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Spoštovane sodelavke,
Ob vašem skupnem prazniku, 8.marcu, vam iskreno
čestitam. S svojo energijo,
optimizmom, skrbnostjo,
milino in nasmehom
delate ta svet lepši in
prijaznejši.
Naj bo vaš dan obarvan v
sonce in srečo.
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Ko sem pregledala vsebino tokratne številke Urbana, sem se spomnila na sodelavko iz Energetike, ki mi je povedala o
svoji najstnici, ki ji je začelo zmanjkovati energije zaradi občutka prenatrpanih
dni. V pogovoru sta prišli do zaključka,
da bosta naredili načrt, ki mora vsebovati čas, namenjen vsem trem ključnim
dejavnikom, ki sestavljajo naša življenja. To so telo, um in naš duh.
Za vsakega izmed teh področij si moramo vzeti čas. Za telo poskrbimo z uravnoteženo prehrano in gibanjem, h kateremu vas vabimo tudi v Urbanu. Za
um poskrbimo z aktivnostmi v želji več
in bolje vedeti ter s širjenjem obzorij,
kot to počne gospa Alenka Rebec, ki
je za Urbana prispevala vtise s potepanja po Šri Lanki. Ne smemo pa pozabiti tudi na naš tako imenovani duh. Ta se
kaže v zelo različnih oblikah. Med drugim tudi v medsebojnih odnosih, tako
v službi kot doma in med prijatelji. Če

so odnosi pristni in prijetni, nas napolnjujejo in smo zadovoljni. Pri medosebnih odnosih je pomembno, da ne gledamo le nase, da nismo sebični. Lep
vzgled je gospod Marijan Pečan, neumorni krvodajalec, ki ga predstavljamo
v tej številki, v kateri posvečamo pozornost tudi predstavitvi sindikatov, ki
prav tako skrbijo za ekonomsko-socialno dobrobit svojih članov, pa tudi za
prijetna druženja na izletih, srečanjih in
ob športnih aktivnostih.
Prihaja pomlad, mlado in veselo obdobje leta. Če bomo veselje delili z drugimi, ga bo še več. Bodimo strpni, nesebični in skupaj ustvarjajmo boljšo
družbo.
V zadnjih dneh smo prebrali marsikatero lepo misel dr. Janeza Drnovška, zato
tudi ta uvodnik zaključujem z njegovimi mislimi o sebičnosti, dobrem in smislu bivanja.

Današnji svet temelji na hitenju in prizadevanju?
Zato pa je tako nemiren.
Vendar se razvija?
Vedno bolj neskladno in samouničevalno.
Je lahko drugačen?
Če smo mi drugačni.
Kako drugačni?
Če smo mirni in delamo dobro.
Je to dovolj?
Še to je preveč. Današnji svet je daleč od tega.
Kaj naj storimo?
Ustavimo se in zajemimo sapo. Nehajmo
uničevati drug drugega in Zemljo, na kateri živimo. Nehajmo biti pohlepni. Dvignimo
se nad svojo sebičnost in poglejmo okrog
sebe. Ustavimo samouničevalno tekmo. Postanimo Ljudje.

Justina Simčič

Spremembe na trgu z zemeljskim plinom
ENERGETIKA LJUBLJANA

Odprtje trga z zemeljskim plinom je za Energetiko Ljubljana prineslo
marsikatero spremembo, zadnja izmed njih je bila tudi vpeljava
novega sistema obračunavanja oskrbe z zemeljskim plinom v
prakso. Tako je Energetika Ljubljana s 1. februarjem 2008 na podlagi
Energetskega zakona, Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom
in drugih podzakonskih predpisov, ki uravnavajo delovanje trga z
zemeljskim plinom, prešla na nov sistem obračunavanja oskrbe z
zemeljskim plinom. Cena za oskrbo z zemeljskim plinom je po novem
sistemu sestavljena iz cene za uporabo omrežij (omrežnine) in cene za
dobavljeni zemeljski plin.

Uvedba omrežnine je predstavljala izziv
tako z organizacijskega kot tudi s komunikacijskega vidika, saj je bilo med 21. in
31. januarjem 2008 potrebno obsežno
prilagoditi informacijski sistem ter izvesti
prehod v nov način obračunavanja. Ob
tem je bilo potrebno vsebino sprememb
pravočasno in jasno predstaviti odjemalcem, obenem pa skrbeti tudi za komunikacijo z mediji, ki so spremljali spremembe in jih posredovali v javnost.
Ekipa v Energetiki Ljubljana, ki je bila
angažirana za ta projekt, je bila torej še
posebej obremenjena, že same priprave
nanj so zahtevale marsikatero pozno-popoldansko uro, preživeto na delovnem
mestu. Vsekakor pa je ta projekt pomemben za celotno podjetje in vse zaposlene.
Na tem mestu je potrebno posebej izpostaviti tudi pomembno vlogo tistih zaposlenih, ki se sedaj, po uvedbi omrežnine,
osebno ali preko telefona srečujejo z
odjemalci in jim pojasnjujejo morebitne
nejasnosti.
04

Kaj prinaša spremenjen način obračunavanja?
Kot že povedano, je glavna novost sprememba
sestave cene za oskrbo z zemeljskim plinom, ki
je od 1. februarja 2008 sestavljena iz:
- cene za uporabo omrežij (omrežnine) in
- cene za dobavljeni zemeljski plin.
Ceno za uporabo omrežij ali omrežnino regulira Javna agencija RS za energijo, tako da
z metodologijami opredeli način določanja in
obračunavanja. Za območja, na katerih Energetika Ljubljana opravlja javno gospodarsko
službo sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja (SODO) zemeljskega plina, so cene za
uporabo omrežij objavljene v Aktu o določitvi
omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja
zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica,
Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri
Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina
Škofljica (Ur. list RS, št. 18/07). Omrežnina je sestavljena iz:
- cene za distribucijo zemeljskega plina
- cene za izvajanje meritev, ki je odvisna od
vgrajene merilne naprave.

Cene za dobavljeni zemeljski plin so oblikovane kot tržne cene in se spreminjajo v skladu
z določili posamezne pogodbe o oskrbi ali
pogodbe o dobavi oziroma s cenikom, ki velja
za letno porabo zemeljskega plina do 100.000
Sm3 in se bo spreminjal v skladu s spremembami cen pri dobavitelju, ki dobavlja zemeljski
plin Energetiki Ljubljana, in drugimi elementi
poslovne politike.
Obliko in vsebino novega računa za oskrbo z
zemeljskim plinom si lahko ogledate na naslednji strani, cenike za distribucijo zemeljskega
plina in dobavljeni zemeljski plin pa na spletni
strani www.energetika-lj.si.
Da bi našim odjemalcem omogočili čimbolj
nemoteč prehod na nov sistem obračunavanja, smo jim v Energetiki ponudili tudi nekatere finančne ugodnosti. Zavedamo se namreč,
da so lahko zneski izrednega poračuna, ki je bil
zaradi prehoda na nov sistem izveden v februarju, v nekaterih primerih relativno precej visoki. Vzroki so povezani z daljšim obračunskim
obdobjem (predhodno odčitano stanje plinomera je bilo, na primer, na nekaterih skupnih

odjemnih mestih že v prvi polovici decembra
2007), večjo porabo kot posledico vremenskih
razmer in povišanjem cene zemeljskega plina
v januarju 2008. Zato smo izjemoma omogočili obročno odplačilo zneskov, ki presegajo 200
evrov. Plačilo v največ treh obrokih bo samo
tokrat mogoče na podlagi pisne vloge zainteresiranega odjemalca, ki vsebuje njegove
osnovne podatke ter številko računa. Zaradi
razvrstitve približno 60.000 odjemalcev iz obstoječih osmih tarifnih skupin v novih 15 odjemnih skupin za namen obračuna stroškov za
uporabo omrežij se bodo odjemalcem skupni
stroški za oskrbo s plinom v večini spremenili.
V nekaterih primerih se bodo povišali, v nekaterih pa tudi znižali – za gospodinjstva se bodo

v glavnem povišali, vendar največ do približno
devet odstotkov.

Prednostna naloga – komunikacija z
odjemalci

Vsekakor se bomo v Energetiki Ljubljana še
naprej trudili, da ta sprememba za naše odjemalce zemeljskega plina ne bo moteča. Več
informacij glede uvedbe omrežnine je objavljenih na spletni strani www.energetika-lj.si,
odjemalcem redno pošiljamo obvestila z razlago novosti in drugimi relevantnimi informacijami, prav tako pa so naši zaposleni vsem odjemalcem na razpolago za kakršnakoli dodatna
pojasnila tako zakonodaje kot samega obračuna in novih računov, ki jih bodo odjemalci

Odgovori na nekatera pogosta vprašanja
Finančne ugodnosti
V Energetiki Ljubljana pomagamo pri financiranju investicije v čistejše in kakovostnejše
ogrevanje. V ta namen smo pripravili ugodna
posojila, možnost izgradnje priključnega vročevoda po ugodni pavšalni ceni, nudimo pa
tudi možnost sklenitve finančnega najema.
Upamo, da bomo s tem pomagali marsikateremu gospodinjstvu in tudi podjetju, da si uredi ogrevanje prostorov, pripravo sanitarne tople vode, kuhanje, tehnologijo in ostalo oskrbo z energijo na okolju prijazen, učinkovit, varčen, konkurenčen in nenazadnje udoben način. Podrobnosti so na spletni strani www.
energetika-lj.si, na voljo pa smo vam tudi v oddelku Prodaja na Verovškovi 62 – pritličje oziroma na telefonski številki 01/ 588 9635.

začeli prejemati v mesecu marcu. V ta namen
je poleg Klicnega centra angažiranih več strokovnjakov, ki si v tem obdobju kot prednostno
nalogo postavljajo ravno komunikacijo z odjemalci. Do sedaj delo poteka nemoteno, odjemalci, ki so se obrnili na podjetje v povezavi
z »uvedbo omrežnine«, so dobili odgovore na
svoja vprašanja in pričakujemo, da tudi v prihodnje na tem področju ne bo večjih težav.
Vse to je namreč neobhoden del pri uvajanju
tako obširnih sprememb, kot je sprememba
načina obračuna, za kakovostno izvedbo pa je
prav gotovo potrebna velika mera zavzetosti
in vložene energije, ki pa ju zaposlenim v Energetiki Ljubljana tudi tokrat ne primanjkuje.

......................................................................

