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S skupnimi prizadevanji bo Ljubljana 
najlepše mesto na svetu

Spoštovane sodelavke in sodelavci!
Po še ne desetih mesecih županovanja v Mestni 
občini Ljubljana z veseljem in ponosom ugo-
tavljam, da so v prestolnici, ki je v preteklosti 
predolgo spala, že vidne prve konkretne spre-
membe, ki so rezultat našega sodelovanja in 
uspešnega dela. Ti rezultati pa so šele začetek v 
nizu novosti in izboljšav, ki jih bodo v prihodnje 
deležni Ljubljančani in Ljubljančanke ter zaradi 
katerih bo naše mesto še lepše in privlačnejše.  
Za uspešno realizacijo zastavljenih ciljev in pro-
jektov ter za zadovoljstvo občank in občanov 
pa je osnovni pogoj aktivno in učinkovito so-
delovanje vseh zaposlenih v MOL, kamor poleg 
služb in oddelkov mestne uprave vedno prište-
vam tudi vsa podjetja in zavode, katerih usta-
noviteljica je MOL. Ob mojem prihodu je bilo 
medsebojnega sodelovanja med vami bistve-
no premalo in ocenjujem, da je bil v preteklih 
letih prav to eden pomembnejših razlogov za 

slabše rezultate. Prepričan sem, da smo ena eki-
pa, ki mora delovati in dihati skupaj. Vsi skupaj 
predstavljamo obraz Ljubljane in smo odgovor-
ni za dobro ime naše prestolnice doma in izven 
slovenskih meja.
Da bi bilo poslovanje MOL v prihodnje stro-
škovno bolj učinkovito in da bi našim občanom 
lahko zagotovili še kakovostnejšo storitev, smo 
se, skladno s predvolilnimi obljubami, odločili 
za reorganizacijo in novo sistemizacijo, ki je v 
mestni upravi že zaključena – avgusta je bilo 
imenovanih 17 načelnikov oziroma vodij, sledi 
pa reorganizacija holdinga, kjer bo med dru-
gim nujna ureditev lastniškega odnosa z drža-
vo, predvsem redefinicija lastništva TE-TOLa, s 
ciljem, da preide podjetje v 100-odstotno last 
MOL, s čimer bo omogočena tesna povezanost 
z Energetiko Ljubljana. Učinkovitost sodelo-
vanja oddelkov mestne uprave in holdinških 
podjetij je ključnega pomena tudi in predvsem 
zaradi projektnega dela, saj ne bomo dopustili, 
da bi se, kot je bilo to v navadi prej, ceste več-
krat razkopavale zaradi terminske neusklajeno-

sti oddelkov in podjetij. Trenutno izvajamo tudi 
analizo morebitnega združevanja podjetij, ki bo 
navedeno omogočilo.  
Na svojih obiskih in na dnevu odprtih vrat sem 
številne med vami že osebno spoznal, s preo-
stalimi pa se bom srečal v prihodnjih mesecih. 
Prepričan sem, da smo ekipa zmagovalcev 
- ekipa, ki bo svoje cilje dosegla in obljubljeno 
uresničila. K skupnim uspehom bo lahko pri-
speval vsak med vami, ki hoče, zmore in zna. Po 
drugi strani pa, kot smo že dokazali, nikakor ne 
bomo tolerirali lenobe in nepoštenosti, ampak 
ju bomo dosledno preganjali. V Mestni občini 
Ljubljana bo vladalo medsebojno spoštovanje 
in sodelovanje, proaktivnost in prepričanje v 
uspeh.
Vabim in pozivam vas, da skupaj okrepimo 
blagovno znamko Ljubljane in povečamo njen 
ugled ter ustvarimo mesto, kjer bomo najraje 
živeli. Z našimi prizadevanji bo Ljubljana najlep-
še mesto na svetu!

Zoran Janković
župan

Foto: Arhiv Zavoda za turizem Ljubljana 
Foto na naslovnici: Dunja Wedam - Arhiv Zavoda za turizem Ljubljana
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Javni holding Ljubljana (JHL) čaka konec leta večja sprememba, saj bo 
edini družbenik v javnih podjetjih Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale 
postala Mestna občina Ljubljana (MOL), kar pomeni, da ne bodo več 
delovala v okviru JHL. Omenjena javna podjetja, za razliko od ostalih 
štirih, izvajajo gospodarske javne službe le na območju MOL, zato je 
za njihov nadaljnji razvoj vitalnega pomena, da je njihov edini lastnik 
tista lokalna skupnost, na območju katere izvajajo svojo primarno 
dejavnost.

Ob nastopu mandata je župan Zoran Jan-
ković na skupščini JHL osmim primestnim 
občinam, ki so poleg MOL družbeniki JHL, 
predlagal, da razmislijo o prenosu poslov-
nega deleža v omenjenih javnih podjetjih 
iz JHL na MOL. Zakaj? S prenosom poslov-
nega deleža v navedenih podjetjih bi bilo 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic hitrejše 
in učinkovitejše, s tem pa bi tudi izvajanje 
gospodarskih javnih služb postalo bolj ra-
cionalno in kakovostnejše, kar je primarna 
naloga lokalne skupnosti. 
V nadaljevanju so predlog najprej potrdili 
občinski sveti primestnih občin in mestni 
svet MOL, ki je 9. julija pooblastil župana 
za podpis pogodb o prenosu poslovnih 
deležev. 
S prenosom so soglašali tudi družbeniki 
JHL, kar so potrdili na seji skupščine 20. 
julija. Župan Zoran Janković in direktorica 
JHL Zdenka Grozde sta omenjene pogodbe 
podpisala 23. julija, v njih pa je določeno, 
da se bo prenos poslovnih deležev do-
končno izvršil na zadnji dan letošnjega leta. 
Takrat bodo podpisani tudi Akti o ustano-
vitvi družb Parkirišča javno podjetje d.o.o., 
Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o. 
in Žale, javno podjetje d.o.o. Njihov edini 

Prenos poslovnega deleža treh javnih podjetij

družbenik bo Mestna občina Ljubljana, ki 
bo svoje ustanoviteljske pravice izvrševala 
preko mestnega sveta, kar pomeni, da bo 
ta sprejemal vse najpomembnejše akte 
poslovanja javnih podjetij, kot so letna po-
ročila, poslovni načrti, cene javnih storitev, 
prav tako pa bo imenoval člane nadzornih 
svetov in direktorje družb. 
Opisana sprememba za zaposlene (konec 
leta 2006 jih je bilo skupno 226) ne pomeni 
večjih organizacijskih sprememb. Ob tem 
pa se jim ponuja priložnost izkoristiti spre-
membo kot dodaten motiv  za ustvarjanje 
še bolj prijaznega mesta. V Aktih o ustano-
vitvi družb z omejeno odgovornostjo, ki 
opredeljujejo vstop novega družbenika, je 
predvidena sprememba v zmanjšanju šte-
vila članov nadzornega sveta, ki bo z uvelja-
vitvijo novega akta postal tričlanski. V nad-
zornih svetih obravnavanih javnih podjetij 
ne bo več predstavnikov primestnih občin. 
Kot nadomestilo za svoje poslovne deleže v 
javnih podjetjih Ljubljanske Tržnice, Parkiri-
šča in Žale bodo primestne občine deležne 
vlaganj v izgradnjo in obnovo vodovodne 
in kanalizacijske infrastrukture preko JP Vo-
dovod-Kanalizacija. Nadomestilo v obliki 
tovrstnih investicij bo za vsako primestno 

JAVNI HOLDING Ljubljana

Z izločitvijo javnih podjetij Ljubljanske 
tržnice, Parkirišča in Žale iz JHL in pre-
nosom lastništva na MOL bo izvrševa-
nje ustanoviteljskih pravic hitrejše in 
učinkovitejše. S tem bo izvajanje javnih 
gospodarskih služb postalo bolj racio-
nalno in  kakovostnejše, kar je primar-
na naloga lokalne skupnosti.

Foto: Arhiv Zavoda za turizem Ljubljana (J.Skok, D.Wedam) in arhiv JP Parkirišča

občino enako višini pripadajočega dele-
ža na osnovnem kapitalu vseh treh javnih 
podjetij. 
Zneski nadomestil za infrastrukturo, ki bo 
obnovljena ali zgrajena v letih 2008 in 2009, 
so po občinah naslednji: Občina Medvode 
392.560 EUR, Občina Brezovica 282.152 
EUR, Občina Dobrova – Polhov Gradec 
220.815 EUR, Občina Ig 187.079 EUR, Ob-
čina Škofljica 184.012 EUR, Občina Dol pri 
Ljubljani 128.809 EUR, Občina Horjul 87.917 
EUR, Občina Velike Lašče 39.869 EUR. 
Skupni znesek nadomestila v obliki investi-
cij znaša 1.523.213 EUR. V ta namen bo JP 
Vodovod – Kanalizacija vključilo predvide-
ne investicije primestnih občin v svoje po-
slovne načrte za leti 2008 in 2009. 
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JAVNO PODJETJE LPP

V LPP so poletje preživeli nadvse delovno, saj so pripravili zahteven projekt 
sprememb linij Mestnega javnega linijskega prevoza, ki so začele veljati 3. 
septembra. Spremembe vključujejo uvedbo nekaterih novih linij, podaljšanje 
oziroma povezovanje nekaterih obstoječih linij ter ukinitev končnih postajališč 
v strogem centru mesta, kar bo omogočilo tudi izpolnitev županove predvolilne 
obljube o popolni zapori mestnega jedra za ves promet. 

V LPP so poskrbeli za dobro obveščenost javno-
sti o spremembah, kar je za uporabnike seveda 
ključnega pomena. Skupaj z MOL so pripravili 
predstavitev za Četrtne skupnosti, ki so poda-
le dodatna mnenja, in novinarsko konferenco, 
pripravili so priročno knjižico z vsemi informaci-
jami in zemljevidi, ki so jo prejela vsa gospodinj-
stva in ki je potnikom na voljo tudi v Potniških 
centrih LPP, na kiosku Bavarski dvor, v vseh Tu-
ristično-informacijskih centrih in na Avtobusni 
postaji Ljubljana, ter s plakati opremili postajali-
šča. Prav tako so vse informacije kadarkoli hitro 
dostopne na njihovi spletni strani na naslovu 
www.lpp.si, na mobilni spletni strani http://
mobi.lpp.si ter na spletnih straneh www.ljublja-
na.si in www.jh-lj.si. K sodelovanju so povabili 
tudi vse uporabnike, katerih mnenja, predloge 
in pobude o spremembah bodo do konca leta 
sprejemali na telefonski številki 01/582 25 06 in 
na elektronskem naslovu mail@lpp.si. 
Glede na široko dostopnost informacij o spre-
membah se bomo v Urbanu bolj posvetili ra-
zlogom zanje in prednostim, ki jih prinašajo. 
Osnovno poslanstvo sprememb je mestno je-
dro razbremeniti motornega prometa, s čimer 
bi ga obudili in dovolili, da bo kulturna dedišči-
na, na katero moramo biti ponosni in jo ohra-
njati, lahko končno zaživela v vsej svoji lepoti in 
postala s pestro ponudbo še prijaznejša za dru-
ženje in kakovostno preživljanje prostega časa. 

Prednosti so številne
Spremembe bodo za uporabnike prinesle 
tudi vrsto prednosti, kot so manj prestopa-
nja zaradi večje količine neposrednih pove-
zav, hitrejše in udobnejše potovanje do cilja, 
vzpostavitev povezav z doslej zapostavljeni-
mi območji MOL,  vzpostavitev povezav med 
potovalnimi točkami, ki doslej med seboj 
niso bile povezane, ter vzpostavitev hitrej-
ših povezav med določenimi območji. Tako 
bodo s potekom novih linij povezavo s sre-
diščem mesta dobila območja Roška cesta, 
Župančičeva jama, NS Rudnik (po Jurčkovi) 
in Bokalci, povezani bosta tudi dve naku-
povalni območji NS Rudnik in BTC, direktno 
povezavo z Avtobusno postajo pridobiva 
tudi Šiška, ki bo imela tudi hitro povezavo z 
Bežigradom. 
Zaradi ukinitve oziroma prestavitve nekaterih 
postajališč v središču mesta dostop do sle-
dnjega ne bo okrnjen, saj bo minimalna od-
daljenost postajališča do najožjega središča 
tristo metrov, maksimalna pa šesto metrov. 
V LPP bodo za zagotavljanje teh sprememb 
poleg petih dodatnih avtobusov prevozi-
li skoraj 354 tisoč več kilometrov na leto in 
opravili dobrih 25 tisoč več delovnih ur na 
leto, spremembe pa na finančni ravni prina-
šajo nekaj več kot 571 tisoč evrov dodatnih 
stroškov letno. 

Zadovoljstvo uporabnikov bo pokazal čas
Poleg že omenjenih prednosti, ki jih prinašajo 
spremembe, so bile slednje potrebne tudi zato, 
da bi se povečala pretočnost prometa na izbra-
nih prometnih točkah ter da bi se na osnovi ra-
zumnejših povezav povečala potovalna hitrost 
oziroma skrajšal potovalni čas, kar je bistveno 
za zadovoljstvo potnikov s storitvami javnega 
prevoza. Skladno z vizijo MOL je bilo potrebno 
najti najboljše rešitve za prometno ureditev 
centra mesta, ob tem ohraniti najboljšo mo-
žno dostopnost mestnega središča ter zastaviti 
spremembe skladno z vizijo razvoja P+R parki-
rišč in možnosti za njihovo nadaljnjo širitev. 

