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Ko brez miru okrog divjam, prijatlji prašajo me, kam? Odgovor je seveda: na
Prešer'ca! Kajti od 12. do 28. junija bo Prešernov trg od jutra do večera prizorišče najrazličnejših brezplačnih glasbenih, gledaliških, plesnih in filmskih
dogodkov za vse generacije, za kar sta poskrbela Zavod za turizem Ljubljana
in Oddelek za kulturo MOL.
Osrednji večerni dogodek bo kar sedem ponovitev izvirne priredbe baleta Labodje jezero v izvedbi SNG Opere in baleta Ljubljana, ki se navezuje na zgodbo o življenju največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Preostale
večere nam bodo popestrili simfonični orkester Slovenske filharmonije, Mestno gledališče ljubljansko, vokalistka z žametnim glasom Manca Izmajlova,
simfonični orkester z Nizozemske, Slovensko mladinsko gledališče, Zavod Exodos in še mnogi drugi. Na velikem platnu ob odru bodo na ogled filmske projekcije Kinodvora in vrsta filmskih uspešnic. Ob popoldnevih bomo lahko
prisluhnili ljubljanskim pihalnim orkestrom in pevskim zborom ter zvokom dixilanda in jazza; nastope bodo pripravile tudi ljubljanske glasbene šole. Dopoldneve pa smo namenili najmlajšim, ki si bodo lahko ogledali filme, plesne
točke Plesne šole Kazina, lutkovne predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana in Miniteatra ter nastope učenk in učencev več ljubljanskih osnovnih šol.
Seveda pa se bo pestro dogajanje nadaljevalo tudi v juliju in avgustu - s Festivalom Ljubljana, Ano Desetnico, Mini poletjem, Trnfestom, Emonsko promenado, Poletjem v Stari Ljubljani … in nenazadnje tudi s tistim posebnim
čarom, ki ga ima Ljubljana poleti.
Čez dan morda daje vtis lenobnosti. Zdi se, kot da se nikomur ne mudi, ne
meščanom na vsakodnevnih bodisi službenih bodisi zasebnih opravkih ne turistom na ogledu mestnih znamenitosti; nikjer ni pretirane gneče, čeprav je
na ulicah in v parkih in v "lokalčkih" polno ljudi ...
Ob sončnem zahodu je slika sicer podobna, vendar o lenobnosti ni več ne duha ne sluha – prestolnica prekipeva od energije. Mestno središče se prelevi v
živahno promenado, kjer lahko srečamo staro in mlado in slišimo razne jezike. Vrvež "na ljubljanski plaži" (in še kje) je dogodek sam po sebi. Ob seveda
vseh drugih dogodkih v mestu. Pa naj še kdo reče, da se v Ljubljani nič ne dogaja!? Pridite pogledat!
Uredništvo
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Kartica Urbana - v živo
Projektna skupina za vodenje postopka uvedbe enotne mestne kartice je bila imenovana na začetku lanskega leta. Začela je s pripravo idejne zasnove projekta in razpisne dokumentacije za izbiro
izvajalca. Enotna mestna kartica je tehnološko napredna novost in
zato je bil postopek uvedbe toliko bolj zahteven. Projektna skupina
je bila ves čas poteka uvedbe Urbane aktivna in v mesecu aprilu se
je začelo zares. Na mestnih avtobusih se je namreč začelo testno obdobju plačevanja vožnje s kartico, ki je dobila ime Urbana.

Na potniški blagajni LPP že izdajajo kartice za testne uporabnike.
Nov plačilni sistem so prvi testirali zaposleni v Javnem podjetju Ljubljanski potniški
promet. Od 15. aprila do 15. maja so ob uporabi kartice Urbana izvedli 7.811 različnih
validacij. Poročali so, da je uporaba Urbane
na avtobusu enostavna. Manjše težave v delovanju sistema so se pojavile le v prvih dneh
po 15. aprilu, ko se je interno testiranje pričelo, vendar so jih odpravili brez zapletov. Od
15. maja dalje so bili v testiranje vključeni
tudi zaposleni v javnih podjetjih in mestni
upravi. V tem času je bilo izdanih 1100 terminskih vozovnic in 750 vrednostnih vozovnic, od tega 450 vozovnic za zunanje

uporabnike, ki so že predhodno izrazili željo
po sodelovanju v testnem obdobju.
V času testnega obdobja bo v testiranje
vključeno plačevanje na mestnih avtobusih,
druge storitve, ki bodo plačljive z Urbano,
bodo v sistem vključene po zaključku tesnega obdobja. 20. maja smo vzpostavili spletno stran www.jh-lj.si/urbana in preko
medijev povabili k sodelovanju tudi zainteresirano javnost. Povpraševanje po sodelovanju se je tako še povečalo. V javnem
podjetju Ljubljanski potniški promet so živahen utrip ob uvedbi sistema in izdajanju kartic občutili tako na potniških blagajnah kot
tudi v vodstvu in drugih podpornih službah.
Peter Horvat, vodja mestnega prometa LPP,
in Jošt Šmajdek, vodja prometno-komercialne službe, sta tudi člana projektne skupine.
Peter Horvat je ob uvedbi Urbane povedal:
»Ta projekt je eden najzahtevnejših, s katerim sem se srečal. Čeprav smo v LPP imeli izkušnje, saj smo pred časom že vpeljali
elektronski plačilni sistem na primestnih avtobusih in uvedli satelitsko sledenje avtobusom, lahko rečem, da je tako po obsegu in
kompleksnosti ter po tehnologiji in znanju,
ki stojita zadaj, ta projekt veliko zahtevnejši.
Na projektni skupini je seveda vsak imel svoje ideje in svoja mnenja, a vedno smo prišli
do kompromisov in rešitev, predvsem zaradi
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kooperativnosti in prizadevnosti članov. Zato sem prepričan, da bo uvedba Urbane
uspešno izpeljan projekt«. Jošt Šmajdek pa
je svoje občutke izrazil z besedami: »Načrtovanje in izvajanje uvedbe Urbane je res velik
zalogaj, ki bo vplival na vsakdanje življenje
in navade mnogih ljudi. To je velika odgovornost, a sam nimam dvomov v projekt. Res
je treba misliti na tisoč malenkosti, pa težav
in težavic, ki se pojavljajo pri operativnem
delu, je tudi precej, a rešujemo jih sproti. Pri
tem je pomembno, da se ne "sekiraš" pretirano. Pred očmi je treba imeti rešitev problema in ne vsega, kar ti stoji na poti.«
Na potniški blagajni na Celovški cesti 160,
kjer poteka izdajanje kartic Urbana v testnem obdobju, jih največ dela še čaka, saj
bo za kartice Urbana treba zamenjati več deset tisoč sedanjih mesečnih vozovnic. Sodelavke, zaposlene na okencih, pravijo, da je
vzdušje med potniki, ki pridejo po kartice, zelo pozitivno. Zanimivo in rahlo presenetljivo
je, da so nad tehnološko novostjo najbolj
navdušeni upokojenci, medtem ko so mladi
kar malo "prestrašeni".
O izkušnjah pri projektu smo povprašali tudi
vodjo projektne skupine Zdenko Grozde, direktorico Javnega Holdinga Ljubljana: »Delo
v projektni skupini je potekalo zelo ustvarjalno in kreativno. Osebno menim, da je to
najboljša projektna skupina, v kateri sem so-

delovala. Rodilo se je veliko idej, ki bodo z
uvedbo projekta tudi zaživele. Ogromno truda in znanja smo vložili v izdelavo ustrezne
tehnične in razpisne dokumentacije, še več
pa v reševanje realnih in logičnih vprašanj,
ki so se pojavljala ob implementaciji novega
plačilnega sistema. Delo skupine še ni zaključeno. Čaka nas uvedba Urbane v javne zavode, zato bo projektna skupina delovala še
vsaj eno leto.«
V prejšnji številki glasila smo na
kratko predstavili enotno mestno
kartico, tokratni številki pa je priložena zloženka z osnovnimi informacijami ob uvedbi Urbane.

Kot 118 na novo posajenih dreves
Klimatologi opozarjajo, da smo izkoristili zaupanje planeta, na katerem smo le gostje.
Vendar se v Energetiki Ljubljana trudimo, da bi z naravo sodelovali. S sistematičnim priključevanjem gospodinjstev na daljinsko oskrbo s plinom in toploto ter z ukinjanjem individualnih kurišč skrbimo, da prebivalci Ljubljane ne živijo v smogu. Dokaz, da nas skrbi
za naš planet, je tudi nova usmeritev v proizvodnjo električne energije s pomočjo sonca,
ki je energent prihodnosti. Že od nekdaj. O tem, kako nam je uspelo, smo se pogovarjali s Srečkom Trunkljem, direktorjem področja Inženiring, in Miodragom Matovićem, odgovornim nadzornikom gradnje sončne elektrarne (na sliki).