Na katero vrsto energije se lahko priključi naš objekt?
V Ljubljani imamo dva sistema daljinske
oskrbe z energijo za ogrevanje stanovanj in
poslovnih prostorov: daljinski sistem oskrbe s toploto ter daljinski sistem oskrbe s plinom. Za točen odgovor, kako priključiti določen objekt na omrežje Energetike Ljubljana, nam pošljite dopis s točnim naslovom
objekta, ki ga želite priključiti, in v roku 10
delovnih dni vam bomo posredovali odgovor z vsemi navodili za nadaljnje postopke
pri priključevanju. Dopis lahko pošljete po
pošti (Energetika Ljubljana, d.o.o., oddelek
Prodaja, Verovškova 62, 1000 Ljubljana), po
faksu (01/588 9629) ali elektronski pošti na
naslov marketing@energetika-lj.si

Kdaj se lahko začne ali konča kurilna sezona?
Odjemalci sami določajo čas in standard
ogrevanja, zato je sezona ogrevanja odvisna samo od vas. V Energetiko Ljubljana sporočite le vašo odločitev oziroma
datum, kdaj želite pričeti z ogrevanjem.
Dobavitelj dobavlja zemeljski plin oziroma toploto nepretrgoma in zagotavlja
potrebno količino zemeljskega plina oziroma toplote za obratovanje odjemalčevih naprav s priključno močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi. V kolikor
vam Energetika Ljubljana vzdržuje toplotno postajo, bomo poskrbeli tudi za
kakovosten zagon postaje ob vaši odločitvi.
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Nova drevesa in ulično pohištvo za lepšo Ljubljano
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

V prihajajoči pomladi bo sprehod po Ljubljani še lepši in prijetnejši, saj bodo
na Mestni občini Ljubljana poskrbeli za zasaditev kar 900 novih dreves in
odstranitev nekaterih elementov dotrajanega ali nepotrebnega uličnega
pohištva ter nadomestitev z novim, bolj funkcionalnim.
Zelene krošnje nad belim mestom
V Ljubljani na javnih površinah raste več
kot 33 tisoč dreves, če k temu prištejemo
še drevesa na funkcionalnih zemljiščih, pa
je po ocenah v Mestni občini Ljubljana vseh
dreves še enkrat toliko. Več kot polovica
vseh dreves je manjših od desetih metrov.
Ker pa so velika drevesa tista, ki največ pripomorejo k boljši mestni klimi in čistejšemu
zraku, ter hkrati v večji meri opravljajo vse
svoje pozitivne funkcije, je Mestna občina
Ljubljana začela vlagati v zeleni mestni fond
v smislu saditve večjih drevesnih sadik.
Tako bodo letos zasadili devetsto novih dreves, polovico spomladi in polovico jeseni,
večina pa jih bo imela obseg med 20 in 25
centimetrov. Cilj so varna, zdrava in lepa

drevesa, ki prebivalcem mesta omogočajo uživanje vseh svojih pozitivnih funkcij.
Drevesa v mestu namreč hladijo ozračje,
prestrezajo sončno sevanje, filtrirajo in čistijo zrak, absorbirajo hrup, proizvajajo kisik,
lahko služijo kot kulisa pred neljubimi pogledi, zmanjšujejo hitrost vetra in še kaj bi
se našlo.
Ob tem se je potrebno zavedati, da mestna
drevesa rastejo v izredno neugodnih rastnih
razmerah. Omejujoči dejavniki rasti mestnih
dreves so, na primer, zbita tla, pomanjkanje
kisika in vode v tleh, onesnaženost zraka in
tal, številne bolezni in škodljivci ter pogoste
mehanske poškodbe korenin, debla in krošnje. Zaradi vsega naštetega imajo drevesa,
ki rastejo v mestih, krajšo življenjsko dobo
od dreves, ki rastejo v svojem naravnem
okolju oziroma v gozdu. Tako se posek večjih dreves v Ljubljani izvaja izključno zaradi nevarnosti porušitve drevesa ali odloma
večjih vej. Ugotovljeno je bilo, da je takšnih
dreves v mestu trenutno 18, zato jih bodo v
okviru tega projekta odstranili ter jih nadomestili z novimi.

Poškodovana korita bodo
zamenjali konfini

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL je po pregledu stanja na terenu
pristopil k širši akciji čiščenja poškodovane
ali zanemarjene ulične opreme in nadomeščanja cvetličnih korit kot prometnih ovir. Z
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uveljavitvijo nove prometne ureditve (zapora dela mestnega središča) se je namreč
izkazalo, da je bilo mnogo cvetličnih korit
predvsem v funkciji prometnih zapor, in so
kot taka postala nepotrebna.
Betonska korita bodo nadomestili z betonskimi konfini, ki so neke vrste ulično pohištvo v obliki betonske polkrogle. Konfini
so bolj funkcionalni, še posebej v primeru
potrebe po premikanju, ter enostavnejši in
cenejši za vzdrževanje, saj ni potrebno nadomeščati sadik, kot pri koritih – sadike so
namreč pogosto postale “žrtve” gole objestnosti ali pa so bile izpuljene in prilaščene
za lastne potrebe mimoidočih.
Od začetka februarja so tako odstranili preko 250 cvetličnih korit, med katerimi jih je
bilo veliko poškodovanih, razbitih ali samovoljno postavljenih na javne površine,
ter približno 45 ostalih elementov ulične
opreme, kot so razbita betonska stojala za
kolesa in podobno. Povsod, kjer je to potrebno, se cvetlična korita nadomeščajo z
novimi betonskimi konfini, ki so jih doslej
postavili 125.
Akcija bo potekala naprej v okviru razpoložljivih kapacitet podjetja KPL, ki izvaja
odstranjevanje in nadomeščanje. Glede na
število potrebnih ogledov in odvozov je
predvideno, da bo območje znotraj mestnega središča na novo opremeljeno z uličnim
pohištvom najkasneje do začetka prvomajskih praznikov.

Tri klepetave punce in ponosni očka
DRUŽINA ŠMAJDEK HALILOVIĆ
nim stanovanjskim standardom, pogosto s
souporabo kuhinje in kopalnice, namenjeni
začasnemu bivanju. Pa vendar tem ljudem
pomenijo možnost dostojnega življenja,
možnost, da si najdejo službo, pobegnejo od
zlorab in nasilja, izboljšajo svoje zdravstveno
stanje... Delo je izredno stresno, saj gre za naporno ‘publiko’, ki čuti pečat stigme in se pogosto tudi sama na začetku ne zna vključiti v
‘normalno’ življenje, a njihova iskrena hvaležnost na koncu je vsega vredna,” hiti pripovedovati Nermina, katere delo vključuje vse
od sodelovanja v komisiji, ki skrbi za pravično
dodeljevanje bivalnih enot (na seznamu je v
vsakem trenutku okoli 60 prosilcev), do reševanja konfliktov s sosedi.

Da smo vsi del velike mestne družine, tudi v svojem zasebnem življenju potrjujeta Jošt Šmajdek in Nermina Šmajdek Halilović. On je vodja
prometno-komercialne službe v LPP,
ona pa svetovalka 1 v službi za stanovanjska razmerja na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine
Ljubljana (JSS MOL). Oba opravljata
izredno pomembno in odgovorno
delo, ko prideta iz službe domov, pa
ju čakata navihani štiriletni dvojčici
Ajda in Aneja.
Jošt in Nermina dokazujeta, da prav vsak
izmed nas prispeva kamenček v mozaiku
kakovostnega življenja v Ljubljani. Služba,
ki jo vodi Jošt, sicer združuje več oddelkov,
a če povzamemo, je eden tistih, ki skrbijo za
to, da javni prevoz v mestu poteka tekoče in
nemoteno. Nermina pa se ukvarja z izrednim
reševanjem najhujših stanovanjskih stisk posameznikov in družin iz najranljivejših socialnih skupin. A ko Jošta in Nermino vprašam,
ali se zavedata tega, kako pomembno delo
za to mesto ter njegove prebivalke in prebivalce opravljata, se le spogledata, skoraj
začudeno skomigneta z rameni in celo sicer
zelo zgovorna Nermina za trenutek ostane
brez besed. Za njiju je to pač delo, za katerega sta študirala in ki ga oba opravljata z
velikim veseljem, a se svojih zaslug sploh ne
zavedata... No, jim bomo pa mi namenili zasluženo pozornost.
Nermina je na JSS MOL začela kot administrativna sodelavka ter ob vzpodbudi sodelavcev in pomoči MOL, ki ji je omogočila
študijski dopust ter sofinancirala višje letnike, nadaljevala izredni študij na Fakulteti za
socialno delo. Visoko noseča je z gladko desetko diplomirala s teoretično nalogo Stanovanjska tveganja ranljivih družbenih skupin.
“Res moram poudariti, da to brez čudovitih
sodelavcev na Skladu ne bi bilo mogoče, tu
pa sem dobila tudi priložnost, da se profesionalno ukvarjam prav s tem, iz česar sem
diplomirala.” JSS MOL je namreč prvi opozoril
na pomen reševanja stanovanjske stiske ljudi
z družbenega dna, na podlagi česar je bila
utemeljena zakonska rešitev, ki občini omogoča dodelitev bivalnih enot tem ljudem. “To
so zelo majhni prostori, ki ustrezajo minimal-

Medtem ko se Nermina posveča posameznikom, Jošt sodeluje v skrbi za pomemben vidik življenja skupnosti, javni prevoz. Marsikomu se zdi javni prevoz povsem samoumevno
dejstvo življenja v mestu, a nihče se ne zaveda, koliko ljudi stoji za tem, da vse poteka
gladko. “Poleg tekočega dela na voznih redih,
občasnih in posebnih linijskih prevozih, dela
operativnih blagajn ter še marsičesa, trenutno poteka zelo pomemben projekt uvedbe
elektronske obdelave in izvedbe voznih redov. Doslej se je namreč vse delalo “peš”, s
papirjem in svinčnikom, projekt pa je najbolj
zahteven na področju mestnega potniškega prometa, in sicer zaradi velikega števila
odhodov avtobusov ter gostote prometa v
mestu,” pravi Jošt, ki sodeluje tudi v projektu menjave plačilnega sistema ter projektih,
povezanih z Evropsko unijo, kot je Civitas, v
okviru katerega je LPP testiral biogorivo, ter
nov projekt 7. razvojnega programa trajnostne mobilosti, ki predvideva uvajanje alternativnih goriv ter ureditev središča mesta za
bolj prijazno uporabo javnega prevoza.
Ko se je Jošt pred nekaj leti kot pripravnik
v prvem mesecu zaposlitve na LPP ob terenskem delu peljal na avtobusu, je izvedel
tudi veselo novico – prihajata dvojčici! “To
je bil res šok in najprej sva se vprašala, kam
ju bova pa dala, saj sva takrat živela v garsonjeri,” se spominja. Ajda in Aneja sta na svet
prišli nekoliko prezgodaj, še po mesecu dni v
bolnišnici sta imeli vsaka komaj dva kilograma. A Nermina in Jošt sta se težav, ki so prišle
s tem, lotila zavzeto in optimistično. “Vsemu
osebju intenzivnega oddelka ljubljanske
porodnišnice bova za vedno hvaležna, da
so nama pomagali. Punčki sta bili zaradi
prezgodnjega rojstva namreč nagnjeni k nekaterim gibalnim nepravilnostim, ki jih sicer
počnejo vsi otroci, a so za nedonošenčke še
posebej nevarne,” pove Nermina, Jošt pa jo
dopolni: “Neprecenljivo je bilo, da so naju naučili pravilnega rokovanja z otrokom, kar je
še posebej pomembno pri prezgodaj rojenih
otrocih.” Hodili so tudi na fizioterapijo, seveda
pa je bilo največ dela opravljenega doma. “Ja,
bilo je kar težko, biti moraš izredno dosleden,
ampak uspelo nama je, da nimata nobenih
posledic. Kvečjemu še bolj napredni sta za
svoja leta, saj sva se od prvega dne z njima
toliko pogovarjala in ju spodbujala, da sta izredno družabni, odprti in kreativni deklici.”
Danes sta Ajda in Aneja zdravi, veseli in zabavnih idej polni štiriletnici, ob katerih mami

