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Naziv Ljubljana Zelena prestolnica Evrope
2016 pomeni izjemno čast, a hkrati tudi zavezo, da sledimo zastavljenim ciljem
in primere dobre prakse širimo naprej.
Interno revijo Urban smo natisnili na papir, ki ustreza ekološkemu standardu FSC
CoC. Certifikat FSC CoC prispeva k varovanju okolja in trajnostnega razvoja,
saj omogoča sledljivost surovin od gozda
do končnega uporabnika ter tako zagotavlja odgovorno ravnanje z okoljem.
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Uvodnik

Zelena prestolnica enkrat, zelena prestolnica vselej

T

o leto je posebno leto. Leto pričakovanj, leto, na katerega smo nestrpno čakali in ki ga želimo vsak dan
zajeti s polno žlico. Leto, ko nosimo prestižni naziv Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope, bo zagotovo za vedno zapisano z velikimi črkami. Zato, ker smo vseskozi verjeli, da si zaslužimo ta naziv in zdaj,
ko naziv nosimo, ga polno živimo vsak dan.
To leto bo zeleno v vseh pogledih. Začelo se je s simboličnim prižigom zelenih luči. Dan za dnem nas na
to spomni zeleno obarvan Ljubljanski grad, ki ponuja najlepše poglede na mesto, hkrati pa se obiskovalci
mesta najprej ozrejo na to srednjeveško znamenitost.
V zeleno se prebuja tudi narava, ki nas vsak dan razveseljuje z novimi odtenki pomladnih barv. Navadni
mali zvončki, ki jih lahko opazimo na različnih predelih našega mesta, tudi na grajskem griču in v Botaničnem
vrtu, so prvi pokukali na plano. Ljubljana je mesto, ki živi z naravo. Zato je vonj po pomladi še toliko bolj
izrazit, poln in vsak dan nekoliko drugačen. Bogato rastlinstvo, ki nas obdaja, ptičji svet, pisan in razigran, ki
v teh dneh prinaša novo energijo, svežino in navdih.
Ljubljana je po pestrosti ptic zelo bogata. Z izvedenimi popisi in skupaj z zgodovinskimi podatki smo
potrdili 268 različnih vrst, kar je več kot polovica vseh opaženih v Sloveniji. Oglašanje številnih ptic lahko poslušamo na vsakem koraku našega mesta, v parku Tivoli pa je urejena tudi dežela ptic Tičistan, s krmilnicami,
gnezdilnicami in vegetacijo, kjer lahko obiskovalci ptice opazujejo in krmijo kar iz roke.
Pomlad je tudi čas, ki nas spodbudi k bolj aktivnemu vsakdanu, ko želimo vsaj del dneva preživeti zunaj,
se rekreirati, prebuditi naše čute iz zimske zaspanosti. Ljubljana nudi mnogotere priložnosti za to. Park Tivoli, Golovec, Pot spominov in tovarištva in še in še je podobnih zelenih kotičkov, ki kličejo po sprehodih, teku v
naravi, kolesarjenju. Zelena Ljubljana, ki se razprostira kar preko treh četrtin celotnega teritorija, je edinstvena prednost, ki jo ne le vseskozi ohranjamo, ampak tudi dopolnjujemo in bogatimo. Tako je v le nekaj zadnjih
letih nastalo preko 80 ha novih zelenih javnih površin na prej degradiranih območjih.
Prostočasna dejavnost, ki zaživi pomladi, pa je tudi vrtičkarstvo, ki postaja iz leta v leto bolj popularno,
vse več meščank in meščanov želi pridobiti svoj košček zemlje za pridelavo vrtnin. Ne zgolj zaradi veselja,
tudi zaradi potrebe pridelati nekaj kakovostne zelenjave, brez uporabljenih kemičnih pripravkov. Ljubljana
se razvija tudi na tem področju. Nudi odlične pogoje za ekološko pridelavo in zdravo preživljanje prostega
časa.
Vse to je Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope, ki z velikimi in majhnimi koraki vztrajno stopa po poti
okolju in naravi prijaznega razvoja, ki je zgled številnim evropskim mestom in mestom po vsem svetu. Kako
lepo je biti del te zgodbe. Ker sem neposredno vpeta v celoten proces, imam privilegij vsak dan znova spoznavati, kaj pravzaprav ta naziv prinaša našemu mestu. Ljubljano danes pozna vsa Evropa, velik del sveta,
tujci so tisti, ki nas vsak dan znova opomnijo v kako lepem mestu živimo, kako dragoceno okolje nas obdaja.
Verjamem, da bomo znali živeti besede, ki so bile izrečene na dogodku ob prevzemu prestižne nagrade
»zelena prestolnica enkrat, zelena prestolnica vselej«.

