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Spoštovane sodelavke,
spoštovani sodelavci!
V preteklem letu smo skupaj dosegli veliko
zastavljenih ciljev v dobro Ljubljančank in
Ljubljančanov ter za razvoj našega lepega
mesta. To smo storili z dobrim delom, medsebojnim sodelovanjem in spoštovanjem,
za kar se vam v imenu vodstva Mestne občine Ljubljana iskreno zahvaljujem.
Praznične dni obarvajte s toplino, strpnostjo, razumevanjem, prijateljstvom in ljubeznijo ter jih preživite s tistimi, ki jih imate
najraje. Veselim se našega ponovnega snidenja na prednovoletnem druženju velike
mestne družine, ki bo tako kot lani na Gospodarskem razstavišču.
Želim vam srečno, zdravo in v vseh pogledih naklonjeno leto 2009!
Zoran Janković
župan
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Sreča so drobne stvari!
Konec novembra je Ljubljana postala bela v
tistem najbolj romantičnem smislu, saj nas je
razveselila snežna odeja, kot je že nekaj časa
nismo videli. Preden so se na ceste zapodili
plugi, je bilo mesto videti, kot bi se premaknilo v nek drug čas, prijaznejše, tišje in bolj
nežno. Čas, ko so za srečo dovolj vroč čaj, čokoladni piškot, topla odeja in crkljanje s tistimi,
ki jih imamo najraje.
V dneh, ki prihajajo, se vse prepogosto znajdemo v popolni paniki. Zaključevanje poslovnega leta in razmišljanje o tem, kako
bomo preživeli praznike, izogibanje virusom,
ki nas po nepotrebnem položijo v posteljo in
praznični nakupi, za katere nam največkrat
zmanjka časa.
Na srečo je to le ena plat decembrske zgodbe,
saj obstaja tudi tista druga, ki je lepša in prijaznejša, skoraj pravljična: topla voščila in predpraznično druženje, drobne pozornosti tistih,
ki nas imajo radi, uspešno zaključeni projekti,
pričakovanje, optimizem, upanje….

V veliki meri je prav od nas samih odvisno,
kako bomo preživeli decembrske dneve.
Bomo črnogledi, naveličani in zdolgočaseni?
Ali pa bomo bolj pozitivni, navdušeni, ambiciozni, pripravljeni sodelovati z drugimi in se
vsak dan kaj novega naučiti?
Drage sodelavke in sodelavci, predlagamo
vam, da se v trenutkih naglice in preobremenjenosti, ko vam bo vsega dovolj, za hip ustavite. Doma skuhajte vroč čaj, se z ljubljeno
osebo zavijte v odejo in grizljajte čokoladne
piškote. Uživajte. In ne dovolite, da bi vas zajela črnogledost! Življenje niso dnevi, ki so minili, pač pa trenutki, ki smo si jih zapomnili…
Uživajte torej v lepih trenutkih!
Uredništvo Urbana vam v letu 2009 iz srca želi
čim več takšnih trenutkov, drobnih radosti, toplih objemov in iskrenih nasmehov – prejetih
in podarjenih. Sreča, zdravje in uspeh bodo
zagotovo prišli zraven.

Srečno!

Skupaj za večjo učinkovitost
REORGANIZACIJA JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA

Lani smo vam v Urbanu predstavili I. fazo reorganizacije Javnega
holdinga Ljubljana, ki je zajemala eksterno preoblikovanje, in sicer
izločitev javnih podjetij Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale iz Javnega
Holdinga Ljubljana ter prenos poslovnih deležev na Mestno občino
Ljubljana. Sledila je združitev dejavnosti javnih podjetij Parkirišča
in Ljubljanske tržnice. Združeno javno podjetje LPT je prevzelo tudi
dejavnost prevoza z vzpenjačo in pred kratkim tudi del dejavnosti, ki jo
je pred tem kot koncesionar opravljalo podjetje Javna razsvetljava (več
o tem na strani 7). Postopkom iz prve faze sledijo postopki iz II. faze
reorganizacije, ki zajemajo interno preoblikovanje. V tokratni številki
predstavljamo začetek te druge faze.
Na Javnem holdingu so v prvi polovici leta
pripravili analizo stanja ter predlog povezovanja in poenotenja delovnih procesov in informatike javnih podjetij in Javnega holdinga,
ki bo prinesel več sinergije med povezanimi
javnimi podjetji, racionalizacijo ter predvsem
prijaznejšo in še kakovostnejšo storitev za
uporabnike. Med najpomembnejšimi cilji
načrtovane reorganizacije je zmanjšanje
podvajanja dejavnosti, kar posledično predstavlja večjo racionalizacijo poslovanja in
preglednejšo razmejitev odgovornosti vsakega posameznega področja delovanja.
Predlagan je bil model strateškega holdinga,
ki združuje vse podporne službe na ravni
Javnega holdinga, medtem ko opravljanje
osnovnih dejavnosti in razvoj ostaneta v javnih podjetjih. Podporne službe so: pravne
službe, službe za javna naročila, nabavna služba, kadrovska služba, planiranje in kontroling,
računovodstvo in finance, odnosi z javnostmi
in informatika.

Svet ustanoviteljev in skupščina Javnega holdinga sta 2. oktobra 2008 sprejela predlog
povezovanja in poenotenja delovnih procesov in informatike javnih podjetij ter potrdila
model strateškega holdinga. Sprejeta je bila
odločitev, da se takoj prične s potrebnimi aktivnostmi za čimprejšnjo izvedbo reorganizacije, ki mora biti v celoti zaključena najkasneje
do 1. januarja 2010. O sprejemu odločitve je
zaposlene najprej seznanil župan s pismom
vsem zaposlenim, v nadaljevanju pa so potekali še pogovori z direktorji javnih podjetij in
predstavniki zaposlenih.
Prvi korak do sprejete oblike organiziranosti
predstavlja vzpostavitev skupne pravne službe in službe za javna naročila v okviru Javnega holdinga. Rok za realizacijo nav edenega
je 1. januar 2009. Navedeni službi bosta opravljali svoje naloge za Javni holding in za vsa
povezana javna podjetja.
Pravna služba in Služba za javna naročila javnih podjetij Energetika Ljubljana in Vodovod

Vodstvo in zaposleni na Javnem holdingu Ljubljana vsem sodelavcem, ki se
nam boste pridružili v prihodnje, želimo prisrčno dobrodošlico v naši sredini.
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– Kanalizacija se kot samostojni organizirani
enoti prenašata v skladu s Zakonom o delovnih razmerjih na podlagi pogodbe, medtem
ko se v javnih podjetjih Snaga in Ljubljanski
potniški promet prenos realizira s prehodom
posameznih zaposlenih, pristojnih za opravljanje del in nalog na pravnem področju
oziroma področju javnih naročil.
Tako se bo Javni holding 1.januarja 2009
okrepil s 25 novo zaposlenimi - v Službi za
javna naročila bo 10 novo zaposlenih delavcev, v pravni službi pa bo na novo zaposlenih 15 delavcev, vsi pa bodo dela in naloge
opravljali na sedežu novega delodajalca. Iz
javnega podjetja Energetika Ljubljana bo na
Javni holding prišlo 13 zaposlenih, iz podjetja
Vodovod – Kanalizacija 8 zaposlenih, iz podjetja LPP trije zaposleni in iz javnega podjetja
Snaga eden.
V procesu prenosa so potekali razgovori s sindikati posameznih javnih podjetij in vodstva
Javnega holdinga, na katerih so sprejeli odločitev, da novo zaposlenim pripadajo pravice iz
kolektivne pogodbe in pravice iz pogodbe o
zaposlitvi še dve leti za delavce, ki bodo prešli
iz Energetike Ljubljana, in eno leto za delavce
javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija.

Ločuj in zmaguj
NAGRADNA IGRA LOČEVANJA ODPADKOV

Snaga je konec preteklega meseca pričela z izvedbo zanimive nagradne
igre LOČUJ IN ZMAGUJ, s katero želi spodbuditi občane k boljšemu
ločevanju odpadkov. V okviru akcije, ki bo trajala kar leto dni in v kateri
kot partnerja sodelujeta tudi Slopak in Žurnal24, bodo nagrajevali
občane, ki pravilno ločujejo odpadke, saj se v Snagi zavedajo, da sistem
ločevanja odpadkov lahko deluje samo ob ustrezni motivacijski in
nadzorstveni politiki.
Snaga je ločeno zbiranje papirja, stekla in
preostale embalaže začela uvajati leta 2002,
v celoti pa je bil sistem postavljen leta 2004.
Sledile so nadgradnje in povečevanje števila
zbiralnic na današnjih 1960, kar pomeni, da
imamo eno zbiralnico na 160 občanov, kar
je občutno bolje od republiškega standarda
ene zbiralnice na 500 prebivalcev. Količine
ločeno zbranih odpadkov so stalno naraščale, v povprečju je bila letna stopnja rasti med
leti 2004 in 2007 dvajset odstotkov. Leta 2005
so v Snagi začeli uvajati tudi sistem ločenega
zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov, ki so
ga v celoti postavili leta 2006. Tudi ta sistem
se uveljavlja, kar kažejo naraščajoče količine
tovrstnih ločeno zbranih odpadkov.
Kljub temu pa analize kažejo, da v zabojnikih
za preostanek odpadkov (mešani komunalni
odpadki), ki je bil pred uvedbo ločenega zbiranja odpadkov tudi edini zabojnik, najdemo
kar tri četrtine odpadkov, ki bi sodili v druge
zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Eden
od razlogov za to morda tiči v ceni ravnanja
z odpadki, saj občanke in občani Mestne
občine Ljubljana in primestnih občin, ki pri
ravnanju z odpadki uporabljajo storitve javnega podjetja Snaga, plačujemo bistveno
nižjo ceno storitve kot občani v drugih večjih
slovenskih mestih. Če kot uporabnik in plačnik vemo, da je obračun smetarine osnovan
na velikosti uporabljene posode za preostanek odpadkov, in če vemo, da bi lahko strošek zmanjšali za 75 %, pa ne storimo nič za
zmanjšanje tega stroška, lahko sklepamo, da
ta strošek ni dovolj pomemben, da bi občane
motiviral k ločenemu zbiranju odpadkov.
Ko so v Snagi leta 2004 v raziskavi občanom
zastavili vprašanje: “Sistem ločenega zbiranja
odpadkov ne deluje. Kaj storiti?”, je četrtina
anketirancev odgovorila, da je najbolje počakati, da se ljudje na sistem navadijo, več kot

polovica pa jih je menila, da je potrebno uporabnike opozarjati in usposabljati za uporabo
sistema. Dobrih 13 odstotkov se jih je zavzelo
za večji nadzor in izrekanje kazni, dobrih sedem odstotkov pa za motivacijo z dvigom
cene ravnanja z odpadki.
V preteklih letih je Snaga nato občane obveščala in opozarjala, vendar boljših rezultatov
ni bilo, zato so se v začetku letošnjega leta
odločili za nadaljnje ukrepanje. Ocenili so,
da brez korenčka in palice ne bo mogoče
povečati ločevanja odpadkov. Palico predstavlja nadzor inšpektorjev MOL, ki nadzirajo
pravilnost odlaganja odpadkov v različne zabojnike, korenček pa predstavljajo nagrade
za občane, ki uspešno ločujejo odpadke.
Vse opisano je botrovalo odločitvi v Snagi,
da namesto cenovne spodbude občanke in
občane poskušajo motivirati z nagradno igro
LOČUJ IN ZMAGUJ, ki jo organizirajo skupaj
s sponzorjem družbo SLOPAK in medijskim
sponzorjem, časopisom ŽURNAL24.
Osnovna ideja nagradne igre je: izžrebati
zabojnik – ugotoviti njegovo vsebino – ob
ugotovitvi primerne vsebine podeliti nagrado. Vsaka dva tedna bodo izžrebali po tri naslove, na katerih bodo preverili, kako učinkovito tamkajšnji stanovalci ločujejo odpadke.
Naslovi, med katerimi bodo izžrebali morebitne nagrajence, se med sabo ločijo glede
na velikost odjemnega mesta odpadkov,
prav tako pa se glede na to ločijo tudi nagrade. Pravilno ločevanje na izžrebanem naslovu, kjer Snaga prevzema do 240 litrov odpadkov (skupina A), bo nagrajeno z 200 evri,
če Snaga na izžrebanem naslovu prevzema
med 241 in 1.500 litrov odpadkov (skupina
B), bo nagrada 450 evrov, pri količinah nad
1.501 liter (skupina C) pa bo nagrada znašala
kar 1.000 evrov.