Veliko zahtevnih ciljev za uresničitev torej, kako 
jim bodo spremembe zadostile in kako bodo z 
njimi zadovoljni uporabniki, pa bo pokazal čas, 
čeprav bo razlika vidna in občutna takoj - pred-
vsem v najožjem mestnem središču, saj bodo 
od 3. septembra Wolfova ulica, Prešernov trg in 
del Stritarjeve ulice zaprti za ves promet. Izjema 
bo dostava za vozila do 3,5 T, ki bo možna vsak 
delovni dan med 7. in 9.30 uro, ko bo zagoto-
vljen tudi dostop za vozila Snage brez omeji-
tve tonaže. Izven tega časa bo promet v tem 
območju dovoljen izključno za intervencijska 
vozila, zaradi popolne zapore izgubljena parkir-
na mesta stanovalcev centra ter postajališča za 
taksiste pa bo MOL nadomestila z novimi. 

S spremembami linij do središča brez prometa



Glede na to, da bo Slovenija v prvi polovici pri-
hodnjega leta predsedovala Evropski uniji, je 
ukrepanje nujno, zato so se na Mestni občini 
Ljubljana odločili, da bodo ob tej priložnosti 
polepšali vsaj tiste stavbe in javne prostore na 
Slovenski, ki sramotno propadajo, in vsaj zača-
sno oživili prazne poslovne prostore ob njej. 
Glavni cilji ureditve Slovenske ceste so: 
- izboljšati videz ulice, ki jo zaznamujejo pro-
padajoče fasade, nezazidane parcele, večna 
gradbišča, prazni lokali, pomanjkljiva ulična 
oprema, neurejeni podhodi in pasaže;
- javnosti pokazati bogastvo možnosti za pre-
urejanje Slovenske ceste v prihodnosti;
- spodbuditi zanimanje države za urejanje re-
prezentativnih prostorov glavnega mesta. 
V okviru prizadevanj za razbremenitev me-
stnega središča prometa predvsem osebnih 
avtomobilov načrtujejo, da bi bil srednji del 
Slovenske ceste med Šubičevo in Gosposve-
tsko cesto namenjen le javnemu prometu 
in bi cesta postala še prijaznejša za pešce in 
kolesarje. Zato nameravajo na tem delu ceste 
večkrat organizirati razne družabne dogodke, 
da se bodo Ljubljančani na razširjen prostor za 
pešce navadili.      

Nebotičnik ponovno ponos mesta
K urejenemu videzu Slovenske ceste bo vseka-
kor največ pripomogla akcija »Ljubljana, moje 
mesto«, v okviru katere Mestna občina Ljublja-

Mestni projekt ureditve Slovenske ceste

na sofinancira obnove lupin in streh stavb, še 
posebej tistih, ki imajo zgodovinsko in arhitek-
turno vrednost. Primerno urejene fasade starih 
stavb namreč krasijo javno podobo mesta in 
pomembno prispevajo k ohranjanju skupne-
ga zgodovinskega spomina. V letošnjem letu 
je največ programa »Ljubljana, moje mesto« 
namenjenega prav prenovi stavbnih lupin ob 
Slovenski cesti, ki jih bodo le za to priložnost 
sofinancirali z deležem 49 odstotkov, ne glede 
na njihov status. Poleg tega bodo lastnikom 
omogočili pridobiti ugodna stanovanjska po-
sojila z nizko obrestno mero, ki jih razpisuje 
Javni stanovanjski sklad MOL. 
Še posebej je razveseljivo dejstvo, da so se 
za obnovo lupine letos končno odločili tudi 
stanovalci Nebotičnika, katerega prenova se 
je že začela v začetku avgusta, trajala pa naj 
bi približno pol leta. Vrednost del je ocenjena 
na dobrih 650 tisoč evrov, od tega pa bo, kot 
že rečeno, skoraj polovico sredstev zagotovila 
Mestna občina Ljubljana. Ob tem hkrati pote-
ka tudi prenova fasade stavbe Banke Slovenije 
na Slovenski 35, pri kateri občina finančno ne 
sodeluje, vsekakor pa bo tudi ta prenova po-
membno prispevala k lepši podobi osrednje-
ga dela Slovenske ceste. 

V sodelovanju s stroko in lastniki
V pripravi je prav tako dolgo pričakovana ob-
nova fasade še ene znamenite stavbe ob Slo-
venski cesti, Kozolca, postopki pred začetkom 

prenove pa potekajo med drugimi še za Hri-
barjevo hišo na Slovenski 46, Gorupovo hišo 
na vogalu Rimske in Slovenske ceste, stavbo 
Ria na Slovenski 28 in stavbo, v kateri posluje 
Kompas na Slovenski 36.  
Mestna občina Ljubljana je za obnovo stavb-
nih lupin v okviru projekta »Ljubljana, moje 
mesto« v letošnjem proračunu namenila več 
kot 1,3 milijona evrov, v osnutku rebalansa 
k proračunu pa so za obnove stavb ob Slo-
venski cesti načrtovana še dodatna sredstva. 
K urejenosti Slovenske ceste bosta vsekakor 
pripomogli tudi prenovi Plečnikovega pod-
hoda pri parku Zvezda in stopnic v podhodu 
Ajdovščina, ki trenutno potekata. Prenovi bo-
sta omogočili oživiti tudi tamkajšnje prazne 
poslovne prostore, sicer pa so ob Slovenski 
cesti v naslednjem letu načrtovana še nova 
gradbišča, vendar pa več o tem ob naslednjih 
priložnostih.  
Projekt ureditve Slovenske ceste vodi pod-
župan prof. Janez Koželj, ki je k sodelovanju 
povabil širok krog oblikovalcev z različnih po-
dročij in lastnike poslovnih stavb ob Slovenski 
cesti, ki so predlagali svoje zamisli. Predstavi-
tev projekta, ki je v Mestni hiši potekala konec 
maja, je bila dobro obiskana, predstavljenih je 
bilo več različnih projektov oživitve in ureditve 
ceste, ki so bili deležni široke podpore udele-
žencev. 
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Slovenska cesta je osrednji del najdaljše ceste skozi Ljubljano, je glavna 
ulica prestolnice Slovenije in nosi ime po naši državi. Kot taka bi morala 
predstavljati glavno mestno alejo, ki bi se že na prvi pogled globoko vtisnila 
v spomin tako prebivalcem kot obiskovalcem Ljubljane. Žal zaenkrat 
namesto tega glavna ulica kaže zapuščen, propadajoč in izumirajoč videz, 
ki kazi podobo celega mesta. 



»Brez nje bi se občani Ljubljane in 
okolice zadušili v odpadkih,« pred 
pogovorom z Marijo Rutter pove 
njen sodelavec. Marija je namreč 
že štirinajst let vodja delovne eno-
te Odvoz v Snagi, a se sama takšni 
označitvi nekoliko upre in na prvo 
mesto postavi svoje sodelavce. 
»Brez mene bi šlo, brez njih pa ni-
kakor,« pohvali svoje fante. »Oni so 
tisti, ki predstavljajo obraz podjetja 
med strankami na terenu in zelo jih 
cenim, saj je delo, ki ga opravljajo, 
zelo težavno.«

Da je odnos spoštovanja in delovnega prija-
teljstva vzajemen, se dokazuje tudi med pogo-
vorom za Urbana. Prav vsi, ki vstopijo v njeno 
pisarno ali jih srečava na hodniku in dvorišču, 
pridejo k njej s pristnim nasmehom, s katerim 
od nje tudi odidejo. Pogosto jo sodelavci z 
drobnimi pozornostmi tudi malo »pocrkljajo«, 
denimo s čokolado, ki jo ima neznansko rada. 
V enoti je poleg Marije še 250 zaposlenih, med 
njimi sta le še dve dami, a naša sogovornica 
pravi, da zato, ker je ženska na vodilnem me-
stu, nikoli ni imela težav. »Včasih je celo lažje, 
saj imamo ženske morda bolj razvito intuicijo, 
kako s kom komunicirati, in pri toliko različnih 
ljudeh je to zelo pomembno.« Prav komuni-
kacija z zaposlenimi in s strankami predstavlja 
velik kos njenega dela, seveda poleg priprave 
in vodenja projektov, priprave poročil in analiz. 
Ker je področje zbiranja odpadkov v zadnjem 
desetletju močno napredovalo, je dela veliko.
»Ko sem začela, smo zbirali le mešane in ko-
sovne odpadke, leta 1997 smo s premičnim 
zabojnikom začeli zbirati nevarne gospodinj-
ske odpadke, leta 2002 se je pričelo uvajanje 
ekoloških otokov za zbiranje ločenih frakcij, 
predlani pa smo uvedli še ločeno zbiranje bi-
oloških odpadkov. To je bil ogromen projekt, 
postavili smo okoli 15.000 zabojnikov, ljudi je 
bilo treba obvestiti in ozavestiti,« opiše hiter 
napredek Marija, ki z veseljem pove, da so 
deleži ločeno zbranih odpadkov iz leta v leto 
večji, tudi mediji vedno bolj poročajo v smislu 
ozaveščanja in ne kritiziranja, uspešno delo pa 

Pocrkljajo jo s čokolado
SNAGA JAVNO PODJETJE

dokazujeta tudi vedno več pohval ter nara-
ščajoče zanimanje meščanov za informacije o 
ločenem zbiranju.
Trenutno Marija dela na dveh večjih projektih. 
»Prvi je tlakovanje zbiralnic za ločene odpad-
ke, saj so zabojniki ekoloških otokov, slednjih 
je kar 1.500, zdaj marsikje postavljeni na mehki 
podlagi, kar je ob slabem vremenu zaradi bla-
ta in vdiranja koles zabojnikov neprijetno tako 
za odlagalce odpadkov kot za naše fante.« Ta 
projekt tudi vodi, pomembno pa sodeluje 
tudi pri uvedbi podzemnih zabojnikov, kar je 
še eden od velikih zalogajev. »Novih izzivov 
na tem delovnem mestu ne zmanjka, tu pa je 
seveda še redno delo, ki ga je tudi treba kako-
vostno opraviti – naj omenim le 40 tisoč črnih 
zabojnikov za mešane odpadke, za praznjenje 
katerih vsak dan skrbi 33 terenskih ekip,« vpo-
gled v obsežnost in s tem pomen dela enote 
razkrije Marija.
Pri vpogledu v svojo zasebnost je bolj zadrža-
na in se ob koncu pogovora raje vrne na zače-
tek, k svojim sodelavcem. »Res jih spoštujem, 
saj gre za delo, ki ga redkokdo želi opravljati. 
Naši fantje delajo v dežju, snegu, poletni vro-
čini, 1. januarja so ob 6. uri zjutraj že na terenu, 
plačilo pa je glede na težavnost, urnik dela in 
necenjenost med ljudmi prenizko. Moram pa 
pohvaliti tudi našega direktorja, ki veliko da 
na komunikacijo, s fanti iz naše enote pa je šel 
tudi že na teren, da se je iz prve roke spoznal z 
njihovim delom.«  
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Fine dame znajo narediti »kažin«

Za Branislavom Udovčičem je, kljub 
mladosti, kar pestra zaposlitvena 
pot, saj je delal že v Tkalnici 
Vižmarje, Tobačni tovarni, Velani, 
Tiskarni Ljudske pravice, bil je tudi 
varnostnik in še kaj bi se našlo. »Tja, 
kamor pridem jaz, firma propade,« 
se nagajivo smeje, a to ne bo čisto 
držalo. V Parkirišča Javnem podjetju 
je namreč zaposlen že deset let, pa 
se še kar dobro držijo. Med najbolj 
priljubljenimi pa njegovo delo ni – je 
namreč tisti, ki nam na nepravilno 
parkirano vozilo namesti lisice. 

»Čeprav smo mi le izvajalci priklopa z lisicami, 
pooblastila za odredbo pa ima mestno redar-
stvo, imamo stik s stranko mi, saj slednje ob 
priklopu ni pri vozilu, od odklepanju pa je. 
Takrat jih slišimo vse sorte, čeprav so se burni 
odzivi v zadnjem času malo umirili,« za začetek 
pove Branislav in nadaljuje z eno izmed zani-
mivih anekdot: »Nekoč smo odklepali avto, ka-
terega lastnik je že plačal odstranitev lisic, na 
isti ulici pa je bil olisičen še en avto, katerega 
lastnica je prav v tem trenutku prišla. Zahteva-
la je, da nemudoma odklenemo še njen avto, 
čeprav plačila še ni uredila. Kričala je in se na 
koncu celo ulegla pred naše službeno vozilo, 
češ, da se ne premakne, dokler ne odstranimo 
lisic z njenega avta. S kolegom sva pač pokli-
cala policijo in počakala, da so sicer očitno fino 
ljubljansko damo odpeljali možje v modrem.« 
Branislav pove, da zdaj zaklepajo večinoma le 
vozila, ki so parkirana na rezerviranih parkirnih 
površinah, kakršnih je v središču mesta kar 
nekaj, bodisi za stanovalce bodisi za vladne in 
druge inštitucije, v preteklosti pa so zaklepali 
tudi vozila, parkirana v peš conah in podob-
no. »Po zakonu smo dolžni lisice odkleniti v 
dveh urah po prejetem sporočilu, da je stranka 
plačala, vendar je naš odzivni čas od 15 do 20 
minut, odvisno od razdalje in razmer na cesti.« 
Branislav meni, da je najbolj problematična 
Peternelova ulica za stavbo Univerze v Ljublja-
ni, na kateri parkiranje ni dovoljeno, stoji pa na 
njej parkomat. »Ta ljudi zavede in precejšnja 

PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE
težava nastane pri tistih, ki plačajo parkirni li-
stek in z njim na armaturi parkirajo tam, kjer 
ni dovoljeno, kar povzroči še dodatno nejevo-
ljo,« eno od situacij, s katerimi se srečuje, opiše 
Branislav. 
Njegovo delo poteka izmensko, dopoldne ali 
popoldne ter vsako drugo soboto. »Imamo pa 
tudi nočno dežurstvo, čeprav ti ni treba biti na 
lokaciji. Nočna blagajna je na parkirišču na Kre-
kovem trgu in tako te včasih iz tople postelje 
vrže klic dežurnega parkiriščnika.« Ne morem 
se upreti vprašanju, če ima Branislav izkušnje 
tudi s kakšnimi znanimi obrazi. »Oh, seveda. 
Velika slovenska glasbena diva je enkrat čisto 
znorela in celo spravila redarja na zagovor, češ, 
da je bil nesramen. Tudi znani novinar, ki poro-
ča o Formuli 1, ni bil ravno uglajen, prav tako 
ne pevec, ki ga bogovi niso uslišali in je moral 
plačati kot vsak drug.«
Branislav je tudi sindikalni predstavnik v pod-
jetju in, kot pravi, ga žalosti, »da v podjetju ne 
znamo nagraditi zaposlenega, ki se je izkazal, 
napake pa takoj opazimo (palica in korenček). 
Recimo, ko parkiriščnik pomaga stranki zame-
njati prazno pnevmatiko, ga nihče ne bo po-
hvalil za prizadevnost, ki sega izven delovnih 
obveznosti. Če pa bo spregledal, da je stranka 
iz avta na parkirišču za drevo zmetala smeti 
in teh ne bo nemudoma pospravil, jih bo pa 
slišal.« Za sindikat so Branislava izbrali sodelav-
ci, vendar pravi, da se najbrž ne bi še enkrat 
odločil za to. 
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Robert Pobežin je gorski mara-
tonec, fotograf, očka in filozof, ki 
peče slasten božični puding. Je pa 
tudi pomočnik vodje proizvodnje v 
Energetiki Ljubljana. Čeprav svoje 
delo jemlje zelo resno in ga nadvse 
vestno opravlja, je že takoj na začet-
ku jasno, da ga kot človeka definira 
tisti del življenja, ki ga s polno žlico 
zajema v prostem času. Med pogo-
vorom si za odgovore vzame čas za 
premislek in občutek mi pravi, da se 
Robert vsega, česar se loti, loti teme-
ljito in natančno. 

V oddelku proizvodnje, kjer je zaposlen vse 
od začetka svoje delovne poti, skrbijo za to, 
da proizvodnja vroče vode, pare in elektrike 
poteka gladko ter da vse naprave delujejo 
pravilno in so ustrezno vzdrževane. »Nabor 
naprav je pester, tu so kotli, črpalke, kom-
presorji, ventilatorji... Obiskovalci so običaj-
no osupli nad količino in velikostjo naprav 
in objektov, denimo dimnika in kotlov, meni 
pa se po vseh teh letih zdijo čisto obvladlji-
vi.«
Med drugim je njegova odgovornost plin-
ska turbina oziroma vdrževanje pogodbe 
s proizvajalcem iz Švice, s katerim vodi vso 
komunikacijo. V bližnji prihodnosti jih med 
večjimi projekti čaka nadomestitev dveh 
vročevodnih kotlov z novima, o čemer pra-
vi: » Fizična menjava je le vrh ledene gore, 
saj je zadaj cel kup upravnih postopkov in 
projektiranja.« Prav s pripravami projektov, 
javnih naročil in podobnega se ukvarjajo na 
miren dan. Na to, ali bo dan takšen ali bolj 
divji, vpliva proizvodnja. »Pred kratkim je na 
plinski turbini začelo puščati olje in skoraj 
sedem ur smo se trudili, da smo ga zaustavi-
li in zagotovili normalno proizvodnjo.«
Na vratih njegove pisarne oko pritegne 
plakat iz preteklosti, ki vabi na njegovo 
fotografsko razstavo. Robert se namreč za 
objektivom odlično znajde, čeprav pravi, da 
je bolj ljubiteljski fotograf. A njegove podo-
be naprav in objektov v Energetiki Ljubljana 
so prav poetične. »V vsaki stvari se najde 
estetika, tudi tam, kjer je ne pričakuješ. In 

»Človek mora biti izpolnjen na vseh ravneh«
ENERGETIKA LJUBLJANA

prav tam, kjer je ne pričakuješ, denimo na 
delovnem mestu, je tudi ne opaziš. Zato 
nam jo mora nekdo pokazati, izpostaviti.« 
S fotografijo se je več ukvarjal na fakulteti, 
dandanes pa je njegova strast gorski tek, 
tudi v tekmovalnem smislu. »Fascinira me, 
kolikšne razdalje lahko premagaš z močjo 
lastnega telesa. Zame najlepši je gorski tek 
štirih občin – Škofje Loke, Bohinjske Bistri-
ce, Cerkna in Tolmina, ki je hkrati tudi naj-
težji. Vsakokrat sem po njem čisto ‘podrt’, a 
do naslednjega leta na to že pozabim, saj 
ostanejo le spomini na prečudovito okolje,« 
opisuje Robert, ki bo oktobra odtekel tudi 
‘polovičko’ na Ljubljanskem maratonu.
Konec tedna jo z družino radi mahnejo v 
Trento, kjer imajo majhno hiško, Robert 
pa se zelo rad in zelo dobro znajde tudi v 
kuhinji. »Prav z veseljem delam sladice, saj 
mi predstavljajo izziv,« pravi. Njegova že kar 
znamenita kulinarična posebnost je pravi 
angleški božični puding, njegovi sodelav-
ci pa so nam prišepnili, da zna zvariti tudi 
odličen teranov liker. Kot športnika ga po-
baram o njegovem pogledu na zdravo pre-
hrano: »Hja, človek mora biti zadovoljen in 
izpolnjen na vseh ravneh. Če ješ nezdravo 
in nekakovostno hrano, boš na eni ravni ne-
izpolnjen. A do tega pride tudi, če pretiravaš 
z zdravo prehrano,« zaključi pogovor Robert 
in me odpelje še na ogled lokacije, kjer se, 
prav kot je napovedal, samo čudim velikosti 
naprav in predvsem obsegu dimnika. »Raz-
gled z vrha je čudovit,« še namigne Robert.

Klemen Kralj je vodja nadzora vo-
dovodnega omrežja v okviru službe 
vzdrževanja vodovodnega omrežja 
v JP Vodovod - Kanalizacija. S svojo 
ekipo petih rajonskih tehnikov, še-
stih merilnih tehnikov in štirih iskal-
cev okvar v sodelovanju z drugimi 
službami v podjetju skrbi, da se mi 
nemoteno tuširamo, pomivamo po-
sodo, peremo perilo, zalivamo vrto-
ve in skratka živimo udobno, ne da 
bi se pri tem sploh zavedali, kakšen 
sistem stoji zadaj in koliko dela je 
vanj vloženega.

Delovni dan Klemena, strojnega inženirja, 
se začne med 6. in 7. uro. Seznani se s po-
ročilom dežurne službe, na podlagi katerega 
pripravijo program dela za oddelek nadzora 
in za oddelek vzdrževanja, saj se skoraj vsako 
noč kaj zgodi. »Lomov cevovodov je veliko 
- deloma zaradi obsežnosti omrežja, ki je dol-
go več kot 1100 kilometrov, deloma zaradi 
njegove starosti. Denimo, na Čopovi ulici so 
še vedno cevi s konca 19. stoletja, iz časa zna-
menitega župana Ivana Hribarja. A zanimivo, 
s takšnimi cevmi ni nujno toliko težav – naj-
več jih je s cevmi iz časa bivše Jugoslavije.«
Klemen zna razložiti stvari tako, da so jasne 
tudi laiku. »Mi napake odkrijemo in čim hi-
treje  - lahko se pohvalimo z zelo kratkim od-
zivnim časom - izvedemo zaporo vode tako, 
da brez nje ostane čim manj gospodinjstev. 
Vzdrževalci nato napako odpravijo, a so sma-
trani kot tisti ‘ta grdi’, ki veliko ‘zapravijo’ za 
popravilo omrežja. Zaradi starosti omrežja bi 
bilo treba zagotoviti večji finančni vir za nje-
govo obnavljanje, potem bi bilo potrebnih 
manj interventnih popravil. Slednja so v pri-
merjavi s preventivnim nadzorom in vzdrže-
vanjem kot zdravljenje granuloma v primer-
javi z majhno plombico.« Pohvale so redke, 
pravi Klemen: »Dokler voda teče iz pipe, o 
tem nihče ne razmišlja, ko pa je dve uri ni, je 
hud problem. Kot da bi jo zaprli zanalašč,« se 
malce priduša nad ljudmi, ki določene stvari 
jemljemo preveč samoumevno.
Razmere, v katerih delajo fantje, niso ravno 

JP VODOVOD-KANALIZACIJA
»salonske«. »Dela se v hudi vročini, dežju, sne-
gu, in tudi, ko so temperature globoko pod 
ničlo, seveda z obvezno zaščitno opremo, v 
kateri je včasih tudi malce nelagodno. To ni 
lahek posel,« svojo ekipo spoštuje Klemen. Iz 
vsega, kar pove, veje njegovo zavedanje, da si 
je treba zaupanje sodelavcev prislužiti, kar je 
zanj še posebej pomembno, saj je na tem de-
lovnem mestu šele od lanskega leta.
Klemen prosti čas, kolikor ga ostane ob službi 
in dveh malčkih, nameni tudi pohodom v viso-
kogorje. »Ker je hčerkica Gea stara le tri mese-
ce, sin Bor pa bo kmalu dve leti in je pravi ‘živc’, 
je časa za hribe trenutno malo. Otroški urnik je 
pač naporen. Občudujem ženske, tudi zaradi 
poroda. Obakrat sem bil zraven in ni mi jasno, 
kako bi moški preživeli kaj takšnega.« Zaradi 
novorojenke je tudi dopust prišel na vrsto šele 
septembra. »Ja, ta bo pa res zaslužen,« v sme-
hu pravi Klemen. »Na dopust moraš iti, tudi če 
samo za kakšen dan ali dva spremeniš okolje, 
pomaga. Tako pri sebi kot pri sodelavcih vidim, 
da po oddihu lažje rešujemo težave.«
Kraljevi imajo nadvse radi Bohinj in sanjajo o 
majhni hiški na tem koncu. »Če bo otroka zani-
malo, ju bom vpeljal v svet hribolazenja. Hribi 
so vsakič, ko greš, drugačni, zame najlepši so v 
zimskem soncu. To je za mojo dušo.« In še to 
- Klemen v hribe vedno vzame tudi fotoaparat 
in če se boste kdaj znašli v njegovi pisarni, po-
kukajte na njegov računalnik, kjer se kot ohra-
njevalnik zaslona vrtijo njegove fotografije. Ne 
bo vam žal.

»Zaupanje sodelavcev si je treba zaslužiti«
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»Samoiniciativnost je moj moto!«
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

»Z županom je lepo delati«

Mlada Tjaša Ficko je vodenje Službe 
za odnose z javnostmi v kabinetu 
župana Mestne občine Ljubljana 
prevzela konec novembra lani, ko 
je župan postal Zoran Janković. Z 
nogami trdno na tleh se veseli novih 
delovnih izzivov. Prihaja iz Murske 
Sobote, Ljubljano pa je podrobneje 
začela spoznavati v študentskih le-
tih, ko je na Fakulteti za družbene 
vede študirala komunikologijo. Za-
dnji letnik študija je opravila v Ma-
dridu, kjer se je posvečala oglaševa-
nju in odnosom z javnostmi.

Po končanem študiju, uradno je univerzitetna 
diplomirana komunikologinja, se je zaposlila v 
Mercatorju, nato je kmalu presedlala v volilni 
štab kandidata za ljubljanskega župana Zora-
na Jankovića in uspešno opravljeno delo jo je 
pripeljalo v Službo za odnose z javnostmi MOL, 
hkrati pa nadaljuje tudi svoje izobraževanje in 
obiskuje podiplomski študij managementa na 
Ekonomski fakulteti.  
»Tipičen delovni dan zame pravzaprav ne ob-
staja, saj je vsak dan drugačen in zjutraj nikoli 
ne vem, kako dolgo bo trajal in kaj bo prinesel. 
Področje odnosov z javnostmi je namreč eno 
najbolj dinamičnih delovnih področij, kjer so 
pogoste hitre odločitve in reakcije,« pravi Tjaša 
in nadaljuje: »Po prihodu v Mestno hišo sem 
bila presenečena, ker posamezne službe med 
seboj praktično niso sodelovale, zato se veliko 
sodelavcev med seboj sploh ni poznalo. Na 
področju odnosov z javnostmi sem tudi zato 
uvedla tedenski kolegij, kjer se zbere ekipa ti-
stih, ki se ukvarjamo s tem področjem – poleg 
predstavnikov Mestne uprave še predstavniki 
Javnega Holdinga Ljubljana in javnih podjetij, 
Javnega stanovanjskega sklada MOL, Festivala 
Ljubljana in Zavoda za turizem Ljubljana. Poleg 
ažurnega pretoka informacij tako mimogrede 
in lažje rešimo tudi marsikatero drugo vpraša-
nje ali zastavimo in izpeljemo nov projekt.«
Veliko delovnega časa Tjaša Ficko posveti ko-
munikaciji z novinarji, za katere pravi, da »se 
včasih zdi, da nikoli ne spijo«. Zato se tudi nje-

Miryema Žagar. Tajnica načelnika 
na Oddelku za urbanizem. Gospa, 
ki izžareva neverjetno toplino in 
prijaznost. Tajnica leta 2004 in 
preizkušena tajnica leta 2006 in 
2007. Oseba, ki jo je vredno spo-
znati! Miryema Žagar je na delov-
nem mestu tajnice načelnika Od-
delka za urbanizem zaposlena od 
marca leta 2000. Pred tem je 21 let 
delala v gospodarstvu. Ponosna 
je na lani končan študij in pravkar 
prejeto diplomo poslovne sekre-
tarke. 