Nataša Jazbinšek Seršen
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Vizija našega mesta
»Ljubljana bo sodobna evropska prestolnica, prepoznavna po svoji gospodarski in družbeni uspešnosti, kulturni raznolikosti, urejenosti, čistem okolju, varnosti, prijaznosti in gostoljubnosti. Na
odprto, sproščeno in ustvarjalno mesto bomo vsi skupaj upravičeno ponosni, saj bo imelo posluh
za vse svoje prebivalke in prebivalce.« S temi besedami je bila opisana vizija mesta v programu že leta 2006. In v teh letih smo skupaj naredili preko 1.500 projektov. Dvignili smo kakovost
življenja, prejeli številne pohvale in nagrade. Posebej ponosni smo na najvišjo evropsko nagrado s
področja trajnostnega razvoja mest - naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. In kot je na novinarski konferenci ob otvoritvi Zelene prestolnice poudaril župan Zoran Janković, vse to je možno le z
dobro ekipo, ob sodelovanju vseh sodelavk in sodelavcev. Kdo od nas danes ni ponosen na naše
skupne rezultate?
Poslovni izidi v letu 2015 so bili pozitivni v vseh javnih podjetjih, zavodih in Mestni upravi. Ob tem
je potrebno izpostaviti še to, da smo uresničili vse zastavljene cilje. Direktorji in vodje so za Urbana pripravili kratke preglede doseženih rezultatov v preteklem letu.
Zdenka Grozde, direktorica Javnega
holdinga Ljubljana

"Skupaj s sodelavci v javnih
podjetjih skrbimo za nemoteno
oskrbo meščank in meščanov s storitvami gospodarskih javnih služb,
skrbimo za razvoj storitev in zagotavljamo visok nivo bivanja v urbanem
okolju. S ponosom se lahko pohvalimo z velikimi projekti.
Novembra lani je s poskusnim delovanjem pričel Regijski center za
ravnanje z odpadki Ljubljana, eden največjih in najmodernejših evropskih
centrov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov, kjer se z najsodobnejšo in trajnostno tehnologijo predeluje odpadke približno tretjine Slovencev.

RCERO Ljubljana predeluje odpadke
približno

1/3 Slovencev

tehnologijo čiščenja odpadne vode. V projekt je vključena tudi dograditev
kanalizacije v 7 aglomeracijah v Mestni občini Ljubljana, kjer je poselitev
nad 2.000 prebivalcev. Po zaključku tega projekta bo v Ljubljani na kanalizacijsko omrežje priključenih kar 95 % prebivalcev.

Po zaključku projekta dograditve kanalizacije bo na
omrežje priključenih kar

95 % prebivalcev.

Nakup 30 novih avtobusov na zemeljski plin, ki ga bo LPP realiziral v
letošnjem letu, je prav tako velika pridobitev tako za okolje kot za kakovost storitev. Lansko leto je LPP odprl nov potniški center na Bavarskem
dvoru in s tem odpravil čakalne vrste tudi v času, ko vozovnice urejajo
dijaki in študentje.

LPP bo v letošnjem letu kupil

30 novih avtobusov

na zemeljski plin.

Energetika Ljubljana je lani nadaljevala pospeševanje priklopov na
omrežja daljinske oskrbe in ponujala nepovratne finančne spodbude za
ukrepe večje energetske učinkovitosti obstoječih stavb. Okoljsko naravnan je tudi njihov ambiciozen cilj, in sicer, da se bo do leta 2024 kar 80 %
stanovanj ogrevalo iz daljinskih sistemov. V lanskem letu so pospeševali
uporabo stisnjenega zemeljskega plina (metana) na obstoječih polnilnicah, letos pa bodo poskrbeli, da bo Ljubljana dobila še dve javni polnilnici
za vozila na metan, in sicer na P+R Dolgi most in pri bencinskem servisu
E.Leclerc.