in oči na novo odkrivata svet, potrpežljivo
odgovarjata na neskončna vprašanja “Zakaj?”
ter z neprikritim ponosom in veseljem vodita
in spremljata razvoj deklic, ki sta si na videz
tako podobni, po značaju pa povsem različni.
“Če katera ponoči spleza v najino posteljo, ne
veva, katera je, dokler ne spregovori,” pravi
Jošt.
Nermina pove, da neizmerno radi rišeta, barvata in na sploh ustvarjata. “Poraba barvic
in drugih podobnih materialov, trenutno
predvsem lepilnega traku, je pri nas ogromna. Tudi sredi noči smo ju že našli v kuhinji
z barvicami v rokah, obsedeni sta s številkami in črkami. Ker je Joštova sestra kiparka, se
izredno veselita obiska v ateljeju, strašno sta
navdušeni nad revijo Svet in ljudje, brez pravljic in pesmic pa tako ali tako ne gre. Zanju
je ena najhujših kazni, če morata spat brez
branja.” Njuna domišljija, ki ne pozna meja,
je očka spravila v zadrego, ko se je Ajda pred
časom spomnila, da bi bila za pusta rada...
avtovleka. “Na srečo jo je ta ideja minila, tako
da je bila za letošnje maškare krasna čebelica, Aneja pa rožica,” se smeje Nermina.
Ajda in Aneja sta pred pol leta postali tudi
sestrični malemu Marku, ki ga imata nadvse
radi in mu z veseljem podarjata svoje knjige
in igrače. Oba ponosna starša pa sta še kako
hvaležna, da imata ob sebi družino, ki z veseljem priskoči na pomoč. Teta, Joštova sestra,
in stric, Nerminin brat, punčki naravnost obožujeta, konci tedna pa so običajno rezervirani
za babice in dedke. “Krasno je, da oboji stari
starši živijo izven Ljubljane, eni v Šmarju in
drugi na Zaplani. Tako imamo skoraj vsak
vikend izlet, pa tudi sicer radi hodimo na izlete in počitnice,” pojasni Jošt in doda, da se
punčki radi vozita z avtom in se nič ne dolgočasita, saj ju zanima vse, kar vidita. Tako tudi
poti na morje ali v Bosno, kjer ima Nermina
sorodnike, niso problem. Nermina doda:
“Še posebej pa uživata na avtobusu. Vedno
pozdravita voznika in potem pojeta, tako da
ljudje kar ploskajo. Eden od voznikov kar radio ugasne, ko pridemo mi na avtobus. Tudi
sicer nista nič sramežljivi, govorita pa toliko,
da doma niti radia ne prižgeva, če njiju ni, da
si vsaj malo odpočijeva ušesa,” se smeje ponosna mamica, očka pa šaljivo zaključi :
“Ja, to imata pa po tebi.”
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Marijan Pečan rešuje življenja
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
V akciji Vala 202 je postal krvodajalec
leta 2007, saj je v 36-ih letih krvodajalstva kri daroval že 377- krat. Dela
za ljudi, je resnični borec za človekove pravice. Petinpetdesetletni Marijan Pečan je poročen, ima posvojenega sina in izvenzakonsko hčerko
Anne Marie ter 13 mesecev starega
vnučka Kristjana. Rojen v Ljubljani,
je del življenja preživel tudi v Tržiču,
Žireh, Kranju in Borovnici, od leta
1974 pa živi v Dragomerju. Velik del
svoje poklicne poti, kar 30 let, je opavljal delo avtomehanika, 19 let je bil
zaposlen v podjetju Coca Cola Slovenija, zdaj pa je zaposlen na Mestni
občini Ljubljana kot kurir.
Medijska pozornost, ki je prišla ob omenjeni akciji, ga ni spremenila, pred tem je
namreč prejel že številna druga priznanja.
Vsestranski Marijan se ukvarja s poezijo,
z glasbo, sodeluje pri postavitvi ozvočenja in pri zasnovi programov spominskih
svečanosti, je praporščak ZZB za vrednote
NOB Gubčeve brigade, radioamater, goreči pripadnik stranke Socialna demokracija
ter aktivist Rdečega križa in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije pri njenih širših
dejavnostih.
Kaj vas je vzpodbudilo, da ste se odločili
za krvodajalstvo, in kaj vas je gnalo, da
ste to storili že več kot 370-krat?
»Mama me je pripeljala do tega, da sem
šel na prvo krvodajalsko akcijo. Takrat sem
bil star devetnajst let. Kmalu zatem sem
začel darovati kri na klic, na potrebo.«
V Sloveniji je najbolj pogosta krvna skupina A. Katera krvna skupina ste vi?
»0 pozitivna.«
Glede na zahtevne pogoje za darovanje
krvi morate biti najbrž precej zdravi?
»Tako je. Imam zelo dobro kri in močan
hemoglobin, nikoli nisem pil, niti kadil.
Sodim med komaj dva odstotka testiranih krvodajalcev v Republiki Sloveniji, ki
lahko dajejo kri za vse oblike transplantantov.«
Vas je kdaj spreletelo, da morda pribor
za odvzem krvi ni sterilen?
»Ne. Ti aparati so stoodstotno zanesljivi,
vse igle in cevke so za enkratno uporabo.
Lahko se pa zgodi, da pride do zastoja
aparature, če se naredi mehurček v samem sistemu. Takrat aparat zaustavijo,
da krvodajalec ne dobi mehurčka kisika v
možgane, ki bi lahko bil usoden. Sicer pa
te osebje med dajanjem krvi kar naprej
‘obletava’ - ves čas so ob tebi in nadzorujejo potek odvzema krvi.«
Včasih ste krvodajalci po odvzemu krvi
dobili zajetno malico. Kako je s tem sedaj?
»Tega že dolgo ni več, saj so začeli opozarjati na pomen holesterola pri zgoščevanju
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krvi in pri nabiranju maščobnih oblog na
stenah žil. Včasih so dajali konjak za stabilizacijo, za dinamiko pa vino in pivo. Tega
sedaj ni več. Zdaj dobimo sendviče s srcu
prijaznimi mesnimi proizvodi - s puranom ali drugo perutnino, na voljo so tudi
vegetarijanski in tunini sendviči, jogurti,
sadje, sladice, čaj in kava.«
Kakšen je današnji odnos delodajalcev
do krvodajalcev?
»Včasih si brez težav dobil prost dan v
službi, danes to predstavlja cel projekt, v
kolikor si zaposleni sploh upajo vprašati.
Večini delodajalcev je danes več do kapitala kot do vrednosti človekovega življenja. A sam s tem na Mestni občini Ljubljana nimam nikakršnih problemov.«
Kako se razumete z županom in kakšen
se vam zdi kot oseba?
»Župan je razumen, ambiciozen, ima svoje
cilje. Podpiram ga glede tega, da je delo-

ma levičar, ker ve, da mora iti čas naprej in
da ne moremo obujati preteklosti, ampak
da moramo narediti tudi nekaj za prihodnost. Podpiram tudi njegove poglede na
preteklo vrednotenje NOB-ja.«
V tujini ponekod za odvzem krvi posameznikom plačujejo.
»V Avstriji in Nemčiji krvodajalcem plačujejo. Vprašanje je, komu od nas se bo splačalo tja hoditi, tako finančno kot časovno.
Sicer pa smo glede krvi zaenkrat še samozadostni, vendar v primeru, da bi prišlo do
potrebe po večji količini krvi za, na primer,
ponesrečence z opeklinami, potem bi bilo
rizično.«
Imate glede krvodajalstva kakšen nasvet
za Slovence?
»Za dobro kri je pomembno zdravo živeti. Čim manj alkohola, čim manj nikotina,
izleti v naravo, zdrava prehrana, veliko zelenjave in sadja.«

Kdaj in kje lahko darujemo kri?
V Ljubljani lahko darujemo kri vsak delovni dan na Zavodu za transfuzijsko medicino na Šlajmerjevi 6, in sicer od 7. do 15. ure, ob četrtkih pa do 17. ure. Udeležimo se lahko tudi organiziranih krvodajalskih akcij – v Ljubljani bo prva naslednja akcija 31. marca, v bližini Ljubljane pa bodo akcije potekale še v Kamniku
(Kulturni dom) 17. in 18. marca ter na Vrhniki (Cankarjev dom) 27. in 28. marca.
Obvestila o aktualnih krvodajalskih akcijah ter vse druge informacije o tem,
kako postati krvodajalec, lahko najdete na spletni strani Rdečega križa Slovenije
www.rks.si ter po telefonu na Zavodu RS za transfuzijsko medicino na številki
01/ 543 8100 in na njihovi spletni strani www.ztm.si.

Aktivno v pomlad
MOŽNOSTI ZA REKREACIJO
za zaposlene v mestni upravi MOL in javnem
stanovanjskem skladu MOL so naslednji:
Zaposleni v mestni upravi MOL morate za
obisk rekreacije v Zavodu Tivoli pridobiti kartico društva DRMOL, za kar je potrebna pisna
vloga z naslednjimi podatki: ime in priimek,
dan, mesec in leto rojstva, kraj bivanja in navedba oddelka oziroma službe mestne uprave MOL ali JSS MOL. Vloga mora biti poslana
(lahko tudi po faxu) najkasneje do 10. dne v
mesecu za naslednji mesec na naslov: Gorazd
Rous, OGDP, Trg MDB 7, kjer lahko dobite tudi
dodatne informacije na telefonski številki 01
/ 306 1707. Po prejemu kartice se boste z njo
izkazali ob vsakem obisku rekreacije v Tivoliju, kjer boste kartico pokazali receptorju in se
vpisali v evidenčni zvezek. Prvi trije obiski so
brezplačni, pri naslednjih obiskih pa se plača
razlika do polne cene.

Številne raziskave kažejo povezavo med rednim ukvarjanjem z vsaj
zmerno telesno dejavnostjo in varovanjem zdravja. Redno ukvarjanje s
športom zmanjšuje številna tveganja, po drugi strani pa pomanjkanje
gibanja ne vpliva le na razvoj bolezni ter manjšo življenjsko in
delovno energijo, ampak se kaže tudi kot izguba kreativnosti, osebne
ustvarjalnosti in socialnega delovanja. Če smo na ta dejstva nekoliko
pozabili, je prihajajoča pomlad pravi čas, da se ponovno malo
razmigamo.

V mestni upravi Mestne občine Ljubljana in v javnih podjetjih, povezanih v Javni
Holding Ljubljana, so zaposlenim na voljo
različne oblike rekreacije, tako skupinske
kot individualne. V nadaljevanju vam predstavljamo nekatere možnosti, da poskrbimo
za svoje zdravje, boljše počutje in prijetno
druženje ob športnih aktivnostih.

Organizirana vadba v Tivoliju

V Športno rekreacijskem centru Zavod Tivoli
se lahko zaposleni v mestni upravi MOL in
javnih podjetjih udeležimo naslednjih oblik
rekreacije:
KOPALIŠČE
ponedeljek – petek:
od 6. do 11. ure
torek – petek:
od 18. do 23. ure
sobota, nedelja in prazniki:
od 10. do 20. ure
FITNES – SOKOL TIVOLI
ponedeljek - petek:
od 6. do 23. ure
sobota, nedelja in prazniki:
od 10. do 20. ure

AEROBIKA
ponedeljek, sreda, četrtek:
od 19.30 do 22.30 ure
torek, petek:
od 19.30 do 21.30 ure
nedelja:
od 17. do 20. ure
TENIS
april – oktober:
od 7. do 22. ure (teniška igrišča v primeru
slabega vremena ne obratujejo)
DRSALIŠČE - Dvorana TIVOLI
četrtek:
od 18. do 19.30 ure
sobota:
od 10.30 do 12. ure in od 20. do 21.30 ure
nedelja:
od 14. do 15.30 ure
DRSALIŠČE - Dvorana ZALOG
nedelja:
od 14. do 15.30 ure
Če se boste želeli udeležiti katere izmed ponujenih oblik rekreacije v Tivoliju, vam pri tem
pomaga vaš delodajalec. Postopki za prijavo