Miryema je gospa z neverjetno energijo, ki 
se rada loteva neznanih in še neosvojenih 
stvari. Tako je že leta 1983 začela odkrivati 
svet računalnikov, ko večina ljudi sploh še 
ni razmišljala o tem, da bodo računalni-
ki nekoč vodili ta svet. Najprej je osvojila 
Commodore, nato pa presedlala na oseb-
ne računalnike. Vseh programov, s katerimi 
je prišla v stik, se je naučila sama, tako da je 
po dolgih letih, ko je prišel na vrsto računal-
niški tečaj, ugotovila, da se res »spozna«. 
Pri njenem delu je računalnik nepogrešljiv 
in »še dobro, da sva si na ti!«, pravi Žagar-
jeva in na kratko opiše svoj delovni dan: »V 
službo pridem med 7.20 in pol osmo uro 
zjutraj. Najprej pregledam elektronsko po-
što in preverim prisotnost zaposlenih. Ko 
pride načelnik, pregledava njegov dnevni 
urnik, nato pa že začnejo zvoniti telefoni.« 
Ob vsem tem Miryema vsak dan pripravi 
analizo objav v medijih, ki zadevajo delo 
Oddelka za urbanizem. 
Delovni dan se konča različno, včasih je 
treba potegniti tja do 17. ali 18. ure. Doma 
sledi obvezno kuhanje »kosila/večerje«, 
nato pa se rada zatopi v dobro knjigo ali 
križanko. Pozimi tudi plete in hkrati gleda 
dobre filme. V njenem domu sta toplo za-
vetje našla dva mala mačja najdenčka. 
Za svojo dušo se je prijavila tudi na tekmo-
vanje za »tajnico leta«, ki ga prireja Planet 
GV. Prvič se je preizkusila leta 2003, že na-
slednje leto pa je osvojila prestižni naslov 
»Tajnica leta 2004«. Ob tem pove, da se 
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naziva ne da osvojiti večkrat, a se je kljub 
temu tekmovanja udeležila tudi naslednje 
leto in znova dosegla največje število točk. 
»Lani pa so na Planetu GV uvedli novo ka-
tegorijo – preizkušena tajnica – in ta naziv 
sem osvojila tako lani kot letos,« še skro-
mno doda Žagarjeva. 
Dopustniške dni preživlja na štirih kolesih 
s šotorom v prtljažniku, saj poležavanje 
na plaži preprosto ni zanjo. »Z možem sva 
prepotovala celotno Zahodno Evropo in 
precejšen del Skandinavije, izziv pa ostaja 
Finska,« razloži Miryema in doda, da se je 
letos izneverila tradicionalnemu potovanju 
in po tridesetih letih znova obiskala Ma-
džarsko ter se okopala v Blatnem jezeru. 
»To je bila zanimiva izkušnja, saj je neverje-
tno kako se je Madžarska spremenila v teh 
treh desetletjih. Sicer pa z dopusta vedno 
prinesem vsaj eno plišasto živalco (muca, 
ovca, medvedek, koala, osliček), ki se pri-
druži plišasti zbirki na kavču v dnevni sobi,« 
za razloži Miryema. 
Miryema? Zanimivo ime! »Ja, res je, ime 
mi je dal oče, izvira pa nekje z vzhoda, a 
točnega kraja kljub strokovni pomoči prof. 
Jagodica s Filozofske fakultete nisem uspe-
la točno locirati. Sicer mi ime ne dela pre-
velikih težav, le nekateri imajo nekaj težav 
z izgovorjavo, saj večinoma naglašujejo E, 
namesto I«, pravi Miryema in doda, da si 
večina ljudi zapomni in nato uporablja iz-
peljanko Mirjana oziroma Mirjam, mamina 
teta pa jo je vedno imenovala Mirja. 

no delo nikdar ne konča, saj je potrebno biti 
nenehno dosegljiv, hkrati pa spremljati vse 
novice in biti seznanjen z aktualnim dogaja-
njem na vseh področjih, ki so tako ali drugače 
povezana z Ljubljano.  
In prosti čas? Ob tako natrpanem urniku ga 
sicer ni veliko, pa vendar - najraje ga preživi v 
krogu domačih v rodnem Prekmurju, poleti je 
rada ob morju, pozimi pa jo na bele poljane 
vabijo smuči. Ob prostih večerih rada bere, 
med študijem pa se je med drugim posvečala 
tudi slikanju na svilo in fotografiji. 
O delu z županom govori z navdušenjem, saj 
meni, da je župan človek z jasno vizijo, ima 
zelo dober občutek za ljudi in obvlada komu-
nikacijo z različnimi javnostmi. »Do novinar-
jev je odprt in odkrit, s čimer mi delo na eni 
strani olajša, na drugi strani pa njegove hitre 
odločitve zahtevajo, da smo s sodelavkami v 
nenehni pripravljenosti in sposobne takoj od-
reagirati,« pove Tjaša.
Našo sogovornico v bližnji prihodnosti čaka še 
en velik delovni izziv, in sicer predsedovanje 
Slovenije EU, ko se bo bistveno povečalo za-
nimanje tujih medijev za dogajanje v Ljublja-
ni. »Vsi, ki se ukvarjamo z odnosi z javnostmi, 
bomo imeli priložnost in možnost dokazati 
svoje znanje, strokovnost in doslej pridobljene 
izkušnje, da bomo podobo sodobne, razvite in 
prijazne Ljubljane uspešno sporočali tudi da-
leč čez slovenske meje«, zaključi Tjaša Ficko.



Župan Zoran Janković je ob nastopu funkcije napovedal reorganizacijo dela v 
Mestni upravi Mestne občine Ljubljana (MU MOL), ki bi na eni strani povečala 
učinkovitost zaposlenih, na drugi pa dvignila zaupanje in zadovoljstvo obča-
nov z njenim delom. Po začetni seznanitvi z organiziranostjo in delovnimi po-
dročji in predvsem z zaposlenimi je župan skupaj s podžupani in direktorjem 
MU MOL pripravil nov »Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL«, ki 
ga je maja sprejel mestni svet, sredi junija pa je župan sprejel še nov »Pravilnik 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOL«. 

Z novo organizacijo dela MU MOL naj bi v 
prvi vrsti dvignili raven strokovnosti in učin-
kovitosti posameznih Oddelkov ter jih med 
seboj tesno povezali. S tem bi se izognili 
podvajanju opravil, nepotrebnemu trošenju 
proračunskih sredstev, različnim merilom in 
zlorabam.

Spremembe na vodilnih delovnih 
mestih
Na vodilnih delovnih mestih je bilo od na-
stopa župana zaradi različnih vzrokov (ne-
pravilnosti, neustrezno vodenje, osebni ra-
zlogi) zamenjanih 8 predstojnikov. 
- na mestu direktorja MU MOL je Vasja Buti-
na zamenjal Marka Prijatelja, ki je sporazu-

Reorganizacija mestne uprave

mno prekinil delovno razmerje; 
- vodja Kabineta župana Helena Regina je 
premeščena, trenutno je to delovno mesto 
nezasedeno;
- načelnici Oddelka za gospodarjenje z ze-
mljišči Nuši Dolgan je bila izrečena izredna 
odpoved delovnega razmerja. Oddelek tre-
nutno vodi pooblaščenka župana Nataša 
Turšič;
- načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in 
splošne zadeve Velko Franko je bil preme-
ščen. Oddelek po pooblastilu župana vodi 
Jasna Plazl;
- načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport Nada Pavšer je bila 
premeščena, nato pa je sporazumno preki-

nila delovno razmerje. Namesto nje Oddelek 
vodi pooblaščenka župana Marija Fabčič;
- spremembe pri vodenju so se zgodile tudi 
na Oddelku za gospodarske javne službe in 
promet. Oddelek sta po pooblastilu župana 
vodila Gorazd Gorkič, za njim Stane Vidmar, 
zdaj pa ga vodi  pooblaščenka župana Ru-
dolfa Ciuha;
- načelnica Oddelka za gospodarjenje z 
nepremičninami Milena Nunić je prekinila 
delovno razmerje. Oddelek zdaj vodi poo-
blaščenka župana Andreja Jeras;
- vodja Službe za notranjo revizijo Andreja 
Hiti je bila premeščena. Službo zdaj po poo-
blastilu župana vodi Nataša Koprivšek. 
V skladu z novim Odlokom o organizaciji in 
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delovnem področju MU MOL, ki predvideva 
projektno organiziranost Mestne uprave, je 
župan Zoran Janković doslej imenoval tudi 
35 vodij projektov.

Javni natečaji za predstojnike orga-
nov MU MOL
MOL je 20. junija letos objavila 21 javnih na-
tečajev, in sicer 18  za predstojnike organov 
mestne uprave in tri za vodje organizacijskih 
enot (Center za informatiko v Sekretariatu 
MU, Odsek za investicije, Odsek za razvoj-
ne projekte v Službi za razvojne projekte 
in investicije), poleg tega pa so 8. avgusta 
ponovili javni natečaj za direktorja Službe za 
razvojne projekte in investicije.
Na omenjene natečaje se je prijavilo 114 
kandidatov, natečajne pogoje pa jih je iz-
polnjevalo 86. Na javni natečaj so se prijavili 
tudi vsi sedanji predstojniki in pooblaščenci 
župana, razen dveh - eden zaradi upokoji-
tve, drugi pa zaradi osebnih razlogov. Za 
vodenje izbirnega postopka kandidatov 
za omenjena delovna mesta je župan po-
oblastil direktorja MU MOL Vasjo Butino, ki 
je opravil razgovore s kandidati, ki so izpol-
njevali natečajne pogoje, ter županu podal 
predlog izbire kandidatov za posamezna 
uradniška delovna mesta. Župan je 24. av-
gusta sprejel sklepe o izbiri za posamezne 
javne natečaje in o odločitvi obvestil vse 
prijavljene kandidate.

Med dosedanjimi predstojniki jih je župan 
ponovno imenoval osem (42%), poleg tega 
pa tudi štiri sedanje pooblaščence in ene-
ga kandidata med zaposlenimi v MU MOL, 
skupaj torej pet (26%). Med zunanjimi pri-
javljenimi kandidati je imenoval štiri (21%) 
predstojnike, za dva (11%) javna natečaja pa 
izbira ni bila opravljena. Imenovanih je deset 
žensk in sedem moških. Vsi izbrani kandidati 
so vrhunski strokovnjaki na področju dela, 
ki ga bodo vodili, imajo ustrezna znanja iz 
upravnega postopka in želene osebnostne 
lastnosti ter potrebno znanje in izkušnje za 
vodenje sodelavcev, kar so bili tudi glavni 
kriteriji za končne odločitve, ki so podrob-
neje predstavljene v tabeli. 
Po dokončnosti sklepov o izbiri bodo izbra-
ni kandidati imenovani v uradniške nazive, 
nato jim bodo v sklenitev ponujene pogod-
be o zaposlitvi. Predviden nastop dela novih 
predstojnikov organov MU MOL je 1. okto-
ber 2007, oziroma nekoliko kasneje, če se 
bodo postopki zavlekli zaradi pritožb. 

Spremembe v razporeditvi zaposlenih 
Po nastopu dela bodo novi predstojniki sku-
paj z direktorjem MU MOL pripravili predlog 
razporeditve vseh ostalih javnih uslužbencev 
MU MOL po novi organizaciji in sistemizaciji. 
Vsi javni uslužbenci bodo v oktobru razpore-

jeni po novi sistemizaciji delovnih mest, kar 
pomeni, da bodo sredi septembra dobili v 
podpis nove pogodbe o zaposlitvi. Za veli-
ko večino zaposlenih bo ponujeno delovno 
mesto enako oziroma podobno, kot so ga 
opravljali zdaj, le za nekatere izmed njih se 
bo delovno področje spremenilo. Približno 
tretjina javnih uslužbencev bo zaradi nove 
organizacije delo opravljala v novi oziroma 
spremenjeni organizacijski enoti. 
Vodstvo MOL je pri pripravi sprememb raz-
poreditev javnih uslužbencev sodelovalo s 
sindikatom MOL, s katerim so se dogovorili, 
da bodo podatki o spremembah dostopni 
vsem javnim uslužbencem ki se bodo tako 
lahko z informacijami pravočasno seznanili 
in podali morebitne pripombe oziroma pre-
dloge glede svoje razporeditve. Vse predlo-
ge in pripombe bo še pred pripravo novih 
pogodb o zaposlitvah preučil direktor MU 
MOL Vasja Butina skupaj s predstojniki posa-
meznih služb oziroma oddelkov. 
Župan Zoran Janković je zaposlenim v MU 
MOL in sindikatu že zagotovil, da zaradi re-
organizacije nihče ne bo ostal brez dela. To 
pomeni, da bodo vsem ponujena ustrezna 
delovna mesta glede na njihovo izobrazbo 
in delovne izkušnje. 
Župan in direktor sta prepričana, da večjih 
težav med zaposlenimi zaradi prerazporedi-
tev ne bo, saj sta obiskala in se pogovorila z 
vsemi zaposlenimi, ki jih čakajo spremembe. 
Kljub temu pa je treba povedati, da lahko v 
skrajnem primeru - če javni uslužbenec po-
godbe ne bo želel podpisati oziroma njego-
vi pritožbi zoper sklep o premestitvi ne bo 
ugodeno - delodajalec (MU MOL) v skladu z 
zakonom odpove pogodbo o zaposlitvi.
Direktor Vasja Butina na tem mestu pou-
darja še, da zanesljivost zaposlitve ne velja 
za tiste zaposlene, ki kršijo pogodbene ali 
druge obveznosti iz delovnega razmerja. V 
zadnjih mesecih je bilo namreč nekaj javnih 
uslužbencev opozorjenih na nepravilnosti 
pri delu, na neizvajanje delovnih obveznosti 
oziroma na nestrokovno delo, na zamujanje 
na delo, na vinjenost na delu in na druge 
primere kršitev dogovorjenih obveznosti v 
pogodbi o zaposlitvi. V primeru ponavljanja 
kršitev lahko delodajalec takšnim zaposle-
nim redno odpove pogodbo o zaposlitvi 
oziroma delovno razmerje.