Nagradna igra bo potekala leto dni in bo
imela 26 kol. V vsakem kolu bodo izžrebali tri
odjemna mesta, in sicer izmenjaje: najprej tri
odjemna mesta iz skupine A, v naslednjem
kolu pa dve mesti iz skupine B in eno mesto iz skupine C. Izžrebane zabojnike bodo
odpeljali na dan rednega odvoza na Snago,
kjer bo vsebino pregledala strokovna komisija, odpadke bodo razvrstili in stehtali ter o
tem pripravili zapisnik. Komisija bo nagrado
podelila tistim uporabnikom, ki bodo dosegli
standarde pravilnega ločevanja. Seveda ena
napačno odložena konzerva še ne bo pomenila napake v očeh komisije – pogoj je, da bo
teža odpadkov, ki bi sodili v zabojnike za ločeno zbiranje, manjša od 50% skupne teže vseh
odpadkov, odloženih v zabojnik za mešane
odpadke. Med odpadki pa ne sme biti nobenega nevarnega odpadka, kot so laki, barve,
topila, zdravila, pesticidi, insekticidi in druga
škropiva, olja in masti, neonke in halogenke,
akumulatorji in nevarne baterije. Če nagrada
za posamezno skupino ne bo podeljena, se
bo njen znesek prenesel v nagradni sklad za
to skupino v naslednjem kolu.
Podrobna pravila nagradne igre LOČUJ IN
ZMAGUJ si lahko preberete na spletni strani
Snage www.jh-lj.si/snaga, kjer bodo objavljali
tudi rezultate, ki jih bo nedvomno zanimivo
spremljati. Bo Ljubljana res zaživela v duhu
okolju prijaznega ločevanja odpadkov? Akcija
Snage bo k temu zagotovo pripomogla, saj
predstavlja izviren pristop k motiviranju in
osveščanju javnosti, ki je hkrati zanimiv tudi
za medije. Prav slednji so ključni v procesu
usmerjanja naše pozornosti na problematiko
odpadkov, o katerih običajno ne razmišljamo
veliko. Zato bodo v Snagi pojavljanje v medijih izkoristili tudi za usposabljanje občanov
z nasveti, kako ravnati z odpadki in kako ločevati odpadke, ter o možnostih, ki so nam v
zvezi s tem na voljo.
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Dela bo za najmanj pet let
ŠIRITEV NOVEGA DELA ŽAL IN PREVZEMI MANJŠIH POKOPALIŠČ NA OBMOČJU MOL

Na področju pokopališke dejavnosti v Mestni občini Ljubljana bo vsaj
naslednjih pet let potekala kopica projektov. Prvi del projektov se
nanaša na razširitve osrednjega mestnega pokopališča Žale in drugih
pokopališč, ki so že sedaj v upravljanju Žal Javnega podjetja. Drugi del
projektov pa se nanaša na prevzem osmih pokopališč, ki se nahajajo na
območju MOL, a doslej z njimi še niso upravljali v družbi Žale. Človek,
ki bo tako v prihodnjih nekaj letih imel zelo veliko dela, je Robert
Martinčič, direktor OE Pokopališka dejavnost, s katerim smo se o teh
zahtevnih nalogah pogovarjali za Urbana.
Za začetek smo se posvetili širitvam na Žalah,
saj je ena od faz že v teku, in sicer prva širitev
žarnega dela novega pokopališča Žale, ki bo
konec januarja 2009 predvidoma tudi že zaključena. »Za to fazo smo v družbi Žale izvedli
pogajanja s projektantom za izdelavo projektne dokumentacije in projektantski nadzor. Po
pooblastilu župana smo pripravili in izvedli tudi
razpis za izbiro izvajalca gradbenih del ter za izvajalca strokovnega nadzora (gradbenega in
finančnega). Nosilka same pogodbe z izbranim
izvajalcem del Lesnino Inženirngom je MOL,
pogodba pa ima dva skrbnika – poleg mene
še predstavnika mestne Službe za razvojne
projekte in investicije,« je zadevo opisal Robert
Martinčič, ki se na rednih tedenskih sestankih
dobiva z izvajalci gradbenih del ter strokovnega in projektantskega nazora, kjer rešujejo odprta vprašanja, pri čemer je Robertova naloga
zastopanje interesov naročnika in sodelovanje
pri iskanju rešitev, ki bodo zagotovile izpolnitev pogodbe brez sklepanja aneksov glede
stroškov in rokov. »To usklajevanje ter iskanje
in sklepanje kompromisov je tudi tisti najtežji
element tega dela – za cilj smo si namreč zastavili, da mora biti projekt izpeljan po začetni
pogodbi, in kot kaže, nam bo to tudi uspelo.
Izjema bo le hortikulturna ureditev, saj se bo
gradnja zaključila v zimskem času, ki seveda ni
primeren za sajenje rastlin, zato bo treba s tem
počakati do spomladi,« pove Robert.
Trenutno se na gradbišču posvečajo postavitvi
obodnih zidov in montaži stenskih žarnih niš,
kot zanimivost pa lahko povemo, da ima avtorske pravice za urejanje celotnega območja
novega dela pokopališča (zahodno od Tomačevske ceste) arhitekt Marko Mušič, ki je bil
izbran leta 1983 na natečaju, zato temu delu
pravimo tudi Mušičeve Žale. »To zagotavlja, da
se bo tudi razširjeni del žarnega pokopališča arhitekturno in vizualno lepo navezoval na že obstoječo ureditev, pri čemer bo vključeval tudi
novost, in sicer razgledno teraso s pogledom
na Kamniške Alpe.«
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Širitev na Žalah le proti jugu
Že zdaj pa potekajo tudi aktivnosti za širitev
klasičnega dela novega dela pokopališča Žale.
V izdelavi sta namreč investicijska in projektna
dokumentacija, v kratkem bo vložena vloga
za izdajo gradbenega dovoljenja, sledil bo
postopek izbire izvajalca za gradnjo. V kolikor
ne bo posebnih zapletov, se bo gradnja začela
spomladi 2009 in končala avgusta 2009. Ta del
širitve bo vključeval pretežni del klasičnega
grobnega polja ter del poti Med hrasti in Med
javorji ter poti Med jerebikami in Med lipami.
Širitev klasičnega dela novih Žal se bo predvidoma nadaljevala leta 2010 in bo vključevala
tudi del obodnega parka za raztros pepela. Na
koncu, predvidoma leta 2013, pa se bo nadaljevala še širitev žarnega dela novih Žal, ki bo
zajemala tudi drugi del obodnega parka za
raztros pepela.
Robert Martinčič pojasni, da bodo vse širitve
izvedene na novem delu pokopališča zahodno od Tomačevske ceste v smeri proti Koželjevi ulici oziroma proti jugu, saj tako zahteva
vodovarstvena uredba, ki dovoljuje širitev le
na manj strogo zaščiteno območje in doda:
»Dinamiko poteka del je toliko let v naprej
težko natančno določiti, vsekakor pa nas, poleg širitev na osrednjem pokopališču, čaka kar
precej dela tudi na pokopališčih na Viču, v Sostrem, na Polju in Rudniku, potrebno pa bi bilo
zgraditi tudi novo pokopališče v Stanežičah –
deloma zaradi predvidene gradnje nove soseske, deloma pa zaradi razbremenitve obstoječih pokopališč v Dravljah in Šentvidu, ki sta že
zapolnjeni, njuna širitev pa ni mogoča.«

Enaka kakovost storitev za vse
meščanke in meščane
V nadaljevanju smo z Robertom poklepetali še o prevzemu osmih pokopališč
(Šmartno pod Šmarno Goro, Črnuče, Šentjakob, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel) in seveda smo ga najprej

vprašali, zakaj takšna odločitev. Prijazno je
pojasnil: »Osnova za to je pravkar sprejeti
novi odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju MOL. Vseh teh osem
pokopališč namreč leži na območju ljubljanske občine, a so standardi storitev na
njih zelo različni. Kar se tiče vzdrževanja in
urejanja lahko celo rečemo, da vlada prava
anarhija. Nekatera izmed teh pokopališč
sploh nimajo vzdrževalca in jih po lastnem
občutku, brez strokovnega načrta, urejajo
prostovoljci v sodelovanju z župnišči. Mesto želi z ukrepom prevzema zagotoviti, da
bi vsi meščani in meščanke MOL na vseh
pokopališčih imeli dostop do enake kakovosti storitev ter da bi lahko vse formalnosti
uredili na enem mestu. To je smiselno, saj
tudi na postajališče mestnega avtobusa ne
more kar vsak pripeljati svojega kombija in
začeti s prevažanjem ljudi,« je zanimivo primerjavo podal Robert Martinčič.
Omenjenih osem pokopališč leži v skupno
treh četrtnih skupnostih, in sicer v ČS Črnuče, ČS Sostro in ČS Šmartno. »Poleti smo
začeli pogovore z njihovimi predstavniki
ter s predstavniki župnišč in upravljavcev,
tam, kjer jih imajo. Potekali so uspešno,
zelo pomembno pa je bilo, da smo v čim
večji meri upoštevali njihove želje, saj so
načini slovesa od pokojnikov izven mesta
drugačni. Odlok predvideva rok pol leta za
dokončanje prevzema, pri čemer bo večino
dela predstavljalo zbiranje in vnašanje podatkov o najemnikih grobnih parcel, pokojnikih, poteku komunalnih vodov in drugih
podatkov v naš informacijski sistem. Težava
leži v tem, da imajo nekatera pokopališča
zelo pomanjkljive katastre, ponekod imajo
celo zabeležene samo cerkvene pogrebe,
drugih pa ne. Poleg tega bo treba skleniti tudi pogodbe z najemniki posameznih
grobnih parcel, za kar pa odlok predvideva
daljši rok, in sicer pet let,« je pogovor zaključil Robert Martinčič.

Nove naloge, novi izzivi
JP LPT PREVZELO OPRAVLJANJE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST

Javno
podjetje
Ljubljanska
parkirišča in tržnice (JP LPT) je
svojim dejavnostim dodalo še
eno – po novem bodo namreč
skrbeli tudi za urejanje javne
razsvetljave in za vzdrževanje
občinskih cest, ki obsega
redno vzdrževanje prometne
signalizacije, urejanje svetlobnih
prometnih znakov in svetlobnih
označb in redno vzdrževanje
cestnih naprav.

V podjetju so že organizirali nov oddelek svetlobne in nesvetlobne prometne signalizacije,
v katerem je trenutno zaposlenih 27 delavcev.
Do konca leta bodo zaposlili še 9 sodelavcev, v
naslednjem letu pa postopoma še 25 do 30.
Oktobra 2008 je Mestna občina Ljubljana z odločbama Javni razsvetljavi odvzela koncesijo za
opravljanje obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest in koncesijo za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave, ki sta ji bila dodeljeni oktobra 2006. Razlog za odvzem koncesije je bila
odločitev MOL, da se dejavnost preneha izvajati
kot koncesionirana gospodarska javna služba in
se te naloge zagotavljajo v obliki javnega podjetja na celotnem območju MOL zaradi zaščite
javnega interesa in javnega kapitala.
Javna razsvetljava se je na odločbo o odvzemu koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
cest pritožila in na upravno sodišče vložila
zahtevek za začasno odredbo, ki bi zadržal
prevzem opravljanja te službe. Upravno sodišče je zahtevek zavrnilo in odločba MOL je
postala dokončna. Tako je bila 22. novembra
izvedena primopredaja opravljanja obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest ter opreme in objektov infrastrukture
za opravljanje te službe.
Na ta dan so izvedli tudi preklop nad upravljanjem semaforskega sistema, video sistema in

nadzora avtomatskih potopnih stebričkov iz
nadzornega centra, ki je bil do tedaj v upravljanju Javne razsvetljave, v nadzorni center, preko
katerega bo javno službo izvajalo JP LPT in ki so
ga uredili v okviru Tehnološkega parka Ljubljana. JP LPT bo prevzelo tudi tisti del opreme in
infrastrukture za opravljanje službe javnih cest,
ki je že ves čas v lasti MOL, preostalo potrebno
opremo pa bodo dokupili.
Na koncu ne smemo pozabiti omeniti še ene
nove naloge JP LPT, ki na podlagi pooblastila
MOL po novem vodi tudi postopke pridobivanja dovoljenj za zapore cest, in sicer do izdaje
dovoljenja v upravnem postopku. Najpomembnejša naloga je izdelava elaboratov začasnih
prometnih ureditev ali pregled elaboratov, če
jih je izdelala druga pooblaščena projektantska
organizacija.
Prva večja naloga z novih področij, ki jih pokriva JP LPT, je bila organizacija in izvedba cestne zapore in postavitev ustrezne prometne
signalizacije v času obiska britanske kraljice
Elizabete, ki so jo zelo uspešno opravili in dogodek je mirno in brez zapletov potekal vse
dni njenega obiska.
Del novih sodelavcev velike mestne družine
smo obiskali tudi mi, ko smo se za Urbana pogovarjali s Tomažem Šivicem, delovodjo nesvetlobne cestno-prometne signalizacije (predstavitev si lahko preberete na strani 9), in ugotovili,
da je razpoloženje med njimi odlično.

Izboljšave pri oskrbi s pitno vodo
Koristimo evropski denar

Na Rožniku prvič pritekla voda iz vodovoda

Oktobra smo v Ljubljani začeli z izvajanjem
projekta, ki nosi naslov Izboljšava hidravličnega
delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani in
je sofinanciran iz kohezijskih skladov. V projektu
so predvideni gradnja primarnega zbiralnika C0,
dodatnega zbiralnika S ter projektiranje in gradnja zadrževalnih bazenov. Celotna vrednost je
13 milijonov EUR.
Primarni zbiralnik C0, ki ima premer DN 1200
mm, bo potekal od zahoda Ljubljane pod avtocesto Ljubljana-Maribor od črpališča Sneberje,
nato prečkal Zadobrovško cesto in nadaljeval
traso po asfaltirani Sneberski cesti do tovarne
Jata na Agrokombinatski cesti na vzhodni strani
mesta, kjer bo priključen na obstoječi zbiralnik.
Dodatni zbiralnik S, ravno tako premera DN
1200 mm, se bo uporabljal za odvod padavinskih in odpadnih vod. Zgrajeni bodo tudi trije
zadrževalni bazeni in sicer na zbiralniku B0 volumna 6000 m3, na zbiralniku A2 volumna 15000
m3 in zadrževalni bazen pred centralno čistilno
napravo v Zalogu volumna 9500 m3.
Z izvedbo projekta bomo izboljšali kakovostno
stanje reke Ljubljanice, hkrati pa bo izvedba
pripomogla h gospodarnejšemu in varnejšemu obratovanju kanal izacijskega sistema.
Kohezijska sredstva bomo dobili tudi za projekt, katerega nosilni partner je JP VodovodKanalizacija, sodeluje pa še pet znanstvenih
organizacij, med njimi dve iz tujine. Projekt bo
sofinanciran tudi s strani MOL in Ministrstva
za okolje in prostor. Namenjen je predvsem
zaščiti vodnih virov v Ljubljani, podrobneje pa
ga bomo predstavili v eni izmed naslednjih
številk.

Na Cankarjevem vrhu na Rožniku so župan Zoran Janković, lastnica stavbe Ivana Marija Obersne in najemnik gostilne Rožnik Dejan Kavčič v
soboto, 15. novembra, slavnostno odprli fontano, iz katere je prvič pritekla voda iz vodovoda.
Gostilna in stanovanjski objekt na Cankarjevem
vrhu doslej nista bila priključena na javno vodovodno omrežje. Vodo so si zagotavljali s kapnico
ali pa so jo po potrebi dovažali gasilci, a z uporabo kapnice ni bila zagotovljena ustrezna požarna varnost objektov, dostava vode z gasilsko cisterno pa je bila pozimi večkrat problematična.
Cankarjev vrh je priljubljena izletniška točka,
gostilna Rožnik pa kot nalašč za prijeten postanek na sprehodu. Da bi tudi zaradi vse večjega

obiska zadostili potrebi po stalni dobavi pitne
vode in zagotovili požarno varnost, je MOL
pristopila k aktivnostim za izgradnjo vodovoda. Služba za razvojne projekte in investicije
MOL je po projektu podjetja Hidroinženiring
financirala postavitev fontane ter izgradnjo
novega vodovoda z objektom prečrpalnice, ki
je priključen na ljubljanski centralni vodovodni
sistem. Trasa vodovoda, dimenzije DN 100 in
dolžine 966 metrov, poteka po obstoječi poti
na Cankarjev vrh. Prečrpalnica omogoča dvig
tlaka in zagotavlja požarno varnost tudi obstoječemu vodovodnemu omrežju v smeri Drenikovega vrha. Vrednost celotne investicije znaša
280 tisoč EUR.