Zaposleni v javnih podjetjih, povezanih v
Javni holding, in v javnem podjetju Žale ter
Ljubljanska Parkirišča in tržnice tudi lahko koristijo zgoraj opisane storitve Zavoda Tivoli,
in sicer brezplačno. Podjetja imajo sklenjeno
pogodbo za naslednje oblike rekreacije, katerih se lahko udeležujejo njihovi zaposleni:
- Javni Holding Ljubljana:
plavanje, savna, fitnes, aerobika, drsanje
- Energetika Ljubljana:
plavanje, savna, fitnes, košarka, drsanje
- Vodovod-Kanalizacija:
plavanje, savna, fitnes, košarka, odbojka, mali
nogomet, badminton
- LPP:
plavanje, košarka, odbojka, mali nogomet,
borilne veščine
- Snaga:
plavanje, košarka, odbojka, drsanje
- Ljubljanske Tržnice: plavanje, savna, fitnes,
aerobika, drsanje
- Žale:
plavanje, savna, fitnes, aerobika, tenis, badminton, drsanje
- Parkirišča:
plavanje, savna, fitnes, aerobika, tenis, drsanje
Zaposleni v nekaterih navedenih podjetjih se
prav tako izkazujejo s kartico, ki jo prejmejo v
svojem podjetju, v nekaterih pa le z vpisom
v evidenčno knjigo ob obisku rekreacije. Za
več informacij se lahko obrnete na skrbnike
pogodb v vašem podjetju. V Javnem Holdingu je to Polona Kos, v Energetiki Ljubljana
Mija Šuster, v JP Vodovod-Kanalizacija Peter
Šturm, v LPP Andrej Osterman, v Snagi Damjan Gorišek, v podjetju Parkirišča in Ljubljanske tržnice Nina Brkljača in v podjetju
Žale Mateja Šoštar. Več informacij o ponudbi
Zavoda Tivoli lahko najdete na spletni strani
www.zavod-tivoli.si.
Zaposleni v javnih podjetjih in mestni upravi
imajo organizirane še nekatere oblike skupinskih športov in drugih oblik rekreacije, ki
jih bomo predstavili ob naslednji priložnosti.
Tako je v preteklosti že prišlo do košarkaškega in nogometnega druženja med ekipami
mestne uprave in javnih podjetij, v prihodnje
pa si želimo in načrtujemo še več tovrstnih
srečanj.
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Vsi za enega, eden za vse!
PREDSTAVITEV SINDIKATOV
V okviru Mestne občine Ljubljana
in javnih podjetij imamo kar dvanajst sindikalnih organizacij, ki si
prizadevajo za uveljavljanje socialno-ekonomskih pravic zaposlenih, solidarno pomagajo tistim zaposlenim, ki se znajdejo v težavah,
pomembno vlogo pa imajo tudi na
področju medsebojnih odnosov
ter izobraževanja, saj organizirajo
izlete, srečanja, športne aktivnosti
in seminarje ter druge oblike druženja in informiranja. Katere sindikate imamo, kdo jih vodi, kako jih
lahko kontaktirate ter kaj so počeli
v lanskem letu in kaj načrtujejo za
letos, vam predstavljamo v tokratnem Urbanu.
Energetika Ljubljana
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (ZSSSSKVNS)
Število članov: 174
Predsednica: Mija Šuster
Kontaktna številka: 01/588 9730
E-pošta: mija.suster@energetika-lj.si
Članarina: 1% od bruto plače člana sindikata na mesec
Izvršni odbor sindikata (IOS), ki pokriva
posamezna področja, se praviloma sestaja
vsako prvo sredo v mesecu in je petčlanski, vsak član pa ima še svojega namestnika. Sindikat in Svet delavcev tesno sodelujeta pri razpravah o vseh pomembnih zadevah, prav tako sindikat dobro sodeluje
z direktorjem podjetja. IOS je imel v letu
2007 tri redne seje, šest izrednih sej in štiri
seje skupaj s Svetom delavcev. V letu 2007
je IOS, med drugim, sprejel finančno poročilo za leto 2006 in finančni načrt za leto
2007, obravnaval spremembe in dopolnitve h Kolektivni pogodbi podjetja JPE,
obravnaval spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, organiziral rekreacijo (plavanje, fitnes, košarko) in sodeloval
pri pripravah na opozorilne demonstracije
17.11.2007. Tudi v letu 2008 si bo IOS prizadeval za čimboljše pogoje dela za vse
zaposlene in nadaljnje dobro sodelovanje
z direktorjem podjetja.
Vodovod Kanalizacija
Samostojni sindikat JP Vodovod Kanalizacija
Število članov: 250
Leto ustanovitve: 1991
Predsednik: Vlado Klobas
Kontaktna številka: 031/449 034
E-pošta: vklobas@vo-ka.si
Članarina: 0,8% od bruto plače člana sindikata na mesec
V letu 2007 je sindikat sprejel 43 sklepov
in jih, razen enega, vse realiziral. Opravili so več sestankov z vodstvom podjetja,
k podjetniški kolektivni pogodbi sta bila
podpisana dva aneksa, sodelovali so tudi
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pri enajstih pogajanjih za sklenitev tarifne
priloge h kolektivni pogodbi komunalne
dejavnosti ter na treh sejah delovne komisije ESS in na šestih sejah predsedstva
ter sveta KNSS-Neodvisnost. Zastopali so
zaposlene v zvezi z zagovori zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in zaradi uvedbe disciplinskih postopkov. Organizirali
so tri sindikalne izlete, najeli apartma v
Bohinjski Bistrici in za rekreacijo najeli telovadnico.
Letos se bodo pogajali za sklenitev nove
podjetniške kolektivne pogodbe ter sodelovali pri pogajanjih za sklenitev nove
kolektivne pogodbe dejavnosti, pri delu
komisije za razlago kolektivne pogodbe
dejavnosti in v delovni komisiji ESS pri
pripravi sporazuma o stresu v zvezi z delom. Sodelovali bodo tudi pri prenovi sistemizacije delovnih mest in organizacije
podjetja. Aktivno bodo delovali v organih
KNSS-Neodvisnost in nadaljevali sodelovanje s sindikati javnih podjetij, združenih
v Javnem holdingu Ljubljana. Kot sodniki
porotniki se bodo udeleževali obravnav
Delovnega in socialnega sodišča, stalna
skrb pa bo še vedno namenjena spremljanju dogajanj na socialno-ekonomskem
področju, izobraževanju sindikalnih zaupnikov ter organizaciji izletov, srečanj in
rekreacije.

Kontaktna številka:
01/582 2452, 041/449 696
E-pošta: stane.dervaric.sd@siol.net
Članarina: ni podatka
Sindikat delavcev tehničnih pregledov
Slovenije JP LPP (SDTPS JP LPP)
Število članov: 27
Leto ustanovitve: 1993
Predsednik: Dušan Žun
Kontaktna številka:
01/582 2709, 041/637 376
Članarina: 1% od bruto plače člana sindikata na mesec

Ljubljanski potniški promet
Samostojni sindikat JP LPP
Število članov: 352
Leto ustanovitve: 1991
Predsednik: Radislav Balažic
Kontaktna številka:
01/582 2454, 051/690 482
E-pošta: rado.balazic@lpp.si
Članarina: 0,6% od neto plače člana sindikata na mesec

Sindikat avtobusnega prometa in komunalnih dejavnosti (SAPS in KODES NKNSS)
Število članov: 54
Leto ustanovitve: 1990
Predsednik: Roman Mavsar
Kontaktna številka:
01/582 2450, 041/533 714
E-pošta: roman.mavsar@lpp.si
Članarina: 0,6% od bruto plače člana sindikata na mesec

Na svojih sejah so sprejeli 17 sklepov in jih,
razen treh, vse realizirali. Opravili so več
sestankov z vodstvom podjetja, predlagali in usklajevali so sezname o napredovanju zaposlenih z vodji oddelkov, podpisali
pa so tudi aneks h kolektivni pogodbi ter
skrbeli za izvajanje njenih določil. Preko
odvetnikov so zastopali voznike, sodelovali so s Svetom delavcev, organizirali
prodajo kompletov prve pomoči za osebne avtomobile, nabavili ozimnico, obdarili
članice ob 8. marcu ter organizirali dva izleta, in sicer v Posočje in na Roglo. Svojim
članom so pomagali s krediti, skrbeli so za
izplačevanje pogrebnin ob smrti svojcev
zaposlenih, nagradili so krvodajalce ter
športnike oblekli v športna oblačila.
Letos imajo v načrtu sodelovanje pri
prenovi sistematizacije delovnih mest in
reorganizaciji podjetja, aktivno bodo sodelovali v Svetu delavcev ter spremljali
aktualne dogodke na socialno-ekonomskem področju in skrbeli za izobraževanje
sindikalnih zaupnikov. Seveda pa bodo
poskrbeli tudi za dobro voljo ter organizirali rekreativna srečanja in izlete.

V preteklem letu so skupaj z drugimi sindikati v podjetju sodelovali pri sprejemanju
pravilnikov v LPP, zastopali zaposlenega
zaradi odpovedi zaposlitve ter pomagali
zaposlenim v pravdnih zadevah. Letos si
bodo, med drugim, prizadevali za izboljšanje socialnih razmer zaposlenih, spremljali tekoče dejavnosti v LPP in Javnem
holdingu Ljubljana ter organizirali izlet za
svoje člane.

Sindikat voznikov LPP
Število članov: ni podatka
Predsednik: Stane Dervarič

Ljubljanska Parkirišča in tržnice
Zaposleni v JP Ljubljanske tržnice in JP
Parkirišča so organizirani in delujejo v
okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, in sicer v Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami
Slovenije. Sindikat JP Ljubljanske tržnice
šteje 33 članov (predsednica je Nevenka
Mladenovič), prav toliko članov ima tudi
Sindikat JP Parkirišča (predsednik je Brane
Udovčič). Njihova situacija je zaradi pripojitve Ljubljanskih tržnic k podjetju Parkirišča nekoliko posebna – doslej so delovali
ločeno in še vedno poslujejo vsak preko
svojega TRR, vsak ima svoje akte, vodstvo
in izvoljene izvršne odbore ter sklenjeno
podjetniško pogodbo. Po vpisu družbe
Javnega podjetja Ljubljanska Parkirišča in
tržnice v sodni register bodo izvolili novo

vodstvo, potrebno bo izvesti izbris Statuta sindikata Parkirišča iz registra in zapreti
TRR, pripraviti novo podjetniško pogodbo
za zaposlene ter se posvetiti pridobivanju
novih članov in izobraževanju članov.
“Pri dosedanjem delu obeh sindikatov
predsednika ugotavljava, da so v naši sredini člani sindikata, ki se borijo za dosego
višjih pravic iz delovnega razmerja. Mnogokrat pride do užaljenosti, zakaj so vsi
deležni teh pravic, a člani sindikata lahko
z mirno vestjo in neskromno, jasno in odločno povemo, da smo zaslužni za dosego
pravic, ki jih koristimo vsi zaposleni.
Več kot bo novih članov, večje kot bo članstvo, lažje si bomo pridobili večje pravice,
vse z namenom, da se izboljša socialnomaterialni položaj delavcev,” je zapisala
Nevenka Mladenovič.
Seveda pa se znajo tudi poveseliti in najmanj enkrat letno organizirajo sindikalni
izlet, piknik ter novoletno srečanje. “Nobena težava nam ne more preprečiti, da
se ne bi skupaj družili in poveselili. Ugotavljamo, da nam ravno ta skupna druženja,
izleti in pikniki omogočajo, da se medsebojno spoznamo,” je še zapisala Nevenka
Mladenovič.
Snaga
Konfederacija neodvisnih sindikatov Slovenije – KNSS SNAGA javno podjetje
Število članov: 136
Leto ustanovitve: 1992
Predsednik: Stane Novak
Kontaktna številka: 041/535 197
E-pošta: stane.novak@snaga.si
Članarina: 1% od bruto plače člana sindikata na mesec
Svobodni sindikat Snaga
Število članov: 97
Leto ustanovitve: 1.7.1990 – preimenovanje (predhodno je sindikat deloval pod
imenom Svobodni sindikat TOZD Javna
higijena)

