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

2

URBAN
URBAN

Z naslovnice Urbana nas pozdravlja gospodična
KUL, prikupno dekle, ki obožuje kulturo in verjame, da živi v najlepšem mestu na svetu. Gospodična je robot Facebook aplikacije in je del nove
podobe festivala Junij v Ljubljani. Ta poteka že 10.
leto zapored in tudi letos si boste na Kongresnem
trgu lahko brezplačno ogledali številne vrhunske
umetniške stvaritve s področij plesa, gledališča
in glasbe. Festival bo trajal do četrtka, 21. junija.
Dopoldanski in popoldanski dogodki so namenjeni otrokom, večeri pa vrhunskim umetniškim
dogodkom.
Gospodična KUL ve vse o festivalu, zato jo v FB
Messengerju le povprašajte o vsem, kar vas zanima.

SS sodelovanjem
sodelovanjem soustvarjamo
soustvarjamo Ljubljano.
Ljubljano.

Kulturnemu poletju naproti
Dolgi dnevi, večerno dogajanje, vrvež turistov, obilica kulturnega dogajanja
na ulicah, raznovrstni glasbeni festivali in še mnogo več mi pomeni poletje.
Obisk vsaj treh festivalov po Evropi je bil v študentskih letih moj način preživljanja počitnic, kjer sem spoznala mnogo zanimivih ljudi in doživela obilico
nepozabnih trenutkov.
Ker imam rada umetnost in glasbo, me je pot pripeljala do Festivala Ljubljana, kjer sem dobila priložnost spoznati, kako festival pravzaprav deluje in
nastaja. Pri delu srečujem mnogo unikatnih umetnikov in sem priča zaodrju
tega edinstvenega dogajanja. To me osrečuje in izpopolnjuje ter mi predstavlja dinamičen način življenja.
Pred pričetkom našega festivala sem vznemirjena in se sprašujem, kaj nam
bodo prinesli vroči poletni meseci, kako razburljivi bodo dolgi večeri. Ljubljana je postala ena najbolj živahnih evropskih prestolnic, vsako leto je več
tistih, ki jo obiščejo ravno zaradi pestre kulturne ponudbe, katere nepogrešljivi del je tudi Ljubljana Festival. Letos bomo med 28. junijem in 3. septembrom gostili mnoge svetovno uveljavljene tuje in domače umetnike, ki bodo
obiskovalcem pričarali nepozabne večere.
66. Ljubljana Festival bo ponovno otvorila katalonska gledališka skupina
La Fura dels Baus, ki navdušuje s svojim edinstvenim umetniškim izrazom.
Predstava Sfera mundi – Potovanje okrog sveta, ki je nastala v koprodukciji
s Festivalom Ljubljana, bo po svetovni premieri na Kongresnem trgu gostovala po svetu še nekaj let.
Na festivalskem programu bodo tudi koncerti izjemnih orkestrov, kot so
Münchenski filharmoniki, orkester milanske Scale, Kraljevi orkester Concertgebouw iz Amsterdama, izjemen bo tudi plesni program; baletni triptih
sodobnih koreografij Leva desna, leva desna, baletni večer Kitajskega plesnega gledališča Lanzhou in ponovno gostovanje baleta Borisa Eifmana iz
Sankt Peterburga. Operne večere bodo pričarali koncerti velikih div, Kristine
Opolais ter Diane Damrau in tenorista Marcela Álvareza. Pester program ljubljanskega festivala bodo zaznamovali še slovenska izvedba muzikala Briljantina in ponovitve uspešnih muzikalov Vesne in Cvetja v jeseni. Še bi lahko
naštevala, a vas vabim, da postanete del mojega poletja tudi vi.
Skupaj z nami lahko doživite nepozabne počitnice v naši ljubljeni Ljubljani.

Živa Steiner,
odnosi z javnostmi,
Festival Ljubljana

Foto: Mediaspeed / Arhiv Festivala Ljubljana
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Urbana tarča

ZELENA

KNJIGA

Maja je izšla knjiga, ki nosi naslov LJUBLJANA zate. Ponuja slikovit pogled
na ustvarjeno resničnost današnje Ljubljane in na napredek v zadnjih 11 letih.
Predstavi številna področja, za katera skrbimo, in prikazuje mnogo uresničenih projektov. Vtis ob prebiranju je tisti občutek, ki nam je vsem že dobro
znan. Da je Ljubljana prijazno, moderno, varno, napredno, pogumno … najlepše mesto na svetu.
Skoraj smo že pozabili, kakšna je bila leta 2007, ko se je začelo obdobje
hitrega in načrtovanega napredka. Ob prebiranju se pojavi pravo otroško
čudenje temu, kako je mogoč tolikšen napredek v tako kratkem času. Z jasno vizijo, motivirano ekipo, strokovnim delom in aktivnim sodelovanjem je
takšna preobrazba mesta mogoča.
Knjiga je nastajala skoraj eno leto, vsebina, ki jo zajema pa zadnjih 11 let. »Za
nami je izredno dinamično obdobje, ko smo bili soočeni z mnogimi izzivi,
hkrati pa smo pridobili veliko izkušenj in znanja, se naučili prestopiti mnoge ovire in javnost smo prepričali s konkretnimi rezultati.« je v uvodu knjige
poudaril župan Zoran Janković in izpostavil spremembo pri sodelavcih: »Že
ob prvem prevzemu županske funkcije sem ugotovil, da imajo sodelavke in
sodelavci veliko strokovnega znanja, žal pa je kronično primanjkovalo sodelovanja. To smo spremenili – povezali smo jih in spodbudili njihov pogum ter
samozavest, sodelovanje je postalo prvi pogoj za uspešno delo.
Ponosen sem na sodelavke in sodelavce ter skupne dosežke, s katerimi smo
Ljubljano spremenili na bolje. Veselim se, da bomo še naprej uresničevali vizijo najlepšega mesta na svetu.« je župan zaključil v uvodu knjige.

Praznovanje 9. maja, praznika Ljubljane, smo zaokrožili s slavnostno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, na kateri je župan Zoran Janković podelil
najvišja priznanja mesta Ljubljane. Visoki gostje so ob tej priložnosti kot darilo
mesta prejeli knjigo LJUBLJANA zate. Mnogi med njimi so želeli županovo posvetilo. Foto: arhiv MOL

Izdajatelj knjige LJUBLJANA zate je Mestna občina Ljubljana.
Knjiga ima 20 poglavij. Zadnji nosi naslov Pogled v prihodnost.
Urednikovali in pisali besedila so: Tjaša Ficko, Karmen Žirovnik, Natalija
Božič, Nuša Kranjc, Sania Huskić Hočevar, Irena Medved in Matej Cerar.
Knjiga obsega 284 strani in ima več kot 1000 fotografij.

V knjigi je opisanih 41 nagrad in priznanj za naše delo, a so naštete le najpomembnejše. Priznanj smo prejeli še veliko več.
Prava smer razvoja in uresničevanje smele vizije sta prepoznana tudi mednarodno. To dokazujeta tudi nagradi prejeti v zadnjem času.

Foto: arhiv MOL

Foto: Nik Rovan

Župan Zoran Janković je 23. aprila 2018 iz rok župana in deželnega
glavarja Dunaja dr. Michaela Häupla prejel Veliko zlato častno priznanje za zasluge Zvezne dežele Dunaj. Dr. Michael Häupl je med
drugim povedal, da si je župan visoko priznanje zaslužil za zasluge
pri povezovanju Dunaja in Ljubljane ter za uvajanje mestne politike
v Evropi. Posebej je poudaril, da je Mestni svet Dunaja podelitev priznanja soglasno potrdil, kar kaže na izjemno spoštovanje, ki ga na
Dunaju uživa župan Zoran Janković.
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Podžupanja Tjaša Ficko je na konferenci Ženski gospodarski forum
v New Delhiju 26. aprila 2018 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, od podjetništva,
izobraževanja, zdravstva, vodenja skupnosti do družbene odgovornosti in tehnologije. Forum je del največje mednarodne mreže žensk
po svetu z več kot 30.000 članicami iz 150 držav.