Prostorsko zaokroževanje pisarn
Sestavni del reorganizacije MU MOL je tudi 
prostorsko zaokrožanje pisarn za delo javnih 
uslužbencev v smislu združevanja organiza-
cijskih enot na manj lokacijah. To pomeni, da 
se bo približno polovica zaposlenih preselila 
na nove lokacije. Zaenkrat gre za začasne 
rešitve, saj projekt za izgradnjo nove, eno-
tne poslovne stavbe za vso mestno upravo 
in verjetno tudi za Upravno enoto Ljubljana 
ter morebitno pokrajino že poteka, zaklju-
čen pa naj bi bil leta 2010. Trenutna aktualna 
lokacija nove poslovne stavbe je na križišču 
Resljeve in Masarykove ulice v Ljubljani. 
Po predlogu razporeda lokacij organov MU 
MOL se v Kresijo (Adamič Lundrovo nabrež-
je 2) zaradi odhoda DURS-a in dela Upravne 
enote Ljubljana ter selitve svetniških skupin 
v stavbo na Krekovem trgu 10 selijo javni 
uslužbenci novo organizirane Službe za 

Zaradi reorganizacije odpu-
ščanj ne bo, razen v primeru 
kršitev delovnih obveznosti 
ali zlorab.

razvojne projekte in investicije, združene-
ga Oddelka za ravnanje z nepremičninami, 
Službe za notranjo revizijo in Odseka za 
splošne zadeve. Na Ambrožev trg 7 se selijo 
zaposleni na Oddelku za zdravstvo in soci-
alno varstvo ter na Oddelku za lokalno sa-
moupravo, na Resljevo 18 pa se seli Oddelek 
za kulturo. Lokacije ostalih oddelkov in služb 
ostanejo več ali manj nespremenjene. 
S naštetimi selitvami ter z nekaterimi selitva-
mi javnih zavodov MOL in najemnikov pro-
storov se bo sprostilo šest upravnih zgradb: 
Zarnikova 3, Prešernov trg 2, Mestni trg 15, 
18 in 19 ter Cigaletova 5. Ti prostori bodo 
prenešeni v fond prostih poslovnih prosto-
rov, namenjenih oddaji ali prodaji. MOL bo s 
tem ukrepom na letni ravni zmanjšala stro-
ške vzdrževanja in obratovanja za približno 
190 tisoč EUR.
Prostore v upravnih zgradbah Kresija, Lin-
hartova 13 in Krekov trg 10 je potrebno 
prenoviti. Sredstva za prenovo so že zago-
tovljena oziroma so predvidena v rebalansu 
proračuna za leto 2007. Pričakuje se, da bi 
s selitvami zaposlenih začeli konec septem-
bra, proces pa naj bi bil končan v dveh me-
secih.

Spremembe v JAVNEM HOLDINGU 
Ljubljana
Reorganizacija bo v prihodnje zajela tudi 
JAVNI HOLDING Ljubljana (JHL). Najprej bo 
prišlo do prenosa poslovnega deleža javnih 
podjetij Žale, Parkiršča in Ljubljanske tržnice 
iz družbenika JHL na družbenika MOL. To 
pomeni racionalizacijo izvajanja ustanovi-
teljskih pravic, saj pri tem ne bodo več ude-
ležene primestne občine, o čemer so na seji 
skupščine JHL družbeniki že parafirali po-
godbe o prenosu poslovnega deleža. Posto-
pek reorganizacije sledi predvsem raciona-
lizaciji stroškovnega dela poslovanja javnih 
podjetij, zato bodo skušali najti sinergijo v 
smiselno povezljivih delovnih procesih tako 
JP Energetike, JP Vodovod – Kanalizacija, JP 
Ljubljanski potniški promet  in JP Snage. Se-
dež JHL je zaradi večje povezanosti z javnimi 
podjetji prenesen na Vodovodno 90, kjer je 
že sedež JP Vodovod- Kanalizacija. 
Določene spremembe organizacije bodo 
potrebne tudi v nekaterih javnih zavodih 
in agencijah, kar naj bi vse zagotovilo ve-
čjo učinkovitost in s tem večje zadovoljstvo 
občanov. Med drugim se tako začenja tudi 
postopek združevanja knjižnic.
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Izbira kandidatov za vodstvena delovna mesta v MU MOL

Oddelek za varstvo okolja Alenka Loose Sedanja predstojnica.

Oddelek za urejanje pro-
stora Miran Gajšek Sedanji predstojnik.

Direktor Službe za organizi-
ranje dela mestnega sveta Matjaž Bregar Sedanji predstojnik. Pooblastilo Gregorju Riglerju za vodenje organa do vrnitve 

na delo izbranega kandidata (iz izobraževanja ob delu, predvidoma april 2008).

Oddelek za finance in raču-
novodstvo Stevo Lekić Sedanji predstojnik.

Direktorica Službe za javna 
naročila

Tadeja 
Möderndorfer Sedanja predstojnica.

Načelnik Oddelka za za-
ščito, reševanje in civilno 
obrambo 

Robert Kus Sedanji predstojnik.

Načelnica Oddelka za zdrav-
je in socialno varstvo Tilka Klančar Sedanja predstojnica.

Direktor Službe za lokalno 
samoupravo Vojko Grünfeld Sedanji predstojnik.

Načelnica Oddelka za ravna-
nje z nepremičninami Nataša Turšič Sedanja predstojnica, pooblaščena v mandatu župana Zorana Jankovića.

Načelnica Oddelka za pred-
šolsko vzgojo, izobraževanje 
in  šport

Marija Fabčič Sedanja predstojnica, pooblaščena v mandatu župana Zorana Jankovića.

Vodja Službe za notranjo re-
vizijo Nataša Koprivšek Sedanja predstojnica, pooblaščena v mandatu župana Zorana Jankovića.

Glavna inšpektorica Inšpek-
torata  Bogomira Skvarča

Notranja kandidatka. Sedanja predstojnica Biserka Cizar izpolnjuje v prvi polovi-
ci leta 2008 pogoje za upokojitev in do takrat prevzema drugo strokovno delo v 
MU MOL. Njeno delo župan ocenjuje kot zelo uspešno tako na področju inšpek-
torata kot redarstva. 

Načelnica Oddelka za go-
spodarske dejavnosti in pro-
met

Rudolfa Ciuha Sedanja predstojnica, pooblaščena v mandatu župana Zorana Jankovića.

Načelnik Oddelka za kulturo Uroš Grilc

Zunanji kandidat, predviden nastop dela 01.11.2007. Sedanja predstojnica Jerne-
ja Batič prevzema drugo strokovno delo v MU MOL na področju ohranjanja kul-
turne dediščine. Njeno delo župan ocenjuje kot uspešno. Do nastopa izbranega 
kandidata bo pooblaščena za vodenje organa.

Vodja Mestnega redarstva Andrej Orač

Zunanji kandidat, predviden nastop dela 01.11.2007. Anton Vozel, vodja Mestne-
ga redarstva, ki doslej ni bil samostojni organ, bo v redarstvu še naprej opravljal 
vodstveno delo. Župan ocenjuje njegovo delo kot uspešno, vendar želi skladno z 
novimi zakonskimi pristojnostmi redarstva to področje dodatno okrepiti z osebo, 
ki ima izkušnje tudi na tem področju dela. Do nastopa izbranega kandidata bo 
pooblaščen za vodenje organa.

Vodja Centra za informati-
ko v Sekretariatu mestne 
uprave 

Ana Seliškar
Zunanja kandidatka, predviden nastop dela 01.10.2007. Sedanji predstojnik Mi-
ran Zrimec izpolnjuje v letu 2008 pogoje za upokojitev in do takrat prevzema 
drugo strokovno delo v Centru za informatiko. Na javni natečaj se ni prijavil.

Direktorica Službe za razvoj-
ne projekte in investicije Darja Lesjak Zunanja kandidatka, predviden nastop dela 01.10.2007. Nov organ v MU MOL.

Vodja Odseka za investicije 
v Službi za razvojne projekte 
in investicije 

Nevenka Brumen Notranja kandidatka

Izbira za direktorja Kabineta župana in za vodjo Odseka za razvojne projekte v Službi za razvojne projekte in investicije ni bila opravljena in javni 
natečaj za ta mesta bo ponovljen. Prav tako ni bila opravljena izbira za direktorja Službe za pravne zadeve. Sedanja pooblaščenka Jasna Plazl se 
na javni natečaj ni prijavila. Do izbire oziroma nastopa dela novega predstojnika bo pooblaščena za vodenje organa. 



Gostujoče pero
ALENKA GODEC

Majhni pogovori   ...................................................................
LJUBLJANSKE TRŽNICE

Sobotno dopoldne konec avgusta 
je Urban preživel na osrednji mestni 
tržnici, natančneje na Ekološki tržni-
ci, kjer smo nakupovalce, opazoval-
ce in navdušene turiste povprašali, 
kako jim je slednja všeč. Glede na 
medijsko bombardiranje z informa-
cijami o pomenu zdrave in čim manj 
»obdelane« prehrane je bil rezultat 
pogovorov pričakovan, saj idejo 
Ekološke tržnice podpirajo prav vsi. 

Stane, 68 – Ja, veste, na osrednji tržnici na-
kupujem že vse življenje, zato se ji nikakor ne 
bom odpovedal, dokler me bodo noge nosile 
naokrog. Na eko tržnici malce povohljam na-
okrog, kdaj pa kdaj tudi kaj kupim, predvsem 
ene slastne namaze, drugače pa zaupam tudi 
prodajalcem na oni drugi strani. 

Ožbolt, 36 – Osebno sicer nisem ne vem kako 
izbirčen, sem tudi malo len, ko pride do pri-
prave hrane, zato bi najbrž kupoval več pred-
pripravljenih jedi, a nas doma žena »tera«, da 
jemo čim bolj zdravo. Priznam, da ima čisto 
prav, čeprav terja nekoliko več časa in pripra-
ve. Eko tržnica je dobrodošla popestritev, ne le 
zato, ker ima dobro ponudbo ekološko pride-
lane hrane, temveč skrbi tudi za živahen utrip 
v središču mesta, ki bi ga sicer hitro »pojedli« 
nakupovalni centri na obrobju.

Meta, 57 – Ja, zdaj sem že v letih, ko moram 
paziti, kaj jem – tako zaradi zdravja kot zaradi 
ohranjanja telesne teže. Na eko tržnico vedno 
pridem kupiti jabolčni kis, domov pa potem 
običajno odidem s polnim cekarčkom dobrot. 
Ha, ha, ne morem se upreti, je čisto nekaj dru-
gega, če ti nekdo o izdelku še kaj pove in se 
res potrudi, da ga proda. Potem z veseljem ku-
pim in nimam nič slabe vesti. Kar tako naprej! 

Sebastian & Maria, 19 in 44 – V Ljubljano smo 
na kratek oddih prišli iz sosednje Italije, kjer ve-
liko damo na dobro, zdravo hrano, svežo in lo-
kalno pridelano. Tržnica nasploh je fantastična, 
ima krasen utrip in bogato ponudbo, tukaj bi 
lahko bila ure in ure. Ideja eko tržnice se nama 
zdi odlična – če želimo, da bomo ljudje jedli 
bolje in bolj zdravo, mora temu seveda slediti 
tudi ponudba in krasno je, da je ta na voljo v 
samem središču mesta.