Predsednica: Ivanka Turk
Kontaktna številka:
01/477 9689, 031/409 537
E-pošta: ivanka.turk@snaga.si
Članarina: 1% od bruto plače člana sindikata na mesec
Sindikata v podjetju sodelujeta, skupaj rešujeta tekočo problematiko (usklajevanje
plač, kolektivna pogodba, nezadovoljstvo zaposlenih) in organizirata dva sindikalna izleta, piknik, komunalne igre ter
sodelujeta pri organizaciji novoletne zabave in obdaritve otrok. V sodelovanju z
vodstvom podjetja se sestajajo mesečno,
na sestankih pa izpostavijo tekoče probleme, ki jih skušajo uspešno razrešiti. Za
prvo uskladitev plač v letu 2008 po Tarifni
prilogi kolektivne pogodbe komunalne
dejavnosti so se že dogovorili, potekajo
pa tudi že dogovori o organizaciji spomladanskega izleta in komunalnih igrah.
Žale
Sindikat Žale
Število članov: 46
Predsednik: Jure Jukič
Kontaktna številka: 031/362 763
Članarina: 1% od bruto plače člana sindikata na mesec
Mestna občina Ljubljana
Sindikat delavcev Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana (vanj so vključeni tudi
zaposleni na Javnem stanovanjskem
skladu MOL)
Število članov: 218
Predsednik: Dragan Raonić
Kontaktna številka: 031/337 698
E-pošta: dragan.raonic@ljubljana.si
Članarina: 1% od bruto plače člana sindikata na mesec
Sindikat je leta 2007 aktivno sodeloval
pri sprejemanju zakonodaje na področju
plač v javnem sektorju in pri spremem-

bah sistemizacije v Mestni občini Ljubljana. Za zaposlene so organizirali seminar
v zvezi z novimi pogodbami o zaposlitvi,
ki je bil zelo dobro obiskan, na socialnem
področju pa so s solidarnostno pomočjo
pomagali socialno šibkim članom sindikata. Zelo aktivni so bili tudi na športnodružabnem področju - izvedli so športno
smučarsko tekmovanje v Forni di Sopra,
športno rekreacijsko prireditev v Podpeči,
ki se je je udeležilo več kot tristo delavcev
mestne uprave MOL, trodnevni izlet v Sarajevo ter tekmovanje v jadranju oziroma
ogled solin v Izoli. Vse leto so izvajali program rekreativne vadbe delavcev MOL
v različnih športnih panogah (košarka,
odbojka, nogomet, tenis, rekreativni tek
in kolesarjenje). Ob koncu leta so organizirali prireditev in obdaritev otrok ter sodelovali pri pripravi in izvedbi skupnega
novoletnega srečanja.
V letošnjem letu med drugim predvidevajo izvedbo akcij za pridobivanje novih članov ter aktivnosti za zagotavljanje boljše
informiranosti članov, nadaljevali bodo s
sodelovanjem pri sprejemanju zakonodaje na področju plač v javnem sektorju
in aktivno sodelovali pri uresničevanju
zakonodaje s področja varnosti in zdravja
pri delu, nudili podporo članom pri uresničevanju sindikalnih pravic iz delovnega
razmerja in jim zagotavljali pravno pomoč
v primerih sporov iz delovnega razmerja.
Načrtujejo vrsto izobraževalnih aktivnosti, med njimi organizacijo razgovorov na
temo reforme javne uprave v Republiki
Sloveniji in sprememb določb panožne
kolektivne pogodbe, v načrtu pa imajo
tudi pobude za večjo skrb na področju
strokovnega in poklicnega izobraževanja
delavcev MOL. Veliko pozornosti bodo
tudi letos posvetili organizaciji rekreativnih, športnih in družabnih dogodkov ter
si prizadevali za ugodne pogoje ogleda
športnih in kulturnih prireditev za zaposlene v mestni upravi MOL.
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Subvencija vrtca je odvisna od dohodka
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mnogi med zaposlenimi ste starši, ki otroke vozite v vrtec na področju Mestne občine Ljubljana.
Novost, o kateri se je zadnje čase
veliko govorilo in pisalo, je sprememba cen storitev, ki jih ponujajo ljubljanski vrtci. Na območju
Mestne občine Ljubljana je v vrtce
vključenih 79,5 odstotka otrok,
kar našo občino postavlja na prvo
mesto v državi glede na število
vključenih otrok v vrtce. Na dan
31. decembra 2007 je bilo v vrtce
vključenih 11.269 otrok.
Še jeseni lansko leto so vrtci z notranjo
racionalizacijo zadržali cene na istem
nivoju, kar pa zdaj ni bilo več mogoče.
Kot pravi Marija Fabčič, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, so od zadnje uskladitve
cen zabeležili 8,6 odstotno porast plač
in drugih osebnih prejemkov za 2275
zaposlenih v vrtcih. S 1. januarjem 2008
se je zaključilo šestletno prehodno obdobje vsakoletnega zgolj postopnega
usklajevanja cen, kar pomeni, da se
morajo zdaj cene v vrtcih uskladiti z dejanskimi stroški, kot to določa pravilnik
za območje celotne Slovenije.

Cene vrtcev so poenotene, tako da starši za
enak program plačujejo enako, kajti glavni
vzrok za povečanje cen so plače zaposlenih, na kar pa starši nimajo vpliva. Potrebno je poudariti, da so cene za posamezne
starše nižje, saj so odvisne od uvrstitve v
plačilne razrede, ohranja pa se tudi višina
mestne subvencije: 22 odstotkov znižane
cene v prvem in 15 odstotkov v drugem
starostnem obdobju ter rezervacija. Cena
v Mestni občini Ljubljana se dodatno zniža
v primerih stanovanjskih kreditov, brezposelnosti, invalidnosti in enoroditeljskih
družin, medtem ko se plačilo zniža za cel
plačilni razred, če so v isti vrtec sočasno
vključeni trije otroci iz ene družine.

Doslej so starši plačevali povprečno
91 EUR, po novem pa 101 EUR. Nekateri otroci so oproščeni plačila. Takih
je trenutno 265.

Št. otrok v %

Povprečni mesečni bruto
dohodek na družinskega
člana v letu 2006 v EUR

Predlog plačila staršev 2008 v
EUR (prvo starostno obdobje, % plačila
z mestnimi popusti)

0

Predlog povprečnega povečanja cen, ki
ga je sprejel mestni svet, znaša za prvo
starostno obdobje 5,4 odstotka in 14,6
odstotka za drugo starostno obdobje,
pri čemer bodo vrtci ohranjali že doseženo kakovostno raven. Ljubljanski
vrtci ponujajo materialne pogoje, ki
so za 9,9 odstotkov višji od državnega
povprečja iz leta 2007, kadrovske nadstandarde in zelo ugodno število otrok
v oddelkih (16,1 otroka na oddelek). Z
novim šolskim letom pa se bo glede na
potrebe staršev podaljšal poslovni čas
vrtcev, predvidoma za pol ure dnevno,
to je do 17.30 ure.

Plačilni
razred

Št. otrok

0

265

3,0%

1

1831

20,7%

do 303,20

Septembra lani smo v Mestni občini
Ljubljana dobili tudi osem dodatnih
oddelkov javnih vrtcev, od tega dva
v adaptiranih prostorih Osnovne šole
Livada, delovati je začel zasebni vrtec
Mali svet, februarja se odpira nov oddelek v vrtcu Mladi rod. Da bo za naše
malčke dovolj vrtcev tudi v prihodnje,
morajo investitorji, ki v Ljubljani gradijo nove soseske, v okviru teh ponuditi
tudi vrtec.

0

0%

36,90

10%

2

1218

13,8%

nad 303,20 do 424,48

73,90

20%

3

1203

13,6%

nad 424,48 do 545,76

110,80

30%

4

1196

13,5%

nad 545,76 do 667,04

147,80

40%
50%

5

1243

14,0%

nad 667,04 do 848,96

184,70

6

934

10,6%

nad 848,96 do 1.091,52

221,70

60%

7

532

6,0%

nad 1.091,52 do 1.334,08

258,60

70%

nad 1.334,08

295,60

80%

8

426

4,8%

skupaj

8848 *

100,0%

* Število izdanih odločb na podlagi oddanih vlog
Kot je razvidno iz razpredelnice, je del razlike od plačila staršev do polne cene vrtca vedno subvencionirane in to za vse razrede. Kolikšna je
višina subvencije pa je odvisno od tega, v kateri razred so razporejeni glede na višino prihodka na družinskega člana.
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Hitre novičke
ZA VSAK OKUS NEKAJ

Pestra sezona Festivala Ljubljana

V letošnjem letu bo pod krovno znamko Festival Ljubljana 2008 poleg osrednjega, 56.
ljubljanskega poletnega festivala, ponovno
združenih kar nekaj programskih sklopov, in
sicer Slovenski glasbeni dnevi, 11. mednarodna likovna kolonija (6. – 11. julija), razstave, Film pod zvezdami – letni kino na Gradu
(14. – 30. julija), Mladi virtuozi in Praznični
december.
Poletni festival bo potekal med 19. junijem
in 28. avgustom, ko se bo zvrstilo lepo število opernih in baletnih predstav, simfoničnih
in komornih koncertov, razstav in drugih
dogodkov. Večina prireditev bo v Križankah, na Ljubljanskem gradu, v Cankarjevem
domu in Slovenski filharmoniji.
Slavnostno otvoritev osrednjega poletnega festivalskega dogajanja bo 19. junija zaznamoval izvrstni Kraljevi filharmonični
orkester z dirigentom sir Andrew Davisom
in violončelistom Danjulom Išizako. Sledili
bodo številni glasbeni in glasbeno-scenski
dogodki, ki bodo popestrili poletne večere.
Med njimi je treba še posebej poudariti Bizetovo opero Carmen v izvedbi Opere in baleta
SNG Maribor, mjuzikal Briljantina Gledališča
Komedija Zagreb, Filharmonični orkester
milanske Scale, opero Pogovori karmeličank F. Poulenca, ki je nastala v izvedbi Opere hrvaškega narodnega gledališča Zagreb,
Evropski godalni orkester z Mišo Majskim,
Komorni orkester Moskovskih solistov z
Jurijem Bašmetom, zbor M. I. Glinka, Midori Trio, Orkester Marijinskega gledališča iz
St. Peterburga z dirigentom Valerijem Gergijevom, violinistom Julianom Rachlinom
in pianistom Denisom Macujevom.
Na letošnji festival prihajata tudi operi Cavalleria rusticana in Glumači v izvedbi Opere
in baleta SNG Maribor, s filmsko glasbo se
bo predstavil sloviti dirigent in skladatelj
Ennio Morricone, kot vsako leto pa bosta z
gosti nastopila tudi Vlado Kreslin in Zoran
Predin.
V okviru komornih koncertov bo Festival Ljubljana letos gostil Komorni orkester Virtuosi
Italiani iz Verone, Komorni orkester Cappella
Istropolitana, Ansambel za sodobno glasbo
MD7, Trio Camerata Emonica in mnoge druge. Letošnji poletni festival se bo slavnostno
poslovil s koncertom Orkestra Maggio Musicale Fiorentino, ki ga bo vodil nepozabni
dirigent Zubin Mehta. Več informacij o prireditvah Festivala Ljubljana 2008 je na voljo na
spletni strani www.ljubljanafestival.si.

Ureditev zbiralnic ločenih odpadkov

Leta 2002 je podjetje Snaga pričelo z uvajanjem ločenega zbiranja odpadkov v tako
imenovanih ekoloških otokih oziroma zbiralnicah. Postavitev zbiralnic je na območju
MOL potekala postopno po posameznih četrtnih skupnostih v letih 2002 in 2003, širitev
sistema zbiralnic pa se še nadaljuje. V Snagi
so se namreč ves čas zavedali, da samo postavitev zabojnikov ni zadovoljiva rešitev za
ureditev zbirnih mest ločenih odpadkov,
temveč da je treba ta mesta tudi urediti in
jih primerno označiti ter s posebnimi podstavki poskrbeti, da se zabojniki, predvsem
tisti za papir in steklo, pri praznjenju zaradi
doslej neurejenih klančin ne bodo več poškodovali.
Lani je MOL odobrila izvedbo projekta ureditve obstoječih zbiralnic ločenih odpadkov
in v proračunu zagotovila sredstva v višini
dobrih 250 tisoč evrov, skoraj enaka vsota
pa je za ureditev zbiralnic namenjena tudi
letos. Na Snagi so tako junija lani pridobili
podatke o posameznih lokacijah, ki obsegajo podatke o lastništvu zemljišča in kategorizaciji terena, pridobili mnenje urbanistov in
upoštevali prometno varnost ter po zahtevnem procesu usklajevanja pridobili soglasja
za ureditev prvih 292 zbiralnic. V postopku
javnega naročanja je bila za izvajalca izbrana družba 2P d.o.o., ki je do konca januarja
uredila že 75 zbiralnic.

Pustno rajanje z 900 nastopajočimi

Na tradicionalnem Pustnem karnevalu se
na ljubljanskih ulicah predstavilo kar 32
skupin, v katerih je sodelovalo približno
900 nastopajočih, ki so bili razdeljeni na tri
segmente – otroškega (vrtec in osnovne
šole iz Ljubljane in Reke), etnološkega (reški
Zvončari, slovenski Laufarji, Šjeme, Pokači,
Orači in plesači, Kosci, Kopijaši, Kurenti...) ter
pustne zaključene skupine (Kozmopolitov iz
Strumice v Makedoniji, Lutkovno gledališče
Ljubljana, Mažoretke, Pihalna godba Bežigrad, Teater Cizamo, Morostarji...). Maske so
se predstavile dvakrat, in sicer na Prešernovem trgu, kjer je predstavitev vodil dramski
igralec Iztok Jereb, ter na Slovenski cesti,
kjer je dogajanje vodila dramska igralka
Ajda Rooss. Za poskočno glasbo sta poskrbela ansambel Dixie Šok band in skupina
Kingston, najmlajši pa so lahko dali svoji
domišljiji prosto pot v pustni delavnici ali
se, skupaj z drugimi obiskovalci, sladkali ob
stojnici s pustnimi krofi.