Urbana tarča

LNAJLEPŠE
J U BMESTOL J- 11A LET
N ESOUSTVARJANJA
SKUPAJ ZA
U

JUSTINA SIMČIČ

V knjigi so izpostavljena tudi mnoga zanimiva dejstva, primerjave stanja prej in danes, navedbe mnogih dobrih praks z različnih področij
in številne druge zanimivosti. Za vas smo izbrali nekaj navedb iz knjige.
V obdobju 2007 – 2017 smo poleg rednih pristojnosti uspešno
izvedli še skoraj 2.000 dodatnih projektov, pomembnih
za mesto in njegove prebivalke in prebivalce, ter uspešno prispevali k večji kakovosti življenja v Ljubljani.

Zgradili ali prenovili smo 13 mostov čez Ljubljanico in
vzpostavili 5 parkirišč po sistemu P+R. Območje za
pešce obsega več kot 10 ha. V sistemu BicikeLJ je na
voljo že 58 postaj s 580 kolesi.

Od leta 2009 smo odstranili 1.284 ton azbestnih
odpadkov, 86.400 ton gradbenih odpadkov, za
kar smo skupaj namenili več kot 1,2 milijona
evrov.

Izvedli smo več kot 520 programov in prireditev,
namenjenih druženju meščank in meščanov četrtnih
skupnosti.

Omogočili smo povečanje površin trajnih sadnih nasadov za več kot 2 ha. V urbanih sadovnjakih smo
zasadili stare slovenske sorte jablan in hrušk.
V Ljubljani pijemo kakovostno pitno vodo. V toplejših
mesecih je dostopna tudi na več kot 35 pitnikih na
javnih površinah.

Prezrte in neizkoriščene dele mesta smo
spremenili v nove zelene površine (Šmartinski park, Severni mestni park ...)

Z zaprtjem mestnega središča za
ves motorni promet smo vrednost
hrupa zmanjšali za kar

6 dB.

Leto 2017 smo zaključili z več kot 1,5 milijonov nočitev. V zadnjih 11 letih se je število nočitev povečalo za
106,4 %. V Ljubljani je več prireditev kot koncev tedna.

Javna gasilska služba MOL združuje poklicne gasilce
in 35 prostovoljnih gasilskih društev. Ima 120 gasilskih
vozil, 55 priklopnikov in 8 gasilskih čolnov.

V Ljubljani se letno zvrsti več kot
14.000 kulturnih dogodkov, od
katerih jih je kar 70 % brezplačnih.

Šport Ljubljana vzdržuje 97 športnih objektov in
85 urejenih površin za šport v naravi.

Prenovili smo 17 telovadnic, igrišča 27 šol in 37 vrtcev,
ter kuhinje 17 vrtcev in 14 šol. Od leta 2007 do 2017
smo za investicije na področju predšolske vzgoje in
izobraževanja namenili 157 milijonov evrov.
Z ukrepi na področju trajnostne mobilnosti,
vključno s spodbujanjem uporabe okolju
prijaznih vozil in z ukrepi za daljinsko oskrbo z
energijo smo občutno izboljšali kakovost zraka.

Objavili smo javne razpise za
dodelitev 2.200 neprofitnih
najemnih stanovanj.
Od leta 2015 omogočamo brezplačno oddajo japonskega
dresnika (invazivna rastlina) v zbirnem centru Barje in začasnem zbirnem centru Povšetova. Med prvimi na svetu smo
izdelali papir iz japonskega dresnika. V prostovoljnih akcijah
nabiranja japonskega dresnika smo leta 2016 zbrali več kot
1500 kg suhih stebel te rastline.

Knjigo so prejeli oddelki in službe mestne uprave, javna podjetja in zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL, Gospodarsko razstavišče in JSS MOL. Za
ogled knjige lahko zaprosite v svoji organizaciji ali si jo ogledate v enotah Mestne knjižnice Ljubljana ali NUK-u.
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D R U G A Č E N POGLED
U

TINA BERČIČ, justina simčič
Foto: S. Škafar

Morje obveznosti, tempo vsakdana, drobni opravki in kar zgodi se, da ne opazimo lepot, ki
nas obdajajo, in ne cenimo okolja, v katerem živimo v taki meri, kot bi si zaslužilo. Vse postane samoumevno in pozabimo na hvaležnost. Takrat je prav, da si naredimo dan drugačen,
da zopet odpre oči čudenju in naravna kompas. Novi električni vlakec Urban in Brko tura sta
prava izbira, ki lahko pomagata videti tisto, kar bi morali venomer gledati s srcem – našo
Ljubljano, ljubljeno.

PUSTITE SE MU ZAPELJATI

25. aprila je na prvo uradno krožno vožnjo
krenil novi električni turistični vlakec. V skoraj dvomesečnem »življenju« je električni
vlakec Urban zapeljal že mnoge, jim odstrl
drugačen pogled na Ljubljano, odprl nove
svetove in zgodbe, med njimi tudi zgodbo o
mestu, ki v svojem imenu skriva besedo ljubezen, ki jo bodo potniki odnesli s seboj in jo
delili. Verjamem, da nekateri tako strastno in
z žarom, da se bo slušatelj zaradi nje odločil
obiskati Ljubljano, našo ljubljeno in se tudi
sam pustil zapeLJati zelenemu vlakcu.
Starejši nemški par v prvem vagonu vlakca
je navdušen nad zvočnim vodstvom, ki je
potnikom na voljo v 9 jezikih, navdušen nad
lepoto izbranih besed, izgovorjavo, poetičnostjo, predvsem pa simboliko, ki se skriva
za skrbno izbranimi besedami vodenja v
nemškem jeziku. Informacij in podatkov
med vožnjo je ravno prav, da ostane čas za
občutenje mesta, razmislek o videnem, rav-
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no prav vsega za doživeto izkušnjo najlepšega mesta na svetu.
Iz kabine voznika potnike v ogledalu pozdravlja voznikov nasmeh, njegovo zadovoljstvo,

da lahko potnikom ponudi nepozabno izkušnjo zelenega mesta. Pisk lokomotive doda
vožnji mistični pridih, ljubkost in domačnost.
Da, električni vlakec Urban je generator nasmehov, ki se širijo med potniki in mimoidočimi ter ekipo, ki skrbi za kakovost storitve.
Krajša postanka na Ljubljanskem gradu in
Špici potnikom omogočata prijetno vzdušje
ujeti tudi v objektive telefonov in fotoaparatov, nekateri se odločijo za ogled gradu, Špice ali za kavo v objemu Botaničnega vrta in
se na vlakec vrnejo kasneje. Na postajališčih
ob trasi potnike razvaja ptičje petje in pogledi na pomirjujoče zelenje dreves. Samo
pritisk na rdeči gumb stop, ki se skriva na
stropu vagonov, potnike loči od odkrivanja
lepot in tisočerih zgodb, ki jih ponujajo znamenitosti ob progi.
Urban, ki razveseljuje tako potnike kot tudi
mimoidoče, je prava atrakcija za vse. Urban

Osem voznikov je usposobljenih za vožnjo električnega vlakca. Na svoj prvi dan je vlakec potnike razvajal brezplačno, po
trasi je poln zapeljal kar 8-krat, po opravljenih vožnjah pa je ostalo še 30 % baterije. Ekipa radia Antena je 4 ure jutranjega
programa oddajala v živo iz vlakca.

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Urbano aktivni

NA LJUBLJANO
tudi povezuje. Vse. Povezuje znamenitosti Ljubljane, pa tudi
sodelavke in sodelavce velike mestne družine in potnike, ljudi
različnih starosti in narodnosti. Urban razkrije Ljubljano na poseben, do sedaj nepoznan način, ponudi nov, drugačen pogled
na mesto. Pustite se mu zapeLJati tudi vi. Uživali boste v njegovi družbi.

