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Gospodarsko razstavišče je bilo polno zabave željnih ...
Blažen med ženami;)))

Zabava pod odrom ...

... in na njem.

Novoletno
srečanje
Čeprav nam je pomlad že na široko
odprla vrata, še ni prepozno,
da se spomnimo novoletnega
srečanja zaposlenih, ko smo že
četrtič zapored rajali
na Gospodarskem razstavišču.
Tudi tokrat je bilo poskrbljeno
za različne glasbene in
gurmanske okuse.
Vsak je našel
nekaj zase - ples,
pogovor, srečanje
starih prijateljev
in znancev – predvsem
pa nekaj uric
sproščene zabave.
Znova se dobimo
ob letu osorej!
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Zimska pravljica ob
prihodu na
novoletno druženje.

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
Kot zvezda na nebu …
(Tone Pavček)

Draga sodelavke,
ob 8. marcu vam želimo,
da bi vedno našle
dovolj časa in energije
za sledenje svoji zvezdi
in nikoli pozabile,

kako enkratne ste!

Vaš Urban
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No, pa je vendarle na vidiku…pomlad! Novo rojstvo, nov začetek! Nova
energija! Kako neverjetno narava poskrbi za pravo ravnovesje. Dajmo,
sledimo ji! Uglasimo se z njo. Da pa ji bomo lažje sledili, moramo kdaj
pa kdaj kaj počistiti vsak pri sebi. Znebimo se stvari, ki nas po nepotrebnem begajo, znebimo se slabe energije, ki nas kdaj zajame, znebimo
se negativnih misli…in zadihajmo svobodno. Da bo naše čudovito mesto
tudi zadihalo s polnimi pljuči, smo pripravili očiščevalno akcijo, ki jo že
tradicionalno imenujemo Akcija za Lepšo Ljubljano. Vljudno vabljeni, da
se akciji, ki bo potekala marca in aprila, pridružite tudi vi, drage bralke
in bralci Urbana. Da bo v takšnih akcijah vse manj ostalo za spomladansko čiščenje, pa moramo poskrbeti sami skozi vse leto. Da bomo pravilno
in vestno ločevali odpadke, smo vam tokrat pripravili nekaj pojasnil in
nasvetov, da bomo lažje in bolje skrbeli za okolje.
Prišel pa je tudi 8. marec, mednarodni dan žena. Tokrat vam predstavljamo celo četo aktivnih, pogumnih in uspešnih žensk, katerim lahko le
vzkliknemo »Bravo punce!« A ne fantje, treba je priznati, da brez nas
pač ne gre. Vsekakor pa tudi me isto trdimo za vas, zato predstavljamo
tudi nekaj drzne in uspešne moške energije. Pomlad je mogoče čas, ko
si bomo še večkrat priznali, da eden brez drugega ne moremo in začutili
hvaležnost, da se imamo.
Tako kot vsak letni čas, tudi pomlad prinaša s sabo skrivnost, ki pripada
le njej. Skrivnostna in nežna je v svojem nemiru, kipenju in skritem razvratu. Mene večkrat napolni s hvaležnostjo za lepoto, ki je povsod okoli
nas. Toliko jo je, da kdaj pa kdaj kar zaboli. Za vsakega drugačna, pa
pravzaprav za vse ista. Včasih, ali velikokrat življenje od nas zahteva, da
se jo šele naučimo videti. Ne upirajmo se! Občutek je veličasten!
Odplešimo torej skozi pomlad, mogoče kakšen valček ali tango, in se
znova pozdravimo, ko nas bodo vroči ritmi salse in rumbe odpeljali proti
poletju.

Justina Simčič
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Načrti javnih podjetij v letu 2011
Z največjo reorganizacijo sistema v zgodovini družbe, izvedeno v preteklem letu, je
tudi Javni Holding Ljubljana prevzel velik del odgovornosti za nemoteno poslovanje
javnih podjetij in zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarskih javnih služb.
Ob tem zavedanju bomo gradili predvsem na visokem strokovnem delu in povezovanju s temeljnimi procesi. Ob tem so postavljeni konkretni cilji kot npr. implementacija dodatnih funkcionalnosti SAP, oblikovanje skupnega podatkovnega centra,
enotno in kakovostno poročanje za poslovno odločanje, uvedba e-izvršb v pravni
službi, doseganje nižjih cen in racionalizacij pri izvedbi javnih naročil in ponujanje
strokovnih storitev tudi zunanjim poslovnim subjektom. S podpornimi procesi bomo
predvsem skrbeli za nemoteno izvajanje storitev javnih podjetij in zagotavljali stabilno oskrbo uporabnikov.
Konec leta 2010 je bilo v Javnem Holdingu 211 zaposlenih. V letošnjem letu je načrtovano zmanjšanje števila zaposlenih zaradi predvidenih upokojitev.

JP Vodovod-Kanalizacija
Osnovno poslanstvo družbe je nemotena
oskrba prebivalcev z zdravstveno neoporečno pitno vodo in odvajanje odplak,
ki jih je treba pred izpustom v naravo
očistiti v skladu z okoljskimi predpisi.
V sledenju osnovnemu poslanstvu so v
družbi med drugim načrtovali zamenjavo 6,2 km vodovodnega omrežja, celovito obnovo 2 % vodovodnih priključkov
(810 celovitih obnov), zamenjavo 1,5 km
in gradnjo 7,2 km kanalov, nadaljevanje
sanacije v vodarni Brest, začetek daljinskega odčitavanja porabe vode (pilotni
projekt je načrtovan na enem zaključenem merilnem območju), pripravo dokumentacije za nadgradnjo Centralne
čistilne naprave (CČN), zaključek aktualnega kohezijskega projekta hidravličnih izboljšav kanalizacijskega sistema in
pripravo novega kohezijskega projekta,
nadaljevanje projekta INCOME itd.
Finančni okvir: Prihodki so načrtovani
v višini 42,8 mio EUR, celotni odhodki
pa v višini 40,3 mio EUR. Čisti dobiček
je načrtovan v višini 2 mio EUR. 68,1 %
prihodkov izhaja iz obvezne gospodarske javne službe, 14,6 % iz ravnanja z
idustrijskimi odplakami, ki je tržna dejavnost, ostalo pa sestavljajo drugi prihodki.

Foto: arhiv projekta- CC WaterS
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Kadri: Konec leta 2010 je bilo v družbi
377 zaposlenih. V letu 2011 načrtujejo
okrepitev z 10 zaposlenimi. Poleg ostalih
potreb v temeljnih procesih načrtujejo
zaposliti izvajalce, ki bodo pripraviljali
projektno dokumentacijo za naložbe.
Oblikovanje lastne projektivne skupine
načrtujejo zaradi slabih izkušenj z zunanjimi izvajalci.

Energetika Ljubljana

Energetiki Ljubljana načrtujejo obnovo
štirih vročevodnih kotlov in enega parnega kotla ter zamenjavo gorilnika v
vročevodnem kotlu. Te prenove predstavljajo preureditev kotlovskih naprav
za uporabo goriva ekstra lahkega kurilnega olja in ukinitev gretja na mazut.
Emisijske vrednosti se bodo ob tem še
znižale. Poleg tega poteka tudi rekonstrukcija štirih rezervoarjev za mazut v
rezervoarje za hranjenje lahkega kurilnega olja.
Za leto 2011 načrtujejo tudi izgradnjo
polnilne postaje na lokaciji LPP ter povezovalni plinovod od postaje Verovškova do lokacije polnilnice. Nova polnilna
postaja bo namenjena oskrbi avtobusov
in službenih vozil javnih podjetij, pa
tudi za javno uporabo.
Širitev vročevodnega omrežja bo izvedena le na območju MOL, medtem, ko
je izgradnja plinovodnega omrežja načrtovana tudi v sosednjih občinah (skupaj 15,5km).
Finančni okvir: Načrtovan čisti poslovni
izid za leto 2011 znaša 11,6 mio EUR.
Načrtovana je menjava deleža v družbi
Geoplin. Računovodsko gledano bo učinek prodaje Geoplina pomembno vplival
na izkaz poslovnega izida, pri tem pa ne
bo realnega denarnega toka. Ob predpostavki, da družba ne bi izkazovala navedenega finančnega prihodka in odhodka
prodaje oziroma menjave deleža v Geoplinu, bi načrtovani končni izid družbe
znašal 4,3 mio EUR.
Kadri: Konec leta 2010 je bilo v podjetju 329 zaposlenih, načrt konec leta
2011 pa je 332 zaposlenih (načrtovana
je zaposlitev treh inženirjev).

Energetika Ljubljana oskrbuje Ljubljano
in sosednje občine s toploto, zemeljskim
plinom in daljinskim hlajenjem. V prihodnje bodo vse več pozornosti namenili
tudi storitvam povezanim z učinkovito
rabo energije (URE) in obnovljivimi viri
energije (OVE). Že v septembru 2010 je
Energetika Ljubljana vstopila v lastniško
strukturo družbe TE-TOL in z nakupom
poslovnega deleža MOL pridobila 35,43 %
delež. V teku je realizacija programa
prodaje oziroma menjave kapitalske
naložbe v družbi Geoplin in pridobitev
poslovnega deleža TE-TOL. Program
vsebuje dokapitalizacijo (v letu 2010 je
bila izvedena delna v znesku 5 mio EUR,
drugi del pa je predviden za leto 2012)
in menjavo deležev, ki je predvidena v
letu 2011. Z opisanimi ukrepi bodo dosegli optimalno tehnološko povezanost,
kar je še posebej pomembno v obdobju,
ko obe družbi načrtujeta obnovo dotrajanih proizvodnih virov. Do leta 2012 v

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Foto: arhiv Energetika Ljubljana

Snaga Javno podjetje
Dejavnost Snage pokriva pet različnih
področij:
- zbiranje in prevoz odpadkov,
- odlaganje odpadkov,
- urejanje in čiščenje občinskih cest v
Mestni občini Ljubljana,
- urejanje in čiščenje javnih zelenih po-

vršin v Mestni občini Ljubljana,
- urejanje javnih sanitarij v Mestni občini Ljubljana,
- proizvodnja električne energije,
- plakatiranje.
Družba bo še nadalje posvečala veliko
pozornost zadovoljstvu uporabnikov,
zaposlenih in področju varstva okolja.
Poudarjajo, da se zavedajo, da so tukaj
zaradi strank, ki jih ocenjujejo po njihovem vsakodnevnem delu. Še naprej
bodo sledili viziji »Hočemo biti najboljši«, vendar se je potrebno ob tem zavedati, da bo leto 2011 zahtevalo tudi
dovolj prilagodljivosti. Glavni strateški
cilji Snage so usmerjeni k zmanjševanju
količine odloženih odpadkov z ločenim
zbiranjem, procesiranjem in sortiranjem
odpadkov in s tem k izboljšanju varstva
okolja. Z vzpodbujanjem ločevanja odpadkov in uvedbo predelave odpadkov
želijo doseči, da se količina odloženih
odpadkov zniža na 20 %.
V letošnjem letu je skupna načrtovana
vrednost investicijskih naložb 8,1 mio
EUR, od tega 0,7 mio EUR v obnove in
nadomestitve ter 7,4 mio EUR v razvoj.
Največji delež med načrtovanimi investicijami predstavlja naložba v izgradnjo
kompleksa Snaga, kjer je načrtovana selitev upravne zgradbe s Povšetove 6 na
območje Ceste dveh cesarjev.
Finančni okvir: Celotni prihodki so načrtovani v višini 33,9 mio EUR, odhodki
pa v višini 38 mio EUR. Načrtovani čisti
poslovni izid za leto 2011 znaša 4 mio
EUR izgube. Glavni vzrok takšnega rezultata je znaten porast stroškov, ki niso
neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti.
Kadri: Število zaposlenih konec leta
2010 je bilo 462, za leto 2011 je načrtovanih 515 zaposlenih. Največ sprememb
v številu zaposlenih je predvideno na
področju urejanja in čiščenja zelenih
površin zaradi predvidenega izvajanja
dejavnosti v lastni režiji. Zaradi predvidenega začetka rednega obratovanja čistilne naprave je načrtovana zaposlitev
strokovnega delavca.

