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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Verjamem v naše delo!
Ko med vsakodnevnimi sprehodi po mestu opazujem praznični decembrski vrvež, se zavem, da smo za veselje, dobro voljo,
zadovoljstvo in pozitivno energijo, ki jo čutimo v zraku, v veliki meri zaslužni tudi mi. Prav člani velike mestne družine nenehno skrbimo za naše mesto in izboljšujemo kakovost življenja meščank in meščanov. Izjemni občutki me prevevajo vsakič, ko
vidim, kako naši projekti zaživijo in kakšno zadovoljstvo prinesejo na obraze prebivalcev in obiskovalcev.
Tudi letos smo naredili veliko izjemnih projektov in vsak izmed njih je nekomu polepšal vsakdan. V dvanajstih letih smo jih izvedli več kot 2.000 in brez vas, drage sodelavke in sodelavci, to ne bi bilo možno. Vsak dan znova dokazujemo, da z vztrajnim
delom, ekipnim duhom, strokovnostjo in predanostjo zagotavljamo najboljši servis našim meščanom, na kar sem ponosen.
Tudi takrat, ko so se pojavile ovire, se niste ustavili, ampak odločno sledili našim skupnim ciljem in vztrajali do konca.
Ponosen in vesel sem, da smo za odličnost našega dela prejeli številne nagrade in priznanja, tako doma kot tudi v tujini.
Letošnje leto je bilo posebno tudi zato, ker so naše delo ocenjevali volivke in volivci. Ti so nas s svojimi glasovi odločno podprli in nam izkazali zaupanje za naslednja štiri leta, ko bomo s skupnimi močmi uresničili še 500 začrtanih projektov. V nov
mandat vstopamo s svežo energijo - skupaj bomo še naprej nadgrajevali našo prelepo Ljubljano in skrbeli, da bo ostala varna,
čista, urejena, tovariška in solidarna, da bo ostala najlepše mesto na svetu!

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,
december je čaroben mesec, to je čas druženja, sprostitve in prijateljstva. Vsega tega bo v izobilju tudi na našem tradicionalnem prednovoletnem druženju na Gospodarskem razstavišču, kjer se bomo skupaj veselili in si izrekli najlepše želje za leto, ki
prihaja!
Zagotovo se srečamo tudi na ulicah in trgih v mestnem središču, ki so polni prazničnega dogajanja in druženja. Ne zamudite
velikega silvestrovanja na prostem - vabim vas, da skupaj odštevamo zadnje sekunde leta 2018 in polni pričakovanj vstopimo
v novo leto.
Želim vam srečno, zdravo, strpno, solidarno in uspešno leto 2019! Prepričan sem, da bomo tudi v naslednjem letu nizali zmage
in uživali v odlično opravljenem delu. Kajti skupaj smo zmagovalna ekipa in ustvarjamo najlepše mesto!

Srečno!

Zoran Janković
župan
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Izjemni, le zaradi vas!
Predpraznični čas je poseben čas. Je čas, ko se
radi zazremo vase in se razgledamo po svojih življenjih. Nepričakovano sem se nekega dne ujela
v razmišljanjih o naši Ljubljani in tem, kaj jo dela
tako čarobno in posebno, zaradi česar vedno znova navdušuje tako meščanke in meščane, kot tudi
obiskovalce in nas, ki si, vsak na svojem področju,
vsakodnevno prizadevamo, da je posebna.
Ugotovila sem, da kadar hočemo ustvariti nekaj
resnično izjemnega, ni dovolj samo delati in načrtovati, potrebno je tudi sanjati. Sanjati veliko in
širokopotezno, tudi drzno in včasih nemogoče.
V svoje sanje, smele ideje in vizijo pa je potrebno
tudi iskreno verjeti. Vse zapisano pa lahko brez
odlične in uigrane ekipe, ostane zgolj in samo sanjarjenje. Res je, Ljubljana je izjemna zaradi vas,
drage sodelavke in sodelavci! Zaradi odlične ekipe,
ki uigrano in predano vsak dan znova skrbi, da sanje postajajo resničnost, da se tisto, na prvi pogled
nemogoče, razvija v nekaj izjemnega - Ljubljano,
kot jo imamo radi. Danes lahko marsikaj kopiramo,
tudi ideje, le izjemnih sodelavk in sodelavcev, kot
ste, ne moremo. Iz srca hvala!
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,
v letu, ki prihaja, čisto vsak dan naredite nekaj
malega za svojo srečo, vsaj del svojega dragocenega časa preživite v družbi ljudi, ki jih imate radi,
predvsem pa neizmerno uživajte v tistem, kar vas
veseli. Če boste sledili tem načelom, bo vaše leto
zagotovo izjemno. Izjemno lepo.
Srečno, zdravo in zadovoljno 2019!
Zdenka Grozde
direktorica Javnega holdinga Ljubljana
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Poiščimo srečo v sebi,
delimo jo z vsemi!
Najlepše stvari v življenju se skrivajo v majhnih
stvareh, mimobežnih pozornostih, prijetnih trenutkih, ujetih pogledih in komaj opaznih iskricah,
ob katerih se zavemo, da je naše življenje preprosto lepo.
Vsak dan je lahko lep in prijeten, takšnega pa
si najlažje naredimo kar sami. Nasmehnimo se
sodelavki ali sodelavcu, prijazno pozdravimo in
poglejmo v oči. V vrvežu vsakdana in neštetih
obveznostih tako v službi kot doma te majhne
pozornosti res pomenijo ogromno. Predvsem ob
dneh, ko nas znajo številne obveznosti in včasih
(pre)hiter tempo življenja precej utruditi, so prijazno delovno okolje in prijateljski odnosi s sodelavci tista točka, ki nam lahko pomaga prebroditi
težave.
Vesela sem, da med mojimi sodelavkami in sodelavci srečujem veliko srečnih in zadovoljnih ljudi.
In ponosna, ko opazujem, s kakšno predanostjo,
strokovnostjo in energijo se lotevajo svojih službenih nalog. In na koncu so rezultati našega dela
odlični!
Prepričana sem, da bomo tudi v prihodnjem letu
spisali številne uspešne zgodbe, s katerimi bomo
nadgrajevali kakovost življenja vseh nas, ki imamo radi našo Ljubljano!
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,
naj vam leto 2019 prinese obilo osebne sreče,
zdravja, zadovoljstva, ljubezni, prijaznosti in
energije! Z nestrpnostjo pričakujemo, kaj lepega
nam bo prineslo in s čim nas bo razveselilo, navdušilo ali celo osupnilo!
Naj bo novo leto prijazno do vseh in točno takšno, kot si ga želite!
Srečno!
Urša Otoničar
direktorica Mestne uprave MOL
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Z NAJBOLJŠO EKIPO SMO LJUBLJ
Našo Ljubljano pomembno soustvarjajo tudi podžupanji in podžupani, ki skupaj z županom Zoranom Jankovićem sestavljajo odlično vodstveno ekipo, ki si brezpogojno zaupa in verjame v svoje delo. V središču njihove pozornosti so Ljubljančani in Ljubljančanke ter zagotavljanje kakovosti življenja vseh nas. Vsi skupaj z izjemno energijo, strokovnostjo in
predanostjo vodijo delo celotne velike mestne družine.
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Ljubljano smo v zadnjem desetletju spremenili v živahno,
zeleno, varno in inovativno
mesto. Dosedanje delo nas
žene naprej, saj v prihodnosti
še vidimo nove izzive.

Pred nami je še dokončanje nekaterih projektov, ki bodo, povezani v celoto, ustvarjali sinergijo in imeli razvojni učinek. In
nato bodo lahko tisti, ki bodo
prišli za nami, neobremenjeno
vodili naše mesto.

Ljubljano soustvarjamo skupaj z veliko dobre energije,
razumevanjem in spoštovanjem v skupno dobro vseh,
ki živimo v našem mestu.
Kakovost življenja vseh naših
meščank in meščanov ostaja
v središču naše pozornosti.

Najlepše je videti mnoge
projekte, ki smo jih uresničili
skupaj. Danes lepo živijo, Ljubljančanke in Ljubljančani so jih
vzeli za svoje. Z veliko energije
vstopamo v nov mandat, v katerem bomo naše delo nadaljevali s še večjim zanosom.
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JANO POVZDIGNILI MED ZVEZDE
SKUPAJ delamo naprej

18. novembra so v Ljubljani potekale volitve župana ter članov Mestnega sveta in Svetov Četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.
Volivke in volivci smo Zoranu Jankoviću že petič zapored izkazali visoko podporo in mu
znova zaupali vodenje Mestne občine Ljubljana. Namenili smo mu 61.287 glasov oziroma
60,47 odstotka glasov, s čimer je bil izvoljen že v prvem krogu lokalnih volitev.
Visoko podporo smo namenili tudi Listi Zorana Jankovića, ki bo imela tudi v tem mandatu večino, kar 23 sedežev, od skupno 45. Mestni svet bodo poleg svetnic in svetnikov
Liste Zorana Jankovića sestavljali še svetniki Levice, SD, Liste Marjana Šarca, SMC, SAB,
SDS, NSi in Liste kolesarjev in pešcev.
Lista Zorana Jankovića je večino glasov zbrala tudi v vseh 17 četrtnih skupnostih v Ljubljani.

ALEŠ ČERIN
Ekipa gre naprej! Mi športniki
vemo, da se moštva, ki zmaguje, ne menja!

Župan v pričakovanju prvih rezultatov volitev v svoji volilni pisarni.
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PODARIMO SI DOŽIVETJA
Bolj kot zaprašen, neuporaben in mogoče zelo drag predmet na polici, nam srce ogrejejo pozornost, bližina in čas, ki nam
jih nekdo pokloni. Če je način oziroma kraj srečanja oblikovan oziroma izbran z mislijo na obdarovanca, njegove želje, potrebe in interese je kombinacija zmagovalna. Skupaj preživet čas se bo za dolgo zapisal v srce vsem vpletenim, dušo pa bo
prijetno božal še dolgo časa. Zato z dobrimi novoletnimi zaobljubami ne čakajte, da odbije polnoč in se začne pisati nova
zgodba - spremembe v načinu obdarovanja najbližjih in najdražjih lahko začnete že danes. Spodnje ideje so kot nalašč za
nepozabna skupna doživetja in ustvarjanje novih spominov.
KU KU kartica Lutkovnega gledališča Ljubljana je primerno darilo, saj omo-

goča nakup vstopnic z 10 % popustom ter
enostavnejši spletni nakup vstopnic. Kartico
vam v Lutkovnem gledališču izdajo na ime
obdarjenca, nanjo pa lahko naložite poljubno
vsoto denarja.

Številne delavnice in praznični dogodki
so zanimiva srečevališča tako otrok kot odraslih. Podarite
svojim dragim vstopnico za katero izmed
njihovih aktivnosti, še v letošnjem letu, 16.
decembra, pa jih lahko razveselite s predstavo Dedek in vnuk, kjer bo obiskovalce
obiskal tudi dedek Mraz. Podarite lahko
tudi vstopnice za sobotne ustvarjalnice, ki
bodo potekale vsako decembrsko soboto
med 10. in 12. uro v prostorih Pionirskega
doma na Komenskega 9. Tedenske delavnice se bodo v decembru osredotočale na
temo gledališke bravure. Ljubitelje plesa
pa lahko letos razveselite s povabilom na
Božični ples, ki bo v torek, 25. decembra v
Festivalni dvorani.

