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Uredništvo Urbana
vam želi nepozabno
poletje in vas vabi,
da svoje vtise v sliki
ali besedi pošljete na
urban@jh-lj.si do
25. avgusta.
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Bliža se čas dopustov, in verjamemo, da ste
že polni načrtov in pričakovanj. Če pa se vam
zgodi, da se ne boste odpravili na kakšno plažo,
v gore, toplice ali na potovanje in boste ostali
v Ljubljani ali kje v bližini, imate priložnost, da
Ljubljano obiščete drugače. Kot turist. Prijetno boste presenečeni. Ko se vam ne bo tako
mudilo, ko boste sproščeni in boste imeli čas
opaziti vse lepote, ki jih sicer mogoče spregledate, boste odkrili vaše mesto s povsem novega vidika.
Ljubljana je izvirno mesto, prepredeno s slikovitimi in prijetnimi kotički, kjer lahko doživite
številna drobna presenečenja. Je mesto kulture, bogate zgodovinske dediščine in zanimive arhitekture. Letos mineva 50 let od smrti
našega arhitekta Jožeta Plečnika. Tej obletnici
bodo namenjene številne prireditve. V organizaciji Arhitekturnega muzeja Ljubljana bodo
potekali brezplačni ogledi vsako 1. soboto v
mesecu, poleg tega pa še dvanajst brezplačnih

strokovnih vodenj, ki bodo obogateni z glasbeno spremljavo. Spored ogledov in prireditev si
lahko ogledate na naslovu http://www.aml.si
Kaj pa, če bi si ogledali mesto 'kar tako', a pod
strokovnim vodstvom. Ponudba ogledov je
pestra in raznovrstna. Mesto si lahko ogledate
peš, s krova ladjice, s turističnega vlakca, s kolesom ali pa celo poletite nad mesto z balonom.
Prijeten dan lahko z družino preživite tudi v Botaničnem ali Živalskem vrtu. Ob sobotah lahko
na Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju ter
ob Čevljarskem mostu obiščite Umetniško tržnico, kjer različni umetniki na ulici ustvarjajo in
razstavljajo, nedelje pa so namenjene brkljanju
po bolšjem sejmu.
Zamuditi ne gre tudi Poletne muzejske noči
16. junija, ko je vstop v vse muzeje in galerije
prost. Prireditev obsega številne delavnice,
vodenja in koncerte, zaključi pa se z zabavo v
Mednarodnem grafičnem likovnem centru v

Gradu Tivoli. Ljubljana ponuja še številne druge
prireditve s področja kulture in zabave. Napovedi nekaterih dogodkov si lahko ogledate na
zadnji strani našega glasila, več pa si preberite na spletni strani http://www.ljubljana.si ali
http://www.ljubljanafestival.si/
Ljubljano poleti odlikuje mediteranska sproščenost in pravi užitek je že sam sprehod skozi
stari del mesta v večernih urah. Vsekakor pa ponuja mesto tudi pestro kulinarično ponudbo in
številne prijetne lokale za sproščen klepet.
Priložnosti za čudovito poletje je več kot dovolj,
Urban pa bo vesel, če boste svoje vtise zabeležili v besedi ali sliki in jih poslali na elektronski
naslov urban@jh-lj.si do 25. avgusta. Besedila ali
fotografije bomo objavili v septembrski številki
glasila, ko se bomo veseli in spočiti spet srečali.
Uredništvo

Regionalni center za ravnanje z odpadki
SNAGA JAVNO PODJETJE

V Snagi Javnem podjetju se pripravljajo na izredno pomemben projekt,
nadgradnjo Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) na območju
odlagališča nenevarnih odpadkov Barje. Gre za okoljsko investicijo v
objekte in naprave za predelavo ter končno oskrbo odpadkov, ki nastajajo
pri prebivalcih ter v manjši meri v gospodarstvu in ki so brez posebne
predelave neuporabni tako za snovno kot za energetsko izrabo.
Nadgradnja je nujna zaradi omejenih zmogljivosti odlagališča, ki bo ob sedanji dinamiki dovoza zapolnjeno v nekaj letih. Treba
je poskrbeti tudi za izpolnjevanje evropskih
direktiv, ki zapovedujejo zmanjšanje količin
biološko razgradljivih odpadkov ter prepovedujejo odlaganje neobdelanih komunalnih odpadkov. S predelavo bo moč izkoristiti
predelane odpadke za energetske namene,
za proizvodnjo »zelene« električne energije
ter pridelavo komposta.
Nadgradnja RCERO Ljubljana zajema izgradnjo:
- objektov za obdelavo odpadkov
- čistilne naprave za izcedne vode ter
- gradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja.
Skupna predvidena vrednost znaša dobrih
141 milijonov eurov. Viri financiranja investicije so sredstva kohezijskega sklada EU (70,92
%), sredstva državnega proračuna (13,78 %),
sredstva občinskih proračunov (10%) ter
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov (5,30 %). Junija
2006 je MOL ter osem primestnih občin podpisalo pogodbo o sofinanciranju, septembra
2006 pa je bila na sedež Evropske komisije
poslana vloga za sofinanciranje investicije s
strani Kohezijskega sklada EU. Februarja 2007
je Evropska komisija zahtevala dopolnitev
vloge po zahtevah uredb za novo finančno
perspektivo. Dopolnitev je pomenila združi04

tev treh projektov v enega, kar je praktično
pomenilo izdelavo nove vloge. Dopolnjena
vloga je bila poslana v Bruselj konec februarja 2007.

Zelena električna energija

Objekti za predelavo odpadkov so predvideni trije. V prvem bo potekala mehanska separacija mešanih odpadkov in priprava goriva,
v drugem predelava odpadkov s proizvodnjo
bioplina in v tretjem predelava ločeno zbranih bioloških odpadkov. Po predelavi bo za
odlaganje ostalo okoli 32 tisoč ton odpadkov
letno, kar izpolni zahteve evropskih direktiv.
Za razliko od vseh ostalih rešitev, bo pri tej
bilanca »zelene« električne energije pozitivna. Proizvodnja »zelene« električne energije
iz biomase je po usmeritvah EU izrazita prioriteta, kar se kaže tako v subvencionirani ceni
elektrike, pridobljene iz bioplina, kot tudi v
ustanavljanju in krepitvi razvojnih fondov EU
za spodbujanje proizvodnje takšne energije.
Terminski načrt predvideva objavo razpisa za
izvajalca del julija letos, pričetek pogodbenih del avgusta 2008 in začetek obratovanja
septembra 2013. Doslej so izdelali in dobili
potrdilo za investicijsko dokumentacijo, izdelali idejno zasnovo in idejni projekt. V teku je
izdelava razpisne dokumentacije za izdelavo
projektne dokumentacije in izgradnjo objektov obdelave odpadkov, nadzor gradnje in
obveščanje javnosti.

Čistilna naprava in dodatno polje

Čistilna naprava za izcedne vode bo na dan
predvidoma očistila 400 m3 izcednih vod in
120 m3 odpadnih vod iz objektov za obdelavo odpadkov. Razpis za izvajalca del bo objavljen junija letos, pričetek pogodbenih del naj
bi bil januarja 2008, začetek obratovanja čistilne naprave pa predvidevajo za julij 2010. Tudi
za ta del projekta že imajo investicijsko dokumentacijo, idejno zasnovo, idejni projekt ter
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izdelali so
osnutek razpisne dokumentacije za izgradnjo
čistilne naprave, ki se usklajuje s pripombami
Ministrstva za okolje in prostor, v teku pa je izdelava razpisne dokumentacije za obveščanje
javnosti ter priprava razpisne dokumentacije
za izbor izdelovalca razpisne dokumentacije
in vodenje postopka po Zakonu o javnih naročilih za nadzor.
Gradnja 3. faze IV. in V. odlagalnega polja bo
zagotovila površino dobrih 49 tisoč m2 s
predvidenim volumnom za odlaganje odpadkov 884 tisoč m3. Razpis za izvajalca del bodo
predvidoma objavili septembra letos, pogodbena dela naj bi se začela marca 2008, obratovanje pa maja 2009. Investicijska in projektna
dokumentacija ter gradbeno dovoljenje so že
pripravljeni, v teku pa je izdelava razpisne dokumentacije za izgradnjo 3. faze odlagalnega
polja, nadzor gradnje in obveščanje javnosti.
Na fotografiji: Primer regionalnega centra za ravnanje z odpadki v nemškem kraju Lübeck.

Voda je naše poslanstvo
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA

Voda je poslanstvo Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija, pa naj govorimo
o naravni, bistri, čisti in osvežujoči ali o pitni in zdravstveno ustrezni vodi,
morda o površinski in podzemni, pa tudi o umazani in odpadni padavinski,
komunalni ali industrijski. Pitno vodo dovedejo na dom in jo po uporabi
odvedejo. V mestu so prisotni že več kot stoletje, svoje dejavnosti pa vse
bolj širijo v slovenski prostor in postajajo pravo regijsko podjetje.
Prisotnost v urbani sredini

Družbena odgovornost podjetja

V urbanem okolju zaznamo njihovo prisotnost, ko opazimo cestno kapo, nadzemni hidrant, pokrov kanalizacijskega jaška ali majhno
ograjeno hišico - črpališče, morda tudi malo
čistilno napravo. Ko se nekoliko umaknemo
urbani sredini, pa naletimo na skrbno zaščitena območja - vodarne in v okolici primestnih
naselij na manjša zajetja, na hribovitih obronkih Ljubljane pa na množico rezervoarjev
– vodohranov. In če nas pot zanese na vzhod
Ljubljane, že od daleč opazimo visoke objekte
Centralne čistilne naprave Ljubljana.
V delovanje urbane sredine so globoko vpeti,
tako v Mestni občini Ljubljana, kot tudi v delih
nekaterih sosednjih občin. Stanje komunalne urejenosti vsake občine je eden izmed
pomembnih kazalcev njenega razvoja, skrb
za razvoj komunalne infrastrukture pa ena
izmed najpomembnejših nalog občine. Med
temi ima dvoje dejavnosti v našem življenju
še posebno mesto - oskrba s pitno vodo in
odvajanje ter čiščenje odpadnih voda. Utrip
življenja se dobesedno ustavi, če ne delujeta,
kot bi morali. Zamislimo si, koliko neprijetnosti
doživimo, ko ostanejo naše pipe suhe, ali, kar
je še huje, kadar najdemo klet zalito z našimi
lastnimi odplakami. Zato tudi ne preseneča,
da so te dejavnosti zasnovane tako, da jih v
vsakdanjiku pravzaprav ne opazimo, seveda
pod pogojem, da delujejo brez motenj.

Družbena odgovornost podjetja je prepoznavna v vseh segmentih delovanja. Kratkoročno se družbena odgovornost izkazuje v
zadovoljstvu uporabnikov in pridobivanju
njihovega zaupanja, prepoznavnosti podjetja
in podpori poslovnim odločitvam, z izboljševanjem procesov, ki so povezani s skrbjo
za okolje, dolgoročno pa v stanju obeh komunalnih sistemov in pripadajočih objektov
in naprav, s katerimi gospodarijo. Posledice
družbeno odgovornega upravljanja sistemov
so vidne šele na daljši rok in niso odvisne zgolj
od strokovnega in učinkovitega dela podjetja,
ampak tudi od dejavnikov, na katere opozarjajo že desetletje, to je cene storitev. Družbeno
odgovorna vloga, ki si jo je podjetje izoblikovalo v družbenem okolju, pa s pozitivnim
povratnim učinkom vpliva na poslovanje in
razvoj družbe.

Kako ohraniti visoko raven storitev?
Pripravljenosti na odgovorno, strokovno in
učinkovito delo med zaposlenimi v podjetju
ne manjka. Oskrba s pitno vodo ter storitev
odvajanja in čiščenja odpadnih voda bosta v Ljubljani tudi v prihodnjih desetletjih
ohranili visoko kakovostno raven predvsem
s strokovnim, dolgoročno naravnanim in
med potrebami prebivalstva, ekonomskega
razvoja in okolja uravnoteženim gospodarje-