Energetika Ljubljana ima ambiciozen cilj - do leta 2024 se bo
kar

Po predelavi odpadkov v objektih RCERA na odlagališču konča manj
kot 5 % odpadkov.

Črpanje kohezijskih sredstev za okoljske projekte uspešno nadaljujemo
s prijavo projekta, ki bo z izgradnjo kanala za odpadno vodo povezal občine Medvode, Vodice in Ljubljana. Centralna čistilna naprava Ljubljana
bo z izgradnjo III. faze dobila povečane zmogljivosti in najsodobnejšo
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

80 % stanovanj ogrevalo iz daljinskih sistemov.

V Javnem holdingu Ljubljana in javnih podjetjih izvajamo tudi krožno gospodarstvo v praksi, saj bomo letos začeli uporabljati najbolj trajnosten higienski papir na trgu, ki je izdelan iz reciklirane sestavljene embalaže mleka ter
sokov. V ta namen smo izvedli skupno javno naročilo.
Ob uresničevanju vseh zastavljenih projektov v preteklem letu pa smo
dosegli tudi cilj, na katerega sem izjemno ponosna, in sicer, da so vsa javna
podjetja in Javni holding Ljubljana lansko leto poslovala pozitivno. Ocena rezultata poslovanja za leto 2015, ki se ob končnem rezultatu lahko še spremeni, je pri Energetiki Ljubljana 4.550 tisoč evrov, pri JP Vodovod-Kanalizacija
302 tisoč evrov, pri Ljubljanskem potniškem prometu 40 tisoč in pri Snagi 143
tisoč evrov. Tudi zaradi navedenih pozitivnih rezultatov smo z optimizmom
in smelo zakorakali naproti novim izzivom, ki jih prinaša prihodnost."

Urbana tarča

Na rezultate ter na zavzetost in strokovnost sodelavk in sodelavcev,
ki z dobro voljo soustvarjajo vizijo MOL, je ponosna tudi direktorica Mestne uprave MOL.

Jožka Hegler, direktorica Mestne
uprave MOL

"Naši rezultati so toliko več
vredni, ko jih gledamo v luči prihodkov in odhodkov v zadnjih petih letih. Prihodki, razen projektnih, nam
upadajo. Varčevanje se zaradi vedno
novih restriktivnih državnih ukrepov
odraža v odhodkih za plače in druge
izdatke zaposlenim, ki so se od leta
2011 (14.217.880) zmanjšali za več
kot 1 mio evrov (13.151.347) ob enakem številu zaposlenih.
Torej spoštovane sodelavke, dragi sodelavci, vašega dobrega dela žal
ne moremo nagraditi z denarjem, zato sem še bolj vesela, da nas žene zavest, da soustvarjamo boljši jutri tudi za generacije, ki prihajajo za nami."

Finančni rezultat mestne uprave je razložila

Urška Otoničar, vodja Oddelka za finance in računovodstvo MOL.

"Mestna občina Ljubljana je leto
2015 zaključila z realiziranimi 322 mio
evrov prihodkov in 319 mio evrov
odhodkov, kar pomeni presežek v bilanci prihodkov nad odhodki v višini 3
mio evrov. Ob teh podatkih velja poudariti, da so bili prihodki iz naslova dohodnine nižji za 7 mio, ker je bila povprečnina v letu 2014 določena v višini
536 evrov na prebivalca, v letu 2015
pa od 1. 1. do 30. 6. v višini 525 evrov in od 1. 7. do 31. 12. v višini 519 evrov.
Odplačilo dolga za 2 mio evrov presega novo zadolževanje, kar pomeni, da se je skupen dolg Mestne občine Ljubljana znižal iz 119,5 mio na
117,5 mio evrov.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2015 dosegla za

3 mio EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Investicijski odhodki so v letu 2015 znašali 109 mio, investicijski transferi pa 19 mio evrov, kar prav gotovo kaže na izredno razvojno naravnanost Mestne občine Ljubljana."