Foto: Miha Fras

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet

Foto: Nada Žgank

Cilj delovanja javnega podjetja LPP ni
ustvarjanje dobička, temveč nudenje
najboljših storitev občanom. Načrt je
sestavljen na teh temeljih, vendar pa
poskuša poiskati tiste rešitve, ki bodo
podjetju pomagale ustvarjati relativno manjšo izgubo, ki to javno podjetje
spremlja že vrsto let. Poleg doslednega
spremljanja vseh stroškov, bo posebna
skrb namenjena tudi iskanju skupnih
rešitev z lokalno skupnostjo o zagotavljanju boljše prometne ureditve, kar
bo omogočilo hitrejši prevoz in večje
zaupanje potnikov. Z Ministrstvom za
promet načrtujejo sklenitev dogovora o
vzpostavitvi testnega področja za enotno vozovnico. Enotna vozovnica, nižja
cena prevoza na medkrajevnih linijah in
večja ponudba avtobusov je predpogoj,
da bi se več ljudi pripeljalo z javnimi
prevoznimi sredstvi iz okolice v Ljubljano. Na takšen način bi izboljšali prihodek iz prodaje in obenem zmanjšali
obremenjenost cest z osebnimi vozili.
Glavni poudarki načrta:
- nakup 20 enojnih plinskih avtobusov
dolžine 12 m,
- vzpostavitev metanske polnilnice v sodelovanju z Energetiko Ljubljana,
- vzpostavitev integriranega javnega
prevoza,
- objava postajališčnih voznih redov.
Plinski avtobusi, ki so za nakup načrtovani v novembru, bodo izboljšali vozni
park, hkrati pa so zelo dobrodošli za
okolje, saj ga neprimerno manj onesnažuje. Ob nakupu avtobusov na plin bo
vzpostavljena tudi metanska polnilnica, kjer bo proces organiziran tako, da
bodo vozniki samo polnili gorivo v vozila. Vzpostavitev integriranega javnega
prevoza je predpogoj za vzpostavljanje
takšnih pogojev, da bi se za uporabo
mestnega potniškega prometa v prihodnosti odločilo dodatnih 15 mio potnikov. Dodatni potniki so edini realni vir

za povečanje prihodka iz poslovanja.
Za višjo kakovost storitev pa se načrtuje tudi več rešitev, ki bodo izboljšale
informiranost in obveščenost potnikov.
Ena izmed njih je objava postajališčnih voznih redov, ki so se ravno v teh
dneh začeli nameščati na postajališčih.
Finančni okvir: Prihodki so načrtovani v
višini 33,9 mio EUR. 61 % teh prihodkov
predstavljajo prevozi v mestnem potniškem prometu, 18 % subvencije (MOL
letos v proračunu načrtuje subvencijo
v višini 5,5 mio EUR, primestne občine
pa 0,5 mio EUR), 8 % prispevajo tehnični
pregledi, dobrih 5 % vzdrževanje, ostalo pa so drugi prihodki). Odhodki so v
skladu z varčevalnimi ukrepi načrtovani
v višini 40,7 mio EUR. Med stroški največji delež predstavljajo stroški dela (50
%) in stroški goriva (13 %).
Kadri: Stanje zaposlenih konec leta
2010 je bilo 797, načrt konec leta 2011
pa je 805 zaposlenih (načrtovana zaposlitev novih voznikov)

Bus d.o.o.
Bus d.o.o. je v 100 % lasti LPP-ja. Osnovni cilj podjetja je izvajanje vseh vrst
javnega prevoza v skladu s koncesijsko
pogodbo. Število linij, ki jih opravljajo
v primestnem prometu je 33 v skupni
dolžini 782 km. Poleg tega izvajajo tudi
posebni linijski prevoz potnikov (prevoz
otrok v šolo in domov), ki ga opravljajo
za 12 primestnih šol, ki se nahajajo na
območju mreže linijskih prevozov in za
10 šol, ki spadajo pod MOL.
V letu 2011 načrtujejo nakup 4 primestnih avtobusov in podaljšanje koncesijske pogodbe za linijske prevoze. Število
zaposlenih se ne bo spreminjalo. Konec
leta 2010 je bilo v podjetju 105 zaposlenih.
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Ljubljana mora pokazati vse svoje prednosti
Verjamem, da nove podžupanje Tjaše Ficko ni potrebno posebej predstavljati, saj je v prvem mandatu župana Zorana Jankovića opravljala delo vodje Odseka
za odnose z javnostmi in na tem mestu pustila velik
osebni in strokovni pečat. Po volitvah je sprejela nov
velik izziv – postala je podžupanja, odgovorna za področji korporativnega komuniciranja in prenosa dobrih
praks. Njen pomemben cilj je povečati prepoznavnost
Ljubljane doma in v tujini.

Mercerjeva lestvica
Ena izmed lestvic, ki jo bomo v tem mandatu upoštevali pri
oceni kakovosti življenja v Ljubljani, je lestvica, ki jo vsako leto objavi svetovalna družba Mercer. Nanjo je uvrščenih
več kot 380 mest z vseh koncev sveta.
Na lestvici je do leta 2008 kraljeval Zürich, leta 2009 pa je
prestol prevzel Dunaj, ki je vodilno mesto obdržal tudi lani.
Glede na lestvico se kakovost bivanja v Ljubljani izboljšuje.
Po 82. mestu leta 2008 se je Ljubljana leta 2009 povzpela
za štiri mesta, lani pa še za eno in je zdaj 77.. V prihodnjih
štirih letih se želimo uvrstiti med deset najboljših na svetu.
Lestvica temelji na ocenah 39 dejavnikov, sestavijo pa jo s
pomočjo odgovorov, pridobljenih z anketnim listom, ki so ga
Mercerjevi strokovnjaki zasnovali z večjimi mednarodnimi
podjetji ter drugimi strokovnjaki s področja kakovosti življenja.
Strokovnjaki pri analizi podatkov in sestavi lestvice upoštevajo 10 kategorij. To so gospodarsko okolje, politično, družbeno in kulturno okolje, medicinska in zdravstvena oskrba, šole in izobraževalni sistem, ponudba stanovanj, javna
oskrba in javni promet, možnosti za zabavo in preživljanje
prostega časa ter ponudba potrošniških dobrin in kakovost
naravnega okolja.
Seveda pa se kakovost življenja ne meri samo z uvrstitvami
na različnih lestvicah, najpomembnejše je počutje meščanov in meščank. Ko bomo zadovoljni s svojim življenjem v
Ljubljani, bo podžupanja zadovoljna z opravljenim delom!

Foto: Dunja Wedam

Ob imenovanju za podžupanjo je Tjaša Ficko povedala,
da se Ljubljana uspešno razvija in da bo v prihodnjih letih
dokončno oblikovala in okrepila svojo blagovno znamko
ter se umestila na zemljevid najuspešnejših evropskih in
svetovnih prestolnic. »Po obisku številnih glavnih mest po
svetu ugotavljam, da je Ljubljana med najbolj prijaznimi,
zelenimi in čistimi, kar verjamem, da bomo v prihodnje
še nadgradili, poleg tega pa poskrbeli, da se bo dober glas
našega mesta slišal še dlje«, poudarja podžupanja.
K skupnemu uspehu bo pomembno prispevalo koordinirano in še tesnejše sodelovanje oddelkov, služb, javnih
podjetij in zavodov velike mestne družine ter strokovnjakov z različnih področij. »Osvežili bomo tako interno
komuniciranje kot tudi celostno informiranje prebivalk in
prebivalcev Ljubljane«, pravi podžupanja in dodaja, da
ima Ljubljana precej skritih prednosti, ki jih je treba še
približati meščanom in meščankam ter nato z njimi seznaniti tudi svetovno javnost.
»V domačem okolju smo sodelavke in sodelavci MOL izjemno pomembni ambasadorji Ljubljane, saj področja, na
katerih vsakodnevno delujemo, najbolje poznamo in jih
znamo tudi najbolje predstaviti. Vsakdo med nami ustvarja podobo našega mesta tako na svojem delovnem mestu
kot tudi takrat, ko se o Ljubljani pogovarja s svojimi prijatelji, sorodniki in znanci. Največ, kar lahko naredimo
za najlepše in najbolj prijazno mesto je, da z veseljem
in odgovorno opravljamo svoje delo, skušamo s skupnimi
močmi odpraviti pomanjkljivosti, ki jih opažamo, ob tem
pa se zavedamo pomembne vloge, ki jo ima vsak posamezni član za skupni uspeh celotne ekipe« poudarja Tjaša
Ficko in dodaja: »Če bomo sami znali biti ponosni na svoje
delo in dosežke, ki jih ustvarjamo v dobro Ljubljančank
in Ljubljančanov, bomo z informacijami o našem mestu
lažje navdušili tudi svoje sogovornike«.
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Tjaša Ficko osebno
Zadnji meseci so bili precej naporni. Najprej predvolilna
kampanja, nato pa nov položaj, nove odgovornosti, novi izzivi… Kaj vam je iz tega obdobja najbolj ostalo v spominu?
Predvsem dobra energija sodelavk in sodelavcev, zaradi katere nič od navedenega ni bilo težko in smo še tako zahteven
dan vsi skupaj zaključili z nasmeškom.

Tjaša Ficko // Foto: Miha Fras

Kaj se je s prevzemom novega delovnega področja in funkcije najbolj spremenilo?
Dodatna odgovornost, ki mi je bila zaupana s strani župana,
pomeni tako nadgradnjo mojega dosedanjega dela kot tudi
širitev na nekatera nova področja, na katerih doslej nisem
aktivno delovala, kjer pa veliko večino sodelavk in sodelavcev, s katerimi sedaj bolj neposredno sodelujem, poznam
že od prej. Sicer pa je moj delovnik, podobno kot prej, še
naprej zelo razgiban, kar me zelo veseli.

povzroči veliko škode in ovira doseganje zastavljenih ciljev,
sem prepričana tudi, da pravilno zastavljena komunikacijska strategija odpira mnoga vrata, spodbuja kreativnost in
sodelovanje ter združuje.

Vaše delovno področje zahteva veliko koordiniranja med
različnimi strokovnimi področji, kar zna biti precejšen izziv.
Kako se ga boste lotili?
Z najmočnejšim in najučinkovitejšim orodjem – komunikacijo. Tako kot verjamem, da lahko površno in preveč enosmerno komuniciranje brez pravega dialoga, ko sogovorniki
drug drugemu ne prisluhnejo in ne iščejo skupnih rešitev,

Na katerih področjih vas po vašem mnenju čaka največ dela
ali drugače povedano »največ izzivov«?
Največji izziv je nadgradnja dobre, najboljše ekipe posameznikov, ki imajo vsak na svojem področju veliko znanja in
so pripravljeni drug z drugim aktivno sodelovati ter skupaj
kreativno ustvarjati novo zgodbo o uspehu.
Nina Šibč

Kaj pričakujete od vaših sodelavcev ter od strokovnjakov, ki
jih boste povabili k sodelovanju?
Delovno vnemo, dobre ideje, znanje, izkušnje in naklonjenost timskemu delu.