Nika, 28 – Predvsem se mi zdi super, da osre-
dnja tržnica predstavlja alternativo velikim na-
kupovalnim centrom, kjer me obvezno začne 
boleti glava, če sem predolgo notri. Tukaj pa 
lahko po mili volji brkljam med stojnicami, pro-
dajalci mi dajo kakšen kuharski nasvet, srečam 
prijatelje in še zdravo, ekološko pridelano hrano 
lahko kupim. Ne vem, njim bolj verjamem, kot 
nalepkam na proizvodih v velikih trgovinah, ki 
razglašajo, da je neko živilo zdravo in eko.
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Sem Ljubljančanka po dolgem in počez, predvsem 
pa po srcu. Ljubljano moraš imeti rad. Verjamem, 
da gre del te ljubezni pripisati navadi, a Ljubljana 
je tudi sicer mesto, ki ti je zlahka všeč. Ker je ravno 
prav majhna, jo je moč vzeti za svojo. In to mesto 
je »moje« že več kot 42 let. Kot se je spreminjala 
Ljubljana, sem se spreminjala jaz. In spominov je 
za malo morje.
Ko sem bila še čisto majhna, smo z mamino dru-
žino živeli na Poljanah, potem smo se tik pred 
mojo osnovnošolsko potjo preselili na Vodmat. 
Joj, kako velik in lep blok je bil to. In kakšen luksuz, 
šola je bila čez cesto. Še večji luksuz sem našla v 
tretjem nadstropju - prijateljico Barbaro. Kaj vse 
sva ušpičili in koliko smeha je povezenega z naji-
nim prijateljstvom. Za mizo sva si sedeli nasproti 
– pogosto sem tudi jedla pri sosedovih - in bog 
ne daj, da sta se najina pogleda srečala. Hrana je 
letela vse naokrog! Čez smeh ga ni in jaz še danes 
verjamem v to.  
Še preden se je oče vrnil iz tujine, sva z mamo zaži-

veli v Šiški in postala sem prava Šiškarica - še moža 
sem našla tu. Tu se je napletlo še več prijateljskih 
vezi. Takrat ni bilo računalnikov in smo se več igrali, 
družili, pogovarjali »v živo«. Spletle so se prve sim-
patije, ljubezni. Do šole sem imela na srečo tudi tu 
le minuto, poleg tega pa še dobre prijateljice in 
sošolke iz istega bloka, ki so morale večkrat vpiti 
pod oknom, saj me z zvonenjem niso mogle pre-
buditi. Najlepše je bilo med počitnicami, ko smo 
posedali na klopcah pred blokom pozno v noč. 
In nikdar niso imeli starejši z nami nobenih težav. 
Mislim celo, da so nas nekateri kar z veseljem gle-
dali čez okna in balkone, ko smo čebljali in čebljali. 
Mogoče smo bili včasih malo preglasni, a nikdar 
nam ni padlo na pamet, da bi kaj uničevali, polo-
mili, bili nesramni do starejših. Nehote pomislim, 
da je danes drugače! 
V Šiški sem dobila tudi svojo prvo pasjo ljubezen, 
psičko Dino. Zlato koker španjelko, za katero smo 
jokali kot dež. Kasneje nismo nič manj jokali za do-
bermanom Izom, pa za našo prvo družinsko psič-

ko Bibo. Ja, tudi pri pasjih ljubljencih se je v tem 
času marsikaj spremenilo. Če pri Dini in Izu še ni 
bila navada pobirati pasje iztrebke, smo se na to že 
dodobra navadili pri Bibi, sploh pa pri naši sedanji 
psički Elli. A medtem, ko se vsak član naše druži-
ne na pasji sprehod vedno odpravi z vrečkami za 
pobiranje kakcev naše pasje punčke, se v bližini 
sprehaja gospod ali gospa, ki mirno počaka, da se 
pes pokaka in....odide naprej. Priznam, da izrečem 
kakšno sočno, ko pobiram kakec moje Elle, z enim 
čevljem pa stojim v kakcu drugega psa. Prelepa si 
bela Ljubljana takrat ni najprimernejša pesem!
Kdo ve, morda jo bom kdaj zapustila in zaživela 
drugje, a po vseh letih, ki sva jih že preživeli skupaj, 
bo ostala vedno »Moja« z vsemi lepimi in grdimi 
stvarmi, za katere pa tako ali tako ni kriva sama, 
temveč ljudje, ki v njej živimo. Ljudje smo jo nare-
dili in ljudje jo moramo ohranjati lepo in prijazno. 
Ljubljano z razlogom opevajo tudi mnoge pesmi! 
Dokler jih bom(o) pela(i) s ponosom in veseljem, 
bo vse okej! 
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Novi direktor JP Vodovod - Kanali-
zacija

Novo imenovani direktor družbe JP Vodovod 
– Kanalizacija d.o.o. Krištof Mlakar se je po 
uspešno zaključenem študiju na pravni fakul-
teti najprej zaposlil na Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, kjer je kljub svoji mlado-
sti ob izkazanih sposobnostih, znanju in izredno 
visoki ravni komunikacije po dveh letih postal 
Poslovni sekretar Zavoda. Pri svojem delu si je 
vedno prizadeval za timsko delo, visoko stopnjo 
strokovne usposobljenosti ter visoko raven or-
ganizacijske kulture. Ambicije, motiviranost in 
želja po razvoju so ga leta 2005 pripeljale v JP 
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.. Preden je bil 20. 
julija letos imenovan za direktorja družbe, je do-
dobra začutil tako problematiko kot potencial 
podjetja, in sicer najprej kot direktor sektorja 
strokovnih služb, nato kot prokurist in začasni 
direktor družbe, kar je z jasno vizijo, vrednotami 
in strategijo dobra popotnica k uresničitvi so-
dobno usmerjenega podjetja, ki mu je zaupana 
skrb za našo največjo naravno dobrino – vodo.

Dve novi akreditacijski listini

V JP Vodovod – Kanalizacija so v zadnjem 
času pridobili dve pomembni akreditacijski 
listini. Eno je pridobil Laboratorij za kontrolo 
vodomerov, ki je akreditiran v skladu s stan-
dardom SIST EN ISO/IEC 17020 kot kontrolni 
organ tipa C za kontrolo vodomerov za hla-
dno vodo (akreditacijska listina Slovenske 
akreditacije št. K – 041). 
Na podlagi te listine se v laboratoriju ugo-
tavlja skladnost vodomerov s predpisi in 
izvaja prve, redne in izredne kontrole za 
potrebe podjetja ter za zunanje stranke. 
Laboratorij je opremljen s sodobno meril-
no opremo, ki je računalniško krmiljena in 
deluje popolnoma avtomatsko, na kateri 
preizkušajo vodomere. Strokovno in tehnič-
no usposobljeno osebje v povprečju letno 
izvede 14 tisoč preizkusov vodomerov, od 
tega približno deset tisoč za potrebe pod-
jetja in štiri tisoč za zunanje stranke. S strani 
Urada za meroslovje je bil kontrolni organ 
imenovan za izvajanje strokovno tehnič-
nih nalog v okviru postopkov ugotavljanja 
skladnosti ter rednih in izrednih overitev 
vodomerov (odločba št. 663-01-11/2004 z 
dne 4.1.2005).
Drugo pa je pridobila Služba za nadzor 
kakovosti pitne in odpadne vode, in sicer 
novo akreditacijsko listino LP-023 za pre-
skušanja in meritve na področju pitne in 
odpadne vode. Akreditacijska listina potrju-
je, da laboratorij izpolnjuje zahteve medna-
rodnega standarda kakovosti SIS EN ISO/IEC 
17025:2005 in velja do leta 2012. Poleg ob-
sega preskušanj na akreditiranem področju 
izvaja laboratorij tudi druga preskušanja pi-
tne vode, opadne vode in odvečnega blata. 
Na osnovi pravilnika o pitni vodi (Ur.l. 
19/04 in dop.) izvaja tudi interni nadzor 
skladnosti pitne in podzemne vode. Služ-
ba za nadzor kakovosti pitne in odpadne 
vode ima javna pooblastila Agencije RS za 
okolje za izvajanje prvih meritev in obra-
tovalnega monitoringa čistilnih naprav za 
odpadne vode ter pooblastilo za izvajanje 
monitoringa onesnaženosti podzemnih 
voda, skladno s predpisi. Dopolnitve in 
spremembe statusa akreditacije in infor-
macije o dejavnosti laboratorija so obja-
vljene na spletni strani www.jh-lj.si ter na 
spletni strani www.gov.si/sa.

Zasedanje organa Svet ustanovite-
ljev 

Na svoji 5. redni seji 27. junija je Svet ustano-
viteljev sprejel letna poročila javnih podjetij s 
predlogi pokrivanja izgub in razporeditve do-
bičkov. V preteklem poslovnem letu sta z izgubo 
poslovali JP Vodovod – Kanalizacija v višini 383 
milijonov tolarjev (1,6 milijona EUR) in JP Parkiri-
šča v višini 18 milijonov tolarjev (75 tisoč EUR), 
ostala podjetja pa so ustvarila pozitiven rezultat 
v skupni višini 954 milijonov tolarjev (3,98 milijo-
ne EUR). V nadaljevanju je svet sprejel poročilo 
o realizaciji investicijskih načrtov javnih podjetij 
v letu 2006 ter sprejel sklep o izplačilu nagrad 
direktorjem javnih podjetij in Javnega holdinga, 
in sicer v višini 1,5 plače. Potrdil je tudi rebalans 
poslovnih načrtov javnih podjetij Parkirišča in 
Ljubljanske tržnice. Člani Sveta ustanoviteljev so 
potrdili tudi spremembo cen mestnega potni-
škega prometa in soglašali, da šolska nalepka za 
mesec junij velja tudi v juliju in avgustu. V na-
daljevanju so soglašali tudi s pristopom novih 
občin k projektu nadgradnje regijskega centra 
za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana). 
Na seji 20. julija pa je Svet ustanoviteljev potrdil 
rebalans JP Vodovod – Kanalizacija za leto 2007. 
Pordil je tudi programa oskrbe odvajanja in či-
ščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
ter oskrbe s pitno vodo za leto 2008. Na podlagi 
seznanitve s poročilom o delu razpisne komisije 
za izvedbo postopka izbora direktorja JP Vodo-
vod – Kanalizacija je za novega direktorja družbe 
za dobo štirih let imenoval Krištofa Mlakarja.  

Razpis za oddajo neprofitnih stano-
vanj 

Javni stanovanjski sklad MOL je 1. septembra 
2007 objavil 12. javni razpis za dodelitev v na-
jem z neprofitno najemnino in za nedoločen 
čas okvirno 300 neprofitnih stanovanj na različ-
nih lokacijah na območju MOL. Razpis je odprt 
od 3. septembra 2007 do vključno 28. septem-
bra 2007. Besedilo razpisa je skupaj z obrazci 
objavljeno na spletnih straneh www.ljubljana.
si in www.jssmol.si. Prosilci, ki se želijo prijaviti 
na razpis, lahko dvignejo obrazec v razpisnem 
roku v recepciji JSS MOL ter ga skupaj z doka-
zili o izpolnjevanju pogojev razpisa pošljejo v 
času razpisa po pošti s priporočeno pošiljko ali 
pa v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. 
ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure 
in od 13. do 16. ure ter petek med 8. in 12. uro) 
oddajo osebno na Zarnikovi 3, Ljubljana.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stano-
vanj v najem so popolno poslovno sposobni 
državljani Republike Slovenije in državljani 
članic Evropske unije, ki imajo stalno prebi-
vališče na območju MOL. Na razpisu bosta 
glede na predpisane maksimalne višine do-
hodkov, ki bodo razvidne iz razpisa, oblikova-
ni dve ločeni listi, in sicer lista A (brez lastne 
udeležbe) in lista B (z lastno udeležbo). 

Projekt Skupna kuverta 

Poleti se je pričela izvajati prva faza projekta 
Skupna kuverta, v okviru katerega se uvaja po-
šiljanje skupne kuverte z računi in položnicami 
za storitve javnih podjetij Vodovod-Kanalizaci-
ja, Snaga in Energetika Ljubljana. Namen sku-
pne kuverte je uporabniku prijaznejša komu-
nikacija in racionalizacija stroškov pošiljanja 
mesečnih obračunov javnih podjetij.
V ta namen so v vseh treh javnih podjetjih 
pripravili sistem za združevanje podatkov 
pri obračunavanju storitev. V prvi fazi bodo 
združevali (uparjali) obračunske podatke JP 
Vodovod-Kanalizacija in Snaga ter izdajali tako 
imenovane dvojčke oziroma skupno kuverto, 
v kateri bosta združena računa in položnici 
teh dveh podjetij. Prve dvojčke so uporabni-
ki prejeli v začetku meseca julija. V naslednjih 
mesecih bodo pripravljeni tako imenovani 
trojčki, v katere bosta vključena še račun in 
položnica Energetike Ljubljana. Pomembno 
je, da s številom uparjenih podatkov prihranek 
narašča. Pri številu 30.000 uparjenih naslovov 
je v primeru izdaje kuverte, v kateri so računi in 
položnice treh podjetij, 90.000 EUR prihranka 
letno, pri številu 35.000 uparjenih naslovov pa 
že 110.000 EUR prihranka letno. 
Ob izdaji prve skupne kuverte, ki je vključevala 
uporabnike storitev JP Vodovod – Kanalizacija 
in Snage, je bilo uparjenih 20.000 naročniških 
podatkov, z izdajo kuvert s položnicami v me-
secu avgustu pa smo dosegli naklado 30.000.
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Nova parkirišča v »četrti bolnišnic« 
in na Žalah

Opravljena obsežna analiza odpad-
kov 

V začetku junija je pričelo obratovati še eno 
novo javno parkirišče, in sicer Klinični center 
– jug. Parkirišče obsega uvoz in izvoz na Vra-
zovem trgu pred Pediatrično kliniko ter uvoz 
in izvoz na Lipičevi ulici ob Stomatološki kli-
niki. Na njem je urejenih 117 parkirnih mest, 
od tega štiri za invalide. Parkirišče obratuje od 
6. do 20. ure, cena parkiranja pa je 0,60 EUR za 
vsako začeto uro. 
Pred nekaj dnevi pa sta začeli obratovati tudi 
novi parkirišči Žale I. In Žale II. Prvo ima uvoz 
in izvoz na rondo ob Pokopališki ulici, s katere 
je dovoljeno le desno zavijanje na parkirišče, 
na njem pa je urejenih 75 parkirnih mest, od 
tega dve za invalide. Parkirišče Žale II pa ima 
uvoz in izvoz na Tomačevsko cesto. Urejenih 
je 158 parkirnih mest, od tega tudi dve za in-
valide in dve za taxi. Delovni čas parkirišč je 
od 6. do 20. ure, za prvi dve uri parkiranja bo 
treba odšteti 0,50 €, za vsako naslednjo zače-
to uro pa še 0,50 €.  Vsa tri nova parkirišča so 
uvedli na podlagi Odredbe o določitvi javnih 
parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, 
ki je bila sprejeta na 1. izredni seji Mestnega 
sveta 18. decembra lani. 