Gradnja vodovoda na Šmarni gori

V drugi polovici lanskega leta so se pričele
priprave za gradnjo vodovoda na Šmarni
gori. Oddelek za gospodarske dejavnosti
in promet MOL je za realizacijo investicije
pooblastil Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, ki je pripravilo in izvedlo javni razpis
za izbiro izvajalca del. Izbrano je bilo podjetje Prenova - Gradbenik, s katerim je bila
21. septembra lani podpisana pogodba, takoj zatem pa se je pričelo urejanje ceste za
omogočanje dostopa gradbene mehanizacije. Gradnja se je izvajala tako, da ni motila
številnih obiskovalcev Šmarne gore. Dela so
potekala nemoteno, kljub občasno slabemu
vremenu in arheološki spremljavi gradbenih
del. Projekt je obsegal celovito izgradnjo vodovoda, vodohrana in črpališča. V vodohranu in črpališču še poteka montaža strojne
in elektro opreme, končuje se tudi zunanja
ureditev objektov. Dela bodo zaključena v
drugi polovici marca, ko bo vodovod pričel
poskusno obratovati. S tem bo končano obdobje, ko se je voda na to turistično točko
vozila s cisternami, obstoječim objektom pa
bo s tem zagotovljena tudi boljša požarna
varnost.

Nov nadzorni svet
JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana

Skupščina Javnega holdinga je na seji 13. decembra 2007 odpoklicala prejšnje člane nadzornega sveta 14. decembra 2007 za mandatno dobo štirih let imenovala nove člane.
Na predlog Mestne občine Ljubljana so novi
člani nadzornega sveta:
- Jadranka Dakić
- Bojan Albreht
- Domen Gorenšek
- Peter Sušnik
Na usklajen predlog manjšinskih družbenikov
sta nova člana nadzornega sveta:
- Ciril Hočevar
- Marko Čuden
Člani nadzornega sveta so na konstitutivni
seji 9. januarja 2008 za predsednico izvolili
Jadranko Dakić, za njenega namestnika pa
Bojana Albrehta. Doslej so se sestali na petih
sejah, od tega so štiri seje posvetili tudi seznanitvi s poslovanjem javnih podjetij Energetika
Ljubljana, LPP, Snaga in JP Vodovod-kanalizacija. Na naslednji seji bo nadzorni svet posebno pozornost namenil oblikovanju skupnih
zaključkov in priporočil v smeri racionalnejšega, učinkovitejšega, preglednejšega in k
razvoju usmerjenega poslovanja.
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Z zloženkami do informacij

Deklaracija o medkulturnem dialogu

Letošnje leto je Evropska komisija razglasila za evropsko leto medkulturnega
dialoga. Zamisel je že leta 2004 prvotno
predlagal evropski komisar za kulturo
Ján Figel’, saj je dialog med kulturami
nepogrešljivo sredstvo za zbliževanje
evropskih narodov. Ob začetku leta
medkulturnega dialoga, natančneje
8. januarja, je Evropsko združenje festivalov (EFA) v sodelovanju z Mestno
občino Ljubljana in Festivalom Ljubljana na Ljubljanskem gradu organiziralo slovesno popisovanje Deklaracije o
medkulturnem dialogu. Ob direktorjih
številnih večjih evropskih festivalov so
bili podpisniki deklaracije tudi Ján Figel’,
evropski komisar za kulturo, Zoran Janković, ljubljanski župan, Hugo De Greef,
generalni sekretar Evropskega združenja festivalov, ter Darko Brlek, predsednik Evropskega združenja festivalov in
direktor Festivala Ljubljana.
Festivali, ki so podpisali deklaracijo, si
bodo s svojim delovanjem prizadevali
k intenzivnejšem sodelovanju in doseganju integracije, harmonije in spoštovanja med različnimi kulturami. Podpis
deklaracije v okviru leta medkulturnega
dialoga pomeni tako za festivale kot za
evropsko kulturo prizadevanje za boljše sodelovanje in kulturno sožitje vseh
ljudi – ne glede na narodnost, raso, vero
ali socialni status. Namen deklaracije
je, da povabi raznovrstne festivale, da
združijo moči in poudarijo odličnost ter
izjemnost umetnosti in kulture, da bi
tako razvijali in promovirali medkulturni
dialog.

Parkiranje na centralni tržnici

Parkirišče na območju centralne tržnice
je od 4. februarja urejeno z avtomatskim
vhodno-izhodnim sistemom. Vhod na
parkirišče je iz smeri Resljeve, z desnim
uvozom na območju arkad, izhod s parkirišča pa je na Krekovem trgu. Urejenih
je 77 parkirnih mest na območju Adamič
Lundrovega nabrežja, Ciril Metodovega
trga in Vodnikovega trga ter 35 parkirnih
mest na območju Krekovega trga. Parkirišče obratuje 24 ur na dan, vse dni v
tednu. Prvih 30 minut parkiranja je brezplačnih. Dnevna cena do 19. ure je 1 EUR
za vsako začeto uro, nočno parkiranje od
19. do 7. ure pa stane 1,5 EUR.
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Razpis za neprofitna stanovanja

Na 12. javni razpis Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Ljubljana (JSS MOL)
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem,
na katerega so bile možne prijave v času od
3. do 28. septembra lani, se je za razpisanih
tristo neprofitnih stanovanj prijavilo 2130
prosilcev. Predvidoma konec marca 2008
bo v dnevnem časopisu, na spletnih straneh MOL in JSS MOL ter na oglasni deski
JSS MOL javno objavljena prednostna lista
prosilcev. Vsi prosilci bodo z odločbo tudi
osebno obveščeni o uvrstitvi na prednostno
listo. Udeleženec razpisa, ki se z odločitvijo
ne strinja, lahko v roku 15 dni po prejemu
odločbe pošlje pritožbo, o kateri bo v roku
60 dni odločil župan MOL. Po rešitvi pritožb
bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neprofitna stanovanja.

Spletni iskalnik grobnih prostorov

V začetku leta so Žale na internetnem naslovu http://grobovi.zale.si/ objavile prvi
tovrstni iskalnik pokojnikov, pokopanih v
grobovih na desetih pokopališčih v Ljubljani, ki jih upravlja podjetje. Do iskalnika lahko dostopamo tudi preko spletne
strani www.jh-lj.si/zale. V rubriki »Za
obiskovalce« izberemo »Poiščite grob« in
nato povezavo »Vstop v iskalnik«. V bazi
iskalnika so podatki o tistih pokojnikih,
za katere so na razpolago popolni podatki o pokojniku in grobu, svojci pa objave
niso prepovedali.
Iskanje je zelo preprosto in prilagojeno
tudi manj veščim uporabnikom interneta.
Po vpisu podatkov o pokojniku se prikaže
načrt pokopališča z vrisano potjo do območja, kjer se nahaja grobni prostor. Na
pokopališču Žale se pot prične pri cerkvi
Vseh svetih, modra pika na zemljevidu pa
predstavlja stebriček s številko oddelka.
Od tu naprej se vrste štejejo navzgor,
grobovi pa na levo. Pri sekciji “D” (novi
del pokopališča) se pot prične na parkirišču nasproti upepeljevalnice. Postopoma
bodo podatke o pokojnikih dopolnili in
dodali še preostala manjša pokopališča
na področju mesta Ljubljana. V podjetju
Žale ocenjujejo, da so z novo storitvijo
ponudili obiskovalcem pogosto iskano
informacijo in sicer vseh 24 ur na dan
ter tako tudi zmanjšali število pogostih
vprašanj, na katera odgovarjajo njihovi
referenti.

V letu 2007 so v JP Vodovod-Kanalizacija
nadaljevali s pripravo niza informativnih
zloženk, katerih namen je ozaveščevalne
in izobraževalne narave. Tako so se zloženkam iz leta 2006, ki nosijo naslove »Kakšno
vodo pijemo?«, »Centralna čistilna naprava
Ljubljana« in »Kanalizacija v Ljubljani. Kaj ne
sodi vanjo?«, pridružile še tri nove.
Svetovni dan voda, 22. marec, so v preteklem letu obeležili z izdajo informativne
zloženke z naslovom »Oskrba s pitno
vodo. Priporočila uporabnikom.« Namen
zloženke je opozoriti uporabnike, da je lahko tudi hišno vodovodno omrežje vzrok
neskladnosti pitne vode. V Ljubljani namreč
ugotavljamo, da vzroke za večino neskladnosti pitne vode pri uporabnikih lahko
poiščemo prav v neustreznem ravnanju z
vodovodnim omrežjem, ki je v upravljanju
lastnika objekta. V zloženki so na poljuden
način navedena priporočila uporabnikom v
zvezi z vzdrževanjem hišnega vodovodnega omrežja in navodila, kako naj uporabniki ravnajo, da ne bi vplivali na zdravstveno
ustreznost pitne vode.
Cilj druge zloženke z naslovom »Pot pitne
in odpadne vode v Ljubljani. Od vodnega vira do iztoka v Ljubljanico.« je na poljuden način predstaviti pot vode, ki jo kot
pitno vodo odvzamemo iz naravnega okolja
in jo po uporabi v okolje vrnemo očiščeno.
Decembra 2007 pa je izšla še zloženka z
naslovom »Pitna voda v letu 2007«. Njen
namen je obvestiti uporabnike o rezultatih notranjega nadzora nad skladnostjo in
zdravstveno ustreznostjo pitne vode v letu
2007. Rezultati so prikazani v tabelarični
obliki, zloženka pa prinaša tudi osnovne
informacije o izvajanju nadzora pitne vode.
Oskrbovalna območja so v zloženki prikazana v grafični obliki, iz katere lahko uporabniki razberejo, iz katerih vodnih virov priteče
pitna voda v njihove domove.
Vse zloženke so objavljene na spletni strani www.jh-lj.si/voka, v tiskani obliki pa jih
lahko prejmete, če pišete na naslov voka@
vo-ka.si.

Žale pridobile certifikat OHSAS

Zavedanje o pomembnosti zadovoljstva
porabnikov in zaposlenih za uspešno izpolnjevanje poslanstva podjetja in učinkovitejše poslovanje je v javnem podjetju
Žale vse bolj prisotno. Prizadevanja podjetja so usmerjena v kakovostno izvajanje storitev in pestro ponudbo, ki se v
največji možni meri prilagaja zahtevam
porabnikov in zaposlenim v podjetju. Ker
pa sta nam zelo pomembna tudi varnost
in zdravje pri delu, smo se odločili tudi za
pridobitev certifikata OHSAS 1801:1999.
V podjetju se zavedamo, da so dolgoročno
konkurenčna in uspešna lahko le družbeno odgovorna podjetja. Tako je podjetje
leta 2000 kot prvo evropsko podjetje, ki se
ukvarja s pogrebno in pokopališko dejavnostjo, pridobilo certifikat kakovosti ISO
9002:1994, v letu 2003 certifikat kakovosti
ISO 9001:2000, v letu 2006 okoljevarstveni certifikat ISO 14001 in novembra 2007
še certifikat OHSAS 1801:1999.