Avtobus - prijeten jutranji ritual
1. januarja letos je mesto direktorja
Javnega podjetja Ljubljanski potniški
promet (LPP) nastopil g. Peter Horvat,
ki je že dolgo zaposlen v tem javnem
podjetju. Mandat je zastavil z optimizmom in veliko volje, da izkoristi
pridobljeno znanje in izkušnje, ki jih
je zbral v teh letih. Ob tej priliki smo
mu zastavili nekaj vprašanj.
Prestop v letošnje novo leto je bilo za
vas nekaj posebnega, saj ste postali direktor podjetja. Kaj so vaše prednostne
naloge, ki ste si jih zastavili, in kje bo po
vašem mnenju najbolj čutiti novosti?
Ena izmed prednostnih nalog, ki sem
si jih zastavil za začetek, je projekt, s
katerim bi lahko rešili problem dnevnih
migracij okoliških prebivalcev, hkrati pa izkoristili potencial, ki ga ti migranti predstavljajo LPP-ju. Ta projekt
je uvedba testnega modela integracije
prometa, ki smo ga v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (MOL) novembra
lani predstavili Ministrstvu za promet in
za katerega si prizadevamo, da bi čim
prej zaživel. Testni model vključuje
področja MOL, Škofljice in Grosuplja.
Trenutni sistem oblikovanja cen primestnega prometa temelji na razdaljah,
mi pa smo v testnem modelu predlagali,
da bi na tem področju uvedli sistem zaračunavanja prevoza, ki bi temeljil na
conah. Danes stane prevoz iz Grosuplja
v Ljubljano le toliko, da prevoznik komaj pokrije strošek goriva. Testni model predvideva za skoraj polovico nižji
strošek za potnika. Pri tem računamo na
dve tretjini več potnikov in tudi več prihodkov za prevoznika. Poleg tega bi se
ta potnik po Ljubljani vozil z mestnim
avtobusom. S tem modelom bi lahko, ob
predpostavki, da bo država pripravljena sofinancirati uvedbo modela, dvignili
število prepeljanih potnikov na leto za
15 milijonov. To bi bila, če bi uspela,

vsekakor velika in dobrodošla sprememba.
Naslednja novost je oprema postajališč
z aktualnimi voznimi redi, kar predstavlja velik doprinos pri dvigu kvalitete
naših storitev. V Ljubljani imamo 520
postajališč, ki jih bomo s postajališčnimi voznimi redi opremili postopoma,
glede na to ali površine za objavo voznih
redov že obstajajo ali jih je potrebno še
zagotoviti.
Tukaj je še moje veselje – racionalizacija poslovanja. Med zaposlenimi želim doseči to, da bi se v službi obnašali
enako kot doma, kar pomeni, da bi se
delovnih nalog lotevali s tehtnim premislekom, kaj je smotrno in kaj ne. Dober
primer za to so zaposleni v delavnicah
in vozniki mestnih avtobusov, ki lahko z
racionalnim vzdrževanjem avtobusov in
pametno vožnjo ogromno privarčujejo.
Stvari je potrebno na vseh področjih delati racionalno, vsekakor pa ne na račun
kakovosti storitev. Zelo dobrodošli so
novi predlogi zaposlenih, saj vsak najbolje pozna svoje področje dela. Zato
vsem zaposlenim sporočam, da so jim
vrata vedno odprta.

merna vožnja, brez nenadnih speljevanj
in zaviranj. Kot sem že omenil bomo v
sodelovanju z Mestno občino Ljubljana
postajališča že marca začeli opremljati z aktualnimi voznimi redi, kar bo po
mojem mnenju zelo pripomoglo k dvigu
kakovosti naših storitev.

Kako nameravate motivirati Ljubljančanke in Ljubljančane, da bodo svoje jeklene konjičke pogosteje puščali
doma?
Ljubljančanke in Ljubljančani so dobri
uporabniki javnega prevoza, saj ljubljanski zelenci dnevno prepeljejo med
50. do 80.000 potnikov, kar je, glede
na to, da v Ljubljani živi 260.000 ljudi,
približno ena tretjina vseh prebivalcev.
Zagotovo pa bo uporaba javnega prevoza še boljša, saj se zaposleni v LPP-ju
sistematično lotevamo višanja kakovosti
naših storitev. Posebno pozornost namenjamo čistoči avtobusov in prijaznosti voznikov ter točnosti. H kakovostni
storitvi zagotovo sodi tudi lepa, enako-

Za konec mogoče še kratka misel za
bralce Urbana, ki jih bo prepričala, da
je prav, da se od sedaj naprej po opravkih in na delo odpravijo z mestnimi avtobusi...
Čisto vsaka odločitev se najprej zgodi v
glavi. Prepričan sem, da se vsak človek
odlično počuti in je ponosen, če ve da je
naredil nekaj dobrega zase in za okolje.
In enaki občutki se porajajo pri vožnji z
avtobusom. Bralcem lahko iz lastnih izkušenj zaupam, da je prihod v službo z
ljubljanskim zelencem prijeten jutranji
ritual, ki mi da veliko energije in novih
zamisli za dobro opravljanje svojega
dela. Vredno je poizkusiti.
Tina Berčič

Peter Horvat // Foto: Tina Berčič

Ali bi bilo po vašem mnenju stanje v
javnem prometu zelo drugačno, če bi
imeli v Ljubljani zopet tramvaj?
Tramvaj bi bil krasen, vendar mislim da
stanja v mestnem prometu ne bi drastično spremenil.
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Ljubljanski grad v novi »preobleki«

Ljubljanski grad // Foto: Miran Kambič

Ljubljanski grad je od leta 1905 dalje v mestni lasti; takrat ga je namreč za 60.200
kron od državnih oblasti kupil tedanji župan Ivan Hribar. Konec leta 1999 je Mestna občina Ljubljana upravljanje gradu zaupala svojemu zavodu Festival Ljubljana,
konec leta 2010 pa je sprejela sklep o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda
Ljubljanski grad. Vodenje je bilo zaupano mag. Mateji Avbelj Valentan. Tako se je
številnim ženskam na vodstvenih mestih v Mestni občini Ljubljana pridružila še ena,
do nedavnega vodja kabineta ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Skupaj s svojimi sodelavci je v prvih dveh mesecih izvedla vse nujno potrebne postopke, ki jih
predvideva ustanovitev novega zavoda, da bi le-ta tudi pravno-formalno deloval.

Ljubljanski grad je dobil svojo celostno
grafično podobo, tako da bo lahko zaživel v čisto novi »preobleki«. Nastaja
nova spletna stran, ki bo domače in tuje
obiskovalce privlačno popeljala na pot
med preteklostjo in sedanjostjo. Izvajamo tudi številne programe na kulturnoumetniškem in pedagoško-andragoškem
področju. Že v marcu vas prijazno vabimo na sprehod po Ljubljanskem gradu; ogledali si boste lahko štiri razstave
različnih zvrsti, prisluhnili zanimivim
petim predavanjem iz cikla Kultura renesanse, se sprehodili med »gregorčki«
… Na grajskem dvorišču bomo namreč
obudili spomin na lep slovenski praznik
gregorjevo in postavili na ogled ptičke
in ptičje hišice, ki so jih ustvarili osnovnošolci Ledine iz Ljubljane. Na sprehod
po gradu se lahko podate tudi z grajskim
vodnikom, ki vam bo razkril kakšno zanimivo grajsko zgodbo in legendo, se
ustavite na najvišji točki – na Razglednem stolpu ter v Virtualnem muzeju in
obiščete stalno razstavo Slovenska zgodovina. Na grad se lahko odpravite le na
prijeten sprehod, saj vam Grajski grič,
ki je le nekaj minut oddaljen od živahnega mestnega vrveža, ponuja prav to.
Po idiličnem sprehodu pa si privoščite
kavo v Grajski kavarni ali okusno kosilo
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v Gostilni na gradu …
Na gradu vas bo prijazno pozdravila »nova grajska ekipa«, ki pa ni prav
nova, saj imamo vsi zaposleni za sabo

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

že nekaj let dela na gradu ali z gradom.
Direktorici smo se tako pridružili: Stane
Miklavec, ki zadnjih deset let vodi investicije, investicijsko vzdrževanje in
obratovanje ter med svoj največji projekt zagotovo prišteva izgradnjo tirne
vzpenjače; Tatjana Pinoza je strokovna
sodelavka na področju kulture in umetnosti; Nika Valentinčič bo tudi v prihodnje skrbela za pedagoško-andragoške
vsebine, med katere sodijo ustvarjalne
delavnice, grajska vodstva in tematska
predavanja; Katarina Damjanov vodi
Virtualni muzej; Maja Pangršič skrbi
za oddajo prostorov v najem – da so
grajske dvorane kar najbolje zasedene
z najrazličnejšimi dogodki (od različnih družabnih dogodkov, protokolarnih
sprejemov, predstavitev, novinarskih
konferenc, modnih revij ... pa do nekaterih programskih vsebin, ki jih skupaj
s koproducenti izvajamo zlasti v poletnem času (Poletni kino, Komedija pod
zvezdami, festival stand-up komedije
Panč ...)); Tomo Dukarič je vodja vzpenjače že vse od njene prve vožnje konec leta 2006 in je s svojo ekipo devetih
sodelavk in sodelavcev konec leta 2010
prepeljal že milijontega potnika na tirni
vzpenjači; Tomaž Novak s svojimi tremi
sodelavci skrbi, da so vsi odri vedno primerno opremljeni, da je zvok brezhiben
in luči prižgane ob pravem trenutku;
Vinko Kumprej s svojima sodelavcema in
zunanjimi izvajalci (varnostno in čistilno
službo, vrtnarji, serviserji in vzdrževalci
...) 365 dni v letu zagotavlja, da grad
in njegova okolica brezskrbno delujeta;
mag. Damjana Sekernik je vodja splošne
in kadrovske službe in je prav v teh začetnih dneh ustanavljanja novega zavoda zagotovo oseba, na katero smo vsi

Grajska ekipa // Foto: Miha Fras

naslovili največ vprašanj, kako je prav,
da bo v skladu z zakonom, predpisom,
pravilnikom ...; in navsezadnje sem tu
še podpisana, ki že desetletje medijem posredujem informacije o gradu,
grajskih dogodkih, novostih, obnovi ter
skrbim za podobo novega ljubljanskega

javnega zavoda na vseh vidnih sporočilih.
Ustanovitveni akt zavodu namenja še
dve delovni mesti; tako da se bo celotna
»grajska ekipa« dopolnila v prihajajočih
mesecih in si skupaj zadala nove cilje in

izzive, ki se jih bo ob podpori ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana tudi z
veseljem lotila.
Janja Rozman Raubar, vodja odnosov z
javnostmi

Ljubljanski grad slovenska akropola
Z ustanovitvijo novega zavoda je na Ljubljanskem gradu zapihal nov, svež veter.
Kaj vse bo prinesel Ljubljančankam in
Ljubljančanom ter turistom pa lahko
preberete v pogovoru z mag. Matejo
Avbelj Valentan, »grajsko damo«, ki ji
je bilo zaupano vodenje Javnega zavoda
Ljubljanski grad.
Pred nastopom službe na Ljubljanskem
gradu ste bili vodja Kabineta župana. V
čem se vam zdi, da je funkcija direktorice javnega zavoda podobna in v čem
različna opravljanju del vodje kabineta?
Mogoče je prezgodaj, da bi primerjala
omenjeni funkciji; delo v Kabinetu je
bilo zelo raznoliko, saj je temeljilo na
neposrednem sodelovanju z županom, s
podžupanjo, s podžupani in z direktorjem Mestne uprave. Poleg tega so bila
vrata odprta za meščane in tiste, ki so
opazili razvoj Ljubljane ter so s svojimi idejami in željami hoteli mestu doprinesti dodatne vsebine. Kot v. d. direktorica Ljubljanskega gradu pa sem
pooblaščena, da vzpostavim temelje za
nemoten začetek delovanja zavoda; to
je trenutno naše najpomembnejše delo.
Samostojno »obratovanje« začnemo v
marcu 2011, ko bomo podpisali primopredajne pogodbe med dosedanjima
upraviteljema Ljubljanskega gradu, Festivalom Ljubljana, in tirne vzpenjače,
Javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice.
Kakšni so vaši občutki ob prevzemu
»grajskega prestola«?
Občutki so krasni, k temu pripomoreta
tudi ambient in čudovito grajsko okolje.
Že sedaj lahko rečem, da sem »dobila«
strokovno usposobljene sodelavce, ki so
delo na svojih področjih že do sedaj dobro opravljali. Sem pa realna, zavedam
se, da je pred nami naporno obdobje.
Kakšna je vaša vizija razvoja Javnega
zavoda Ljubljanski grad?
Ljubljanski grad je unikat; zavedamo
se, da je prava redkost. Glede na raznolikost vsebin in strukturo obiskovalcev
smo ga preimenovali v slovensko akropolo, kar si je zamislil že arhitekt Jože
Plečnik. Grad že sedaj ponuja skozi vse
leto številne vsebine, ki pa jih bomo
programsko še nadgradili. Naša želja je,