njem s prostorom, vodnimi viri in komunalno
infrastrukturo. Odgovornost na ramenih današnje generacije je velika, saj so posledice
nekaterih odločitev lahko nepopravljive.
V zadnjem desetletju je bilo za potrebe Mestne občine Ljubljana in sosednjih občin sicer realiziranih veliko projektov, ki so deloma
uredili odvajanje odpadnih voda, predvsem
z najbolj občutljivih območij, vendar bo potrebno še veliko naporov za realizacijo že
pripravljenih projektov, ki bodo uredili odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih
voda in njihovo čiščenje v skladu z zakonodajo. Vlaganja v vodovodno infrastrukturo so
se v zadnjem obdobju krepko zmanjšala in
čeprav posledic uporabniki še ne občutijo,
se varnost oskrbe s pitno vodo žal zmanjšuje.
Šele z ustreznimi, strokovno utemeljenimi,
transparentnimi in ekonomsko upravičenimi
vlaganji v obe komunalni omrežji lahko pričakujemo, da bo kakovost storitev na ravni, s
katero bo mogoče tudi v prihodnje izpolniti
zakonodajne zahteve in istočasno pričakovanja uporabnikov.
Dolgoročni razvojni načrti podjetja so povezani z visokimi naložbami, ki jih bodo občine
z omejenimi proračuni skupaj z upravljavcem le težko zagotovile. Finančni mehanizmi Evropske unije so zato tisti vir finančnih
sredstev, ki jih v prihodnjem obdobju ne gre
zamuditi.
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Nova podoba Kina Šiška
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Prenovljeni objekt Kina Šiška bo organizacijsko, vsebinsko in oblikovno
predstavljal nov model prizorišča kulturnega dogajanja. Namenjen bo
dogodkom s področja glasbenih, uprizoritvenih in vizualnih umetnosti.
Polega večernega dogajanja v dvorani bo objekt v spremljevalnih prostorih
(pritličje in nadstropje s pogledom na trg) nudil tudi celodnevne programe
za naključne obiskovalce in okoliške prebivalce.
Zgradba Kina Šiška je bila zgrajena v začetku
60. let dvajsetega stoletja. Arhitekturna zasnova je del širše zasnovanega »novega središča«
Šiške, ki je začelo nastajati v tistem obdobju.
Poleg Kina Šiška (arhitekt B. Gvardjančič) to
novo središče formirajo še trgovski paviljoni
(arhitekt MI. Bonča), zgradba nekdanje občine
Šiška, celoten novi urbani ansambel pa naj bi
povezala nikoli realizirana zunanja ureditev
odprtega prostora – trga, ki bi povezoval naštete objekte.
Arhitekturna zasnova Kina Šiška temelji na
prežemanju dveh stavbnih teles, ki sta si različni v funkciji, formi in pomenu. Notranja, introvertirana ovalna lupina predstavlja funkcionalno in programsko jedro objekta – dvorano,
ki je v letih nastanka z dvorano brez vmesnih
podpornih stebrov predstavljala tudi relativno
drzno konstrukcijsko zasnovo. Naklon avditorija, velikost dvorane oziroma število sedežev
in za takratne razmere (vsaj) solidna akustika
so predstavljali enega najsodobnejših prireditvenih prostorov v mestu. Ovalni obliki dvorane sledita zastekljeni izhodni rampi. Pred
»organsko-funkcionalni« oval pa je v smeri
trga postavljena steklena vzdolžna prizma, ki
zajema vhodne (pred)prostore dvorane. Nekakšen »kino« za mimoidoče, kjer so obiskovalci
objekta ustvarjali dinamično podobo življenja
in druženja pred predstavo. Hkrati z začetkom
predstave, z odhodom ljudi v dvorano, je zamrl
tudi ta, »javni« kino. Do naslednje predstave.
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Ohranitev atraktivnih elementov

Ker je arhitektura v izjemno dobrem stanju
(osnovni nosilni elementi, določeni dekorativni
elementi…) in je potrebno osnovne kompozicijske elemente ohranjati kot dediščino tistega
obdobja, bi lahko v smislu posegov v objekt
bolj govorili o obsežnih investicijsko vzdrževalnih delih, kot o adaptaciji. Preobrazba Kina
Šiška v Center sodobnih glasbenih, scenskih in
vizualnih umetnosti bo v arhitekturnem smislu - avtorica idejnega predloga je arhitektka
A. Planišček - predstavljala predvsem funkcionalne izboljšave, povezane z novo namembnostjo. Vsi zunanji elementi arhitekture, kot so
zasteklitev vhodne prizme, omet in zasteklitve
ovala, bodo ostali nespremenjeni. Prav tako se
bodo ohranili vsi atraktivni elementi vhodnih
prostorov, kot so mozaično obloženi stebri,
venecijanski tlak v pritličju in nadstropju ter
dominantno stopnišče v vhodni avli, poleg
njih pa tudi ovalni obod dvorane in izhodni
rampi, ki sledita obliki dvorane.

Spremembe za višji standard

Glavne spremembe bi najenostavneje opisali
kot »višji standard za obiskovalce in nastopajoče«. To pomeni, da bo Kino Šiška v pritličju
dobil sanitarni blok ustreznih kapacitet, da bo
prostor pod nagnjenimi tlemi dvorane namenjen vadbenemu prostoru, da bo ta ambient
viden iz pritličja avle, da bodo vsi nastopajoči
imeli ustrezne garderobe, da bo začasno mo-

žno skladiščiti elemente scenske ali tehnične
opreme v skladišču pod odrom in dvorano, da
bosta avli v pritličju in nadstropju opremljeni
z večfunkcionalnimi mobilnimi elementi, ki
bodo omogočali različne konfiguracije dogodkov (okrogle mize, projekcije, razstave…).
Skratka, da bo »javni kino« v zastekljenem
vhodnem delu deloval od jutranjega odprtja
do večernega zaprtja.

Sodobna tehnična oprema
V sami dvorani bodo novosti predvsem tehnične narave. Jasno se predvideva nova, času
in potrebam primerna svetlobna in zvočna
oprema. Bistveno pa se zdi povečanje odra
(fiksnega) z možnostjo dodatnih razširitev ter
možnost vzpostavitve različnih ambientov v
dvorani – od amfiteatra s sredinskim prizoriščem, preko ravnega poda z dvignjenim odrom, do skoraj klasične postavitve sedežev v
naklonu. Skratka, arhitektura dvorane bo tako
izvajalcem kulturnih programov in projektov
kot obiskovalcem predvsem omogočala optimalne pogoje za izvajanje in spremljanje določenega dogodka. In jasno, vsi posegi bodo
izvedeni tako, da bo Kino Šiška po zaključenih
delih prijazen tudi do gibalno oviranih.

Tomaž Brate

Avtobusi, morje in punk
JP LPP

Marko Kamnik je od februarja novi
direktor sektorja Delavnice na LPP.
Na prvi pogled daje vtis resnega,
premišljenega človeka, a v tistem
pozitivnem smislu, ko se takoj počutiš tudi dobrodošlega in sproščenega. Vsak dan vstane že ob 5. uri
zjutraj, da lahko iz Ribnice, kjer živi,
pravočasno pride v službo do 7. ure.
»Me prav nič ne moti, potrebujem le
pet ali šest ur spanja,« se smeji moji
grozi ob takšnem dnevnem ritmu.

Diplomiranega strojnika, rojenega v Mariboru,
ki je mladost preživel v Ljubljani, je pot na LPP
vodila prek zaposlitev v podjetjih Riko Ribnica,
Litostroj, Autocommerce in na Zavodu za blagovne rezerve. »Na zadnjem delovnem mestu
ni bilo dovolj izzivov in kreativnosti, zato sem se
z veseljem odzval na razpis LPP, čeprav nisem
šel ravno v neznano. V Autocommercu sem namreč vodil področje tehnične podpore prodaje
avtobusov, kasneje pa sem postal vodja servisa
gospodarskih vozil in se preko vsega tega že
takrat spoznal z ljudmi iz LPP,« je povedal Marko, ki pravi, da se v novem kolektivu zelo dobro počuti. »Menim, da je temelj za doseganje
poslovnih ciljev pravilen pristop do zaposlenih.
Sam vedno iščem pozitivne lastnosti v vsakem
posamezniku in jih potem spodbujam, rad pa
slišim tudi mnenja, ki so nasprotna mojim. Pred
odločitvijo se pogovorim z vsemi, a ko je odločitev sprejeta, od sodelavcev pričakujem, da
dogovorjeno v popolnosti izpolnjujejo,« opiše
svoj pristop do vodenja, pri katerem poudari
tudi pomen sproščenega vzdušja v ekipi, ki šteje 103 zaposlene.
Primarna naloga sektorja Delavnice je zagotavljanje tehnične brezhibnosti avtobusov LPP.
»Letos se srečujemo s povečanim obsegom
kleparskih popravil. Zaradi izpada predvidene
dobave novih avtobusov smo namreč prisiljeni
k obnavljanju starejših vozil, da lahko zagotovimo nemoten prevoz potnikov,« položaj opiše
Marko, pred katerim je kar nekaj izzivov. »V zadnjih nekaj letih je tehnologija na vozilih nare-

dila izreden preskok naprej in na LPP moramo
zmanjšati zaostanek, ki je posledica zastojev v
nabavah novih avtobusov. Izobraževanje zaposlenih in vlaganja v novo opremo bosta temelj,
da bomo tudi v prihodnje lahko izvajali najbolj
optimalno vzdrževanje avtobusov s čim manjšimi stroški. Veliko dela nas čaka in rokave smo že
zavihali,« je optimističen Marko, ki komaj čaka
poletje.
»To je moj najljubši letni čas, saj imam neizmerno rad morje, kjer preživim večino dopusta.
Rad imam otok Cres zaradi neokrnjene narave
in zaradi morda hecnega razloga, da se tam že
od 70. let prejšnjega stoletja ni nič spremenilo
in me pač spominja na otroštvo. V trgovini v
kampu imajo še vedno samo eno vrsto mleka,
piškotov, salame,« se nasmeje svoji nostalgiji.
Mikajo ga tudi potovanja in na seznamu želja
so obiski Pariza, Moskve, Budimpešte, Berlina,
Istanbula ter daljše raziskovanje Južne Amerike.
Ponosni očka treh mladih in že zelo samostojnih dam, starih od 8 do 15 let, za družino in
prijatelje nadvse rad in nadvse dobro speče
kaj na žaru, na katerem se najpogosteje znajde
morska hrana. Marko je tudi velik ljubitelj dobre
glasbe in dan po najinem pogovoru je užival na
koncertu Laibachov v Križankah, želi pa si tudi
v Beograd pozdraviti stare mačke Rolling Stonese. »Osemdeseta leta so na meni pustila velik
pečat in skupine, kot so Buldožer, Azra, Otroci
socializma, Niet so skupine moje generacije.
Skušali smo spremeniti svet in na koncu nam
je celo uspelo.«

Andrej, ki ni nikoli pri miru
JP LPP

»Delo v javnem podjetju ni težje, je
pa drugačno in mi predstavlja izziv.
Treba je upoštevati ogromno zakonodaje in stvari potekajo nekoliko
počasneje, kot sem bil navajen v zasebnem sektorju,« pravi o svoji novi
službi energični Andrej Kmetič, ki je
s 1. januarjem prevzel mesto direktorja sektorja Promet na LPP. »Imam
pa srečo, da me v delo uvaja legenda
tega posla Brane Vasič, saj je področje izredno široko ter zahteva veliko
usklajevanja in strateškega načrtovanja.«

Diplomirani strojnik Andrej je odgovoren, da področja, kot so Mestni potniški promet, Medkrajevni potniški promet, prometno komercialna
služba, tehnična izraba vozil, dnevna nega vozil
in prometno tehnična kontrola delujejo usklajeno, izpolnjujejo zastavljene cilje in uresničujejo
strateške usmeritve. »Da bi bilo poslovanje podjetja optimalno, smo se lotili prenove poslovnih
procesov. Ker imam mnogo izkušenj s področja
poprodajnih storitev, se zelo dobro zavedam, kaj
nas čaka. To je govoto eden večjih, če ne največji
izziv. V podjetju namreč obstajajo določene stare delitve dela, ki pa v ozadju nimajo prave logike,« pravi Andrej, ki govori odločno, na kratko, a
hkrati priznava, da mu pogovori, v katerih mora
govoriti o sebi, niso najljubši. »Počutim se, kot bi
mi pulili zobe,« pravi v smehu in nekoliko utiša
glasbo, ki si jo predvaja z računalnika.
Ker je javni promet življenjsko odvisen od mestne
prometne politike, Andrej kot eno pomembnejših področij izpostavi sodelovanje z MOL, ki je
prav tako ena izmed njegovih številnih nalog.
»Jaz interes na strani mesta vidim, pogovarjamo
se zelo konstruktivno in več, kot se bomo, lažje
bomo uskladili želje in potrebe z možnostmi.«
Andrej ima komaj 35 let, a meni, da je njegova
mladost prednost, ki jo dopolnjujejo že bogate
izkušnje. »Sodelavci so me dobro sprejeli in so
mi vedno pripravljeni pomagati. Sam znam zelo
dobro opazovati in prisluhniti. Vedno si vzamem
čas, da spoznam še drugo plat. Raje se odločam
počasi in analitično, da je odločitev res prava.

Vem, da si moram še pridobiti zaupanje med
sodelavci, a to popolnoma sprejemam, saj sem
tudi sam zelo previden, komu zaupam. Zaupanje si je pač treba prislužiti,« razmišlja Andrej.
Ves preostali čas mladi očka preživi z družino –
soprogo in dvema sinovoma, starima sedem let
in pol ter štiri leta. »Živimo pa po načelu ‘samo
da se dogaja’ – gremo ven, brcamo žogo, vozimo kolo in še tisoč stvari,« pravi rojeni Domžalčan, ki se ni odselil daleč od doma, saj z družino
živijo v Trzinu, pred tem pa je živel tudi v Ljubljani. Kot pravi, je v šolskih časih treniral vse športe
po vrsti, nato pa je vrsto let deloval kot sodnik
na košarkaških tekmah. »Moram pa priznati, da
sem vedno bolj užival v individualnih športih in
bil v njih tudi boljši. Zadnje čase tečem, kolesarim in igram badminton v trim ligi, v okviru katere imamo turnirje ob sobotah. Edini način, da
se res sprostim in osvobodim službenega stresa,
je, da dam žogici ime in udriham po njej,« pove
v smehu.
Tudi on je ljubitelj poletnega sonca in toplega
morja. »Ves dopust skušam načrtovati za poletje,
ki ga večinoma preživljamo v Istri ob plavanju in
potapljanju,« se morskih dogodivščin veseli Andrej, ki sicer tudi strašno rad potuje, a je zaradi
družinskih in delovnih obveznosti to plat življenja vsaj za nekaj časa dal »v mirovanje«. Rad
ima daljša potovanja in v študentskih letih je z
nahrbtnikom in Interrail vozovnico v roki prepotoval dobršen del Evrope, potepal pa se je tudi
po vzhodni obali ZDA, Afriki in Rusiji.
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»Delamo se ‘flegma’, a pride za nami«
ŽALE JAVNO PODJETJE

Pogovor z Emirjem Blagajčevičem je
zanimiv. Do obisti realen. Težak. A ne
zaradi njega, saj je nadvse zgovoren
in prijeten sogovornik, temveč zaradi dela, ki ga opravlja. Njegov uradni
naziv je voznik –urejevalec pokojnikov z vodenjem skupine. Za nas poskrbi, ko ostane le še telo. »Delamo
se ’flegma’, a podzavestno pride za
nami. Včasih so take travme, da si
ne moreš predstavljati. In potem kar
izbruhneš nad sodelavcem, doma
se skregaš, ne da bi vedel, zakaj.«
Emirja rešuje kolesarstvo. Ko je sam,
premelje vse v sebi in se s pomočjo
fizičnega napora sprosti.