Pionirskega doma

Prav tako za filmofile izbira ne bo težka, saj
Kinodvor ponuja zanimiva filmsko obarvana darila. Razveselite jih lahko z darilnimi boni
za program Kinodvora ali Kinobalona. Še večje filmske navdušence pa lahko razveselite
z darilnim bonom Filmskih 5, ki je namenjen
za ogled petih različnih filmov. Ponujajo tudi
zvezke ali platneno vrečo, s članstvom v klubih Kinodvor in Kinobalon pa boste obdarovance razveselili z vrsto ugodnosti: znižano
ceno vstopnice, možnostjo rezervacije vstopnice za premiere, brezplačno projekcijo enkrat na mesec …

Ljubitelje naravoslovja in človeških teles povabite na razstavo BODY WORLDS VITAL, ki
je do 20. januarja 2019 na ogled na Gospodarskem razstavišču. Obdarovancu boste pričarali nepozabno doživetje, predvsem
pa omogočili edinstveno, intimno ter dovolj
poglobljeno spoznavanje delovanja telesa ter
razumevanje kompleksnosti in vrednosti njegovega ustroja. Preverite pri nadrejenih, mogoče je tudi vaša organizacija prejela posebne
kupone za ogled razstave z 10 % popustom.
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V Družinskem centru Mala ulica lahko za svoje najdražje kupite letne karte, ki
bodo obdarovancem olajšale izbiro o tem,
kam na kakovostne delavnice, sproščen
klepet v družbi mamic ali prijetno igro z najmlajšimi. Mladim staršem lahko podarite tudi
Zamislice - droben, a pomemben pripomoček, ki na 30 priročnih karticah ponuja ideje
za preproste aktivnosti z dojenčki. Knjiga je
vedno dobrodošlo darilo - v družinskem centru Mala ulica lahko kupite Ustvarjalnice, ki
ponujajo kreativne ideje, ki z ustvarjalno igro
pomagajo spletati vez med starši in otroki.

Ne boste verjeli, ampak tudi v Mestno
knjižnico Ljubljana se lahko odpravite
po darilo. V njihovih enotah lahko za strastne bralce kupite darilne bone za podaljšanje članarine, keramične skodelice ter bombažne vrečke. Na voljo imajo tudi magnete
in novo številko revije Ljubljana med nostalgijo in sanjami.
Z darilnimi boni za prireditve v organizaciji
Festivala Ljubljana boste zadovoljili
tudi tiste z najzahtevnejšim okusom, ki radi
uživajo v vrhunski umetnosti.

Doživetje, ki ga lahko podarite svojim najdražjim, lahko poiščete tudi znotraj ponudbe
Muzeja in galerij mesta Ljubljane: izbirate lahko med intimnim obiskom bisera slovenske arhitekture – Plečnikove hiše, podarite
poglobljeno spoznavanje pestre zgodovine
Ljubljane z ogledom razstave Ljubljana. Zgodovina. Mesto. v Mestnem muzeju Ljubljana,
ali pa svojim bližnjim privoščite eno od vrhunskih fotografskih razstav svetovnega formata
v Galeriji Jakopič. Za tiste bolj ustvarjalne pa se
doživetja ne ustavijo pri ogledih razstav: podarite jim lahko katero od zanimivih doživljajskih
delavnic, npr. delavnico izdelave družinskega
drevesa, kreativnega pisanja, učenja kaligrafije ali fotografiranja.

vzpon na Razgledni stolp, od koder se odpira
najlepši pogled na mesto in njegovo okolico.
Vsemu temu lahko dodate še vožnjo s panoramsko tirno vzpenjačo. Najmlajše lahko
razveselite s katerim od rojstnodnevnih ali
pedagoških programov (Šola zmajeslovja,
počitniško varstvo, gledališka predstava Zmajelovščina, gledališka predstava Vitez, zmaj in
praznični direndaj, …).

Vrata Ljubljanskega gradu so odprta
vse leto in prav vsak dan lahko pri njih najdete darilo za ljubo osebo. Nasmeh na usta
lahko pričarate z darilnimi boni za njihove
kulturno-umetniške dogodke, kostumirani
vodeni ogled Časovni stroj in Izza grajskih
rešetk ter napeto pustolovsko igro z elementi igre »escape room« – Grajski pobeg.
Še tako zahtevne pa boste navdušili s klasičnim vodenim ogledom gradu, ki se zaključi
s penino na Razglednem stolpu ali raziskovanjem Ljubljanskega gradu in njegove

Podrobnejše informacije o možnostih nakupa in cenah zgoraj omenjenih doživetij
in izdelkov najdete na spletnih straneh
organizacij, ki jih ponujajo.

Lepo darilo je lahko tudi darilni bon za ogled
predstave po izbiri Slovenskega mladinskega gledališča, lahko tudi za predstavo še
ni naslova, ki traja manj kot sekundo, ves dan, na
koncu pa se zgodi čudež. Kakšen čudež, preverite sami, zato vabljeni na predstave 22., 28. in 30.
decembra ob 11. uri.

bogate zgodovine z grajsko vstopnico, ki
obiskovalcu omogoča samostojen sprehod po razstavi Slovenska zgodovina, Lutkovnem muzeju ter Virtualnem gradu ter

Ljubljana je v prazničnem času še posebej čarobna, zato so vodeni ogledi Turizma Ljubljana
vedno dobra izbira za darilo. Osrečite prijateljico
ali prijatelja z vodstvom po okrašeni Ljubljani in
skupaj doživite praznično vzdušje mesta. Gastronomske navdušence lahko presenetite z
vodenim ogledom Raziščite Okuse Ljubljane, ki

vključuje degustacije tradicionalnih ljubljanskih
jedi, ali pa kulinarični izlet v Polhov Gradec, kjer
bodo spoznali tamkajšnjo vrhunsko kulinarično zgodbo. Lahko pa pod smrekico položite
kar turistično kartico Ljubljane, enotno vstopnico, ki prejemniku omogoča udobno spoznavanje največjih znamenitosti po najugodnejši ceni. V turistično-informacijskih centrih
so vam na voljo tudi zanimivi spominki.
Vožnja z električnim vlakcem Ljubljanskega potniškega prometa je darilo, ki
bo razveselilo mlado in staro. Ogled mesta
z vlakcem Urban je atrakcija, ki je v Ljubljani
preprosto ne smete zamuditi. Na krožni poti
z 10 postajami, ki vključujejo največje znamenitosti mesta, boste Ljubljano spoznali v čisto
novi luči. V teh dneh so v sodelovanju s Turizmom Ljubljana pripravili posebno ponudbo
za vas, drage bralke in bralci Urbana, ki poleg
vožnje z vlakcem vključuje še voden ogled
atrija Mestne hiše ter srednjeveške in baročne Ljubljane. Skupine do 28 oseb se lahko prijavijo za čarobno popotovanje z vlakcem na:
vlakec.urban@lpp.si ali na 01 58 22 401.
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ZA ŠE BOLJ KAKOVOSTEN VSAKDAN
S strateškim razvijanjem in nadgrajevanjem mobilnosti s trajnejšimi in ekološko sprejemljivejšimi
načini, oblikovanimi po meri Ljubljančank in Ljubljančanov, ter s sistematičnim vlaganjem v obstoječo infrastrukturo in v izgradnjo nove, skupaj skrbimo, da je bivanje v Ljubljani še prijetnejše in
kakovostnejše.

SKUPAJ za najlepše mesto
V letošnjem letu smo nadaljevali z izvajanjem največjega kohezijskega projekta v državi Čisto zate, s katerim urejamo odvajanje in čiščenje odpadne vode
na 39 območjih Mestne občine Ljubljana in dveh sosednjih občinah. Samo v Mestni občini Ljubljana bomo v prihodnjih letih na več kot 100 km novozgrajene
javne kanalizacije na novo priključili gospodinjstva z več kot 17.500 prebivalci. Gradnja bo potekala po 261 ljubljanskih ulicah, kjer bo hkrati urejena tudi vsa
ostala infrastruktura. V okviru projekta bo s terciarno stopnjo čiščenja odpadnih vod nadgrajena tudi Centralna čistilna naprava Ljubljana, povečane pa
bodo tudi njene zmogljivosti.

Priključenost na kanalizacijo je izračunana glede na prebivalce.

Nataša Šušteršič, vodja Razvojne službe, JP Vodovod-Kanalizacija
»Projekt Čisto zate, v okviru katerega bomo v prihodnjih letih
nadgradili kanalizacijski sistem v Ljubljani, Medvodah in Vodicah
bo prinesel veliko dobrega ljudem in okolju. Samo v Ljubljani bo
omogočil ukinitev več kot 4000 greznic, iz katerih odpadna voda
trenutno lahko nekontrolirano prehaja v okolje, in zagotovili učinkovitejše čiščenje odpadne vode na največji slovenski čistilni napravi v
Ljubljani.«
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Mobilnost in infrastruktura

Številne ljubljanske ceste so v letošnjem letu zaživele v popolnoma novi preobleki, ki meščanom ponuja
nove možnosti uživanja v mestu, prenovljena pa je bila tudi celotna infrastruktura, ki se skriva v njih.

Zaključili smo s sprenovo Gosposvetske ceste,
Dalmatinove in Tavčarjeve ulice ter severnega
dela Slovenske ceste. Pomembno mestno
vpadnico, Gosposvetsko cesto, smo celovito
prenovili, vključno z zamenjavo vodovoda,
kanalizacije, plinovoda, vročevoda in javne razsvetljave. Njena podoba sledi videzu Slovenske
ceste, več prostora je namenjenega pešcem in
kolesarjem. Ob njej in ob Dalmatinovi ulici smo
zasadili drevored, ki ga sestavlja 80 dreves. Na
vseh pomembnih točkah (križiščih, prehodih,
avtobusnih postajališčih) smo uredili taktilne
oznake za slepe, ob cesti pa namestili tudi 80
stojal za kolesa. Mimoidoči si lahko odpočijejo
na novi klopi tipa »Ljubljana« pred evangeličansko cerkvijo.
Na Dalmatinovi ulici smo zožili vozni pas in tako
na severni strani pridobili dodaten prostor za
kolesarsko stezo proti zahodu, tako da zdaj
lahko kolesarji vozijo v obe smeri. Na Gosposvetski cesti smo spremenili prometni režim. Na križišču s Slovensko cesto lahko vozniki peljejo le
naravnost na Dalmatinovo ulico, zavijanje levo
na Slovensko cesto ni več mogoče. Na odseku
med križiščem s Celovško cesto in Zupančičevo
ulico smo ukinili en vozni pas v smeri proti središču mesta, v nasprotni smeri pa ni več ločenega
desnega zavijalnega pasu na Tivolsko cesto. S
tem smo dobili dodatne površine za pešce in
kolesarje. Na Dalmatinovi ulici pa je prometni
režim ostal enak.

Po prenovljeni Zaloški cesti in na območju novozgrajenega
krožišča, ki povezuje Zaloško, Kašeljsko, Cesto 30. avgusta in
Milčevo pot, je promet stekel konec letošnjega julija. Uredili
smo pločnik in varnejše obojestranske kolesarske steze, pa
tudi postajališče LPP, pri OŠ Polje prehod za pešce, ob Zdravstvenem domu Ljubljana – enota Polje pa novo parkirišče
z urejenimi dostopi za osebe z gibalnimi oviranostmi. Med
gradnjo smo deloma na novo zgradili in deloma obnovili
fekalno kanalizacijo po Zaloški cesti, zgradili novo meteorno,
elektrokabelsko in TKK kanalizacijo, obnovili vodovod in
plinovod ter na novo namestili cestno razsvetljavo in semaforje na Vevški cesti.
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Na Kolodvorski ulici smo obnovili vodovod, kanalizacijo in drogove javne
razsvetljave ter zamenjali svetilke. Dostop na del med Pražakovo ulico in
stavbo SPIZ je omejen s potopnimi stebrički, znotraj tega območja pa so
urejena parkirišča za motorna kolesa in dodatna stojala za kolesa.

Na Livarski ulici smo prenovili vodovod in kanalizacijo, uredili cestišče in
pločnik. Promet po prenovljeni ulici je še zmeraj urejen enosmerno, vendar zdaj poteka v smeri proti Parmovi ulici. Kolesarji lahko vozijo v obe
smeri, v smeri proti Dunajski cesti je urejena kolesarska steza, v smeri
proti Parmovi ulici pa vozijo po cestišču skupaj z ostalimi vozili.

Na Hotimirovi ulici smo obnovili kanalizacijo in vodovod ter
zgradili kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo. Uredili
smo manjkajoči del pločnika, križišče z ulico Zofke Kvedrove
pa je zaradi večje varnosti udeležencev v prometu nadvišano.