Mateja Avbelj Valentan // Foto: Miha Fras

da bi na grad vsako leto privabili po milijon obiskovalcev.
Nadaljevali bomo obnovitvena dela, razširili gostinsko ponudbo, jo dopolnili tudi
z vinoteko slovenskih vin, odprli trgovino
z grajskimi spominki, knjigarno, ponudili poročne obrede še bolj po meri zaljubljencev ... Tujim obiskovalcem se bomo
bolje približali s prevodi v različne svetovne jezike. Zaradi odlične lege grajske
planote bomo oživili sprehajalno pot med
gradom in Šancami, želimo pa postati tudi
vzor za ekološko delovanje z negovanjem
okolice gradu in grajskih poti.
Kakšne spremembe prinaša ustanovitev
zavoda obiskovalcem Ljubljanskega gradu, prebivalkam in prebivalcem Ljubljane ter turistom?
Razširitev ponudbe na Ljubljanskem
gradu zahteva takšno organizacijsko
obliko, ki bo zaokrožila kulturno, turistično in gostinsko dejavnost ter bo Ljubljanski grad skupaj z dostopom povezala v celoto. Letni obisk Ljubljanskega
gradu se trenutno giblje med 450.000 in
500.000 obiskovalci, kar že zdaj predstavlja potencial, ki ga je treba bolje
izkoristiti. Zaokrožena celovita ponudba kulturnih, turističnih, pedagoških,
andragoških, gostinskih in drugih storitev zagotavlja, da se bodo obiskovalci
na gradu zadržali dlje časa oziroma se

bodo nanj vračali. Cilj je, da domači in
tuji obiskovalci na gradu v okviru celovite ponudbe dobijo kakovostno storitev
in jo tudi primerno plačajo.
Prav tako želimo programsko povezovati javne kulturne zavode, turistična
društva ter druge izvajalce kulturnih in
turističnih prireditev, ki so v javnem interesu.
Kako bosta, po vašem mnenju, čez pet
let videti grad in grajska ponudba? Bo
grad najbolj obiskan ljubljanski turistični cilj?
To je že sedaj. Želimo pa si postati prva
turistična destinacija v tem delu Evrope.
To nam bo uspelo, če bomo po terminskih načrtih uspešno zaključili optimalno prenovo gradu, za kar potrebujemo
še približno 12,4 milijonov evrov, v kar
ni vključena ureditev grajskega parka in
parkirišča.
Z vsebinsko nadgradnjo, s strokovnim
osebjem ter predvsem s prijaznostjo pa
si želimo doseči, da bi se naši obiskovalci radi vračali.
Ali se vam zdi Ljubljana – glede na to,
da ste jo bili navajeni opazovati iz mestne hiše – z Ljubljanskega gradu kaj
drugačna?
Ljubljana je res lepa in pogled z gradu
je pravi balzam za dušo in srce.
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Skrbimo za okolje
Na Ministrstvu za okolje in prostor so pripravili štiri podzakonske akte, s pomočjo katerih urejajo področje ravnanja s komunalnimi odpadki. Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki, uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o odlaganju odpadkov
na odlagališčih, uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
in operativni program, ki navaja cilje in zahteve dveh evropskih direktiv bodo v prihodnjih letih močno vplivale na naš odnos
do ločevanja odpadkov in ravnanja z njimi. Prvi omenjeni uredbi sta bili podani tudi v enomesečno javno razpravo, uradno pa
naj bi bili sprejeti na aprilski seji vlade.
Uredba, ki bo najmočneje spremenila naše ustaljene dnevne prakse je zagotovo Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki
ureja zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov. Med najpomembnejše novosti, ki jih uredba na novo določa sodi ta, da bodo
morali papir, kovine, plastične materiale in kuhinjsko embalažo, poleg gospodinjstev, ločeno zbirati tudi vse javne ustanove
in podjetja. Med naloge, ki jih izvajalcem javnih služb po novem nalaga uredba, soditi tudi ta, da bodo morali izvajalci javnih
služb enkrat na leto pozvati vrtce, osnovne šole in druge javne zavode k zbiralnim akcijam in nato zbrane ločene odpadke tudi
brezplačno odpeljati. Uredba uvaja tudi intenzivno politiko ozaveščanja o pomembnosti ločevanja odpadkov, ki ga bodo morali izvajati izvajalci javnih služb vsakih 6 mesecev, enkrat na leto pa bodo morali v program ozaveščanja vključiti tudi vrtce,
osnovne šole in javne zavode. Uredba določa tudi visoke denarne kazni v primeru nespoštovanja določb.

Nasveti za uspešno ločevanje odpadkov
Ločevanje komunalnih odpadkov se prične
že v trgovini. Izbirajte izdelke s čim manj
embalaže oziroma takšno, ki jo lahko recikliramo (papir, steklo, okolju prijazna
plastika). Pametna izbira so tudi izdelki v
embalaži, ki omogoča ponovno polnjenje.
Po nakupih pojdite s košaro ali platneno
vrečko, da vam ne bo treba kupovati plastičnih vrečk. Izogibajte se veliki embalaži, ki jo ne boste mogli oddati v zabojnik
za embalažo.

Po nakupih s košaro// Foto: arhiv Zavod CCC

V stanovanju potrebujete tri posode za
ločevanje odpadkov. Manjšo do 10 litrov za organske kuhinjske odpadke, večjo za steklo, embalažo in papir in zelo
majhno za preostanek odpadkov (če imate pri hiši dojenčka boste zaradi plenic
potrebovali večjo posodo za preostanek
odpadkov). Po možnosti uporabljajte
biorazgradljive vrečke. Papir, steklo in
embalažo boste ločili na zbiralnici, če
imate dovolj prostora jih lahko ločujete
že doma, vendar boste na zbiralnici še vedno morali odpadke oddajati posamezno.
Ne komplicirajte s steklom in ostalo embalažo. Vsebino izpraznite, morda poplaknete, nikoli ne pomivajte. Varčujte
z vodo in prepustite, da odpadke operejo pred samim postopkom recikliranja.
Večino odpadkov, ki jih bomo zbirali ločeno
nastaja v kuhinji, vendar poglejte še v kopalnico. Prazno embalažo od šampona, tekočega mila, mleka za telo lahko enostavno
izperete, medtem ko se tuširate. V posode
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z rumenim pokrovom skupaj z njimi odložite tudi embalažo zobne krame, brivskih
pen, dezodorantov, kozmetike ipd. Ne pozabite na kartonaste rolice, ki ostanejo za
toaletnim papirjem – te sodijo med papir.
Za tiste, ki želite biti dosledni pri ločevanju smo na spletni strani www.snaga.
si pripravili navodilo za ločevanje ABC
odpadkov, ki jo enkrat letno posredujemo
tudi v naši brošuri. Za vse ostale pa naj
velja sledeče pravilo: nikar se ne bojte
ločevati. Vsi ločeno zbrani odpadki gredo v sortirnico in nadaljnjo predelavo.
Manjše napake ločevanja bodo odpravili
profesionalno usposobljeni delavci. Vse
kar smo prinesli iz trgovine sodi v eno
od posod za ločeno zbiranje odpadkov.
Vsi ostanki hrane sodijo v rjavo posodo.
Predvsem bodite pozorni na ločevanje
papirja, saj ločeno zbran papir v Snagi
prodajamo in s tem zmanjšujemo naše
stroške ločevanja odpadkov. Pozorni bodite tudi na steklo, ki ga je težko sortirati.
Izpraznite vsebino in odstranite zamaške
in pokrovčke. Na koncu se bomo odločali ali naj odpadek odvržemo v posodo za
embalažo ali med mešane komunalne odpadke. Če niste prepričani kam odpadek
sodi, ga odložite v posodo za embalažo.

aparati, električna orodja, plinske sijalke, odsluženi telefoni, električne igrače
… Pri postopku prevzemanja bo občanom ves čas v pomoč strokovno usposobljen operater.
Kosovni odpadki so tisti, ki jih zaradi
velikosti uporabniki ne morejo oddati
v posodah za komunalne odpadke (na
primer vzmetnice, otroški vozički, pohištvo, preproge, itd.). Z namenom, da se
na odlagališčih zmanjša količina odloženih kosovnih odpadkov, je Snaga zgradila sortirnico kosovnih odpadkov. Na
Cesti dveh cesarjev (avtopark Snage) je
urejen asfaltiran plato z nadstrešnico za
sortiranje kosovnih odpadkov. Sortirane
frakcije se bodo odvažale različnim prevzemnikom (ti jih predelajo v uporabne
surovine), preostanek odpadkov, ki ga
ni moč reciklirati, pa se bo odvažal na
odlagališče.
Urnik in lokacije zbiranja so objavljene
na www.snaga.si in v brušuri, ki jo bodo
prejela vsa gospodinjstva.
Jože Gregorič

Valter Nemec

Novosti v Snagi

Snaga je v skrbi za učinkovito ločevanje
odpadkov konec februarja uvedla dve
pomembni novosti.
Premična zbiralnica oziroma zabojnik za
ločeno zbiranje nevarnih odpadkov je
enota, ki je zamenjava dosedanje zbiralnice za nevarne odadke. V enoti so
prekatni prostori, ki preprečujejo morebitno razlitje med prevozom. Premična
zbiralnica ima več namenskih prostorov
za odlaganje odpadkov, kot so motorna
in jedilna olja, čistilna sredstva, barve,
laki, baterije, akumulatorji, zdravila,
pesticidi, tonerji, žarnice, monitorji,
računalniški pripomočki, mali kuhinjski

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Jože Gregorič – Vodja projekta »Premična zbiralnica nevarnih odpadkov« // Foto: Tina Berčič

Akcija za lepšo Ljubljano
Kaj odlagamo v posode z modrim pokrovom?
- časopise, revije
- zvezke, knjige
- prospekte, kataloge
- pisemske ovojnice
- pisarniški papir
- ovojni papir
- papirnate nakupovalne vrečke
- kartonsko embalažo, lepenko
Kaj odlagamo v posode z rumenim pokrovom?
- plastenke pijač in živil
- plastenke čistil in pralnih sredstev
- pločevinke živil in pijač
- votlo embalažo od mleka, sokov ipd.
- plastične lončke in vrečke

Kaj odlagamo v posode z zelenim pokrovoms?
- steklenice živil in pijač
- stekleno embalažo zdravil in kozmetike
- kozarce vloženih živil
- drugo stekleno embalažo
Kaj odlagamo v plastične rjave posode?
- zelenjavne odpadke (čebulne in krompirjeve olupke, odpadke vseh vrst zelenjave, denimo solate, zelje…)
- olupke in ostanke sadja
- kavno usedlino
- kavne filtre in čajne vrečke
- netekoče ostanke hrane
- jajčne lupine
- pokvarjene prehrambene izdelke
- papirnate vrečke in robčke
- vrtne odpadke (rože, plevel, pokošeno
travo, staro zemljo lončnic)

