zdaleč ne merijo
le po številu nagrad in uspehu učencev na
različnih področjih. Merijo jo po kakovosti življenja učencev in njihovih družin, po njihovi
dejavni vključenosti v skupnost in po stopnji
neodvisnosti v vsakodnevnem življenju in pri
zaposlitvah.

V Centru Janeza Levca so ponosni na vpeljavo sodobnih pedagoških metod kot je strukturirano poučevanje, podpora pozitivnemu vedenju, nadomestna in podporna komunikacija in drugo. Še posebej ponosni
pa so na dejavno vključevanje učencev v skupnost in neodvisnost pri kasnejših zaposlitvah.

PROSTOR POVEZOVANJA
U

CENE ŠTUPAR - center za izobraževanje
ljubljana

Vsak začetek je težak. In vsak zaključek izobraževanja je za posameznika uspeh. V šolskem letu 2016/2017 so v Javnem zavodu Cene Štupar
uspeh delili z več kot 10.000 posamezniki, ki so na tak ali drugačen način
obiskali Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.
V januarju 2017 je pod okriljem Javnega zavoda Cene Štupar – Centra
za izobraževanje Ljubljana in partnerskih organizacij začel delovati
Večgeneracijski center Ljubljana - N`šPlac, ki predstavlja osrednji prostor
zbiranja in srečevanja v lokalnem okolju. Njegov namen je druženje,
ohranjanje in širjenje socialne mreže ter zadovoljevanje potreb različnih
ranljivih ciljnih skupin, družin ter posameznih družinskih članov v vseh
življenjskih obdobjih. Eden pomembnejših ciljev Večgeneracijskega centra Ljubljana N`šPlac temelji na vzpostavitvi aktivne mreže delovanja in
povezovanja. Večgeneracijski center Ljubljana pokriva široko območje
in visok delež prebivalcev osrednjeslovenske regije, s svojim delovanjem zadovoljuje potrebe različnih ranljivih skupin in prispeva k oplemenitenju znanj, metod, praks in različnih pristopov dela.
Vabljeni, da se nam pridružite v N'šPlac, kjer ponujamo vrsto brezplačnih aktivnosti za vse generacije!
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Z E L E N Z N A K K A KO V O S T I
Skladno z novim pravilnikom o podeljevanju in podaljšanju
pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti so v zavodu
1. aprila letos podaljšali pravico do uporabe zelenega znaka
kakovosti do 31. marca 2020. Projekt Ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje (POKI) je razvil Andragoški center Slovenije kot enega od vzvodov za razvijanje kakovosti
v izobraževanju odraslih zato, da bi različnim izobraževalnim
organizacijam svetovali pri samoevalvaciji lastne kakovosti
in iskanju poti k nadaljnjemu razvoju. Projekt POKI ima svoj
znak, s katerim vsi, ki so vanj vključeni, nastopajo v javnosti.

Benjamin Clementine Foto: Aleš Rosa

SREČNO JE MESTO,
KI (KINO) ŠIŠKA IMA
U

KINO ŠIŠKA

Kino Šiškarji in Šiškarice so malo bolj posebni patroni
in patronke, nam je namignil eden izmed njih, Rok
Avbar: »Da o Kinu Šiška govorimo kot o »svoji hiši«,
ni presenečenje – naši pisarniški stoli bolje poznajo
naše »ozadje« kot domači kavči, pisalne mize imajo
odtise že utrjenih komolcev, v marsikaterem predalu
se skrivajo tudi najnujnejši pripomočki za osebno higieno, premika ure pa tako ali tako ne zaznavamo več.«
Na vprašanje, kaj bi izpostavili kot največje dosežke
letošnjega leta odgovarjajo brez težav. Že v uvodu v
koledarsko leto jih je razveselila informacija o do sedaj najvišjem zabeleženem številu obiskovalk in obiskovalcev. Kmalu zatem so uspešno predstavili novo
spletno stran, za katero so prejeli nagrado Websi v
kategoriji nevladnih organizacij in javnih zavodov.
Novo podobo Trga prekomorskih brigad so na začetku
junija spoznali vsi, ki so prišli na zunanjo prireditev Šiška
Open. Rok je pri tem izpostavil povezanost in sodelovanje: »Četudi smo prireditev programsko »zakrivili« skupaj z nevladnimi organizacijami in partnerji iz Šiške, bi le
stežka uspela brez podpore mestne družine.«
Svojo pripoved nadaljuje: »Sicer pa vse po starem
- prodajna galerija Dobra Vaga vsak mesec poroča,
da ljudje radi kupujejo dela mladih umetnic in umetnikov; vstopnica za festival MENT Ljubljana je na
začetku leta zaželena bolj kot sarma in filharmoniki
prvega januarja; CoFestival nam vsako leto pripelje
vrhunske predstave sodobnega plesa; razprodane
koncerte pa smo kar nehali šteti« in zaključi, »Entuziasti smo, prav vsi. Zaposleni, redni in občasni zunanji sodelavci, fotografinji in fotografa, natakarice
in natakarji v lokalu z zavidljivim naborom hmeljevih
napitkov. Prav vsi. Najverjetneje tudi kanček nori.
Ker drugače, kot je Maček odgovoril Alici v Čudežni
deželi, ne bi bili tu.«