Odprli smo prenovljeno Hradeckega cesto, na kateri smo obnovili
kanalizacijo in vodovod pri vseh hišnih priključkih ter elektro kabelsko
kanalizacijo, zgradili smo novo telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo, kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo in optiko ter postavili
nove drogove in svetilke za javno razsvetljavo. Na celotni dolžini ceste
smo uredili obojestranski kolesarski pas ter enostranski pločnik, pred
Litijsko cesto pa je pločnik urejen na obeh straneh. Na cesti je postavljenih 5 omejevalcev hitrosti. Na novo so zgrajeni vsi oporni zidovi, ki so
potrebni za stabilizacijo ceste. Na srednjem delu ceste smo uredili nova
parkirna mesta za stanovalce, križišče z Ižansko cesto pa preuredili v
krožišče.
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Prenovili smo tudi Grablovičevo cesto, kjer smo uredili nova parkirna
mesta ob železnici, pločnik in kolesarsko stezo in s tem zagotovili varnost
vseh udeležencev v prometu.

Mobilnost in infrastruktura

V okviru prenove Gallusovega nabrežja smo
med drugim na novo tlakovali območje, obnovili
javno razsvetljavo in plinovodno omrežje, uredili
novo klančino do rečnega postajališča in obnovili
ograjo. Zaradi nevarnosti za okolico smo med obnovo morali odstraniti tudi šest dreves, ki smo jih
nadomestili z novimi. Po prenovi na Gallusovem
nabrežju parkiranje ni več mogoče.
Za projekt prenove Gallusovega nabrežja smo
v okviru akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna
2018 prejeli nagrado za najlepše urejeno mestno
središče.

Spomladi je na ljubljanske ulice zapeljal popolnoma nov električni
vlakec Urban, ki je s svojo zanimivo krožno vožnjo prava turistična
atrakcija, jeseni pa smo zaključili javni razpis za 17 novih enojnih
hibridnih avtobusov s pogonom na zemeljski plin, ki bodo po Ljubljani
zapeljali prihodnje leto. Z izbiro okolju prijaznih avtobusov sledimo
načelom trajnostne mobilnosti in razvoja našega mesta, ki smo se jim
zavezali pred desetletjem.

Med novosti letošnjega leta sodi tudi prenovljeno in razširjeno
pokopališče Sostro, na katerem smo uredili park z več kot 80
novimi drevesi, zagotovili prostor za več kot 700 novih pokopnih
mest ter parkovno površino za pokop z raztrosom. Zgradili smo
tudi nov poslovilni objekt z vežico, čajno kuhinjo, sanitarijami
in prostori za upravljavca pokopališča, uredili smo poslovilno
ploščad ter pripadajočo komunalno ureditev.

URBAN
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SKUPAJ delamo naprej
Trenutno imamo aktivnih 120 infrastrukturnih
projektov:
• Za še prijetnejšo pot s kolesom bomo nadaljevali z obsežnimi prenovami kolesarske infrastrukture, med drugim na Drenikovi ulici in Vodnikovi cesti, na Dunajski, Tržaški, Prešernovi in
Litijski cesti ter ulici Ob Ljubljanici.
• Z dodatnimi postajališči in kolesi bomo dodatno širili izjemno uspešen projekt samopostrežne izposoje koles BicikeLJ.
• Nove pomembne cestne povezave, ki smo
jih začeli graditi, bodo pomembna pridobitev
za kakovost življenja okoliških prebivalcev:
Industrijska cesta v Zalogu, obvozna cesta
mimo Sadinje vasi v Sostrem in obvozna cesta
mimo Gameljn.
• Pričeli smo s celovito prenovo Trubarjeve
ulice, pri čemer bomo prenovili tudi priključne
ulice: Obrežno stezo, ulico Za čreslom, Prečno,
Kastelčevo, Znamenjsko, Usnjarsko in Vidovdansko ulico.
• Izvedli bomo prenovo oz. širitev pokopališč v
Polju, na Viču, Rudniku, v Šentvidu in Žalah ter
uredili mrliške vežice v Štepanji vasi in Stožicah.
• Za čistejši zrak in manj hrupa bomo še naprej
spodbujali in krepili elektromobilnost.
• Za še manj avtomobilskega prometa v mestu
bomo uredili novo parkirišče P+R v Stanežičah.
• Z izgradnjo plinsko-parne enote v Energetiki
Ljubljana (lokacija TE-TOL) bomo nadomestili
dva premogovna bloka in z implementacijo čistejših tehnologij uporabo premoga zmanjšali
za 70 odstotkov.
• Namesto klasične sežigalnice odpadkov bomo
iz preostanka komunalnih odpadkov soproizvajali toplotno in električno energijo z najnovejšo
tehnologijo uplinjanja, s čimer bomo udejanjili
koncept krožnega gospodarstva. Za izvedbo
moramo dobiti soglasje države.
• Zgradili bomo čistilno napravo za zmanjšanje
dušikovih oksidov na premogovnem bloku 3
Energetika Ljubljana.
• Kot največji ponudnik goriva za okolju prijazna
vozila na stisnjen zemeljski plin (CNG) v državi
bomo poleg obstoječih 3 polnilnic (2 za osebna
vozila in 1 za tovorna vozila), v letu 2019 postavili
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Prenova Drenikove ulice je posneta z dronom.

še 3 polnilnice: na Letališki, v Stanežičah (P+R) in na Rudniku.
• Vozni park LPP bomo dodatno posodobili z novimi avtobusi na stisnjen zemeljski plin.
• Intenzivno spremljamo razvoj električnih avtobusov, ki jih tudi preizkušamo. Ko bo zmogljivost
baterij omogočala celodnevno vožnjo brez pogostih prekinitev zaradi polnjenja, bomo po ožjem
mestnem obroču vzpostavili krožno pot z električnimi avtobusi.
• V prihodnjih treh letih bomo postavili 25 novih podzemnih zbiralnic za odpadke. Postavili jih
bomo vse do roba notranjega cestnega obroča in na Prule.

Mihael Kuzmič, vodja službe Kataster, Energetika Ljubljana
» V Energetiki Ljubljana upravljamo 6-kilogramski
brezpilotni zrakoplov oz. dron. Z njim snemamo
območja, kjer se pripravljajo gradbene investicije, in sicer kot podlago projektantom,
izračunavamo prostornine, s termovizijsko
kamero pregledujemo vročevodno omrežje,
izdelujemo aerofotografije, pregledujemo
energetsko učinkovitost ovojev stavb …
Mesto Ljubljana ima tako v svoji družini tudi
člana, ki vse letalske operacije v zraku opravlja
na najvišjem možnem tehničnem in strokovnem
nivoju, z dodeljeno D kategorijo, to je dovoljeno
uporabo v urbanih območjih. Poleg del, ki sodijo pod
okrilje Energetike Ljubljana, lahko z dronom nudimo tudi podporo pri razvoju
mesta na različnih področjih, kot so civilna zaščita, protipožarna varnost, dokumentiranje arheoloških izkopavanj pri obnovi cest, dokumentiranje objektov, ki
so za Mestno občino Ljubljana posebnega pomena, to je kulturno, zgodovinsko
in strateško .... Ne nazadnje pa tudi zato, da nam še pogled iz zraka pove, da je
Ljubljana zares čudovita.«

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

MLADOSTNA ENERGIJA

Mladim prijazno mesto

Ljubljana je mesto z mladostno dušo, v katerem mladi soustvarjajo našo skupno prihodnost. Veseli smo, da je med nami
ogromno pogumnih, ustvarjalnih in prodornih mladenk in mladeničev, ki celotnemu mestu dajejo mladostno energijo in
sveže ideje. Ob tem pa ne pozabljamo tudi na skrb za mlade z manj priložnostmi. Osrednjo vlogo na tem področju imata
Urad za mladino ter javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih.

SKUPAJ za najlepše mesto

Pod Fabianijevim mostom smo na pobudo mladih rolkarjev
uredili skate park, s katerim smo oživili celoten spodnji del
mostu. Park je opremljen s polkrožno minirampo, umeščeno med 4 stebre mostu, ter dvema manjšima betonskima
elementoma. Poskrbeli smo tudi za osvetlitev, da ga rolkarji
lahko uporabljajo tudi v večernih urah.

Javni zavod Mladi zmaji je letos že tretjič pripravil Mestni inkubator
– program za uresničevanje idej mladih v Ljubljani. Program Kaj je
dobro in je lahko še boljše?, ki poteka v obliki delavnic, mentorstva
in finančne podpore, je namenjen mladim od 18. do 29. leta, ki z
uresničenimi idejami izboljšujejo kakovost življenja in širijo dobro v
Ljubljani. Pomen programa so letos prepoznali tudi v mednarodnem
prostoru, saj je Globalni forum za inovacije v javnem sektorju OPSI
Mestni inkubator izpostavil kot primer dobre prakse na področju
inovativnosti.

SKUPAJ delamo naprej
• Palača knjig in mladih Cukrarna: stavbo na Ambroževem
trgu bomo celostno prenovili in v njej vzpostavili prostor za
literarno ustvarjanje in srečevanje s specializirano knjižnico za
mladinsko literaturo, multimedijsko prezentacijo zgodovine
slovenske literature in knjige, knjigarno in prodajno galerijo ter
osrednji mladinski center.

Poleti smo odprli prenovljeni mladinski hostel Celica – enega
izmed najbolj zanimivih in priljubljenih hostlov na svetu.
Hostel smo temeljito prenovili in zagotovili energetsko
učinkovitost ter ga v upravljanje predali javnemu zavodu
Ljubljanski grad. Mlada in motivirana ekipa sodelavcev skrbi,
da bo Celica še dodatno okrepila prepoznavnost turistične in
kulturne Ljubljane.

• Za še kakovostnejše preživljanje prostega časa mladih bomo
nadaljevali s prenovo obstoječih četrtnih mladinskih centrov
in vzpostavljali nove. Najprej bomo celostno obnovili četrtni
mladinski center v Črnučah.
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NAŠA ZELENA LJUBLJANA
Zavedamo se izjemnega pomena narave, ki nas obdaja in hvaležni smo za vse zelene površine, ki naše mesto delajo tako
posebno. Pohvalimo se lahko, da imamo sredi mesta obsežne zelene oaze, kamor se lahko zatečemo pred urbanim življenjem, umirimo telo in duha, se rekreiramo in sproščamo ter zadihamo s polnimi pljuči.

SKUPAJ za najlepše mesto
Tudi letos smo izvedli številne projekte in aktivnosti, s katerimi meščankam in meščanom vseh generacij širimo možnosti preživljanja kakovostnega prostega časa v čistem, zelenem, mirnem in urejenem okolju.

Javno podjetje Snaga je letos v upravljanje
prevzelo Krajinski park Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib, najbolj obiskan krajinski park v
Sloveniji. Letno ga obišče skoraj dva milijona
obiskovalcev, kar pomeni v povprečju 5.500
obiskovalcev dnevno. Ti se na območju parka,
v katerem najbolj cenijo neposredno bližino
narave, rekreirajo, iščejo sprostitev in navdih.

Otroci in njihovi starši so se
razveselili novega igrišča v
prijetni senci Parka Kodeljevo, v
katerega smo postavili kakovostna igrala in opremo naravnega
videza, namenjeno različnim
starostim otrok ter zagotovili
tudi dostopnost otrokom z
oviranostmi. Posebno pozornost
smo namenili ohranitvi obstoječih dreves ter upoštevanju
varovane kulturne dediščine na
tem območju.

V Črnučah, na območju Nature 2000, ekološko pomembnega območja, smo uredili Plažo Sava. Sanirali smo brežino, uredili dostop
do vode in postavili betonske ležalne ploščadi za sončenje.

Eno izmed večjih zelenih pridobitev leta 2018 predstavlja družinski
park Muste med Novimi Fužinami in Štepanjskim naseljem. Vanj
smo umestili igrišče z igrali za vse starostne skupine otrok, tudi za
gibalno ovirane otroke. Na severni strani parka smo zasadili urbani
javni sadovnjak ter drevored. Uredili smo še parkirišče za potrebe
gibalno oviranih, ki je s potko povezano z igriščem. Z urejanjem
tega območja bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
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Na pobudo dijakov smo uredili dijaški park Gimnazije Bežigrad. V
parku smo obrezali obstoječa in posadili nova drevesa in grmovnice, dosadili živo mejo ter ozelenili steno, ki meji na sosednjo
parcelo. Uredili smo še povezovalne potke ter postavili klopi, mize
in pitnik.