Ob vstopu v stavbo, v kateri dela, te pričaka
hodnik, ob katerega stenah so enostavne krste brez okraskov. Naivno in tudi raje si predstavljam, da so prazne. Mehurček se razblini,
ko Emir potarna, da imajo strašno ‘gužvo’, in
z roko pokaže na krste. Maja so temperature
kot sredi poletja, kar prispeva k večji smrtnosti. Tako pač je. Pridemo in gremo. Emir v takšnega ali drugačnega Boga ne verjame.
V podjetju je zaposlen že trideset let, začel
pa je kot vzdrževalec pokopališča in nato
grobar še v najstniških letih. Rekel si je: »Pa
ne boš tako mlad fant celo življenje jam kopal,« in se vpisal v šolo za poklicnega voznika. Ob zaključku njegovega šolanja so na
Žalah potrebovali voznika in od tedaj je, kot
pravi, v avtoparku, kjer želi tudi ostati do
upokojitve.
»A odtlej se je mnogo spremenilo. Na začetku smo bili res samo vozniki in nismo imeli
opravka s pokojniki, saj so zanje skrbeli tako
imenovani spremljevalci. Pokojnike, ki so
umrli v Sloveniji, smo vozili po vsej nekdanji
skupni državi, pa tudi v tujino, tako da sem
videl Nemčijo, Avstrijo, Češko, celo Sicilijo.
Plače so bile za takratne čase zelo visoke, zaposlenih je bilo več, smrti pa manj,« opisuje
preteklost Emir. Pokaže knjižico izpred skoraj dvajsetih let, v kateri so vodili evidenco o
opravljenem delu. Iz nje je, če jo primerjamo
z današnjo, razviden zaskrbljujoč podatek.
Tedaj so namreč na Onkološkem inštitutu
prevzeli dva do tri pokojnike na teden, zdaj
jih dva do tri na dan.

Delo danes poteka drugače. »Zdaj je večina
prevozov le po Sloveniji, drugačne so plače,
voznik pa opravlja tudi tisto delo, ki ga je včasih spremljevalec. Pokojnika je treba obleči,
položiti v krsto ter odpeljati ali naravnost na
Žale ali pa najprej na Inštitut za patologijo
oziroma na Inštitut za sodno medicino. Vsak
dan ob 7. in ob 17. uri prevzemamo pokojnike na Kliničnem centru, a nas včasih pokličejo tudi kasneje, da jih je še.« Ena od nalog je
tudi dostava žar ali krst v kapelice, kamor jih
pripeljejo že ob 7. uri zjutraj, ne glede na to,
ob kateri uri je pogreb. »Nisem si mislil, da
bom tako dolgo delal tu, a imeli smo dobre
avtomobile, dobre plače in veliko spoštovanja, pa sem ostal. Danes nam pravijo ‘mrhovinarji’, narobe je, če smo pet minut prepozni, še huje, če smo pet minut prezgodnji,«
brez olepševanja razloži Emir.
V prostem času se veliko ukvarja s športom.
»Včasih smo ogromno igrali nogomet, pa
tudi pikado, tenis, kegljanje, košarka in balinanje so bili na sporedu. Danes kolesarim
vsak dan, če ni dežja, in sicer na Pance, pa
se hitro obrne 40 kilometrov dnevno,« pove
Emir, ki je za podjetje nastopil tudi na letošnjih Komunalnih igrah v pikadu. Čim več
časa skuša preživeti v Puli, kjer ima apartma
in ki jo pozna tako dobro, kot Ljubljano. Po
tem čudovitem mestu seveda križari na kolesu, rad pa lovi tudi ribe: »Na žalost so bolj
majhne,« se nasmeje in pove še, da razmišlja
tudi o vzponu na Triglav: »Enkrat je treba
gor, a ne?«

Tržnica je zakon
LJUBLJANSKE TRŽNICE

Pri rosnih sedemnajstih je Milutin
Ilić prišel v Ljubljano iz Zvornika na
vzhodu Bosne in se tu pridružil starejši
sestri. Kmalu je moral na obvezno
služenje vojaškega roka, potem sta
sledili službi v Gradisu in Unitasu,
nato pa je prišel na Ljubljanske tržnice
in letos obeležil dvajsetletnico dela
v podjetju. »Osrednja ljubljanska
tržnica je najlepša. Kamorkoli grem,
si ogledam lokalno tržnico, a z našo
se ne more nobena primerjati,« za
začetek pove Milutin, znan po svoji
prijazni in šaljivi naravi.
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Z njim se strinjajo tudi številni turisti, s katerimi se rad pogovori. »Pravijo, da je celo najlepša v Evropi, ta ugled pa je seveda treba
tudi vzdrževati, saj ne pride sam od sebe.«
Prav na to se nanaša večina njegovega dela,
ki obsega čiščenje, pometanje, vzdrževanje,
manjša popravila, pospravljanje prodajnih
miz, nadzor nad opremo, delo na prometni zapornici in še kaj bi se našlo. Skratka,
Milutin skupaj s kolegi skrbi, da je ponos
Ljubljane vedno urejen in čist ter da najemniki prodajnih prostorov lahko obratujejo
nemoteno. »Če se komu kaj pokvari, je treba
ukrepati hitro, saj v mesnici brez hladilnih
naprav ne gre, prav tako trgovina v pokriti
tržnici ne more prodajati, če ne dela žarnica.
Predvsem zjutraj moramo biti res hitri, da
pravočasno postavimo prodajne mize, zato
začnemo že ob 5. uri zjutraj, včasih še prej,«
razloži Milutin, ki pa ne dela le na osrednji
tržnici, temveč tudi na drugih tržnicah, s katerimi upravlja podjetje.
Še posebej zaposleni so fantje okrog Božiča
in Velike noči, ko tržnico napolni dodatna,
praznična ponudba izdelkov, ter v času 1.
novembra, saj morajo takrat stojnice odpeljati na Žale in na druga pokopališča. V takšnih dneh se Milutnov delavnik prične že
ob 2.30 uri ponoči. »Nočne« so na sporedu
tudi pozimi, ko pade sneg, saj mora biti tržnica že v zgodnjih jutranjih urah očiščena,
poleti pa jo vsak drugi dan temeljito sperejo

z vodo. »Vedno se kaj dogaja in tako mi je
tudi všeč, saj nisem tip človeka, ki bi lahko
ždel v pisarni. Še doma ne zdržim dolgo, po
eni uri že ‘šibam’ v gozd. Pogosto gre z mano
10-letna hčerka in hitro prehodiva pet ali
šest kilometrov po Bizoviku,« pravi Milutin,
ki je včasih kar resno igral tudi nogomet. »Ja,
do 30. leta vsak dan dve do tri ure, dandanes
pa bolj za hec, za zabavo. Včasih smo bili tudi
v okviru javnih podjetij bolj živahni – Snaga,
Žale, Parkirišča in Tržnice so imeli svoje nogometne ekipe in smo pogosto igrali,« nekoliko obudi spomine Milutin, ki se v službo
iz Štepanjskega naselja odpravi kar peš.
Poleti se bo z družino za dva tedna odpravil domov v Bosno, kjer ima tudi hišo ter kar
nekaj zemlje, za katero je treba poskrbeti.
»Imamo super slive, ki jih je ob dobri letini
dve toni, tako da je tudi dopust bolj delaven. A na plaži tako ne bi mogel poležavati,
moji punci pa tudi ne marata morja.« Milutin
ima, poleg ljubezni do tržnice in do aktivnega življenja, še eno strast, in sicer stare domače bosanske predmete, ki jih poišče pri
starejših prebivalcih na obiskih v domačem
kraju in ki morajo biti stari vsaj sto let. »Najdejo se res krasne stvari, recimo sablje, pa
izdelki iz gline, kot je tradicionalni ‘čup’. To je
velik vrč, v katerem so v starih časih hranili
mast,« razloži Milutin, ki pa, zanimivo, starin
ne obdrži, temveč jih po letu ali dveh podari
prijateljem.

»O dopustu še ne razmišljam«
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Vasja Butina

Mestno upravo od sredine januarja vodi Vasja Butina, ki svoje delo opravlja
v prostorih s pogledom na Stritarjevo ulico. Skozi odprta okna nevsiljivo
vstopa mestni vrvež. Dan začne z jutranjim tekom po Golovcu v družbi
štirinožnega prijatelja, konča pa s strokovnimi gradivi v rokah. »Prijatelji
me sprašujejo, zakaj sem se odločil za to delo in imam kar nekaj težav, da
jim pojasnim, saj razlog ni materialne narave.«
Vasja Butina je univerzitetni diplomirani organizator, ki ima za seboj bogato poklicno pot na
področju organizacije vodenja in upravljanja v
podjetjih, med drugim je bil zaposlen v Mercatorju in Zavarovalnici Triglav, ter v javni upravi.
Za delovno mesto direktorja Mestne uprave se
je odločil predvsem zaradi izziva, ki ga to mesto
ponuja, precejšnji pomen pri odločitvi pa je
imelo tudi povabilo župana Zorana Jankovića k
sodelovanju. »Na mestu direktorja si je želel nekoga, ki se spozna na organizacijo, informatiko,
na kadrovske in upravne zadeve. Ocenil je, da
lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagam
pri uresničitvi ciljev, ki si jih je zadal v volilnem
programu,« pove Butina.
Ob prihodu na novo delovno mesto se ni obremenjeval s kritikami o kakovosti dela zaposlenih,
a je potreboval nekaj časa, da je spoznal mestno
upravo in sodelavce. »Po nekaj mesecih sem
po svoje presenečen, da je večina zaposlenih
pripravljena dobro delati in pomagati,« pohvali svoje sodelavce. Ob tem prizna, da se je ob
prihodu soočil s slabim vodenjem ter pomanjkanjem motivacije zaposlenih. Tudi zato mu je
župan zaupal koordinacijo reorganizacije dela
Mestne uprave.
»Običajno se prihodu novega vodstva, ki želi
izpeljati svoje programe, prilagodi cela organizacija,« razloži direktor. Nekateri Oddelki se tako

združujejo, drugi reorganizirajo, tretji ukinjajo.
»Delavci, ki so delali na teh delovnih mestih,
bodo premeščeni na druga ustrezna delovna
mesta. Zaradi reorganizacije pa ne bo odpuščanj,« pomiri zaposlene. »Drugo pa je, če kdo
ne dela dobro in ne izvaja svojih nalog, vendar
tu ne govorimo več o reorganizaciji.«
V načrtu je tudi reorganizacija JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, vendar Butina razloži, da so
lastniška razmerja v JHL zapletena, saj njihov lastnik ni samo MOL, ampak tudi primestne občine, v katerih ta podjetja opravljajo javne storitve.
»Trenutno potekajo dogovori, kako ta razmerja
poenostaviti in od tega je odvisna prihodnja organizacijska oblika teh podjetij.«
Njegov tipičen delovni dan traja od zore do
mraka. Skoraj vsako jutro se začne s tekom na
Golovec. »K sreči imam psa, ki me v to sili,« priznava Butina. »V službo pridem med pol osmo
in osmo uro zjutraj, vedno se žigosam (upam, da
sem s tem dober vzor zaposlenim). Do 15. oziroma 16. ure so na sporedu predvsem sestanki
s sodelavci, zunanjimi partnerji ter županom,
popoldne pa je čas za prebiranje gradiv, pisanje odgovorov, seje Mestnega sveta, prebiranje
in odpremljanje pošte. Delo s pošto mi vzame
kar dve uri dnevno, a kljub temu to delo opravljam sam, saj tako ostanem v teku dogajanj.
Običajno se moj delavnik konča med 20. in 21.

uro,« na kratko opiše svoj delovni dan direktor
in skromno doda: »A to ni dovolj, tudi domov si
odnesem nekaj stvari.«
Kaj pa prosti čas, družina, prijatelji, hobiji…
.»Trenutno vsi v družini – žena in odrasli hčerki
- dajemo pozornost predvsem svojim poklicem,
zato družina ne trpi. Tudi žena je zaposlena na
odgovornem delovnem mestu, tako da že prej
nismo poznali drugačnega načina življenja.«
Vasja Butina ima precej hobijev, med njimi
tudi rodoslovje. »Že od nekdaj me zanima, od
kod smo, kaj so delali moji predniki, od kod so
prišli v te kraje, zakaj smo tu in ne drugje.« Butina je tudi višji predavatelj, študentom podaja
strokovna znanja s področij organizacije, kadrov
oziroma upravljanja s človeškimi viri ter uporabne informatike. Kljub natrpanemu urniku se
predavanjem ni odpovedal, saj je prepričan, da
je za ohranjanje strokovne kondicije potreben
tudi stik s teorijo.
Butina pri delu stavi na dobre sodelavce. »Na nas
je, da pridobimo ustrezne strokovne sodelavce,
in skušamo z vzvodi za motiviranje, kot so dobro
delovno vzdušje, zanimivo delo, izobraževanja
in podobno, pritegniti zlasti mlajše sodelavce,
da bi se odločili za delo v javni upravi,« z mislijo
na svoje sodelavce zaključi pogovor direktor. In
doda, da kljub visokim temperaturam o podrobnostih letošnjega dopusta še ne razmišlja.
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Ko govorimo brez besed
V SREDIŠČU

V Urbanu nadaljujemo serijo člankov na temo različnih oblik komunikacije.
Tudi takrat, ko smo tiho, ljudje namreč še vedno komuniciramo s svojim telesom. Pogled, objem, zamah z rokami, sključena ramena – vsak naš gib govori
zgodbo. Zgodbo o nas, naših mislih, resnici, čustvih, značaju, ki jo dopolnjuje
naš zunanji videz, torej naša oblačila in osebna urejenost. Neverbalna komunikacija je tista vrsta komunikacije, ki jo moramo poslušati z očmi in z glavo, da
dobimo popolno sliko.