Sončna elektrarna že obratuje. Kakšni so občutki? Je to vaš prvi projekt s področja fotovoltaike?
Srečko: Po uspešno zaključenem projektu so
občutki vedno dobri. Še boljši pa bodo, če se bo
po enoletnem obratovanju potrdila pričakovana proizvodnja. Za Energetiko in zame je to prvi projekt s področja fotovoltaike. Po načrtih, ki
jih imamo, pa ne zadnji. Že v naslednjem letu
načrtujemo gradnjo elektrarne podobne moči
na lokaciji Verovškova 70. Odločitve o vseh nadaljnjih gradnjah bomo sprejeli predvsem na
osnovi ekonomskih učinkov teh dveh.
Miodrag: Z izvedbo, predvsem pa s samim izidom gradnje te elektrarne, ki je moj prvi projekt s področja fotovoltaike, sem zelo zadovoljen. Dejstvo, da že obratuje in je priklopljena na distribucijsko omrežje, je potrditev, da
smo pravilno zastavili in uspešno izvedli vse faze projekta.
Ali je gradnja potekala po načrtu, ste naleteli na kakšne težave?
Srečko: Vsaka gradnja je povezana s težavami,
tako je bila tudi ta. Odlika dobre projektne ekipe pa je, da težave predvidi in da hitro najde
rešitev, ko/če se pojavijo. Mogoče največja težava ali rahlo razočaranje, ki smo ga doživeli, je
bila dobava sončnih modulov edinega slovenskega proizvajalca.
Miodrag: Že pred izvedbo smo natančno preučili vse postopke pri realizaciji projekta ter
eventualne zaplete in ustrezne ukrepe, zato
med izvedbo večjih težav nismo imeli.
Z vidika vodenja je tak projekt prav zagotovo izziv – kako ste se ga lotili, kako ste opredelili posamezne faze in zadolžitve? Kako ste
sestavili tim za izvedbo?
Srečko: Projekt smo vodili na enak način kot
pri realizaciji drugih investicijskih projektov v

Inženiringu. Posebnost je bila le odvisnost dokončanja posameznih faz gradnje elektrarne z
napredovanjem del pri obnovi 3. nadstropja poslovno tehnične stavbe, vendar smo z uskladitvijo terminskih planov to uspešno presegli.
Tudi s sestavo ekipe ni bilo težav. Meni je bilo
zaupano vodenje projektnega tima, Miodrag pa
je zelo dobro pokril elektroinstalacijski del projekta.
Miodrag: Pri izvedbi tako pomembnega projekta je ključnega pomena usklajeno delo investitorja in izvajalca. Omenil bi, da smo celoten
projekt izvedli v skladu z našimi navodili in projektnimi zahtevami.
Kaj napovedujete za prihodnost: je sončna
elektrarna modna muha, trenutni trend ali
nuja? Kaj to v poslovnem smislu pomeni za
Energetiko Ljubljana?
Srečko: Vsaka novost najprej naleti na odpor
in že kar po pravilu tudi na dokazovanje nesmotrnosti početja. Kritikov je vedno dovolj, kar
pa tudi ni tako slabo, saj vsakega resnega investitorja pripravi do tega, da še enkrat pregleda
izračune, predpostavke in napovedi.
Sončne elektrarne zanesljivo imajo prihodnost.
S povečevanjem izkoristkov sončnih celic, nižanjem cen na enoto vgrajene moči in zanesljivega povečevanja cen vsakovrstne energije,
bodo še pridobile na pomenu. Seveda bodo

imeli takrat prednost tisti, ki bodo poznali tehnologijo, postopke in robne pogoje za doseganje cenovne in tehnične učinkovitosti, kar pa si
lahko pridobiš samo, če posel poznaš. Gradnja
sončnih elektrarn v tem času pomeni predvsem
doseganje prednosti za čas, ki prihaja – to je
poslovni cilj Energetike, ki ga je zasledovala pri
projektu prve lastne sončne elektrarne.
Miodrag: Morda se bo slišalo kot fraza, vendar
gotovo dandanes, ob pomanjkanju drugih virov
energije, onesnaženosti okolja in nenazadnje
vse večje ozaveščenosti o pomenu zelene energije, sončne elektrarne zagotovo ne predstavljajo zgolj trenutnega trenda, temveč šele
začetek uporabe sončne energije – energije prihodnosti.
Kako ste osebno zadovoljni z opravljenim delom? Kaj ste se pri tem projektu naučili?
Srečko: V tem trenutku nimam razloga za nezadovoljstvo, vendar, kot sem že povedal, počakati bo potrebno, da preteče letni ciklus
obratovanja in da na osnovi rezultatov projekt
dokončno ocenimo. Takrat in pri postavitvi naslednje sončne elektrarne bomo videli kaj in koliko uporabnih znanj smo pridobili pri realizaciji
tega projekta. Trenutno imam občutek, da za
nas, na aplikativnem nivoju, na tem področju
skoraj ni večjih skrivnosti, kar pa zanesljivo ne
drži.
Miodrag:
Upam si trditi, da mi bodo pridobljene izkušnje
koristile ne le na strokovnem področju, temveč
tudi pri sami organizaciji prihodnjih projektov.
Potrdilo se je, da je za uspešno izvedbo projektov v prvi vrsti potrebno slediti projektnim zahtevam, v fazi izvedbe pa je pomembno
predvsem usklajeno sodelovanje projektnega
tima.

Lokacija: Streha poslovno tehničnega objekta, Verovškova ulica 62
Začetek obratovanja: april 2009
Delovanje: Fotonapetostni generator
pretvarja svetlobno energijo sončnega obsevanja v enosmerno električno
napetost. Električna energija se preko merilnega mesta oddaja v elektro
distribucijsko omrežje.
Število modulov na strehi: 336 modulov nazivne moči 230 W
Moč: 77,28 kW
Sončna elektrarna Energetike Ljubljana
Površina: 1300 m2
Pričakovana letna proizvodnja: 75 MWh
Vrednost investicije: 348.000 evrov
Zmanjšanje okoljskih emisij (CO2) na leto: za 35 ton (primerljivo z 118 novo posajenimi drevesi)
Zanimivosti: letna proizvodnja električne energije predstavlja celoletno oskrbo 24 gospodinjstev, sončna elektrarna Energetike Ljubljana je 5. največja sončna elektrarna v
Sloveniji.
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10. dan odprtih vrat
V Snagi Javno podjetje, d. o. o., smo konec maja na odlagališču
nenevarnih odpadkov Barje pripravili že deseti dan odprtih vrat, ki
se ga je udeležilo okoli sedemsto obiskovalcev, kar je največ doslej. Namen dogodka je bil povečati zavedanje o potrebnosti skrbnega ravnanja z odpadki in predstaviti ravnanje z njimi.
Pripravili smo dva programa: splošnega, ki je bil namenjen dijakom,
študentom (veliko zanimanja je bilo med študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Biotehniške fakultete) in občanom, ter
šolskega za številne skupine učencev iz ljubljanskih osnovnih šol.
Ogledu smo se pridružili tudi zaposleni.
V ogled odlagališča smo zajeli glavne točke procesa zbiranja in obdelave odpadkov – sprejem in kontrola prejetih odpadkov z vhodno
in izhodno tehtnico za tehtanje, praznjenje smetarskih vozil, vgradnja
odpadkov s kompaktorjem in nakladalnikom itd. – ter predstavili vso
nujno potrebno spremljajočo infrastrukturo, ki obsega zbiranje voda
in plina ter kontrolo zraka. Obiskovalci so si ogledali tudi zbirni center za sekundarne surovine, kjer lahko občani oddajo prek trideset
vrst različnih odpadkov, in sisteme za zbiranje odpadkov (zabojniki,
oprema za čiščenje mesta, smetarsko vozilo za biorazgradljive odpadke idr).
Obisk, s katerim smo bili zelo zadovoljni, je pokazal, da dijakom in
študentom ni vseeno in da so za čisto okolje pripravljeni tudi aktivno sodelovati. Želeli pa bi si večji obisk občanov, ki bi se morda po
ogledu začeli bolj zavedati problematike odpadkov in njihovega vpliva na okolje.

Pridna ekipa letošnjega dneva odprtih vrat: (stojijo; z leve) Bojan Molnar, Boštjan Petelinkar, Jože Gregorič, Mitja Eržen, Franci Hribar, Petra
Hrnčič, Aleksander Kac, Dragan Trivunčevič, Mirsad Melkič; (čepijo; z
leve) Dejan Mole, Evelin Kranjc, Lidija Čepon, Polona Primožič, Marija
Rutter, Breda Poglajen.
Zadovoljstvo pa je bilo čutiti tudi pri obiskovalcih, ki so se nam zahvalili za prisrčen sprejem, izčrpna poročila, promocijsko gradivo in
spominsko darilce ter pohvalili vse sodelujoče. In tako smo v našem
podjetju vsi enotnega mnenja, da prihodnje leto ponovno odpremo
svoja vrata.

RCERO napreduje

Igrali na vso moč

Evropska komisija je iz sredstev Kohezijskega sklada v višini 77,5 milijona evrov odobrila sofinanciranje projekta Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v Osrednjeslovenski regiji,
ki vključuje izgradnjo objektov za predelavo odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje in širitev odlagalnega polja.
To je doslej največji kohezijski projekt v Sloveniji.
MOL projekt že izvaja. Vodi ga JP Snaga. Čistilna naprava za izcedne
vode je v gradnji, v teku je priprava razpisa za osrednji projekt predelave odpadkov, z izgradnjo enotnega odlagalnega polja, ki zavzema cca. 4,9 hektarjev površine, smo končali konec maja. Odprtje, ki
sta se ga udeležila tudi župan Zoran Janković ter minister za okolje
in prostor Karel Erjavec, je bilo 5. junija, na svetovni dan okolja. S
tem si je MOL z ostalimi 17 občinami uporabnicami zagotovila odlagalni prostor za nadaljnja 4 leta oziroma do izgradnje objektov za
predelavo odpadkov.