Nov, sodobni Gimnastični center Ljubljana nudi vrhunske pogoje za
treninge.

Meta Gabron, vodja Službe za razvojne
projekte in investicije MOL

"V Službi za razvojne projekte
in investicije se je na področju izvajanja investicijskih projektov v letu
2015 dokončalo več dolgoletnih
projektov. V najbolj vročih poletnih
dneh smo odprli dolgo pričakovano
novozgrajeno Kopališče Kolezija z
zunanjim olimpijskim bazenom ter
manjšim bazenom za otroke in v
skrajšani prvi sezoni dosegli obisk
več kot 26.000 obiskovalcev. Prvega septembra smo odprli celovito prenovljeno in povečano OŠ Vide Pregarc. Poleg celovite statične, energetske ter prostorske prenove obstoječega objekta ter kuhinje je največja
pridobitev novozgrajeni objekt, v katerem so umeščeni prostori prve triade ter mala telovadnica. V največje zadovoljstvo nam je bilo sodelovati
pri izgradnji Gimnastične dvorane Ljubljana, ki je zaživela novembra.
Novo odprto kopališče Kolezija je že v skrajšani sezoni

26.000

zabeležilo
obiskovalcev.
V letu 2015 smo začeli tudi s pospešeno pripravo projektne dokumentacije za prenovo Cukrarne, ureditev Vodnikovega trga, Mahrove
hiše in garažne hiše Tržnica z novim arheološkim središčem srednjeveške Ljubljane, izgradnjo parkirne hiše Kozolec II, nadaljevanje umeščanja
otroškega igrišča v Šmartinskem parku, dokončanje lokalov v Vilharjevem podhodu, Vrtec Pedenjped – enota Kašelj, Zavetišče Gmajnice, Zdravstveni dom Bežigrad, Izobraževalni zdravstveni center na Metelkovi,
telovadnico ob OŠ Maksa Pečarja, širitev pokopališč Sostro, Polje, Vič in
Rudnik …
V Službi za razvojne projekte in investicije smo sodelovali pri prijavi
10 projektov v različnih evropskih programih. Doslej smo bili uspešni z eno
prijavo, za štiri še čakamo na odgovor, pet prijav pa ni bilo uspešnih. V letu
2015 so se začele tudi priprave za prijavo petih projektov v letu 2016."

V imenu ljubljanskega športa se je celotni ekipi Zavoda šport Ljubljana zahvalil Marko Kolenc.

Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport
MOL

"V preteklem letu je zavod
Šport Ljubljana v celoti vodil in uspešno zaključil največjo investicijo,
izgradnjo Gimnastičnega centra Ljubljana, poleg tega pa je v preteklem
letu izvedel več kot 40 investicijsko
vzdrževalnih del in skrbel za javno
dostopno športno infrastrkukturo.
Na 15 lokacijah so vzpostavili nove
otoke športa za vse: na 12 lokacijah
so postavljene zunanje fitnes naprave, na dveh lokacijah urbane naprave
za vadbo z lastno težo, v celoti pa je prenovljena Trim Steza v Zadvoru.
Upravljanje vseh športnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana,
razen šolskih telovadnic, je bilo leta 2008 zaupano javnemu zavodu Šport
Ljubljana, ki izvaja naloge za ohranitev in izboljšanje obstoječega stanja
športnih objektov in kakovostnejše načrtovanje mreže športnih objektov v MOL ter zagotavlja izvajanje kakovostnih programov in pogojev
za razvoj športa otrok in mladine, vrhunske športne dosežke ter športno
rekreacijo za zdrav način življenja. Da je zavod dober gospodar športnih
objektov v lasti MOL se kaže tudi v 50 letnici Hale Tivoli, ki je še danes v
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vrhunski kondiciji. Za to skrbi več kot 120 zaposlenih, ki upravljajo s premoženjem vrednim 221 mio evrov. Na letni ravni zavod ustvari več kot 8
mio evrov prihodkov.
Na vseh športnih objektih, ki jih upravlja Šport Ljubljana, je bilo v preteklem letu izvedenih 1.479 športnih in kulturnih dogodkov. Poleg tega
je zavod športnim društvom za izvedbo letnega programa športa v MOL
zagotovil 158.000 ur brezplačne uporabe športnih objektov.
Šport Ljubljana je leta 2010 prevzel v upravljanje Športni center Stožice,
ki ni le športni objekt lokalnega pomena, kot mislijo nekateri. Dvorana in
nogometni stadion v Stožicah sta športna objekta nacionalnega pomena
in temu primerno zavod izvaja program tako za ljubljanske klube kot za
slovenske reprezentance različnih športov. V preteklem letu je Šport Ljubljana v celoti vodil in uspešno zaključil največjo investicijo, izgradnjo Gimnastičnega centra Ljubljana ter v upravljanje prevzel Kopališče Kolezija.