LEPI SPOMINI
Prvega dne uradne vožnje in priprav zagotovo ne bodo pozabili
tisti, ki so si prizadevali, da je vlakec lep in brezhiben zapeljal
prve potnike. V sredo, 25. aprila zjutraj, se je vse skupaj začelo
zelo zgodaj. Ko je večina še mirno spala, se je ekipa električnega
vlakca ob prihodu na vstopno postajo na Stritarjevi soočila s posebnim izzivom. Elektrike, ki so jo nujno potrebovali za nemoten potek Anteninega zajtrka v živo iz nove mestne atrakcije,
ni bilo. Prenos v živo se je začel ob 6. uri. Kljub zgodnji uri so
na pomoč priskočili sodelavci JP LPT in vse se je hitro uredilo
in jutro v sproščenem vzdušju ekipe Radia Antena se je lahko
začelo. Sodelovanje, sodelovanje!

Direktor Peter Horvat je novinarjem predstavil tudi nekaj tehničnih podrobnosti vlakca Urbana. Vlakec ima dva vagona, v prvem je 24, v drugem pa 28 sedežev. Vozilo je prilagojeno
osebam z oviranostmi. Vlakec ima 9 postaj in osem voženj na dan.

Ob 9. uri je Urban po trasi zapeljal radijsko ekipo, ki je iz vlakca oddajala v živo. To je predstavljalo tudi svojevrsten tehnični
izziv. Ekipa Antene je poslušalcem na domiseln način predstavila vozilo, traso in znamenitosti, ki ob trasi razvajajo potnike.
Napovedali so tudi brezplačno vožnjo za vse potnike na dan
otvoritve.
Ob vrnitvi na začetno postajo so ekipo radia Antena zamenjali
novinarji in ekipa sodelavcev mestne družine, ki se jim je pridružil tudi župan Zoran Janković. Dogodek je dodatno popestril
izbor zdravih, zelenih dobrot, ki so vsem, ki so se jim pustili
razvajati, še dodatno sporočala, da je Ljubljana zeleno mesto,
ki združuje zelene, okolju prijazne odločitve. Trajnostna naravnanost dogodka in sodelovanje se je izražalo tudi s tem, da je
bila embalaža, v kateri so postregli prigrizke, v celoti biorazgradljiva. Sodelavci Snage so prijazno poskrbeli, da je bil na kraju
dogodka zabojnik za biološke odpadke, pitnik na Stritarjevi pa
je omogočil osvežilne napitke s svežo vodo. Sodelovanje, sodelovanje!
Ko je Peter Horvat, direktor LPP predstavnikom medijev pojasnil vse, kar jih je zanimalo, so se nam na Stritarjevi pridružili
sodelavci Turizma Ljubljana. Skupaj s predstavniki medijev nas
je Urban popeljal na kraj, kjer je Turizem Ljubljana predstavil domiselno turo, ki tudi odstira drugačen, prav poseben pogled na
Ljubljano. Sodelovanje, sodelovanje in še enkrat sodelovanje!

Župan je projekt »vlakec Urban« ves čas podpiral. Na otvoritveni vožnji je pozdravil sodelavce, predstavnike medijev ter meščanke in meščane, ki so prišli na brezplačno vožnjo.

Direktorica Turizma Ljubljana mag. Petra Stušek se je pridružila ekipi na otvoritveni vožnji.
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PUSTITE SE
JIM ZAPELJATI
Pot Brko ture je razgibana in zgovorna. Traja tri ure in pol. V tem času se glava spremeni v kalejdoskop
številnih zgodb o treh velikanih in podobah, ki jih v Ljubljani, če v njej živiš, skorajda ne opaziš več. Foto: Aljoša Rebolj, Nea Culpa

URBAN
POVEZUJE
Zoran Stojinović je vodja skupine prevoza na klic LPP. V skupini je 16 voznikov
in 2 vodji izmen. Upravljajo 6 kavalirjev, 3 odprte in 3 zaprte, električni vlakec in
e-golfe. Kot se reče po športno, je za projekt »vlakec« pustil srce na igrišču. Prvi
dan uradne vožnje je bil lep, a tudi naporen. Ob tej priložnosti je Zoran povedal:
»Tudi pri zgodbi električnega vlakca Urban se je ponovno izkazalo, kako odlična
ekipa smo in kako dobro sodelujemo vsi člani mestne družine. Električni vlakec
Urban je zgodba mnogih, zato vsem skupaj, in vsakemu posebej najlepša hvala!
Še posebej pa bi se rad zahvalil najožji ekipi: direktorju, Petru Horvatu, sodelavki Mirjani Ilić, sodelavcem Andreju Ostermanu, Raimundu Osolniku, Perici Ivešiću, sodelavkama Turizma Ljubljana Majdi Pleskovič in Poloni Dolžan, Simoni
Kokalj, sodelavki, ki je vodja trženja na Ljubljanskem gradu, oblikovalki Maji Licul, ki je poskrbela za oblikovanje podobe vlakca in elementov, ki ga spremljajo,
predvsem pa mestni menedžerki Karmen Žirovnik, ki je bila srce projekta.«
Nato je pozdravil mimoidočo sodelavko in nadaljeval: »Številni klici, sestanki,
usklajevanja, koordinacija, včasih malo nervoze, predvsem pa veliko energije,
dobre volje in medsebojnega spodbujanja nas je intenzivno povezovalo zadnje
mesece pred prvo uradno vožnjo. Justina je poskrbela, da so zadnje priprave
potekale usklajeno, pa tudi, da je javnost spoznala Urbana v pravi luči. »Kaj
bomo, če bo tistih, ki si bodo želeli brezplačno zapeljati, preveč?« sem jo vprašal dan pred prvo vožnjo. »Pusti Zoran, to so sladke skrbi.« In res se je zgodilo,
da je bila Stritarjeva okrog šestih popoldne polna tistih, ki so se želeli peljati.
Zelo kulturno so se razporedili in nekateri vlakcu le pomahali, ko jih je pozdravil
z veselim piskom.

Srečno, najlepši vlakec v najlepšem mestu na svetu!
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SKOZI OČI
B R K AT I H
Edinstveno doživetje Ljubljane je tudi Brko tura,
novost v ponudbi doživljajskih vodenj Turizma Ljubljana. Udeleženci ture odkrivajo prestolnico skozi življenjske zgodbe treh velikih ljubljanskih brkatih in vizionarskih mož. To svojstveno doživetje
mesta je Turizem Ljubljana zasnoval v sodelovanju s specialisti za kulturni turizem – Agencijo za
razvoj in komunikacije v turizmu Nea Culpa, gledališkim režiserjem Jašo Kocelijem in scenaristom
Simonom Hernausom. Brkati vodnik, ki je posebej
usposobljen za vodenje Brko ture, kot mestni ključar udeležencem odklepa vrata do zgodb o discipliniranem Jožetu Plečniku, hedonističnem Ivanu
Cankarju in karizmatičnem Rihardu Jakopiču in
njihovih mojstrovinah, ki so jih zapustili Ljubljani.
Za Brko turo je potrebno zajahati kolo ter močno
pritisniti na pedala, ki udeležence poženejo v svet
imenitnih spremljevalcev tega dne. Arhitekta. Slikarja. Pisatelja.
Da ne bo pomote: za Brko turo ne potrebujete brkov, ki so vsem na očeh. Lahko jih poiščete v sebi.
Tam so, kjer se skrivajo vaše najbolj drzne ideje in
ambicije. Brko tura je ustvarjena zato, da jih zbudi, skupaj z vašo domišljijo, in vas prepriča, da so
(brki) nekaj večjega in pomembnejšega, kot ste si
predstavljali.