Po uspešno izpeljani 'idejni zasnovi' merjenja moči in znanja
na nogometnem igrišču med ekipama Mestne občine Ljubljana in Komunalnega podjetja Ljubljana so se navdušeni nogometaši odločili, da Il Classico postane stalnica na
spomladanskem koledarju družabnih aktivnosti obeh ustanov.
Letos so se srečali v začetku aprila na pokritem igrišču za
Bežigradom, končalo pa se je z zmago KPL-ja 9:4. Največ golov je za MOL-ove žogobrce prispeval izkušeni nogometaš, naš
informatik Darko Srovin. V ekipi so bili še Igor Ovčar, Miran
Rebernik, Sašo Sahić, Luka Vidmar in Simon Vidmar. Gol je
branil kapetan Dragan Raonić, ki je drugi poraz MOL-a proti
KPL-ju pojasnil takole: »Na tekmo smo prišli utrujeni po napornem delovnem dnevu, morate pa tudi vedeti, da je to za
nas edina tekma v letu, KPL-jevci pa so že izkušena, predvsem
pa zelo dobro uigrana ekipa. Kljub temu smo se borili na vso
moč, tako da svoje publike nismo razočarali.«

Komunaliada 2009 –
gremo v Slovenski Bistrico
Leto je naokoli in spet so pred nami poletne igre delavcev
komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada, tokrat že 25. po vrsti, ki bodo v petek, 12., in soboto, 13. junija 2009, v kompleksu športnega parka in vojašnice v
Slovenski Bistrici.
Prvi dan je namenjen srečanju vodilnih in vodstvenih delavcev, drugi dan pa športnim in delovnim tekmovanjem mnogih ekip iz vse Slovenije.
Sobotni tekmovalni dan se bo pričel ob 6.30 s prvim prihodom udeležencev in prijavo ekip, sledila bo otvoritev srečanja in ob 8. uri prva tekmovanja.
Vsem udeležencem želimo veliko sreče!
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Pripoved o Rakovi Jelši
Prosili so me, naj pripravim besedilo na temo gradnje infrastrukture na Rakovi Jelši,
ki je že nekaj časa aktualna. »Pa naj ne bo
suhoparno in polno nekih podatkov, ki
bralcev niti ne zanimajo,« je bilo slišati z
druge strani slušalke. OK, naj bo, sem si rekel in poskušal strniti misli …
»Ma kakšna Rakova Jelša, to smo poskušali
narediti že stokrat, pa se ne da. A ti sploh
veš, koliko je tam nekih problemov,« je zajemalo eno uho, drugo pa je še vedno slišalo
župana: »Ja, kaj me gledaš, zadolžen si tudi
za to, da bodo tudi rožice na fasadah, ko bo
projekt zaživel. Aja, pa da slučajno ne bi
kakšna greznica tekla v Ljubljanico«. Super,
da bi se v tistem trenutku kar do vrvarne
sprehodil …
A človek prespi kakšno noč, uredi misli in potem … Potem pa imenovanje delovne skupine, identificiranje glavnih problemov, iskanje
projektov, koordiniranje dela, terminski plan,
priprava razpisnih dokumentacij. Neverjetno,
stvar se je začela premikat. Župan mi je pomagal pridobiti še zemljišče, ki je bilo ovira
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedli
smo javno naročilo za ureditev dovozne poti in delovni plato je lepo nastajal. Najprej
polipropilenska folija, pa 0,6 metra nasutja
peska, pa drenaža. In človek misli, da je že
na konju. Prehitro.

Dela na rakovi Jelši napredujejo!
Včasih delo zastane tam, kjer najmanj pričakuješ, pri banalnostih, pri papirjih in pri naravi ter, presenetljivo, tudi pri nekaterih
ljudeh, ki tam živijo. Ko smo začeli s predobremenilnim nasipom in pilotiranjem za čistilno napravo, nam je narava povedala
svoje; ko poskušamo čim hitreje pridobiti
gradbena dovoljenja, nam kakšna vladna
uredba pove svoje; ko poskušamo graditi,

nam kakšen neprijazen neznani storilec pove svoje tako, da nam zažge bager in mu potem pomaga še v Ljubljanico. Da o modrecih,
ki bi "takle projekt že zdavnaj speljali do
konca", niti ne izgubljam besed.
Zato je bilo potrebno ponovno uskladiti terminski plan in prestaviti javno naročilo za
gradnjo glavnih komunalnih vodov (zaključeno bo konec naslednjega meseca). A vendarle, spet se bo nadaljevalo, spet se bo
gradilo, tokrat še bolj zares.
Konec leta se bodo prvi rezultati zagotovo videli. Rakova Jelša bo imela vse glavne komunalne vode po cesti Pot na Rakovo Jelšo in
ulici Štefke Zbašnikove, imela bo novo meteorno in fekalno kanalizacijo, nov vodovod, telekomunikacije, javno razsvetljavo, optiko,
novo kolesarsko stezo in pločnik. V začetku
naslednjega leta bomo pričeli tudi z gradnjo
čistilne naprave in sekundarnih komunalnih
vodov po posameznih ulicah. Gotovo nas še
kje čaka kakšen problem, a kljub temu Rakova Jelša postaja lepša, postaja urejena.
Morda namesto zaključka: ja, Rakova Jelša
bo in to zaradi timskega dela, truda posameznikov in želje, da to mesto naredimo najlepše na svetu. Da nekaj konkretnega
prispevamo prebivalcem Ljubljane. In ja,
rožice na fasadah bodo tudi.
Krištof Mlakar,
direktor JP Vodovod-Kanalizacija

Zabavna astronomija na avtobusih
Na avtobusih mestnega potniškega prometa
lahko od 25. maja iščemo odgovore na 50 poljudnih vprašanj s področja astronomije.
To zabavno in poučno akcijo so ob Letu astronomije pripravili v Hiši eksperimentov, v JP LPP pa
smo se projektu z veseljem pridružili, saj je med
našimi potniki največ prav šolarjev, dijakov in
študentov. Vprašanja in odgovore so pripravili
dr. Miha Kos iz Hiše eksperimentov, strokovnjak
za astronomijo dr. Tomaž Zwitter in dr. Gorazd
Planinšič, "šef" pedagoške smeri Oddelka za fi-

ziko Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani. Največji izziv je bil, kako vprašanja zapisati
na poljuden način in kako nanje na zanimiv, vsakomur razumljiv način odgovoriti v nekaj vrsticah. Predstavitve se je udeležil tudi minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor
Golobič, ki je poudaril pomen takšnih projektov
za popularizacijo znanosti med mladimi. Table z
vprašanji in odgovori krasijo duhovite ilustracije nedavno preminulega legendarnega Boža Kosa, kateremu so avtorji posvetili ta projekt.

Utrjevali znanje varne vožnje
Na poligonu varne vožnje na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani je sredi aprila potekala prireditev
"Izpit po petdesetem letu" in "Policija svetuje – motorno kolo", ki smo jo pripravili Svet za preventivo v cestnem prometu MOL, JP LPT, policija, AMZS, Izpitni center RS – UE Ljubljana, avtošole, reševalci-motoristi, družba SimuTeh s simulatorjem varne vožnje in Oddelek za zaščito,
reševanje in civilno obrambo MOL. Ducat kandidatov se je odločilo za ponovno preverjanje znanja prve pomoči ter teoretičnega in praktičnega dela za opravljanje vozniškega izpita A in B kategorije. Kar dobro jim je šlo! Inštruktorji PU Ljubljana so prikazali vaje varne vožnje z motorji.
Motoristi so se v tem lahko preizkusili tudi sami, inštruktorji pa so jim svetovali, kako se izogniti nevarnostim. Nudenje prve pomoči na kraju prometne nesreče so nam pokazali reševalci–
motoristi. Simulator varne vožnje nas je z navideznim inštruktorjem popeljal skozi različne
prometne situacije in tehnične elemente vožnje – na naše presenečenje smo tudi "izkušeni" vozniki pri tem imeli kar nekaj težav. Za popestritev že tako prijetnega in koristnega dne pa so nas
obiskali še "oldtimerji", ki so kot pravi lepotci seveda pritegnili veliko pozornosti.
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Majhno, a moje
Stanovanje je eksistenčna dobrina, ki človeku poleg zaščite pred naravnimi pojavi
in obnavljanja psihofizičnih potencialov,
omogoča tudi osamosvojitev in normalno
delovanje. Pojem "streha nad glavo" predstavlja temeljni steber družine kot življenjske skupnosti staršev in otrok ter je
neprecenljivega pomena za življenje vsakega posameznika.
V preteklosti je bila pot večine mladih do
stanovanja posuta z bodicami in iskanjem
najboljše rešitve. Ena izmed izkušenj je bila
daljnega leta 1985 takole opisana v mladinskem glasilu:
/…/ Hura, dobil si službo! Kakšno leto mine
brez problemov in smo spet tam. Poročil bi se
rad, imaš že "izbrano" žensko (edino, kar ni v
redu – ima ravno tako revne starše, kot so
tvoji), potrebuješ pa streho pod soncem. To
niti ni tako enostavno, kot si mislil. Najprej
moraš namensko varčevati, vsaj 24 mesecev,
ta čas pa inflacija "požre" polovico tvojega
denarja! Ne sanjaj, da ti lahko kar takoj "ponudijo" pogodbo za nakup stanovanja, razen
če nimaš kakšnega strica ali tete, ki ti lahko
pomagata s svojimi vezami. Vprašanje je, če
si zaposlen v taki delovni organizaciji, ki ti bo
pomagala z odobritvijo posojila, s katerim
lahko kupiš vsaj 5 m2. Pa tudi vse našteto ni
dovolj, če nimaš vsaj nekaj prepotrebnih deviz, ki jih boš prodal banki in si s tem zagotovil pogoj za pridobitev posojila. Ampak –
enkrat, ko imaš vse to urejeno, pride na dan
resnica iz finančne službe tvoje organizacije
– imaš premajhen osebni dohodek, da bi vsa
ta posojila plačeval, ker lahko tvoji odtegljaji znašajo 1/3 osebnega dohodka, 2/3 osebnega dohodka pa ti morata ostati za življenje
"na veliki nogi". Nikar ne vrzi puške v koruzo,

saj imaš sorodstvo, ki ga pridobiš za veliki
projekt "nakup stanovanja". Nekaj časa mine, ko se tvoje stanovanje že gradi (kakih 20
mesecev) in si misliš, da je vse končano. Skorajda bi sebe predlagal za podelitev odlikovanja "preživel vse težave pri nakupu
stanovanja"! A kaj, ko se je inflacija razbohotila in nekega dne dobiš poziv za doplačilo 40
do 50 % vrednosti prvotnega zneska za nakup stanovanja (življenjski stroški se pač višajo, osebni dohodki tudi rastejo, toda
petdesetkrat počasneje)!!! Kje pa naj dobiš
toliko denarja ? (Glasilo OO ZSMS Zavoda RS
za transfuzijo krvi, št. 5, 1985)
Se sliši znano? Drži, vprašanje "kako naj pridem do stanovanja" je aktualno tudi danes

V juniju 2009 je predvidena otvoritev stanovanjskih objektov na vogalu Šmartinske ceste
in Pokopališke ulice v Zeleni jami, v katerih je
126 najemnih neprofitnih stanovanj (za 63
stanovanj je soinvestitor Stanovanjski sklad
RS) in sedem poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti v treh kletnih etažah. Tudi ta stanovanja so namenjena uspelim
upravičencem 12. javnega razpisa.