Skrb za okolje in zelene površine
Na področju varovanja okolja sodelujemo tudi v nekaterih evropskih projektih:
Luka Šparl, višji naravovarstveni svetovalec v
ekipi KPTRŠh:
»Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je
največja zelena površina in območje zavarovane narave v mestu Ljubljana. Ogromna zelena
površina v osrčju prestolnice zame ni nekaj samoumevnega. Je plod predanega dela mnogih generacij, ki so želele
ohraniti ta košček Ljubljane zelen in nepozidan. Park vidim kot
prostor druženja, rekreacije in plodnega sodelovanja številnih
uporabnikov tega prostora.«

SKUPAJ delamo naprej

APPLAUSE, od škodljivih do uporabnih
tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, naslavlja nerešena
vprašanja glede ravnanja z invazivnimi
tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva.
URBforDAN, upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v
podonavskih mestih, katerega namen
je omogočiti bolj kakovostno izrabo
gozdnega prostora, ki ga uporabljamo v
različne namene, na primer za športno
rekreacijo, izobraževanje, sproščanje,
trajnostni turizem in drugo. V Ljubljani
smo za pilotni projekt izbrali Golovec.
BeePathNet, mreža čebeljih mest, katerega namen sta nadgradnja in prenos
koncepta, rešitev in rezultatov Čebelje
poti iz Ljubljane v druga mesta EU. Projekt obravnava izzive mestnega okolja,
biotske raznovrstnosti in prehrambene
samozadostnosti v povezavi z urbanim
čebelarstvom.

Gradimo novo zavetišče za zapuščene živali Gmajnice, kjer bomo poleg osnovne naloge
zavetišča omogočili tudi usposabljanje mladih kadrov in razvoj središča za odgovorno
skrbništvo ter dobrobit hišnih živali.

Po vzpostavitvi novega družinskega parka Muste urejamo nabrežje levega brega Ljubljanice, kjer bomo vzpostavili nov javni prostor s
sprehajalno potjo, klopmi in ležalniki za preživljanje prostega časa. V nadaljevanju bomo z izgradnjo doživljajskega mostu povezali dve
veliki naselji: Nove Fužine in Štepanjsko naselje. Most bo prostor druženja, izvajanja različnih aktivnosti in bo predstavljal živ trg na vodi.
Z rekonstrukcijo vodovodnega mostu bomo za pešce in kolesarje povezali mesto s Krajinskim parkom Ljubljansko barje. Urejamo novo
vrtičkarsko območje na Grbi z vodnjaki, lopami za orodje in grmovnicami ter sadnim drevjem.

URBAN
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Varno mesto

LJUBLJANA JE VARNO MESTO!
SKUPAJ za najlepše mesto

SKUPAJ delamo naprej

Statistični podatki kažejo, da je Ljubljana izjemno varno mesto in
da spada med najvarnejša mesta na svetu. Občutek varnosti nas
spremlja vsepovsod, brezskrbno se lahko vključimo v živahen mestni
utrip, brez skrbi opravljamo vsakodnevna opravila in se zvečer odpravimo na zabavo. To je res privilegij v teh časih in včasih se zdi, da
varnost jemljemo kar preveč samoumevno.

• Tudi v prihodnje bomo krepili odpornost mesta pred naravnimi in drugimi nesrečami, tako
s povečanjem potresne odpornosti stavb, poplavne varnosti, zagotavljanja ustreznega časa
prihoda na mesto nesreče, ustrezno opremljenost in usposobljenost reševalnih služb.

Na prvem mestu javne gasilske službe s(m)o ljudje, zato se sodelavci
in prostovoljci neprestano usposabljajo, urijo, vadijo in tudi hitro, varno in strokovno posredujejo, ko je to potrebno. Ustrezno izurjeno in
pripravljeno moštvo je ključnega pomena. Rek pravi »Taktika brez
tehnike je brez moči, tehnika brez taktike je brez smisla.«

• Aktivno smo vključeni v preventivno kampanjo Vizija nič - s ciljem, da na cestah v Ljubljani
ne bomo imeli več smrtnih žrtev prometnih
nesreč. To bomo dosegli tako z nadaljnjimi prenovami cestno prometne infrastrukture, kot z
meritvami hitrosti, s preventivnimi akcijami in
dodatnim ozaveščanjem v prometu.

V Gasilski brigadi Ljubljana je največja tehnična pridobitev letošnjega
leta vozilo za gašenje in reševanje iz višin. V prostovoljnih gasilskih
društvih pa smo vozni park nadgradili z večnamenskim gasilskim
vozilom in logističnim vozilom, ki bosta bistveno pripomogla k učinkovitejšemu posredovanju pri naravnih in drugih nesrečah.
V celotni javni gasilski službi smo posodobili tudi komunikacijsko,
osebno zaščitno in ostalo gasilsko reševalno opremo.

• Za še večjo poplavno varnost prebivalk in prebivalcev bomo dokončali gradnjo zadrževalnika
Brdnikova (vključno z zaporničnim delom), sanirali bomo brežine Koseškega bajerja, iztočni
objekt zadrževalnika na Rakovniškem potoku,
zgradili zapornice na Zgornjem in Spodnjem
Galjevcu z mestoma za prečrpavanje, sanirali in
očistili bomo pregrado nad naseljem v Zgornji
Hrušici.
• Z državo smo se uspešno dogovorili, da za večjo poplavno varnost Ljubljančank in Ljubljančanov v državnem proračunu namenja 33,5 milijonov evrov za sanacijo območja Malega grabna
in Gradaščice. Pričakujemo, da se bodo dela na
terenu začela v letu 2019.

Skrbimo za varnost vseh udeležencev v prometu, zato smo sistem
nadzora hitrosti s samodejnimi merilnimi napravami letos razširili
z novo merilno napravo s tremi ohišji. Za nakup smo se odločili
izključno zaradi izboljšanja prometne varnosti vseh udeležencev v
prometu, saj vozniki prevečkrat pozabljajo, da je ravno prevelika
hitrost pogost vzrok prometnih nesreč. Zato tudi na tem mestu ne
bo odveč nasvet: vozite po pameti!
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Horoskop

V zvezde je pogledala Karmen Žirovnik.

OVEN
Preden delate večje spremembe v svojem življenju, bodite pozorni na finance. Ker bo ogromno priložnosti in
sprememb v tem letu, ne pozabite na počitek.
Namig: Spoznajte se z novo športno vadbo.
Če še niste, pojdite v: Gimnastični center na Viču.

OVEN
BIK
To leto bo pravo, da naredite vtis na druge, mogoče celo postanete komu vzor. Ne bojte se prevzeti večje
odgovornosti, pa naj bo to v službi ali zasebnem življenju.
Namig: Pridelajte svojo zelenjavo na vrtičku enega izmed urejenih vrtičkarskih območij.
Če še niste, pojdite v: Plažo Sava.

BIK
DVOJČKA
Znižanje stresa in vzpostavitev miru v sebi vam bo pomagalo ohranjati fizično in psihično zdravje. Bolj boste
razposajeni ob misli na prihodnost, lepše jo boste preživeli.
Namig: Začnite z igro enega izmed skupinskih športov.
Če še niste, pojdite v: Športni park Ludus Črnuče.

DVOJČKA
RAK
Potrudite se, da vse premislite preden reagirate, če tega ne boste storili, vam to lahko povzroča težave. Sicer
pa imate to leto dovolj energije, zato jo porabljajte, da si naredite leto čim lepše.
Namig: Začnite z učenjem novega tujega jezika.
Če še niste, pojdite v: Plečnikovo hišo.

RAK
LEV
Čeprav bo leto zelo počasno, to za vas pomeni samo dobro. Čeprav vam ne bo manjkalo ljudi okoli sebe, raje
čas izkoristite za delo.
Namig: Tu in tam sebi ali bližnjim poklonite rože.
Če še niste, pojdite v: Mestni muzej na razstavo.

LEV
DEVICA
Nič vas ne ustavi, začrtate cilj, vedno storite vse in še več. Ko potrebujete odmor, si ga vzemite. Odmor vam
bo dal energijo za nadaljevanje s še večjim zagonom.
Namig: Vpišite se v glasbeno šolo ali osvežite znanje igranja na instrument.
Če še niste, pojdite v: Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu.

DEVICA
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V zvezde je pogledala Karmen Žirovnik.

TEHTNICA
Veliko se boste ukvarjali s športom in pri tem tudi uživali. Ampak to še ni vse: naval energije in izboljšano
zdravje sta dobra podlaga za spremembe – še posebej, ko gre za ljubezen.
Namig: Na delo se vsaj deset dni v mesecu odpravite s kolesom ali peš.
Če še niste, pojdite v: kopališče Kolezija.

TEHTNICA
ŠKORPIJON
Manj stresa in več relaksacije bo pomenilo več uspeha v življenju. To leto boste sicer zelo aktivni, tako na
zasebnem kot kariernem področju življenja.
Namig: Preberite vsaj eno knjigo na mesec.
Če še niste, pojdite v: Švicarijo.

ŠKORPIJON
STRELEC
Najprej morate biti srečni v tem trenutku in se ne ozirati na preteklost, potem lahko gradite za naprej. Ko
boste prihodnosti pustili prostor v svojem življenju, bodo prišle nove priložnosti in spet boste lahko lovili svoje
cilje.
Namig: Vsaj dva meseca v letu ne kupujte novih oblačil.
Če še niste, pojdite v: Kinodvor.

STRELEC
KOZOROG

KOZOROG

Kozorogom v letu 2019 svetujemo, da čim več časa preživijo z družino in najbližjimi, čeprav jih bo vleklo k
delu in uresničevanju svojih poslovnih načrtov. Na koncu dneva se vedno vprašajte, kaj vam pomeni največ v
življenju in temu posvečajte v tem letu največ pozornosti.
Namig: Če še niste, recite plastičnim vrečkam dokončno ne.
Če še niste, pojdite v: knjižnico pod krošnjami.

VODNAR

VODNAR

Stvari ne boste želeli prepustiti naključju. Skoraj boste pozabili kako zgleda, ko vam je dolgčas. Nova prijateljstva boste sklepali povsod, na delovnem mestu, na cesti….. Povsod vam bodo odprta vrata. Pazite, da ob
tem ne porabljate preveč svojega denarja, veste, da so najboljše stvari zastonj.
Namig: Kuhajte lokalno pridelano hrano.
Če še niste, pojdite v: Kino Šiška.

RIBI
Odkrivali boste nove priložnosti na področju učenja in komunikacije. Prav tako lahko pričakujete nekaj izvrstnih priložnosti na področju kariere. Manjkalo ne bo niti zabave in druženja.
Namig: Naučite se nečesa novega (petja, plesanja, slikanja …).
Če še niste, pojdite v: Šmartinski park.

RIBI
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Skrb za boljše bivalne pogoje

PRIMERNI BIVALNI POGOJI ZA VSE
Stanovanje je osnova za življenje, varen in topel dom pa tisti kotiček, kamor se vedno radi vračamo. Še posebej pomembno je zagotoviti varno
bivanje ranljivim skupinam naših meščank in meščanov, zato Javni stanovanjski sklad skrbi za fond neprofitnih stanovanj ter bivalnih enot, s
katerimi rešujemo hude življenjske stiske ljudi.

SKUPAJ za najlepše mesto

Živa Matjašič: »JSS MOL je v letu 2018 zaključil prvi
razpis, s katerim je v najem ponudil stanovanja za
mlade. Pri pripravi razpisa nas je vodila želja oblikovati
razpisno dokumentacijo tako, da bi bila prijava čim bolj
enostavna in da bi k prijavi pritegnil kar se da široko populacijo potencialnih prosilcev. Četudi je bilo prosilcev
veliko več, kot tistih srečnežev, ki bodo stanovanja tudi
dobili, predstavlja vsako rešeno stanovanjsko vprašanje osnovo za življenje, delo in ustvarjanje družine. V
Ljubljani, seveda!«

Javni razpisi za najem neprofitnih stanovanj so stalna aktivnost JSS
MOL, letos pa smo prvič izpeljali tudi razpis za neprofitna stanovanja,
namenjena mladim. Nanj so se lahko prijavili mladi posamezniki, pari
ter družine, ki še niso stari 30 let. Stanovanja – po 10 za vsako kategorijo – smo razdelili z javnim žrebom.
Med letošnjimi novostmi predstavljamo prenovljeno stavbo na
Vodnikovi cesti, v kateri smo uredili prostore za stanovalce Centra
za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, ter novo
stanovanjsko stavbo v Zalogu, v kateri smo uredili 38 stanovanjskih
enot. Štiri izmed njih so namenjene osebam z oviranostmi.