Sodelovanje CIVITAS
ELAN-a

Ljubljani se obeta nova »lepotna operacija« – sprememba prometa v bolj trajnostnega, čistejšega in energetsko varčnejšega, kar je tudi poslanstvo evropskega projekta CIVITAS ELAN. Partnerji
projekta, med njimi Služba za razvojne
projekte in investicije, Oddelek za varstvo okolja, Oddelek za gospodarske
dejavnosti in promet, Oddelek za urbanizem in Ljubljanski potniški promet,
so že lani s tem namenom pripravili več
dejavnosti na takrat »sveže« obnovljenem Bregu, letos pa bodo en dan med
11. in 15. aprilom z njimi predvidoma
napolnili območje okoli Tromostovja.
Takrat naj bi se »civitasovci« pridružili
Mestni zvezi tabornikov Ljubljana, ki za
tisti čas pripravljajo Teden taborništva
v Ljubljani s številnimi poučnimi delavnicami in zabavnimi igrami na Prešernovem trgu, s čimer bodo zaznamovali
15-letnico svoje organizacije in 60-letnico Zveze tabornikov Slovenije. Ker
bo središče Ljubljane takrat zaživelo z
mladostniškim pridihom, so se tudi sodelavci CIVITAS ELAN odločili, da bodo
osveščanje o premišljenih izbirah nači-

nov potovanj po mestu osveščali predvsem otroke in mladostnike ter njihove
družine, skrbnike in učitelje.
Na prostem oziroma pod šotorom nameravajo pripraviti posvet z mladimi o njihovih potovalnih navadah in iz njih izvabiti predloge o tem, kakšne prometne
spremembe si želijo v Ljubljani. Naslov
posveta bo »Mladi mestni svetniki v gibanju s CIVITAS ELAN-om«, ki je izpeljanka iz programa izmenjave dijakov s
podobnim naslovom »Mladi v gibanju s
CIVITAS ELAN-om«, ki trenutno poteka
v sklopu tega projekta. Dodana besedna zveza »mestni svetniki« pa označuje odprtost Mestne občine Ljubljana
za razpravo z mladimi, pri čemer bodo
udeleženci vabljeni, da izrazijo svoje
mnenje, ideje in nasvete. Dogodek bo
popestril interaktiven uvod s prepoznavnim moderatorjem, manjkale pa ne
bodo niti nagrade za sodelujoče.
Vita Kontič

Fotografiji: Partnerji projekta CIVITAS ELAN so
se v akcijo Za Lepšo Ljubljano prvič podali 10.
aprila 2010, ko so o bolj trajnostnih potovalnih navadah osveščali na Bregu, kjer so med
drugim pripravili igre za otroke, okroglo mizo
»Ljubljansko mestno jedro brez pločevine« in
kolesarski izlet. // Foto: arhiv CIVITAS ELAN

Očistimo Ljubljano
Tradicionalna spomladanska čistilna akcija »Za lepšo Ljubljano« bo tudi letos
potekala od 22. marca do 22.aprila.
V akciji sodelujejo Oddelki Mestne uprave, Javni zavod Turizem Ljubljana in
JP Snaga, ki organizirajo različne dejavnosti, največ pa za čisto okolje lahko
storimo sami. Z odgovornim odnosom do okolja bomo Ljubljano ohranili lepo
in čisto tudi za naslednje generacije.
Vseeno je, ali se boste pridružili organiziranim čistilnim akcijam ali se boste
urejanja lotili na svoj način, pomembno je le, da boste poskrbeli za urejeno
in čisto okolje, s tem pa tudi za svoje dobro počutje!
Vse podrobnosti in novosti letošnje akcije Za lepšo Ljubljano bodo znane
kmalu, že zdaj pa vas lahko povabimo na čiščenje Ljubljanice in bregov, ki
bo v soboto, 16. aprila. Bregove Ljubljanice bo tudi tokrat obiskal Povodni
mož, ki bo iskal svojo Urško.
Zdaj je pravi čas, da odstranimo posledice, ki jih je zima pustila v naši okolici in Ljubljano pripravimo na lepe pomladne in poletne dni. Se vidimo v
naravi, z vrečkami, lopatami in ostalimi čistilnimi pripomočki v rokah!

Vabljeni!
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Sodelujemo v mednarodnem projektu
Podnebne spremembe so globalen problem, ki ga moramo upoštevati tudi na
lokalnem nivoju, kjer vpliv na razpoložljivost vodnih virov in na oskrbo s pitno vodo najbolj občutimo. Da se lahko
prilagodimo na podnebne spremembe
in v skladu s spremembami načrtujemo
varno oskrbo s pitno vodo, je potrebno prepoznati probleme in vzpostaviti
ustrezne prilagoditvene ukrepe. Zaradi
vedno bolj pogostih vprašanj, na katere
je potrebno najti odgovore, je Evropska
okoljska agencija dala pobudo za regionalne in lokalne projekte z namenom
oceniti obseg podnebnih sprememb in
določiti vpliv le-teh na vire pitne vode.
Ker se v JP Vodovod-Kanalizacija zavedamo, kako pomembno je biti pripravljen na negativne trende razpoložljivosti vodnih virov in morebitne ekstremne
vremenske spremembe, smo izkazali
svoj interes in sodelovali že v pripravi vsebine in prijave projekta. Prvega
maja 2009 se je o v okviru programa Jugovzhodna Evropa začel projekt »Climate Change and impact on water supply«,
ki je prepoznaven pod akronimom »CCWaterS« in katerega slovenski naziv je
»Podnebne spremembe in njihov vpliv
na oskrbo s pitno vodo«. V projekt so
vključeni trije slovenski partnerji: Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani,
JP Vodovod-Kanalizacija in Agencija RS
za okolje. To je mednarodni projekt,
ki združuje 18 partnerjev iz držav jugovzhodne Evrope: Avstrije, Slovenije,
Hrvaške, Madžarske, Italije, Srbije, Romunije, Bolgarije in Grčije, z namenom
zagotoviti trajnostno in varno oskrbo s
pitno vodo v prihodnosti, na katero vplivajo spremembe rabe prostora in podnebne spremembe.
Slovenski partnerji smo se odločili, da
v sklopu projekta analiziramo obstoječe stanje in pripravimo ukrepe na dveh
prodnih vodonosnikih, Ljubljanskem
polju in Prekmurskem polju. Ljubljansko polje je eden največjih rezervoar-

jev podzemne vode in vir pitne vode za
okoli 300.000 prebivalcev. Nivo podzemne vode v vodonosniku Ljubljanskega
polja je relativno globoko (do 20 m). Za
ohranjanje količin so na tem območju
pomembne padavine in napajanje iz
reke Save.

Glavni cilj projekta je določiti oziroma
oceniti vpliv podnebnih sprememb na
oskrbo s pitno vodo na območju Alp,
srednje in spodnje Donave in območju
Jadranskega morja, se pravi na področjih z različnimi klimatskimi razmerami
in topografskimi pogoji ter zavarovati in
zagotoviti razpoložljivost količin in kakovost vodnih virov za dolgoročno zdravstveno ustrezno oskrbo s pitno vodo
pod vplivom podnebnih sprememb in
neustrezne rabe prostora. Pričakovani
rezultati projekta so metode upravljanja, načrtovanja in varovanja virov pitne
vode upoštevajoč podnebne spremembe
in spremembe v rabi prostora.
Projekt sestavlja sedem delovnih paketov, od katerih sta prva dva administrativna in vključujeta vodenje projekta in
razširjanje rezultatov analiz in raziskav
med laično in strokovno javnost. Ostali paketi nosijo naslov: Podnebne spremembe, Razpoložljivost vodnih virov,
Raba prostora in varnost vodnih virov,
Socioekonomsko vrednotenje in Sistem

O delavnicah projekta INCOME
Projektna skupina INCOME je izvedla prvi
dve izmed šestih delavnic, namenjenih
obveščanju splošne in strokovne javnosti o
rezultatih projekta in pridobiti odzive nanje. V prvi z naslovom, Register onesnaževalcev – zadetek INCOME v polno ali slepa
ulica, so udeleženci razpravljali o registru
aktualnih in potencialnih virov onesnaževanja, druga, Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov?, pa je bila usmerjena v iskanje
rešitev za sočasno ohranitev oskrbe s pitno
vodo in kmetovanja na vodovarstvenih območjih.
Brigita Jamnik
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za upravljanje vodnih virov za oskrbo s
pitno vodo.
Zaključen je že delovni paket » Podnebne spremembe«, v katerem so se analizirali obstoječi meteorološki in hidrološki
podatki. Padavinski podatki v prihodnjih
obdobjih kažejo visoko stopnjo negotovosti, modelske simulacije pa kažejo na
trend manjše količine poletnih padavin.
Modelski podatki prav tako nakazujejo
trende v smeri daljšega trajanja suše
in večjega maksimuma dnevnih padavin. Vse te podnebne spremembe in
ekstremni vremenski dogodki vplivajo
na razpoložljivost vodnih virov in varnost javne oskrbe s pitno vodo, kar je
tema naslednjih dveh delovnih paketov,
ki sta v fazi zaključevanja. V delovnem
paketu »Razpoložljivost vodnih virov«
smo na osnovi dolgoletnih nizov meritev
gladin podzemne vode na območju Ljubljanskega polja določili trende v razpoložljivosti vodnih virov.
Rezultati in ugotovitve vseh do sedaj
naštetih delovnih paketov se bodo združili v aktivnostih delovnega paketa »Sistem upravljanja vodnih virov za oskrbo
s pitno vodo«. Cilj je razviti metode in
orodja, ki bodo omogočali reševanje in
preprečevanje konfliktov med različnimi deležniki, ki izražajo svoj interes v
rabi vodnih virov in rabi prostora ter pripraviti predloge za dopolnitev zakonskih
aktov, da bodo upoštevali in blažili pričakovane negativne posledice podnebnih sprememb in sprembe rabe prostora
na vodne vire.
Projekt je eden prvih v Sloveniji, ki
obravnava pričakovane podnebne spremembe in katerega rezultati bodo omogočali pravočasno zaznavanje in ukrepanje ob negativnih posledicah podnebnih
sprememb na način, da bo tudi v prihodnosti zagotovoljena zadostna in zdravstveno ustrezna javna oskrba s pitno
vodo.
Branka Bračič Železnik

Udeleženci delavnic so aktivno sodelovali pri iskanju rešitev o
trajnostnem upravljanju vodnih virov. // Foto: Nika Serdoner

Ljubljana smo ljudje

Foto: Alenka Rebec

Nov velik uspeh
Miryeme Žagar

Miryema Žagar, ki že vrsto let opravlja delo
tajnice načelnika Oddelka za urejanje prostora, je lansko leto osvojila novo veliko
priznanje – prvo mesto v testiranju za komunikacijsko odličnost v poslovni asistenci,
ki ga podeljuje Planet GV.
To je le eden v vrsti Miryeminih uspehov,
saj je že leta 2004 osvojila naslov »tajnica
leta«, nato so med leti 2006 in 2008 sledili trije nazivi »preizkušena tajnica«. Leta
2007 je Planet GV pripravil nov razpis, tokrat za komunikacijsko odličnost v poslovni
asistenci, in že prvo leto je osvojila tretje
mesto. Po enoletnem premoru se je znova
prijavila in gladko zmagala!
Miryema pojasni, da osvojeni naziv pomeni,
da se je primerno odzivala strankam. »Ne
vem, kdo me je spraševal, niti kolikokrat
so preizkusili moje komunikacijske sposobnosti. Lahko se je dogajalo po telefonu ali
osebno, po e-pošti ali faksu. Ne vem niti
tega, ali je preverjanje potekalo v slovenskem ali tujem jeziku«, razloži in doda, da
se je na razpis prijavila sama, a z vednostjo
načelnika, saj je želela preveriti svoje komunikacijske sposobnosti.
»Ko sem zvedela, da sem prva, sem bila
vesela, nisem pa vedela, da ta moj uspeh
toliko pomeni tudi vodilnim v Mestni upravi.
»Prejela sem veliko pohval, najprej od načelnika, direktorja in župana, nato pa tudi
s strani drugih direktorjev in načelnikov, in
šele takrat sem doumela, da moj uspeh res
nekaj pomeni!« pove Miryema. Skromno
doda, da se bo še naprej enako trudila, tako
za komunikacijsko odličnost, kot za ostale
veščine, ki jih mora obvladati tajnica. Je pa
tega priznanja še posebej vesela tudi zato,
ker ga je osvojila po dolgi bolniški odsotnosti in v času, ko je nezadovoljstvo strank
zaradi neizpolnjenih želja v zvezi s prostorskim planom ogromno, pa še stavka javne
uprave je bila ravno v času preverjanja in
je bilo zato potrebno »požreti« marsikatero
»grenko«.
Miryemi je veliko pomenila pohvala, ki ji jo

je izrekel župan na razgovoru s sodelavci
Oddelka za urejanje prostora. Župan je izredno ponosen na naslove, ki jih je osvojila
Miryema. »Miryemi še enkrat čestitam in ji
želim, da nadaljuje z odličnim delom. Tovrstni uspehi samo potrjujejo moje prepričanje, da imamo v Mestni upravi res najboljšo
ekipo. Veseli me, da Miryema svoje delo
opravlja s srcem in da se ne boji novih izzivov! Le tako naprej!« pravi župan in dodaja, da spodbuja izobraževanja sodelavcev in
potrjevanja osvojenega znanja na tovrstnih
tekmovanjih oziroma testiranjih.