JUNIJ
JUNIJ
Urbano aktivni

ZA DOBRO
POČUTJE

10. festival

BREZPLAČNI KULTURNI DOGODKI V LJUBLJANI
14 dni

BREZPLAČNIH
glasbenih
plesnih
gledaliških
in otroških
dogodkov

VSEH PREBIVALCEV
LJUBLJANE
U

#LJjunij

ZA VSE OKUSE
IN STAROSTI

nina šibič

V pomladni številki Urbana smo predstavili nove
področne menedžerje ljubljanske mestne uprave, predstavitev ekipe pa tokrat zaokrožujemo
še z novim mestnim menedžerjem Maticem Bizjakom.
Matic Bizjak je
prepričan, da
je Ljubljana izjemno prijazno,
varno, prijetno
in živahno mesto. Kot tako jo
doživljamo tako
prebivalci, kot
tudi obiskovalci. Ker vedno
vidi še dodatne možnosti
napredka, bo
Foto: osebni arhiv
v središče svojega delovanja umestil zadovoljevanje potreb meščanov in njihovo
dobro počutje v mestu. Ker na to vplivajo številni dejavniki, ki so v
pristojnosti različnih akterjev, precej priložnosti vidi v še bolj povezanem delovanju vseh deležnikov. Kot primer povezovanja izpostavlja
poglobitev komunikacije in koordinacije na področju turizma med
hotelirji, gostinci in trgovci na eni ter Turizmom Ljubljana, mestno
upravo in veliko mestno družino na drugi strani.
Izpostavili ste področje turizma. Zakaj je to področje tako pomembno za
prihodnost in za razvoj Ljubljane?
"Svetovna turistična organizacija ugotavlja, da se turizem uvršča
med najhitreje rastoče gospodarske panoge v svetu in hkrati napoveduje, da bo število mednarodnih prihodov do leta 2030 na letni
ravni raslo s 3,3 odstotki. Kar dvakrat hitrejšo rast bodo v tem obdobju dosegale t. i. nove destinacije. Dosedanje dobro delo vseh

deležnikov s področja turizma v Ljubljani kaže, da je ta panoga perspektivna tudi pri nas. Turizem namreč ni koristen zgolj za hotelirje in
gostince. Velik potencial ima tudi za druge gospodarske subjekte - od
trgovcev, obrtnikov, taksistov, kmetovalcev do kulturnih ustanov ugodne vplive pa občutimo tudi mi, prebivalci Ljubljane. Ob tem nimam v mislih zgolj tistih someščanov, ki so zaposleni v tej gospodarski panogi, pač pa vse Ljubljančanke in Ljubljančane. Zaradi turizma
je Ljubljana postala še bolj živahna in pisana, dobila je več trgovske
in gastronomske ponudbe. To pa je prednost za vse, tako za turiste,
kot tudi za vse nas."

»Moje delo je izjemno dinamično in raznoliko, interdisciplinarno.
Vsekakor bom veliko pozornosti namenjal staremu mestnemu jedru
in razvoju turizma v Ljubljani.«
Kateri so vaši glavni cilji?
"Prizadeval si bom za nadaljevanje trenda dvigovanja kakovosti bivanja v našem mestu. Skušal bom ustvarjati nove vsebine, nadgrajevati
že obstoječe in dajati zagon tistim predelom mesta, ki v tem trenutku
še niso tako živahni. S Turizmom Ljubljana si bom prizadeval za hitrejši razvoj novih kakovostnih turističnih produktov. Z njimi želimo še
naprej beležiti rast števila turistov, da bi ti v Ljubljani ostajali dlje ter
pri nas potrošili več kot doslej. Hkrati ne želimo, da bi večje število
turistov negativno vplivalo na počutje prebivalcev v mestnem jedru,
zato bomo turiste popeljali tudi v druge dele našega mesta, v bližnjo
okolico in Slovenijo nasploh. S tem ne bomo samo razbremenili starega mestnega jedra, pač pa ponudili nove možnosti gospodarskim
subjektom izven tega dela mesta."

URBAN
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POLETNA REKREACIJA
U

valerija ravnak

Ljubljana je pravo mesto športa in veseli smo, da je med nami vedno več športnih navdušencev.
Javni zavod Šport Ljubljana nudi pestro izbiro zunanjih športnih površin za aktivno in zdravo
preživljanje prostega časa, na katerih lahko vsak najde športno ponudbo po svoji meri in okusu. Tokrat izpostavljamo le nekatere izmed njih in vas vabimo, da jih obiščete med poletjem.

Ste za partijo tenisa
Šport Ljubljana na vseh koncih
Ljubljane nudi številne
možnosti rekreacije na prostem.

Pridružite se nam na
trim stezah in otokih,
na zunanjih fitnes napravah

Park Tivoli nudi številne možnosti rekreacije, med drugim tudi igranje tenisa na igriščih Tenis centra Tivoli, ki ležijo v čudoviti idili zelenja dreves. Na voljo je 10 peščenih igrišč in eno z
umetno travo. Najbolj zagreti obiskovalci bodo predvsem v vročih poletnih dneh zagotovo
veseli možnosti večernega igranja na razsvetljenih igriščih.

Preizkusite se v golfu
Ljubiteljem golfa se v Golf centru Stanežiče oči zasvetijo ob pogledu na čudovite zelenice
in vadbišče. Golf center spada med eno najlepših igrišč v Sloveniji. Na njem sta dve vadbeni
zelenici in 9 kratkih lukenj (pitch and putt). Golf je odličen način rekreiranja za boljše razpoloženje, tako za začetnike kot tiste z večletnimi izkušnjami.

ter na območjih za ulično vadbo
(t.i. Street workout).

POSKRBITE
ZASE
IN SVOJE
ZDRAVJE!

Sprostitev ob Savi
Na območju Rekreacijsko izobraževalnega centra Sava (RIC Sava) smo sredi sezone piknikov. V idiličnem okolju ob reki Savi lahko uživate na prelepih piknik prostorih, se okrepčate v Caffe Plaža, obiščete izobraževalno kmetijo z malimi živalmi ali se sprehodite po lepo
urejenih poteh. Območje je idealno tudi za kolesarjenje in konjeništvo, na voljo pa so še
otroško igrišče, igrišča za odbojko na mivki in za disc golf, plezalna stena in številne zunanje
fitnes naprave.

Se vidimo!
Foto: Aleš Fevžer
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S ŠPORTOM
LJUBLJANA

#LJjunij

BODI JUNIJ
SODOBEN.
(P)OSTANI
KULTUREN.
10. festival

BREZPLAČNI KULTURNI DOGODKI V LJUBLJANI

Gremo na plavanje
Sredi maja je svoja vrata odprlo kopališče
Kolezija. Čudovit moderen objekt, ki smo
ga odprli leta 2015, nudi aktivnosti tako
za rekreativne plavalce in tekmovalce
kot tudi za turiste. Obiskovalci se lahko
razvajajo v velikem olimpijskem bazenu,
malem otroškem bazenu z masažnim
delom in čofotalnikom, igrajo namizni tenis, košarko in odbojko na mivki. V vročih
poletnih dneh še posebej prav pride tudi
možnost parkiranja v parkirni hiši.

Idilična podoba Kolezije. Foto: arhiv JZ Šport Ljubljana

Konec junija se bo začela tudi poletna sezona na kopališču Kodeljevo, kjer se boste
lahko osvežili v dveh plavalnih in enem otroškem bazenu ter na vodnem toboganu. Kopališče je ob vročih dneh toliko bolj vabljivo,
ker ima na voljo veliko travnate površine z
naravno senco.

Osvežite se v bazenih kopališča Kodeljevo. Foto: arhiv JZ Šport Ljubljana

Celoten nabor športnih aktivnosti, ki jih nudi Šport Ljubljana, si oglejte na www.sport-ljubljana.si.