SKUPAJ delamo naprej
• V novi stanovanjski soseski Brdo, ki jo gradimo
v sodelovanju z republiškim stanovanjskim skladom, bomo zgradili 174 od skupaj 672 stanovanjskih enot.
• Začenjamo prenovo 32 enostanovanjskih stavb
v naselju na Cesti španskih borcev.
• Zarnikova: z rekonstrukcijo podstrešja bomo
zagotovili 7 novih stanovanjskih enot in prenovili
11 obstoječih.
• Polje IV: zaključujemo leseno montažno gradnjo stanovanjsko – poslovnega kompleksa s
64 stanovanjskimi enotami.

• Jesihov štradon: zgradili bomo 45 stanovanjskih enot.

• Pečinska: gradimo 6 stanovanjskih enot.

• Zelena jama: zgradili bomo 100 stanovanjskih
enot.

• Rakova jelša II: zgradili bomo 156 stanovanjskih enot.

• Povšetova: zgradili bomo 350 stanovanjskih
enot.

• Litijska-Pesarska: zgradili bomo 45 stanovanj.
• V sodelovanju z republiškim skladom izvajamo pilotni projekt zadružne gradnje na Rakovi
jelši. Ta bo članom zadruge omogočila ugodnejši najem stanovanj ter tako pomagala rešiti njihovo stanovanjsko vprašanje.
• S sprejemom občinskega prostorskega načrta na območju MOL omogočamo gradnjo
dodatnih približno 40.000 stanovanj - z večjo
ponudbo stanovanj na trgu bodo nepremičnine,
z izjemo ekskluzivnih lokacij, kupcem cenovno
lažje dostopne. Veseli nas naraščajoče število načrtovanih zasebnih stanovanjskih gradenj, med
njimi projekti: na Šmartinski cesti, Kitajski zid ob
Celovških dvorih, pri Ruskem carju, na Regentovi
ulici, v Rožni dolini, Podutiku ...

URBAN
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OTROCI SO NAŠA PRIHODNOST

Pri našem delu posebno pozornost namenjamo otrokom, saj se zavedamo, da jim z zagotavljanjem kakovostnih pogojev v vrtcih in
šolah tlakujemo pot v življenje, ki ga bodo lahko krojili po svoji meri. Pri tem ne pozabljamo tudi na kakovostno preživet prosti čas v
krogu njihovih družin ter v naših javnih zavodih, ki z inovativnimi vsebinami nadgrajujejo in dopolnjujejo njihov vsakdan. Vsak izmed
projektov, ki smo jih uresničili v letu 2018, dodaja svoj kamenček v mozaik Ljubljane, mesta otrok. Med njimi izpostavljamo le nekatere,
ki smo jih uresničili na tem področju.

SKUPAJ za najlepše mesto

Energetsko smo prenovili enoto vrtca Otona Župančiča Mehurčki.
Dela so obsegala obnovo fasade in stavbnega pohištva, zamenjavo razsvetljave, požarno ureditev ter obnovo toplotne postaje in
radiatorjev. Hkrati smo prenovili še prostore v pritličju, terase in atrije,
centralno kuhinjo ter igrišče.

Na OŠ Oskarja Kovačiča smo zgradili nov prizidek, med drugim smo
obnovili kuhinjo in jedilnico, uredili nove učilnice, učencem pa zagotovili tudi večnamenski prostor za sproščanje.

Celovito smo obnovili enoto vrtca Zelena jama Vrba. Stavbo smo
energetsko obnovili, prenovili smo kuhinjo in pralnico, med drugim
pa smo uredili tudi sanitarije in prenovili notranjo opremo prostorov.

Tudi OŠ n. h. Maksa Pečarja smo energetsko prenovili, učenci pa so
se posebej razveselili nove telovadnice ter novih učilnic, ki smo jih
uredili iz nekdanje telovadnice.

Irena Bezgovšek, višja svetovalka v OPVI:
»S povečevanjem energetske učinkovitosti in varčnosti ter
posledično z zmanjševanjem stroškov, nižanjem toplogrednih izpustov in manjšim onesnaževanjem okolja izboljšujemo zadovoljstvo vseh, ki so vključeni v izobraževalni proces. S
tem tako otrokom kot sodelavkam in sodelavcem zagotavljamo zdravo, varno in spodbudno okolje. Z obsežnim večletnim
infrastrukturnim vlaganjem v vrtce in šole omogočamo izvajanje kakovostnih programov za sedanje in prihodnje generacije otrok v vrtcih in šolah.«
Tudi vrtec Vodmat je eden izmed tistih stavb, ki smo jih energetsko prenovili v okviru javno-zasebnega partnerstva.
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Naši najmlajši

107 let staro šolo Franca Rozmana
Staneta smo razširili in posodobili. K
šoli smo dogradili objekt, v katerem
smo uredili novo jedilnico in kuhinjo.
Zgradili smo novo, sodobno telovadnico, uredili nove učilnice ter posodobili sanitarne prostore. Hkrati smo
tudi statično in energetsko prenovili
stavbo šole.
Na OŠ Milana Šuštaršiča se lahko pohvalijo z novim, sodobnim lesenim in
energetsko učinkovitim prizidkom, v
katerem imajo prostore prvošolci. Prizidek je z obeh strani obdan z atrijema
(notranji je zelen), z mislijo na naše
okolje pa smo na ravnem delu strehe
nad avlo uredili še zeleno streho.

Tudi učenci OŠ Jožeta Moškriča odslej
šolske klopi gulijo v energetsko
prenovljeni šoli. V okviru prenove smo
med drugim uredili še novo jedilnico,
razdelilno kuhinjo in knjižnico.

SKUPAJ delamo naprej

V letošnjem letu smo v okviru
javno-zasebnega partnerstva
med Mestno občino Ljubljana
in konzorcijem družb Petrol in
Resalta končali z energetsko
prenovo 48 stavb, med katerimi
je tudi veliko vrtcev in šol. S
prenovami smo občutno zmanjšali porabo energentov in zvišali
delež rabe obnovljivih virov, s
tem pa prispevali k znižanju emisij
toplogrednih plinov. S pametno energetsko prenovo stavb
prihranimo več kot milijon evrov
na leto, poleg tega smo ohranili
že kar 150.000 dreves. V drugem
delu bomo prenovili še 11 stavb, s
čimer bomo ohranili še nadaljnjih
22.000 dreves.

stor z razvojnim oddelkom.
• Vrtec Črnuče: v enoti Ostržek bomo prenovili kuhinjo.
• Vrtec Pedenjped: ob enoti Zalog bomo zgradili večnamenski
prostor.
• OŠ Martina Krpana: zgradili bomo prizidek.
• OŠ Vodmat: izvedli bomo energetsko in statično sanacijo.
• OŠ Vižmarje Brod: gradimo novo telovadnico ob zahodni strani šole z
veznim hodnikom.

• OŠ Vič: urejamo dodatne učilnice na Abramovi.

• OŠ Vrhovci: zagotovili bomo dodatne šolske prostore zaradi novo
zgrajene soseske Zeleni gaj na Brdu.

• OŠ Miška Kranjca: zgradili bomo prizidek in preuredili prostore
znotraj obstoječe šole.
• OŠ Šentvid: šolo bomo celovito obnovili in zgradili novo šolsko
telovadnico.
• OŠ Spodnja Šiška: obnovili bomo kuhinjo in jedilnico.
• OŠ Riharda Jakopiča: prizidek in telovadnico bomo nadomestili
z novogradnjo, obstoječi objekt bomo preuredili in ga statično
sanirali.
• Vrtec Trnovo: objekt bomo nadomestili z novogradnjo.

Mojca Kitek Ruparčič, višja svetovalka v OPVI:
»Vzgojno izobraževalni zavodi tvorijo tisto bistveno jedro, na katerem sloni prihodnost vsake
družbe. Vsaka, še tako majhna investicija v objekte
- naše otroke - sinergično pokaže svojo pravo
vrednost v bodočnosti. Zato vsako zdravo in razvojno naravnano okolje spodbuja in udejanja družbo znanja in
vsesplošne blaginje, s tem pa najbolje pomaga prav sebi - mladi
so naše upanje, brez njih ni prihodnosti :)«

• Vrtec Zelena jama: v enoti Vrba bomo zgradili večnamenski pro-

URBAN
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NAGRADE POTRJUJEJO ODLICNO DELO
Nagrad, ki smo jih prejeli sodelavci velike mestne družine, letos res ni manjkalo, naše delo so prepoznavali in nagrajevali tako v domačem kot tudi v mednarodnem okolju. Prav vsaka naša nagrada
zasluži posebno pohvalo, žal pa na tem mestu ne moremo omeniti vseh, zato naj spomnimo le na
nekatere, ki so najbolj zaznamovale letošnje leto!

visoko priznanje mesta Dunaj

Ženska desetletja
v javnem življenju
Podžupanja Tjaša Ficko je v New Delhiju prejela prestižno nagrado
Ženska desetletja v javnem življenju za vodenje projekta Ljubljana,
Zelena prestolnica Evrope 2016. To je najvišja nagrada Ženskega
gospodarskega foruma, ki jo podeljujejo ženskam po svetu, ki so s
svojim vodenjem pustile viden pečat na različnih področjih življenja.

Župan Zoran Janković je iz rok župana in deželnega glavarja Dunaja
dr. Michaela Häupla prejel visoko priznanje Zvezne dežele Dunaj za
zasluge pri povezovanju Dunaja in Ljubljane ter za uvajanje mestne
politike v Evropi.

Nagrada za
Zlati svinčnik za vrtec Pedenjcarstvo razvoj trajnostnega turizma
Inovativnost, kreativnost in trajnostno naravnanost arhitekturne zasnove vrtca Pedenjcarstvo je prepoznala Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, ki je vrtec nagradila z zlatim svinčnikom za odlično izvedbo. Pedenjcarstvo je eden najlepših vrtcev v Evropi, ki poleg
pametnih arhitekturnih rešitev kot prvi javni vrtec v Sloveniji ponuja
tudi specializirani program za otroke z avtizmom.
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V okviru projekta Evropska prestolnica pametnega turizma smo prejeli nagrado za najboljše evropsko mesto na področju trajnostnega
razvoja. Ljubljana je s tem postala navdih drugim turističnim destinacijam po vsej Evropi.

Naše nagrade

Državni priznanji
za odličnost
Nagrajena inovativnost
Na letni konferenci EUROCITIES smo za projekt RogLab – kreativno
in inovativno središče prejeli nagrado za izjemne dosežke v kategoriji
inovativnost. RogLab je majhno kreativno stičišče, s katerim v malem
merilu preizkušamo načine dela, ki bi lahko postali osrednji del bodoče
revitalizirane tovarne Rog.

»Vidi dlje, vidi več, vidi veliko sliko. Mladim odpira vrata in jim daje glas,
resno računa na mlade in ti lahko danes in v prihodnje resno računajo
nanjo«, je zapisano v obrazložitvi najvišjega državnega priznanja za
kakovostno in uspešno delo v mladinskem sektorju, ki ga je za svoje
delo prejela direktorica javnega zavoda Mladi zmaji Ksenja Perko.
Visoko državno priznanje - red za zasluge - je prejel tudi direktor in
umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek, katerega uspehi so
po mnenju strokovne komisije »bistveno sooblikovali kakovostno
kulturno-umetniško življenje Slovenije in pomembno prispevali k njenemu ugledu v mednarodnem prostoru.«

Priznanje za dostopnost mesta vsem
Na evropskem parketu smo prejeli srebrno priznanje Access City
Award za leto 2018. Po mnenju Evropske komisije smo v Ljubljani v
zadnjih letih razmere na področju dostopnosti močno izboljšali. Zagotavljamo neprofitna stanovanja, prilagojena osebam z oviranostmi,
spletno stran www.ljubljana.si smo v celoti prilagodili osebam z oviranostmi, v šolah in vrtcih izvajamo ukrepe za vključevanje invalidnih
otrok, učitelji pa so deležni usposabljanj, ki jim zagotavljalo ustrezne
kvalifikacije. Med drugim so poudarili tudi zeleno in dostopno mestno
središče, ki pozitivno vpliva na splošno kakovost življenja in socialno
vključenost vseh prebivalcev.