Bron za LPP

Nina Šibič
Foto:

Jože Glač iz Snage,
prejel medaljo

Jože Glač med prejemanjem medalje // Foto:
arhiv JP Snaga

Jože Glač ml., ki v Snagi skrbi za urejanje in čiščenje zelenih javnih površin,
je 10. junija 2010 dokazal, da je človek
in pol. Med junaškim posredovanjem v
prometni nesreči, ki se je zgodila v Trnovskem pristanu, je iz potapljajočega
se vozila rešil nekajmesečnega fantka
in nekaj let staro deklico ter na kopno
pomagal tudi njuni mamici.
Za omenjene dejanje je Jože Glač ml.
8. decembra 2010 prejel tudi Medaljo
policije za hrabrost , ki jo podeljuje Ministrstvo za notranje zadeve za posebno
hrabrost pri reševanju ljudi in premoženja. Medaljo mu je podelila notranja
ministrica Katarina Kresal.
Gašper Erjavec

Ekipa LPP je na svetovnem prvenstvu
poklicnih voznikov, ki je potekalo od
3. do 5. septembra 2010 v avstrijskem
Rankweilu, osvojila odlično tretje mesto in tako dokazala, da sodi v sam vrh
svetovnih poklicnih voznikov.
Našo ekipo so v kategoriji avtobus zastopali Ibrahim Beganovič, Robert Kuzma in Sebastijan Vadnau, ki je med posamezniki osvojil nehvaležno 4. mesto.
Vozniki so se pomerili v osemnajstih
različnih spretnostnih nalogah ter v
poznavanju cestnoprometnih predpisov.
Med zanimivimi nalogami je bila tudi
montaža verige na tovorno vozilo, ki je
bilo časovno omejena na 3 minute. V kategoriji EKO vožnje pa se je s svetovno
elito odlično pomeril Roman Kuzma.
Tamara Deu

Srečno sodelavci
Leta 2010 se je v Mestni upravi upokojilo 22 sodelavcev. Ob »veselem« dogodku
jih je v začetku februarja župan povabil
v Mestno hišo na sproščen klepet o novih
življenjskih izzivih, ki ne bodo več tako
zelo vezani na službene dolžnosti in časovne okvire.
Vsem novopečenim upokojencem želimo obilo zdravja, dobre volje in pa veliko zadovoljstva pri vseh rečeh, ki se jih
bodo lotili!
Nina Šibič

Foto: Miha Fras
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Preprečevanje mobinga
V javnosti se v zadnjem času pogosto govori o mobingu. Mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu je bilo dolgo
tabuizirana tema, zdaj pa se o tem govori odprto in tako
odpira pot lažjemu reševanju težav na delovnem mestu.

ga pri delodajalcu, raziskava prijave o mobingu ter podaje
predlogov in priporočil delodajalcu v primeru ugotovljenega
mobinga.

Tudi vodilni v Mestni upravi in Javnem Holdingu si želijo,
da bi se sodelavci na delovnem mestu počutili dobro, saj je
to ena od osnov za uspešno opravljanje delovnih nalog, zato
na področju ozaveščanja zaposlenih glede mobinga in zagotavljanja korektnih delovnih pogojev poteka vrsta aktivnosti. Junija 2009 je bil znotraj Mestne uprave podpisan »Dogovor o ukrepih delodajalca za zaščito javnih uslužbencev
pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu«,
na podlagi katerega je lansko jesen začel delovati Odbor za
preprečevanje mobinga.

Prijava mobinga
Če zaposleni meni, da se nad njim izvaja mobing, lahko na
Odbor sam naslovi pisno vlogo, na podlagi katere bo Odbor
začel s predpisanim postopkom. Če tega zaradi kateregakoli
razloga ne stori sam, lahko to stori tudi predstavnik sindikata
ali pa eden od pooblaščenih predlagateljev: to so domnevni
žrtvi nadrejeni javni uslužbenci, zaposleni v kadrovski službi, službe oziroma osebe odgovorne za varnost in zdravje pri
delu, pooblaščeni zdravnik, prijavo pa lahko poda tudi kdo
od sodelavcev.
Pooblaščeni predlagatelji lahko – če želijo – v okviru svojih
pristojnosti sami poskusijo rešiti zaplet, lahko pa sprožijo
postopek pred Odborom. To lahko storijo na lastno pobudo,
dolžni pa so ga sprožiti, če to od njih izrecno zahteva zaposleni, ki meni, da je žrtev mobinga.
V primeru, da postopek pred Odborom začne kateri od pooblaščenih predlagateljev oziroma sindikat, morajo člani Odbora najprej opraviti razgovor s prizadeto osebo. Če ta ne
poda soglasja za to, da jo obravnavajo kot žrtev mobinga,
mora Odbor za preprečevanje mobinga zadevo raziskati sam
in nato izdelati poročilo.
Odbor za preprečevanje mobinga je dolžan z obravnavo
prejete vloge začeti nemudoma, razgovor z žrtvijo pa mora
opraviti najkasneje v petih delovnih dneh od prejema vloge. Člani Odbora se pri svojem delu osredotočajo predvsem
na žrtev, ji svetujejo in jo podpirajo. Domnevnega izvajalca
mobinga poučijo o pravnih posledicah ter predlagajo pravne
ukrepe in moralne sankcije za prenehanje izvajanja mobinga, po potrebi pa delodajalcu predlagajo tudi pravne sankcije zoper izvajalca mobinga, ki jih je delodajalec dolžan
izvršiti.
Če žrtev želi, jo člani Odbora spremljajo skozi celoten postopek, pri vseh pogovorih in obravnavah ter ji svetujejo,
njen položaj pa spremljajo tudi po končanem postopku, vse
dokler obstaja realna nevarnost za nadaljevanje ali ponovitev mobinga.

Kaj je mobing?

Foto: Nataša Ramovš

Osnovni cilji in naloge Dogovora in
Odbora za preprečevanje mobinga
Z Dogovorom o ukrepih delodajalca za zaščito javnih uslužbencev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem
mestu želimo v Mestni upravi povečati ozaveščenost in razumevanje resnosti problemov mobinga v delovnem okolju,
usmeriti pozornost na pravočasno prepoznavanje tipičnih
znakov, ki kažejo na obstoj mobinga ter zagotoviti okvir za
prepoznavanje, preprečevanje in obvladovanje problemov
mobinga pri delodajalcu.
Med osnovnimi pristojnostmi Odbora za preprečevanje mobinga so podajanje mnenj in stališč v zvezi s stanjem mobin-
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4. člen Dogovora o ukrepih delodajalca za zaščito javnih uslužbencev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu mobing opredeli
tako: »Mobing je premišljeno in ponavljajoče se
konfliktno komuniciranje oziroma šikanozno ali
drugače neprimerno (neprijazno, žaljivo, omalovažujoče in podobno) ravnanje v odnosih med
sodelavci, med podrejenimi in nadrejenimi javnimi uslužbenci ali med nadrejenimi in podrejenimi
javnimi uslužbenci, ki pomeni izvajanje nasilja
na delovnem mestu in ima za posledico psihično, čustveno, socialno, informacijsko ali poslovno
onemogočanje žrtve, pri čemer je žrtev dalj časa
(vsaj enkrat na teden v obdobju šestih mesecev)
izpostavljena sistematičnim napadom ene ali več
oseb, kar ogroža njeno zdravje ter varnost pri
delu.«

Odbor za preprečevanje mobinga v Mestni upravi sestavljajo
trije člani: poleg predsednice Mojce Sever še predstavnica
sindikata Brigita Preston in predstavnik delodajalca Matjaž
Šušteršič.
Ob predstavitvi dela Odbora za preprečevanje mobinga smo
se pogovarjali s predsednico Odbora Mojco Sever, zaposleno
v Službi za pravne zadeve.
Koliko primerov je Odbor že obravnaval?
Odbor je do zdaj prejel dve prijavi.
Kdo je podal prijavo?
Ena prijava je bila podana s strani domnevne žrtve mobinga,
druga pa s strani sindikata.
Je kakšen primer že končan, morda lahko poveste, kakšen
je rezultat?
Odbor je zaključil z obravnavo enega primera, pri katerem
smo soglasno ugotovili, da ni bilo prisotnosti ravnanj, ki bi
se v skladu z Dogovorom o ukrepih delodajalca za zaščito
javnih uslužbencev pred spolnim in drugim trpinčenjem na
delovnem mestu lahko šteli za mobing oziroma trpinčenje
na delovnem mestu.

Člani Odbora se pri svojem delu srečujete s precej zahtevnim področjem, ki vključuje konfliktne medosebne odnose.
Med drugim morate paziti tudi na to, da žrtve ne izpostavite. Na kakšen način se lotevate dela?
Dela se lotevamo odgovorno, v ospredje postavljamo domnevno žrtev mobinga. Posameznikom, ki se znajdejo v
položaju, ko se počutijo ogroženi, skušamo pomagati in jih
zaščititi, pri tem pa se zavedamo odgovornosti, ki jo nosimo. Zagotovim lahko, da podatki, ki jih obravnava Odbor,
ostanejo znotraj Odbora, zato se lahko sodelavci, ki se čutijo ogrožene, obrnejo na nas. Tudi če potrebujejo samo nasvet…
Nina Šibič

V Javnem Holdingu so leta 2008 sprejeli Pravilnik o
preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga v
družbi, ki med cilji navaja pravočasno usmerjanje pozornosti na prepoznavanje tipičnih znakov in pojavov,
ki kažejo na obstoj mobinga. V skladu s pravilnikom
je ustanovljen tudi Skupni odbor za preprečevanje in
odpravljanje posledic mobinga.

Nova lokacija Centra za upravljanje JP LPT
Ste vedeli, da je bil 30. decembra 1956 pred Delavskim domom postavljen prvi poskusni semafor, prvo urejeno semaforsko križišče pa aprila 1962? Ste vedeli, da so bila 1963
urejena prva javna parkirna mesta in 1971 postavljene prve
parkirne ure, kot predhodnice današnjih parkomatov?
S hitrim širjenjem infrastrukture v Ljubljani se širi tudi prometna problematika. Zaradi lažjega, preglednejšega in enostavnejšega predgleda nad prometnimi površinami, sistemi
pristopne kontrole v javnem prostoru, upravljanja javnih
parkirnih površin in parkomatov je bila združitev, razširitev
in posodobitev Centra za upravljanje nujno potrebna.
Na novi lokaciji, upravni stavbi LPP na Celovški 160, v prostorih bivše blagajne, smo združili dosedanja dva Centra za
upravljanje. Enega, ki je deloval na lokaciji Tehnološkega
parka in je pokrival nadzor nad semaforizacijo, tekočimi
stopnicami, potopnimi stebrički, ipd. in drugega, ki je deloval na Cesti dveh cesarjev, na območju avtosejma, preko
katerega smo upravljali javne parkirne površine.