Prisotni na Rožniku: Zaposleni iz Kabineta župana, Službe za razvojne projekte in investicije,
Snage, JP Vodovod-Kanalizacija in JHL
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Ekipa, ki skrbi za nadzor naše vode
JP VODOVOD - KANALIZACIJA

V JP Vodovod-Kanalizacija je oddelek, ki ima morda neobičajno
dolg naziv, a jasno pove, s čim se
zaposleni v oddelku ukvarjajo.
»Služba za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode« je kontrolni
laboratorij za vode in podporna
služba upravljanju vodovodnih
in kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi komunalnimi čistilnimi napravami. Od rezultatov
nadzora, ki se izvaja v tej službi,
so odvisni vsakodnevni, pa tudi
dolgoročni ukrepi na komunalnih
sistemih, ki jih družba upravlja.
Razvoj od nekoč do danes
Služba ima že več kot četrt stoletno tradicijo. Prvi zametki laboratorijskega dela
segajo v obdobje 80. let prejšnjega stoletja, ko so v Ljubljani in okolici že delovale
nekatere izmed še danes delujočih komunalnih čistilnih naprav. Nad učinkovitostjo njihovega delovanja je bil potreben
nadzor, poleg slednjega pa je laboratorij
že tedaj izvajal tudi nadzor nad izpusti odpadnih vod industrijskih onesnaževalcev
v javno kanalizacijo. Razvoj sodobnejših
preskuševalnih metod, spremembe okoljske zakonodaje in zavedanje vodstva, kako
pomembno je lastno znanje, pa so pripeljali do sprememb, katerih posledica je
bila strokovna, organizacijska in tehnična
okrepitev laboratorija. Kot eden prvih v
Sloveniji je kemični laboratorij pričel s postopki za pridobitev akreditacije, najvišjega priznanja usposobljenosti laboratorija,
in danes laboratorij že šesto leto deluje
pod nadzorom Slovenske akreditacije. Kot
imetniki akreditacijske listine dokazujemo
delovanje v skladu s standardom SIST EN
ISO/IEC 17025:2005 za 35 fizikalno-kemij08

skih metod s področja podzemne, pitne
in odpadne vode. Smo tudi imetniki pooblastila Agencije RS za okolje za izvajanje
prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod, pooblastila za izvajanje
obratovalnega monitoringa podzemnih
voda, izpolnjujemo pa tudi pogoje za notranji nadzor pitne vode, skladno s Pravilnikom o pitni vodi. Vse to je plod dolgoletnega dela in prizadevanja naših kemikov,
kemijskih tehnologov, biologov in mikrobiologov, sanitarnih inženirjev in inženirjev živilske tehnologije, ki so prispevali
svoj del k današnji podobi laboratorija.

Preskušanja vodnih virov
in pitne vode
Čimprejšnje in strokovno ukrepanje, utemeljeno s poznavanjem tehničnih lastnosti in značilnosti posameznih vodovodnih
sistemov, je izredno pomemben element
vsakodnevnega upravljanja vodovodnih
sistemov. Upravljavec vodovodnega sistema je namreč odgovoren za zdravstveno
ustreznost pitne vode, ne glede na vse
zunanje okoliščine, na katere morebiti ne
more vplivati. Odgovornost pa ostaja. Zato
je izvajanje tistega dela notranjega nadzora nad skladnostjo in zdravstveno ustreznostjo pitne vode, od katere so odvisni
vsakodnevni ukrepi upravljavca vodovodnega sistema, v naši pristojnosti. Čas, ki
preteče od odvzema vzorca do informacije, ki je podlaga za sprejem ustreznega
ukrepa, če je potreben, smo zato skrajšali
od nekaj dni do polovice dneva, tudi do
nekaj ur, odvisno od parametrov, ki jih preskušamo.
Nadzora nad skladnostjo pitne vode ne
izvajamo zgolj na osnovi rutinskih preskušanj. Pozornost raziskovalcev se je v
svetovnem merilu že pred leti preusmerila
od klasičnih onesnaževal pitne vode, kot
so pesticidi, topila in nitrati, v proučeva-

nje onesnaževal, ki izvirajo iz gospodinjske rabe (kozmetika, zdravila), saj njihov
vpliv na človeka, ko so razpršena v okolju
in posledično v virih pitne vode, še ni poznan. Brez zadržkov lahko zatrdimo, da so
vodni viri in pitna voda v Ljubljani tudi z
vidika tovrstnih onesnaževal najbolj nadzorovani v slovenskem merilu in trenutno
ne predstavljajo relevantnega problema.
Kot upravljavci vodovodnih sistemov, ki
oskrbujemo največji del slovenske populacije, tudi na ta način dokazujemo našo
družbeno odgovornost. Da smo v zadnjih
letih resnično strokovno napredovali, kaže
tudi dejstvo, da bomo s 1. januarjem 2009
pričeli izvajati projekt z imenom INCOME,
ki ga iz finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira Evropska Komisija. Projekt bo
obravnaval zaščito vodnih virov.

Preskušanja odpadne vode
Zaposleni v laboratoriju vsakodnevno izvajamo tudi nadzor nad učinkovitostjo delovanja Centralne čistilne naprave Ljubljana. Od rezultatov našega dela so odvisne
odločitve tehnologov, ki stalno spremljajo
tehnološki proces čiščenja odpadne vode.
Vzporedno s preskušanji, ki potekajo vsakodnevno, izvajamo tudi obratovalni monitoring delovanja vseh čistilnih naprav
v upravljanju podjetja in o rezultatih monitoringa poročamo pristojnim državnim
organom. Kadar se na kanalizacijskem sistemu ali v procesu čiščenja odpadne vode
zgodi kaj nepredvidenega, se v prvih fazah
ugotavljanja vzrokov z izzivom soočimo v
laboratoriju. Odvajanje odpadne vode z
neustreznimi fizikalno-kemijskimi parametri v javno kanalizacijo ni dovoljeno, zato
imamo pravico in dolžnost, da izpuste odpadnih vod industrijskih onesnaževalcev
nenapovedano nadzorujemo. Sodelujemo tudi pri ugotavljanju učinkov čiščenja
malih čistilnih naprav, ki so v zasebni lasti.

Znanja in izkušnje tudi tržimo. Spremljamo učinke čiščenja komunalnih čistilnih
naprav, ki so v upravljanju drugih komunalnih podjetij, in spremljamo parametre
izpustov odpadne vode v javno kanalizacijo za industrijske onesnaževalce iz različnih industrijskih panog, od kovinske in
prehrambene industrije do avtomobilskih
servisov in pralnic avtomobilov.

Celovite storitve tudi za zunanje
stranke
Izkušnje preteklih let so pokazale, da tudi
različni posamezniki iščejo storitve laboratorija, predvsem s področja ugotavljanja
ustreznosti pitne vode. Z zainteresiranimi
se pogovorimo in glede na problematiko
svetujemo preskušanja, na podlagi katerih
lahko podamo kar najbolj celovit odgovor. Vzporedno s poročilom o rezultatih
preskušanj rezultate tudi interpretiramo z
vidika skladnosti z zakonodajo, vplivov na
vrednost parametrov, ki morebiti odstopajo, in predlagamo možne načine odprave
neskladnosti.
Tekst: dr. Brigita Jamnik
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Ekipo Službe za nadzor kakovosti pitne in odpadne vode najdete v upravni stavbi Centralne čistilne naprave Ljubljana, Cesta v prod 100, Ljubljana, pišete pa jim lahko po
elektronski pošti na naslov preskusanja_vode@vo-ka.si.

»Smo prava klapa, pripravljena na delo!«
JP LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE

Tomaž Šivic je verjetno eden naših
najbolj »frišnih« sodelavcev, seveda skupaj s kolegi, s katerimi so v
našo veliko družino prišli iz podjetja Javna razsvetljava. Pred dobrima dvema mesecema se je zaposlil v JP Ljubljanska parkirišča
in tržnice, njegovo delovno mesto
pa je delovodja nesvetlobne cestno-prometne signalizacije. Ko
smo ga obiskali, so s fanti ravno
proslavljali Abrahama enega od
sodelavcev, in razpoloženje med
njimi je bilo naravnost odlično.

To je potrdil tudi Tomaž, ko smo ga vprašali,
kako je doživljal to spremembo, do katere je
prišlo, ko se je MOL zaradi zaščite javnega
interesa in kapitala odločila za odvzem koncesije Javni razsvetljavi (več o tem si lahko
preberete na strani 7). »Ko še nismo točno
vedeli, kako se bodo stvari odvile, je bilo nekaj negotovosti, a se je vse skupaj zelo hitro
rešilo. Zdaj smo zadovoljni, saj je tu vzdušje
bolj sproščeno, smo prava klapa, pripravljeni
delati, dokler ni zadeva narejena. Če bo tako
tudi ostalo, bo super, pritiska in živčnosti je
mnogo manj, čeprav je delo isto – je pa drug
direktor in to verjetno bistveno pomaga,« je
veselo pojasnil Tomaž in dodal, da so bile razmere pri prejšnjem delodajalcu izredno slabe: »Lažje je bilo preživeti tistega nekaj časa v
negotovosti, kot da bi še naprej zjutraj vstajal
z grozo ob misli, da moram v službo.«
Njegovo delo vključuje razporejanje delavcev, stike s strankami in oglede na terenu
na treh področjih, in sicer za talne označbe,
prometne znake in cestne zapore. »Letno se
v MOL obnovi približno 150 tisoč kvadratnih
metrov talnih označb. Izvajamo njihovo redno vzdrževanje, popravila talnih označb na
gradbiščih in izvedemo nove talne označbe
na podlagi odločbe MOL zaradi uvedbe novih prometnih ureditev, kot je, denimo, nov
prehod za pešce. Vzdržujemo tudi približno
19 tisoč prometnih znakov, ki so menjave ali
popravila potrebni zaradi vandalizma, prometnih nesreč ali dotrajanosti, ter postavlja-

mo nove prometne znake, kjer je to potrebno zaradi spremembe prometne ureditve. Izvajamo tudi cestne zapore zaradi prireditev,
obiskov državnikov ali del na cesti ter poskrbimo, da so ustrezno označene s prometno
signalizacijo,« je delovno področje na kratko
opisal Tomaž.
Nasmejani in samozavestni komunalni inženir po izobrazbi je v prostem času član
Lovske družine Rakitna, lovstvo pa slikovito
predstavi takole: »Lovska družina skrbi za divjad in se krega z lovskimi funkcionarji. Nismo
le banda oboroženih pijancev, ki skozi gozd
išče bližnjico do gostilne. Med drugim pripravljamo krmo, urejamo steze ter izvajamo
odstrel, ki je natančno določen. Človek je namreč že tako posegel v naravo, da mora zdaj
tudi vzdrževati ravnovesje. Lovstvo zahteva
veliko prostovoljnega dela, v naši družini nas
je 65 in vsak v povprečju vloži med 80 in 90
ur dela na leto, nekateri tudi mnogo več.« Za
lovstvo je Tomaža navdušil oče, s katerim je
že od malih nog hodil po gozdovih, se učil
in poslušal lovske zgodbe: »Seveda, lovstvo
je tudi druženje, in prav hecno je, ko že stotič
poslušaš v osnovi isto zgodbo, ki pa ji pripovedovalec vsakič doda še kakšno ’olepšavo’,«
se smeje Tomaž, katerega strast je tudi orožje: »Težko opišem ta občutek, ko streljaš na
glinaste golobe. Je nekaj posebnega, užitek
in sprostitev.« Tomaž ima doma štiri puške
in eno pištolo, na sanjski kos, pištolo večjega
kalibra, pa še čaka, saj je orožje draga reč.
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Gost je kralj!
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Čeprav Slavija Sotlar in Boštjan
Hace nista zaposlena na Mestni
občini Ljubljana, delata v bifeju
Mestne hiše že toliko let, da sta
čisto »naša«; sta del življenj vseh
tukaj zaposlenih in tistih, ki pridejo v hišo na obisk. Njuna prijaznost
do gostov je res pristna. Vedno te
sprejmeta z nasmehom na obrazu
in opaziti je, da svoje delo opravljata z veseljem. Slavija, ki je letos
praznovala okroglih 30, živi v Ljubljani, je poročena in ima tri in pol
letno hčerko Živo. Leto mlajši od
Slavije je Boštjan, »sveže« poročen
z Barbaro, s katero domujeta v Preserjah pri Radomljah.
Preden je Boštjan prevzel vodenje bifeja kot
lastnik podjetja Catering in organizacija, sta se
s Slavijo urila pod budnim očesom izkušene in
legendarne (žal že pokojne) Olge Novak Markovič. Slavija dela v Mestni hiši že dvanajsto leto,
Boštjan pa je tukaj od leta 2000.
Sta po poklicu natakarja?
Slavija: Jaz sem najprej delala v kuhinji, nato sem
se iz kuharice prekvalificirala v natakarico, ker mi
to delo bolj ustreza in sem se v njem bolj našla.
Boštjan: Po poklicu sem gostinski tehnik. Stregel
sem na različnih pogostitvah (catering), preden
sem prišel v Mestno hišo, pa sem delal v kavarni
na Ljubljanskem gradu.
Kako preživljata prosti čas?
Slavija: V prostem času sem večinoma mama.
Kot družina se včasih odpravimo na kakšen izlet,
sem in tja preberem kakšno knjigo. Fizično delo
v službi me precej izčrpa, tako v prostem času
raje malo počivam, da si naberem moči za vsakodnevne podvige v službi.
Boštjan: Trenutno ves prosti čas namenjam urejanju novega stanovanja, kamor sva se z ženo
pred kratkim vselila, kar še ostane časa, pa ga
namenjava družini.
Ne moreta skriti, da v svojem poklicu res uživata. Katere pa so tiste lastnosti, ki definirajo dobrega natakarja oziroma natakarico?
Slavija: Dober natakar mora biti ustrežljiv, prijazen, hiter in urejen. To so osnovne lastnosti,
najbolj pomembno pa je, da imaš veselje do takšnega dela. Natakarjev je danes mnogo, a delo
ni enostavno, saj morajo biti v enem človeku
zbrane vse te lastnosti. Osebne težave moraš kot
profesionalni natakar držati v sebi ter se smehljati in dajati videz idealnosti. Ti si tisti, ki mora gosta
razveseliti, njega ne zanima tvoje razpoloženje.
Boštjan: Gosta moraš začutiti in mu prisluhniti.
Dober natakar je na sprejemu tisti, ki je vedno
prisoten, ampak ni moteč. Pomembno je, da
pravilno oceniš gosta in njegovo razpoloženje.
Kakšne so vajine delovne naloge?
Slavija in Boštjan: Sprejemanje naročil znotraj
hiše, organizacija sprejemov v sodelovanju z
drugimi izvajalci, ki nudijo hrano, saj mi nudimo
predvsem pijačo, sadje in kakšen toast. Večkrat
sva tudi kažipot za vse, ki pridejo v hišo, seznanjena morava biti z vsemi dogodki v Mestni hiši,
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da lahko ljudi usmerjava. Včasih imava tri do štiri
sprejeme dnevno, kar je precej, zahtevnost dela
in izvedba pa sta odvisni od razsežnosti dogodka in števila gostov.
Koliko je zaposlenih v bifeju in koliko časa
dnevno delate?
Boštjan: Redna ekipa šteje tri do štiri osebe, po
potrebi najamemo še kakšnega študenta. Sicer
pa smo po pogodbi ves čas na voljo.
Kdo je najbolj zahteven gost?
Boštjan: To je tisti gost, ki nekaj bi, a ne ve, kaj. Takrat moraš biti psiholog, da ga poskušaš začutiti
in mu nato lahko svetuješ.
Kdo od vaju je bolj pedanten?
Slavija: Boštjan je bolj pedanten...
Boštjan: ... Slavi pa je hitrejša. Zato sva tako dobra
ekipa.
Koliko se je spremenilo vajino delo v vsem
tem času, ko sta zaposlena tukaj?
Slavija: Razlika je že v tem, da imamo sedaj župana, prej pa je bila županja, drugače je imeti za
šefa moškega ali pa žensko. Zdaj se pozna avtoriteta, naloge so jasne, delo poteka bolj sproščeno. Sicer pa je bilo pred več kot petnajstimi leti
v Mestni hiši mogoče jesti kosila. Kuhinja je bila
odprtega tipa, zdaj imamo le še bife.
Boštjan: Zdaj je čutiti adrenalin, kar je pozitivno.
Delo se spreminja predvsem s strankami.
Kaj lahko rečeta o županu?
Slavija: Je sproščen in ve, kaj hoče. Velikokrat se
pošali in nam na ta način olajša delo.
Boštjan: Župan jasno izrazi svoje želje. Če kaj narediš narobe, ti to tudi naravnost pove. In takšen
človek je tudi najboljši gost.