VETRA JE V
NAŠIH JADRIH
ŠE DOVOLJ!
U

javni zavod MALA ULICA

Ob nizanju novosti v letošnjem letu so v družinskem centru Mala ulica izpostavili v naslovu povedano misel. Na letošnjem jadranju
pa so kot projekt leta izpostavili program
Neverjetna leta – Treningi starševstva, za
katerega so, kot nosilec projekta skupaj z
devetimi partnerji iz vse Slovenije, pridobili
sredstva Ministrstva za zdravje. Sredstva so
namenjena za izvedbo 29 Treningov starševstva v naslednjih dveh letih. S tem programom se uvrščajo med pomembne ponudnike učinkovite podpore staršem.
Njihova “paradna disciplina” ostaja počitniško
varstvo, ki se ga je letos udeležilo več kot 500
otrok. Pohval staršev ni bilo malo. Mami Tina
je zapisala: “V zvezi s počitniškim varstvom v
Mali ulici bi vam rada sporočila, da v vseh letih
varstva še nisem doživela tako profesionalno
in kakovostno izpeljanega programa.”
Junija je na ogled Male ulice prišla pristojna
ministrica Dežele Koroške. Bila je navdušena
in dobili so celo prošnjo, da bi jim prišli svetovat. Od junija dalje pa je Mala ulica tudi polnopravni član mednarodne mreže Korak za
korakom (ISSA), ki združuje lokalne in nacionalne organizacije iz preko 50 držav. Dejavni
so tudi v združenju ENSA, v okviru katerega
snujejo evropsko mrežo družinskih centrov.
Ustanovno srečanje pričakujejo naslednje
leto prav v Ljubljani!

USTVARJALNA
EVROPA ZA MLADE
U

PIONIRSKI DOM –
CENTER ZA KULTURO

Pionirski dom že dolgo uspešno izobražuje mlade na področju improvizacijskega gledališča. V letošnjem letu so
uspešno kandidirali na razpisu Evropske
komisije »Ustvarjalna Evropa« s projektom »Young Theatre« (Mlado gledališče). Kot nosilci projekta bodo sodelovali z institucijami iz Poljske, Romunije in
Srbije, ki imajo podobno poslanstvo.
Predvidoma še letos bodo zaključili s
prenovo objekta na Komenskega 9.
Dejavnosti, ki bodo potekale v novih
prostorih so številne: risanje, slikanje,
grafika, kiparjenje, mala šola mode, animacija, video in film, glasbeni delavnice,
razstave in ostali kulturno – umetniški
programi. Programi bodo prilagojeni
tako za najmlajše kot tudi odrasle. V
zgradbi bodo domovali tudi ustvarjalci
Hiše otrok in umetnosti.
Sklep Upravnega sodišča, da je pritožba
v procesu denacionalizacije zavrnjena in
da bodo končno lahko upali tudi na obnovo dotrajanega objekta Baragovega
semenišča, ne bi mogla priti ob bolj ugodnem času.

V štirih letih so se iz “zgolj igrišča” razvili v
center, ki nudi kakovostno in učinkovito podporo staršem in otrokom.
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SKRB Z A S O Č L O V E K A
U

ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO MU MOL, LEKARNA LJUBLJANA,
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

POMOČ RANLJIVIM
JE POSEBNA VREDNOTA
Celovita in odmevna predstavitev MOL z bogatim spremljevalnim
programom na Festivalu za tretje življenjsko obdobje je zaznamovala aktivnosti sodelavcev Oddelka za zdravje in socialno varstvo tudi v
letošnjem letu. Akcijski načrt »Ljubljana – občina po meri invalidov«,
ki so ga pripravili za obdobje do leta 2018, vključuje predloge izboljšav

Socialnem forumu Eurocitiesa, pa v Bruslju ob mednarodnem dnevu
boja proti homofobiji in transfobiji. Tudi v Ljubljani so koordinirali in soorganizirali dve večji srečanji: delovno skupino na področju brezdomstva v okviru Eurocities ter srečanje Mreže mavričnih mest.
Z namenom ozaveščanja in vzpostavljanja strpne družbe so pred
tremi leti zasnovali certifikat LGBT prijazno. Zadovoljni so s pozitivnim odzivom javnosti in organizacij. Letos se je 20 prejemnikom
pridružilo še 7 novih.
V letošnjem letu so se na oddelku odločili, da preidejo na elektronski razpis. Zasluge za pripravo in izpeljavo e-razpisa gredo sodelavkam in sodelavcem, še posebej pa Alenki Žagar, ki je prevzela
glavno vlogo pri koordiniranju in izvedbi projekta.