Posebna nagrada za Lutkovni muzej
Lutkovni muzej je na Malti prejel posebno nagrado žirije Evropske
muzejske akademije in Mednarodnega združenja otroških muzejev
Otroci v muzejih, ki nagrajuje izvirnost in odličnost približevanja kulturne dediščine otrokom.
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NAŠA NOVOLETNA ZAOBLJUBA
V LETU 2019 bomo (za)živeli krožno
žnost za novotarije in pogosto služijo kot
prelomnica za spreminjanje navad.

Ni praznikov brez dobre hrane
Zakaj letos ne bi dela sestavin kupili neposredno od lokalnih pridelovalcev? Ne pozabite, tudi iz ostankov praznične večerje se da naslednji dan pripraviti okusno
kosilo. In tudi mnogi gostinci vam bodo
hrano, ki je niste mogli pojesti, z veseljem
zavili za domov, da jo boste lahko pogreli
naslednji dan.

Ob praznikih običajno okrasimo
domove

Zala Strojin Božič, mestna menedžerka prehoda v krožno gospodarstvo

Ko v pogovoru beseda nanese na krožno
gospodarstvo, mi sogovorniki pogosto
začnejo pripovedovati o odpadkih in kako
je vsega preveč. Predvsem plastike, ki
onesnažuje naše vodotoke in morja ter
kako jih skrbi glede mikroplastike. In zaskrbljenost je upravičena. Vendar ne le iz
zdravstvenega in okoljskega vidika, ampak
zaradi temeljnih vrednot in potreb, ki si jih
postavljamo v vsakodnevnem življenju.
Krožno gospodarstvo niso le odpadki.
Pravzaprav so ti le odraz oziroma rezultat
naših vrednot in potreb. Naravni viri na
našem planetu so omejeni, zato se je treba osredotočati že na zasnovo izdelkov ali
storitev, njihovo proizvodnjo ali izvajanje
in distribucijo ter razmisliti o možnostih
ponovne uporabe, popravila ter reciklaže.

Kako koncept krožnega gospodarstva udejanjiti v vsakodnevnem življenju?
Pravzaprav je to zelo preprosto. Začnete
lahko že takoj, prazniki so odlična prilo-
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Namesto v trgovino se lahko odpravite
v bližnjo knjižnico in si izposodite katero
od knjig »Naredi sam«. Prepričana sem,
da imamo vsi doma ustrezen material za
katero od idej, treba je le nekoliko pobrskati in uporabiti domišljijo. K ustvarjanju pa lahko povabite tudi svoje otroke,
vnuke, prijatelje ali sosede. V knjižnici si
lahko izposodite tudi ustrezno spremljevalno glasbo ali zabaven film za ogled po
zaključku dela.

Decembrske poslovne in zasebne
zabave
Zakaj letos ne bi preizkusili storitev prve
slovenske e-izposojevalnice oblačil Kabiné Šerinjon? Gre za spletno in mobilno
platformo, ki omogoča brezplačno izposojo oblačil in modnih dodatkov slovenskih modnih oblikovalcev in vintidž oblek
iz Centra ponovne uporabe. Visokokakovostni kosi krožijo med različnimi uporabniki, ki jih nosijo 14 dni in zanje skrbijo, ne
morejo pa si jih lastiti.

Krožno gospodarstvo

In na koncu seveda še - DARILA

Prepričana sem, da bi bila večina obdarovancev zadovoljna že, če jim posvetite nekaj več svoje pozornosti in časa. Če
pa si vseeno praznikov ne morete predstavljati brez fizičnih daril, vas vabimo v
Center ponovne uporabe Ljubljana na
Povšetovi ulici 4. Ta deluje v sodelovanju
z javnim podjetjem Snaga, v njem pa lahko
kupite praktično vse - pohištvo, računalniško opremo, knjige, opremo za dom in
prosti čas, kolesa, športno opremo, oblačila, igrače… skratka vse, kar je dobro
ohranjeno, funkcionalno in še uporabno.
Izdelke lahko kupite po zelo ugodnih cenah in tako privarčujete denar, varčujete z
naravnimi viri in podpirate lokalna delovna
mesta. Hkrati pa lahko oddate tudi svoje
odvečne predmete in z njimi razveselite
katerega od bodočih obiskovalcev. Lahko pa se letos odločite tudi, da boste del
nakupa izvedli pri kateri od nevladnih organizacij ali v trgovinah, ki predelujejo ali
upciklirajo odpadke v različne uporabne
predmete.

Zalin zapis najdete tudi na spletni strani www.ljubljana.si, v
rubriki MESTnice, naše zgodbe,
v kateri so nanizana razmišljanja
sodelavk in sodelavcev velike
mestne družine o njihovem
osebnem doživljanju življenja v
Ljubljani.

namesto daril v različnih organizacijah opravite določeno število ur prostovoljnega dela.
Prostovoljstvo bogati tako prejemnika kot
tudi darovalca.
Skratka, možnosti za uvedbo krožnosti v
vsakodnevno življenje je veliko. Le začeti je
treba.

Želim vam vesele praznike in čim bolj krožno leto 2019!
Zala

Dobra alternativa fizičnim darilom je tudi
poklanjanje članarin in tečajev v različnih
kulturnih, športnih in dobrodelnih ustanovah. Morda se v družini dogovorite, da
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Pametno mesto in nova znanja
Raziskava »Pametna mesta, razvrstitev evropskih srednje velikih mest«
Centra regionalne znanosti Tehnične
fakultete Univerze na Dunaju je
Ljubljano med 77 primerjanimi mesti
uvrstila na visoko 15. mesto.

KREPIMO
INOVATIVNE PROJEKTE

V Ljubljani smo uspešni z mnogimi pametnimi rešitvami, ki jih prilagajamo potrebam in
zmožnostim našega mesta. Novosti razvijamo, testiramo in uvajamo v sodelovanju s strokovnjaki v javnih institucijah in zasebnem sektorju, z nevladnimi organizacijami in mnogimi drugimi deležniki.
Pametno upravljanje mestne infrastrukture krepimo z inovativnimi projekti:
• Energetsko napredni: z največjim
projektom javno-zasebnega partnerstva
za energetsko učinkovitejše stavbe smo v
sodelovanju z družbama Petrol in Resalta
že prenovili 48 občinskih stavb in tako
zagotovili prihranke energije, povečali
delež obnovljivih virov in zmanjšali emisije
toplogrednih plinov. Oktobra smo podpisali
pogodbo za obnovo dodatnih 11 objektov.
• S programskim orodjem Aquis razvijamo
sistem pametnega upravljanja z vodo za še
učinkovitejše zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo. Z upravljanjem
vodovodnega sistema v realnem času povečujemo njegovo učinkovitost, odpravljamo vodne izgube, ustvarjamo prihranke in
pridobivamo neposreden vpogled v stanje
mestne vodovodne infrastrukture.
• Pametna razsvetljava: s preureditvijo
in posodabljanjem mestne razsvetljave
aktivno zmanjšujemo svetlobno onesnaževanje in porabo energije. Leta 2000 je bila
priključna moč razsvetljave več kot 9MW,
danes znaša manj kot 2,8 MW.
• Kar 96 semaforiziranih križišč in peš prehodov v mestu je opremljenih s senzoriko,
ki omogoča delovanje krmilnih programov
glede na količino prometa.
• Vzpostavili smo Prometni portal PROMinfo
z mnogimi podatki o aktualnem stanju v
prometu za lažje načrtovanje poti po mestu
(informacije o gostoti prometa, prihodih avtobusov na postajališča, stanju na terminalih
BicikeLJ, prostih mestih na javnih parkiriščih
itd.).
• Po uspešno izvedenem evropskem
projektu TIMON in testiranjih v realnem
okolju bomo dodatno okrepili učinkovitost
cestnega transportnega sistema z obdela-

30

URBAN

vo prometnih in ostalih podatkov.
• S projektom RuNE bomo omogočili dostop
do širokopasovnega interneta v vseh delih
Ljubljane.
Aktivno spodbujamo nove modele krožnega
gospodarstva. Med prvimi na svetu smo pristopili k trajnostnemu ravnanju z invazivnimi
tujerodnimi rastlinskimi vrstami in iz japonskega dresnika izdelali papir na polindustrijski
ravni in iz njega uporabne papirne izdelke.
Zelo dobro obiskani so naši Centri ponovne
uporabe, uporabljamo higienski papir, izdelan
iz odpadne embalaže mleka in sokov.
Za večjo kakovost zraka v mestu spodbujamo uporabo okolju prijaznih vozil:
• Več kot 100 polnilnic za električna vozila
na javnih površinah je za uporabnike brezplačnih.
• V mestni upravi, javnih zavodih in javnih
podjetjih uporabljamo že več kot 200 vozil na
stisnjen zemeljski plin (CNG).
• V Ljubljani so uporabnikom na voljo že 3
polnilnice na CNG, v letu 2019 bomo postavili
še 3 dodatne.
• Od leta 2016 v mestu uspešno deluje
projekt souporabe (car sharing) več kot 100
električnih avtomobilov Avant2Go.
Med pametnimi rešitvami v Ljubljani so tudi:
• Električna vozila Kavalir in električni vlakec
Urban.
• Brezžično omrežje WiFree Ljubljana.
• Integracija medkrajevnih linij iz primestnih
občin z mestnimi linijami avtobusov LPP.
• Podzemne zbiralnice odpadkov in uvedba
koncepta »nič odpadkov« (zero waste).
• Meščankam in meščanom prek klepetalne-

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

ga robota, ki živi znotraj aplikacije Messenger, na enostaven način podajamo vse
ključne informacije, ki (dnevno) vplivajo na
njihovo življenje.
• Tehnološki park Ljubljana (TPL) je največji inovacijski ekosistem za komercializacijo znanja in tehnologij v JV Evropi, kjer
zagotavljamo potrebno infrastrukturo več
kot 300 podjetjem ter inovativnim ekipam
in posameznikom.
• Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije (RRA LUR), katere soustanovitelji smo, povezuje občine v regiji in
zagotavlja celovit, učinkovit in skladen
razvoj regije na področjih trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti, krožnega
gospodarstva, spodbujanja podjetništva in
kreativne ekonomije. Naš Regionalni center
kreativne ekonomije (RCKE), s katerim
spodbujamo razvoj kreativne ekonomije
v regiji, je prejel visoko nagrado Mednarodnega združenja regionalnih razvojnih
agencij za najboljšo dobro prakso.

Še naprej bomo uvajali pametne rešitve na
vsa področja našega delovanja. Dobre prakse bomo prilagajali potrebam in zmožnostim našega mesta. Področji delitvenega in
krožnega gospodarstva bomo okrepili z novimi poslovnimi modeli, nadaljevali bomo z
razvojem elektromobilnosti in digitalizacije
– s pomočjo sodobne informacijske komunikacijske tehnologije bomo prebivalkam in
prebivalcem omogočili še lažjo in hitrejšo
pot do mestnih storitev.
TPL bo v sodelovanju z RRA LUR obudil platformo Start:up Ljubljana, tudi v
prihodnje organiziral start up dogodke za
mlade, podjetnikom omogočal delovanje
v coworking prostoru Tobogan in aktivno
povezoval visokotehnološka podjetja z
veliko mestno družino. Spodbujali bomo
vzpostavljanje živih testnih okolij (living
labov) za zagonska podjetja. Spodbujali in
omogočali bomo internacionalizacije podjetij, ki so že dosegla višjo stopnjo razvoja in
se tržno uveljavljajo na področjih pametne
specializacije, tehnologije in krožnega
gospodarstva ter zdravja.