Kakšno kavo pije?
Boštjan: Župan pije »popoldansko kavo«, kot jo
sam imenuje. To je šibka kava z mlekom.
Kako doživljata svoje delo? Bi lahko rekla,
da je cenjeno?
Slavija in Boštjan: To je odvisno od gosta –
nekateri te zelo cenijo, nekateri pa te imajo za
postreščka. Včasih imaš občutek, da nisi cenjen,
a prijazen nasmeh in lepa beseda naslednjega
gosta poplačata ves trud.
Vajino delo je specifično, precej drugačno
od dela natakarja v nekem lokalu.
Slavija in Boštjan: Pri nas je veliko naročil preko
telefona. Delovne naloge so v naprej jasne in
zato tudi predvidljive. Kot denimo sprejemi, ki
so v naprej naročeni. V lokalu pa nikoli ne veš,
koliko gostov bo prišlo in kdaj.
Katero je vajino najtežje in katero najljubše opravilo?
Slavija in Boštjan: Na dan narediva veliko kilometrov po stopnicah navzgor in navzdol. Sva v
nenehnem gibanju in na koncu dneva sva fizično zelo utrujena. Najlepši del najine službe
pa so krajši klepeti z gosti, zaposlenimi v Mestni
hiši, s katerimi se vsak dan družimo in ki nama s
sproščenim prijateljskim pogovorom polepšajo
dan.
Menda je vajina kava najboljša. Imata
kakšen poseben recept za pripravo tako
odlične kave?
Slavija in Boštjan: »Grif« v roki, redno čiščenje
aparata in mešanica prave kave. Sicer pa delava
vse z ljubeznijo, morda je prav v tem skrivnost?
(smeh)

Ločuj in zmaguj!

Podjetje Snaga vsakih 14 dni nagrajuje občane, ki pravilno ločujejo odpadke.
Nagrade? 200, 450 in 1000 evrov, odvisno od velikosti odjemnega mesta. Pravila
nagradne igre in navodila za ločevanja odpadkov so na www.snaga.si.

V zabojnik za bioodpadke
odnesem: zelenjavne in
sadne odpadke, ostanke
hrane, kavne filtre in čajne
vrečke, jajčne lupine,
umazane papirnate vrečke,
robčke in prtičke ter vse
pokvarjene prehrambene
izdelke, brez embalaže
seveda.
Pozor: V zabojnik nikoli
ne vrzi bioodpadkov v
plastični vrečki! Stresi
jih ven ali pa uporabi
biorazgradljive vrečke.

Bioodpadki

V zabojnik za steklo
spustim: steklenice in
stekleničke, kozarce
in kozarčke živil, pijač,
kozmetike in zdravil.
Pozor: stekleno
embalažo vedno
izprazni in ji
odstrani zamašek
ali pokrovček!

Steklo

Življenje je
KuL!
Kupim, kar
res rabim
uporabim p
onovno
Ločujem od
padke

V zabojnik za papir stlačim:
časopise, revije, zvezke in
knjige, prospekte, kataloge,
pisemske ovojnice, pisarniški
in ovojni papir, papirnate
vrečke ter kartonsko
embalažo.
Pozor: kartonske
škatle zloži ali stlači
skupaj. In ne pozabi
odstraniti lepilnih
trakov!

Papir

www.snaga.si

Dodatne informacije: www.snaga.si, tel: 477 96 30 ali 477 96 67, e-pošta: info@snaga.si

V zabojnik za embalažo
odlagam: plastenke in
pločevinke pijač in živil,
kartonsko votlo embalažo
tekočin, plastenke čistilnih
in pralnih sredstev, plastično
embalažo šamponov, zobnih
past in tekočih mil, CD-jev
in DVD-jev, plastično folijo,
v katero so zaviti izdelki, ter
čim več plastičnih vrečk.
Pozor: embalažo vedno
izprazni in ji odstrani
zamašek ali pokrovček!

Embalaža

V črn ali siv zabojnik sodi le še
peščica odpadkov: plastificiran
papir, manjše količine stiropora,
zamaščene folije, plenice, mačji
pesek, ohlajen pepel, tkanine in
usnje, vrečke iz sesalca, kasete
in fotografije, pluta in guma,
keramika in porcelan, žarnice …

ostali
gospodinjski
odpadki

Pri nas doma ločujemo!

Več informacij o zbirnem centru
Barje najdeš na www.snaga.si.

zbirni center Barje je odprt:
• od 1. aprila do 31. oktobra:
od ponedeljka do sobote
med 6.00 in 20.00;
• od 1. novembra do 31. marca:
od ponedeljka do sobote
med 6.00 in 18.00.

Okolje lahko zastrupimo z nepremišljenim
odlaganjem odpadkov, ki so na videz povsem
nedolžni. Baterije, embalaže čistil in barv lahko
močno onesnažijo podtalnico – vir naše pitne
vode. Zato nevarni odpadki zahtevajo posebno
ravnanje: nikoli jih ne smeš jih odlagati skupaj z
drugimi gospodinjskimi odpadki. Stare akumulatorje,
baterije, barve in topila, kemikalije, olja in masti,
pesticide, pralna in kozmetična sredstva oddaj v
premični zabojnik, ki se v bližini tvojega doma pojavi
dvakrat letno. Urnik odvoza nevarnih gospodinjskih
odpadkov najdeš na www.snaga.si. Lahko pa jih
odneseš tudi v Zbirni center Barje.

Kam z nevarnimi
gospodinjskimi odpadki?

»Vsi želimo živeti v čistem
in naravi prijaznem mestu.
S skupnimi močmi lahko veliko
storimo za bolj kakovostno bivanje
v Ljubljani. zato ločujmo odpadke,
saj lahko z ločenim zbiranjem
koristne surovine vrnemo v ponovno
uporabo. Tako varčujemo z energijo
in surovinami, ohranjamo naravne
vire in daljšamo življenjsko
dobo odlagališč.«

Kosovni material Snaga s posameznih območij odvaža
po točno določenem urniku. Urnik odvoza kosovnih
odpadkov najdeš na www.snaga.si.
Kosovni material poprej razvrsti glede na vrsto
materiala (kovina, les …), ker tako zlahka prepoznamo
koristne surovine za nadaljnjo predelavo Sortirani
kosovni material moraš odložiti na prevzemno mesto
najkasneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza. Materiala,
ki ne bo pravočasno pripravljen oziroma ne sodi med
kosovne odpadke, ne bomo odpeljali!
Pozor: med kosovne odpadke ne sodijo
• gospodinjski odpadki,
• gradbeni material,
• zemlja, listje in veje,
• nevarni odpadki,
• odpadna električna in elektronska oprema.

Kaj so kosovni odpadki?

Električna in elektronska oprema vsebuje mnogo okolju
nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro, CFC
plini itd. Odpadna električna in elektronska oprema
ne sodi med kosovne odpadke. Prevzeti jo morajo
trgovci, kjer kupiš nov hladilnik, pralni stroj ali televizor.
Lahko pa jo odpelješ v Zbirni center Barje. Za zbiranje
odpadne električne in elektronske opreme je v tem
zbirnem centru postavljenih šest zabojnikov, in sicer:
1. zabojnik za velike gospodinjske naprave (hladilniki,
zamrzovalniki, pralni in sušilni stroji …),
2. zabojnik za male gospodinjske naprave (sesalniki,
sesalne metle, naprave za šivanje, opekači …),
3. zabojnik za televizijske in računalniške ekrane,
4. zabojnik za opremo za zabavno elektroniko
in telekomunikacije (veliki in mali računalniki,
tiskalniške enote, faksi, telefoni, radijski sprejemniki,
videorekorderji, video kamere ...),
5. zabojnik za opremo za razsvetljavo,
6. zabojnik za električna in elektronska orodja (z
izjemo velikih nepremičnih industrijskih orodij).
Prevzem odpadne električne in
elektronske opreme je brezplačen!

Kaj naredim z odpadno
električno in elektronsko
opremo?

»S skrbnim ločevanjem
odpadkov boste poskrbeli
tudi za svojo denarnico. Več
odpadkov boste ločevali,
manj ostalih odpadkov vam
bo ostalo. Tako boste lahko
zahtevali manjšo posodo za
ostanek odpadkov, ki jo Snaga
brezplačno zamenja. in si tako
znižali plačilo za odvoz
odpadkov.«

Pravljični december v Ljubljani
BOGAT PROGRAM PRIREDITEV NA MESTNIH ULICAH
bo s Krekovega trga krenil vsak dan od 26. do
30. decembra ob 17. uri, pot do Pravljičnega
mesta pa ga bo vodila preko Ciril Metodovega trga, Stritarjeve ulice, Prešernovega trga in
Wolfove ceste. Pred Mestno hišo pa bo mimoidoče pričakala Dobra vila, ki bo od 17. do 23.
in od 26. do 30. decembra med 17. in 20. uro
izpolnjevala želje pridnim in porednim, velikim
in malim. V starem delu mesta bodo od 17. do
23. decembra k prazničnemu vzdušju s prisrčnimi nastopi prispevali tudi otroški pevski
zbori.

Festivalov december

Najbolj prešeren mesec se je v prestolnici pričel na Prešernov rojstni
dan 3. decembra na Prešernovem
trgu z ljubko prireditvijo »Ljudje
prižgimo luč«, ko se je prižgala
čudovita praznična osvetlitev Ljubljane.
Vse do 2. januarja 2009 bo naše mesto na
svoje ulice s pravljično osvetlitvijo, prazničnim sejmom, sprevodi dedka Mraza, Dobro
vilo, Pravljičnim mestom v parku Zvezda,
predstavami uličnih gledališč na Čevljarskem
mostu, glasbenim programom, silvestrovanji
na prostem z ognjemetom in še mnogo drugimi prireditvami privabljalo staro in mlado, da
bomo skupaj praznovali vse, kar smo doživeli v
iztekajočem se letu, in se veselili tega, kar nam
prinaša leto 2009.

Prireditve za odrasle

Praznični sejem nas bo z bogato ponudbo
mamil vse do 2. januarja med 10. in 22. uro,
razen 31. decembra, ko bo obratoval do 14.
ure. Pomembna pridobitev so nove, v celoti
lesene prodajne hišice, ter dodatna lokacija
v Parku Zvezda, ki bo dopolnila tradicionalno
postavitev na Cankarjevem nabrežju ter na
Prešernovem trgu. Čevljarski most bo od 26.
do 30. decembra med 19. in 21. uro prizorišče
pisanega sporeda nastopov uličnih gledališčnikov, artistov in cirkusantov, novo prizorišče
decembrskih dogajanj pa bo letos Gornji trg.
Zavod za turizem Ljubljana je podprl povezovanje tamkajšnjih gostincev, trgovcev in obrtnikov ter tako pomagal, da bo od sredine do
konca decembra tu ena najprivlačnejših točk
v mestu.

Glasba
Bogat glasbeni program se bo odvijal tako
na Silvestrovo kot v večerih pred najbolj noro
nočjo v letu. Na Prešernovem trgu se bodo
prednovoletni koncerti vrstili od 26. do 29. decembra ter 1. in 2. januarja od 20. do 23. ure in
30. decembra od 20. do 24. ure. Letošnji novosti sta otroški glasbeni program 27. decembra popoldne ter koncert narodno zabavne
glasbe, na katerem bodo nastopili legendarni
Avseniki, in sicer 28. decembra popoldne.
Pred Mestno hišo pa bo 24. decembra ob 17.

uri Staroljubljansko društvo organiziralo tradicionalni božični koncert. Sicer pa bo glasbeni program na odrih po mestnem središču v
znamenju kakovostnih slovenskih in tujih glasbenih izvajalcev, kot so Čuki, Bohemi, Monika
Pučelj, Alenka Godec, Petar Grašo, Avseniki,
Helena Blagne, Kingstoni, Rok’n band, Big foot
mama, Dan D, Stari mački, Big Band, Lado Leskovar, Peter Lovšin, Terrafolk, Željko Joksimović in drugi.

Silvestrovanja
Silvestrovanja bodo letos prvič potekala na kar
štirih prizoriščih, poleg že tradicionalnih tudi
na Trgu francoske revolucije, kjer bodo na
svoj račun prišli ljubitelji rock glasbe. Na Mestnem trgu bo program namenjen nekoliko
zahtevnejšemu občinstvu, ki jih bodo v novo
leto popeljali priljubljeni izvajalci popevk slovenske zabavne glasbe, na Kongresnem trgu
pa se bodo ob živahnih ritmih popularne glasbe zabavali predvsem mladi. Program silvestrovanja na Prešernovem trgu je namenjen
najširšemu krogu obiskovalcev vseh generacij,
ki bodo od tu imele tudi najlepši pogled na
deset minutni ognjemet, ki bo minuto po
polnoči z Gradu razsvetlil nebo nad Ljubljano.
Silvestrovanja bodo potekala od 21. do 03. ure
zjutraj.