BREZPLAČNO
SVETOVANJE IN 50 ENOT
Sprejet je novi Zakon o lekarniški dejavnosti. V Javnem zavodu Lekarna Ljubljana so v odgovor na zakon pripravili novo srednjeročno
strategijo poslovanja 2018-2022, s katero želijo tudi v prihodnje ostati nosilec razvoja lekarniške dejavnosti v Sloveniji, pa tudi širše.

V okviru akcijskega načrta Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana je bil
letos prvič organiziran pisni natečaj, na katerem so učenke in učenci osmega
in devetega razreda izrazili svoja razmišljanja o enakosti spolov, o poklicih, o
poklicnih vzornicah, vzornikih itd. Učenke in učenci OŠ Zadobrova, ki so sodelovali v pisnem natečaju, so nato dan preživeli z vzornicami - s podžupanjo
Tjašo Ficko, takratno direktorico MU MOL Jožko Hegler in direktorico Mladih
zmajev Ksenjo Perko, ki so jim predstavile svoje delo.

posameznic in posameznikov z oviranostmi za različne segmente življenja v mestu, točka pomoči, ki od maja 2017 deluje na Info točki 65+, pa
nasvete in pomoč za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola.
S svojimi aktivnostmi in sofinanciranjem se posvečajo različnim ranljivim skupinam. Vsako leto izdajo brošuro z določeno tematiko. Letošnja nosi naslov Izzivi z zasvojenostmi v Ljubljani. Pripravili so jo skupaj
z nevladnimi organizacijami in strokovnjakinjami ter strokovnjaki na
tem področju. V brošuri so zajeti pogledi na različne oblike zasvojenosti (alkohol, tobak, nedovoljene droge, sodobne tehnologije) in
predstavljene osebne zgodbe nekaterih posameznic in posameznikov, opisani pa so tudi programi, storitve in ukrepi, ki jih izvaja ali pa
sofinancira MOL.
Sodelavci OZSV so bili aktivni tudi mednarodno. Udeležili so se različnih konferenc ter na njih tudi predstavili dobre, kot npr. v Lizboni na
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V skrbi za ohranjanje zdravja strank so nadaljevali z razvojem in izvajanjem kognitivnih lekarniških storitev, ki jih v svojih enotah nudijo brezplačno. S strokovnimi sodelavci, kliničnimi farmacevti, so začeli sodelovati v ambulanti farmacevta svetovalca v zdravstvenih domovih.
Z namenom osveščanja o pomembnosti preventivnih aktivnosti
za ohranjanje zdravja in dobrega počutja so organizirali 4. Festival zdravja na Gospodarskem razstavišču, ki ga je obiskalo več kot
4.000 ljudi. Družbeno odgovorno delovanje pa
udejanjamo s podporo Hiši Ljubhospica, v
kateri nudijo 24 urno brezplačno hospic
paliativno oskrbo.
V letu 2017 so odprli že 50. enoto Lekarne Ljubljana in končali z gradnjo
lekarn pri ZD Grosuplje in v Logatcu.

Slovensko farmacevtsko društvo podeljuje priznanja članom društva.
Za leto 2017 je med prejemniki Minařikovega priznanja tudi sodelavka
Lekarne Ljubljana. Vladka Češek Bizjak, želi stroko in nova dognanja
približati vsem, s katerimi prihaja v stik: bolnikom s strokovnimi nasveti in prijazno besedo; sodelavkam z vzgledom in vztrajnim spodbujanjem; in širši strokovni javnosti z organizacijo in vodenjem strokovnih
srečanj Ljubljanske podružnice SFD.

ŠIRJENJE IDEJ DOMA
IN V TUJINI
Ob vse večji splošni prostorski stiski so se sodelavci Zdravstvenega doma
Ljubljana letos razveselili dveh dodatnih ambulant v Področni enoti Tehnološki park, v novembru pa je po dolgih letih nove prostore dobila tudi
Splošna nujna medicinska pomoč v okviru nove urgence v Ljubljani.

MILIJONI
ZA RAZVOJ
U

RRA LUR

Poseben in izjemno uspešen dogodek letos je bil t.i. Teden kakovosti, s
sloganom »Kakovost so naši zaposleni«. Namenjen je bil izobraževanju
sodelavcev, izmenjavi in predaji znanja ter izkušenj, in tudi širjenju ideje
o kakovosti in varnosti znotraj ZDL in širše. Ideja dogodka je bila razumevanje kakovosti in boljša aplikacija v prakso. Dogodek se je zaključil z
Dnevom odprtih vrat, ki je bil namenjen širši javnosti. Teden kakovosti je
ustvaril navdih za strategijo prihodnosti Zdravstvenega doma, sodelavcem pa dal občutek pomembnosti nenehnih izboljšav ter razumevanje
položaja organizacije kot učne ustanove.