URBAN
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U

LEPA, LEPŠA,

nina šibič
Foto: Nik Rovan

V Ljubljani je vsak dan nekaj novega, saj s številnimi uspešno zaključenimi projekti skrbimo,
da naše lepo mesto sije v svoji lepoti in da se meščanke in meščani tu odlično počutijo. Pred
kratkim smo med drugim odprli novi park Muste, ki je navdušil okoliške prebivalce, na veliko
veselje otrok in staršev smo v novo podobo odeli igrišče v parku Kodeljevo, za otroke smo
zgradili tudi nov vrtec, za sproščene poletne trenutke pa vas vabimo še na novo plažo ob Savi.

Dobimo se na igrišču na Kodeljevem

V novo podobo smo odeli veliko mestno igrišče v parku Kodeljevo. Na igrišče, ki leži v prijetni senci dreves, smo namestili nova kakovostna
igrala za otroke različnih starosti in sposobnosti, zato so ta razporejena glede na starostna obdobja in postopoma prehajajo od ureditev za
mlajše do tistih za večje otroke. Funkcije igral so zelo raznolike; nekatera urijo motoriko, ravnotežje, hitrost, tveganje, igrivo tekmovalnost in
premagovanje višinskih razlik, druga pa spodbujajo domišljijo in igro vlog, kreativnost, družabnost in stik z naravo.

Gremo v Muste
Ali ste vedeli:

Ne, Muste ni tiskarski
škrat…
Ime parka ima zgodovinsko
osnovo. Izhaja iz Franciscejskega katastra za Kranjsko
(1823-1869) in predstavlja
najstarejše znano zapisano
poimenovanje tega območja.

Ljubljana je zeleno mesto, naše zelene površine pa smo to pomlad razširili tudi z novim družinskim parkom Muste, ki se razteza med Novimi
Fužinami in Štepanjskim naseljem. V njem je med drugim urejeno igrišče z igrali za vse starostne skupine otrok, tudi za gibalno ovirane otroke. Severno stran parka krasi urbani javni sadovnjak, v katerem je zasajenih 64 sadnih dreves, za katera komaj čakamo, da bodo obrodila.
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LJUBLJANA

Upravljanje virov
pitne vode

Najlepši vrtec daleč naokoli

Foto: Energetika Ljubljana

V Kašlju smo odprli nov vrtec, imenovan Pedenjcarstvo. Vrtec odlikuje
posebna prostorska zasnova v obliki kolobarja z osrednjim odprtim atrijem in prostori, ki so pahljačasto razporejeni okoli njega. Atrij spominja
na ozelenjeno dnevno sobo na prostem, ki je namenjena igri, raziskovanju, učenju in druženju otrok.
Posebnost vrtca je tudi oddelek za otroke z motnjami avtističnega spektra. Na tem področju znova orjemo ledino, saj kot prvi v Sloveniji ponujamo specializirani program za otroke z avtizmom v javni mreži vrtcev,
s katerim prinašamo nov koncept in prebijamo led na nujnem področju
drugačne organizacije izobraževanja otrok s tovrstnimi motnjami.

Mednarodna projektna skupina AMIIGA,
v kateri sodelujeta tudi dva slovenska partnerja, JP Vodovod-Kanalizacija in Geološki
zavod Slovenije, se ukvarja z vprašanji, kako
izboljšati upravljanje podzemne vode. Do
oktobra 2018 bodo naše aktivnosti usmerjene v pripravo predloga načrta upravljanja s
podzemno vodo Ljubljanskega polja in Barja, ki je vir pitne vode za Ljubljano. V slovenski zakonodaji trenutno obveznosti priprave
tovrstnega načrta na nivoju lokalnih skupnosti ni. To se že izkazuje kot pomanjkljivost pri
upravljanju virov pitne vode, saj so za oskrbo s pitno vodo zadolžene lokalne skupnosti, za upravljanje z virom pitne vode pa so
formalno zadolžene le institucije na nivoju
pristojnih ministrstev. Projekt AMIIGA bo
pokazal, da je to pomanjkljivost moč premostiti in kako.
bj

Nismo pozabili niti na ceste

Na Hradeckega ulici je zdaj na obeh straneh urejen kolesarski pas, na eni strani pa tudi pločnik (pred Litijsko
cesto je pločnik urejen na obeh straneh).

Kmalu bodo končana tudi dela na Gosposvetski cesti, katere
videz bo po prenovi sledil videzu Slovenske ceste. Tudi tu bo
odslej več prostora namenjenega pešcem in kolesarjem.

To pomlad smo na različnih koncih Ljubljane prenovili številne ceste, od Kolodvorske in Kotnikove ulice v središču
Ljubljane pa vse do Zdešarjeve ceste v
Polju, še posebej pa smo čakali na končanje del na Hradeckega ulici, po kateri
je promet znova stekel pred prvomajskimi prazniki.

To poletje se dobimo na plaži
Poletje je pred vrati, zato še povabilo na novo plažo Sava, ki smo jo uredili v Črnučah (v bližini teniških igrišč). Tam smo sanirali
brežino ter iz borovega lesa uredili dostopne poti do vode, ob bregu pa namestili betonske ploščadi za sončenje.
Samo ne pozabite: to je plaža, namenjena sončenju, in ne kopališče.

URBAN
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BERT PRODAJA BREZ EMBALAŽE
Snaga je v prostorih Centra ponovne uporabe postavila prvi samopostrežni avtomat za prodajo izdelkov brez embalaže Bert. Avtomat je odprt od
torka do sobote med 9. in 17. uro.
V Bertu so kupcem na voljo izdelki, ki so narejeni lokalno in po trajnostnih
merilih, so kakovostni ter naprodaj po konkurenčnih cenah. Celotna oprema brezembalažne trgovine je narejena iz odpadne plastične embalaže, ki
jo stopijo in predelajo v plastične plošče, iz katerih nastane pohištvo.

Kaj prodaja Bert?
Bio detergent za pranje perila, bio detergent za strojno pomivanje posode, bio univerzalno čistilo in bio tekoče milo, ki jih toči samopostrežni aparat, so znamke Sivček. Izdeluje jih družinsko podjetje, so ročno narejeni in
vsebujejo zgolj ekološko pridobljene sestavine, brez dodanih kemičnih
snovi.
Šampona, ki ju lahko kupite pri Bertu, sta proizvedena v Iliriji. Naravni jabolčni, naravni vinski in naravni alkoholni kisi so znamke Renški hram. Proizvajajo jih po naravni poti v primorski vasici Bukovica. Na voljo je tudi jedilno bučno olje, ki je narejeno iz buč sorte slovenska golica na kmetiji Banfi.

U

nina sankovič

Foto: arhiv Snage

Brezembalažni avtomat Bert
Center ponovne uporabe na Povšetovi 4 v Ljubljani
Od torka do sobote med 9. in 17. uro.

PRIDITE V NAJVEČJI PARK
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je največji park v Ljubljani, ki
se razprostira na 459 hektarjih, in je hkrati najbolj obiskan krajinski park
v Sloveniji. Vsako leto ga obišče približno dva milijona obiskovalcev, ljudje
pa v njem tudi živijo, delajo in se izobražujejo. Večji del krajinskega parka
prekriva gozd (70 odstotkov), na vzhodnem delu pa leži največji ljubljanski
park Tivoli.

Ob obisku parka bodimo obzirni
V park prihajamo z različnimi nameni in različnimi pričakovanji. Pomembno je, da se tega zavedamo in ne motimo drugih obiskovalcev, lastnikov
zemljišč ter ljudi, ki v parku živijo in delajo. V krajinskem parku ni dovoljeno
voditi psov brez povodcev.