Dostopno, zdravo in odprto mesto

MESTO STRPNOSTI IN SPOŠTOVANJA
Ljubljana je mesto strpnosti in spoštovanja različnosti. Mesto, ki posebno pozornost namenja zdravju svojih meščank in meščanov, med
svoje glavne prioritete pa postavlja dostopnost mesta za vse, s posebnim poudarkom na najranljivejših skupinah meščank in meščanov.

SKUPAJ za najlepše mesto
Simona Topolinjak,
Oddelek za zdravje in
socialno varstvo:

Nenehno dopolnjujemo mrežo lekarn v Ljubljani in okolici. Letos smo med drugim odprli
prenovljeno Lekarno Mirje, eno najstarejših lekarn v mestu. V okviru prenove tega izjemnega
dragulja kulturne dediščine smo prenovili prostore in restavrirali originalno, več kot sto let staro pohištvo in del opreme. Z obnovo tako nismo zgolj zagotovili boljšega in lažjega dostopa do
zdravil in ostalih izdelkov, ampak ohranili tudi delček zgodovine, ki je neprecenljive vrednosti.
Že peto leto zapored smo podelili certifikate LGBT prijazno, katerih namen je
ozaveščanje posameznikov in ustvarjanje
pozitivne klime za vse, tako znotraj delovnega okolja kot tudi navzven do strank.
Certifikate je doslej prejelo že 36 organizacij
iz javnega in zasebnega sektorja, ki so se
zavezale, da v svojih organizacijah zagotavljale razumevanje temeljnih človekovih
pravic LGBT-oseb.

»Enakost spolov pomeni, da ima vsak_a
posameznik_ca ne glede na spol enake
možnosti in priložnosti za izpolnitev
svojih potencialov. Ko mladi razmišljajo
o svoji poklicni poti, je tako prav, da se
lahko odločijo na podlagi svojih želja in
ne na podlagi pričakovanja družbe. V
partnerski skupnosti je pomembno, da
si enakovredno porazdelimo opravila
doma, ter da sta oba starša enako
dejavna pri vzgoji in skrbi za otroke. K
temu lahko pripomorejo tudi raznovrstne storitve in aktivnostmi MOL, o
katerih lahko preberete v letos izdani
knjižici Za enakost spolov v Ljubljani, v
naslednjem letu pa bomo oblikovali tudi
nov akcijski načrt.«

SKUPAJ delamo naprej
• Zgradili bomo Izobraževalni center na Metelkovi.
• Prenovili bomo enoti Zdravstvenega doma v Jaršah in na Rudniku.
• S prenovo obstoječih enot Lekarne Ljubljane in vzpostavljanjem novih (na Vilharjevi,..)
bomo dodatno širili lekarniške storitve in tako še izboljšali preskrbo z zdravili v mestu. Ceno
zdravil določa država.
• S široko skupino deležnikov izvajamo aktivni dialog za izboljšanje stanja na področju zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog in zmanjševanja tveganih vedenj. S strokovnjaki
bomo do 31. 12. 2018 uskladili konkretne korake za omilitev težav in problematike zasvojenosti odvisnikov in s tem v največji možni meri pomagali zmanjšati moteče situacije za okoliške prebivalke in prebivalce.

• Gradimo nov prizidek v Zdravstvenem domu
Bežigrad, kjer smo pred tem že statično in energetsko sanirali ter obnovili glavno stavbo.

• Ocenjujemo, da v Ljubljani kljub 9 domovom za starejše kritično primanjkuje prostora.
Področje je v pristojnosti države, zato pričakujemo, da bo pristojno ministrstvo MDDSZ čim
prej zgradilo dodaten dom za starejše občane, v obdobju naslednjih 5 let pa vsaj še tri. To bo
med našimi prioritetnimi zahtevami do nove vlade.
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ŠPORTNI NAVDUŠENCI
V Ljubljani spodbujamo pestro in kakovostno gibalno športno ponudbo v urbanem okolju, v naravi in v športnih objektih v
lasti Mestne občine Ljubljana oziroma objektih, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu.

SKUPAJ za najlepše mesto

Največja vsakoletna mednarodna športna prireditev v
mestu, Volkswagen 23. Ljubljanski maraton, je bila letos
rekordna v vseh pogledih. Na zadnji oktobrski konec tedna
je povezal več kot 23.000 tekačev in tekačic, ki so v soboto
nastopili v sklopu Lumpi teka za predšolske otroke, na
promocijskih in šolskih tekih za osnovnošolce, šolskem
maraton za dijake ter FUN teku, v nedeljo pa je sledil še
tek na 10 kilometrov ter polmaraton in maraton. Največji
slovenski tekaški praznik je postregel tudi z rekordom
ljubljanskega maratona, ki je z 2:04:58, postavil pa ga je
Etiopijec Sisay Lemma Kasaye. Njegov uspeh je dopolnila
Kenijka Visiline Jepkesho (2:22:58), ki je v ženski konkurenci prav tako postavila rekord proge. Najboljša slovenska
maratonca sta postala Matic Modic in Barbara Trunkelj. Državna prvaka v polmaratonu sta Rok Puhar in Neja Kršinar,
na deset kilometrov je med moškimi slavil Jan Kokalj, med
ženskami pa še četrtič Maruša Mišmaš.

Odprli smo nove otoke športa z napravami za ulično vadbo
Zajčja dobrava, Kozarje, Vižmarje – Brod in Savsko naselje,
dopolnili smo trim otok v Gameljnah ter odprli novo trim
stezo v Črnučah. Postavitev omenjenih trim otokov je del
projekta Otoki športa za vse, v okviru katerega načrtujemo
postavitev vsaj dveh otokov športa v vsaki četrtni skupnosti. Lani smo uredili že 11 trim otokov in 3 trim steze, letos pa
jim dodajmo še omenjene 4 otoke in trim stezo.
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Skupaj z javnim zavodom Šport Ljubljana, športnimi društvi in izvajalci
letnega programa športa smo v sklopu Evropskega tedna športa 2018
predstavili mobilno aplikacijo Ljubljana je šport. V mobilni aplikaciji
LJšport so na enem mestu zbrani rekreativni športni dogodki in aktivnosti, ki potekajo v Ljubljani, s tem pa želimo dodatno motivirati in
spodbujati aktivnost Ljubljančanov ter jih med seboj povezati. Mobilna aplikacija poleg celotnega koledarja športnih dogodkov omogoča
tudi nadzor nad lastno vadbo.

Štepanjsko naselje se lahko pohvali z novim sodobnim športnim
objektom – Centrom športnega življenja – BAZA. Center ponuja nove
možnosti športnih aktivnosti za vse generacije in omogoča izvedbo
številnih športnih dogodkov. Klubom, skupinam in podjetjem je tam
na voljo vsa potrebna infrastruktura za nogomet, odbojko, košarko,
aerobiko, ples in skupinske vadbe. Baza je uspešen primer javno
zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in vrhunskimi
nogometaši Boštjanom Cesarjem, Bojanom Jokićem in Sašo Abrićem.

V okviru Mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu smo v začetku
oktobra za uspešno spodbujanje in povezovanje športa z drugimi
področji življenja, kar omogoča še kakovostnejše bivanje naših
meščank in meščanov, prejeli certifikat Global Active City, ki ga je
poleg Ljubljane prejelo le še pet mest na svetu.

Mesto športa in rekreacije
Na Viču smo odprli tri nova zunanja
peščena igrišča, ki so urejena ob obstoječem teniškem igrišču. Ograjena
so z mrežasto ograjo, imajo nočno
osvetlitev in avtomatski namakalni
sistem. Pred ureditvijo igrišč smo
uredili še predobremenilni nasip ter
očistili zaraščeno območje med igrišči
in Koprsko ulico.
V okviru javno-zasebnega partnerstva
med Mestno občino Ljubljana ter konzorcijem družb Petrol in Resalta smo
energetsko prenovili kopališče Tivoli in
športno dvorano Kodeljevo. Energetska prenova kopališča Tivoli je obsegala
dela na ovoju stavbe, zamenjavo fasade, kovinske konstrukcije in steklenih
delov ter zamenjavo vseh klimatov,
toplotne postaje in razsvetljave.

Letos smo v Novih Fužinah odprli že
tretji KoloPark.

Energetska prenova dvorane Kodeljevo pa je obsegala energetsko upravljanje, prenovo razsvetljave, stavbnega
ovoja in stavbnega pohištva, izolacijo
strehe ter prenovo prezračevalnega
sistema in toplotne postaje. Na stadionu Kodeljevo pa smo prenovili atletsko
stezo ter uredili tekmovališča za vse
atletske discipline.

SKUPAJ delamo naprej
•Športni park Ljubljana bomo celostno posodobili v nov Atletski center
Ljubljana z novo atletsko dvorano, pomožno dvorano in dvorano s krožno
tekaško stezo ter prenovili glavni in pomožni stadion. Tako bomo bistveno
izboljšali pogoje za treninge in dosego vrhunskih rezultatov naših športnic
in športnikov, prav tako pa bo športni center primeren za organizacijo tudi
največjih atletskih tekmovanj.
• Pripravljamo dokumentacijo za pričetek celovite prenove bazena Ilirije,
kjer bomo zgradili Športni center s pokritim olimpijskim bazenom, 3 športnimi dvoranami ter Muzejem Stanka Bloudka. Moderen športni center bo
omogočal izvedbo tudi največjih športnih tekmovanj.
• V Vevčah smo kupili zemljišče z zapuščenim bezenom Vevče, ki ga bomo
v celoti prenovili in vsebinsko nadgradili v pokrito kopališče.

• V Zalogu bomo zgradili dvorano za curling.
• Ob javnem delu Centra Stožice bomo zgradili dve nogometni igrišči
za vadbo.
• Še naprej bomo širili mrežo koloparkov v Ljubljani, naslednji bo na Rudniku.
• Dokončali bomo projekt Pot ob reki Savi na celotnem območju MOL v
skupni dolžini več kot 20 kilometrov.
• Leta 2019 bomo v dvorani Stožice gostili Evropsko prvenstvo v
odbojki.

• V javno-zasebnem partnerstvu bomo zgradili nov teniški center v Tomačevem (Gradiant).
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KULTURA NAS BOGATI
Ljubljana je mesto kulture, v katerem vsako leto pripravimo več kot 14.000 kulturnih dogodkov, od katerih jih je veliko
brezplačnih, saj želimo vstop v svet umetnosti omogočiti prav vsakomur. Zavedamo se, da sredstva, namenjena kulturi
niso strošek, ampak investicija, s katero dajemo naši prelepi Ljubljani širino duha, ki jo premorejo le redka mesta po svetu.

SKUPAJ za najlepše mesto
Letošnje leto je na področju kulture zagotovo najbolj zaznamoval projekt Galerija
Cukrarna, v okviru katerega bomo nekdanjo
tovarno sladkorja v naslednjih dveh letih
preuredili v sodoben razstavni prostor,
primeren za največje in najzahtevnejše razstave in druge dogodke. S tem bomo rešili
dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani.
Prenova je financirana tudi s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, Galerijo pa
bo v upravljanje prevzel javni zavod Muzej
in galerije mesta Ljubljana.

Prenova Curkarne bo imela pomemben
vpliv na celotno območje, saj pomeni začetek ponovne oživitve in popolne prenove
tega območja, ki bo skupaj z načrtovano
prenovo Ambroževega trga postalo del
središča Ljubljane, v to smer pa bomo širili
tudi območje za pešce.

Projekt obnove in izgradnje Galerije
Cukrarna so zasnovali v arhitekturnem
biroju Scapelab. Po prenovi bo namenjena
predstavljanju sodobne likovne in vizualne
umetnosti, tako domače kot mednarodne,
pri čemer bo zagotovo pomembno vlogo
odigral najstarejši grafični bienale na svetu,
ki ga vsako drugo leto prireja Mednarodni
grafični bienale.
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Kulturna ponudba za vse okuse

SKUPAJ delamo naprej
okolica z novim otroškim igriščem.
• Za še prijetnejšo gledališko izkušnjo obnavljamo šentjakobski
oder v Lutkovnem gledališču.
• Izvajamo rekontrukcijo in dozidavo glasbene šole Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana na Vegovi ulici, kjer gradimo tudi
novo koncertno dvorano.
• Celostno bomo prenovili Vilo Zlatica nekdanjega ljubljanskega
župana Ivana Hribarja in vzpostavili pregledno razstavo o njegovem delu ter jo povezali s Forumom slovanskih kultur.
• Pripravljamo se na obsežno kandidaturo za pridobitev naslova
Evropska prestolnica kulture 2025.