Strokovnost, znanje in inovativnost privabljajo tudi različne delegacije
iz tujine. Med letošnje dosežke štejejo obisk predstavnikov avstrijskega ministrstva za zdravje in zdravstvene zavarovalnice, ki so izkazali
veliko zanimanje za delovanje slovenskega osnovnega zdravstva in so
bili nad konceptom oskrbe bolnikov v ZDL navdušeni, izkazale pa so se
tudi možnosti dvostranskega sodelovanja in prenašanja dobrih praks
čez mejo v sklopu mednarodnih projektov. Predstavniki Zdravstvenega
doma Ljubljana sodelujejo v Evropskem združenju za kakovost in varnost v družinski medicini (EQUIP) in Evropskem forumu za primarno
zdravstveno varstvo (EFPC). Na mednarodnih simpozijih predstavljajo
preizkušene vsebine dela zdravstvenih ekip in zadovoljstva pacientov z
njihovimi storitvami.

NA KONCU VEDNO PRIDEMO DO
PRAVIH ŠTEVILK
U

oddelek za finance in računovodstvo MU MOL

Za vsakim dobrim in uspešno izvedenim projektom stoji tudi dobra in
uigrana ekipa, ki poskrbi za njegovo finančno realizacijo. Zato moramo
pohvaliti tudi naše sodelavke in sodelavce Oddelka za finance in računovodstvo, ki, čeprav se ob uspehih nikoli ne izpostavljajo, zaslužijo pohvalo za opravljeno delo in si upravičeno lahko lastijo delček vsakega
projekta, pri katerem so poskrbeli za finančno plat! Ste kdaj pomislili,
kako bi izpeljali vse vaše projekte brez njih?

Kljub temu, da nam okoliščine kot razvitejši regiji že od
začetka aktualnega programskega obdobja niso bile
naklonjene in so napovedi kazale, da bo za projekte
razpoložljivih izredno malo evropskih sredstev, smo za
Zahodno kohezijsko regijo po dolgotrajnih pogajanjih in
usklajevanjih s pristojnimi ministrstvi ter službami uspeli
zagotoviti skoraj 150 milijonov evrov, ki bodo namenjeni
izvajanju ključnih razvojnih projektov, med drugimi tudi
projektov Mestne občine Ljubljana vključenih v dogovor
za razvoj regije, ki se bodo začeli izvajati leta 2018 ter
bodo lahko potekali vse do leta 2023. Z Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je že podpisan
prvi dogovor za razvoj Osrednjeslovenske regije, s čimer
je omogočen začetek izvajanja prvih projektov, pričakuje
se tudi drugo povabilo MGRT za predložitev projektnih
predlogov za katere bo tokrat na voljo približno 133 milijonov evrov za Zahodno kohezijsko regijo.
V Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije
ves čas gledajo v prihodnost ter soustvarjajo trende in
pogoje za trajnostni razvoj regije. Priložnost so že pred
leti prepoznali tudi v konceptu krožnega gospodarstva,
kjer je Ljubljana že storila izredno uspešne korake, zato
so zelo ponosni tudi na uspešno prijavo na razpis Evropske komisije za projekt namenjen regijam za podporo pri
prehodu v krožno gospodarstvo.
S pomočjo vrhunskih evropskih strokovnjakov smo tako
ena izmed redkih regij (v konkurenci 64 regij smo bili
med šestimi izbranimi), ki bo lahko pripravila ključne dokumente za uspešen prehod regije v krožno gospodarstvo.
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LJUBEZEN DO GLASBE IN KNJIGE

Če ima človek v življenju glasbo in knjigo, nikoli ni sam. Je v dobri družbi, ki skrbi, da je življenje lepše in
polnejše, srce in um bolj umirjena, duša srečnejša.
MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA,
U

S KNJIGO V SRCU
Mestna knjižnica Ljubljana ljubezen do knjig in branja širi s paleto različnih storitev in projektov, ki spodbujajo ljubezen do branja med različnimi ciljnimi javnostmi.
V bralnem projektu za odrasle Mesto bere je letos sodelovalo 332
bralcev, ki so oddali 2.000 mnenj o prebranih zgodbah južne Amerike.
Projekt Poletavci-poletni bralci in NajPoletavci, ki ga izvajajo med poletnimi počitnicami, postaja nacionalni projekt, saj ga je letos v sodelovanju z MKL izvajalo kar 13 slovenskih splošnih knjižnic. V sodelovanju
s 47 vrtci in 384 skupinami iz MOL in primestnih občin so izvedli projekt
Ciciuhec, v katerem je sodelovalo 7.364 otrok od dveh do šest let. Z
bralnim projektom ustvarjajo pogoje za razvoj bralnih navad med najmlajšimi, spodbujajo branje v družinskem krogu in poglabljajo sodelovanja z vzgojno varstvenimi zavodi na področju bralne kulture.

GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE

Jeseni se je upokojila mag.
Jelka Gazvoda, prva direktorica zavoda MKL. V
devetih letih vodenja je
pustila izjemen pečat.
Pod njenim vodstvom je
MKL postala vodilna knjižnica na številnih področjih, razvili so nove storitve,
članom približali uporabo
knjižnic, vodili številne zanimive
bralne projekte, na področju izobraževanja uporabnikov in sodelavcev v knjižničarstvu pa so
naredili viden premik v krogu slovenskih splošnih knjižnic
nasploh. O njenem uspešnem delovanju pričajo mnoge
nagrade, med drugim tudi nagrada glavnega mesta Ljubljane (2016). Nova direktorica MKL je mag. Teja Zorko.

Sodelavci MKL vsako leto skrbno pregledajo in ovrednotijo celotno
založniško produkcijo otroških in mladinskih del in znak kakovosti
Zlata hruška vsako leto podelijo najboljšim založbam, mladinskim knjigam in avtorjem. Letošnji znak za kakovost je prejelo 25 založb, in sicer
za 72 novih in 64 ponatisnjenih ali prenovljenih izdaj.

SKRIVNOSTI GLASBE

S slovenskim knjižnično-muzejskim MEGA kvizom, ki ga je letos reševalo 16.223 otrok, so nadaljevali z moderno obliko knjižnično-informacijskega opismenjevanja, v okviru katerega učence drugega in tretjega
triletja osnovne šole spodbujajo k branju poučnih knjig in obisku kulturnih ustanov.

V Glasbeni šoli Ljubljana Moste – Polje na treh lokacijah veliko dela
in energije vlagajo v otroke in mladostnike, ki se pri njih učijo igranja
različnih instrumentov in petja. V letošnjem šolskem letu izobražujejo 609 učencev, v petih orkestrih, otroškem pevskem zboru ter
Orffovi skupini pa muzicira preko 180 učencev.

Prvič so organizirali tudi dva literarna natečaja za mlade. Natečaja
metaFoRA »Izza zrcala« se je udeležilo 40 mladih, literarno fotografski natečaj poHaIKUj z nami, ki je bil namenjen mladim od 14. do 19.
leta, je spodbudil nastanek 16-ih kompletov haikujev s pripadajočimi
fotografijami.

Pri svojem delu učitelji verjamejo in živijo svoje poslanstvo, zato si
vsakodnevno prizadevajo, da njihovi učenci uživajo v umetnosti in
razvijajo ljubezen do glasbe. Najbolj nadarjene učence usmerjajo k
nadaljevanju glasbenega izobraževanja, vzgajajo pa tudi ljubiteljske
glasbenike in izobražene poslušalce. Učence motivirajo za odgovorno, redno in sistematično delo, hkrati pa jih s spodbujanjem družabnega, socialnega in kulturnega čuta vzgajajo tudi za življenje. Želijo,
da glasba postane in ostane sopotnica v življenju vsakega njihovega
učenca. Uvajanje mladih v skrivnosti glasbe uresničujejo kot nekaj
vitalnega, kar zagotavlja vzpon novih generacij, ki bodo ohranjale
glasbo živo v vseh njenih množičnih formah.

Veliko pozornost uporabnikov so vzbudile tudi storitve in prireditve, ki
jih izvajajo izven knjižničnih prostorov.

Foto: Ingrid Vernik-PAL

Glasbena šola Ljubljana Moste – Polje na skupnih koncertih, tekmovanjih in izobraževanjih aktivno sodeluje s številnimi glasbenimi
šolami v Sloveniji, z ljubljanskimi osnovnimi šolami in vrtci ter drugimi kulturno-umetniškimi organizacijami in ustanovami. V lanskem
šolskem letu so opravili 255 nastopov, 88 učencev se je udeležilo 15
mednarodnih in državnih tekmovanj, na katerih so dosegli kar 81 nagrad in priznanj ter 4 posebna priznanja.

Število v projektu Poletavci in NajPoletavci sodelujočih otrok iz leta v leto narašča, letos jih je bilo že 1.873. Foto: Marko Lakovič
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V letu 2018 bo šola z vrsto dogodkov obeležila že 70. obletnico opravljanja tega plemenitega poslanstva. Na vse dogodke že zdaj lepo
vabijo vse občane Ljubljane.

V DRUŽBI NAJBOLJŠIH EVROPSKIH MUZEJEV
U

MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANe

Po domačih in mednarodnih priznanjih,
ki jih je Plečnikova hiša prejela od celovite
prenove pred dvema letoma (Plečnikova
medalja 2016 za arhitekturo, Steletovo priznanje za konservatorstvo, Valvasorjeva
nagrado 2015 za enkratne dosežke v muzealstvu ter mednarodno priznanje piranesi
2016), je maja letos Plečnikova hiša prejela
tudi nominacijo za nagrado EMYA 2017 ter
tako domovanje našega največjega arhitekta postavila v družbo najboljših evropskih
muzejev.