Hitre novičke
Delo skupščine in Sveta ustanoviteljev

V času od zadnjega izida Urbana so člani
Sveta ustanoviteljev zasedali trikrat, seja
skupščine Javnega holdinga pa je bila izvedena dvakrat. Decembrska seja Sveta
ustanoviteljev je na povabilo tamkajšnjega župana potekala v prostorih občine Ig,
kjer so člani potrdili investicijske načrte in
sprejeli poslovne načrte javnih podjetij
Energetika Ljubljana, Vodovod Kanalizacija, Ljubljanski potniški promet in Snaga za
leti 2008 in 2009.
Na podlagi spremembe Zakona o lokalni
samoupravi je Svet ustanoviteljev potrdil
tudi spremembe Sklepa o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA
Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih
javnih podjetij. Januarja so člani zasedali
v prostorih občine Škofljica, tokrat prvič
brez občin Ig in Velike Lašče, ki sta svoja
deleža prodali, ter potrdili Splošne pogoje
za dobavo in odjem zemeljskega plina, ki
so Energetiki Ljubljana dali zeleno luč za
spremembo sistema obračunavanja storitev, ki jih je zahtevala spremenjena zakonodaja.
Že na seji v decembru so člani preverjali
možne učinke ob morebitni izločitvi primestnega potniškega prometa in se dogovorili, da se pripravi analiza poslovanja
tega dela LPP-ja, na podlagi katere se bo
do konca marca sprejela odločitev o izvajanju te dejavnosti. Na seji 27. februarja so
se seznanili z analizo poslovanja službe
javnega podjetja LPP za primestni potniški
promet in sprejeli sklep, da se pozove vse
primestne občine, v katerih se izvaja medkrajevni promet, da se v roku 30 dni izjasnijo o pokrivanju izgube, ki je vezana na
izvajanje medkrajevnega prevoza v njihovi
občini. V primeru, da bo večina občin sprejela odločitev, da se izguba ne subvencionira, bo Svet ustanoviteljev sprejel sklep o
pričetku postopka prodaje primestnega
potniškega prometa.
Skupščina je, med drugim, na decembrski
seji potrdila besedilo razpisa za direktorja
družbe JAVNI HOLDING Ljubljana. Na seji
v januarju so se družbeniki seznanili s poročilom o prispelih vlogah in soglasno odločili, da družbo tudi v naslednjem mandatu vodi dosedanja direktorica Zdenka
Grozde.

Akcija urejanja vrtičkov se nadaljuje

Inšpektorat Mestne občine Ljubljana v tem
letu nadaljuje z akcijo ureditve vrtičkarstva
na območju mestne občine. Tako je 11.
januarja 2008 inšpektorat pozval vse vrtičkarje na lokaciji k.o. Stožice na območju
urejanja BR 3/3-Novi stadion in na lokaciji k.
o. Brinje I na območju urejanja BR3/1-1, da
odstranijo svoje objekte in naprave v roku
14 dni na površinah v lasti MOL. K odstranitvi nedovoljenih vrtičkov in objektov so
1. februarja 2008 pozvali še vrtičkarje na
lokaciji ob južni obvoznici (AC) in Cesti dveh
cesarjev. V primeru neupoštevanja poziva
bo inšpektorat uvedel postopek za njihovo
odstranitev. Nedovoljene vrtičke bo Inšpektorat MOL še naprej odstranjeval lokacijo za
lokacijo.

Zmagovalci akcije Moja trgovina 2007

Konec januarja je župan Zoran Janković podelil priznanja »Moja trgovina«. Akcija je potekala že 12. zapored, 345 trgovin, razvrščenih
v devet kategorij, pa je po metodi skrivnega
nakupovanja od junija do avgusta lani ocenjevala šestčlanska strokovna komisija. Ocenjevali so kakovost storitev in ponudbe blaga ter
podobo prodajaln v starem delu mesta.
Trgovine, ki so v svojih kategorijah prejele največ točk, izstopajo zaradi svojega odnosa do
kupcev, ki jim nudijo nekaj več, kot je običajno, zaradi prijetnega vzdušja, ki ga ustvarjajo
v prodajalnah, odličnega poznavanja izdelkov
in svetovanja, široke ponudbe blaga in dodatnih storitev ter urejenosti prodajaln. Priznanje »Moja trgovina« za posamezne kategorije
za leto 2007 so prejele naslednje trgovine:  
Zlatarne in urarne – BRODNIK, Cankarjeva 7
Trgovine za dom in cvetličarne – NOVA, Levstikov trg 7
Živila, mešano blago – CAFETINO, Stari trg 3
Kozmetika – L’OCCITANE, Mestni trg 7
Knjigarne, papirnice in muzikalije – MLADINSKA KNJIGA, Slovenska 37
Tehnične trgovine, foto material in optiki
– BANG & OLUFSEN, Mestni trg 19
Domača in umetnostna obrt ter darila – DVOREC TREBNIK, Mestni trg 8
Obutev, galanterija – MONARDA, Slovenska
37
Tekstil - LA PERLA, Miklošičeva 7a
Namen akcije, ki jo je pred leti uvedel Oddelek
za gospodarske dejavnosti in turizem MOL, je
predvsem promocija najboljših trgovin mestnega središča med meščankami in meščani
Ljubljane in s tem spodbuda k nakupovanju in
druženju v mestnem središču ter posledično
oživitev starega mestnega jedra.

Podeželje v mestu

Na osrednji tržnici bo spomladi spet veselo.
Prireditev Velika noč na podeželju bo potekala v soboto, 15. marca, ko bodo člani Kmetijsko gozdarske zbornice predstavili krušne
izdelke, domače sire, mesne izdelke, vrhunska vina, peciva in druge domače praznične dobrote, v živo pa si bomo lahko ogledali tudi izdelavo pirhov, velikonočnih okraskov in butaric. Na drugi pomladni prireditvi
z naslovom Dobrote slovenskih kmetij, ki bo
19. aprila, pa bo mogoče poskusiti in kupiti
pridelke in izdelke članov Kmetijsko gozdarske zbornice, ki sicer sodelujejo na ocenjevanju dobrot na Ptuju, ki poteka že 19 let.

Novosti o vzpenjači

S 1. januarjem se je koncesija za graditev
tirne vzpenjače na Ljubljanski grad prenesla na družbo Parkirišča, skladno z Odločbo
o prenosu koncesije, ki jo je izdal Oddelek
za gospodarske dejavnosti in promet MOL.
Druga sprememba so nove cene obstoječih
vozovnic in uvedba novih kategorij vozovnic. Nove vozovnice so: družinska povratna
za štiri osebe (7 EUR); povratna vozovnica,
ki vključuje vstopnino za virtualni muzej in
stolp (5 EUR); “all inclusive” karta od 1. 6. do
15. 9., ki dodatno vključuje še voden ogled
gradu (6,5 EUR za odrasle in 4,5 EUR za otroke nad 7 let, dijake, študente, upokojence);
povratna vozovnica z vodenim ogledom
za šolske skupine in vrtce (3,5 EUR); ter mesečna vozovnica (15 EUR). Otroci do 7. leta
ter gibalno ovirani s spremljevalcem se z
vzpenjačo še vedno lahko peljejo brezplačno, nove cene že obstoječih vozovnic pa so
3 EUR za povratno, 1,8 EUR za vožnjo gor, 2
EUR za povratno vozovnico za otroke nad 7
let, dijake, študente in upokojence ter 1,8
EUR za povratno vozovnico za skupine nad
15 oseb, obiskovalce koncertov in najemnike. Cena za vozovnico za vožnjo dol je ostala
nespremenjena (1,5 EUR).

Odprtje stalne postavitve zbirke Otona Župančiča

V počastitev 130-letnice rojstva pesnika Otona Župančiča je župan Zoran Janković 23.
januarja v prostorih Knjižnice Otona Župančiča odprl Župančičevo spominsko zbirko.
Projekt postavitve zbirke je financirala MOL
kot poklon pesniku, ki je preživel precejšnji
del življenja v Ljubljani in je tu ustvaril velik
del svojega bogatega opusa. Knjižnica Otona Župančiča je sprejela pobudo Mestnega
muzeja Ljubljana, da svoj temeljni program
dejavnosti obogati z muzejsko vsebino in
na ta način ime svoje ustanove živo poveže z osebnostjo Otona Župančiča. Široko
paleto dejavnosti, ki jo je z njemu lastno
zavzetostjo in ustvarjalnostjo opravljal kot
pesnik, prevajalec, dramaturg, esejist in kulturni delavec se je zapisal med najpomembnejše slovenske umetnike 20. stoletja, leta
1938 je »zaradi izrednih velikih zaslug za
književnost, kulturo in jezik slovenskega
naroda« postal tudi častni meščan Mestne
občine ljubljanske. Župančičeve nagrade so
že dolgo priznane največje nagrade Mestne
občine Ljubljana za področje kulture.
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Šri Lanka – čarobni biser Indijskega oceana
Priznam, Šri Lanko sem vzljubila v
trenutku, ko sem zapustila letališko
zgradbo njenega glavnega mesta
Kolomba in je vame butnil vroč, nenavadno dišeč tropski zrak. Še zdaleč pa nisem prva, ki me je ta dežela
južno od Indije povsem začarala. Ko
si je angleški pisatelj in znanstvenik
Sir Arthur C. Clarke sredi prejšnjega
stoletja ustvaril dom na Šri Lanki, je
menda zatrdil, da je to dežela, od koder je pogled na univerzum najlepši
na svetu.
Pravzaprav je Šri Lanka univerzum že sama
zase. Bleščeči paradiž raznolikosti. Je zelena,
džungelsko zaraščena in rodna. Je pa tudi
prašna od izsušene rdeče zemlje in opustošena. Obdajajo jo kilometrske tropske peščene plaže, v notranjosti, kjer njeni vrhovi
in planote segajo preko dveh tisočakov, pa
zna človeka pošteno zazebsti. In tako kot je
raznolika njena pokrajina, so raznoliki tudi
njeni ljudje ter njihove zgodbe. Skupna pa
jim je velika ljubezen do svoje dežele. Dežele, ki jo že 25 let, z redkimi premirji, pretresa
državljanska vojna med tamilskimi uporniki, živečimi na severu in severovzhodu, ki si
želijo avtonomije, ter večinskimi Singalci, v
kateri v spopadih umre preko dva tisoč ljudi letno, skoraj milijon in pol pa jih je zaradi
vojne od leta 1983 emigriralo. A ne glede, s
kom se pogovarjaš, je pogovor o miru tisti,
ki ga na Šri Lanki najpogosteje slišiš. Poleg
pogovora o kriketu, priljubljenem nacionalnem športu, seveda.
V vseh pogledih močan pečat pa daje deželi
budizem, ki mu pripada večina prebivalstva.
Šri Lanka je tako močno prežeta z duhom
budistične filozofije, da dobiš občutek, da
tam živeči hindujci, muslimani in kristjani
poleg svojega boga častijo tudi Budo. Zagotovo pa je to dežela, kjer vlada izjemna naklonjenost izobraževanju in velika strpnost
med ljudmi različnih veroizpovedi. Morda
malce nestrpni ob dnevih polne lune – poyah, ko budisti obiščejo svoje templje ter je
dela prost dan, postanejo le popotniki, saj
ob poyah skoraj vsi Šrilančani potujejo in je
zato povsod neskončna gneča.
Tako kot je raznolika pokrajina in ljudje, je
raznolik tudi način njihovega življenja. Včasih so kontrasti prav hecni; miren budistični
menih v odmaknjenem templju živahno
govoreč po mobitelu, zadnji model terenca
parkiran ob starem tuk-tuku, luksuzne rezidence in stolpnice v prestolnici ter revščina
in hiše iz blata na podeželju, hoteli najvišjih kategorij sredi džungle, ki jih diskretno
varuje vladna vojska in v katerih lahko živiš
duh starega kolonializma, ter prijazna prenočišča pri domačinih, kjer za večerjo dobiš
zagotovo najboljši riž in kari pod soncem
in od koder so nočni pogledi na zvezdnato
nebo pravljični... Sir Arthur C. Clarke se ni
motil. Šri Lanka je prava dežela, ko hočeš
videti univerzum.
Po Šri Lanki se je februarja 2006 potepala
Alenka Rebec iz odseka za odnose z javnostmi MOL
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Plantaže čaja v Osrednjem višavju so vse do 2000 m nadmorske višine. Šri Lanka je tretja na
svetu po proizvodnji čaja, ki je najpomembnješe izvozno blago. V deželo so ga v 19. st. prinesli
Angleži, ko je pred tem bolezen popolnoma uničila vse plantaže kave.

Alenka s tamilsko obiralko čaja v Osrednjem višavju in Ležeči Buda v skalo vdolbenem svetišču
Isurumuniya Vihara v Anuradhapuri na severu Šri Lanke. Mestece je bilo v 4. st.p.n.š. prestolnica
singalskih kraljev in je danes del svetovne dediščine Unesca.