• Ob Galeriji Cukrarna pripravljamo tudi obnovo Palače Cukrarna,
kjer bo zaživel program, povezan z UNESCOvim nazivom Ljubljane, mesta literature ter osrednjim mladinskim centrom znotraj
Mreže mladinskih centrov Ljubljana.
• Sodobne Plečnikove Križanke: potem ko smo rekonstruirali in
prenovili poletno gledališče v Križankah, pripravljamo še rekonstrukcijo pomične strehe nad avditorijem, s čimer bo doživetje v
edinstvenem okolju še prijetnejše.
• Center Rog: s celostno urbano regeneracijo bomo danes degradirano območje oživili in vzpostavili središče ustvarjalnosti s področja vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja in kreativnih
industrij. Program bo temeljil na meddisciplinarnem povezovanju
kulture z gospodarstvom, znanostjo in izobraževanjem, novih tehnologijah in skupnostno rabo prostora. S Centrom Rog in Galerijo
Cukrarna bomo mestno središče razširili proti vzhodu in zmanjšali
pritisk obiskovalcev na ožje mestno jedro.
• Po uspešnem zaključku denacionalizacijskega postopka bomo
lahko končno dozidali nikoli dokončan projekt Baragovega semenišča oz. Plečnikovega Akademskega kolegija in ga nadgradili v
Umetniškoizobraževalno središče vrhunske gledališke, plesne in
vizualne umetnosti.
• Ob 200-letnici rojstva Valentina Vodnika bomo celovito prenovili
Vodnikovo domačijo, ki skrbi za kulturo branja in knjigo.
• V podhodu Ajdovščina bomo zgradili nov mestni kino Minipleks
s štirimi dvoranami in tako oživili tudi ta del območja ob Slovenski
cesti. Z dodatnimi kapacitetami bo naš izjemno uspešen zavod
Kinodvor lahko dodatno razvijal programe mestnega kina, krepil
filmsko vzgojo za vse generacije in razvijal nova občinstva.
• V javno-zasebnem partnerstvu, prvem tovrstnem na področju
obnove kulturne dediščine v Sloveniji, obnavljamo z družbo BTC
Staro letališče v Mostah ob Letališki cesti. Obnovljena bosta
letališka stavba in kontrolni stolp z muzejem letalstva ter urejena

Jerneja Batič, Oddelek za kulturo
»Veliko sem hodila po svetu in si v sodobnih galerijah
in muzejih ogledovala razstave in umetniška dela, ki so
v za to zgrajenih prostorih še posebej zaživela.Ob tem
sem vedno razmišljala tudi o Ljubljani, ki takih prostorov nima in zato kljub izredno bogati kulturni ponudi
ostaja na obrobju evropskih kulturnih vozlišč.
Lahko rečem, da so se mi uresničile sanje, vendar
sanjam še naprej in čakam trenutek, ko bom vstopila
v avlo Galerije Cukrarna in začutila svetovljanskih duh
evropske prestolnice.«
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DOBRODOŠLI V PRAZNICNI LJUBLJANI
Mesto žari v siju tisočerih lučk. Čarobno praznično vzdušje se
širi in objema naša srca. K posebnemu razpoloženju pripomore tudi zanimiv in vsako leto malo drugačen program na
mestnih ulicah in trgih. Pridite in srečali se bomo. Program
December v Ljubljani ponuja živahno dogajanje. Praznične
sejme na štirih lokacijah ves mesec spremljajo številne brezplačne prireditve.

Mestni trg
Ponedeljek, 31. 12. 2018
Maraaya & Jazzilaz
Klara Jazbec

Prireditve za vso družino
Vse do božiča se bo v mestu vrstil prvi predpraznični sklop
prireditev za otroke. Pred Mestno hišo bodo nastopali otroški
pevski zbori, na Kongresnem trgu bo na ogled Ledena dežela
z ledenimi skulpturami zmajev. Čarobni gozd v paviljonu na
Kongresnem trgu bo gostil ustvarjalne delavnice in predstave,
program za otroke pa se bo odvijal tudi na čarobni Križevniški
ulici.

Brezplačni koncerti in ulična
gledališča, vse do izteka leta
Glavnina prazničnih prireditev se bo, tako kot vsako leto, pričela v zadnjem tednu pred novim letom, natančneje v sredo,
26. decembra. Na Špici bo potekal atraktiven program uličnih
gledališč, ki bo znova dokazal, da mraz za ulične umetnike ni
ovira, temveč kvečjemu vir navdiha.
Brezplačni koncerti najbolj priljubljenih izvajalcev zabavne
glasbe se bodo vrstili na treh osrednjih mestnih trgih vse do
večera prvega dne v letu. Leto 2019 bomo seveda v njihovi
družbi pričakali skupaj, na silvestrovanjih na prostem na Kongresnem trgu, Trgu francoske revolucije, Mestnem trgu ali na
Pogačarjevem trgu.
Dogajanje v praznično okrašeni Ljubljani je vsako leto bolj živahno, zato tudi letos nikar ne zamudite prešernega vzdušja
v decembru. Pridružite se praznovanjem v našem najlepšem
mestu.

Dogajanje v praznično okrašeni Ljubljani je vsako leto bolj živahno, zato tudi letos nikar ne zamudite prešernega vzdušja
v decembru. Pridružite se praznovanjem v našem najlepšem
mestu.
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Avtorska okrasitev z naslovom Zbliževanja poseben poudarek daje težnji k sožitju življenj na planetu.

Po božiču bo mesto obiskal dedek Mraz. V svoji kočiji z lipicanci se bo vsak dan med 26. in 30. decembrom v spremstvu snežakov, medvedov, zajcev ter drugih bitij iz ljudskih pripovedk
in pravljic podal na pot od Križevniške ulice do Kongresnega
trga, kjer se bo pridružil tamkajšnjemu spremljevalnemu programu. Na odru na Kongresnem trgu bo 31. december, pred
začetkom silvestrovanj na mestnih trgih, potekalo posebno
silvestrovanje za otroke.

Trg francoske revolucije
Nedelja, 30. 12. 2018
Natriletno kolobarjenje s praho
Haiku Garden
Čompe
Ponedeljek, 31. 12. 2018
Super Action Heroes
Red Five Point Star
Elvis Jackson

Kongresni trg
Datum

Nastopajoči

Sreda, 26. 12. 2018

Peter Vode

Sreda, 26. 12. 2018

Nina Pušlar

Sreda, 26. 12. 2018

Jan Plestenjak

Četrtek, 27. 12. 2018

John F. Doe

Četrtek, 27. 12. 2018

Šank Rock

Četrtek, 27. 12. 2018

MI2

Petek, 28. 12. 2018

Lara Kadis

Petek, 28. 12. 2018

Petar Grašo

Petek, 28. 12. 2018

Danijela

Sobota, 29. 12. 2018

Ansambel Stil

Sobota, 29. 12. 2018

Čuki

Nedelja, 30.12.2018

Rok´n´Band

Nedelja, 30.12.2018

Plavi Orkestar

Ponedeljek, 31.12.2018

Silvestrovanje za otroke

Ponedeljek, 31.12.2018

Anabel

Ponedeljek, 31.12.2018

Nika Zorjan

Torek - po polnoči

Victory

Torek, 01.01.2019

Soul Fingers

Vstop na vse prireditve je brezplačen, razen v
ledeno deželo in Živalski vrt. Od 1. decembra
2018 do 2. januarja 2019 bo na Vodnikovem
trgu brezplačno parkiranje, in sicer od
ponedeljka do sobote od 18.30 do 5. ure, ob
nedeljah in praznikih pa ves dan do 5. ure
naslednjega dne.

Novi trg
Datum

Ura

Nastopajoči

Petek, 14. 12. 2018

19:00 - 21:00

Balkan Boys

Sobota, 15. 12. 2018

19:00 - 21:00

Zala Smolnikar

Nedelja, 16. 12. 2018

19:00 - 21:00

Big Max & Blues Jeans Band

Ponedeljek, 17.12.2018

19:00 - 21:00

Big Band Šentjur

Torek, 18.12.2018

19:00 - 21:00

Pliš

Sreda, 19.12.2018

19:00 - 21:00

Josip Brass

Četrtek, 20.12.2018

19:00 - 21:00

Ina Shai

Petek, 21.12.2018

19:00 - 21:00

Čedahuči

Sobota, 22.12.2018

19:00 - 21:00

Katalena

Nedelja, 23.12.2018

19:00 - 21:00

Crunchy Candies

Torek, 25.12.2018

19:00 - 21:00

Oberdixie band
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Letos štirje praznični sejmi
Ko si boste zaželeli vzdušja prazničnega sejma lahko obiščite
Breg, Petkovškovo nabrežje, glavno tržnico na Pogačarjevem trgu ali dvorišče Ljubljanskega gradu. Privoščite si kuhano vino, aromatičen čaj, pražene mandeljne ali druge dobrote. Hišice z gostinsko ponudbo so razpršene po vsem starem
mestnem jedru. Ponudniki gostinskih storitev uporabljajo
trajnostno embalažo iz papirja, kartona ali lesa oziroma embalažo, ki je ekološko razgradljiva. Pomagajmo sodelavcem
Snage in okolju ter poskrbimo, da tovrstna embalaža najde
prostor v rjavem zabojniku, ki je namenjen zbiranju bioloških
odpadkov.

Praznične programe so
pripravili tudi mestni zavodi
Kino Šiška v decembru pripravlja štiri prireditve. 15. decembra
bodo ustvarjali na Re:Ciklarnici. Delavnica je namenjena najmlajšim in ustvarjalnim. 17. decembra bo glasbeni improvizatorski večer Impronedeljek.
Mladi zmaji bodo večer 19. decembra posvetili pravljicam in

pričarali filmsko-ustvarjalno praznično vzdušje. Dogodek bodo
pripravili Mladi zmaji Zalog.

Živalski vrt bo ustvaril glasbeno scenski dogodek »Božična
zgodba« in žive jaslice. Dogodek izvajajo glasbeni gostje, sodelavci in njihove živali v ZOO Ljubljana pred idilično kmečko
bajto. V živalskem vrtu izvajajo tudi delavnice izdelovanja novoletnih okraskov.
V Križankah bodo učenci glasbenih šol izvajali božične koncerte, dva koncerta v decembru pa sta namenjena tudi Mladim
virtuozom.

Ustvarjalni center Švicarija bo pripravil tri dogodke. 28. de-

cembra bo ob 11. uri predstava Bela krizantema ali umetnik v
gibanju, ki so jo pod mentorstvom Barbare Bulatović ustvarili
otroci sami.
December na Ljubljanskem gradu: poleg sejma ponujajo
ogled jaslic, lesenih skulptur v naravni velikosti. Na grajskem
dvorišču od 21. decembra pa vse do 2. januarja 2019 od 17. do
20. ure vsakih 15 minut obujajo zmaja. Božična sveta maša bo v
Grajski kapeli 24. decembra ob 22. uri. V peterokrakem stolpu
pa do 30. decembra poteka UNICEF-ov projekt punčke iz cunj,
posvoji punčko in reši otroka.
Čarobni gozd – ustvarjalne delavnice Pionirskega doma bodo
v decembru razveseljevale male, večje in vse otroke po srcu v
parku Zvezda. Ob petkih, sobotah in nedeljah se bodo zvrstile
pravljične gledališke predstave.
V zadnjih dneh leta se bo v svoji kočiji v Ljubljano pripeljal dedek Mraz. V
spremstvu snežakov, medvedov, zajcev in drugih bitij iz ljudskih pripovedk bo
otroke pozdravljal od 26. do 30. decembra po 17. uri.
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