Novi prostori Centra za upravljanje // Foto Aleš Žibert

Z uporabo sodobnih tehnologij širokopasovnih povezav in
brezžičnega prenosa podatkov lahko zagotavljamo boljši
nadzor nad sistemi, hitrejše posredovanje servisnih ekip za
odpravo napak in tako zagotavljati boljšo varnost udeležencem v prometu.
Telefonski številki Centra sta 01/ 320 54 54 (semaforji, potopni stebrički, tekoče stopnice) in 01/ 257 47 80 (parkirišča,
parkomati). Številka faksa je 01/ 320 54 60.
V drugem nadstopju poslovne stavbe tehničnih pregledov
LPP na Celovški 160 smo uredili nove prostore za sodelavce
Sektorja prometne opreme, ki so se preselili iz dveh lokacij
v Tehnološkem parku. Sodelavci za pripravo projektov novih
prometnih ureditev, cestnih zapor ipd. so dosegljivi na novih
telefonskih številkah 01 320 54 58, 01/ 320 54 62, 01/ 320
54 64 in 01/ 320 54 50.
Več informacij pridobite na naši spletni strani www.lpt.si

Novi prostori Centra za upravljanje // Foto Aleš Žibert

Darja Pungerčar
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Razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj
Pričakovani 14. javni razpis za dodelitev okvirno 450 neprofitnih stanovanj
v najem smo izvedli šele v decembru
2010, ker smo imeli številne težave
s prevzemom stanovanj, namenjenih
upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja na podlagi 13. javnega razpisa. Od dneva objave razpisa,
18. decembra 2010, do 31.1.2011, ko
se je zaključila oddaja vlog, so spletne
strani JSS MOL in MOL »pregorevale«
od klikanja zainteresiranih. Pričakovali smo veliko število vlog takoj po novem letu, vendar se to ni zgodilo.
Po dobrem mesecu smo prejeli le 600
vlog in smo zato preko medijev opozorili zainteresirane občane in občanke, da
se rok za oddajo vlog izteka in da zaradi
pričakovane gneče naj ne čakajo na zadnje dni razpisa. Kljub temu smo, tako
kot na vseh dosedanjih razpisih, največje število vlog prejeli v zadnjih dneh
razpisa. Takrat je Zarnikova 3 postala
»odprta hiša prosilcev«, saj so množično prihajali in odhajali ljudje, ki si
želijo strehe nad glavo. Vendar smo s
primerno organizacijo osebnega sprejema in s pomočjo naših varnostnikov, ki
so usmerjali prosilce na pošto, v glavno
ali v informacijsko pisarno (obe pisarni z
okrepljeno delovno močjo), prevzeli na
stotine vlog od vseh tistih, ki so želeli
osebno oddati vlogo. Zmogli smo vse delovne napore, ker znamo stopiti skupaj
in pomagati drug drugemu ob tako velikem projektu.
V roku okvirno 6 mesecev bomo pripravili prednostno listo vseh upravičencev
in individualne akte o (ne)uvrstitvi. Po
pritožbenem postopku (okvirno 3 mese-
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stanovanje čim večjemu številu upravičencev, tudi število slednjih iz razpisa v
razpis povečuje.

Avtor ilustracije: Jure Simič

ce) pa bomo jeseni objavili listo dobitnikov stanovanj.
Stranke smo še posebej opozorili, da sta
pri tem razpisu spremenjeni točkovanje
zdravstvenih razmer in neprimernost
stanovanja. Da bi jim zadevo čim bolj
obrazložili in približali, je naš sodelavec
Jure na inovativen način predstavil točkovanje zdravstvenih razmer s plakatom
na oglasni deski JSS MOL.
Ob zadnjih razpisih smo na JSS MOL ugibali število vlog in smo vsakokrat izvedli
stavo, koliko vlog bomo prejeli. Ob 14.
javnem razpisu smo stavili na 3.113 do
4.500 prejetih vlog, vendar smo po tihem upali, da jih bo le okoli 3.000. Upanje je izpuhtelo, ko je naš kurir Brane v
zadnjih dneh z vozičkom prinašal s pošte
po 500, 800… vlog. Končno število se je,
kot na ruleti, ustavilo na le nekaj manj
kot 4.000 vlog (3.983). To pa pomeni, da
se kljub našemu trudu, da zagotovimo
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Zdaj nas čaka nekaj mesecev trdega
dela pri obdelavi vlog, pošiljanju pozivov za dopolnitev (v zadnjih dneh so
prosilci »lovili« razpisni rok in so oddajali vloge brez prilog, s katerimi utemeljujejo posamezne kategorije, kot
je stanovanjski status, zdravstvene razmere…), ogledih stanovanjskih razmer,
obdelavi pritožb … jeseni 2011 naj bi že
vseljevali nove najemnike. Ob tekočem
delu bo to poseben napor, ki bo terjal
dodatne delovne napore v popoldanskem času in ob vikendih, kateri naj bi
bili sicer namenjeni počitku in obnavljanju energije. Toda vse delovne napore
bomo zmogli z nasmeškom na obrazu,
saj imamo nekaj, kar je zlata vredno:
primerno delovno vzdušje zahvaljujoč
dobremu medsebojnemu sodelovanju
in odličnemu vodstvu. In še z užitkom
bomo pojedli tortice, ki jih bo plačal
napovedovalec stave z najmanjšim številom vlog !

Avtor ilustracje: Jure Simič

Kultura v našem mestu
Ljubljana gosti umetnika svetovnega kova
Marca v Ljubljano prihaja svetovno priznani belgijski multidisciplinarni umetnik, scenarist, režiser, koreograf in
oblikovalec Jan Fabre. Od 19. marca do
24. aprila ga bodo gostili v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane, kjer bo svoja
dela predstavil kar na treh lokacijah: v
Mestni galeriji Ljubljana se bo predstavil z razstavo Izposojeni čas (Le Temps
Emprunte/The Borrowed Time), v Kulturnem centru Tobačna 001 bo na ogled
postavil razstavo Umbraculum, v Galeriji Vžigalica pa razstavi Karneval mrtvih pouličnih psov in Katakombe mrtvih
pouličnih psov. Ljubljanska predstavitev
umetnika je nastala na pobudo Zavoda
Exodos, saj je Fabre kurator letošnjega
Festivala Exodos.
Predstavitev Jana Fabra predstavlja vpogled v interdisciplinarne pristope in druge povezave sodobne likovne tvornosti z
gledališko produkcijo. Njegovo izredno
bogato ustvarjanje na področju scenskih
umetnosti bo z nekoliko drugačnim pristopom slovenski publiki prikazano s številnimi avtorjevimi dokumenti in zapisi,
risbami in predvsem fotografijami. Poleg
njegovih skic in zapisov za odrska dela,
bodo na ogled tudi dela velikih fotograf-

Svež veter navdihnil
tudi Festival Ljubljana
V zadnjih letih Ljubljana dobiva novo
podobo. Enako se dogaja s Festivalom
Ljubljana, v veliki meri tudi zaradi sprememb, ki se dogajajo v mestu. Kot, da bi
zapihal svež veter, ki nas žene, da se vsako leto sproti prilagajamo novostim, se
izpopolnjujemo, izkoriščamo priložnosti
in iščemo drugačne možnosti sodelovanj.
Vse to z namenom, da festival približamo
prav vsem prebivalcem in obiskovalcem
Ljubljane. Za njih letos pripravljamo
nepozaben festival, s programom in prizorišči, kot jih še ni bilo. Kongresni trg,
ki bo po dolgem času spet na voljo le
ljudem, bo 3. julija na voljo tudi nam,
da bomo lahko pripravili enega največjih
dogodkov v zgodovini našega mesta. Ta
dan bo Kongresni trg namreč prizorišče

ga kataloga, v katerem bo moč prebrati
mnogo zanimivih misli poznavalcev njegovega ustvarjanja, na primer Uršule
Cetinski in Liljane Stepančič. Seveda pa
gre velika zahvala Nataši Zavolovšek, direktorici Zavoda Exodos, razstave so namreč plod skupnega razmisleka in dejstva, da je Jan Fabre kurator Festivala
Exodos 2011.«
Marina Mihelčič Satler in Maja Kovač

Foto: Franck Couvreur

skih mojstrov, kot sta Helmut Newton in
Robert Mapple thorpe.
Raznovrstna in celovita predstavitev
Fabrovega ustvarjanja je nastala v sodelovanju s kustosinjo in vodjo Mestne
galerije Ljubljana Alenko Gregorič, ki
je ob tem povedala: »Jan Fabre se je v
Ljubljani predstavil velikokrat, zato je
bil razmislek, kako avtorja predstaviti
čim bolj celostno in raznoliko, povsem
na mestu. Posledično bo predstavljen
tako preko instalacij, risb kot fotografij
njegovih predstav, posnetih z objektivi
fotografskih mojstrov 20. stoletja. Posebej želimo izpostaviti izid razstavnekoncerta v počastitev dvojne obletnice
znamenitega skladatelja Gustava Mahlerja. Njemu v spomin bosta Orkestra
Slovenske in Zagrebške filharmonije pod
vodstvom znamenitega Valerija Gergijeva zaigrala Mahlerjevo Simfonijo št. 8 v
Es-duru, znano tudi kot Simfonija tisočev. Gre za izjemno velik projekt v katerega so poleg nas vključene tudi številne
druge službe in organizacije pod okriljem
Mestne občine Ljubljana. Koncert bo dostopen prav vsem prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane saj bodo, ob približno
4000 sediščih, na voljo tudi brezplačna
stojišča. Omenjeni prireditvi bo posvečena posebna pozornost tako kar se tiče
organizacije, kot tudi promocije. Gotovo
pa bo na velik odziv naletela tudi pri medijih in občinstvu saj se oboji že sedaj,
ko je ta velika zgodba šele v nastajanju
že zelo zanimajo zanjo. Obeta se nam
torej odmeven in nepozaben dogodek, ki

Jan Fabre, rojen leta 1958 v belgijskem
Antwerpnu, je študiral na Inštitutu za
uporabno umetnost in na Kraljevi likovni akademiji v Antwerpnu. V letih
1976−1981 se je ukvarjal z umetnostjo
performansa, kar je pustilo sledi v njegovem gledališkem delu, ki se osredotoča na telesno ekspresijo. Od osemdesetih let dalje je režiral operne, gledališke in plesne predstave ter sodeloval na
najpomembnejših svetovnih razstavah.
Širša javnost Fabra pozna predvsem po
njegovi dekoraciji »Raj užitka« (Heaven
of Delight), ko je strop kraljeve palače
v Bruslju zakril z 1,6 milijona svetlečimi
skarabeji.
V Ljubljani je Fabre že gostoval, med
drugim s plesno predstavo Moji gibi so
osamljeni kot poulični psi. Leta 1993 pa
je Moderna galerija izdala delo Emila
Hrvatina Ponavljanje, norost, disciplina: celostna umetnina Fabre.
bo poskrbel za izvrsten uvod v festivalsko
poletje. Za konec naj vam le še namignemo, da bo festival letošnje poletje zelo
»in«, zato predlagamo, da počitnice
prestavite na jesen.
Sanja Kejžar Kladnik

Vabimo vas….
Pripravili smo fotografski natečaj »Ljubljana v tvojih očeh«, ki je

namenjen mladim med 15. in 25. letom starosti.
Zmagovalna fotografija bo sodelovala na natečaju EUROCITIES, ki bo svojo 25.
obletnici obeležil tako, da bo izdal fotoknjigo s fotografijami prestolnic glavnih
mest evropskih držav.