Žetev riža, ki je glavna hrana prebivalstva in ga pridelajo skoraj dovolj za domačo porabo.

Nepozabno druženje velike mestne družine
Zdi se, da je 14. december 2007 že
daleč, pa vendar se ga vsi tisti, ki smo
bili takrat skupaj na Gospodarskem
razstavišču, tudi danes zelo radi spominjamo.
Takrat smo se namreč na prednovoletnem srečanju prvič zbrali zaposleni
iz mestne uprave, holdinških podjetij
ter zavodov, katerih ustanoviteljica je
Mestna občina Ljubljana. Pred svojim
uvodnim nagovorom na glavnem odru
v eni od treh dvoran, kjer se je druženje velike mestne družine odvijalo, se
je župan Zoran Janković sprehodil med
nami in z večino malce poklepetal. Med-

tem nas je z odlično pripravljeno hrano
razvajala ekipa Hiše kulinarike Jezeršek,
ki je poskrbela, da nam dobrot celo noč
ni zmanjkalo. In nato se je začelo – program, ki je bil vse do našega skupnega
večera dobro varovana skrivnost, je pomenil pravo presenečenje. Tisti, ki so
želeli videti vse glasbene goste, so morali dokazati veliko kondicije, saj se je v
šestih urah na treh odrih zvrstilo kar 18
različnih glasbenih zgodb. Medtem, ko
nas je na plesišče povabila energična
Danijela, je v sosednji dvorani predvsem
za ženske oči in srca poskrbel romantik
Jan Plestenjak, v tretjem prostoru pa so
se razlegali poskočni toni Gamsov. Naslednjo trojico so sestavljali Hari Mata

Hari, Leeloojamais in Jodl Express. In
tako naprej celo noč. Ko je nekatere zabavala presenečenj polna Severina, so
drugi uživali ob nastopu Bajage, tretji
pa peli skupaj z energičnimi Atomik Harmonik. Prav tako so nas navdušili tudi
Petar Grašo, Čuki, Tabu, Dan D, Saša Lendero, Ansambel Lojzeta Slaka in skupina
Kingston. Marsikoga so s svojimi glasovi
do solz ganili člani skupine Eroica. Ko
smo po tretji uri zjutraj odhajali domov,
smo si bili edini, da je vse skupaj prehitro minilo in da moramo naše druženje
zagotovo ponovno doživeti. Zato se že
sedaj veselimo naslednjega srečanja
naše velike mestne družine, za katerega
si želimo, da bi postalo tradicionalno.
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Preveč pirhov? Ni problema!
RECEPT Z LJUBLJANSKIH TRŽNIC

V obdobju, ki ga “pokriva” ta številka Urbana, bomo praznovali tudi Veliko
noč, h kateri sodijo obvezni pirhi. A kaj, ko jih mnogokrat pripravimo preveč
in se nam nato trdo kuhana jajčka še nekaj dni valjajo naokrog. Zato tokrat
predstavljamo nekaj receptov, s pomočjo katerih bomo iz pirhov pripravili
preproste in okusne jedi, ki pa so, opozarjamo, precej kalorične.

Rdeče jajčne ladjice

Škotska jajčka

Ameriška jajčna solata

Najprej vklopimo pečico in jo segrejemo
na 200 stopinj Celzija. Potrebujemo štiri manjše rdeče paprike, ki jih operemo,
prerežemo po dolžini na pol ter jim odstranimo semena in belo kožico. Za nadev
zmešamo: dve srednje veliki bučki (narezani na tanke krogce), eno veliko žlico strtega česna, 60 ml dobrega olivnega olja,
40 g krušnih drobtin, 125 g ementalca ali
drugega podobnega sira (narezanega na
kockice) ter dve nasekljani trdo kuhani
jajci. Nadev z žlico predevamo v polovice
paprik, ki jih razmestimo po namaščenem
pekaču. Pečemo približno 45 minut oziroma dokler se paprike ne zmehčajo, nadev
pa je po vrhu rjavo zapečen.

Trdo kuhana jajca (6) olupimo in osušimo s
papirnato brisačo. Skodelico krušnih drobtin začinimo s soljo, poprom in mleto papriko. Pol kilograma mletega mesa ali mesa,
ki smo ga iztisnili iz kakšne dobre sveže
klobase, začinimo s timijanom in baziliko.
Pripravimo dve rahlo stepeni sveži jajci,
nato se lotimo paniranja. Trdo kuhano jajce
povaljamo v moki in ga obdamo z mletim
mesom, ki mora jajce povsem prekrivati. Še
enkrat povaljamo v moki, nato v stepenih
jajcih in na koncu v drobtinah. Z vseh strani
zlato ocvremo v veliko olja in položimo na
papirnato brisačo, da vpije odvečno maščobo. Malo ohladimo, prerežemo vsako jajce
na pol in ponudimo z dobro gorčico.

Trdo kuhana jajca (6) olupimo in na grobo
narežemo ali zmečkamo z vilicami. Nasekljamo pol skodelice stebelne zelene in
pol skodelice šalotke ter ju primešamo jajcem, skupaj s štirimi velikimi žlicami majoneze. Po želji lahko dodamo tudi malo
francoske gorčice in malo worchesterske
omake ter seveda solimo in popramo po
okusu. Jajčno solato lahko nadevamo v
sendviče, ki jih obogatimo s svežo zelenjavo – paradižnikom, ledenko, rukolo...
Odlično se poda tudi k v oblicah kuhanemu krompirju ali pa z zmesjo nadevamo
izdolbene paradižnike, jo namažemo na
krekerje...

Morda niste vedeli .............................................................
...da so naravovarstveno najvrednejša območja v Mestni občini Ljubljana Ljubljansko barje, prehodno barje pod Rožnikom,
mokrotna dolina ob ribnikih pri Rakovniku,
mozaik mokrotnih površin v Sračji dolini in v
Produ ter suhi travniki ob Savi.
...da na Ljubljanskem barju najdemo kar
89 vrst metuljev, kar je dvakrat toliko, kot
na celotnem Britanskem otočju. Tu živi tudi
48 vrst kačjih pastirjev, mnoge med njimi pa
sodijo med ogrožene.
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...da osnovne poteze parka Tivoli oblikujejo
drevoredi, ki so nastali v času baroka, med
katerimi so se nekateri ohranili vse do danes.
...da je Jesenkova pot (drevesna učna pot)
dolga tri kilometre, na katerih nas pouči o
30 vrstah avtohtonih in alohtonih dreves.
...da je ribnik Rakovnik ime dobil po, seveda, rakih, ki pa jih danes v njem ni več. Je
drugi največji med ribniki v Dragi, dolg 110

in širok 90 metrov. Le nekaj metrov od njega
se nahaja ribnik Špilgut, ki se po umetnem
kanalu izliva v Rakovnik, ime pa je dobil v
času Auespergov, ko so ob njem pogosto
igrali karte. Oba ribnika napajajo močni
podvodni izviri.

...da se Sračja dolina razširja jugovzhodno
od Rašice ob potoku Črnušnica vse do Črnuč. Dolina daje življenjski prostor številnim
redkim in ogroženim živalskim vrstam, denimo skobcem in podhujkam.

Dogodki v marcu ................................................................
Pozdrav pomladi (Gregorčki) - ob Gradaščici, Eipprova ulica, 11.3.
Kaija Saariaho: L’Amour de Lion / Oddaljena ljubezen - operni film, Cankarjev dom, 13.3. ob 19.30 uri
Orlek (Slovenija) - folk, rock koncert, Cankarjev dom, 13.3. ob 20. uri
J. Stein, J. Bock, S. Harnick: Goslač na strehi – musical, Mestno gledališče ljubljansko, 14., 15. in 22.3. ob 19.30 uri
Mladinski mednarodni turnir v rugbyju U18 - Igrišče RFC Bežigrad (Mors), 15. in 16.3.
Teenage Bad Girl (Francija) – electro, klubski večer, Klub K4, 15.3. ob 23. uri
Sejem elektronike - Gospodarsko razstavišče, od 18. do 20.3.
Ob svetovnem dnevu lutk: Lutkovni maraton - Mini teater Ljubljana, 19.3. od 10. do 14. ure
Elda Viler: Darilo zate, darilo zame, namesto rož poljubov splet - Cankarjev dom, 21.3. ob 20.30 uri
Pomladni ples: Zimzeleni večer na prvi pomladni dan – družabni ples, Festivalna dvorana, 21.3. ob 21. uri
Velikonočni piščanec in barvanje jajc - ustvarjalna delavnica, Živalski vrt Ljubljana, 23.3. od 14. do 16. ure
Dead Meadow (ZDA) - psihadelični rock, Orto bar, 23.3. ob 22. uri
10. mednarodni festival dokumentarnega filma - Cankarjev dom, od 26.3. do 2.4.
Tokio Hotel (Nemčija) - pop, rock koncert, Dvorana Tivoli, 28.3. ob 20. uri
2. mednarodni sejem zbirateljstva Collecta - Gospodarsko razstavišče, od 28. do 30.3.
Vita Mavrič & Kvartet Akord: Mandeljni in rozine - židovski šansoni, Cankarjev dom, 29.3. ob 20.30 uri
Alja Novak: Čevlji z idrijsko čipko / sodobnost vpeta v tradicijo - Galerija Kresija do 16.3.

............................................................... Dogodki v aprilu
16. mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu - Dvorana Krim, od 11. do 13.4.
Zmajček 2008 - hokejski turnir za najmlajše, Dvorana Tivoli, 12. in 13.4.
Akademska folklorna skupina France Marolt ŠOU v Ljubljani: Slavnostni koncert ob 60. obletnici delovanja - Cankarjev dom, 12.4. ob 19. uri
Kraljevi balet (Kambodža) - baletni večer, Cankarjev dom, 14.4. ob 19.30 uri
Kapital 2008 – konferenca, Cankarjev dom, 16. in 17.4.
EKG (EnKnapGroup) - plesni večer, Stara elektrarna, 17., 18. in 19. 4. ob 20 uri
S. Makarovič: Pekarna Mišmaš - gledališka predstava, Cankarjev dom, 19.4. ob 17. uri
G. Bizet: Carmen, Monumental Opera - operni spektakel, Dvorana Tivoli, 20.4. ob 20.30
2. Evropska konferenca o raziskavah na področju cest in prometa TRA 2008 - Cankarjev dom, od 21. do 25.4.
Ljubljana Classic - tekmovanje starodobnih vozil, Ljubljana in okolica, 21.4.
Razstava cvetja in vrtnarstva - Arboretum Volčji Potok, od 26.4. do 4.5.
Cikel egipčanskega filma - Cankarjev dom, od 26. do 30.4.
Katie Melua (Velika Britanija) - pop, blues, jazz koncert, Dvorana Tivoli, 27.4. ob 20. uri

Dogodki v maju ................................................................
Simfonični orkester zagrebške filharmonije (Hrvaška) - klasična glasba, Cankarjev dom, 8. in 9.5. ob 19.30 uri
Škisova tržnica - študentska prireditev, Letno telovadišče Ilirija, 14.5.
Maturantska parada 2008 - Slovenska cesta, 16.5. ob 12. uri
Lord of the Dance - glasbeno-plesni spektakel, Dvorana Tivoli, 16.5. ob 20. uri
24. mednarodni festival Druga godba - različne lokacije, od 20. do 28.5.
Ljubljana open 2008 - Taekwondo turnir, Dvorana Krim, 24.5.
40-letnica New Swing Quarteta - jazz, gospel koncert, Cankarjev dom, 24.5.
Glenn Hughes (ZDA) - rock, soul, funk koncert, Dvorana Mediapark, 24.5. ob 21. uri
Moje vino - predstavitev ponudbe vinarjev in kletarjev, Gospodarsko razstavišče, 28. in 29.05.
Yann Arthus - Bertrand (Francija): Živi - fotografije, Park Tivoli, do 29.5.
54. mednarodno ocenjevanje alkoholnih pijač - Gospodarsko razstavišče, 30. in 31.5.
Hommage: Fred Astaire - Večer stepa, elegance in musiclov, Festivalna dvorana, 30.5. ob 21. uri
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