Med 30. julijem in 15. avgustom so v JP 
Snaga na območju odlagališča nenevarnih 
odpadkov Barje opravili obsežne sortirne in 
sejalno-sortirne analize vzorcev različnih ko-
munalnih odpadkov. Iz preostanka mešanih 
gospodinjskih odpadkov so analizirali pet 
vzorcev iz različnih naselbinskih struktur, kot 
so hiše v in izven mesta Ljubljana, podeže-
lje, središče Ljubljane in stanovanjski bloki z 
osrednjim ogrevanjem v Ljubljani. 
Pet vzorcev so testirali tudi iz ločenih organ-
skih kuhinjskih odpadkov gospodinjstev, 
ki so jih vzeli na istih odjemnih mestih, kot 
prejšnje. Poleg tega so analizirali še tri vzor-
ce iz zbiralnic ločene embalaže, papirja (po 
10 m3) in stekla (5 m3), dva vzorca velikosti 
12 m3 odpadkov iz proizvodnih, obrtnih in 
storitvenih dejavnosti ter dva vzorca kosov-
nih odpadkov gospodinjstev (po okoli 30 
m3).
Doslej sta bila tako opravljena dva kroga te-
renskih analiz sestave odpadkov, pomladni 
in poletni, letos pa jih čakata še jesenski in 
zimski krog. Čeprav rezultati analiz še niso 
znani, so za ločeno zbrane odpadke na 
zbiralnicah (embalaža, papir, steklo) in lo-
čeno zbrane organske kuhinjske odpadke 
že ugotovili, da je ločenost dobra oziroma 
da je delež neželenih primesi v njih nizek. 
To kaže, da tista gospodinjstva, ki odpadke 
ločujejo, upoštevajo navodila za ločevanje, 
čeprav tovrstno možnost ločenega zbiranja 
odpadkov še vedno izkoristi premalo go-
spodinjstev, denimo v središču Ljubljane, 
kjer je sodelovanje povzročiteljev organskih 
kuhinjskih odpadkov pri njihovem ločeva-
nju nizko. 
Pripravil: Martin Mele

Nakup novih avtobusov

Družba LPP je 31. julija objavila obvestilo za 
oddajo javnega naročila za nakup avtobusov. 
Obvestilo zajema nakup 16 mestnih zgibnih 
avtobusov in šestih medkrajevnih linijskih av-
tobusov ter dveh medkrajevnih nadstandar-
dnih avtobusov. Ponudniki morajo ponudbe 
oddati na sedež družbe LPP do 14. septem-
bra 2007. 

Brezplačna pitna voda na Žalah

V poletnih dneh, ko je izredna vročina 
presegala 30 stopinj Celzija, so v Žale Jav-
nem podjetju poskrbeli za obiskovalce 
osrednjega ljubljanskega pokopališča. Pri 
glavnem vhodu na pokopališče, poleg 
cerkve Svetega Križa, so postavili avtomat 
s hladno pitno vodo, kjer so se obiskoval-
ci lahko odžejali in osvežili. Avtomat je bil 
postavljen osem dni, v tem času pa so po-
delili 342 litrov vode.

Selitev poslovnih prostorov Javnega 
Holdinga Ljubljana

Javni Holding Ljubljana je 13. avgusta začel 
poslovati na novem naslovu, na Vodovodni 
cesti 90. Poslovni prostori družbe so v loče-
nem delu poslovne stavbe JP Vodovod – Ka-
nalizacija. Telefonske številke in elektronski 
naslovi zaposlenih v Javnem Holdingu se niso 
spremenili. Splošni elektronski naslov je info@
jh-lj.si, telefon 01 47 40 800, fax 01 47 40 811 
in telefon tajništva 01 47 40 816.  

Po elektronsko vozovnico na Sloven-
sko 56

V Potniškem centru LPP na Slovenski 56 (pri 
Borzi) je od 26. junija moč zamenjati doseda-
nje vozovnice za Medkrajevni potniški promet 
LPP za elektronsko vozovnico oziroma »pame-
tno kartico«. Vozovnico lahko potniki pridobijo 
s predložitvijo osebnega dokumenta v nekaj 
minutah, najprej pa se je treba odločiti za vrsto 
vozovnice – na voljo so terminska vozovnica 
(za uporabo v določenem mesecu), količin-
ska vozovnica (za poljubno število voženj) in 
vrednostna vozovnica (za določeno vsoto). 
Na vozovnico računalniško vpišejo, kakšne vr-
ste je, in nanjo natisnejo ime in priimek lastni-
ka. Za izdelavo vozovnice, ki je neprenosljiva, 
je potrebno plačati 4 EUR kavcije, kar LPP povr-
ne, če potnik nepoškodovano vozovnico vrne. 
Kdor ureja vozovnico za člana družine, mora 
predložiti svoj in njegov osebni dokument. 
Na samem avtobusu je vozovnico treba pri-
makniti k registratorju, ki zazna vpis na vo-
zovnici in opravi primerno transakcijo za na-
daljnje potovanje. Dodatne informacije so na 
voljo na telefonskih številkah  01 430 51 74 in 
01 430 51 75 vsak delavnik od 7. do 19. ure in 
ob sobotah od 7. do 13. ure.

Nove cene vozovnic

S 1. avgustom je LPP uvedel nove cene v Me-
stnem javnem linijskem prometu. Nekatere vo-
zovnice so se podražile, pri drugih pa se je cena 
znižala. Tako se je za 20 % pocenil gotovinski 
prevoz, in sicer iz 1,25 EUR na en evro. Uvedli 
so brezplačen prevoz otroških vozičkov ter me-
sečno vozovnico za občane s 50 % popusta, 
ki je namenjena nezaposlenim in imetnikom 
posebne vozovnice (vojni invalidi); ta vozov-
nica po novem stane le 17 EUR. Cena ostalih 
vozovnic se je v povprečju dvignila za 5,9 %. Pri 
enodnevni in tedenski vozovnici sta ceni zao-
kroženi na 4 in 15 EUR, mesečna vozovnica za 
občane stane 34 EUR, za upokojence pa 20 EUR.    
Poleg sprememb cen so deloma spremenili 
tudi kategorije vozovnic. Vozovnica za sta-
rejše občane je ukinjena in s tem tudi neso-
razmerje med vozovnicami, kar pomeni, da 
se LPP približuje novi kategorizaciji vozovnic, 
ki naj bi predvidoma nastopila drugo leto z  
načrtovano uvedbo novega plačilnega sistema v 
Mestnem javnem linijskem prevozu. 
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Tudi letošnje poletje je Festival Ljubljana 
2007 poskrbel za živahen kulturni utrip v 
mestu, saj se je v njegovem okviru zvrstilo 
več kot sedemdeset prireditev, na katerih 
je nastopilo prek tri tisoč umetnikov iz 23 
držav. Poleg osrednjega poletnega festiva-
la, ki je potekal med 2. julijem in 1. sep-
tembrom, so festivalsko sezono popestrile 
še filmske uspešnice, ki si jih je bilo mo-
goče ogledati v čudovitem ambientu pod 
zvezdnim nebom na Ljubljanskem gradu, 
X. mednarodna likovna kolonija, ki je go-
stila mnoge izvrstne in priznane umetnike, 
med njimi tudi svetovno znanega slikarja 
Manuela Chabrero, ves čas festivala pa so 
v razstavnih prostorih Ljubljanskega gradu 
potekale tudi številne razstave, od katerih 
bodo nekatere na ogled še vse do konca 
oktobra.
V poletnih mesecih je Festival Ljubljana 
svojim obiskovalcem ponudil pester re-
pertoar raznovrstnih, predvsem glasbenih 
in glasbeno–scenskih dogodkov. Med nji-
mi velja še posebej izpostaviti slavnostno 
otvoritev z Borodinovo opero Knez Igor, 
gostovanje slovitega Akademskega držav-
nega Bolšoj teatra iz Rusije z novo produk-
cijo zgodovinske opere Boris Godunov ter 
gostovanje Izraelske filharmonije, ki sta jo 
vodila dva izjemna dirigenta, najprej Zubin 
Mehta, nato pa še George Pehlivanian, ki 
je hkrati tudi zaključil letošnje festivalsko 
poletje. 
A umetniških užitkov, na srečo, še ni konec 
in pod okriljem Festivala Ljubljana 2007 se 
bo septembra v Križankah zvrstilo še ne-
kaj zanimivih in ogleda vrednih prireditev. 
Tako si lahko 11. in 12. septembra ogle-
date provokativno gledališko predstavo z 
naslovom Tito – izbrani diagrami hre-
penenja, 13. septembra lahko prisluhnete 
koncertu Jana Plestenjaka, ki bo zapel 
ob spremljavi Simfoničnega orkestra 
RTV Slovenija, 14. septembra pa bo na 
sporedu še zadnja spremljevalna priredi-
tev Festivala Ljubljana 2007, ko bo skupaj 
z Big Bandom RTV Slovenija  nastopil 
Borut Bučar. 
Več informacij o prireditvah  lahko najde-
mo na spletni strani www.ljubljanafestival.
si.

Začetek letošnjega poletja so Ljubljanske tržnice 
ponovno poskrbele, da je bilo na Pogačarjevem 
trgu zanimivo, poučno in veselo. Tako je 2. junija 
potekala prireditev Podeželje v mestu poleti, ki 
je bila prva v nizu mednarodnih srečanj v času 
predpriprav Slovenije na predsedovanje Evrop-
ski uniji, zato so se dogodka udeležili tudi tuje 
veleposlanice in veleposlaniki z družinami. Tra-
dicionalni dogodek Podeželje v mestu poleti 
je poudaril pomen predstavitve slovenskega 
podeželja, tipičnih slovenskih kulinaričnih do-
brot, kmečkih opravil ter društev s podeželja. 
Tovrstne prireditve imajo velik pomen za promo-
cijo kmetijskih izdelkov, saj mnogim omogočajo 
poskušanje še premalo poznanih tradicionalnih 
slovenskih dobrot. Priložnost za naslednje druže-
nje in predstavitev značilnosti slovenskega po-
deželja bo 22. septembra na dogodku Podeželje 
v mestu jeseni.
V soboto, 16. junija, pa je na Pogačarjevem trgu 
potekal Praznik suhe robe, na katerem so se 
predstavili izdelovalci suhe robe iz Ribnice, So-
dražice in okolice. Nekdaj je bila organizacija iz-
delovanja suhe robe usmerjena tako, da je izkori-
stila naravno bogastvo in zadovoljevala potrebe 
trga. Na ta način so se izoblikovale posamezne 
panoge: obodarstvo, podnarstvo, posodarstvo, 
žličarstvo, ročno mizarstvo, orodjarstvo, strugar-
stvo, pletarstvo, zobotrebčarstvo, rešetarstvo, 
krošnjarstvo. Slednje je dobilo ime po krošnjarju, 
ki je na ramenih nosil krošnjo, sestavljeno iz vseh 
izdelkov suhe robe. Razvilo se je v 15. stoletju po 
izdaji krošnjarskega patenta, ko je cesar Friderik 
III. dal dovoljenje Kočevarjem in Ribničanom, da 
lahko tržijo svoje izdelke po tujih deželah. Razlog 
za to so bili neprestani turški vpadi. Da bi prepre-
čili izseljevanje ljudi iz teh krajev ter da bi si vsaj 
malo opomogli od pustošenja, so dobili privilegij 
za prosto trgovanje z domačimi lesenimi izdel-
ki, pa tudi z živino in platnom. Po izdaji patenta 
je postal naš krošnjar »Ribn’čan urban po cejl’m 
svet znan« in so ga lahko ljudje srečevali povsod 
po Slovenskem, po Dalmaciji, na Hrvaškem, v 
Vojvodini, na Furlanskem, na Nemškem in v alp-
skih deželah.
Na Prazniku suhe robe so domači mojstri rado-
vednežem predstavili pletenje košar, izdelavo 
zobotrebcev, grabelj ter drugih izdelkov iz lesa.  
Predstavili so se krošnjarji, obiskovalce je razvedril 
harmonikar, bogat pa je bil tudi zabavni program 
v sodelovanju z radiom Veseljak. Prireditev se je 
dobro prijela, zato bo postala tradicionalna in bo 
na vrsti vsako leto tretjo soboto v mesecu juniju.

Prijetno druženje v Podpeči 

Na igrišču športno-rekreativnega centra 
Pristava v Podpeči so se 14. junija na že 
tradicionalnem pikniku zbrali uslužbenci 
Mestne uprave in Javnega stanovanjskega 
sklada MOL. 
Udeleženci piknika, bilo jih je približno tri-
sto, so uživali v sproščenem druženju ob 
dobri hrani in pijači ter se pomerili v raz-
ličnih športnih aktivnostih – potekali sta 
namreč tekmovanji v odbojki na mivki in 
v pikadu. Tisti, ki jim je pri srcu ples, so se z 
veseljem zavrteli v različnih ritmih ob glas-
bi zakoncev Barle. Veselega in sproščenega 
vzdušja ni manjkalo, z veliko dobre volje 
pa je k temu prispeval tudi župan s pod-
županjo, podžupani in direktorjem mestne 
uprave.

Prenovljen počitniški dom Snage

Javno podjetje Snaga ima v hrvaški Istri, 
natančneje v Umagu, na prekrasni lokaciji 
počitniški dom, ki pa ga že leta ni upora-
bljala, saj je bil v zelo nezavidljivem stanju. 
Med hrvaško osamosvojitveno vojno so 
bili v domu nastanjeni hrvaški begunci, 
tako da je bil objekt potreben celovite pre-
nove. S pomočjo soinvestitorja je bil dom 
prenovljen, tako da sedaj ustreza hrvaškim 
pogojem, na podlagi katerih je pridobil 
tudi kategorizacijo. Julija so dom z ureje-
no okolico tako lahko oddali v najem, dva 
manjša in en večji apartma pa koristijo za-
posleni v Snagi.
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Evropski teden mobilnosti

Od 16. do 22. septembra bo v Ljubljani že 
šestič zapored potekal Evropski teden mo-
bilnosti (ETM), ko se bodo zvrstile številne 
aktivnosti, ki jih bodo izvajali različni oddel-
ki, službe in zavodi mestne uprave ter jav-
ni podjetji LPP in Parkirišča. Akcijo bodo s 
svojimi dejavnostmi podprli še Ministrstvo 
za okolje in prostor RS, Policijska uprava Lju-
bljana, Predstavništvo Evropske komisije v 
RS v sodelovanju z Društvom za sonaraven 
razvoj Focus, Območno združenje Rdečega 
križa Ljubljana, Športna zveza Ljubljane in 
drugi. Med drugim bodo tudi letos na voljo 
brezplačne tedenske vozovnice za mestni 
javni prevoz. Teden se bo zaključil z dne-
vom brez avtomobila 22. septembra, ko bo 
Vesela ulica, kar je osrednja tema letošnjega 
ETM, brez jeklenih konjičkov zagotovo zaži-
vela v drugačni luči. 