Kaj je neverbalna komunikacija?

V osnovi je neverbalna komunikacija sporazumevanje s kretnjami oziroma gibi, njeni osnovni
elementi pa so kretnje, telesna drža in položaj
telesa, pogled in izraz na obrazu, obrazna mimika ter oddaljenost od sogovornika, ki pričajo
o razpoloženju in namerah, pa tudi o značaju. A
težko bi rekli, da je neverbalna komunikacija le
veselo mahanje ali jezno kazanje sredinca. Neverbalna komunikacija je vse, s čimer se ljudje
zavestno ali nezavedno izražamo, a da to niso
besede. To je lahko zavijanje z očmi, ploskanje,
smeh, jok, zardevanje, pa tudi zapeljiv parfum
ali določen tip oblačil. Še posebno danes, ko
živimo v izrazito vizualnem okolju, saj nas vizualna sporočila stalno bombardirajo, je zunanji videz velikega pomena in z njim prav tako
okolici sporočamo kdo smo in v kaj verjamemo.
Neverbalno komuniciranje poteka naravno in
neprekinjeno - tudi ko smo tiho, naše telo še
vedno komunicira.

Zakaj je tako pomembna?

Kot kažejo raziskave, skoraj 90 % komunikacije
poteka na neverbalen način. Lahko bi rekli, da
je od tega, kaj povemo, pomembneje to, kako
to povemo oziroma kako smo pri tem videti.
Gestikuliranje naj ne bi bilo le dodatek govora,
temveč je verjetno pomenilo našo prvo obliko
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komunikacije, saj so zgodnji ljudje za sporazumevanje uporabljali zgolj telo. Kretnje in govor
so se razvijali skupaj, povezava med njimi pa je
tako močna, da ne moremo uporabljati enega
brez drugega. Tako se gestikuliranja poslužujemo tudi takrat, ko nas sogovornik ne vidi – torej,
ko z njim govorimo po telefonu. Del neverbalnega komuniciranja je prirojen, saj že novorojenčki z obrazno mimiko in telesnimi kretnjami
komunicirajo z okolico, delno prirojenost pa
dokazuje tudi vedenje slepih in gluhonemih
ljudi, ki se prav tako smejijo ali skomigajo z rameni, čeprav se nejezikovnih znakov ne morejo
naučiti prek vidnih oziroma slušnih kanalov.
Poleg tega so neverbalni izrazi lahko čustveno
močnejši od besed. Ko nas nekdo brez besed
objame, nam je vse jasno, besede sploh niso
potrebne. Če s sklonjeno glavo, prekrižanimi rokami in nogami trmasto buljimo v tla, bo vsakdo razumel, da smo užaljeni. Učinek neverbalne
komunikacije je takojšenj in vpliva na vedenje
drugih ljudi do nas. Še eden od razlogov, zakaj
je neverbalna komunikacija pomembna, pa je,
da presega kulturne meje – ko jezik odpove, se
še vedno lahko sporazumevamo s kretnjami,
čeprav pozor, saj nekatere kretnje, kot je denimo dvignjen palec, v različnih kulturah pomenijo različne stvari (avtoštop, vse je v redu ali
pojdi nekam).

Pasti neverbalne komunikacije
Namen poznavanja neverbalne komunikacije ni v tem, da bi znali učinkovito prevarati sogovornika, temveč v tem, da bi znali
učinkoviteje komunicirati med seboj. Največ
težav tako na delovnem mestu kot drugod
izvira prav iz dejstva, da smo ljudje pri komunikaciji površni in se ne poslušamo. Pri
neverbalni komunikaciji je treba poslušati
tudi z očmi ter z glavo, pa se lahko izognemo
marsikakšni neprijetnosti.
Kljub temu si ne moremo zatiskati oči pred
tem, da ljudje pač ne govorimo vedno resnice oziroma jo radi olepšujemo ali prikrojimo.
Nekateri to počnemo z besedami in nas izdaja naša govorica telesa, drugi »nalagajo« tudi
s telesom. Če želimo biti poslovno uspešni
in učinkoviti v odnosih s strankami, poslovnimi partnerji in sodelavci, je zato dobro vedeti, kdaj nas skušajo prinesti naokrog. A ne
samo to, koristno je vedeti, kdaj sogovornika
dolgočasimo, kdaj se z nami ne strinja, kdaj
misli, da lažemo in podobno.
Ključ do uspešnega »dešifriranja« govorice
telesa je opazovanje sogovornika, upoštevanje okoliščin ter presojanje usklajenosti govora in kretenj, saj en sam gib, ki je na seznamu »izdajalcev laži«, še ne pomeni dokaza,
da nekdo laže.

Laganje

Medtem ko so nekateri izrazi neverbalne komunikacije popolnoma jasni vsem (denimo
jok, smeh, iztegnjen sredinec, mrščenje čela,
skomig z rameni in podobno), so tisti, ki jih
med pogovorom uporabljamo nezavedno,
nekoliko zahtevnejši za razumevanje. Z njimi
izražamo svoja čustva, izdajamo svoje resnične
misli in kažemo tudi svoj značaj.
Med pogovorom so najpogostejše kretnje z
rokami po obrazu. Načeloma naj bi veljalo, da
si človek med govorjenjem z roko pokriva usta,
če laže. Če si usta pokriva tisti, ki nas posluša,
naj bi to pomenilo, da misli, da lažemo mi. A
pokrivanje ust lahko pomeni tudi izražanje
dolgčasa. Nekateri ljudje naj bi se ob laganju
dotikali oziroma se praskali po nosu, drugi si
manejo oči. A upoštevajmo – vse te geste so
lahko povsem nedolžne. Sogovornika pač srbi
nos ali je enostavno zaspan. Precej zanesljiv pokazatelj pa je povešanje oči, sploh, če se pojavi
v kombinaciji s katerim izmed naštetih znakov.
Redki so namreč takšni, ki bi lahko povsem mirno in neomajno zrli sogovorniku v oči, medtem
ko mu »prodajajo mačka v žaklju«.

Misli, čustva in značaj

Med pogovorom ljudje s telesom izražamo tudi
tisto, kar si v resnici mislimo ali čutimo. Ko vstopimo v prostor, v katerem sta dva ali več ljudi,
lahko po njihovih kretnjah ugotovimo, ali smo
dobrodošli – v tem primeru se bodo proti nam
obrnili s celim telesom. Če pa v našo smer obrnejo samo glave ali oči, potem je bolje, da se
jim ne pridružimo. Če si naš poslušalec podpre
glavo z dlanjo in se nasloni na mizo, se najverjetneje dolgočasi. Če si obraz podpira tako,
da s palcem drži brado, s kazalcem pa lice, se
verjetno ne strinja z nami. Kdor si mane dlani,
izraža, da je dobro razpoložen in da pričakuje
nekaj pozitivnega, nasprotno prepleteni prsti
sogovornika pomenijo zavračanje. Tisti, ki se z
eno roko za hrbtom drži komolca ali nadlahti
druge roke, je najverjetneje živčen oziroma
negotov. Kdor se zaveda svoje avtoritete, bo
stal pokončno, z rokama, trdno sklenjenima na
hrbtu. Superiornost, gotovost in obvladovanje
položaja izražajo tudi razširjene roke, ki s prepletenimi prsti podpirajo tilnik dvignjene glave – a
ne pozabimo, vse to je lahko tudi zaigrano, zato
upoštevajmo situacijo in druge znake.
Z neverbalnimi znaki izražamo tudi svoj značaj.
Odprta, samozavestna, komunikativna oseba
bo sedela ali stala sproščeno, z normalno dvignjeno glavo, roke bodo neprekrižane, dlani
na vidnem mestu. Sogovornika bo gledala v
oči, izraz na obrazu bo sproščen in veder. Znaki,
kot so prekrižane roke ali noge, prepleteni prsti,
skrivanje stopal pod stol in podobne kretnje, s
katerimi se sogovornik »ograjuje«, so lahko znak
zaprte osebe ali nestrinjanja, zato je v takšnem
primeru pogovor dobro zastaviti drugače.

Rokovanje – kaj ja in kaj ne

Kot smo že omenili, ljudje neverbalno komuniciramo neprekinjeno, torej tudi pri prvem stiku z
nekom, ob stisku roke. Mehka in mlahava roka
lahko predstavlja negotovo osebo, zaprto vase,
brez energije. Stisk, ki skoraj zmečka vašo roko,
lahko izdaja hitrega, nepremišljenega in grobega človeka. Pokočna drža, trden stisk in gledanje
v oči je pravi pristop k rokovanju, saj govori o sa-

mozavestni, sposobni in komunikativni osebi, ki
v sogovorniku nemudoma vzbudi simpatijo.
Včasih se rokujemo z obema rokama, tako da
levico položimo na sklenjeni desnici. Vendar pozor – takšno rokovanje ni primerno za vsako priložnost, temveč le za ljudi, ki se med seboj dobro poznajo ali ob posebnih priložnostih. Tako
se, denimo, ob pomembnih srečanjih pogosto
rokujejo visoki politiki, ki na ta način želijo izraziti
posebno čast sogovorniku. V vsakdanjih okoliščinah pa ima lahko takšen način rokovanja nasproten učinek in sogovornik dobi občutek, da
se do njega obnašamo pokroviteljsko. Podobno
velja tudi za rokovanje, pri katerem sogovornika
z levico primemo za komolec ali ramo.

Osebni prostor

Osebni prostor je zelo pomemben element
neverbalne komunikacije. Svoj osebni prostor
človek instinktivno »brani« in vanj ne spusti
vsakogar. Koliko manj poznamo drugo osebo,
bolj nas bo motila njihova neposredna fizična
prisotnost v našem osebnem prostoru. Zanimiv je tudi zato, ker zanj v različnih kulturah in
celo pri različnih posameznikih veljajo različna
pravila. Tako, denimo, ljudje iz držav, ki so gosto
poseljene, ali iz velikih mest med pogovorom
stojijo bolj skupaj, prav tako dve ženski med pogovorom stojita bližje druga drugi kot ženska v
pogovoru z moškim.
Gotovo se je tudi vam že zgodilo, da ste se morali med pogovorom kar naprej malo umikati
nazaj, sogovornik pa je še vedno lezel proti vam
in v pogovoru vam je bilo neprijetno. Seveda
velja tudi nasprotno – če sogovornik stoji predaleč stran, do njega čutite distanco ali pa se
nemudoma začnete spraševati, če v špagetih
za kosilo ni bilo preveč česna. Preblizu ali predaleč - v obeh primerih je občutek neprijeten,
ena od rešitev pa je ponovno v opazovanju in
poznavanju sogovornika. Če se vam umika, to
pomeni, da ste vdrli v njegov osebni prostor,
zato korak nazaj ne bo odveč. Sicer pa naj velja
okvirno pravilo, da med pogovorom z ljudmi,
ki jih ne poznamo dobro ali so nam nadrejeni,
stojimo vsaj 60 cm stran od njih.

Tuš, milo in deodorant

Kot smo že omenili, je pomemben element
neverbalne komunikacije zunanji videz, pri katerem ni pomembno, kako draga in super modna so oblačila, temveč ali smo ustrezno urejeni.
Izraz urejenosti je osebna higiena, ki je izredno
pomembna, saj z njo izražamo pozitiven in spoštljiv odnos do samega sebe in do drugih. Slabih zob in zaudarjanja po potu pač ne moremo
prekriti ne z dragimi oblačili ne z govoričenjem.
Osnovne zapovedi osebne higiene – poleg rednega tuširanja ali kopanja, seveda – so tako za
moške kot ženske:
- urejeni, negovani lasje in delovnemu okolju
primerna pričeska. Divje barve in narastek ali
zanemarjeni zalisci ne pridejo v poštev.
- negovane roke in nohti. Kanček vlažilne kreme,
krtačka za nohte in redno striženje ali piljenje je
vse, kar je potrebno.
- skrb za telesni vonj – nevtralen deodorant,
kapljica nevsiljive dišave, sveže nogavice in po
potrebi osvežilec za čevlje bodo poskrbeli, da
nihče ne bo vihal nosu v naši prisotnosti.
- zdravi zobje, za katere poskrbimo z rednimi
obiski pri zobozdravniku, rednim ščetkanjem,

zobno nitko in, če nas muči slab zadah, z ustno
vodico, razpršilom ali osvežilnim bonbonom,
kar seveda storimo pred pogovorom.
Moški morajo poskrbeti tudi za redno britje in
negovan videz brade oziroma brkov, ženske pa
za ustrezno in diskretno ličenje. Skušajte ugotoviti, kaj vam najbolj pristoji – napačno ličenje
ima namreč slabši učinek kot nenaličen obraz. V
dvomih se posvetujte s kozmetičarko ali svetovalkami v drogerijah.