Prireditve za otroke
V parku Zvezda bodo lahko otroci od 19. do
30. decembra (z izjemo 24. in 25. decembra)
med 11. in 19. uro uživali v Pravljičnem mestu z lutkovnimi predstavami, koncerti in drugimi zabavnimi aktivnostmi. Tu se bo končal
tudi tradicionalni sprevod Dedka Mraza, ki

Tudi Festival Ljubljana je za december, kot že
vrsto let, pripravil številne praznične prireditve.
Letos se med sprehodom po praznično okrašeni Ljubljani lahko ustavimo v Viteški dvorani
Križank, kjer bodo med 11. in 16. decembrom
ob 17. uri na sporedu božični koncerti učencev Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje,
večina prazničnega programa pa se bo odvijala na Ljubljanskem gradu. Tam se bomo v četrtek, 11. decembra, ob 20. uri lahko prepustili
glasbi argentinskega tanga z markantno pevko skupine Katalena, Vesno Zornik, in pianistom Erikom Marenčejem. Do 4. januarja bo
v Peterokotnem stolpu na ogled razstava replik pohištva in oblačil od renesanse do danes
z naslovom Replike dveh tem. Od 27. do 30.
decembra se bomo lahko ob 17. uri z grajskim
vodnikom podali na sprehod po grajskih
kotičkih ter ob zgodbah in legendah spoznali
grad v vsej njegovi romantičnosti, med 25. decembrom in 2. februarjem pa bodo v kapeli sv.
Jurija na ogled tudi jaslice.
Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim,
ki bodo odkrivali pravljični zmajevski svet. Do
11. januarja bodo na Ljubljanskem gradu pripravili projekcije uspešne gledališke predstave
z naslovom Zmajeva skrivnost, v ustvarjalni
delavnici Zmaj z Ljubljanskega gradu pa si
bodo malčki lahko svojega zmaja tudi izdelali,
in sicer v soboto in nedeljo, 20. in 21. decembra, ob 10.30 uri. Otroci gotovo ne bodo želeli
zamuditi tudi obiska Dedka Mraza, ki jih bo
na Grajskem dvorišču pričakoval med 26. in 30.
decembrom ob 17. uri in se nato odpravil na
sprehod po mestnem središču.
Več informacij:
www.visitljubljana.si
www.ljubljana.si
www.ljubljanafestival.si
Brezplačno parkiranje:
Ves december na območju osrednje tržnice
od 18. do 24. ure.

Tudi letos veselo rajanje do jutra!
Lani smo se kot »velika mestna družina« prvič srečali na skupni prednovoletni zabavi na Gospodarskem razstavišču. In kot kaže se je dober glas o lanskem druženju razširil po vsem mestu, saj nas bo, sodeč po prijavah, letos še mnogo več, kar
je seveda vesela novica. Zato nasnidenje na letošnjem prednovoletnem srečanju
Mestne občine Ljubljana, ki bo v petek, 19. decembra, na Gospodarskem razstavišču od 19. ure dalje, kjer ne bo manjkalo okusne hrane in osvežujočih pijač,
predvsem pa ne odlične glasbe. Imena nastopajočih prizadevna organizacijska
ekipa skrbno varuje, povemo vam lahko le, da bodo med njimi popularni glasbeniki, ki bodo poskrbeli, da bomo na plesišču vztrajali do zgodnjih jutranjih ur.
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Ljubljana navdušila britanski kraljevi par
OBISK KRALJICE ELIZABETE II
Britanski veleposlanik Tim Simmons je
ob obisku Njenega Veličanstva kraljice
Elizabete II. in Njegove Kraljeve Visokosti vojvode Edinburškega v Sloveniji
v njuno čast priredil kosilo na Ljubljanskem gradu. Ob načrtovanju tega slavnostnega dogodka se je veleposlanik
Simmons obrnil na župana Zorana Jankovića, ki mu je obljubil vso podporo.
Tako je z britanskim veleposlaništvom
vseskozi sodeloval naš Odsek za mednarodne odnose in protokol, pomagali
pa smo tudi pri organiziranju prometnih zapor v središču mesta.
Mestna občina Ljubljana je britanskemu
veleposlaništvu odobrila znižano plačilo za
najem grajskih dvoran, posredovali pa smo
tudi pri odobritvi znižanega plačila za najem
dvorane v Slovenski filharmoniji. Zelo aktivno je pri dogodku sodeloval tudi Festival
Ljubljana, ki je redna vzdrževalna dela načrtno opravil tik pred obiskom, poskrbeti pa
so morali še za nekaj posebnih želja visokih
gostov.
Ob prihodu na grad sta se kraljica Elizabeta
II. in vojvoda Edinburški najprej pozdravila z
ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem
in njegovo soprogo, kosila pa so se udeležili
tudi podžupanja Jadranka Dakić in podžupani Aleš Čerin, prof. Janez Koželj in Jani Mö-

derndorfer. Ob tej priložnosti so se v zlato
knjigo vpisali kraljica Elizabeta II. in vojvoda
Edinburški ter predsednik Republike Slovenije Danilo Türk, gostitelj državniškega obiska,
in njegova soproga Barbara Miklič Türk.
Dogodek so z glasbenim nastopom obogatili ljubljanski štipendisti, in sicer violinist
Žiga Faganel, pianistka Ana Semič Bursać
in flavtistka Anita Prelovšek ter sopranistka
Irena Preda. Župan je kraljici podaril kristalni
krožnik »Zajtrk s Plečnikom« in knjigo »Jože
Plečnik: Ljubljana, Vienna, Prague«, vojvodi
pa steklenico Grajske žametovke, žlahtnega
vina iz grajske trte, ki je potomka trte z mariborskega Lenta, najstarejše trte na svetu.
Po kosilu sta se kraljica Elizabeta II. in vojvoda Edinburški z gradu popeljala z vzpenjačo,
iz katere je kraljica veselo mahala. Nato se je
kraljevi par skupaj s predsednikom republike
in ljubljanskim županom ter njunima soprogama prek Tromostovja in Prešernovega trga
sprehodil do hotela Union. Od Adamič-Lundrovega nabrežja pa vse do začetka Miklošičeve ulice je več tisoč glava množica navdušeno pozdravljala britansko monarhinjo, ki je
vidno dobro razpoložena večkrat pomahala
v pozdrav, pokramljala z britanskimi otroki,
se pogovarjala z županom in si z zanimanjem ogledovala središče našega mesta. Kot
je povedal župan, sta se kraljica in vojvoda v
Ljubljani zelo dobro počutila in se jima kljub
prigovarjanju njunega spremstva ni prav nič
mudilo v hotel.

Pravi tekaški praznik
13. LJUBLJANSKI MARATON
V nedeljo, 26. oktobra, je bila slovenska
prestolnica nadvse živahna, mestno
središče je bilo še najbolj podobno
športnemu stadionu. Staro in mlado v
športni opremi, nekateri se ogrevajo,
drugi se koncentrirajo, tretji vase vnašajo še zadnje grižljaje in požirke… Seveda, napočil je dan 13. ljubljanskega
maratona, ki se ga je letos udeležilo rekordno število tekaških navdušencev.
Prireditve so se pričele že v soboto, 25. oktobra, ko so se v teku preizkusili najmlajši (na
200 m), osnovnošolci (na 1,5 km oziroma 2,1
km) in srednješolci (na 4,2 km), zvečer pa je
v Cankarjevem domu potekala otvoritvena
slovesnost, ki ji je sledilo prijetno druženje
tako udeležencev maratona kot organizatorjev in sponzorjev.
V nedeljo, 26. oktobra, se je na progo najprej
podalo več kot 3700 »rekreativcev«. Kljub
zgodnji uri, pol devetih zjutraj, je bilo ozračje na štartu nabito z energijo in pozitivnim
vzdušjem. Najhitrejši so 10,5 kilometrov
premagali v nekaj več kot tridesetih minutah, večina pa v dobri uri. In ko so še zadnji
»desetkilometraši« prihajali v cilj, so se na
štartu že zbirali udeleženci polmaratona in
maratona.
Pisana kolona skoraj 5400 tekačic in tekačev
vseh starosti se je po Slovenski cesti vila od
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Nunske cerkve pa skorajda vse do Aškerčeve ulice. Napetost v ozračju je ob udarnih
zvokih skupine The Stroj Machine naraščala
iz minute v minuto, točno ob 10. uri pa je
župan Zoran Janković izstrelil štartni strel in
»reka« športnic in športnikov je začela polzeti proti za nekatere 21 in za druge 42 kilometrov oddaljenemu cilju. Tako na štartu
kot ob trasi in seveda na cilju so tekačice in
tekače z bučnim aplavzom in vzkliki spodbujali številni navijači in mimoidoči. Večino
maratoncev je v cilju pričakal tudi župan in
jim kot prvi čestital za premagane kilometre.
Na maratonu je s časom 2 uri, 14 minut in
40 sekund prepričljivo zmagal 21-letni Etio-

pijec Amare Mulu, vendar mu ni uspelo potolči lanskega rekorda. Med Slovenci je po 2
urah, 35 minutah in 32 sekundah v cilj prvi
pritekel 33-letni Robert Kotnik. V ženski konkurenci je zmagala 36-letna Ukrajnika Tatyana Mesentseva, ki je tekla 2 uri, 37 minut in
13 sekund. Prva Slovenka na cilju pa je bila
35-letna Mateja Šuštaršič s časom 2 uri, 57
minut in 17 sekund.
Ljubljanski maraton je od leta 1996, ko se
ga je udeležilo 673 tekačic in tekačev, postal resnično priljubljena športna prireditev,
ki je, kot je dejal župan, Ljubljani v čast in
ponos ter pripomore k zdravemu načinu življenja. Zato: se vidimo prihodnje leto na 14.
ljubljanskem maratonu!

Bogata vinska jesen v mestu
LJUBLJANA – MESTO VINA IN TRTE
Prvi del jeseni nam je letos naklonil prijetne temperature in bogato paleto dogodkov, povezanih z vinom, kot se za ta letni
čas spodobi. Ljubljana je ponovno dokazala, da s ponosom nosi mednarodni
naziv Mesto vina in trte, da je prava prestolnica vinorodne dežele Slovenije in se
poklonila tradiciji, ki sega v čase rimske
Emone, ko je bila na območju sedanjega
grajskega hriba posajena prva trta.
Prav na Ljubljanskem gradu se je zgodil prvi v
vrsti jesenskih vinskih dogodkov, in sicer osma
tradicionalna trgatev Ljubljanske mestne trte,
ki je tudi letos obrodila nekaj lepih grozdov.
Prve tri so 8. oktobra potrgali ljubljanski župan
Zoran Janković, pretor vinskega konventa Sv.
Urbana dr. Janez Čebulj in direktor Festivala
Ljubljana Darko Brlek. Iz približno petih kilogramov grozdja so na Kmetijskem inštitutu
Slovenije ustekleničili sedem steklenic po
0,375 litrov Grajske žametovke. Grajska žametovka je potomka pra, pra, pra…babice z mariborskega Lenta, ki je spoznana za najstarejšo
žlahtno trto na svetu. Na Ljubljanskem gradu
so jo posadili 30. septembra 1990 kot znak
prijateljstva med Mariborom in Ljubljano, ki ji
je tedaj županoval Jože Strgar.
Lansko leto ustekleničena Grajska žametovka pa je bila zvezda večera dober mesec dni
kasneje, ko je Festival Ljubljana skupaj z MOL
in Vinskim konventom sv. Urbana na Ljubljanskem gradu 11. novembra priredil še Martinovanje. Goste so slovenski vinarji seznanili
s podatki o letini vseh treh slovenskih vinorodnih dežel, pozdravil pa jih je seveda tudi
župan Zoran Janković, ki sta mu prof. dr. Janez
Čebulj in Darko Brlek podarila stekleničko lanskoletne Grajske žametovke. Slednjo sta v dar
prejela tudi župan mesta Maribor Franc Kangler in Jože Anderlič, direktor Kranjske investicijske družbe, glavnega pokrovitelja Festivala
Ljubljana 2008. Sledilo je prijetno druženje ob
Martinovih dobrotah in pokušini mladih vin,
ki ga je s svojim živahnim nastopom popestrila priznana skupina Terrafolk.
Nekaj dni prej, natančneje 8. novembra, pa
smo martinovali na mestnih ulicah, po katerih
se je vila Ljubljanska vinska pot, prireditev, ki jo
je omogočil Zavod za turizem Ljubljana. Na 48
razstavnih mestih na obrežjih Ljubljanice in v
starem mestnem jedru se je predstavilo preko
80 slovenskih vinarjev, ljubljanskih gostincev
in proizvajalcev kulinaričnih dobrot. Obiskovalci so lahko spoznavali okuse vseh treh slovenskih vinorodnih dežel Primorske, Podravja
in Posavja ter pokušali različna mlada in druga
vina, značilna za posamezen okoliš. Zraven so
uživali ob suhomesnatih in mlečnih izdelkih,
praženem krompirju, bograču in drugih domačih dobrotah z različnih kmetij, dogajanje
pa so popestrili nastopi glasbenih in folklornih skupin iz vse Slovenije. Na praznik, ko se
je mošt spremenil v vino, je tako tudi prestolnica zaživela v vzdušju slovenskih vinorodnih
dežel in vinskih cest, njihovih vin, kulinarike in
kulture. K temu je pomembno prispeval tudi
11. Slovenski festival vin, ki je od 19. do 21.
novembra potekal v Hotelu Slon, kjer so lahko
obiskovalci – bilo jih je več kot 1500 - izbirali
in poskušali preko 600 vzorcev vin.

Župan Zoran Janković je pozdravil goste na trgatvi Ljubljanske mestne trte.

Martinovanje na Ljubljanskem gradu je popestrila priznana skupina Terrafolk.