Ideje za preživljanje časa s psom
Psa lahko naučite, da obide drevesa po eni ali drugi strani in na ta način
združite učenje z gibanjem. Na sprehod vzemite igračke - z njimi lahko
popestrite sprehod, hkrati gradite na odnosu z vašim psom in skrbite za
fizično ter miselno zaposlitev vašega psa. Priporočljivo je, da igro vključite
nekje na sredini sprehoda - s tem boste poskrbeli, da bo vaš pes primerno
ogret. S seboj vzemite nekaj hrane in v družbi več kot 80 vrst dreves (pred
slabimi sto leti so bile v Tivoliju tudi palme in aloje) ponovite vaje ali trikce,
ki ste jih z vašim psom vadili. Ideje priporoča zavod Alfakan.
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Iz bio
odpadkov
prvovrsten
kompost
Rastko je kompost prvega
kakovostnega razreda,
ki ga v RCERO Ljubljana
pridelujemo iz ločeno
zbranih bioloških odpadkov in zelenega odreza.
Je stoodstotno organsko
gnojilo in ne vsebuje kaljivih semen plevela, zato je
zelo primeren za presajanje lončnic, pripravo vrtov
in zasajanje dreves.
V 12-litrskih vrečkah je naprodaj v Centru ponovne
uporabe (CPU) na Povšetovi 4 v Ljubljani, v kratkem pa ga boste lahko
kupili tudi v 50-litrskih vrečah. Večji porabniki
lahko kupite kompost v razsutem stanju (najmanjša količina je ena tona) na lokaciji RCERO
Ljubljana po predhodnem dogovoru s Snago.

Urbani sodelavci

SREČEN S TISTIM, KAR IMAŠ
U

tina berčič

Večji je problem, večji je izziv

Lahko zapišemo, da sta si bila JP Vodovod-Kanalizacija in Miha Nartnik usojena,
saj je Miha eden izmed zadnjih štipendistov družbe. Po uspešno zaključenem študiju na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, se je kot diplomant prve
generacije študentov vodarstva in komunalnega inženirstva, zaposlil v družbi,
kjer danes opravlja dela vodje projektov v Tehnično investicijskem sektorju. A
Miha ni samo inženir, je zanimiv sogovornik, umetnik, ki ima poleg pisanja pesmi
rad tudi grafično oblikovanje. Je športnik, popotnik in prijatelj. Predvsem pa je
ljubeč oče in mož.
IZHOD
Kje je izhod,
se sprašujem,
kaj je prava pot,
se obremenjujem,
da splezam iz začaranega kroga,
kot je ta opojna droga.
Potovanja so Mihova strast, posebej dobro se počuti
med domačini držav, ki jih obišče. In nič drugače ni bilo
v družbi indonezijskih otrok. Foto: osebni arhiv

Investicije v objekte so pomembne za izvajanje
kakovostnega poslanstva družbe. Kakšno je
delo nadzornika?
"Nadzor del, ki se izvaja v okviru posamezne
investicije, je samo eno izmed opravil, ki jih
opravljam na delovnem mestu vodje projektov. Moje delo obsega vodenje investicij od
podpisa pogodbe z izvajalci do zaključka del
na terenu, pridobitev uporabnega dovoljenja,
predajo projekta v arhiv in v osnovna sredstva
družbe. Poleg nadzora del po gradbeni zakonodaji in projektni dokumentaciji, je naloga
vodje projekta tudi skrb, da je projekt izveden
v začrtanem finančnem in časovnem okviru,
kar je včasih velik izziv."
Se pri delu srečujete s kakšnimi posebnostmi?
"Vsak projekt je projekt zase, saj se nikoli ne
ve, kaj se bo pod zemljo, v katero bodo delavci zakopali, skrivalo. Zgodi se, da pod površjem najdemo nezavedene komunalne vode
ali celo arheološke ostanke. Zgodba zase so
tudi uporabniki, s katerimi se pri svojem delu
srečujem. Praviloma so prijazni, najde pa se
tudi kakšna izjema, ki potrdi pravilo. V takem
primeru poleg izkušenj pridejo prav veščine, ki
sem jih osvojil na tečaju komunikacije, ki ga je
organizirala družba."
Kako zgleda vaš delovni dan? So vam kakšna
opravila še posebej ljuba?
"Delovni dnevi so razgibani, razpeti med de-

Plavam, tavam, se utapljam,
nakar me prešineGLEJ,
notranji glas mi zine.
Kje je pot,
kje je izhod,
spreglejPOVSOD!
Avtor pesmi Miha Nartnik

lom v pisarni in na terenu. Zjutraj najprej preletim aktivne projekte in si naredim načrt dela,
odgovorim na elektronsko pošto in dopise,
potem se odpravim na teren, kjer preverim,
če vsa dela potekajo po načrtu. Z izvajalci se
pogovorimo o izzivih ter skupaj dogovorimo
načine, kako se jih bomo lotili. Po prihodu nazaj
v pisarno naredim zabeležke terenskih ogledov, v informacijskem sistemu SAP uredim vse
potrebno in s sodelavci družbe opravim še kakšen pogovor glede reševanja problemov na
terenu.
Uživam v terenskem delu na zraku in med ljudmi, kjer na samem gradbišču dogovorimo podrobnosti in nadaljnji potek del. Teren mi je všeč
tudi zato, ker v živo vidiš rezultate dela. "
Se pri delu srečujete s kakšnimi posebnostmi?
Največji izziv je vsekakor investicijo kakovostno
zaključiti v finančnem in časovnem okviru, s posebnim poudarkom na maksimalnem zadovoljstvu vseh, ki so pri gradnji kakor koli vpleteni.
Tudi situacije, ki se na začetku zdijo nerešljive,

potem pa se odlično razrešijo, so mi v izziv.
Skratka večji je problem, večji je izziv.
Družba je močno vpeta v izvajanje velikega
kohezijskega projekta. Tudi vi sodelujete pri
njem?
"V okviru 1. dela velikega projekta, v sklopu
katerega bo dograjena kanalizacija v občinah
Medvode in Vodice, v Mestni občini Ljubljana pa bo zgrajen povezovalni kanal C0, bom
izvajal dodatni nadzor pri izgradnji okoli 30
kilometrov medvoškega in vodiškega kanalizacijskega omrežja. Moja naloga bo skrbeti,
da bodo dela na terenu potekala skladno s potrjeno gradbeno dokumentacijo in internim
tehničnim pravilnikom naše družbe, saj bo JP
Vodovod-Kanalizacija po dokončanju del tudi
upravljavec novozgrajenega omrežja. V 3.
delu projekta bomo poleg dodatnega nadzora nad gradnjo kanalizacije vodili tudi projekte
obnove javnega vodovoda."
Kaj vas sicer navdušuje v življenju?
"Trenutno me v življenju najbolj izpolnjuje
in navdušuje družinsko življenje, predvsem
spremljanje odraščanja mojih dveh otrok in
dejstvo, da sem v življenju našel ravnovesje
med zasebnim in poslovnim življenjem. Tudi s
pomočjo ukrepov, ki jih družba izvaja v okviru
polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
Navdušujejo me tudi vožnje z motorjem, pa
potovanja z nahrbtnikom na rami, kjer ugotoviš, da za srečo ne potrebuješ veliko, predvsem pa, da si lahko hvaležen že samo za to,
ker si se rodil v razvitejšem delu sveta. Zelo
rad se ukvarjam tudi s športom in grafičnim
oblikovanjem. "
Kaj vam polni srce in riše nasmeh na usta?
"Moja otroka, z dejanji in besedami. Pa izkazana hvaležnost ob pomoči, sicer pa v življenju
ne potrebuješ veliko, če si srečen s tistim, kar
imaš."
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MLADI, URBANI, GLASNI – ŠIŠKA OPEN 2018!
U