Služba ni modna brv

Urejeno, pa čeprav morda skromno, oblečen
človek, ki skrbi za svoj videz in je omikan, gotovo naredi boljši vtis, kot domišljavec v kričeči
dragi obleki naravnost iz modne revije. Obleka
ne naredi človeka, je pa gotovo pomemben del
splošnega vtisa. Lahko bi celo rekli da je prav
osebna urejenost tista, ki najbolj prispeva k dobremu prvemu vtisu.
Za delovna mesta v pisarnah, kakršna imamo
v javnih podjetjih in MOL, je še vedno najboljši
recept elegantna klasika, ki jo lahko popestrimo
s kakšnim živahnim modnim dodatkom. Pomembna je izbira materialov, ki morajo dobro
prenesti dolgo sedenje, se torej ne mečkajo
pretirano, jih je enostavno prati, se ne muckajo in podobno, ter so primerni letnemu času.
Slednjemu prilagajamo tudi vzorce in barve,
ki so poleti živahnejše in pogumnejše, seveda
pa to ne pomeni, da moramo zimo preživeti le
v enobarvnih sivih ali rjavih volnenih kostimih
ali oblekah. V veliko trgovinah z oblačili danes
že ponujajo brezplačno svetovanje stilista, zato
izkoristite možnost in tudi oblačenje za službo
lahko postane prav zabavno.
V sistemu javnih podjetij in MOL pa je tudi
mnogo delovnih mest, ki zahtevajo službeno
uniformo. Uniforma je po definiciji komplet
standardiziranih oblačil, ki jih nosijo pripadniki
neke organizacije, medtem ko delujejo v imenu te organizacije. Od nekdaj je simbol uradnih
oseb in uživa poseben ugled. Pomembna je,
ker z uniformo že na prvi pogled stranki predstavljamo podjetje in je tako pomemben element odnosov z javnostjo. Uporabniku storitve
omogoča takojšnjo prepoznavnost osebe, ki
mu bo lahko pomagala oziroma odgovorila na
vprašanje, hkrati pa mnogokrat predstavlja tudi
potrebno zaščito na delovnem mestu. Seveda
ni treba posebej poudarjati, da je namen uniforme izpolnjen samo, ko je uniforma čista, zlikana,
ima vse gumbe in nima nobenih raztrganih ali
vidno obrabljenih delov ter jo dopolnjujejo
brezhibno čisti ter vzdrževani čevlji.
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Pestrejša stanovanjska oskrba
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) je aprila objavil tri
javne razpise za letošnje leto, ki si jih v celoti lahko ogledate na spletnih straneh
www.ljubljana.si in www.jssmol.si, dodatne informacije pa so na voljo tudi na
telefonski številki 01/306 14 34. V Urbanu povzemamo najpomembnejše podatke:

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci
iz sistema Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS) - Razpis je namenjen
varčevalcem NSVS, ki s privarčevanimi sredstvi
ne zmorejo nakupa primernega stanovanja.
Prosilci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, lahko
skupaj z JSS MOL kupijo stanovanja, ki ustrezajo razpisnim pogojem, v razmerju najmanj 60
% prosilec, največ 40 % JSS MOL. Prosilec nato
v roku 15 let od JSS MOL odkupi preostali delež stanovanja, v vmesnem času pa plačuje za
uporabo solastniškega deleža JSS MOL mesečno nadomestilo v višini neprofitne najemnine.
Javno povabilo za nakup stanovanj z
ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenske rente poziv je namenjen prosilcem, starim vsaj 65 let,
ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL.
Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca
ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna
služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina
se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje
doživljenjsko mesečno rento, zmanjšano za
nadomestilo za nadaljnjo uporabo stanovanja
v višini neprofitne najemnine.
Javni razpis za stanovanjska posojila JSS
MOL za rekonstrukcijo in vzdrževalna
dela na stanovanjskih hišah - posojilo lahko
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pridobijo prosilci, ki izboljšujejo bivalne pogoje
v stanovanjskih hišah z rednimi vzdrževalnimi
deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi.
V drugi polovici letošnjega leta bosta v skladu
s stanovanjskim programom za leto 2007 objavljena še dva razpisa:
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem - Razpisano bo okvirno 300
stanovanj, ki bodo oddana z neprofitno najemnino in za nedoločen čas. Upravičenci za
pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so
popolno poslovno sposobni državljani RS in
državljani članic EU, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL. Na razpisu bosta glede
na predpisane maksimalne višine dohodkov
oblikovani dve ločeni listi, in sicer lista A (brez
lastne udeležbe) in lista B (z lastno udeležbo).
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo
prednost mlade družine in mladi, družine z
večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom
zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo,
ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki,
ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ter osebe s statusom žrtve vojnega nasilja.
Razpisni pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
ter potek razpisnega postopka bodo razvidni
iz besedila javnega razpisa. Prosilci, ki se bodo

želeli prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo
v določenem roku, razvidnem iz objavljenega
razpisa, na posebnem obrazcu JSS MOL in s
popolno dokumentacijo, ki bo zahtevana v
razpisu.
Javni razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem - Razpisano bo 60 stanovanj,
ki bodo zgrajena v Centru starejših Trnovo. Tudi
za ta razpis bodo veljali osnovni trije pogoji, ki
jih je potrebno izpolnjevati za pridobitev najema neprofitnega stanovanja: državljanstvo RS
ali držav članic EU, stalno bivališče v MOL ter
dohodkovni cenzus. Ker gre za oskrbovana stanovanja, bosta še dva dodatna pogoja:
- starost najemnikov in uporabnikov (članov
gospodinjstva) bo morala biti v času razpisa
večja od 65 let,
- kandidati za najem se bodo morali z vlogo
zavezati, da bodo skupaj z najemom naročili
vsaj osnovni paket oskrbe, s čimer tudi utemeljujejo potrebo po najemu oskrbovanega
stanovanja.
Mestni svet MOL je aprila sprejel tudi Pravilnik
o dodeljevanju službenih stanovanj MOL
v najem. Na podlagi kriterijev in po postopku,
ki je predpisan s tem pravilnikom, načrtujejo
dodelitev okrog 15 službenih stanovanj zaposlenim v organih in upravi MOL ter v zavodih,
katerih ustanovitelj je MOL.

Gostujoče pero
MITJA MERŠOL

Moje mesto

Moj jutranji pogled z balkona je sončen.
Mimo atrija Ravnikarjevega Ferantovega vrta v središču Ljubljane hlačajo vesele skupine dijakov in študentov. Tako,
mimo rožic v balkonskem koritu, zrem
nanje in se mi zdi, da gledam prihodnost. Če k temu po Rimski cesti zaveje
še vetrc, ki vonja na morje, se mi prihodnost poveže s preteklostjo, saj me zračni tok nekako ponese v davne čase pred
našim štetjem, ko je bil tu, kjer je sedaj
naš asfaltirani atrij, starorimski forum.
Premaknem se z balkona in se z dvigalom
spustim v sedanjost. V roki držim papir, na
katerega mi je žena napisala jutranji seznam stvari, ki jih moram kupiti v trgovini.

V njej se drenjajo šolarji. Besednjak, ki ga
uporabljajo, ni ravno najlepši. Poln je besed na črko p. In te na ves glas izgovarjajo
tako fantje kot dekleta. Vtis z balkona je v
hudem nasprotju s počutjem, ki me obdaja, ko poslušam to mladež. Še huje mi je,
ko poslušam, kako ne znajo tekoče povedati najpreprostejšega stavka. »Jest b’ pa,
khm, jest b’, no, dejte mi...tole«, pravi fantin
in zmore zgolj pokazati, ne pa povedati, da
bi rad kupil žemljo. Ob izhodu iz trgovine
sedi brezdomec, ki zajtrkuje in mi z momljajočim
»lepdanželimbokajdrobižka«
ne ustvarja najlepšega počutja, saj mi v
bistvu ne želi lepega dne, ampak mi očita,
da je on revež, jaz pa »razsipni potrošnik«.
Zakorakam proti Kongresnemu trgu. Tru-

me avtomobilov na Slovenski cesti me
prepričujejo, da Slovenec ni Sloven’c, če se
z avtomobilom ne pripelje do praga spalnice ali pisarne. Na Kongresnem trgu sem
spet radosten in ponosen meščan, ko vidim stojnice s knjigami in ljudi, ki jih vneto
listajo. Slovenec ne izumira. Po kavi v Zvezdi
se na Tromostovju pozdraviva s Prešernom.
Pesnikova muza mi pove, da so jo ponoči spet nadlegovali pijanci, ki so se plazili
po spomeniku. Kasneje, proti večeru, ko
z Rožnika gledam lepo in spokojno Ljubljano, mi Cankar dopoveduje, da smo
narod, ki je sicer kar zdrav in v redu, a še
ne ve natanko, kaj je prestolnica. Zvečer z
družino in s sosedi uživam na terasi in mi
radostno drhti srce. Tu sem. Moje mesto.

Majhni pogovori.......................................................................
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET
V Urbanovi mini anketi med
mimoidočimi smo se tokrat posvetili
javnemu avtobusnemu prevozu.
V času, ko si ob vseh informacijah
o posledicah onesnaževanja ne
moremo več zatiskati oči pred
»golo resnico«, smo jih povprašali
o njihovih potovalnih navadah in
zavedanju o tem, koliko z uporabo
avtomobilov obremenjujejo okolje.

Anja, 22 – Zaenkrat se z avtobusom vozim
vsak dan, in sicer na fakulteto, študentsko
delo in nazaj. Ker bom kmalu dobila avto,
se bo to najverjetneje spremenilo, čeprav
se zavedam, da bom s tem prispevala k
večji prometni gneči in večjemu onesnaženju. Žal so faks, služba in stanovanje
na treh različnih koncih mesta in ob vožnji z avtobusom porabim čisto preveč

časa. Imam kar nekaj prijateljev, ki so bolj
»okoljsko zavedni« od mene, vendar se, če
le vreme omogoča, na pot raje odpravijo s
kolesom ali peš, kot z avtobusom.
Martin, 16 – Z avtobusom se skoraj ne vozim, ker imam šolo blizu doma, se pa vozi
večina mojih sošolcev in niso kaj preveč
navdušeni nad tem. Saj veste, fantje imamo pač radi avtomobile, haha. O posledicah pretirane uporabe avtomobilov za
okolje sem seznanjen, o tem smo se pogovarjali tudi v šoli, koliko se nas bo to prijelo
in obdržalo, ko bomo starejši, pa ne vem.
Olga, 62 – Ker živim in delam v središču, ne
potrebujem avta in ga nimam. Če moram
po opravkih ven iz centra, grem s kolesom
ali z avtobusom. Pri nas smo preveč razvajeni in marsikdo se z avtom odpelje tudi le
nekaj sto metrov daleč. Saj vem, da mnogi
ne morejo brez avta, a prav do vsakih vrat
se res ni treba peljati. S tem le povečujejo
gnečo in onesnažujejo okolje.

Jože, 55 – Uporabi avtomobila se redkokdo lahko popolnoma izogne. Pri nas je
že tako, ker imamo tisoč opravkov na tisoč koncih. Najmlajši sin se sicer še vozi
z avtobusom, ostali člani družine pa smo
pravi »onesnaževalci«, saj imamo kar tri
avtomobile. Posledic se zavedamo, sploh
otroci veliko vedo o tem, a žal nam življenjski stil zaenkrat ne omogoča, da bi
ravnali drugače.
Sabina, 43 – Ker živim na Vrhniki, uporabljam sistem »park+ride«, tako da se z
avtom pripeljem do parkirišča na Dolgem mostu, do službe pa se odpeljem z
avtobusom, ker imam direktno povezavo
z linijo 6 od Viča za Bežigrad. Verjetno bi
ravnala enako, tudi če bi morala prestopati, saj nimam živcev za promet v Ljubljani.
Tudi ko bosta otroka šla v srednjo šolo v
Ljubljani, bomo uporabljali »park+ride«,
saj sta mnogo bolj okoljsko ozaveščena,
kot mi »ta stari«.
13

zapelji�se�na�www.lpp.si
POTNIK�MORA VOZOVNICO�PRIBLIŽATI ČITALNEMU�MESTU

Vozovnico�sme�uporabljati�samo�njen�imetnik
Zloraba�se�kaznuje�po�veljavnih�določilih
SPLOŠNIH�PREVOZNIH�POGOJEV.

VRSTA VOZOVNICE: IME PRIIMEK

Obisk župana v JP Vodovod Kanalizacija

SN-12345

Hitre novičke

Kartica�je�last�LPP d.o.o..
Najditelja�te�kartice�prosimo,�da�jo�vrne�na�naslov:
Javno�podjetje�Ljubljanski�potniški�promet,�d.o.o.
Celovška�cesta�160,�1000�Ljubljana

LPP BUSinfo

zapelji�se�na�www.lpp.si
POTNIK�MORA VOZOVNICO�PRIBLIŽATI ČITALNEMU�MESTU

Župan Zoran Janković bo v naslednjih mesecih obiskal javna podjetja, povezana v JAVNI
HOLDING Ljubljana (JHL), da bi se srečal z zaposlenimi. Župan bo na srečanjih predstavil
svoj pogled na delovanje javnih podjetij, ki
prispevajo pomemben delež k vsakdanu in
življenju vseh prebivalcev Mestne občine Ljubljana (MOL). Ob srečanjih bodo imeli zaposleni priložnost predstaviti županu tudi svoje
poglede, probleme in predloge.
V okviru teh srečanj je župan 15. maja že obiskal JP Vodovod – Kanalizacija. Zaposlenim je
predstavil aktualno dogajanje, ki se nanaša na
izločitev treh javnih podjetij iz JHL (Parkirišča,
Žale in Ljubljanske Tržnice), ter jim predstavil
dogovarjanja o združevanju njihovega podjetja s podjetjem Energetika Ljubljana. Med
drugim je spregovoril tudi o aktualnem dogajanju v podjetju, in sicer o nepravilnostih pri
izvajanju storitev praznjenja grezničnih vsebin, ki so bile odkrite pri nekaterih zaposlenih.
Pozval je vse, ki bi karkoli vedeli o omenjenih
nepravilnostih, naj jih sporočijo ali njemu ali
začasnemu direktorju podjetja. Poudaril je, da
je bila pri tem narejena škoda ostalim sodelavcem ter občankam in občanom, zato jih je
pozval, da skupno sledijo postavljenim ciljem,
predvsem kakovostnemu izvajanju obveznih
javnih storitev, kar bo imelo za posledico zadovoljne Ljubljančane in Ljubljančanke in s
tem tudi zadovoljne zaposlene.