Jure Simič, JSS MOL
in to pri vseh generacijah. Razmere na zasebnem najemnem trgu so neurejene. Posledično so najemna razmerja negotova, zato
ljudje iščejo rešitev bodisi v zagotovitvi lastnega stanovanja bodisi v najemu javnega
najemnega stanovanja.
V Javnem stanovanjskem skladu MOL si prizadevamo omiliti stanovanjsko problematiko
prebivalcev s stalnim prebivališčem v Ljubljani z vsakoletnim javnim razpisom za dodelitev občinskih stanovanj v najem.
Stanovanja dodeljujemo za nedoločen čas in
z neprofitno najemnino uspelim upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in dosežejo največje število točk v odvisnostni od
števila razpoložljivih stanovanj. Dodeljevanje poteka tako, da se vsako razpoložljivo
stanovanje dodeli prvemu upravičencu po
vrsti, ki mu stanovanje ustreza glede na število družinskih članov, gmotni položaj in morebitne posebne zdravstvene ali druge
potrebe.
Poleg tega zagotavljamo tudi oskrbovana
stanovanja in bivalne enote ter omogočamo
najem stanovanjskih posojil z ugodno obrestno mero za rekonstrukcijo skupnih delov
stanovanjskih hiš, rentni odkup in deljeno lastništvo stanovanj.

Pustite se zapeljati Kavalirju

Stanovanjski objekt z 31 stanovanji na Viški
cesti 21 v Ljubljani sta 9. aprila 2009 odprla
župan Zoran Janković in direktorica JSS MOL
Jožka Hegler. Prepričali smo se, da so stanovanja lepa, prostorna in svetla ter da bodo nudila prijeten dom uspelim upravičencem 12.
javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil zaključen julija 2008.

Po območju za pešce od sredine maja vsak
dan od 10. do 18. ure brezplačno vozita
električni vozili Kavalir. Za to smo poskrbeli MOL, ZTL in LPP. Kavalirja, ki bo vozil
poleti in pozimi, lahko ustavite kar med
vožnjo, hkrati pa se lahko pelje do pet
oseb.
Kavalirja je na "krstno" vožnjo peljal
župan, zdaj pa to delo opravlja voznik LPP
Sebastjan Vadnav, ki je o prvem mesecu
za volanom Kavalirja povedal: »Ker ljudje
zaenkrat sprva še niso vedeli za to možnost, sem jih prve dni kar povabil na vožnjo. Nekaj starejših gospa sem s tržnice
zapeljal do Pošte, peljali so se tudi turisti
in mlade družine, saj je za otroke to zabavna dogodivščina.
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Voznik avtobusa sem že 15 let in lahko rečem, da je Kavalirja težje voziti kot avtobus, saj voziš po peš coni med ljudmi,
vozilo je tiho, potrobiti ne smeš. Nekoliko
težavna je tudi pot od Mestnega proti
Gornjem trgu zaradi gostinskih vrtov; obiskovalci malo čudno gledajo, ko pelješ mimo blizu njihovih miz. Odziv potnikov pa
je pozitiven.«

Vrvice in vrečke
Najprej opozorilo,
nato globa

Zaradi pozitivnega odziva občanov bomo akcijo osveščanja lastnikov psov ponovno izvedli v juliju.
Inšpektorat MOL je v začetku aprila v sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in Veterinarsko upravo RS izvedel akcijo nadzora
odstranjevanja pasjih iztrebkov, ustreznega
varstva psov na javnih mestih in cepljenja
psov. Namen akcije je bil predvsem osveščanje
lastnikov oziroma skrbnikov psov o njihovih
dolžnostih, s čimer bodo pripomogli k še boljšemu sobivanju človeka in psa. Poglejmo vtise "s terena"!
»Prva akcija osveščanja občanov o njihovih obveznostih, v kolikor so lastniki psa. Obenem še
ena pomembna prelomnica, moja prva tovrstna
akcija po komaj enajstih dneh dela na inšpektoratu namreč. Stiska? Ja, gotovo, a kljub slednji
tudi navdušenje ob pričakovanju prvih stikov s
"strankami", ki že ob samem domišljijskem
ustvarjanju vseh mogočih scenarijev požene
adrenalin do zadnje kapilare.
Tolaži dejstvo, da je to zame vendarle neke vrste
izobraževanje tako na strokovnem kot osebnostnem področju ter nepogrešljiv del uvajanja v
strokovno delo in predstavitev poslanstva inšpektorata. Notranji mir spričo dobro argumentirane
osebne utemeljitve pa zmoti informacija, da nas
bodo na delu budno spremljale televizijske kamere. Ima še kdo kakšno dobro novico? Začelo se je
ob osmi zjutraj, ko smo se zbrali na policijski postaji na Gmajnicah. Vse, kar je bilo predhodno dogovorjeno, se je v praksi realiziralo brez zapletov.
Vsakemu od nas štirih članov inšpektorata so dodelili policista-vodnika psa (brez psa) in ob deveti smo tako oblikovani timi že zavzeli "bojne
položaje" na sprva štirih lokacijah po Ljubljani.
Kljub temu, da za gledanje na daleč zaradi zaprašene "emšo" in genov potrebujem očala, je
bilo nedvomno jasno, da bo potrebno gospo s
prisrčno manjšo mešanko opozoriti, da mora biti kuža privezan, ko se sprehaja po javni površini.
Seveda je samo opozorilo potrebno umestiti v
vsebino in današnji namen. Skozi kratek pogovor se izkaže, da se v vseh ključnih zahtevah in
priporočilih strinjamo. No, razen v eni ne. Tisti
namreč, da mora kuža na vrvico in da od sprehoda, na katerem naj bi se tudi razgibal, najbrž
ne bo imel veliko.

Ne daleč stran pogovor opazujejo še drugi sprehajalci z dvema psičkoma. Stavim, da če ne bi
bila v družbi policista, ne bi kar mirno čakali in
upali, da ogovorimo tudi njih. Pa poskusimo tudi drugič. Pri priči odobravanje preventivnega
ukrepanja, žal pa so bili tudi tokrat kosmatinci
prikrajšani za prosto gibanje. Ko so bili varno na
povodcih, so se lahko sprehodili naprej.
Še nekaj srečanj v nadaljevanju, ne le na moje,
ampak tudi na presenečenje policista, postreže
z odobravanjem tako lastnikov psov kot tudi naključnih mimoidočih, ki nas pospremijo tudi z izjavami "končno nekdo pozornost posveča tudi
tej problematiki" in "še večkrat morate priti pogledat".
Kršitev, ki bi zahtevale neposredno kaznovanje,
ni bilo in ob koncu dneva je bilo prijetno ugotoviti, da smo bili prav vsi navdušeni nad odprtostjo
in pozitivno naravnanostjo vseh obravnavanih.
Pravzaprav nihče od nas nima slabih, težavnih izkušenj iz te akcije in – malo za šalo, malo zares –
prav zavidamo sodelavcu, ki je po detektivski akciji iz krempljev nagajivega soseda zaprtega
kužka vrnil že skoraj obupanemu lastniku.
Preventivno delovanje in svetovanje je zelo pomembno. Dialog ustvarja odnose in percepcijo
med ljudmi; inšpektorat deluje za ljudi, za skupnost, torej jim mora znati tudi pozorno in spoštljivo prisluhniti.
Predvidevam, da bodo mnogi temu nasprotovali, češ da danes lepa beseda nima več prave vrednosti. Toda izkušnje kolegov, ki svoje delo
predano opravljajo že 30 let, in sedanji rezultati govorijo drugače.
Ustvarjamo ne le zato, ker je to naš poklic, ampak ker menimo, da smo za to poklicani. Trudimo se ne le za lepše, prijaznejše in čistejše
mesto, temveč tudi za to, da skozi svoje delovanje gradimo ugled in spoštovanje Inšpektorata
kot takega. Slednjega si nedvomno zasluži, zasluži pa si ga tudi mestna uprava, katere sliko
pomagamo soustvarjati z odzivnostjo, aktivnostmi, preventivnimi akcijami, vzorom in ne nazadnje z dialogom.«
Eneja Zadravec,
inšpektorica Inšpektorata MU MOL
9