Natečaj je objavljen na spletni strani

www.ljubljana.si

Valerij Gergijev
Foto: arhiv Festivala Ljubljana
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Športne novičke
Uspelo mi je
Petra Stušek je 28. novembra lani živela
svoje sanje! V Firencah je pretekla maraton. Celih 42 kilometrov in nekaj metrov!
Petra Stušek, ki med delovnim časom
skrbi za dobro ime zavoda Turizem Ljubljana, je navdušena športnica. Njen dan
ne mine brez miganja; sama pravi, da je
zaljubljena v gorsko kolesarjenje, teči
pa je začela pred približno 6 leti.
Februarja lani je v družbi prijateljev
vzplamtela ideja o sodelovanju na enem
od maratonov v tujini. Celotna družba
namreč redno sodeluje na 21 kilometrski
progi Ljubljanskega maratona, zdaj pa je
bil čas za nadgradnjo. Za 42 kilometrov!

Skupaj so izbrali Firence. »Najprej zaradi
datuma – maraton je bil konec novembra
- potem pa še zaradi bližine Firenc«, pravi
Petra in začne opisovati veliki dan.
»Dan pred maratonom je bil lep sončen
dan in na dan teka sem se zbudila nabita s pozitivno energijo. Vedela sem, da
bo to moj dan! Že zjutraj sem si rekla:
Samo še en dolg tek je pred mano!«, se
spominja Petra in doda, da je cel dan
deževalo, nje pa to ni motilo, saj je bila
nabita z energijo in pričakovanjem!
Celotno progo je pretekla brez ene same
težave, v cilj je pritekla skupaj s prijateljem. »Zadnje metre pred ciljem sva šprintala, tako evforična sva bila! Pred ciljno
črto sva se prijela in z dvignjenima rokama
pritekla v cilj! Vse, kar sem lahko pomislila, je bilo: Saj sploh ni bilo težko!«, še
vedno z vznemirjenjem razlaga Petra.
Čeprav je bila pred maratonom v Firencah
odločena, da bo to prvi in edini maraton,
temu ne bo tako. Z družbo so se že prijavili na berlinski maraton, ki bo konec septembra letos. Seveda pa brez Ljubljanskega maratona tudi letos ne bo šlo. »Odprto
ostaja le še vprašanje, ali bom tekla na 21
ali 42 kilometrov«, pravi Petra.
Sicer pa Petri sodelovanje na maratonih v tujini ne predstavlja le osebnega,
ampak tudi strokovni izziv. Na vsaki tovrstni prireditvi se pouči o organizaciji,
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nato pa ideje in dobre prakse prenese
organizacijskemu odboru Ljubljanskega
maratona, v katerem sodeluje že vrsto
let.
Nina Šibič

Odprava na Mustagh Ata

Lani julija smo se v okviru trinajstčlanske odprave na kitajski sedemtisočak
Mustagh Ata odpravili Pavel Ocepek, Peter Zarnik in Tomaž Pibernik. Gora leži
na skrajnem zahodu Kitajske in je eden
zadnjih izrastkov Himalaje.
Z Brnika smo preko Istanbula leteli do
glavnega mesta Kirgizije, Biškeka, od koder smo pot s kombiji nadaljevali preko
Kashgarja do vasice Subash, kjer smo naložili naše tovore na kamele in peš odšli do
baznega tabora na 4350 metrih. Po dveh
dneh počitka, ko smo se za silo privadili višine, smo začeli z aklimatizacijskimi
vzponi in vedno redkeje se je dogajalo,
da smo zaradi hitrega giba lovil sapo. Po
slabih desetih dnevih smo, kljub slabi vremenski napovedi, začeli z vzponom proti
vrhu. Po dveh nočeh prespanih v taboru

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

dve na višini 6200 metrov nad morjem,
smo se trije odpravili proti taboru tri na
višini 6800 metrov in ga pozno popoldan
tudi dosegli. Vedeli smo, da v tako visokem
snegu sami ne bomo zmogli poti do vrha,
zato smo si želeli sodelovanja s špansko
ekipo, ki je bila poleg nas še v taboru.
Španci so se naslednji dan poslovili, rekoč, da v takem vremenu ne mislijo nadaljevati, zato smo za spust odločili tudi mi.
Ker je ponoči padlo še pol metra snega,
smo vedeli, da pešec in dva smučarja ne
bomo zmogli gaženja po globokem snegu.
Odločitev se je izkazala za pravilno, saj se
je Cenetu brez krpelj vdiralo do pasu, kar
je bilo izredno naporno. S smučmi je šlo
seveda lažje, vseeno pa so snežni zastrugi
in megla onemogočali sproščeno smuko. V
baznem taboru so nas pričakali z odličnim
ohlajenim pivom. Vreme se v naslednjih
dneh ni izboljšalo, zato smo se zadnje
dni družili s člani drugih odprav, pripravljali tovor in nakupovali spominke. Po
dvodnevnem ogledu Kashgarja in puščave
Taklamakan, dolgi poti do Biškeka in dolgem postanku na letališču v Istanbulu smo
končno prileteli na Brnik.
Kljub temu, da nam ni uspeli stopiti na vrh,
smo z odpravo zadovoljni, saj smo dobili veliko dragocenih izkušenj, spoznavali
nove kraje, se veliko smejali in kar je najpomembnejše vsi celi in zdravi prišli domov.
Edina bolj trajna posledica je ta, da nam riž
po odpravi ne tekne več tako kot pred njo.
Zahvaljujemo se podjetju LPP in Sindikatu voznikov za vso pomoč pri izpeljavi
odprave in g. Radetu Balažiču za tehnično
pomoč pri potopisnem predavanju.
Peter Zarnik

Zimske komunalne igre
Na mariborskem Pohorju se je 29. januarja 2011 odvijala IX. Zimska komunaliada – Zimko 2011, ki sta jo organizirala
Mariborski vodovod in Športno društvo
Mariborski vodovod.
Med 28 prijavljenimi ekipami, ki so tekmovale v štirih disciplinah – veleslalomu,
deskanju, smučarskemu teku in sankanju, sta bili tudi ekipi Javnega podjetja

1. mesto v teku na smučeh Andrej Kalčič in 3.
mesto Tomo Nagode

Ljubljanska parkirišča in tržnice in Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija.
LPT-jevci so lansko leto obljubili, da
se letos vrnejo še bolje pripravljeni in
obljubo so držali, saj so v skupni razvrstitvi osvojili tretje mesto. Njihove
barve je zastopalo 34 udeležencev, ki
so kar šestkrat stali na zmagovalnih stopničkah: Olga Breskvar in Peter Urbanc
sta osvojila prvi mesti v teku za ženske v
kategoriji nad 46 let in moške v kategoriji do 30 let, Roman Vtič drugo mesto v
veleslalomu v kategoriji od 41 do 50 let,
Peter Urbanc prvo in Gašper Prešeren
tretje mesto v veleslalomu v kategoriji
do 30 let ter Marjan Svetek prvo mesto
v deskanju v kategoriji nad 26 let.
Športnih iger se je udeležilo tudi 38
športnih navdušencev iz JP VO-KA, ki je
prav tako osvojilo šest pokalov: Polona
Škerbec je osvojila drugo mesto v veleslalomu v kategoriji od 26 do 35 let,
Jana Slabe drugo mesto v teku na smučeh v kategoriji od 36 do 45 let, v teku
na smučeh Andrej Kalčič prvo mesto in

Tomo Nagode tretje mesto, oba v kategoriji od 41 do 50 let, Bojan Prijatelj
drugo mesto v teku na smučeh v kategoriji nad 51 let in v sankanju v mešanih
parih drugo mesto, ki sta si ga priborila
Darja Žagar in Sandi Koritnik. V skupni
razvrstitvi so zasedli šesto mesto.

Olga Breskvar in Peter Urbanc

Seveda so k dobrim rezultatom pripomogli tudi številni in glasni navijači, ki jih
tudi mrzlo in oblačno vreme ni pregnalo
s tekmovalnih prizorišč.
Ekipi JP LPT in JP VO-KA

Vabljeni k športno-rekreativnim dejavnostim
Sindikat MOL svoje člane tudi letos vabi k različnim športno-rekreativnim dejavnostim.
Ponudba je pestra – plavanje v Tivoliju ali na Kodeljevem, savnanje na Ježici, v začetku aprila se začne nova
sezona tekaške vadbe po poteh okoli Živalskega vrta, na OŠ Valentina Vodnika lahko igrate odbojko, na OŠ Hinka
Smrekarja pa košarko, na igriščih ŽAK Ljubljana vas čakajo teniška igrišča, v prostorih Oddelka za urejanje prostora pa se lahko sprostite z jogo.
Morda pa je zdaj pravi čas, da si zadate nov športni izziv - pridružite se kolesarski ekipi, ki se pripravlja na maraton Franja, na Poli maraton, na vzpon na Tri kralje in morda še kaj. Naši sodelavci so se lani na maratonu Franja
odlično odrezali, zato nestrpno pričakujemo letošnje rezultate!
Izbira programov je pestra, izgovorov ni, odločiti se morate le, katera dejavnost je prava za vas in si vzeti čas zase
in svoje dobro počutje!

Smučarski vikend
Tradicionalni MOL-ov smučarski vikend je
tokrat doživel manjšo preobrazbo: italijanski Forni, ki nas je gostil v preteklih letih,
smo zamenjali z avstrijskimi Mokrinami, a
kljub temu uživali na polno. Snega je bilo
dovolj, smuka je bila odlična, večerna zabava pa tako ali tako težko spodleti. Malo
smo pogrešali le kakšen sončni žarek, pa na
koncu se nikakor nismo mogli dogovoriti,
kdo si je letos zaslužil naziv naj smučarja.
Tradicionalnega tekmovanja, ki ponavadi
reši takšne dileme, letos namreč nismo izpeljali.
Petra Čop
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v nakladi 3.600 izvodov

štirikrat letno

Glasilo izhaja

arhiv Zavod CCC

Žefran;

Naslovnica

LALITA, d.o.o.
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Tina Berčič

Nina Šibič

Justina Simčič
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www.jhl.si
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Tel.: 01 474 08 23

1000 Ljubljana
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Ljubljana, d.o.o.,

JAVNI HOLDING

Ljubljana

jetij in Mestne občine

Ljubljana, javnih pod-

JAVNEGA HOLDINGA

Interno glasilo

Seznam prireditev v Centru Stožice in Hali Tivoli
Marec

April

Maj

11. marec - Lipica v Ljubljani
(Stožice)

5. april - nogometna tekma;
NK Olimpija-NK Domžale (Stožice)

7. maj - nogometna tekma;
NK Olimpija-NK Celje (Stožice)

12. marec - Vaya con Dios (Hala
Tivoli)

9. april - Nik Vujičič, Zaživi življenje, motivacijski seminar (Hala
Tivoli)

14. maj - nogometna tekma;
NK Olimpija-NK Primorje (Stožice)

12. marec - nogometna tekma;
NK Olimpija-NK Maribor (Stožice)
13. marec - Klape v Stožicah (Stožice)
17. - 18. marec - Masters of Dirt
(Stožice)

14. april - Troja (Dvorana Stožice)

26. maj - Harlem Globtrotters
(Stožice)

23. april - nogometna tekma;
NK Olimpija-NK Hit Gorica (Stožice)

29. maj - nogometna tekma;
NK Olimpija-NK Triglav (Stožice)

19. marec - rokometna tekma;
RK Krim Mercator-Valcea (Stožice)
19. marec - nogometna tekma;
NK Olimpija-NK Koper (Stožice)
25. marec - nogometna tekma,
kvalifikacije, Slovenija-Italija
( Stožice)
29. marec - Helena Blagne in Dunajski dečki (Stožice)
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Več informacij na www.zavod-tivoli.si

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