Sklepi Skupščine JHL in Sveta
ustanoviteljev
Na zasedanju 22. marca je Skupščina JHL
sprejela sklep, da se poslovni deleži JHL v
javnih podjetjih Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale prenesejo na MOL, pri čemer se
v poslovnem načrtu JP VO-KA v letih 2008 in
2009 povečajo investicije v višini pripadajočega deleža vsake izmed primestnih občin
soustanoviteljic navedenih treh javnih podjetij, katerih delež se prenaša. V primeru, da
katera od primestnih občin odproda svoj
poslovni delež v družbi JHL, ji povečanje
investicij ne pripada. Istega dne se je sestal
tudi Svet ustanoviteljev in imenoval razpisno
komisijo za izvedbo postopka izbora direktorja JP VO-KA, ki jo sestavljajo Aleš Čerin in
Jadranka Dakić, oba podžupana MOL, ter Boštjan Rigler, župan občine Škofljica.
Svet ustanoviteljev se je sestal tudi 11. maja
v Velikih Laščah in sprejel predlog rebalansa
poslovnega načrta Energetike Ljubljana za
leto 2007, sprejel metodologijo JP VO-KA za
obračun storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, predelave tekočih
odpadkov in gošč ter določil cene za opravljanje pogrebnih storitev izven rednega delovnega časa. Sprejeli so tudi sklep, da se postopek prenosa zgoraj omenjenih poslovnih
deležev nadaljuje ter da župani do naslednje
seje Sveta ustanoviteljev sporočijo vrednost
investicij, ki jih bo JP VO-KA upoštevalo pri
pripravi poslovnega načrta družbe za leti
2008 in 2009.
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Elektronski plačilni sistem na
medkrajevnih avtobusih LPP
LPP julija načrtuje prvo fazo uvajanja elektronske vozovnice v skupini občanov
in upokojencev, v tretji četrtini leta pa
naj bi ponudili pametne kartice še ostalim potnikom. Za novost so se v podjetju odločili zaradi prehoda na Euro, nov
plačilni sistem pa bo omogočil razširitev
palete kategorij vozovnic ter podjetju
zagotovil podatke o migracijah potnikov, na podlagi katerih bodo lahko dologoročno optimizirali svoje storitve.
Potniki bodo lahko kupovali vrednostne,
terminske ali količinske vozovnice. Vrednostno vozovnico bo potnik pridobil, ko bo
na kartico vplačal določeno vsoto denarja,
z njo pa se bo lahko vozil na katerikoli liniji.
Terminsko vozovnico bo potnik uporabljal
v določenem obdobju - dnevno, tedensko,
mesečno ali sezonsko na izbrani liniji. Količinska vozovnica je primerna za potnika,
ki se občasno vozi na določeni relaciji, za
katero bo ob nakupu vplačal poljubno število voženj. Neizkoriščene vožnje bo lahko
izkoristil brez doplačila tudi tedaj, ko vozovnica še ne bo izrabljena, a bo že prišlo
do povišanja cen.
Ker se je uresničevanje razpisa zataknilo
zaradi revizijskih zahtevkov, so se v podjetju odločili, da novost najamejo v okviru
javnega naročila male vrednosti. Najem
novega plačilnega sistema se bo zaključil
takoj, ko bo mogoče kakovostno izpeljati
celotni razpis javnega naročila velike vrednosti.

Nov kompaktor in dva agregata

V podjetju Snaga so se v zadnjih mesecih razveselili dveh novosti. Konec februarja je na deponijo Barje prispel nov kompaktor za kompaktiranje odpadkov, z oznako CAT 826 H, ki so ga
v podjetju »krstili« z interno oznako CAT 3. Prek
javnega razpisa so ga kupili pri slovenskem
zastopniku ameriškega podjetja Caterpillar.
Kompaktor je težak 37 ton in ima 359 konjskih
moči, odpadke je sposoben stisniti do gostote
1050 kg/m3, pred seboj pa lahko rine do 17 m3
odpadkov.
Poleg novega kompaktorja so v Snagi dobili
tudi dva nova agregata za plinsko elektrarno
na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, ki
sta zamenjala dva starejša in šibkejša agregata,
ki sta neprekinjeno obratovala od septembra
1995. Nova agregata imata električno moč
1,065 MW in skupna električna moč plinske
elektrarne je zdaj 4,243 MW, saj poleg novih
naprav tam obratujeta še dva agregata iz leta
2003 oziroma 2004, od katerih ima eden prav
tako 1,065 MW, drugi pa 1,048 MW električne moči. Menjava starejših agregatov je bila
potrebna, saj se količine deponijskega plina
povečujejo zaradi razširitve odlagališča nenevarnih odpadkov Barje in sprotnega instaliranja
plinske mreže na novih poljih. Večino električne energije, ki jo pridobivajo iz deponijskega
plina, odvajajo v električno omrežje mesta. Lani
so proizvedli 18,3 milijona kWh električne energije, kar zadostuje za potrebe približno 4500
gospodinjstev, letos pa načrtujejo 20,3 milijona
kWh električne energije.

Danci na obisku
Energetiko Ljubljana so v začetku maja v
sklopu sodelovanja Slovenskega društva za
daljinsko energetiko (SDDE) z drugimi društvi obiskali člani Danskega združenja za daljinsko energetiko.
Študijski obisk Slovenije je bil namenjen predstavnikom 11. lokalnih skupnosti, med njima
sta bila tudi dva župana in trije predstavniki
podjetja VEKS, ki skrbi za daljinsko ogrevanje
mesta Kopenhagen. Bogat program obiska
je vseboval številna strokovna srečanja in
pogovore, predstavitev energetske oskrbe
v Sloveniji in energetske regulative. V sklopu
obiska Energetike Ljubljana so si gosti z Danske ogledali Plinarniški muzej na Verovškovi
70, predstavljena jim je bila dejavnost daljinskega ogrevanja in ogled proizvodnje.

Tri nova parkirišča že odprta
Skladno z Odredbo o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, ki jo je
Mestni svet sprejel na 1. izredni seji preteklega decembra, so že začela obratovati tri nova
parkirišča. Ob kinu Vič se nahaja parkirišče
Trg mladinskih delovnih brigad, ob Cesti na
Bellevue je novo parkirišče Tivoli II, ob kompleksu bivše tovarne Tobačna pa je parkirišče
Tobačna. Obratovalni čas parkirišč je od 6. do
20. ure, za prvi dve uri parkiranja bo treba odšteti 0,50 €, za vsako začeto naslednjo uro pa
prav tako 0,50 €. Z novimi parkirišči, s katerimi upravljajo v Parkirišča Javnem podjetju, je
Mestna občina Ljubljana pridobila 175 novih,
urejenih parkirnih mest.

Hitre novičke
MOL in JHL za občane
na enem mestu

Priznanje Plečniku, Žalam
in Ljubljani

Akcija »Za lepšo Ljubljano«

Kot smo v Urbanu že poročali, je Odbor za
evropsko dediščino, sestavljen iz ministrov za
kulturo in dediščino držav članic EU, Plečnikovim žalam – Vrtu Vseh svetih podelil ugledno
priznanje, Znak Evropske dediščine. Žale so
znak prejele kot izjemen zgled spoštovanja
in demokratičnega odnosa do umrlih, pri
čemer je arhitekt Jože Plečnik izhajal prav iz
srčike evropske kulturne tradicije. Z načinom
ureditve je vpeljal v prostor čut za enakost in
demokratičnost in tako tudi po smrti vsem zagotovil spoštovanje in dostojanstvo.
Plečnik se je namreč uprl praksi večjih evropskih mest, ki so v 30. letih 20. stoletja pričela
centralizirati pokopavanje iz mrtvašnic. Menil
je, da gre za razosebljen pristop, ki umrlega
naredi zgolj za številko v skoraj industrializiranem procesu pokopavanja. Namesto tega
je povezal monumentalni simbol propilej
prehajanja iz mesta živih v mesto mrtvih z
navidez raztresenimi mrliškimi vežicami v zelenju in za žalujoče napravil intimne prostore
poslednjega slovesa. Namesto prostora za žalost in obup je izoblikoval prostor tolažbe in
upanja. Vežice je poimenoval po zavetnikih
ljubljanskih župnijskih cerkva in tako nevsiljivo vtkal domačo slovensko kulturno tradicijo.
Žale so gotovo najizvirnejša rešitev pokopališke arhitekture 20. stoletja ter jih v strokovni in
širši javnosti občudujejo po vsem svetu. MOL
in podjetje Žale, ki upravlja s Plečnikovimi Žalami, sta ustanovna člana Združenja kulturno
pomembnih evropskih pokopališč (ASCE).

V Mestni občini Ljubljana je med 22. marcem
in 22. aprilom potekala tradicionalna spomladanska čistilna akcija okolja. Vrhunec in
hkrati simbolni konec organiziranih aktivnosti je predstavljala akcija ekološkega čiščenja
Ljubljanice, ki je potekala v soboto, 21. aprila
2007. V akciji »Za lepšo Ljubljano« sta aktivno sodelovali tudi javni podjetji Snaga in LPP.
Prvo je skrbelo za odvoz odpadkov, ki so jih
zbrali prostovoljci, drugo pa je na stotih prikazovalnikih v avtobusih Mestnega potniškega
prometa objavljalo telefonsko številko Snage
za odvoz zelenega odreza ter obvestila za potnike o akciji »Za lepšo Ljubljano«.
Zavod za turizem Ljubljana je k organizaciji
čistilnih akcij v okviru akcije »Za lepšo Ljubljano« pozval tudi turistična društva, ki delujejo
na območju Mestne občine Ljubljana. Njihov
odziv je bil odličen, saj se jih je vabilu odzvalo
vseh petnajst, njihovo sodelovanje pa je izredno pomembno tudi zato, ker turistična društva večinoma delujejo na obrobju mesta.
Člani turističnih društev so letos k sodelovanju povabili najširši krog ljudi, okoli 2500 jih
je bilo, od otrok iz vrtcev in šol do društev
upokojencev in ostalih interesnih društev
ter združenj. V času trajanja akcije so turistična društva na območjih, na katerih delujejo,
izvedla kar 79 čistilnih akcij. Kljub velikemu
številu zbranih odpadkov so člani društev
prepričani, da so rezultati vsakoletnih čistilnih
akcij vidni, kar pomeni, da se njihovo delo
obrestuje. Udeleženci čistilnih akcij so posebej pohvalili javno podjetje Snaga, ki je poskrbelo za redno in hitro odvažanje zbranih
odpadkov.
Ekološka akcija čiščenja Ljubljanice se je začela na Špici. Potapljači iz Društva za podvodne
aktivnosti Vivera so s kolegi potapljači iz drugih krajev Slovenije in tujine ter ribiči, gasilci
in čolnarji čistili dno Ljubljanice med Špico in
Tromostovjem. Za čiščenje nedostopnih brežin Ljubljanice med Šentjakobskim in Zmajskim mostom so poskrbeli športni plezalci
in alpinisti Športno raziskovalnega društva
Biosfera. Iz Ljubljanice so potegnili približno
dve toni in pol odpadkov, ki so jih v opomin
razstavili na Čevljarskem mostu, kjer so lahko
mimoidoči brezplačno dobili tudi cvetoče
lončnice, s katerimi bodo lahko pripomogli k
lepšemu videzu mesta.

Prenova poslovnih procesov v LPP
LPP želi s projektom »Prenova poslovnih
procesov« slediti visoki kakovosti poslovanja,
ugoditi vedno višjim zahtevam uporabnikov
in izboljševati učinkovitost sistema organiziranosti v družbi. Projekt poteka v petih fazah.
Prva, pripravljalna faza projekta prenove je pokazala potrebo po usklajeni prenovi na procesnem, informacijskem, kadrovskem in drugih
področjih organizacije LPP. Analiza celotnega
poslovnega sistema bo družbi LPP razkrila, v
katerih procesih bi bilo vlaganje v povečanje
učinkovitosti smiselno tudi na finančnem
področju in kje lahko učinkovitost poslovnih
procesov ter storitve najbolj optimizirajo. Po
izvedbi prenove se bodo spremembe uvedle
v prakso.

Župan Zoran Janković je 3. aprila na Mačkovi
ulici 1 z direktorico JHL Zdenko Grozde in direktorjem Mestne uprave MOL Vasjo Butino
odprl skupno glavno pisarno MOL in skupno
blagajno JHL. Občanom so tako na enem
mestu dostopne storitve sprejemne pisarne
in skupnega vložišča Mestne uprave MOL,
hkrati pa lahko brez provizije poravnajo položnice Energetike Ljubljana, VO-KA in Snage,
kupijo žetone za mestne avtobuse, med 28. in
8. dnem v mesecu tudi mesečne nalepke za
mestni potniški promet, ter poravnajo stroške
priklenitve lisic.
Skupna blagajna je odprta od ponedeljka do
četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do
13. ure, stroške priklenitve lisic pa je možno
poravnati vsak delavnik od 6. do 22. ure. Dežurstvo za lisice poteka na parkirišču Krekov
trg, in sicer ob sobotah, nedeljah in praznikih
od 6. do 22. ure, nočno dežurstvo pa vsak dan
od 22. do 6. ure.
V skupnem vložišču Mestne uprave MOL
lahko občani urejajo vse, kar so prej urejali v
oddelčnih pisarnah oziroma vložiščih na Proletarski 1, Adamič – Lundrovem nabrežju II,
Ambroževem trgu 7 in Trgu MDB 7.