Poleti na našem inšpektoratu načrtujemo več akcij, s katerimi želimo občane
čim bolje prepričati, da moramo skupaj
skrbeti za urejeno prestolnico. Ker smo s
preventivnimi ukrepi zelo uspešni, akcije
nadzora organiziramo na pravzaprav
vseh področjih, ki so v naši pristojnosti.
Pred nekaj dnevi smo zaključili akcijo
nadzora gostinskih vrtov, za katere morajo lastniki lokalov pridobiti ustrezna
dovoljenja. Prvič pa smo izvedli akcijo
nadzora nad t.i. "A" panoji, ki ne smejo
biti postavljeni kjerkoli. V maju smo z JP
Snaga pripravili akcijo nadzora ločevanja
odpadkov s poudarkom na nepravilno ločenih bioloških odpadkih, ki je bila res izjemno odmevna.
V juliju pripravljamo akcijo nadzora plovbe po Ljubljanici, v kateri se nam bodo
pridružili policisti in gasilci; povabili smo
tudi kolege s pristojnih državnih inšpekcij. Lotili se bomo nadzora “oglaševalcev”, ki brez predsodkov lepijo letake na
drevesa, ograje, drogove javne razsvetljave in še kam. Prav tako načrtujemo
odstranitev nedovoljeno postavljenih obvestilnih tabel ob cestah, saj le te posredno ogrožajo voznike.
Načrtovanje posamezne akcije se prične
najmanj dva meseca pred izvedbo, saj
priprava terminskega in izvedbenega načrta zahteva veliko usklajevanj znotraj
inšpekcije kot tudi operativnih sestankov
z drugimi sodelujočimi, ki so najpogosteje policija, državne inšpekcije, gasilci, JP
Snaga … Veseli nas, da so naše akcije pri
vseh sodelujočih dobro sprejete. Tovrstno
sodelovanje nam omogoča, da spoznamo
druge pristojne službe in da s skupnim
delovanjem dosežemo skupen cilj. Pomagajo pa nam tudi mediji, ki o naših akcijah redno poročajo.
Če preventiva ne pade na plodna tla,
sežemo po represivnih ukrepih, ki so tako za kršitelja kot za inšpektorja stresni,
vendar nujno potrebni za učinkovit nadzor. A na podlagi izkušenj iz preteklega
leta lahko rečemo, da občani akcije poostrenega nadzora zelo dobro sprejemajo. Večina kršiteljev razume, da ne
ravnajo prav. Prav tako tudi nimamo negativnih izkušenj z negativnim odzivom
kršiteljev, saj je naš odnos tak, da poskušamo zadevo urediti z opozorilom,
šele nato pa z izvršbo in globami.
Bogomira Skvarča Jesenšek, glavna
inšpektorica Inšpektorata MU MOL

Ljubljana polepšana
Lahko bi rekli, da se je Ljubljana v pomladnih mesecih pomladila. Zaključili smo namreč več projektov,
ki so še obogatili podobo naše prestolnice. Zelo uspešna pa je bila tudi akcija Za lepšo Ljubljano, ki je
že tradicionalno potekala med svetovnim dnevom voda in dnevom Zemlje.
Po vsej Ljubljani so se odvijale številne čistilne akcije, ki so jih pod
okriljem Zavoda za turizem Ljubljana pripravila ljubljanska turistična in druga društva ter v sodelovanju z Oddelkom za lokalno samoupravo MOL tudi posamezne četrtne skupnosti. Plastične vrečke in
rokavice je za meščane in organizatorje zagotovil Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL.
Snaga je sodelovala predvsem z odvažanjem v akcijah zbranih odpadkov, ki se jih je letos nabralo 53 ton, ter z brezplačnim odvozom zelenega odreza in ostankov spomladanskega čiščenja domačih vrtov, ki
sicer traja od 15. marca do 15. maja. Do konca aprila smo opravili čez
1400 voženj (lani 873) in skupno zbrali dobrih 786 ton odpadkov.
Ekološko-čistilno akcijo Ljubljanice od Špice do Zmajskega mostu, v
kateri je sodelovalo 45 potapljačev iz vse Slovenije, ribiči, gasilci, čolnarji in reševalci, je že 18-ič organiziralo Društvo za podvodne aktivnosti Vivera. Kot je povedal Miro Potočnik, predsednik Vivere, so bili
letos pogoji za potapljanje izjemno dobri in s tem tudi vidljivost, zato so iz reke potegnili poldrugo tono najrazličnejših odpadkov.

»Največje spoznanje je dejstvo, da še tako dober projekt
nikdar ne bo zadovoljil celotne
javnosti in da rešitve, dane na
papirju, niso nujno najprimernejše tudi za realizacijo na terenu. Zato je prenova tega
mestnega dragulja zahtevala
veliko usklajevanj in kompromisnih rešitev. Vsekakor lahko
rečem, da je to projekt s pozitivnim zaključkom. Prenova
trga kot Plečnikove dediščine,
kot javne površine in kot dela
urbane celote mesta Ljubljane
je velik doprinos. O tem govoBoris Jagodič
rijo številne pohvale meščanov: ugaja jim nočna osvetljenost, ki poudarja oblikovanost trga, všeč
jim je zasaditev dreves in predvsem to, da trg ni več zaraščen, zadovoljni so z ureditvijo avtobusnega postajališča in s količki zavarova-

Trnovski pristan
Z odprtjem prenovljenega Trnovskega pristana smo zaključili prvo
fazo prenove nabrežij Ljubljanice po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika, s katero smo pričeli lansko leto. V sklopu prenove, ki jo je v okviru programa Prezrti detajli mesta Ljubljane vodil ZTL, smo nadomestili
najstarejše vrbe, prenovili stopnice, utrdili in zatravili brežine, utrdili peščeno pot, postavili nove klopi in koše za smeti ter umestili diskretno osvetlitev.
Veseli nas, da je prenova že od samega začetka plod dobrega sodelovanja – v izhodišču so mnenja združili umetnostni zgodovinar prof.
dr. Peter Krečič, Darja Pergovnik z Zavoda za varstvo kulturne dediščine in arhitekt Andrej Mercina, v nadaljevanju pa je projektiranje
temeljilo na dialogu s soglasodajalci, predvsem z Agencijo RS za okolje in ZVKD OE Ljubljana.

Hrvatski trg je iz dneva v dan bolj živahen (foto: Barbara Jakše Jeršič).
nih pločnikov, pohvalijo pa tudi celotno ureditev, ki smo jo izvedli
po dolgem obdobju neurejenosti. Vse to priča, da Hrvatski trg sedaj
živi in je izgubil lastnost le prehodne površine.
Z aktivnostmi na tem projektu je bil do prezgodnje smrti dejaven moj
sodelavec Tomaž Brate. Po pokojnem kolegu sem s pooblastilom župana prevzel vodstvo projekta. Ob zaključku lahko povem, da mi je bilo sodelovanje pri prenovi Hrvatskega trga s podžupanom prof.
Janezom Koželjem ter nenehno strokovno preverjanje rešitev in izvedba del v veliko veselje, obenem pa tudi v poduk.«

Šmartinski park
Kjer je bilo še pred dvema letoma polno vrtičkov in vrtičkarskih lop,
se danes kaže povsem drugačna slika: med Šmartinsko cesto in Žalami se na skoraj 13-ih hektarjih razteza lepo urejena zelena površina, ki bo postopoma postala osrednji park v tem delu Ljubljane.
Konec lanskega oktobra so delavci KPL-ja pod budnim očesom podžupana prof. Janeza Koželja in glavne avtorice projekta Maje Simoneti na neurejenem območju ob Žalah začeli preoblikovati teren,
urejati poti in travne površine, zasajati prve čebulnice in nova dre-

Trnovski pristan je po prenovi še bolj priljubljen (foto: Barbara Jakše
Jeršič).

Hrvatski trg
Na dan zemlje smo simbolično odprli prenovljeni Hrvatski park. Projekt je vodil Boris Jagodič, samostojni svetovalec na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MOL, zato poglejmo prenovo skozi
njegove oči.
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Konec aprila smo v JP Žale zaključili s projektom redne širitve pokopališča, s katero smo pridobili novih 1700 žarnih grobov na površini
5000 m2. K sodelovanju smo ponovno povabili arhitekta Marka Mušiča, ki je že leta 1988 zasnoval novi del Žal; vnovično širitev je predvidel v obstoječem slogu.
Ob dnevih dediščine evropskih pokopališč, ki potekajo v okviru Združenja kulturno pomembnih evropskih pokopališč (ASCE), smo v JP
Žale prve dni junija organizirali že tradicionalna brezplačna vodenja
po pokopališču Žale.
V JP Žale smo za še lažji dostop do informacij že obstoječa infomata pri Plečnikovi cvetličarni in pri stavbi na Tomačevski cesti 2 nadgradili z iskalnikom grobov, urnikom pogrebov in objavljenimi
osmrtnicami.

Most na Špici

Šmartinski park (foto: Barbara Jakše Jeršič).
vesa. Grdi raček se je začel spreminjati v lepega laboda, prve svetilke in klopce pa so takoj privabile okoliške stanovalce.
Park je "svoje potke" uradno odprl 24. aprila, vendar njegova podoba še ni dokončna. V prihajajočih mesecih bomo nadaljevali z urejanjem površine ob zidu, odstranili bomo zadnje ostanke vrtičkarstva,
položili novo travo ter ob poti postavili še dodatne luči in klopce.
Uredili bomo tudi parkirišče pred Žalami ter v prihodnje postavili še
igralne površine za najmlajše in paviljon pred bencinsko črpalko.

Novo žarno pokopališče

Takole živahno je bilo na mostu pri Špici že takoj po odprtju.
Bilo je že davnega leta 1780, ko so po osmih letih končali gradnjo
3170 metrov dolgega prekopa ob Ljubljanici, ki ga je zasnoval – in
tudi vodil dela – Gabrijel Gruber. Leta 1828 so s prekopom v Mostah
prerezali zavoj Ljubljanice, staro strugo med Mostami in Kodeljevim
zasuli, ime Gruberjev prekop pa se je udomačilo tudi za del nekdanje Ljubljanice in sedanje sotočje.
Od 7. maja se lahko čez Gruberjev prekop pri Špici sprehodimo ali s
kolesom zapeljemo prek novega mostu, ki je ne le pomembna pridobitev v smislu skrajšanja poti iz središča mesta do Ižanske ceste,
temveč tudi prava paša za oči, še posebej s poti ob vodi in s plovil,
saj od brega do brega sega v loku.
Projekt postavitve mostu, razvite dolžine 47 metrov, je vodila Služba
za razvojne projekte in investicije MOL, ki bo celovito ureditvijo območja Špice zaključila v letu 2010.
Kot kaže, so Ljubljančke in Ljubljančani most res že nestrpno pričakovali, saj se je odprtja udeležilo skoraj tisoč ljudi.
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Vsaka podrobnost šteje
Slavnostna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je eden izmed vsakoletnih pomembnejših protokolarnih dogodkov. Ob tej priložnosti se spomnimo osvoboditve Ljubljane, počastimo mestni praznik in podelimo najvišja priznanja mesta Ljubljane. Ker gre
za organizacijsko kar zahteven podvig, se v Odseku za mednarodne odnose in protokol
nanj pripravljamo pravzaprav vse leto.

imenovanja, je potrebno pripraviti besedila
listin; le ta odobri župan, s kaligrafsko pisavo pa jih izpišeta akademski slikar prof. Lucijan Bratuš in arhitektka Mojca Cejan.
Sledi izbira cvetličarja, ki poskrbi za okrasitev govorniškega pulta in odra. Pomembna
je tudi odločitev, kdo nas bo po koncu slovesnosti razvajal s kulinaričnimi dobrotami. Letos smo želeli ponuditi nekaj novega in smo
k sodelovanju povabili gostilno As iz Ljubljane in Hišo Franko iz Kobarida. Odlično so se
izkazali!
Ko se seja približuje, so priprave na vrhuncu
in vročina v “protokolu” narašča. Preveriti
moramo, ali je vse pripravljeno: dimenzije
šotora, število stolov, ozvočenje, velikost
odra, cvetje … Za nagrajence rezerviramo salon grajske kavarne; pokličemo vsakega posebej, se dogovorimo o prihodu in se
pozanimamo, s kom bodo prišli, da jih lahko
ustrezno posedemo.