Nagrada za arheologa

Na koncu letošnjega Plečnikovega leta v
Muzeju in galerijah Ljubljane lahko rečejo,
da je Plečnik največji slovenski izvirni umetnik, ki je prepoznan v svetovnem merilu,
njegov ustvarjalni duh pa je vedno znova
navdih sodobnim generacijam najrazličnejših ustvarjalcev.

Muzejski arheolog ter kustos za srednji vek Martin
Horvat je bil v svoji 30-letni karieri večkrat nagrajen
z izjemnimi arheološkimi najdbami, ki so spreminjale poznavanje zgodovine Ljubljane. O razburljivosti
arheoloških izkopavanj je Martin Horvat spregovoril tudi na letošnjem ciklusu predavanj Arheologija
od blizu, prav zdaj pa si lahko v muzeju ogledate
tudi razstavo Srednjeveška Ljubljana, ki prikazuje
vsa nova odkritja in nove poglede na razcvet srednjeveške Ljubljane. Foto: Andrej Pevnik

Umetnost naše regije
na Kitajskem
Umetniška vodja Mestne galerije Ljubljana,
kustosinja Alenka Gregorič, je letos kurirala
prvo večjo prestavitev sodobne umetnosti
naše regije v dveh najpomembnejših umetniških muzejih na Kitajskem. Za razstavo
Simptomi družbe je izbrala dela, ki so predstavljala regijo in v
ospredje postavil več kot trideset priznanih
mednarodnih
umetnikov
ter umetnikov
mlajše generacije.
Foto: Jože Suhadolnik

MOŽNOSTI RAZVOJA NA ŠIROKO ODPRTE
U

POSLUH ZA ŽIVALI
U

VETERINARSKA postaja
ljubljana

Skrb in negovanje hišnega ljubljenčka lastnikom prinaša vrsto koristi. Psi in mačke lahko pomagajo pri občutkih osamljenosti ali melanholije, zmanjšujejo stres in
možnost alergij … Tudi vedno več strokovnjakov s področja medicine verjame,
da je terapija z živalmi koristna za vsakogar, še posebej pa blagodejno vpliva na
otroke, bolne, stare in onemogle. S posebnim posluhom za živali, predvsem pa
s srcem in dušo pa so predani svojemu
delu tudi veterinarji in ostalo strokovno
osebje Veterinarske postaje Ljubljana,
kjer bodo s strokovnim znanjem in ljubeznijo do živali poskrbeli za zdravje vaših
kosmatincev.

ŽIVALSKI VRT

V zadnjih desetih letih so v ZOO Ljubljana z
veliko podporo župana Zorana Jankovića
ter članov mestne družine, uspešno udejanjili priložnosti, ki jih ponuja izjemna lega na
robu Krajinskega parka Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib, in dosegli številne infrastrukturne
dosežke. Do Živalskega vrta so speljali kolesarsko stezo, ob njem je postavljena postaja BicikeLJ, do njega se obiskovalci lahko
pripeljejo z redno linijo LPP, zgrajena sta kanalizacija in plinovod, spremenjen je OPN, ki
po novem predvideva širitev ZOO-ja, aktivno pa se ureja tudi problematika dodatnih
parkirišč. Možnosti razvoja ZOO Ljubljana
ostajajo na široko odprte.
Zelo velik napredek je bil v letošnjem letu
dosežen tudi v enoti zavetišče za zapuščene živali, dokončana je bila projektna dokumentacija za novo zavetišče in izveden javni
razpis za izbiro izvajalca, ki bo kmalu začel
z gradbenimi deli. Zastareli in neustrezni
prostori sedanjega zavetišča bodo kmalu
preteklost.

Prvi slovenski diplomant evropske visoke šole zoološke medicine
Vodja veterinarske službe v ZOO Ljubljana,
Pavel Kvapil, je v letošnjem letu zaključil
šolanje na evropski visoki šoli zoološke medicine s področja zdravstvenega varstva
v živalskih vrtovih, in tako pridobil najvišji
veterinarski naziv klinične usposobljenosti.
Poleg tega je uspešno zaključil tudi prvi letnik doktorata na temo infekcijskih bolezni
pri ZOO in divjih živalih v Sloveniji. Doktorat je v letu 2017 vpisal tudi veterinar ZOO
Ljubljana, Marjan Kastelic, in sicer na temo
ugotavljanja znakov stresa pri ZOO in drugih živalih. Oba sta sicer že v letu 2015 na
veterinarski fakulteti v Ljubljani opravila
specializacijo in kot prva v Sloveniji postala
specialista za področje ptic, plazilcev in malih sesalcev.
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ZGODBE
SODELAVK IN SODELAVCEV
Tokratno Mestnico je zapisala Daša, sodelavka Turizma Ljubljana, kjer skrbi za tuje
medije in novinarje ter jim kot nadebudna
meščanka skuša kar najbolje približati utrip
Ljubljane, lokalno sceno, dogajanje in gastronomijo. Bila je sobota, ko je v dnevnik
zapisala …
To je ta, moja Ljubljana!