ROK AVBAR

Na Trgu prekomorskih brigad bo 22. junija od
popoldanskih do večernih ur za vse Šiškarje po
poštnem naslovu in srcu potekal brezplačen
festival Šiška Open. Po lanskoletnem uspehu
prvega dogodka Šiška Open na Trgu prekomorskih brigad se obeta ponovitev - na zadnji šolski
dan si rezervirajte čas za popoldanske urbane
in družabne aktivnosti, finale prve lige dijaških
bendov Špil liga ter koncert Prismojenih profesorjev bluesa!
Foto: Aleš Rosa

Na edinem pravem šišenskem trgu bo zadnji šolski dan v duhu urbanega dogajanja in zabave. Šiška Open 2018 poleg Kina Šiška organizirajo
najrazličnejše kulturne in športne organizacije iz Šiške, v sodelovanju z
občinsko upravo, četrtno skupnostjo Šiška in ob podpori javnih podjetij Mestne občine Ljubljana. Lanskoletna prva izvedba na Trgu prekomorskih brigad je simbolično obeležila prvo fazo prenove slednjega,

POTUJOČI KINODVOR
Mestni kino se vsako leto s filmi odpravi tudi na prosto, pod
zvezde. Najprej platno razpnemo na Kinodvorišču, letnem kinu
v atriju Slovenskih železnic. V Kinodvorov najbolj skriti kotiček
gledalci vstopajo skozi Dvorano, z letošnjim programom pa
bomo med 12. in 30. junijem razvajali ljubitelje glasbe in filma.
V sodelovanju z Ljubljanskim gradom pripravljamo tradicionalni
Film pod zvezdami, zato od 5. do 28. julija vabljeni na čarobno
prizorišče Grajskega dvorišča k ogledu uspešnic pretekle kinematografske sezone, ki jih bomo »začinili« z izbranimi filmskimi
predpremierami. Poletje s filmi na prostem zaključujemo z Letnim kinom na Kongresnem trgu, ki bo od 27. do 30. avgusta
ponudil kar štiri brezplačne projekcije filmskih klasik.

ak

KUpoN

KUpoN

KUpoN

tokrat pa bo tudi že zaživelo urbano pohištvo, donacija Komunalnega podjetja Ljubljana, s katerim bo trg pričel pridobivati
novo podobo.
Popoldansko dogajanje bo v duhu že tradicionalnega festivala
za mlade ŠiškaFejst - trg bodo zasedle delavnice rolanja, bmx,
skiroja, potekala bo predstavitev borilnih veščin (boks, kikboks,
MMA), potekale bodo delavnice poslikave obraza, čas boste
preživljali ob branju knjig v Knjižnici pod krošnjami, podhod za
pešce pri Kinu Šiška pa bo dobil novo poslikavo z grafiti. Letos se
bodo k sodelovanju aktivno priključile tudi kulturne nevladne organizacije, ki domujejo v stavbi nekdanje občine Šiška. Obetamo
si vstop v galerije, ogled katerega od filmov, ulično gledališče in
glasbeni program, ki bo spremljal popoldansko dogajanje.
Večerni del v znamenju koncertov bodo odprli finalisti prve lige
dijaških bendov Špil liga. Tekmovanje poteka že peto leto, preko
njega pa so v preteklih letih v ospredje slovenske glasbene scene
med drugim stopili prvi zmagovalci Koala Voice in najprepričljivejši
bend lanskega leta Joker Out. Zasedbe In The Attic, O.K. Junior,
Garlik in Sickbreed so si nastop na velikem odru pred Kinom Šiška
izborile v predtekmovanju, o nazivu zmagovalca Špil lige pa bodo
tudi tokrat odločali glasovi žirije in obiskovalcev.
Koncertno dogajanje in Šiška Open bodo sklenili Prismojeni
profesorji bluesa!
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Ljubljana ima novo osebno
izkaznico – razstavo o svoji
večtisočletni zgodovini.
Obiščite in oglejte si jo
v Mestnem muzeju Ljubljana!
S tem kuponom vam ob nakupu
ene individualne vstopnice
(6 € /znižano 4 €) drugo
podarimo brezplačno.

www.mgml.si
ZA ČLANE VELIKE MESTNE DRUŽINE
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PREMIERA
BRILJANTINE
U

JUNIJ
10. festival

BREZPLAČNI KULTURNI DOGODKI V LJUBLJANI

Živa Steiner

KULTURA
#LJjunij

ZA VSE
OKUSE
IN STAROSTI.
Otvoritev 65. Ljubljana Festivala
Foto: Festival Ljubljana / Mediaspeed

Priznana katalonska gledališka skupina La
Fura dels Baus se vrača v Ljubljano, na 66.
Ljubljana Festival. Eden od šestih umetniških
vodij, Carlus Padrissa, ki je lani otvoril 65. Ljubljana Festival s scensko kantato Carmina
Burana, se s svojo novo umetniško stvaritvijo poklanja Magellanovi odpravi iz leta 1519.
Predstava Sfera Mundi – Potovanje okrog
sveta, ki bo narejena posebej za prizorišče
na Kongresnem trgu, pripoveduje zgodbo o
prvi plovbi okrog sveta, s katero so dokazali,
da je Zemlja okrogla. Nastala je v koprodukciji s Festivalom Ljubljana in jo bodo po svetovni premieri na Kongresnem trgu 28. junija
uprizarjali še nekaj let. Posvečena je tudi stoletnici opere in baleta Narodnega gledališča
v Ljubljani, saj bodo z Orkestrom Slovenske
filharmonije pod taktirko Josepa Vicenta nastopili ljubljanski baletniki.
Že 66. Ljubljana Festival, ki je pomemben del
kulturnega poletja, bo med 28. junijem in 3.
septembrom gostil ugledne domače in tuje
ustvarjalce. V začetku ne zamudite premiere
muzikala Briljantina, Poletne noči, ki bo tokrat posvečena obletnici RTV Slovenija, priznanega Orkestra Münchenske filharmonije, ki bo nastopil pod taktirko grammyjevega
nagrajenca Paava Järvija, poklona Tomažu
Pandurju z Goethejevim Faustom, latvijske
sopranistke Kristine Opolais in še mnogo
več.
Vstopnice v prodaji na www.ljubljanafestival.si, www.eventim.si, blagajni Križank,
Petrolovih servisih in prodajnih mestih Eventima.

RAZNOLIKO POLETNO
DOGAJANJE NAD
MESTOM
U JANJA ROZMAN

Foto: Jernej Pogačnik

Poletni utrip osrednji turistični točki – Ljubljanskemu gradu – daje tudi raznolik kulturno-umetniški program. Na grajskem dvorišču, pod zvezdnim nebom ne spreglejte junijskih plesnih večerov in julijskega filmskega dogajanja, ki ga za vas pripravljamo skupaj s Kinodvorom. Skrivnostni svet zmajev odkrijte na razstavi Zmaj
vseh zmajev in se udeležite katerega izmed spremljevalnih programov, ki smo jih
pripravili v sklopu razstave (vodeni ogledi za otroke in odrasle, pravljice o zmajih,
gledališka predstava, Zmajev festival …).
V okviru obeleževanja 100. obletnice smrti Ivana Cankarja smo pripravili razstavo
stripovskih tabel Cankar v stripu, ki bo na ogled v tem poletju. V kolikor pa si zaželite zgolj lahkotnega poletnega utripa nad mestom, se prepustite udobnim ležalnikom in dobri knjigi v Grajski bralnici, si privoščite sprehod po Grajskem griču, kavo
v Grajski kavarni ali okusno kosilo v gostilni Na gradu ali restavraciji Strelec. Zelena
oaza nad mestom vas pričakuje.
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PRIDRUŽITE SE NAŠIM TEKAČEM
Društvo rekreativcev MOL, v okviru katerega že 16. leto zapored potekajo zelo priljubljeni tekaški treningi, je letos tekaško vadbo dopolnilo
še s skupino tekačev začetnikov. Vabilu na tek se je odzvalo okoli 20 sodelavk in sodelavcev, ki že od aprila pridno vadijo. Dobijo se dvakrat
tedensko, tekaško znanje pa nabirajo na progah Mosteca, Rožnika ter po Poti spominov in tovarištva.
Pohvalijo se lahko, da je za njimi že prvo pravo tekmovanje, saj so se sredi maja udeležili polmaratona v Banja Luki, ki jim je dal zagon za naprej, tako da jih bomo zagotovo še srečevali na tekaških prireditvah.
Vaditeljica Zala Praprotnik: "Napredek
je opazen iz vadbe v vadbo. Kot največji
uspeh pa šteje to, da tekačice rade prihajajo na vadbo, da tudi same kdaj obujejo tekaške copate in se odpravijo na tek."