Zavod Šport Ljubljana je na

15 lokacijah

vzpostavil nove otoke športa za vse.

Kljub slabši gospodarski klimi je Šport Ljubljana izvedel celoten program in poslovno leto 2015 zaključil pozitivno."

mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR

"Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
je pobudnik, soustvarjalec in skrbnik
trajnostnega razvoja regije. Mestno
občino Ljubljana in ostalih 25 občin
Ljubljanske urbane regije uspešno
povezujemo v najbolj razvito slovensko regijo. V letu 2015 smo bili,
ob izvajanju rednih razvojnih nalog
in dvanajstih uspešnih projektov, intenzivno usmerjeni v sprejem in potrditev Regionalnega razvojnega programa LUR 2014–2020 ter pripravo
temeljnega izvedbenega dokumenta – Dogovora za razvoj regij.

Sašo Rink, direktor JSS MOL

"Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL)
je v lanskem letu z dodelitvami neprofitnih najemih stanovanj, bivalnih enot in stanovanjskih enot za
posebne namene rešil skupaj 349
stanovanjskih stisk posameznikov
in družin. Tako opravljanje nalog
na najemniškem področju, kot tudi
izvajanje praktično vseh opravil na
investicijskem področju, poteka v
okviru lastne dejavnosti sklada, kar mu omogoča kar najvišjo mero operativnosti, s tem pa tudi, v okviru finančnih možnosti, ažurno reševanje
zadanih nalog.

JSS MOL je v lanskem letu
rešil

349 stanovanjskih stisk.

Kljub angažiranosti JSS MOL in MOL pa izkazanega primanjkljaja v
prestolnici ne bo mogoče odpraviti brez ustreznih ukrepov na državni ravni. Predvsem omejitev zadolževanja javnih skladov, ki je bila s spremembo
Zakona o javnih skladih v letu 2008 znižana iz prej možnih 100 % na zgolj
10 % namenskega premoženja, onemogoča JSS MOL dodatno investicijsko
aktivnost in pridobivanje večjega števila stanovanjskih enot. Vse to kljub
dejstvu, da bi bistveno višji nivo zadolženosti lahko servisirali s pobranimi
najemninami. Primanjkljaj je glede na število prosilcev na vsakokratnih razpisih za neprofitna najemna stanovanja ocenjen med 3.000 in 4.000 enot."

RRA LUR je v lanskem letu
uspešno izvedel

12 projektov.