Na dan dogodka nas čakajo še zadnja usklajevanja (Tanja, Emina, Bernarda in Bistra smo staknile
glave) in priprave: na stole pritrdimo listke z imeni; preverimo, ali so zastave postavljene v pravilnem vrstnem redu, ali je na parkirišču vse "pod kontrolo", ali bodo gostinci pravočasno gotovi s
hrano in pijačo, ali so vsi nastopajoči že prišli … (foto: Domen Pal)
Začeli smo januarja z določitvijo točnega
dneva in ure dogodka. Ker je bila letos na 9.
maj sobota in je ta dan potekal tudi pohod,
smo izbrali petek, 8. maj, ob 13. uri. Sledila
je rezervacija prostora za polovico od skupno približno sedemsto vabljenih. Zadnja tri
leta potekajo seje v šotoru na dvorišču Ljubljanskega gradu. Ko določimo "kaj, kdaj in
kje", se lotimo priprave vabil: potrebujemo
besedilo, oblikovalca, tiskarno in do zadnje
podrobnosti dodelan seznam vabljenih; vabila so poimenska, zato je natančnost pri pisanju imen in priimkov ter nazivov nepogrešljiva.

Ker gre za slavnostni dogodek, veliko pozornosti namenimo izbiri moderatorke in kakovostnega kulturnega progama. Določiti
moramo število nastopov, izbrati nastopajoče, se z njimi dogovoriti za točke, ki jih bodo izvajali, in seveda za honorar.
Na seji poskrbimo tudi na tolmačenje v znakovni jezik; za vabljene veleposlanike pa smo
županov govor in seznam nagrajencev z obrazložitvami tokrat predhodno prevedli v angleščino.
Pri pripravah zelo dobro sodelujemo s predsednico komisije za priznanja prof. dr. Mileno Milevo Blažić. Ko mestni svetniki potrdijo

… in nenazadnje, poskrbimo še za naš urejen izgled (Predragu je ponagajala kravata in Barbara
mu je priskočila na pomoč) (foto: Domen Pal).
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… na grad prinesemo župansko verigo (Barbara je pomagala županu, saj je veriga precej
težka), mape z listinami, nagrade, plakete,
mape s prevodi …
Oh, ta sedežni red! Kljub prošnji, napisani na
vabilu, naj se povabljeni gostje pravočasno
prijavijo, na to mnogi pozabijo. Ali se prijavijo zadnji dan. Ali pa odjavijo. Ko imamo že
vse pripravljeno, še vedno prihajajo klici s
potrditvami in opravičili. Zato pri pripravi sedežnega reda ne pozabimo na "rezervo".
Slavnostna seja MS MOL je dogodek, ki se
mu v "protokolu" posvetimo z vso odgovornostjo in se trudimo, da je dobro pripravljen.
Čestitke in zahvale nam veliko pomenijo, saj
dokazujejo, da smo uspešno opravili svoje
delo. Dobrodošle pa tudi vse dobronamerne
kritike, kajti pomenijo le to, da bomo drugo
leto še boljši.
Odsek za mednarodne odnose in protokol
MOL

Prijazno mesto gradimo z malenkostmi
Župan MOL Zoran Janković, predsednik Zveze delovnih invalidov
Slovenije Drago Novak in predsednik Društva invalidov Ljubljana
Center Anton Kastelic so 31. marca 2009 podpisali Dogovor o
vključitvi Mestne občine Ljubljana v izvajanje projekta za pridobitev listine "Občina po meri invalidov".
Naloge MOL pri uresničevanju omenjenega projekta so konkretizirane v Akcijskem načrtu za izenačevanje in uresničevanje enakih
možnosti oseb z oviranostmi v MOL od 2008 do 2010, ki je bil sprejet
na 22. seji Mestnega sveta MOL 24. novembra lani in vključuje tudi
analizo stanja.
Želel bi poudariti, da smo – ne glede na formalno določene naloge –
za dejansko in uspešno udejanjanje sprejetih zadolžitev odgovorni
vsi deležniki lokalne skupnosti, tako javna podjetja in zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL, kot tudi preostala mestna uprava in sleherni meščan.
Ljubljana se počasi, a vztrajno spreminja v vsem njenim prebivalcem
in obiskovalcem prijazno mesto, s čimer resnično postaja prava evropska prestolnica. A za vsaj približno normalno funkcioniranje oseb z
oviranostmi bo v mestu potrebno postoriti še marsikaj. Manjko dostopnih prostorov v javni rabi, nedostopnost sanitarij, upravnih prostorov in informacij, pomanjkljivosti pri javnem prevozu, neustrezen
dostop do nabrežja Ljubljanice … so le kamenčki v mozaiku do lepše
in prijaznejše Ljubljane.
Odprtje novih javnih sanitarij za gibalno ovirane osebe in previjalnice v stavbi Kresije, prenova tlakov, urejanje letnih vrtov gostinskih lokalov in odpravljanje arhitekturnih ovir so že uresničeni ukrepi, s
katerimi prestolnica ogromno pridobiva. Ob živahni prenovi in rasti
mesta pa je predvsem pomembno, da se zavedamo potreb meščanov, s katerimi se srečujemo v našem vsakdanu.
Toplo vam polagam na srca: vodilo pri vašem delu naj vam bo pozornost vsaki najmanjši malenkosti, s katero lahko nekomu olajšate živ-

Društvo invalidov Ljubljana Center je našlo 135 ovir, ki jih bo potrebno
odpraviti. Ko bo to urejeno, bo Ljubljana postalo prvo glavno mesto v
Evropi, ki bo pridobilo to listino. »Zadovoljen sem, da so se zadeve tudi
na tem področju začele premikati. Še bolj vesel pa bom, ko bomo lahko
napisali, da imamo samo še pet ovir ali pa nobene več,« je ob podpisu
dogovora dejal župan.
ljenje. Namreč, zatiskanje oči in ignoranca sta dolgoročno veliko
dražja za vse nas, tako celotno lokalno skupnost kot posameznike!
Naj še spomnim na delovanje Sveta za odpravljanje arhitekturnih in
komunikacijskih ovir pri MOL, ki bdi nad predmetno problematiko in
kjer dobite vse informacije o uresničevanju akcijskega načrta in zahtevah oseb z oviranostmi. Z največjim veseljem vam bomo prisluhnili in priskočili na pomoč!
Sašo Rink, mestni svetnik MOL

Napišite otroku pismo
Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju s partnerji (Gustav film,
Pionirski dom in Kinodvor) konec marcaorganizirala večer, posvečen
človeški komunikaciji in odnosom z naslovom Pismo otroku. Večer je
bil darilo sodelavkam in sodelavcem MOL, ki se pri delu srečujejo z
otroki in družinami. Udeležili so se ga predvsem zaposleni v šolstvu
in na področju sociale in zdravstva ter predstavniki občine podžupan
Jani Möderndorfer, načelnik za kulturo Uroš Grilc in načelnica oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič.
Na hodniku pred Festivalno dvorano smo si ogledali priložnostno razstavo pisem otrok staršev in staršev otrokom. Bolj ali manj nerodno,
dobrosrčno ali enostavno zapisane besede so nas popeljale v našo
lastno preteklost, otroštvo, spomin na nekaj vsakdanjega, kot je bilo
pismo, pa vendar ganljivega.
V pogovoru o odnosih med otroki in starši so sodelovali Gabi Čačinovič Vogrinčič, Manca Košir, Borut Peterlin in Ivana Gradišnik, povezovala pa ga je Tina Košir. Rdeča nit pogovora je bila komunikacija
med otroki in starši, tista posebna, s katero bi drug drugemu zares
pogledali v srce.
Nekateri družinski terapevti priporočajo: napišite otroku pismo.
Polni vtisov iz pogovora smo si ogledali še film Otroci Vlada Škafarja – filmsko pismo, ki združuje intimne pogovore z naključnimi tujci
in osebna pisma, ki premišljujejo utrinke življenja, zbrana in naslovljena otroku. Verjemite, film Otroci zadane v srce.

Foto: Nada Žgank
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Knjigo v roke!
Naslednje leto bo Ljubljana "dihala s knjigami" – od 23. aprila 2010
do 23. aprila 2011 bo nosila prestižen naslov Svetovna prestolnica
knjige, ki so ji ga visoki predstavniki Unescove komisije podelili junija lani. Mesto bo utrdilo svoj knjižni sloves, spodbujalo nove in
inovativne načine povezovanja mesta z branjem ter gostilo avtorje z
vseh svetovnih celin.