Emina: "Organizirano tekaško vadbo priporočam vsem začetnikom. V skupinah
izmenjaš izkušnje, spoznaš tehniko teka,
krepilne in raztezne vaje, dobiš odgovore
strokovnjakov ... Strokovno vodenje je na
visoki ravni. Zala je zelo prijazna, upošteva
zmožnosti vsakega posebej in ponudi različne kategorije vadb. Zna tudi odlično motivirati."
Špela: "Ker poznam družbo tekačev DR
MOL, sem vedela, da me bodo sprejeli z odprtimi rokami in me spodbujali, saj vedo, da
je vsak začetek težak."

Foto: arhiv MOL

Ilda: "Tekaška skupina mi pomaga premagovati samo sebe, izboljšati kondicijo in
dosegati nove tekaške zmage. Ne smem
pozabiti še na pozitivno družbo, timski duh
in nove prijateljske vezi, ki jih tkemo na skupnih srečanjih in izletih."

Bi se v teku radi preizkusili tudi vi! Za vse podrobnosti pokličite predsednico društva Tatjano Zavašnik (T: 306 45 14) ali ji pišete na e-naslov
tatjana.zavasnik@ljubljana.si. Zagotovo vas bo hitro »obula« v tekaške čevlje.
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ATRAKTIVNA RAZSTAVA TELESA
Ste se kdaj vprašali, kaj bi videli, če bi skočili iz svoje kože? Potem je zato potreben
le še en skok. Za ostalo bo poskrbelo Gospodarsko razstavišče, ki je nizu zanimivih
svetovnih interaktivnih razstavah za vse generacije dodalo še eno. V Ljubljano bodo
jeseni letos pripeljali spektakularno Body Worlds Vital – originalno razstavo pravih
človeških teles. Ne, to ni repriza uspešnih Razkritih teles, ki jih je leta 2012 obiskalo
kar prek 75.000 ljudi.
Razstava Body Worlds Vital je povsem novo poglavje v znameniti seriji razstav Body
Worlds, ki jo je doživelo prek 40 milijonov ljudi v več kot 90 mestih po celem svetu.
S pomočjo prek 200 t.i. plastinatov – avtentičnih človeških teles ter prepričljivih multimedijskih prikazov bomo lahko odkrivali, kakšno je telo, kadar je zdravo, v stanju
ogroženosti ali obolelo. Zdrava telesa bomo lahko primerjali z obolelimi oziroma s
telesi v različnih zdravstvenih stanjih. Telesa na tej razstavi pa niso toga, ampak razstavljena v gibanju, npr. tekač, baletka ali kitarist, kar daje razstavi posebne vizualne
učinke. Ekipa GR že intenzivno pripravlja spremljevalni program razstave, na katerem bo mogoče prisluhniti aktualnim temam oziroma zanimivim predavateljem, ki
nam bodo približali pomen zdravega življenjskega sloga, nas seznanjali z vzroki in
posledicami najpogostejših bolezni sodobnega časa idr. Razstava bo odprta od 20.
oktobra 2018 do 20. januarja prihodnje leto vse dni v tednu.
Več o razstavi: www.bodyworldsvital.si
Foto: arhiv GR
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P.osebne zgodbe Ljubljane
MESTnice so postale priljubljena rubrika na spletni strani Mestne občine Ljubljana. V rubriki svoj pogled na Ljubljano opisujejo sodelavci različnih služb, profilov in zanimanj. Z bralci delijo zgodbe, ki so tudi osebne, p.osebne.
Vabimo vas, da si ogledate rubriko na naslovu www.ljubljana.si/ (zavihek MESTnice) in uživate v čudovitih zgodbah. Na kratko predstavljamo
sodelavke in sodelavce, ki so delili svoje zgodbe z nami.
Foto: S. Škafar

Nejc Praznik je arborist pri javnem podjetju
Snaga, skrbnik in zaveznik mestnega drevja
ter navdušenec nad zelenim. Najbolj ga razžalostijo novice o vandalizmu nad drevesi.
V svoji zgodbi nam je razkril, da vsako leto
posadimo približno 500 novih dreves.

Foto: M. Jortovič

Zakaj živeti v Ljubljani? Se je v svoji zgodbi
spraševal Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane, katerih ustanoviteljica
je Mestna občina Ljubljana. Blaž živi v Trnovem, je strasten ljubitelj trnovske solate in
kulturne dediščine našega glavnega mesta.

Foto: osebni arhiv

Maruška Markovčič je sodelavka Odseka
za razvoj podeželja. Morostarka (prebivalka dela Ljubljanskega barja, ki leži v Mestni
občini Ljubljana), je po duši etnologinja. Svoj
pogled je predstavila pod naslovom Podeželje in mesto z roko v roki.

Foto: Mojca Landeker

Zakaj bežiš? Ni ti treba drugam … se je v predstavitvi svojega pogleda vprašala dr. Brigita
Jamnik, ki je sodelavka v Javnem podjetju
Vodovod-Kanalizacija in je odgovorna oseba
za skladnost pitne vode v Ljubljani, članica
upravnega odbora Slovenskega društva za zaščito voda, zagovornica zdravega življenjskega
sloga in občudovalka impresionistov.
Foto: Neža Palčič

Ksenja Perko je direktorica javnega zavoda
Mladi zmaji. Šiškarca, zaveznica mladih in podpornica njihovih idej. Zvesta mestna kolesarka
in zaljubljena v poletno Ljubljano. Svojo zgodbo je pisala januarja. Ker se tudi v tem zimskem
mesecu ne odpove kolesu, je v naslovu objave
zapisano Premrzla. Hvaležna. Zagnana.
Foto: Vesna Vončina

Tadeja Pungerčar, programska vodja in koordinatorka Ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ima rada umetnost
in ljudi, ki jo ustvarjajo. Njena zgodba nosi naslov Umetnost, kultura, duh človeštva.

Foto: Mankica Kranjec

Martina Maurič Lazar je kot igralka Lutkovnega gledališča Ljubljana tudi sodelavka v
veliki mestni družini. Po življenju v Pragi je
svoje mesto v Ljubljani videla le ob vznožju
gradu in znotraj debelih zidov starega centra. Povedala je, da ima staro Ljubljano najraje zgodaj zjutraj.

Foto: osebni arhiv

Daša Kastelic je sodelavka na Turizmu Ljubljana in nadobudna meščanka. Tudi ona je
pisala svojo zgodbo v zimskih mesecih in jo je
v celoti že delila z nami v lanskoletni, decembrski številki Urbana.

Foto: osebni arhiv

Vita Kontić je sodelavka v Odseku za odnose
z javnostmi, ki je zapisala prvo zgodbo v rubriki MESTnice. Sicer pa je strastna kolesarka
in poznavalka trajnostne mobilnosti v Ljubljani. V svoji zgodbi se je Pustila zapeljati. Čemu,
preberite v MESTnicah.

Do zdaj so rubriko polnile zgodbe devetih sodelavk in sodelavcev, lahko pa se jim s svojim pogledom pridružite tudi vi. Zgodbe zbira Karmen
Žirovnik, menedžerka za marketing na e-naslovu karmen.zirovnik@ljubljana.si.
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