Junija so bile v Murski Soboti komunalne 
igre, ki so bile prežete s športom, zdravo 
tekmovalnostjo in veselim druženjem ekip 
iz vse Slovenije. Tudi številni naši zaposleni 
so sodelovali, letošnja prireditev pa je bila 
za nas posebna tudi zato, ker je tekmovalce 
prišel bodriti  župan Zoran Janković. Fantje 
iz JP Vodovod – Kanalizacija so osvojili 1. 
mesto v streljanju, dekleta iz Snage pa so 
zmagala v teku na 1,5 km. Uspeh v tej ka-
tegoriji je dopolnilo še 2. mesto, ki so ga 
osvojila dekleta iz JP Vodovod – Kanalizaci-

Zdrav duh v zdravem telesu

ja. Drugi so bili tudi fantje iz LPP v vlečenju 
vrvi, v teniških tekmovanjih pa so osvojili 
3. mesto med moškimi in v mešanih dvoji-
cah. Razveseljivo je tudi dejstvo, da se je v 
skoraj vsaki tekmovalni kategoriji vsaj ena 
naša ekipa uvrstila med prvih deset, pri če-
mer je bilo v posamezni kategoriji tudi do 
55 ekip. Barve ljubljanskih javnih podjetij 
so tako zastopali več kot odlično, za kar jim 
Urban iskreno čestita in jim želi še veliko 
športnih uspehov.

12. Ljubljanski maraton vabi!

V nedeljo, 28. oktobra 2007, bo po mestnih 
ulicah potekal že 12. Ljubljanski maraton. 
Glede na sposobnosti in osebne želje se bo-
ste tudi tokrat lahko podali na 42, 21 ali 10 
kilometrsko pot po ljubljanskih ulicah. Če bo 
družba dobra, bo pot še krajša! Torej, hitro na 
trening teka, če pa vas pete ne srbijo dovolj, 
vas vabimo k vzpodbujanju tekačev in teka-
čic!
Organizacijski odbor 12. Ljubljanskega mara-
tona (Timing Ljubljana, Staničeva 41) prijave 
zbira do vključno 23. oktobra 2007, prijavnico 
pa lahko izpolnite in oddate tudi na njihovi 
spletni strani www.ljubljanskimaraton.si. Tam 
smo izbrskali tudi nekaj zanimivih podatkov. 
Vreme je bilo v zadnjih desetih letih tekačem 
in organizatorjem kar naklonjeno, saj je le 
dvakrat padal dež, in sicer dve leti zapored, 
1998 in 1999. Slovenci se s tekom ukvarjamo 
vedno več, kar dokazuje tudi število udele-
žencev maratona, ki iz leta v leto narašča. Naj-
večji skok je v preteklem desetletju doživela 
21 kilometrska preizkušnja v moški in ženski 
kategoriji. Pri fantih je leta 1996 na »polovič-
ki« sodelovalo 276 tekačev, lani pa že 2082, 
medtem ko je število deklet naraslo iz komaj 
51 udeleženk leta 1996 na 657 leta 2006. 

LPP tudi na mobilnem telefonu

Novost na področju komunikacije s strankami 
je mobilna spletna stran LPP, ki je vsakomur z 
mobilnim telefonom, ki podpira WAP 2.0, do-
stopna na naslovu http://mobi.lpp.si. Ogled 
strani na svojem mobilnem telefonu je možen 
kjerkoli in kadarkoli potrebujemo informacije 
o LPP, aktualnih obvozih, voznih redih, cenah 
prevoza, prodajnih mestih, delovnih časih 
in telefonskih številkah. S spletno stranjo na 
mobilnih telefonih se želi družba LPP še bolj 
približati potnikom, zagotoviti na ta način 
kakovost prevoza in potnikom omogočiti naj-
boljšo obveščenost 24 ur na dan. 

Vsak uspešen nastop terja dobro strategijo. »Bojni« posvet pred tekmovanjem je bil zato nujen in 
fantje so se ga lotili resno.

Fantje iz LPP, ki običajno vrtijo volan in pritiskajo na stopalke, so se tokrat z nogami uprli v tla in ob 
spodbudi vodje ekipe dosegli odlično 2. mesto.

Našim ekipam na Komunaliadi dobre volje nikoli ne zmanjka, saj se zavedajo, da je pomembno 
sodelovati , če je še kakšen dober rezultat zraven, pa tudi ne škodi.



Mamljiva polenta z jurčki za jesenske dni

...da so v Snagi iz zbiralnic lani odpeljali 5438 
ton ločeno zbranega papirja in kartona, 1302 
toni odpadne embalaže in 2054 ton stekla, kar 
je 27 % več ločeno zbranih odpadkov kot leta 
2005.  
...da so samo letos iz ljubljanskih ulic odpeljali 
121 zapuščenih vozil. 
...da so pokopališča na območju MOL med pr-
vimi mestnimi površinami, ki so pozimi, ko sneži, 
splužene, posoljene oziroma posute s peskom, 
saj Žale JP zimsko službo izvaja samo. 

Morda niste vedeli    .............................................................
...da zemeljski plin človeštvo s pridom uporablja 
od 19. stoletja in da predstavlja edino primarno 
gorivo, primerno za vse potrebe gospodinjstva. 
...da ekipe na Komunaliadi tekmujejo tudi v de-
lovnih nalogah, kot sta Vodovod in Kanalizacija. 
V prvi je letos ekipa JP Vodovod – Kanalizacija 
zasedla 14. mesto (od 37. ekip), v drugi pa odlič-
no 4. mesto (od 31 ekip).
...da je na Ljubljanskem maratonu leta 1996 v 
vseh kategorijah skupaj tekmovalo 673 udele-
žencev, lani pa že 5256 vztrajnih tekačic in teka-

čev ter več kot 2100 otrok, nekaj čez 900 moških 
in žensk pa se je udeležilo revijalnega teka.
...da je bilo v začetku letošnjega leta na obmo-
čju MOL 11 kmetij, ki so že dosegle naziv “ekolo-
ška kmetija – EKO”, ki svoje izdelke med drugim 
prodajajo tudi na Eko tržnici na Pogačarjevem 
trgu. 
... da je v vseh 202 mestnih avtobusih zagoto-
vljen poseben prostor (sedišče) za invalide; do-
daten prostor za invalidski voziček pa je na 135 
mestnih avtobusih. 

RECEPT Z LJUBLJANSKIH TRŽNIC

Polenta je kot ustvarjena za sodoben življenjski stil, saj njena priprava ne 
vzame veliko časa. Poleg tega lahko vanjo zamešamo ali po vrhu posujemo 
skoraj vse, kar imamo v hladilniku. V Urbanu vam tokrat predstavljamo 
recept, ki ga brez zadrege lahko uporabite tudi ob slovesnih priložnostih 
– krostine iz polente z jurčki. 

Sestavine (za 4 osebe):
- 4 zvrhane žlice instant polente
- 200 ml vode
- košček masla
- pest naribanega parmezana
- 3 čajne žličke peteršilja
- 1 žličko svežega nasekljanega rožmarina
- 3 do 4 sveže jurčke
- 1 stisnjen strok česna
- sir roquefort ali gorgonzola
- sol
- poper
- po želji 1 žličko olja z okusom tartufov

Priprava
Polento skuhamo po navodilih na embalaži v 
200 mililitrih vode, ki ji dodamo košček masla in 
sol. Pomembno je, da jo med kuhanjem nepre-
stano mešamo. Ko se zgosti, vmešamo dve žlički 
peteršilja, nasekljan rožmarin in sveže nariban 
parmezan. Pekač premažemo z olivnim oljem 
in vanj stresemo kuhano polento ter jo z lopa-
tico poravnamo. Pustimo, da se polenta ohladi 
in nato postavimo še v hladilnik za pol ure, da 
se strdi. Medtem narezane jurčke prepražimo 
na olivnem olju. Dodamo sol in poper po oku-
su, žličko peteršilja, strt strok česna in, če želimo 
okus jedi dodatno oplemenititi, še žličko olja z 
okusom tartufov. Hladno polento narežemo 

na kvadratne koščke (približno 4 x 4 cm) in jih 
v ponvi z obeh strani opečemo na olivnem olju, 
da dobijo hrustljavo skorjico. Obložimo jih z jurč-
ki in prekrijemo z rezino izbranega sira s pleme-
nito plesnijo. Koščke  preložimo nazaj v pekač in 
jih v pečici pod žarom gratiniramo približno 10 
minut oziroma dokler se sir lepo ne stopi, pri če-
mer je treba paziti, da se pod žarom ne zažge. 

Hranilna vrednost
Polenta ima seveda precej ogljikovih hidratov, 
od česar pa je večina dietnih vlaken in zelo 
malo sladkorjev. Tudi maščob ima polenta 
zelo malo, zato pa kar nekaj železa. 
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Dogodki v septembru .....................................................

Obrazi Ljubljane - javno vodstvo po stalni razstavi, Mestni muzej Ljubljana, vsako nedeljo ob 11. uri 

Mala mestna godba - promenadni koncerti, Park Tivoli, vsako nedeljo ob 10.30 uri 

27. grafični bienale - Mednarodni grafični likovni center in izbrane ljubljanske galerije, od 6.9. do 28.10. 

Ex Ponto - 14. mednarodni festival sodobne gledališke produkcije, različne lokacije, od 11. do 26.9.

Festival Utrip – ulična predstavitev projektov Zavoda K6/4 (Klub K4, Kiberpipa, festival Break 2.4.), Šuštarski most in okolica, od 13. do 15.9.

Dan odprtih vrat AKC Metelkova mesto – kulturno-zabavna prireditev, 13. 9.

Otroški bazar – sejemska prireditev, Gospodarsko razstavišče, od 13. do 16.9.

Veslaško tekmovanje za zlato runo – športna prireditev, Ljubljanica (od Špice do Zmajskega mostu), 15.9.

Crvena jabuka - koncert, Cvetličarna Mediapark, 20.9.

Andreja Peklaj: Presihajoče Cerkniško jezero – razstava fotografij, Park Tivoli, do 20.9.

1. Festival starodobnih vozil Codelli - Gospodarsko razstavišče, od 21. do 23.9.

J. Jacobs, W. Casey: Briljantina - muzikal, Šentjakobsko gledališče, 22.9.

Strategija prostorskega razvoja, Urbanistična zasnova, Prostorski red MOL in okoljsko poročilo - javna predstavitev, Galerija Kresija, od 24.9. do 16.11.

Čarobne rastline junakov Harryja Potterja - delavnica, Botanični vrt, 26.9.

Uroš Perić & Big Band RTV Slovenija: A Tribute to Ray Charles - jazz koncert, Hotel Mons, 28.9.

Dan Špice  - športno - kulturno - zabavna prireditev, Na Špici (ob in na Ljubljanici), 29.9.

Dogodki v novembru .........................................................

Škucove packarije - gledališke predstave in ustvarjalne delavnice, Galerija Škuc, vsako soboto ob 10. uri 

Cimarron (Kolumbija) - glasbe sveta, Cankarjev dom, 2.11.

Break 2.4 - Mednarodni festival sodobne umetnosti, različna prizorišča, od 5. do 18. 11.

Ljubljanski pohištveni sejem - Gospodarsko razstavišče, od 5. do 11.11.

LIFFe - 18. ljubljanski mednarodni filmski festival, Cankarjev dom, od 7. do 21.11.

Martinov Ples – družabna prireditev, Festivalna dvorana, 10.11.

Ljubljanska vinska pot – ulični dogodek s pokušino mladih vin in kulinarike, Stara Ljubljana, 10. in 17. 11.

Kariera 2007 – sejemska prireditev, Gospodarsko razstavišče, 21. in 22.11. 

Doran & Stucky & Studer Play Jimi Hendrix (Švica) – jazz koncert, Cankarjev dom, 24.11.

Sejem športa in športne opreme 2007 - Gospodarsko razstavišče, od 29.11. do 2.12.

........................................................... Dogodki v oktobru

Mesto žensk - 13. mednarodni festival sodobnih umetnosti, Cankarjev dom in druga prizorišča, od 3. do 13.10.

Narava-Zdravje – sejemska prireditev, Gospodarsko razstavišče, od 4. do 7.10.

Salsa Power - 4. festival Salse, Bu-Ba dvorana, od 5. do 7.10.

28. mednarodni Tek na Šmarno goro – športna prireditev, 6.10.

Tek za upanje 2007 – humanitarna športna prireditev, Park Tivoli, 6.10.

Perpetuum Jazzile (Slovenija) & Bolyki Brothers (Madžarska) - jazz koncert, Cankarjev dom, 6.10.

Aljoša Rebolj – fotografije, Mestna galerija 2, prostori stalne zbirke, od 8.10. do 5.11.

Indexi & prijatelji (Bosna in Hercegovina) - pop rock koncert, Cankarjev dom, 9.10.

Študentska arena – sejemska prireditev, Gospodarsko razstavišče, od 16. do 18.10.

Beatsteaks (Nemčija) - punk, rock koncert, Gala hala - Metelkova mesto, 28.10.

Melodrom (Slovenija) - alternativni pop koncert, Cankarjev dom, 29.10.