Ljubljano so v konkurenci Dunaja, Lizbone,
Rige, Sankt Peterburga, Wellingtona in Guadalajare izbrali zaradi tehtno pripravljene
prijave ter pestrega in zaokroženega programa, ki uživa široko in zavzeto podporo vseh
protagonistov na knjižnem trgu: založnikov,
knjigarnar in knjižničarjev. Kandidaturo smo
oblikovali v tesnem sodelovanju s predstavniki stanovskih društev na področju knjige in
prepričani smo, da je bilo skupno navdušenje
tudi razlog za naš uspeh.
Zavedali smo se, da smo si zadali zahtevno
nalogo, ki pa je hkrati izjemna priložnost, da
se Ljubljana s svojo bogato literarno tradicijo predstavi svetovnemu občinstvu. Čestitke,
ki smo jih prejeli po imenovanju, so pokazale, kako Slovenci cenimo knjigo in branje ter
koliko je različnih načinov za njuno promocijo in širjenje.
Naša prva naloga je bila izbira celostne podobe projekta. Izvedli smo vabljeni natečaj,
na katerega so se z navdušenjem odzvali trije priznani slovenski oblikovalci Radovan
Jenko, Robert Žvokelj in Petra Černe Oven.
Strokovna komisija, ki je ocenjevala prispele
predloge, je s težavo izbrala najboljšega, saj
so vsi predlogi na inovativen način zajeli idejo knjige in branja, kot najboljšega pa je iz-

brala predlog Petre Černe Oven. Vse prispele predloge smo predstavili februarja letos
na razstavi v Steklenem atriju Mestne hiše.
Da bo Ljubljana nosila naslov Svetovna prestolnica knjige 2010, je odmevalo tudi v
strokovnih krogih, saj smo že poleti prejeli
precej predlogov za izvedbo različnih projektov za spodbujanje branja in promocije knjige. Odločili smo se, da bomo program
pripravili na način, ki bo sodelovanje omogočal kar najširšemu krogu ustvarjalcev na
področju kulture. Jeseni 2008 smo objavili
Javno povabilo k zbiranju predlogov za oblikovanje programa v okviru SPK 2010, ki je bilo informativne narave ter nam bo služilo kot
podlaga za pripravo javnih razpisov in pozivov za dokončno oblikovanje programa. Odziv na povabilo je bil izjemen, saj smo prejeli
kar 209 predlogov.
Največja prireditev na področju knjige v letu 2010 zahteva precej organizacije, zato je
župan imenoval organizacijski odbor, v katerega smo vključili predstavnike stanovskih
društev na področju knjige, strokovnjake s
tega področja, predstavnike javnih zavodov,
Ministrstva za kulturo in Javne agencije za
knjigo RS. Za širitev prepoznavnosti slovenske književnosti doma in v svetu ter dvig
14

ugleda Ljubljane kot svetovne prestolnice
knjige in mesta kulture ter kulturnega središča države Slovenije pa je župan v častni
odbor povabil pisatelja Borisa Pahorja, ministrico za kulturo Majdo Širca, pisatelja dr.
Matjaža Kmecla, dr. Manco Košir, pesnika
Toneta Pavčka ter predsednika Društva slovenskih pisateljev Slavka Pregla. Počaščeni
smo bili, da je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk sprejel častno pokroviteljstvo nad projektom.
Zamisli, načrtov in delovne vneme imamo
veliko! Prav zdaj pripravljamo javni razpis za
izbor izdajatelja projekta novega kulturnega
štirinajstdnevnika, s katerim želimo spodbuditi nastajanje vrhunskega kulturnega časnika, ki ga nedvomno potrebujemo. Poleg tega
bomo objavili javni poziv za zbiranje predlogov za pripravo programa Ljubljana – svetovna prestolnica knjige, s katerim bomo
predlagatelje pozvali k prijavi projektov za
širjenje bralne kulture in pomena knjige ter
k izvedbi svetovnega kongresa "Knjiga kot
nosilka razvoja človeštva" in literarnega festivala, ki bo v mesto prinesel besede z vseh
svetovnih celin.
Na Ribjem trgu bo vrata odprla Trubarjeva
hiša literature, prostor srečevanja, pogovorov in prireditev o knjigi, skratka prostor, ki
ga prestolnica knjige zagotovo potrebuje in
že dolgo pogreša.
V aprilu smo Ljubljančanke in Ljubljančane s
plakati obvestili, da bo naša prestolnica na-

slednje leto tudi Svetovna prestolnica knjige.
Jesen pa bo čas, ko bomo oblikovali program
celotne prireditve in odprli informacijsko pisarno na Stritarjevi ulici, delovati pa bo začela tudi spletna stran SPK 2010.
Oddelek za kulturo MOL

Festivalsko poletje 2009
Med 6. julijem in 27. avgustom se bodo pod okriljem Festivala Ljubljana 2009
zvrstili številni izvrstni dogodki, ki bodo pospešili utrip našega glavnega mesta. Pripravili smo pester program, za vse okuse. Zato ne odlašanje, preberite
si več o prireditvah na naši obogateni spletni strani www.ljubljanafestival.si,
vstopnice pa so v prodaji pri blagajni Križank (tel.: 01 241 60 26).
Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek, ki je bil na letošnji
skupščini soglasno ponovno izvoljen za predsednika Evropskega združenja festivalov, je v uvodniku programske knjižice zapisal: »Leto 2009 je evropsko leto kreativnosti in inovativnosti in težko bi našli izraza, ki bi bolje opisala bistvo delovanja
Festivala Ljubljana. V zadnjih letih smo na Festivalu skušali vpeljati nove poslovne
modele, sveže programske oblike, drugačne načine sodelovanja s pokrovitelji in
drugimi podporniki ter nove vire sredstev za pokrivanje vedno višjih programskih
ambicij. Udejanjanje kreativnosti in inovativnosti pa zahteva tudi učinkovito komuniciranje, ki smo ga obogatili s spletnim videoportalom, obveščanjem po SMS-sporočilih ter še kakšno potjo. Seveda pa
nam ne glede na vse sodobne poti komuniciranja ostajajo najpomembnejši
osebni stiki občinstva z umetniki in nepozabna festivalska doživetja.«
Letošnja programska novost so glasbena delavnica Interpretacija samospeva
ter glasbeni delavnici za otroke pod
vodstvom dirigenta Uroša Lajovica in
opernega režiserja Rocca, na katerih se
bodo lahko pobližje spoznali z umetniki in umetniškim procesom pred premiero nove opere Apotekar Josepha
Haydna. Festivalski čas bosta popestrila Film pod zvezdami – letni kino na
Ljubljanskem gradu in XII. mednarodna
likovna kolonija v Križankah s selektorjem Tomom Vranom.

Uvod v festivalsko poletje bo 29. 6. zaznamoval koncert
brazilskega kitarista in vokalista Gilberta Gila.

Izvrstni Londonski simfonični orkester, ki ga vodi šef dirigent Valerij Gergijev, bo nastopil 20. 8.
Eni najbolj priljubljenih oper vseh časov
Verdijevi Traviati v izvedbi Opere in baleta SNG Maribor boste lahko prisluhnili
22. in 23.7. (foto: Ivan Vinovrški).

S pravim rokovskim baletom Pink Floyd bo 6. 7. nastopil baletni ansambel gledališča La Scala (foto: Marco Brescia).

Ogled filma pod
zvezdami je posebno doživetje.

Akademski državni Bolšoj teater iz Rusije bo z uprizoritvam opere Jevgenij Onjegin Petra Ilijića Čajkovskega 25., 26., in 27. 8. sklenil svojo
veliko svetovno turnejo (foto: Damir Yusupov).
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Vsako leto nas je več
9. maj 2009 – praznik prestolnice. Že od ranega jutra (in do večera) na Poti ob žici okoli Ljubljane tisoči pohodnikov (30 tisoč!).
V središču mesta vse pripravljeno za tradicionalni tek trojk. Udeležba rekordna: 172 osnovnošolskih in dijaških ekip na 3 kilometre; 151 trojk na 28 in 1075 trojk na 12 kilometrov. Med njimi
tudi športnice in športniki društva DR MOL, tekaške ekipe Mestne
občine Ljubljana. In kako jim je šlo?

Za tek z nasmehom
Pridružite se organizirani tekaški vadbi za zaposlene v Mestni
upravi MOL, njihove družinske člane in prijatelje … Vsak torek in
četrtek se dobimo ob 19. uri na parkirišču pred Živalskim vrtom,
tečemo pa po Mostecu, Rožniku in PST. Vadba poteka pod strokovnim vodstvom izkušenih trenerjev Jake Fetiha in Bena Piškurja, in sicer v dveh skupinah: izkušeni tekači in tekači začetniki.
Vljudno vabljeni! Več informacij: tatjana.zavasnik@ljubljana.si

Skupaj smo od vraga
Petkovo dopoldne prekine klic. Tatjana mi sporoči, da je Ana, tretja
iz naše trojke, odpovedala udeležbo. »Saj ne more biti res, tek je že
jutri. Kaj pa zdaj?«