Mestnice so blog, ki ga objavljamo
na spletni strani www.ljubljana.si.
Pišemo ga sodelavke in sodelavci
velike mestne družine. Z osebnimi zgodbami želimo pokazati,
kako tudi mi živimo, občudujemo
in dihamo naše mesto.

Odprem oči in se nasmehnem – sobota je,
moj dan! Kava? Ja, a ob sobotah ne doma.
Po novem sem ˝centrašica˝ (oh, kako mi je
všeč ta vzdevek!) in končno vem, kakšen je
občutek, ko imam vse pri roki in se mirne
vesti lahko preslikam s točke A na točko B
v desetih minutah. Skočim na kolo in se najprej zapeljem do moje dnevne sobe (beri
Tozd) na najboljši ruster z riževim mlekom.
Prvo kavo najraje pijem sama. Usedem se
ob okensko polico in jo počasi srkam. Uživam ob opazovanju mimoidočih in poslušanju tujih jezikov, ki me za hip odnesejo s
sabo.
V zadnjih nekaj letih se je moja Ljubljana
tako zelo odprla in zacvetela.
Prija mi občutek, da se ob pitju kave lahko
kadarkoli zapletem v pogovor z neznancem
iz Amsterdama ali drugega konca sveta.
Nikoli ne veš, na koga naletiš, mi je že kot
otroku govorila mama - in res je, to mi je v
mojem mestu zelo všeč!
Naslednja postaja - hrana. Na poti do tržnice si ob sobotah privoščim hiter postanek v
pekarni Osem, kjer kupim mamljivo dišeč in
meni najboljši kruh. Čez ˝cesto˝pri sosedu v
Črnem zrnu pa še pravo kolumbijsko kavo iz
pravične trgovine, ki jo pražijo v lokalni pražarni Stow. Nato se zapeljem na tržnico, kjer
si privoščim vroč kos zelenjavne pogače pri
gospodu, ki jo speče dobesedno pred mano.
Med grizljanjem sledim Plečnikovim arkadam in se spustim v galerijo Dobra vaga, kjer
si ogledam vedno znova navdušujočo razstavo mladih slovenskih ustvarjalcev.
Zazvoni mi telefon. Kliče me moja dobra prijateljica Hana, ki pravi, da je ravno končala z
lončarsko delavnico, in me vabi v njen atelje
na čaj in ogled novih krožnikov. Hana živi in
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ustvarja na Pražakovi ulici. Ta del Ljubljane
mi je poleg Gornjega trga in predela za Dramo izredno pri srcu. Navdušena sem nad
oživljanjem stranskih mestnih ulic, ki so bile
še nedolgo nazaj v pozabi. Lokalna scena se
pri nas končno prebuja. ˝Počasi, vendar zagotovo˝, bi rekel Tomaž iz Poletja v školjki.
Ta njegov stavek me prešine vsakič znova,
ko se od Hane odpravim proti parku Tabor.
Med potjo me razveseli misel na to, da bo
naslednja sobota tista, ko bo ponovno na
sporedu Garažna razprodaja. Sem velika ljubiteljica vintage stvari, zato mi tu pogosto
uspe izbrskati unikaten kos, ki se je leta in
leta prašil in skrival na podstrešju ali garaži.
Druga lokacija, ki ponuja stare, a obnovljene kose pohištva in njen obisk priporočam
vsakomur, je CPU (Center ponovne uporabe). Ta mesec že vem, da bom njihova obiskovalka, saj se čas obdarovanja približuje
s svetlobno hitrostjo. Pomislim, kam bi se
še lahko odpravila danes, in se spomnim na
Poligon, kjer trenutno gostuje Arthis market.
Decembrske sobote so tam živahne in polne
čudovitih izdelkov izpod slovenskih rok. Lanski december sem tukaj za očeta kupila čudovito grafiko mladega oblikovalca.
Na poti proti Poligonu se ves čas ustavljam,
saj je mesto prelito z zlato sončno svetlobo.
Prav ta je tista, ki me vedno znova prevzame. Zelo rada fotografiram in tudi tokrat
naletim na zanimive detajle mestne arhitekture. Mesto je v zimskem času tako magično. Piko na i pa mu doda še vonj po kuhanem vinu in cimetu, da se med potepanjem
počutim kot v pravljici.
Prečkam Prešernovo cesto in naletim na
prijateljico Celino, ki me povabi na klepet
in prigrizek v Baziliko, ki mi je tako ljuba!
Kmalu bo padel mrak in s prijatelji se dogovoriva za večerno druženje. Zadnje čase
sobotne večere najraje preživljamo na toplem v prikupni kavarni Drama, kjer igramo
Remi in poslušamo stare plošče. Ob tem
me prevzame misel, kako zelo imam rada
naše mesto, in si rečem, ˝oh, to je ta, moja
Ljubljana˝!
Daša Kastelic