Ljubljanska vinska pot je pritegnila množico ljubiteljev vina in kulinarike.
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Skupaj za urejeno in čisto Ljubljano
NAŠA PREDSTAVITEV NA SEJMU NARAVA - ZDRAVJE
Zavedanje o pomembnosti zdravega in
čistega okolja vse bolj prihaja v zavest
vseh nas. Tudi v javnih podjetjih, povezanih v Javni holding, dajemo področju
varovanja okolja poseben poudarek,
mestna uprava Mestne občine Ljubljana
pa ima v ta namen organiziran poseben
Oddelek za varstvo okolja. Vse leto se
vršijo različne oblike informiranja in ozaveščanja širše javnosti preko zloženk,
spletnih strani, na dnevih odprtih vrat in
s sodelovanji na strokovnih konferencah.
Oktobra pa smo širši javnosti naša prizadevanja za čisto okolje pokazali na sejmu
Narava – Zdravje, ki je letos nosil naslov
Ohranimo zemljo! Naše dejavnosti so bile
prikazane predvsem na področjih skrbi
za naravo ter sobivanje človeka in narave, predstavili pa smo se pod sloganom
»Skupaj za urejeno in čisto Ljubljano«.
Razstavni prostor smo zasnovali kot del Ljubljane - ulico v mestu, kamor smo umestili
prikaz dejavnosti razstavljavcev in njihovo
skrb za okolje. Razstavljala so vsa štiri javna
podjetja, povezana v Javni holding, obe javni
podjetji, ki delujeta v okviru MOL, ter Oddelek
za varstvo okolja.
Na razstavnem prostoru Energetike Ljubljana so pokazali, kje in kako se uporablja energija, ki jo dobavljajo uporabnikom. Priključevanje uporabnikov na daljinsko ogrevanje in
s tem ukinitev individualnih kurišč je pomemben doprinos k čistejšem zraku. Obiskovalcem
so predstavili tudi »10 zlatih pravil varčevanja
z energijo«, varno uporabo plina in projekte,
ki v Energetiki Ljubljana zmanjšujejo vplive na
okolje.
LPP je na svojem razstavnem prostoru promoviral izbiro javnega prevoza namesto
osebnih vozil, kar nedvomno veliko prispeva k
manjšim emisijam izpušnih plinov. Predstavili
so najnovejše avtobuse in njihove prednosti
za okolje.
V javnem podjetju Žale so uporabnikom
predstavili steklene sveče, ki imajo za okolje
veliko prednost, kajti steklo je material, ki se
reciklira, medtem ko material, iz katerega so
trenutno narejene plastične sveče (PVC), predstavlja veliko grožnjo okolju, ker pri gorenju
povzroča nastajanje strupenega klora. Take
odpadne nagrobne sveče se lahko sežigajo le v
sežigalnicah odpadkov, kjer se strupeni klor izloči v čistilni napravi odpadnih plinov. Reciklaža
odpadnih sveč je zaradi sestavljenih materialov
plastike okoljsko in finančno zahtevna.
Oddelek za varstvo okolja MOL je razstavni
prostor opremil z eno izmed instalacij z razstave Programa varstva okolja v MOL »Dejanja
so glasnejša od besed«, ki je bila novembra
v Mestni hiši. Instalacija prikazuje problem
potratne in nepremišljene uporabe plastičnih vreč, ki jih lahko zamenjajo trajne nosilne
vrečke iz blaga. Vsak dan Ljubljančani porabimo okoli 240 tisoč plastičnih vrečk, narejenih
iz nafte. Vsako leto torej precej več kot 80
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Danes že smeti kradejo
Tudi pri tako resnem in odgovornem delu, kot je to, da izpeljemo sejemsko predstavitev, se zgodijo dogodki, ki kljub nevšečnostim prinesejo tudi smeh in dobro voljo.
Na razstavnem prostoru Snage smo iskali sodelavca Valterja in nekdo je zelo razburjeno zaklical: »Sploh
ne vem kje je, smeti mu kradejo!« Gospod Valter Nemec je namreč kljub številnim drugim predstavitvam
na sejmu organiziral tudi tekmovanje za osnovnošolce, in sicer v tem, kdo je boljši v ločevanju odpadkov.
Tekmovanje je potekalo na zunanji ploščadi sejmišča. Valter je že pripravil vse zabojnike za ločeno zbrane
odpadke, ter tri kupe odpadkov pred njimi, da bi jih lahko učenci pravilno razvrstili v pripravljene zabojnike. Ker pa je imel Valter več obveznosti ob istem času, je na hitro odhitel urediti še nekaj podrobnosti na
razstavni prostor v halo A. Ravno v tistem trenutku so mimo tekmovališča prišle čistilke sejma in se vse
razburjene začele zgražati, kako to, da smeti ležijo kar na ploščadi, namesto v zabojnikih. Hitro so ukrepale, vse smeti pobrale in jih odnesle v zabojnike zadaj za halo. Si predstavljate, kako žalostno je pogledal
Valter, ko je prišel nazaj na tekmovališče in ugotovil, da so mu »ukradli« smeti. Seveda nam ni preostalo
drugega, kot da mu družno pomagamo smeti prenesti nazaj in vse skupaj se je končalo z nasmehi na
obrazih, tako Valterja kot mladih tekmovalcev in tekmovalk, ki so se za konec skupaj z Valterjem in Zmajem Pometajem za spomin postavile še pred fotografski objektiv.

milijonov plastičnih vrečk konča, v najboljšem primeru, v zabojnikih za ločeno zbiranje
odpadne embalaže, številne pa seveda tudi
in predvsem tam, kamor ne sodijo. Predvsem
starejši in mladi obiskovalci so bili navdušeni
nad primerom bombažne vrečke, ki jo lahko
za vsakodnevne nakupe uporabljamo več
let. Obiskovalcem so predstavili tudi različna
tiskana gradiva z napotki za skrbno ravnanje
z okoljem, med njimi tudi knjižico »Katalog
koristnih informacij s področja varstva okolja«.
Odziv obiskovalcev je bil visoko nad pričakovanji, saj so morali dnevno dodajati gradivo,
obiskovalci so veliko spraševali in podajali
svoja mnenja in razmišljanja. Več je bilo tudi
takih, ki so želeli vrečko iz blaga kupiti, kar
kaže na dober učinek umetniške instalacije.
Na razstavnem prostoru javnega podjetja
Ljubljanska parkirišča in tržnice je bil predstavljen program tržnic, ki ponuja ekološko
pridelano hrano. Kot delček utripa ekološke
tržnice sta bila prisotna pek, ki je pekel kruh iz
ekološko pridelane moke, in razstavljavec bio
namazov.
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija je
razstavilo pitnike kot del uličnega pohištva, ki
bodo v prihodnje nameščeni na različnih lokacijah po mestu. Z zloženkami so predstavili

pomen varovanja vodnih virov in ozaveščali
obiskovalce o njihovem ohranjanju.
Zelo prijazen, zanimiv in pester razstavni prostor so pripravili zaposleni v javnem podjetju Snaga in mu dodali tudi mobilni stroj za
čiščenje ulic. S predstavitvijo pravilnega ločevanja odpadkov in pomembnosti tega za
okolje so privabili veliko obiskovalcev. Poleg
redne opreme so predstavili tudi novosti za
ločevanje odpadkov v poslovnih prostorih in
na piknikih ter nove tipske koše, ki so že postali del ulične opreme v Ljubljani. Razstavni
prostor so popestrili z Zmajem Pometajem, ki
je na prisrčen način privabljal predvsem mlajšo publiko.
Prva dneva sejma sta bila v dopoldanskem
času namenjena predvsem obisku osnovnošolske mladine, ki so v okviru naravoslovnih
dni dobili različne naloge, pri reševanju katerih so jim pomagali tudi naši razstavljavci. V
soboto in nedeljo se je vzdušje na sejmu umirilo, ker so ga obiskali predvsem posamezniki.
Nad zanimanjem za teme, ki smo jih predstavili, smo bili s strani obiskovalcev pozitivno
presenečeni. Zaključimo lahko, da je zdravo
okolje pomembno za slehernega izmed nas
in prav tako lahko vsak izmed nas prispeva k
njegovemu ohranjanju.

Hitre novičke

pr!
a perfect
rendezvous
Oskrbovana stanovanja za starejše
Javni stanovanjski sklad MOL razpisuje 60
oskrbovanih (namenskih najemnih) stanovanj v sklopu Centra starejših Trnovo, v okviru
katerega bodo poleg oskrbovanih stanovanj
še dom starejših občanov, prostori četrtne
skupnosti Trnovo in spremljajoče dejavnosti
(lekarna, frizer...). Oskrbovana stanovanja so
namenjena popolno poslovno sposobnim
osebam, ki so starostno ali invalidsko upokojene in so praviloma starejše od 65 let ter
so zmožne samostojnega bivanja ob pomoči
servisnih storitev.
Najemnina za dodeljena oskrbovana stanovanja, ki bodo vseljiva predvidoma konec leta
2009, bo v skladu s predpisi določena v višini
neprofitne najemnine in bo približno znašala:
za garsonjero 120 EUR, za enosobno stanovanje 160 EUR, za dvosobno 200 EUR in za
dvoinpolsobno 320 EUR. Najemnik bo moral
skleniti še dogovor za osnovni paket oskrbe v
približni višini 80 EUR, s katerim je utemeljena
potreba po najemu oskrbovanega stanovanja. Najpogostejše storitve, ki bodo na voljo,
so klic v sili, nudenje zdravstvene obravnave,
pomoč v oskrbovanem stanovanju (organiziranje prehrane, pomoč pri vzdrževanju
osebne higiene, gospodinjska pomoč – pranje, likanje, šivanje...) in pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov.
Posebno možnost udeležbe na razpisu imajo:
- najemniki neprofitnih stanovanj v lasti MOL
ali JSS MOL, oddanih za nedoločen čas in z
neprofitno najemnino, pod pogojem, da
izpraznijo neprofitno stanovanje in ga po
preselitvi v oskrbovano stanovanje vrnejo
lastniku;
- lastniki stanovanj na območju MOL, ki so
JSS MOL pripravljeni prodati svoje lastniško
stanovanje po ceni na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin.
Razpisni pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev ter potek razpisnega postopka so razvidni iz besedila javnega razpisa na spletnih
straneh MOL (www.ljubljana.si) in JSS MOL
(www.jssmol.si). Prosilci, ki se želijo prijaviti na
razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v
najem, morajo oddati vlogo z zahtevano dokumentacijo v razpisnem roku do 10. februarja 2009 na posebnem obrazcu JSS MOL, ki
ga zainteresirane meščanke in meščani MOL
lahko tiskajo z navedenih spletnih strani ali
osebno prevzamejo v recepciji JSS MOL na
Zarnikovi 3, Ljubljana.

Spremljajmo projekte na spletni strani
Na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si/
si/aktualno/predvolilni_projekti/default.html)
so za lažji pregled uresničevanja obljubljenega
pripravili prerez stanja glavnih 22 projektov, ki
jih je župan predstavil v svojem programu na
lokalnih volitvah leta 2006. Podatke bodo sproti
dopolnjevali, tako da bomo lahko spremljali, v
kateri fazi je trenutno posamezen projekt oziroma celoten potek projekta, če je ta že zaključen.
Na spletni strani bodo podrobneje predstavljeni
tudi drugi projekti MOL, ki morda ostanejo bolj
neopaženi, a so prav tako pomembni za razvoj
Ljubljane.

Enotna mestna kartica poskusno že aprila

Svetovni dan turizma v Ljubljani
Zavod za turizem Ljubljana (ZTL) vsako
leto obeleži Svetovni dan turizma, 27. september, z novostjo na svojem področju.
Letos so ta dan zaznamovali s prvo številko časopisa za tuje strokovne javnosti,
imenovanem »pr!« oziroma »Ljubljana, a
perfect rendez vous«. Časopis je namenjen
strokovnim javnostim, tujim novinarjem,
tujim organizatorjem potovanj (turistične
agencije in večji »tour operaterji«) ter organizatorjem srečanj (kongresni segment).
Naslov časopisa jasno nakazuje, da je Ljubljana idealno izhodišče za poslovna in
prijateljska srečanja, mesto za srečanja z
ostalo Slovenijo in s svojo geografsko lego
za goste z drugih kontinentov celo za srečanja z Evropo.
Časopis bo predvidoma izhajal dvakrat
letno - septembra za jesensko/zimsko
obdobje in aprila za pomladno/poletno
obdobje v nakladi 10.000 izvodov v angleškem jeziku. Vsebinsko nadgrajuje že
obstoječe publikacije, ki jih izdaja ZTL, saj
odkriva Ljubljano z drugačnih vidikov, po
katerih povprašujejo tuji profesionalci po
prihodu v Ljubljano. Novo tiskovino prejmejo vsi tuji novinarji in novinarske ekipe
(v povprečju obiščejo Ljubljano dva do
trije mediji z vsega sveta na teden) ter vsi
organizatorji potovanj in srečanj. Časopis
bo distribuiran tudi v tujini po različnih
slovenskih predstavništvih.

Novo parkirišče v Šiški
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in
tržnice je ob kinu Šiška, med Celovško in
Derčevo, uredilo novo parkirišče Trg prekomorskih brigad, na katerem je urejenih
98 parkirnih mest, od tega štiri za invalide.
Parkirišče ima avtomatski vhodno-izhodni
sistem, ročno in avtomatsko blagajno ter
video nadzor. Delovni čas parkirišča je vsak
delovnik med 6. in 20. uro. Cena parkiranja
za prvi dve uri je 0,50 EUR ter za vsako začeto naslednjo uro 0,50 EUR. Prvih 30 minut parkiranja je brezplačnih.

MOL je 13. oktobra podpisala pogodbo s podjetjem Ultra za projekt Enotne mestne kartice
(EMK). Rok za dokončanje projekta je šest mesecev, poskusna faza se bo začela aprila 2009, 1.
septembra 2009 pa naj bi začeli z rednim delovanjem. MOL je pogodbo podpisala po prejemu sklepa Državne revizijske komisije za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil, ki je potrdil
pravilnost obvestila o oddaji javnega naročila, s
katerim je MOL kot najugodnejšega ponudnika
izbrala Ultro. Kot je znano, se je podjetje Četrta
pot, ki ni bilo izbrano, pritožilo na Državno revizijsko komisijo, ta pa je odločila, da je zahtevek
Četrte poti za revizijo postopka v zvezi z oddajo
javnega naročila za nakup infrastrukture za delovanje Sistema EMK MOL in izvajanje storitev
centra za opravljanje zavrnjen kot neutemeljen.
Državna revizijska komisija je potrdila, da je MOL
ravnala pravilno, ko vlagateljeve ponudbe ni
obravnavala kot popolne. V nasprotnem primeru
bi to predstavljalo kršitev temeljnih načel javnega
naročanja, predvsem enakopravne obravnave
ponudnikov. Javno naročilo je namreč predvidevalo nakup omenjenega sistema, Četrta pot pa je
ponudila najem sistema.