Za okolje v Energetiki Ljubljana
V Energetiki Ljubljana letos vzpostavljajo sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001). V podjetju je pozornost sicer usmerjena v proizvodnjo
in distribucijo energije, vendar že dolga leta
tako, da okolje ne trpi posledic onesnaževanja. Minili so časi, ko smo ogrevanje povezovali s smogom in z meglo. Danes je tudi zaradi
ustrezne zakonodaje prestolnico spet lažje
poimenovati »Bela Ljubljana«. Osnovni cilji delovanja v podjetju so opredeljeni v Okoljski
politiki, ki temelji na osnovnih načelih:
Preventivno delovanje – okoljski vidiki so
na celovit način vključeni v vse faze projektov
od idejne zasnove dalje;
Zakonodajne zahteve – zavezanost za
spremljanje in izpolnjevanje vseh zakonodajnih zahtev na področju ravnanja z okoljem
tako na EU, državni in lokalni ravni;
Zagotavljanje varnosti – predstavlja zagotavljanje preventivnega delovanja, hkrati pa
učinkovito izvajanje ukrepov za preprečitev
onesnaženja v primeru morebitnih nepredvidenih dogodkov;
Stalno izboljševanje – s spremljanjem
okoljskih vidikov, analizo in primerjavo z najboljšimi praksami in najboljšimi razpoložljivimi tehnikami;
Zavezanost zaposlenih in poslovnih partnerjev - pri uresničevanju okoljske politike
so aktivno vključeni vsi zaposleni, zunanji izvajalci in vsi tisti poslovni partnerji, ki sodelujejo
pri izvajanju okoljsko pomembnih procesov.
Za dvig znanja in okoljske kulture izvajajo izobraževalne programe in skrbijo za primerno
komuniciranje na vseh ravneh podjetja;
Odprtost za javnost - so odprti za sodelovanje z javnostmi ter skupaj z njimi iščejo za vse
sprejemljive rešitve pri nadaljnjem razvoju.
Pobude in vprašanja javnosti sprejemajo ter
se nanje odzivajo.
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Poletje s Festivalom Ljubljana

Dan odprtih vrat v Snagi

Pitna voda v Ljubljani
– kako naprej?

Letos se bo pod krovno znamko Festival
Ljubljana 2007 zvrstilo več kot sedemdeset
prireditev, na katerih bo nastopilo prek 3000
umetnikov iz 23 držav. Poleg osrednjega poletnega festivala, ki bo potekal med 2. julijem
in 1. septembrom, bodo festivalsko sezono
popestrili še letni kino na Ljubljanskem gradu,
X. mednarodna likovna kolonija, številne razstave in nekaj drugih dogodkov.
V festivalsko poletje nas bo 26. junija uvodoma popeljal koncert Poletna noč s Simfoniki
in Big Bandom RTV Slovenija. Slavnostna
otvoritev festivala pa bo 2. julija z Borodinovo
opero Knez Igor v koprodukciji Opere in baleta SNG Maribor, SNG Opere in baleta Ljubljana
ter Festivala Ljubljana.
Sledili bodo številni, predvsem glasbeni in
glasbeno-scenski dogodki, med katerimi velja še posebej izpostaviti gostovanje Litovske
državne opere in baleta, ki se bo predstavila
s tremi opernimi predstavami Aida, Valkira in
Saloma, balet Maggio Musicale Fiorentino,
gostovanje Akademskega državnega Bolšoj
teatra iz Rusije z novo produkcijo opere Boris
Godunov, na koncu festivala pa še gostovanje
Izraelske filharmonije z dvema koncertoma
- prvega bo vodil Zubin Mehta, drugega pa
George Pehlivanian.
Letošnji festival bodo zaznamovali še londonski West End International, ki bo uprizoril
glasbeno-plesni spektakel z naslovom Glasba
iz Umazanega plesa (Music of Dirty dancing);
Opera in balet SNG Maribor, ki se bo predstavila z opero Faust; predstava Tesla Electric
Company režiserja Tomaža Pandurja; Orkester
Slovenske filharmonije, ki bo skupaj z mezzosopranistko Marjano Lipovšek in sopranistko
Evo Johansson izvedel koncert opernih arij;
orkester Sinfonietta Cracovia, ki bo nastopil pod taktirko Krzysztofa Pendereckega;
violinist Vadim Repin, ki bo zaigral skupaj s
Festivalnim orkestrom Vilne; zbor Philharmonia Chorus iz Londona s solisti, ki bo izvedel
Orffovo Carmino Burano; znani kitarski kvartet
Los Romeros; Jagodni izbor Braneta Rončela
in mnogi drugi. Zamuditi ne gre tudi koncerta
»Čas za malo nežnosti«, na katerem bosta zapela Zoran Predin in Mirjam Kalin, ter seveda
tradicionalnega koncerta Vlada Kreslina. Več
informacij o prireditvah Festivala Ljubljana
2007 je obiskovalcem na voljo na spletni strani www.ljubljanafestival.si.

Snaga Javno podjetje je 18. maja 2007 že
osmič odprla svoja vrata na ljubljanskem Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. V sončnem vremenu se je tradicionalnega Dneva
odprtih vrat udeležilo 250 obiskovalcev, in
sicer študentje Fakultete za strojništvo Ljubljana in Fakultete za znanost o okolju Nova
Gorica, dijaki srednje Živilske šole Ljubljana,
učenci OŠ Bičevje in OŠ Toneta Čufarja ter zainteresirani občani.
V uvodnem delu so obiskovalcem v sejni
sobi predstavili celotno odlagališče, objekte
in rezultate dela ter odgovarjali na vprašanja
obiskovalcev. Izvedli so tudi štiri strokovne vodene oglede odlagališča, v okviru katerih so
obiskovalci v krožnem obhodu lahko od blizu
spoznali, kako odlagališče deluje, in si ogledali posamezne objekte - laboratorij v upravni
zgradbi, vhodno in izhodno tehtnico za tehtanje vozil, razširjen zbirni center za sekundarne
surovine, prvo in drugo fazo IV./V. odlagalnega polja, pokrov I., II. in III. odlagalnega polja,
nakladalnik, kompaktor, zabojnik za zbiranje
NGO, opremo za čiščenje mesta (cestni sesalnik, pometalni stroj in opremo za ločen odvoz
odpadkov), plinsko elektrarno in okoljsko postajo. Po končanem ogledu so obiskovalcem
podarili tudi zgoščenko s predstavitvijo »Bodi
kul – odpadke ločuj« ter plakat s Snagino maskoto Zmajem Pometajem. Slednji je mlajše
obiskovalce tudi pričakal na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje in jih na zabaven
način seznanil z množico koristnih informacij
o pomenu zavednega ravnanja z odpadki. Z
obiskom, še posebej pa z izkazanim zanimanjem obiskovalcev, so bili v Snagi zelo zadovoljni, zato so odločitev, da s tradicijo Dneva
odprtih vrat nadaljujejo tudi prihodnje leto, ni
bila težka.

V JP Vodovod – Kanalizacija so ob prireditvi na
letošnji svetovni dan voda, 22. marca, skupaj
z dijakinjami in dijaki, združenimi v Ljubljanski forum mladih za pitno vodo, ponovno
dokazali, da pripravljenosti in sposobnosti za
odgovorno delo na področju pitne vode med
mladimi, strokovnjaki in odločevalci v Ljubljani ne manjka.
Letošnje prireditve se je poleg predstavnikov
strokovne javnosti, odločevalcev in zainteresirane širše javnosti udeležilo več kot sto
udeležencev s petih ljubljanskih gimnazij:
Gimnazije Jožeta Plečnika, Gimnazije Poljane,
Gimnazije Šentvid, Gimnazije Vič in Škofijske
klasične gimnazije. Osrednji del prireditve, ki
jo je vodil priljubljeni televizijski voditelj Peter
Poles, je bila okrogla miza z naslovom »Pitna
voda v Ljubljani – kako naprej?«, na kateri so
svoja mnenja soočili predstavniki Ljubljanskega foruma mladih za pitno vodo, Ministrstva
za okolje in prostor, MOL in strokovnih institucij. Slavnostnega dogodka se je udeležil
tudi župan Zoran Janković, ki je v nagovoru
»forumovcem« in s podpisom listine Ljubljanskega foruma mladih za pitno vodo izrazil svojo podporo aktivnemu udejstvovanju mladih
na temo pitne vode.V osrednji avli poslovne
stavbe JP Vodovod – Kanalizacija, kjer je celotna prireditev potekala, so bili razstavljeni
tudi plakati, ki so jih na temo pomena pitne
vode v družbi pripravili ljubljanske gimnazijke
in gimnazijci.
Na fotografiji: Dialog o prihodnosti oskrbe
s pitno vodo bodo vodili odločevalci (z leve
proti desni): Zdenka Grozde, direktorica JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, Zoran Janković,
župan MOL, in Krištof Mlakar, začasni direktor
JP Vodovod – Kanalizacija.
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Prenovljene spletne strani
Vabljeni k obisku prenovljenih, dopolnjenih in še bolj preglednih
spletnih strani JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana in vključenih javnih podjetij, ki v novi preobleki delujejo od 2. aprila. Na naslovu
www.jh-lj.si boste našli koristne informacije o vseh javnih podjetjih, njihovih storitvah in poslovanju, navodila in kontaktne podatke, ter tudi elektronsko različico doslej izdanih številk Urbana.

Hitre novičke
Zabavne sobote na tržnici

Ljubljana je praznovala

Mestna občina Ljubljana je 9. maj, praznik Ljubljane, obeležila s slavnostno sejo Mestnega
sveta, na kateri so na dvorišču Ljubljanskega
gradu podelili nazive častnega meščana ter
nagrade in plakete mesta. Goste je nagovoril
župan Zoran Janković, ki je med drugim povedal, da je 9. maj dan, ko se spominjamo zmage miru in svobode ter dan, ko se z mislijo na
dosežke iz preteklosti pogumno usmerjamo
v prihodnost. »Želimo si živahne in privlačne
prestolnice, ki bo živela in dihala z nami, želimo si čiste, urejene in varne Ljubljane, v kateri
bomo z veseljem živeli. Ljubljane ne damo in
prav njena zgodovina in dosežki pred 62 leti
ter dejanja pred 16 leti nas polnijo z voljo in
optimizmom, da nam bo uspelo,« je še povedal župan in zaključil z besedami: »Ob največjem prazniku našega mesta vsem Ljubljančankam in Ljubljančanom iskreno čestitam in
vas vljudno vabim, da se nam v prizadevanjih
za lepšo in boljšo Ljubljano pridružite.« Naziv
častnega meščana oziroma meščanke so letos
prejeli dr. Kristina Brenkova, pisateljica, prevajalka in urednica, Milan Kučan, prvi predsednik
samostojne Slovenije ter Tone Pavček, pesnik,
prevajalec in urednik.
V okviru praznovanja mestnega praznika pa je
letos že 51. potekala tudi športno-rekreativna
prireditev Pot ob žici, ki je vrhunec dosegla v
soboto, 12. maja, z rekreativnim pohodom po
Poti ob žici ter teki trojk. Prireditve se je v treh
dneh udeležilo več kot 25 tisoč ljudi. Celotno,
35 kilometrov dolgo pot ob žici, je prehodilo
nekaj več kot dva tisoč rekreativcev. Med njimi
je bila tudi sodelavka z Javnega stanovanjskega sklada MOL Leonida Rijavec Rožanc, ki se je
na pot podala v družbi moža in 9,5 mesečnega sinka Miha. »Na poti smo vztrajali od 8. ure
zjutraj do pol pete popoldne. Na začetku sicer
nismo nameravali prehoditi celotne poti, ko
pa smo za seboj puščali kilometre in je malček
užival v svežem zraku in guganju vozička po
peščeni poti, je bil celoten krog hitro sklenjen.
Občutki na cilju so bili nepopisni,« je povedala
Leonida in obljubila, da prihodnje leto znova
računajo na celotnih 35 kilometrov.
Mestni praznik se je zaključil z zabavo na Prešernovem trgu, kjer so organizatorji poskrbeli
za glasbo in ples. Nastopili so Orkester slovenske policije, Plesna skupina Kazina, Partizanski
pevski zbor ter skupina Rock’n’Band.