ŠPORT JE ZAKON

U

oddelek za šport mu mol, jz šport ljubljana

Sodelavke in sodelavci Oddelka za šport in JZ Šport USPEŠNE ŠPORTNE ZGODBE
Ljubljana ob podpori župana soustvarjajo najboljše
pogoje za razvoj profesionalnega in rekreativnega Šport Ljubljana so ljudje. Ekipe in posamezniki, ki tudi v letu 2017 nadaljujejo z nizom uspešnih let, tako na poslovnem kot tudi na zasebšporta v Ljubljani in Sloveniji.
nem področju. Skrbijo za zdravje sodelavcev in varujejo okolje, zato
Skoraj vsak mesec letošnjega leta so vrhunski športniki prinašali kolajne z največjih športnih tekmovanj: septembra so košarkarji, med
katerimi jih je veliko svojo profesionalno pot začelo v ljubljanskih košarkarskih klubih, osvojili evropsko krono, kolesarji so prikolesarili na
sam svetovni vrh, potem pa so na vrh priveslali še kajakaši in kanuisti
… Naključje? Sreča? Brez športne vadbe, namenjene vsem generacijam, talentov, osebne angažiranosti in dobrih pogojev za razvoj
športa se teh uspehov ne bi mogli veseliti. Vsi vrhunski športniki in
njihovi uspehi naj bodo motivacija za vsakodnevno »športanje« vseh!

NOVE INFRASTRUKTURNE
PRIDOBITVE
Delo Oddelka za šport so v letu 2017 zaznamovale številne infrastrukturne pridobitve, ki ponujajo možnost športnih aktivnosti tako
v dvoranah kot tudi na prostem. V javno zasebnem-partnerstvu sta
bili zgrajeni dvorana za športe na mivki v Črnučah in dvorana za nogomet v Štepanjskem naselju, v katerih se bodo kalili bodo vrhunski tekmovalci, ki bodo posegali po najvišjih evropskih in svetovnih
odličjih. Ukvarjanje z rekreativnim športom v naravi ponuja 11 novih
otokov za ulično vadbo in trim steza, ki se razprostira ob Savi v Črnučah. Olimpijski bazen na Kodeljevem plavalce razvaja z novo streho in
garderobami. Piko na »i« letošnjim športnim aktivnostim pa so dodali
organizatorji treh množičnih prireditev, ki se lahko pohvalijo z rekordno udeležbo: Pohod, Maraton Franja in Ljubljanski maraton.

so letos uvedli uporabo službenih koles, ki jih s pridom uporabljajo za
službene poti po Ljubljani. Direktor področja Drago Banović je bil na
začetku leta izvoljen za podpredsednika Združenja vzdrževalcev golf
igrišč Slovenije. Da je pravi strokovnjak na področju golfa, je dokazal
tudi z izjemnim dosežkom na jesenskem tekmovanju Alpen Cup na
priznanem golf igrišču Evian v Franciji, kjer je dosegel že četrti »Hole
in one« v karieri. Številni dosežki sodelavcev na zasebnem področju
pričajo o zadovoljstvu in dobrih pogojih, ki jih nudi delo v JZ Šport Ljubljana. Veselijo se novih izzivov upajoč, da bo prihodnje leto še uspešnejše na vseh področjih. Prizadevali si bodo za dober obisk vadbenih
programov in objektov ter z meščankami in meščani še naprej pisali
nove nepozabne športne zgodbe.

ŠPORTNIK PO DUŠI
Boris Makoter, ki s koncem letošnjega leta,
po 14 letih, odhaja v pokoj, se je ekipi Šport Ljubljana pridružil v leta
2004, ko je prevzel vodenje
zavoda, po končanem mandatu pa je prevzel vodenje
Parka Zalog. Bil je del obnove in dograditve objektov v
sklopu drsališča Zalog, vzpostavitve novega hladilnega
sistema in začetkov curlinga v
Ljubljani. Po duši je športnik, zelo
rad pa je tudi z ženo, hčerjo in vnukoma,
s katerimi bo v prihodnje lahko preživel več
časa. Kljub temu, da bodo pogrešali njegovo dobro voljo, večni optimizem, ležernost
in nasmeh na obrazu, mu sodelavke in sodelavci v naslednjem življenjskem obdobju
želijo vse dobro.

Za zdravje in dobro počutje v JZ Šport Ljubljana skrbijo tudi z novimi službenimi kolesi. Foto: arhiv JZ ŠPORT LJUBLJANA
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