Obnova in posodobitev energetskih virov
V Energetiki Ljubljana so izvedli rekonstrukcijo
strehe na poslovno-tehničnem objektu na Verovškovi 62 in na njej pričeli z gradnjo solarne
elektrarne. Moč vgrajenih modulov bo 77 kW,
pričakovana proizvodnja pa 85.000 kWh električne energije na leto, kar pomeni prihranek 38 ton
škodljivega ogljikovega dioksida, proizvedenega
v konvencionalnih virih na fosilna goriva. Elektrarna bo z obratovanjem predvidoma začela prihodnji mesec. Poleg tega v družbi pripravljajo tudi
rekonstrukcijo rezervoarjev za mazut, avtomatizacijo proizvodnje toplarne Šiška ter zamenjavo nekaterih starejših kotlov, kar pomembno prispeva
k zmanjševanju vplivov na okolje in k zanesljivosti
obratovanja vročevodnega sistema. Za izboljšanje nadzora nad stanjem in vodenjem vročevodnega sistema, za zmanjšanje izgub v omrežju
in za zmanjšanje emisij nadgrajujejo procesnoinformacijski sistem za izboljšanje spremljanja
obratovanja in optimizacije proizvodnih virov, za
izboljšanje obvladovanja in napovedovanja porabe energije pa uvajajo proizvodno-informacijski
sistem. Oba projekta sta zelo obširna in zahtevna
ter bosta potekala še v naslednjem letu.
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Obnova Plečnikove poti in
Razglednega stolpa

Novi avtobusi za udobnejšo vožnjo in čistejše okolje
V okviru Evropskega tedna mobilnosti je LPP 18. septembra predstavil in slovesno izročil
v uporabo 24 novih avtobusov - 16 zglobnih mestnih avtobusov, 6 primestnih in dva
turistična avtobusa. Gre za vozila znamke MAN, predstavitev javnosti pa je dopolnjevala
akcija obveščanja o tem, da so to naši najnovejši in ekološko najčistejši avtobusi in da
z uporabo avtobusov lahko ohranjamo čistejši zrak v mestu. Po nekaj mesečnem obratovanju meritve dejansko kažejo na manjše onesnaževanje s strani mestnih avtobusov,
občutno nižja pa je tudi raven hrupa, ki ga prispevajo mestni avtobusi.

Svet ustanoviteljev in Skupščina Javnega holdinga Ljubljana
V obdobju od zadnje številke Urbana sta Svet
ustanoviteljev javnih podjetij in skupščina
Javnega holdinga Ljubljana sprejela kar precej pomembnih odločitev.
Svet ustanoviteljev je 2. oktobra (poleg predloga reorganizacije Javnega holdinga, o kateri podrobneje poročamo na strani 4) sprejel rebalans poslovnega načrta LPP za letos,
program za obvladovanje kakovosti poslovanja oskrbe s pitno vodo za leto 2009, izhodišča za dimenzioniranje objekta za sprejem
blata na CČN Ljubljana, načrt in ukrepe za
zmanjševanje vodnih izgub v vodovodnem
omrežju in program za prodajo nepremičnin
v Bohinjski Češnjici in Klenovici na Hrvaškem,
ki sta v lasti Energetike Ljubljana. Potrdili so
predlog LPP za zbiranje ponudb za oddajo
zunanjih in notranjih oglasnih površin na mestnih avtobusih v najem, sprejeli spremembe
poslovnika o svojem delu in letno poročilo
ter soglašali, da sredstva za delovanje tudi
vnaprej zagotavlja Javni holding. Istega dne
je zasedala tudi skupščina Javnega holdinga,
ki je sprejela poročilo o poslovanju Javnega
holdinga in povezanih javnih podjetij za obdobje januar – junij 2008 ter potrdila predlog
reorganizacije.
Obe telesi sta zasedali tudi 21. novembra.
Svet ustanoviteljev je sprejel osnutek sprememb investicijskih načrtov javnih podjetij,
povezanih v Javni holding, za leto 2009 in
osnutek investicijskih načrtov za leto 2010.
Soglašal je, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2007 v družbi Vodovod - Kanalizacija
razporedi za prenos na družbenika, ki poveča
osnovni kapital javnega podjetja z namenom
zagotavljanja sredstev za najnujnejše investicije v vodooskrbo. Svet ustanoviteljev je
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soglašal tudi s ponovitvijo razpisa za oddajo
zunanjih oglasnih površin na mestnih avtobusih, pod pogojem, da cena ne bo nižja od
3,5 EUR /m2 brez DDV.
Župani – člani sveta ustanoviteljev - so se
zavedali svoje odgovornosti do občanov in
kljub stroškovno upravičenim predlogom
javnih podjetij po povišanju cen sprejeli odločitve, ki ne poslabšujejo obstoječih razmer.
Tako Svet ustanoviteljev ni v celoti potrdil
predlaganega dviga cen vode, ki bi pomenil povečanje za 5,13 evrov za povprečno
porabo vode štiričlanske družine, ki znaša
približno 10 m³. Soglašali so le s polovico predlaganega povišanja s 1.1.2009, drugo polovico predlaganega povišanja pa bo podjetje
Vodovod – Kanalizacija lahko uveljavilo šele s
1.1.2010. Povišanje cen mora odobriti še vlada. S še večjo težo odgovornosti do občanov
je Svet ustanoviteljev razpravljal o predlogu
Energetike Ljubljana za povišanje prodajnih
cen toplote. Zaradi drugačne zakonske ureditve usklajevanja cen so podjetju naložili,
da najprej uporabi dobiček tekočega leta na
dejavnosti distribucija in dobava toplote in
hladu, o morebitnem povišanju cen pa bodo
razpravljali na eni izmed prihodnjih sej.
V nadaljevanju je zasedala skupščina Javnega
holdinga, ki je sprejela poročilo o poslovanju
Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij za obdobje januar – september 2008 ter
soglašala, da Javni holding s sredstvi v višini
2.296.860,88 EUR poveča osnovni kapital v
družbi Vodovod – Kanalizacija, ki ta sredstva
nameni za zagotovitev nemotenega izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Vsi navedeni sklepi so bili sprejeti soglasno.

V okviru delne ureditve okolice Ljubljanskega gradu je MOL obnovila v 2. svetovni vojni porušeno Plečnikovo pot, ki poteka okoli
Ljubljanskega gradu, trenutno pa potekajo
tudi obnovitvena dela grajskega Razglednega stolpa.
V okviru obnove Plečnikove poti so bili izvedeni trije projekti, in sicer ureditev mostovža na obstoječih armirano betonskih
stebrih prvotnega Plečnikovega mostovža,
ureditev pešpoti okoli gradu s kanalizacijo
in vgraditev cevne kanalizacije za osnovni
elektro razvod okoli gradu.
Na vzhodnem in severnem delu je pot v
celoti obnovljena. Na zunanjem robu je utrjena z apnenčastimi kamni iz Podpečana,
ki so bili najdeni v sklopu nasutij in ruševin
gradu ter izvirajo iz časa Emone. Strmi del
poti, ki je predstavljal zaključek poti Mačja
steza in Za ograjami, so odstranili in nadomestili s ponovno postavitvijo mostovža
na obstoječih Plečnikovih stebrih. Ta poseg bo omogočil nadaljevanje arheoloških
izkopavanj na Bastiji in prezentacijo Bastije
pod razglednim stolpom. Na območju Bastije pot še ni dokončno urejena, saj bo z
zaključkom del treba počakati do konca arheoloških raziskav. V celotnem poteku obhodne poti ob zunanji fasadi gradu so vgradili tudi kanalizacijo za javno razsvetljavo.
Kabelska kanalizacija bo omogočila odstranitev obstoječih vidnih kabelskih napeljav
in namestitev novih napeljav v podzemne
kanalizacijske cevi.
MOL je sredstva za obnovo Plečnikove poti
pridobila na razpisu Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) za sofinanciranje
investicij v lokalno javno infrastrukturo in
investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občin
ter skladno s Pravilnikom o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev
za sofinanciranje investicij občin. MOL in
SVLR sta pogodbo o sofinanciranju projektov podpisali 20. avgusta, dela so se začela
takoj po podpisu pogodbe z izvajalci 19.
septembra in končala 15. oktobra. Vrednost
vseh treh investicijskih del z upoštevanjem
DDV znaša dobrih 259 tisoč EUR. Večino bo
sofinancirala SVRL, občinski proračun MOL
pa pokriva razliko v višini nekaj manj kot 57
tisoč EUR.
Kot smo omenili v uvodu, potekajo tudi obnovitvena dela Razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu. Stolp je potrebno v celoti
obnoviti in mu s tem podaljšati življenjsko
dobo. Obnovljeni bodo stopnišče, fasada,
kamen, zgornji nivo stolpa, dodana bo tudi
varnostna oprema. Z nivoja pokrite razgledne terase na stolpu bo mogoče s pomočjo
vizirnega sistema bolje prepoznati objekte
v širši okolici. Stolp je trenutno zaradi obnove zaprt, pogled na Ljubljano pa je v tem
času možen z nivoja Virtualnega muzeja, za
katerega zaradi zaprtja stolpa velja znižana
vstopnina (2 Eur - odrasli, 1.80 - skupine nad
15 oseb, otroci, dijaki, študenti in upokojenci), odpiralni čas muzeja pa bo decembra
in prve januarske dni podaljšan do 20. ure.

Hitre novičke
Na deponiji Barje se gradi
Na deponiji nenevarnih odpadkov Barje
so v okviru projekta Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana
(RCERO) začeli z gradnjo novega odlagalnega polja in čistilne naprave za izcedne
vode. RCERO je ta trenutek največji okoljevarstveni projekt, ki se pripravlja v Ljubljani, in bo sofinanciran tako s kohezijskimi
sredstvi (69,19%) kot z državnimi sredstvi
(20,81%). Skupna ocenjena vrednost znaša
141milijonov EUR.

Objava osmrtnic na spletni strani
Dobrodelne svečke za lepšo starost
V podjetju Žale so od 25. oktobra do 1. novembra že peto leto zapored organizirali dobrodelno akcijo prodaje sveč. V sodelovanju
s Svečarstvom Jurkovič je bilo prodanih 6141
sveč, s čimer so zbrali 3.229,12 EUR, ki so jih
namenili Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost Ljubljana. S tem denarjem bodo
v omenjenem društvu junija prihodnje leto organizirali medgeneracijsko srečanje junija 2009
ter izobraževanje prostovoljcev in starejših ljudi, ki obsega predavanja in delavnice, namenjene prostovoljcem in njihovim družabnikom
v okviru medgeneracijskih programov.
V podjetju Žale si prizadevajo, da bi tovrstne
akcije postale stalnica Dneva spomina na mrtve, saj se cene drugih sveč, ki jih ponujajo različni prodajalci, bistveno ne razlikujejo od cen
sveč, ki jih prodajajo na dobrodelni stojnici. To
so ugotovili tudi obiskovalci pokopališča Žale,
ki so tekom let pridobili zaupanje v dobrodelno akcijo, saj v podjetju z zadovoljstvom ugotavljajo, da je odziv obiskovalcev vsako leto večji.
V preteklih letih so izkupičke dobrodelnih akcij
namenili zvezi Europa donna za nakup mamotona, zvezi Sonček za ureditev varstveno
delovnega centra v Ljubljani, Zvezi prijateljev
mladine za projekt »Po Kekčevih stopinjah« ter
fundaciji Naj bo otrok za izvedbo svetovalnih
programov. Letos so se odločili za Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ljubljana,
katerega prostovoljci opravljajo neprecenljivo
delo, saj razvijajo in vzdržujejo komunikacijske
kanale med generacijami, skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih ljudi v skupnosti in povečujejo kakovost njihovega življenja.

Prodaja tržnice Šiška
Ljubljanska parkirišča in tržnice so z javno
dražbo prodala zemljišča na območju tržnice
Šiška, ki jih je kupila družba Gradis Skupina G
d.d. za 2,4 milijona EUR (ocenjena vrednost nepremičnine je bila dva milijona EUR). Na občini
so se za prodajo odločili, ker je imela šišenska
tržnica najslabše poslovne rezultate med vsemi tržnicami, na katerih posluje javno podjetje.
Nepremičnine so bile izročene v last in posest
novemu lastniku 14. avgusta 2008. Novi lastnik
je z nakupom tržnice prevzel tudi osem najemnikov prostorov, saj imajo ti do konca junija
2010 sklenjeno najemno pogodbo za opravljanje dejavnosti na tržnici.

Ljubljana, vodilno mesto projekta
Civitas Elan
V okviru dvodnevnega mednarodnega
Uvodnega srečanja partneric projekta Civitas Elan, ki je od 27. do 29. oktobra potekalo
v Ljubljani, so predstavniki mest, vključenih
v projekt, podpisali dogovor o sodelovanju.
Podpisniki so bili župan Ljubljane Zoran
Janković, župan Zagreba Milan Bandić, namestnik župana Brna Ladislav Macek, mestna ministrica za urbani razvoj, mobilnost
in kakovost bivanja iz Genta Karin Temmerman in José Sérgio Moreira Brandão v imenu župana Porta Ruija Ria.
CIVITAS (kratica, izpeljana iz CIty-VITAlitySustainability) je pobuda Evropske komisije, ki poteka od leta 2002 in se financira
v okvirnih raziskovalnih programih (5., 6. in
7.). Namenjena je demonstracijskim projektom v mestih, koordinira pa jo Generalni
direktorat za energijo in promet.
Njen cilj je testiranje inovativnih strategij v
mestnem prometu, ki prispevajo k uresničevanju evropskih politik na področju prometa, učinkovite rabe energije in alternativnih
virov v prometu ter varstva okolja. MOL je v
okviru pobude Civitas že partnerica projekta Civitas Mobilis, ki poteka od leta 2005 in
se bo končal 31.1.2009, zdaj pa je postala
še vodilno mesto in koordinatorica projekta
Civitas Elan, ki bo potekal do leta 2012. Več
o projektu Civitas Elan si lahko preberete na
http://www.ljubljana.si/si/aktualno/

Obratovanje plinovodnega omrežja
v občini Ig
Energetika Ljubljana je oktobra v Občini Ig
začela z obratovanjem novozgrajenega plinovodnega omrežja, ki poteka od križišča
Ižanske ceste skozi Mateno in Iško Loko do
Iga. S tem so omogočili dolgo pričakovano
oskrbo z zemeljskim plinom, ki bo tudi v tej
občini prinesla zmanjšanje emisij škodljivih
plinov iz individualnih kurišč. Novi uporabniki si lahko obetajo nižje stroške in ostale
prednosti tega udobnega načina ogrevanja, ki je v sodobni družbi postalo že skoraj
nepogrešljivo.
Vse obnove in širitve plinovodnega omrežja so usmerjene v zasledovanje dolgoročnega prostorskega razvoja MOL in primestnih občin.

V podjetju Žale si ves čas prizadevajo, da bi
težke trenutke svojcem pokojnikov kar najbolj olajšali, pri čemer lahko pomagajo tudi
sodobne tehnologije. Tako od septembra
dalje podjetje Žale ponuja novo storitev, in
sicer objavo osmrtnic na svoji spletni strani.
Spletno osmrtnico je možno naročiti hkrati
ob naročilu pogreba, na spletni strani pa
se pojavi takoj po končanem naročilu pogreba in je vidna še nadaljnjih deset dni po
pogrebu.
V poskusnem obdobju je ta storitev ob naročilu pogreba brezplačna. V podjetju so
z odzivom na novost zelo zadovoljni, saj
ugotavljajo, da so se v treh mesecih spletne
osmrtnice med ljudmi zelo dobro prijele,
stranke velikokrat povedo, da so osmrtnico
prebrale na spletni strani. Na spletu so zdaj
objavljene vse osmrtnice, ki so naročene za
v časopis, kar nekaj pa jih je bilo objavljenih
tudi samo na spletu.