Da bi obred sobotnega nakupovanja na
osrednji tržnici še popestrili, si v Ljubljanskih
tržnicah prizadevajo z vrsto sobotnih prireditev, med katerimi so številne postale že tradicionalne. Tudi v preteklih mesecih jih je bilo
kar nekaj, naslednja pa bo Dan suhe robe 16.
junija.
Zadnji dan marca je na Pogačarjevem trgu
potekala prireditev »Velika noč na podeželju«.
Predstavilo se je kar 55 kmetij ter društev s
celotnega slovenskega podeželja, ki so obiskovalcem prikazali življenje na podeželju ter
jim ga približali z zanimivimi opravili domače obrti. Prišli so tudi številni ugledni gostje,
med njimi ljubljanski župan Zoran Janković,
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc, predsednik KGZS Peter Vrisk ter
predsednik državnega sveta Janez Sušnik.
V soboto, 14. aprila, pa je potekala prireditev
»Dobrote slovenskih kmetij«, na kateri se je
predstavilo 45 kmetij s Ptuja in okolice. Kmetijski pridelovalci so se predstavili z nagrajenimi
krušnimi izdelki, domačimi siri, mesnimi izdelki, vrhunskimi vini, pecivi in drugimi domačimi dobrotami, ki spadajo med tradicionalne
izdelke slovenskega podeželja. Obiskovalci
so bili nad domačimi dobrotami navdušeni,
za družabno dogajanje na prireditvah pa so
poskrbeli domači pevci in igralci, folklorne
skupine in Radio Veseljak.
Naslednji so Ljubljano obiskali Prekmurci,
in sicer 12. maja v okviru prireditve »Diši po
Prekmurju«. Prekmurje slovi kot dežela gostoljubnih ljudi in pokrajina izobilja vonjev in
okusov, da bi lahko njihove dobrote poskusili
tudi v Ljubljani, pa so priskočili na pomoč v
Društvu za promocijo in zaščito Prekmurskih
dobrot. Obiskovalci so lahko izbirali med zaščitenimi izdelki, kot sta Prekmurska gibanica in Prekmurska šunka, ekološko pridelano
hrano, poskusili pa so lahko tudi kakovostna
prekmurska vina. Na prireditvi so se predstavili
tudi gostinci iz Prekmurja z domačimi jedmi,
predvsem s pristnim bogračem, v kuhanju
katerega so se nad kotli na odprtem ognju
preskusile tudi ekipe znanih Prekmurcev, ki
živijo in delajo v Ljubljani. Za kulturni in zabavni program so skrbeli “Beltinška folklora s
Srakovo bando”, ciganska zasedba “Zoltan” in
radio Veseljak.

Mladi z junijsko mesečno nalepko
vse poletje
LPP je letos, že peto leto zapored, učencem,
dijakom in študentom s šolsko in kombinirano šolsko mesečno vozovnico zagotovil
ugodnost nakupa junijske nalepke, s katero
se bodo lahko zapeljali z Mestnim potniškim prometom tudi v juliju in avgustu. Nalepka bo veljavna do 5.septembra. Akcija se
je v preteklih letih izkazala za uspešno, saj
se število prodanih nalepk vsako leto povečuje. Junija 2005 so tako prodali 22.362 nalepk, junija 2006 pa 23.359 nalepk. S to tradicionalno akcijo želi LPP mladim omogočiti
brezskrben prevoz v mesto in domov.

Z LPP tudi letos v Živalski vrt

Potnice in potniki LPP bodo lahko tudi letos v
centru mesta vstopili na linijo Kolodvor - ZOO
in se zapeljali na ogled Živalskega vrta. Linija
bo nudila povezavo Trg Osvobodilne fronte
(Kolodvor) - Slovenska - Šubičeva - Prešernova - Erjavčeva - Cesta 27. aprila - Večna pot –
ZOO, tako da jo bodo potniki lahko uporabljali
tudi za druge poti. Lani se je na liniji od 1. julija
do 30. septembra peljalo 3414 potnikov, letos
pa bo obratovala od 1. maja do 31. oktobra,
saj LPP v sodelovanju z MOL in Zavodom za
turizem želi, da bi linija čim bolj zaživela. LPP
bo o liniji obveščal na www.lpp.si, na prikazovalnikih v avtobusih, promocijsko gradivo pa
bo na voljo tudi v Živalskem vrtu in poslovalnicah TIC.
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Na žaru
RECEPT Z LJUBLJANSKIH TRŽNIC

Žar je priljubljen po vsem svetu, saj nanj lahko vržemo praktično vse, pa
še kot družaben dogodek je nadvse prijeten. Poletja brez vsaj ene »žar
žurke« si skoraj ne moremo predstavljati, zato tokrat trije slastni predlogi
za nekoliko drugačne dobrote na žaru. Vsi recepti so za štiri osebe.

Svinjska rebrca z marinado

Za marinado na olju ali svinjski masti (boljši
okus, a manj zdravo) prepražimo nasekljano
manjšo čebulo in ji dodamo 4 žlice paradižnikovega kečapa, 5 žlic vode, 3 žlice worcesterske omake, 2 žlici vinskega kisa, 4 žlice
limoninega soka, 2 žlici sladkorja ter dve mali
žlički gorčice, eno žličko posušene bazilike,
pol žličke čilija v prahu in sol po okusu. Rebrca
narežemo, položimo v marinado in pustimo v
hladilniku stati vsaj tri ure, še bolje pa bo, če
jih damo »v paco« že kar zjutraj. Ko je žar vroč,
rebrca vržemo gor in jih pečemo približno pol
ure. Med peko jih seveda obrnemo in obvezno polivamo s preostalo marinado.

Nabodala z mečarico in zelenjavo

Dve rdeči čebuli razrežemo na četrtine, eno rdečo
in eno zeleno papriko pa na osmine. Približno 800 g
fileja mečarice narežemo na 20 kock. Na štiri kovinska ali lesena nabodala (če uporabimo slednja, jih
prej namočimo v mrzli vodi, da se ne zažgejo) izmenično nataknemo po pet kock mečarice, dva kosa
čebule, dva kosa rdeče in dva kosa zelene paprike.
Za omako v posodici zmešamo 5 žlic olivnega olja,
strt česnov strok, velik ščep suhega origana ter sol
in poper. S kuhinjskim čopičem omako namažemo
po nabodalih in jih damo na žar. Pečejo se okoli 10
minut, pri čemer jih moramo večkrat obrniti. Vsakič
jih ponovno namažemo z omako, pečena pa so, ko
se na zelenjavi pričnejo pojavljati črni robovi.

Sir na žaru

Odlična jed za vegetarijance in tiste, ki pazijo
na težo, je na žaru pečeni beli sir. A za žar ni primeren vsak, saj se med peko ne sme topiti ali
razpasti na koščke. Najbolje je, da vprašate prodajalko v trgovini, preizkušen pa je beli sir za žar
O’limc. Priprava jedi ne bi mogla biti bolj enostavna – sir narežemo na poljubne rezine, ne
pretanke in ne predebele. Brez dodatkov jih z
obeh strani popečemo na žaru in jih položimo
na očiščeno svežo rukolo, ki smo jo pokapali z
balzamičnim kisom in malo posolili. Po želji lahko posujemo s praženimi sezamovim semeni
ali pinjolami, zraven pa se krasno podajo tudi
na tanko narezani surovi sveži šampinjoni.

Morda niste vedeli .................................................................
...da naj bi zmaj v ljubljanskem grbu predstavljal
strašno močvirsko pošast, s katero se je boril in
jo ubil Jazon, poglavar Argonavtov.
... da so Rimljani do današnjih naselij Dravlje,
Koseze in Šiška speljali vodovod iz izvira Zlatek
v Podutiku, ki je bil v rabi še leta 1737.
...da bi, kot kažejo rezultati spletne ankete,
skoraj 40 odstotkov sodelujočih spremljalo pogrebno svečanost preko spleta.
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...da je bila Tržnica Moste zgrajena leta 1957,
današnjo podobo pa je dobila leta 1981. Njen
pokriti del obsega 700 kvadratnih metrov in
ima kar tri nadstropja.
...da proces razpada navadne plastenke poteka
450 let in da danes proizvedemo kar dvajsetkrat več plastike, kot pred petdesetimi leti.
...da je na spletni stani Parkirišč nova aplikacija,
na kateri lahko za parkirišča Krekov trg, Petkov-

škovo I, Mirje, Tivoli I in garažno hišo Kozolec
preverite število prostih parkirnih mest.
...da si lahko v Tehniškem muzeju v Bistri ogledate znameniti tramvajski voz št. 5, eno prvih
ljubljanskih tramvajskih vozil iz leta 1901. S pomočjo LPP ga je restavriral mag. Tadej Brate.
...da je plin za ogrevanje po svoji naravi brez vonja. Značilni neprijetni vonj mu dodajajo, da ga
lahko zaznamo in ustrezno ukrepamo.

Dogodki v juniju ....................................................................
Šukar - romska glasba, Dvorana Media Park, 14.6.2007
Poletna muzejska noč – brezplačen vstop v galerije in muzeje in zaključna zabava v MGLC, Grad Tivoli, 16.6.2007
Vaya Con Dios (Belgija) - pop koncert, Križanke, 18. in 19.6.2007
Marilyn Manson (ZDA) - metal koncert, Križanke, 20.6.2007
Kresna noč - nočno vodstvo po Živalskem vrtu, Živalski vrt Ljubljana, 21.6.2007
Jazz festival Krakov trn - Plečnikov amfiteater na nabrežju Gradaščice, Krakovo, od 21. do 23.6.2007
Arsen Dedić in Gabi Novak (Hrvaška) s prijatelji – koncert šansonov, Križanke, 22.6.2007
»Poletna noč« - Big Band in Simfoniki RTV Slovenija, Križanke, 26.6.2007
48. Jazz festival Ljubljana - Cankarjev dom in Križanke, od 27. do 30.6.2007
Festival svetlobe: Detektivi svetlobe - Galerija Kresija, KUD France Prešeren in Plečnikov podhod (pri parku Zvezda), do 30.6.2007
Ana Desetnica - festival pouličnih gledališč, ulice, trgi in parki v središču mesta, od 27.6. do 1.7.2007
Knjižnica pod krošnjami - Park Tivoli, vsak petek, soboto in nedeljo med 10. in 19. uro do 29.7.2007
Dunja Wedam: Odsevi Ljubljanice - fotografije, nabrežje Ljubljanice med pristanom Ribji trg in Čevljarskim mostom, do 1.8.2007

...................................................................... Dogodki v juliju
A. Borodin: Knez Igor – ljubljanska premiera opere A. Borodina v koprodukciji Opere in baleta SNG Maribor, SNG Opera in balet Ljubljana ter
Festivala Ljubljana, Križanke, 2., 4. in 5.7.2007
Plavalne počitnicev Ljubljani - športne in zabavne aktivnosti za otroke, kopališče Laguna, Ježica, od 2.7. do 17.8.2007
Pink (ZDA) – pop rock koncert, Dvorana Tivoli, 5.7.2007
Kvalifikacijska dirka za svetovno prvenstvo v speedwayu - polfinale, Stadion Ilirija, 8.7.2007
Glasba iz Umazanega plesa - Produkcija: West End International Ltd., London, Križanke, 10. in 12.7.2007
Film pod zvezdami – Ljubljanski grad, Grajsko dvorišče, od 13. do 29.7.2007
X. mednarodna likovna galerija Križanke – od 15. do 19.7.2007
G. Verdi: Aida – Litovska državna opera in balet, Cankarjev dom, 17.7.2007
Ōki Izumi (Japonska) – razstava instalacij v steklu, Mestna galerija 1, od 19.7. do 26.8.2007
Dobimo se pred Škucem in Škuceva tržnica – cikel umetniških in zabavnih uličnih dogodkov, pred galerijo ŠKUC, od 20. do 28.7.2007
Plakatna afera 1987, 20 let potem – razstava, Muzej novejše zgodovine, do 25.8.2007
Izgubljeni pogledi: Ljubljana nekoč in danes – razstava fotografij, Knjižnica Otona Župančiča, do 31.8.2007

Dogodki v avgustu ..............................................................
Trnfest - KUD France Prešeren, od 1. do 31.8.2007
Los Romeros - kvartet kitar, Slovenska filharmonija, 1.8.2007
C. Orff: Carmina Burana – Zbor Philharmonia Chorus (London), Ansambel tolkal in klavirjev König, Slovenska filharmonija, 9.8.2007
Poletna šola Aikida – Bu-ba center, Vodovodna 25, od 13. do 26.8.2007
Thomas Naskovsky (ZDA) – razstava, Mestna galerija 2 - prostori stalne zbirke, od 13.8. do 10.9.2007
Rokov sejem – sejem domače obrti s kulturno-zabavnim programom, Rokov trg v Dravljah, 19.8.2007
Vlado Kreslin z gosti – Križanke, 21.8.2007
»Čas za malo nežnosti« - koncert Zorana Predina in Mirijam Kalin, Križanke, 24.8.2007
M. Musorgski: Boris Godunov – opera v izvedbi Akademskega državnega Bolšoj teatera iz Rusije, Cankarjev dom, 27., 28. in 29.8.2007
Tesla electric company – predstava, režija Tomaž Pandur, Križanke, 28.8.2007
Mednarodna konferenca o gospodarjenju z odpadki, okoljski geotehnologiji in globalnem trajnostnem razvoju (ICWEMEGGSD ‘07) - Grand hotel
Union Executive, od 28. do 30.8.2007
Noč v Stari Ljubljani – staro mestno jedro, od 29.8. do 1.9.2007
Izraelska filharmonija - dirigent: Zubin Mehta, Cankarjev dom, 30.8.2007
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Elektronski naslov:
urban@jh-lj.si
Spletno mesto:
www.jh-lj.si

Naklada:
Izhaja štirikrat letno
v nakladi 2.500 izvodov

Fotografije:
Miha Fras, Špela
Verbič, ter arhiv JHL,
javnih podjetij, MOL in
Festivala Ljubljana

Produkcija in tisk:
Abografika d.o.o.

Prelom:
Jaka Miklič

Oblikovanje:
Športnet

Uredništvo:
Gregor Kos
Mojca Kuk
Valter Nemec
Rechelle Narat
Franc Vizjak
Darja Pungerčar
Hine Mavsar
Tamara Deu

Izvršna urednica:
Špela Verbič

Glavna urednica:
Justina Simčič

JAVNI HOLDING
Ljubljana, d.o.o.
Dalmatinova ulica 1,
1000 Ljubljana
Tel. 01 474 08 23

Interno glasilo
JAVNEGA HOLDINGA
Ljubljana, javnih podjetij
in Mestne občine
Ljubljana