Tovarištvo premagalo krče
Borut, Aljaž in Miha (ne čisto pravi molovci, a resni člani DR MOL),
trojka Lovci na Petra (MOL-ovi tekači že vedo, čemu to ime), smo se
za 28-ko letos odločili zato, ker je bil lanski začetek vzpona na Golovec zaradi prezasedenosti PST-ja bolj izziv za živce kot za telo. Pa
čeprav je pot malo, no, v bistvu precej daljša
Strel štartne pištole je odjeknil; baloni so poleteli proti nebu, mi pa po
Wolfovi na Šubičevo in na Slovensko in tako dalje. Začeli smo previdno;
pot je še dolga. No, Borutovega želodca to ni prav nič zanimalo in
težave so se začele že po dveh kilometrih. Vendar sva se z Aljažem vedela, da je Borut nepopustljiv garač, ki se zna pregristi preko tovrstnih
kriz. In res, po kakih desetih kilometrih mu je rahlo odleglo. Tako je vsaj
rekel, čeprav se mi zdi, da mu prav zares ni odleglo še celo soboto.
Drugo na sicer kratkem spisku težav je predstavljalo vedno bolj žgoče sonce – hvala za osvežitve ob progi, predvsem gobice, napite z
vodo, so bile zadetek v polno. V polno pa nas je zadel tudi vzpon na
Orle, ki nam je pobral dobršen del energije; je bila pa senca zelo dobrodošla. Na pobočju Golovca so se zgodili še nepričakovani krči v
Aljaževih nogah, ki so nas – tudi z občasno zvočno spremljavo lastnika nog – spremljali vse do cilja.
Borut je ob tem našel prave besede: »Namen teka trojk je tovarištvo,
kar si, "komandant" Miha, v celoti upravičil, ko si poslušal moje
želodčne vzdihe in čakal Aljaža na razteznih postankih ter naju spodbujal do konca. Prepričan sem, da nas je ta preizkušnja še bolj povezala in da se bomo tudi v bodoče izkazali kot dobri "soborci".«
V cilj smo – glede na neidealno stanje med tekom – z dobrim rezultatom 2:29:40 prišli kot 49. od skupno 102 moških trojk, kar je ravno znotraj časovnega okvira, ki smo si ga postavili kot interni mejnik
zadovoljstva. Trenerju Jaki se je zdelo, da smo si z 2:30:00 postavili
realen cilj, a da imamo še rezervo. Drugi trener ni komentiral, kar pa
ni nič nenavadnega, saj več kot 2-urni sprehodi po tej progi razumljivo pač ne vzbudijo pretiranega zanimanja.
Se pa strinjamo z njima, da je tekaških izzivov še veliko in v tem trenutku verjetno že tečemo kakšnemu naproti …

Naše nasmejane (in zamišljene) punce: Tatjana Zavašnik, Teja Kolenc in
Mateja Vidmar. Mladenič v modrem se je ravnal po načelu: po medaljo
za hitrost čez Šuštarski most.
Začel se je lov na tretjo sotrpinko. Imeli sva srečo, da se nama je, potem ko je "uštimala" varstvo za svoje otroke, pridružila Mateja, sotekačica na MOL-ovih treningih. Bila sem vesela – problem hitro
rešen, a me je malce zaskrbelo, ker sem naenkrat imela ob sebi dve
tekačici, boljši od mene. No, "pustimo se presenetiti".
Po hranljivem zajtrku sem se v soboto odpravila v center; bile smo
dogovorjene uro pred tekmo, saj smo morale prevzeti še štartne številke in čipe ter se ogreti.
Na štartu je bila precejšnja gneča, adrenalin je naraščal in točno ob
9.30 smo v hordi tekačev zdirjale po Stritarjevi. Na Litijski smo že
pošteno čutile sončne žarke in slišale glasno vzklikanje navijačev. Z
zmernim tempom smo nadaljevale do vzpona na Golovec. Ker trase
prej nisem poznala, sem presenečeno ugotovila, da sem trenirala po
precej bolj zahtevnem terenu. To mi je bilo v veliko pomoč, saj me je
kar "neslo". Očitno sem imela dober dan. Tatjana (ki se je prepozno
zbudila in ostala brez zajtrka) in Mateja (ki ni veliko trenirala, saj ni
načrtovala tega teka) sta mi vztrajno sledili. Na vsake toliko sem ozirala za njima in upočasnila, da ju zaradi gneče ne bi čisto izgubila.
Kot kaže se treningi res obrestujejo.
Pot je bila prijetna in vse je šlo kot po maslu. Ko smo se s hriba začele spuščati po kockastem delu proge proti mestu, smo prešerno
klepetale vse do zadnjih nekaj sto metrov. Takrat smo se prijele za roke in jo ucvrle skozi cilj. Zadovoljstvo se je zarisalo na naših licih in
zmagoslavno smo si čestitale za uspeh. Dosegle smo čas 01:20:10
in prišle na 82. mesto od skupno 188 ženskih trojk.
Bile smo dobro usklajena ekipa in vse tri smo resnično uživale v teku. In kot pravi naša Tatjana: »Vsaka zase je najboljša, skupaj pa smo
od vraga.«

Aljaž Sočan (molovec v I. kolenu po Borutu kot njegov sodelavec), Borut
Vidovič (molovec po ženi Vlasti) in Miha Kotnik (molovec v II. kolenu kot
Aljažev sošolec na fakulteti) – z roko v roki na poti in skozi cilj.
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Lep pozdrav iz Berlina
Sodelavke in sodelavci MOL so bili od 21. do 24. maja na izletu v Berlinu, ki ga je
organiziral Sindikat MOL. Svoje navdušenje nad potovanjem so želeli deliti tudi z
nami, zato so v uredništvo Urbana poslali prav posebno razglednico.
Dragi Urban,
tokrat se ti oglašamo iz nemške prestolnice, kjer smo preživeli štiri nepozabne dni. To,
da smo se imeli zelo 'fajn', ti verjetno ni treba prav posebej pojasnjevati, a ne? Te pa
gotovo zanima, kaj vse smo počeli, seveda poleg tega, da smo si privoščili ravno prav
zabave… Kot lahko vidiš, nam v teh štirih
dneh ni ušla prav nobena berlinska znamenitost: dotaknili smo se ostankov zidu, ki je
Nemčijo delil na dva svetova, občudovali
Brandenburška vrata, skozi 'špranjo' smo
kradli pogled na Reichtag, ki je bil zaradi
praznovanja zaprt za javnost, Berlin smo si
ogledali tudi iz ptičje perspektive iz Fernsehturma, si privoščili kosilo na Alexanderplatzu, se navduševali nad mestno
underground sceno, v Potsdamu pa nas je
očaral Sanssouci, najljubši dvorec pruskega
kralja Friderika II Velikega.
Brez komentarja.
Skratka, bilo je res luštno in se že veselimo prihodnjih dogodivščin.
Tvoji molovci
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Nagradna križanka

Rešeno nagradno križanko pošljite najkasneje do 8. julija 2009 v uredništvo glasila Urban, Javni holding Ljubljana, Vodovodna cesta 90,
1000 Ljubljana, s pripisom URBAN – NAGRADNA KRIŽANKA. Ne pozabite napisati tudi vaših podatkov!
Izžrebali bomo tri nagrade, ki jih tokrat podeljuje Festival Ljubljana:
1. nagrada: 2 vstopnici za ogled operne predstave Traviata (Opera in balet SNG Maribor), 22. julija 2009 v Križankah
2. nagrada: majčka Festival Ljubljana
3. nagrada: dežnik Festival Ljubljana
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Sodelavci sodelavcem za lepši dan
V prvih mesecih letošnjega leta je bila štorklja v
Mestni hiši res zelo zaposlena: dve sodelavki sta
prvič postali mamici, ena sodelavka drugič, sodelavec pa vnovič očka.
Tako iskreno čestitamo Mateji za Elo, Nuši za Jašo,
Mateji za Nikki in Bojanu za Marušo.
Želimo veliko družinske sreče z vašimi sončki!

Otroške norčije

Sodelavke in sodelavci z Magistrata

»Ko mamice ni doma, najraje pospravljam kopalnico,« pravi
Živin (JSS MOL) sinko Maj

Čestitajte tudi vi!
Če želite tudi vi sodelavki ali sodelavcu čestitati ob kakšni
posebni priložnosti ali se morda zahvaliti, imate za to v
Urbanu odlično priložnost. Pišite na: urban@jh-lj.si.

Draga naša Alenka!
Prešeren smeh in toplina, ki sije iz tvojih oči, spominjata na svileno mehkobo kašmirja. Neguj to dragocenost! Večkrat se preseneti in se sprehodi skozi
nasad dišečih vrtnic ob navihanem žvrgolenju ptic.
Naj ti svetilnik žari in kaže pot, če te kdaj začne objemati gosta megla. Tvegaj in uživaj, kajti ves svet je
pred teboj, da uresničiš svoje sanje! Potrudi se po
svojih najboljših močeh, do bo ljubezen vodnik
vseh tvojih poti.
Vse najboljše!
Punce iz OOJ

Draga
Polona,
za tvoja mlada in
okrogla leta ti želimo
vse najboljše.
Sodelavke in sodelavci
Javnega Holdinga
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Obogatite Urbana z vašimi prispevki!
Urban je glasilo vseh nas, ki smo del velike mestne družine. Veseli bomo, če nam ga boste
pomagali soustvarjati!

Zagotovo se vam je na delovnem mestu, na sprehodu po mestu, na počitnicah ali pa na nedeljskem izletu že pripetila kakšna prigoda, ki jo radi pripovedujete – zapišite jo in jo delite z najširšim krogom sodelavk in sodelavcev! Ste bili na potovanju? Odlično, strnite vtise
v reportaži in nam jo pošljite! Imate nenavaden hobi? Tudi to nas zanima! Ustvarjate? Predstavite nam vaše umetniške stvaritve! In še in še bi lahko naštevali …
Z vašo pomočjo bo Urban še pestrejši, zato vljudno vabljeni k pisanju.
Naslednja številka izide septembra!

Naklada
Glasilo izhaja štirikrat letno
v nakladi 3.300 izvodov

Naslovnica
Cvetoči utrinek
iz Šmartinskega parka
(foto: Barbara Jakše Jeršič)

Fotografije
Miha Fras

Produkcija in tisk
LALITA, d.o.o.

Prelom
Ma3ca

Uredništvo
Tjaša Ficko
Petra Filipič Čop
Mojca Kuk
Rechelle Narat
Valter Nemec
Darja Pungerčar
Slavica Radovanović
Janja Rozman
Špela Verbič Miklič
Franc Vizjak

Urednici
Nina Uratarič
Justina Simčič

JAVNI HOLDING
Ljubljana, d.o.o.,
Vodovodna cesta 90,
1000 Ljubljana
Tel.: 01 474 08 23
urban@jh-lj.si
www.jh-lj.si

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

urban@jh-lj.si