Nadgradnja spletne aplikacije
Energetika Ljubljana je novembra posodobila spletno aplikacijo za sporočanje stanja
plinomera, ki po novem omogoča vrsto
novosti:
-enostavnejši in varnejši način sporočanja
stanja z dostopom na podlagi uporabniškega imena in gesla;
-sporočanje porabe zemeljskega plina za
eno ali več odjemnih mest z enkratno prijavo v spletno aplikacijo;
-pregled preteklih sporočenih stanj plinomera;
-sporočanje stanja plinomera brez vsakokratnega zamudnega vpisovanja vseh
osnovnih podatkov.
V prihodnje načrtujejo tudi nadaljnjo nadgradnjo te spletne aplikacije, ki bo omogočala dodatne funkcionalnosti, kot so
pregled že izdanih računov in plačanih
računov, grafičen pregled porabe zemeljskega plina za posamezno odjemno mesto
v določenem časovnem obdobju, možnost
sporočanja sprememb podatkov, obveščanje uporabnikov in podobno.
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Sedem smrek in 52 kilometrov lučk

Hrvatski trg kot v Plečnikovih časih

Kinodvor presegel pričakovanja

Svetlobna okrasitev Ljubljane je z edinstvenimi kreativnimi rešitvami postala prava turistična znamenitost prestolnice. Nebo nad
ulicami ožjega središča mesta bo letos krasilo
59 galaksij, ki tvorijo »Vesoljno Ljubljano« in
so avtorski projekt Zmaga Modica. Po projektu arhitektke Karin Košak bodo osvetljeni
arhitekturno pomembnejši objekti v širšem
mestnem središču, osvetljeni bodo mostovi,
trgi v starem mestnem jedru ter Grajski grič in
Ljubljanski Grad.
Okrašene smreke bodo stale na Prešernovem
in Mestnem trgu, na Levstikovem trgu, Pod
Trančo, v atriju Magistrata, atriju Gradu in pri
Figovcu. Park Zvezda bo tudi letos okrašen z
lampijoni, delom ljubljanskih osnovnošolcev,
ki vsako leto pod vodstvom arhitekta Andreja
Erjavca poskrbijo za pravljično vzdušje v tem
parku. Na drevesih na nabrežjih Ljubljanice
ter na Prešernovem, Kongresnem in Novem
trgu, na vstopu v Tivoli, na Gospodarskem razstavišču in na Slovenski cesti bo nameščenih
52.290 metrov lučnih girland. Novoletno bodo
okrašeni celo vodnjaki pred Akademijo za glasbo na Gornjem trgu, pred Šentjakobsko cerkvijo (okrasitev po projektu skupine Prostorož) ter
na Novem, Krekovem in Ribjem trgu.

Sredi oktobra je Mestna občina Ljubljana pričela s prenovo Hrvatskega trga, ki je bil v letih
1938 in 1939 urejen po načrtih arhitekta Jožeta
Plečnika. Po Plečnikovem načrtu Hrvatski trg
krasijo krožni drevoredi. Ob prenovi so uredili
zasaditev v osrednjem krogu, odstranili posušena in nevarno nagnjena drevesa ter jih nadomestili z novimi, hkrati pa dodali še manjkajoča
drevesa v krogu. Na prečnih poteh so odstranili asfalt in jih tlakovali z granitnimi kockam, iz
katerih so tudi mulde na obeh straneh potk, ki
se stekajo v jaške preko novih kovinskih rešetk,
notranji krog, ki predstavlja presečišče poti, in
obodni krog, kot je bilo to urejeno doslej. Preostale poti v parku so peščene. Vse elemente
urbane opreme v parku so sanirali v skladu s
konservatorskimi smernicami in v sodelovanju
z restavratorjem. Tako so popravili vse zidove,
rekonstruirali spomenik ter obnovili klopi in jih
postavili na prvotno mesto. Obnovitvena dela,
ki se bodo v teh dneh zaključila, če ne bo preveč nagajalo vreme, je opravilo podjetje KPL,
njihova vrednost pa znaša 319,5 tisoč EUR.

Po tem, ko je 1. aprila letos direktor Slovenske kinoteke Staš Ravter kot upravljavec Kinodvora zaradi nerešenega statusa
in financiranja Kinodvor zaprl in odnesel
opremo ter po neuspešnih pogovorih med
ustanoviteljema – Mestno občino Ljubljana
in Ministrstvom za kulturo o nadaljnji usodi
kina in vračilu opreme, je MOL, natančneje
Oddelek za kulturo z načelnikom dr. Urošem
Grilcem, prevzela pobudo in s sklepom Mestnega sveta 26. maja 2008 ustanovila Javni
zavod Kinodvor.
Tako je novi Kinodvor svoja vrata odprl 1. oktobra 2008. Kot edini mestni kino v Ljubljani
prikazuje kakovostno filmsko produkcijo in
ponuja otroške vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Od izhoda iz dvorane do vhoda v
kino se razteza prostran hodnik, kjer odslej
domuje Kinodvorova Galerija, v kateri bodo
razstavljeni plakati, fotografije, razni artefakti
in druge podobe, ki so nastali ob filmih. Po
novem je v Kinodvoru tudi Knjigarnica, prva
specializirana filmska knjigarna v Ljubljani, Kinodvorova kavarna pa ponuja svetovno filmsko publicistiko in izbran nabor priboljškov.
Že v prvem mesecu je kino več kot izpolnil
vsa pričakovanja, saj si je štiri nove filme z rednega sporeda ogledalo več kot sedem tisoč
obiskovalcev.
Otroci in mladi so zelo lepo sprejeli program
Kinobalon, ki je postregel tudi z izborom
kratkih animiranih filmov Slon s festivala
Animateka in številnimi delavnicami za otroke. Šolski Kinobalon pa je svojo pot začel z
brezplačnimi šolskimi projekcijami ob Tednu
otroka, ki si jih je v dveh dneh ogledalo več
kot sedemsto otrok.
Ob rednem sporedu je Kinodvor tudi prostor
za posebne priložnosti. Ena takšnih je bil zadnji dan v oktobru, ko so pripravili Noč grozljivk ali Halloween Horor Maraton, ki je presenetil tako po grozljivem vzdušju kot tudi
po izjemno številčnem obisku. Pestro dogajanje v Kinodvoru se bo seveda nadaljevalo
tudi v prazničnem decembru. Od 8. do 14.
decembra bo namreč potekal 5. mednarodni
festival animiranega filma Animateka, od 17.
decembra dalje pa bo na sporedu dokumentarni film Beli pramen: pustolovščine malega
bobra.
Novice o dogajanju v Kinodvoru lahko spremljate na spletni strani www.kinodvor.org,
kjer se lahko naročite tudi na Kinonovičnik,
ki vam najnovejše informacije dostavi kar v
predal vaše elektronske pošte.

Za večjo varnost mestnih redarjev
Zaradi vse pogostejših napadov na mestne
redarje se je Mestno redarstvo na podlagi Zakona o občinskem redarstvu in Občinskem
programu varnosti MOL odločilo za sodelovanje z Generalno policijsko upravo v Ljubljani na področju telekomunikacijskih sredstev.
Tako so mestni redarji konec oktobra začeli
uporabljati telekomunikacijska sredstva policije, in sicer digitalne radijske postaje TETRA,
ki imajo funkcijo alarma, ki se vključi na zahtevo uporabnika ob ogroženosti. Ko bo redar
pritisnil tipko »alarm«, se bo radijska postaja
vključila in začela oddajati »dogajanje« okoli
sebe, kar bodo preko radijskih postaj slišali tudi
preostali redarji, dežurni redar na sedežu Mestnega redarstva in policist v Operativnem komunikacijskem centru (OKC) Policijske uprave
v Ljubljani. Na podlagi slišanega bo policist v
OKC lahko zbral še dodatna obvestila o lokaciji,
številu napadalcev in podobnem od redarja, ki
je sprožil alarm, in poslal pomoč. Pri tem bodo
lahko ukrepali tudi preostali redarji in po potrebi odšli na pomoč napadenemu sodelavcu.
18

Najbolj pošteno mesto na svetu
Ljubljana je na prvem mestu desetih najbolj
poštenih mest na svetu, je pokazal nekoliko
nenavaden eksperiment, ki so ga izvedli novinarji revije Reader’s Digest. Naključno so
izbrali 32 (glavnih) mest po vsem svetu in v
vsakem »izgubili« 30 mobilnih telefonov. Nato
so obiskali najbližjo policijsko postajo in čakali
na klic najditelja telefona.
Ali bi vi obdržali mobilni telefon ali denarnico,
ki leži na tleh, lastnika pa nikjer? Ali bi jo odnesli na policijsko postajo? Kaj pa ostali mimoidoči? Prav ta vprašanja so si zastavili pri reviji
Reader’s Digest, se odpravili v prestolnice sveta in v vsaki »izgubili« trideset telefonov. Izvajalci so nato obiskali najbližjo policijsko postajo in čakali na klic najditelja. Na podlagi števila
telefonov, ki so jih uspeli dobiti nazaj, so sestavili lestvico desetih najbolj poštenih mest
na svetu. Zmagovalka je Ljubljana, saj smo
meščanke in meščani kar 29 od 30 izgubljenih
mobilnih telefonov vrnili lastniku. Malenkost
slabše se je odrezal Toronto, kjer so pošteni
najditelji vrnili 28 telefonov, na tretjem mestu
pa je pristal Seul, kjer se je k lastniku vrnilo 27
telefonov. Od 4. do 10. mesta so se razvrstila
še mesta Stockholm, Mumbaj, Manila, New
York, Helsinki, Budimpešta in Varšava.

Dogodki v decembru .....................................................
Animateka - 5. mednarodni festival animiranega filma, Kinodvor, od 8. do 14.12.
J. Masteroff, F. Ebb, J. Kander: Kabaret - musical, Mestno gledališče ljubljansko, 12. in 16.12. ob 19.30 uri, 21.12. ob 19. uri
Novoletni Art sejem - Gornji trg, od 15. do 24.12.
Bivalni ateljeji ob Ljubljanici - predstavitev umetnikov, Mestna galerija 1, od 15.12. do 4.1.
Božični koncert Imago Sloveniae - Podoba Slovenije - Slovenska filharmonija, 16.12. ob 20. uri
F. L. Baum: Čarovnik iz Oza - lutkovna predstava za otroke, Cankarjev dom, od 18. do 22.12. ob 11. uri
Rade Šerbedžija (Hrvaška): Imam pjesmu za tebe - šansoni, Cankarjev dom, 20.12. ob 20. uri
Oliver Dragojević & Simfonični orkester RTV Slovenija, Dišpet in Braciera - božične pesmi, Cankarjev dom, 21.12. ob 18 uri in 22.12. ob 20. uri
Anja Bukovec (violina) z gosti: Božično novoletni koncert - klasična glasba & pop, Grand hotel Union Executive, 23.12. ob 20. uri
Lado Leskovar - slovenske popevke, KUD France Prešeren, 23.12. ob 20.30 uri
Jaslice - v Stolnici (Cerkev sv. Nikolaja) in v Frančiškanski cerkvi (Cerkev Marijinega oznanenja) od 24.12. do 2.2.
Jaslice - Ljubljanski grad, od 25.12.do 2.2.
Leloojamais (Slovenija) - pop rock, Orto bar, 26.12. ob 22. uri
Otango (Argentina): Zadnji tango za norca - plesni spektakel, Cankarjev dom, od 26. do 31.12. ob 20. uri
Škucove packarije 2008 - gledališke predstave in delavnice za otroke, Galerija Škuc, do 27.12.2008
Izdelovanje novoletnih venčkov - ustvarjalna delavnica, Živalski vrt Ljubljana, 29.12. ob 14. uri
HDD Tilia Olimpija (Slovenija) : HK Acroni Jesenice (Slovenija) - hokejska tekma, Dvorana Tivoli, 30.12. ob 19.15 uri
World Press Photo 2008 - razstava nagrajenih del najprestižnejšega svetovnega natečaja reportažnih fotografij, Cankarjev dom, do 30.12.

........................................................... Dogodki v januarju
KK Union Olimpija : Fenerbahce Ulker - košarkarska tekma, Hala Tivoli, 8.1. ob 20.45 uri
Fabula 2009 - festival zgodbe, Cankarjev dom, od 12.1. do 6.2.
Bugs Bunny On Ice (Italija) - spektakel z drsalci na ledu, Dvorana Tivoli, 15. in 16.1. ob 17. uri
Cacib Ljubljana 2009 - mednarodna razstava psov, Gospodarsko razstavišče, 17.1.
FV, alternativa osemdesetih let - dokumentarna razstava, Mednarodni grafični likovni center, do 18.1.
Salon plovil - Gospodarsko razstavišče, od 22. do 25.1.
Turizem in prosti čas (TIP) - sejemska prireditev, Gospodarsko razstavišče, od 22. do 25.1.
Računalniški muzej: Grafična računalniška oprema v 70-ih ter 80-ih letih pri nas - razstava, Kavarna Metropol, Kersnikova 6, do 23.1.
Gledališka predstava študentov AGRFT: Evripid: Helena - Cankarjev dom, 28., 29. in 30.1.
Urban & 4 (Hrvaška) - rock koncert, Cvetličarna, 29.1.ob 21. uri
Informativa 2009 - sejemska prireditev za učence in dijake pred informativnimi dnevi, Gospodarsko razstavišče, 30. in 31.1.
Društvo invalidov Ljubljana Center - likovna dela, Informacijska pisarna, Mačkova ulica 1, do 31.1.

Dogodki v februarju .........................................................
Trnovski terceti 2009 - pesniški festival, KUD France Prešeren, od 4. do 6.2.
Zoran Predin: Od Ikebane do Zdravljice - akustični rock koncert ob slovenskem kulturnem prazniku, Cankarjev dom, 8.2. ob 19.30 uri
Arhitektura - inventura - Pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana 2007-09, Cankarjev dom, od 11.2. do 8.3.
8. slovenski bienale ilustracije - Cankarjev dom, do 15.2.
Kostja Gatnik: Kaj sem videl? - pregledna razstava ob 40-letnici avtorjevega ustvarjanja, Narodna galerija, do 15.2.
ProMarket 2009 - sejem in kongres strokovnjakov marketinga, oglaševanja in prodaje, Gospodarsko razstavišče, 17.2.
Gibanica - 4. festival slovenskega plesa, Cankarjev dom, od 18. do 22.2.
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