Ob tem smo skupaj s ključnimi deležniki postavili dolgoročno vizijo
regije. Dolgoročno in trajnostno smo identificirali konkretne potrebe, definirali razvojne potenciale, izzive in priložnosti ter oblikovali projekte, ki so
izredno pomembni za nadaljnji razvoj tako prestolnice, regije kot tudi države. Naša ključna naloga je čim prej pričeti z realizacijo omenjenih projektov,
kar seveda zahteva vzpostavitev dolgoročnega in sistemsko urejenega zagotavljanja sredstev tako iz kohezijske politike kot integralnega proračuna.
Želimo si, da bi pristojna ministrstva prepoznala postavljene prioritete in
postala zanesljiv partner lokalnega in regionalnega razvoja, saj le tovrstno
sodelovanje predstavlja temelj uspešnega celovitega razvoja.
V letu 2015 smo uspešno izvedli projekt spodbujanja podjetništva in
generiranja novih delovnih mest Podjetno v svet podjetništva, Regijsko štipendijsko shemo, ki povezuje mlade z gospodarstvom, Regionalni center
kreativne ekonomije, ki je povezovalec gospodarstva s kreativnimi industrijami, Študijo lokacij P+R, ki je prejela priznanje Zlati svinčnik, Komplet
družabnih iger za osebe obolele z demenco/D9, ki se tudi lahko pohvali
z nagrado »Oblikovalski dosežek«. Projekt Tehnične podlage za plovnost
Ljubljanice pa je prejel nagrado Maksa Fabianija za področje urbanističnega regionalnega in prostorskega načrtovanja."
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V lani odprti soseski Polje III je JSS MOL zagotovil 148 stanovanjskih enot.

Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje
in socialno varstvo MOL

"S poglabljanjem krize se na
eni strani soočamo s povečanjem
potreb ljudi po socialnih transferih
in po storitvah s področja javnega
zdravja in socialnega varstva ter po
specifičnih programih podpore in
pomoči, na drugi pa s krčenjem državnih sredstev za izvajanje ukrepov
s teh področij. V MOL kljub temu ves
čas nemoteno in v celoti izpolnjujemo vse zakonske obveznosti s teh področij ter izdatna sredstva redno
namenjamo tudi izvajanju dodatnih, podpornih aktivnosti za najranljivejše
in socialno ogrožene ljudi v mestu.
Septembra 2015 smo uspešno zaključili zadnjo fazo prenove Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad. Prenova objekta je bila izje-

Urbana tarča

mno zahtevna, tako z izvedbenega, organizacijskega kot tudi finančnega
vidika. Celotno investicijo v višini 1,2 milijona evrov (razen za energetsko
sanacijo v višini okoli 180.000 evrov iz evropskih sredstev) je krila MOL. S
pomočjo Lekarne Ljubljana bo v naslednjem letu iz mestnega proračuna
zgrajen še sodoben nadomestni prizidek.

1,1 mio evrov je bilo lani iz proračuna MOL namenjenih
denarni pomoči socialno ogroženih, 2 mio evrov pa za

nepovratnih sredstev. Podelili smo že 1169. štipendijo za nadarjene dijake
in študente ter uspešno zaključili 28. leto mladinskega raziskovalnega
dela za osnovne in srednje šole. Posebej dragoceno je skladno in celovito
delovanje vseh mestnih služb in javnih zavodov v nenehni skrbi za več
kot 13.000 otrok v vrtcih in 22.000 učencev v osnovnih šolah, še posebej
pa motivacija več kot 6.500 zaposlenih sodelavcev, ki na različnih ravneh
ustvarjajo vsakodnevne pogoje za dobro počutje vseh, ki smo vpeti v šolski sistem v Ljubljani. "

programe socialnega varstva in varovanja zdravja.

Tudi izpolnjevanje zakonskih obveznosti MOL na področju socialnega varstva ni le doseženo, pač pa mnogokrat bistveno presega zakonsko določen prag, kot na primer pri doplačilu storitve pomoč družini na
domu, ki jo MOL subvencionira kar 80 % (zakon predpisuje najmanj 50
%). Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, ki je bil ustanovljen za izvajanje
omenjene storitve, se je marca lani preselil v obnovljeno Vilo Urška na Poljanski cesti, za kar je bilo iz proračuna MOL zagotovljenih 733.000 evrov.
Novi prostori zavodu omogočajo boljšo organizacijo in racionalizacijo
ter lažje uresničevanje širitve in bogatitve dejavnosti. V letih 2015 in 2016
ZOD v okviru projekta AQUA z uspešno pridobljenimi evropskimi sredstvi
starejšim od 65 let ponuja tudi brezplačne storitve fizioterapije, delovne
terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nege in logopedije.
Socialno najbolj ogroženim občanom, ki so brez lastnih dohodkov
oziroma njihovi dohodki do 30 % presegajo minimalni dohodek na posameznega družinskega člana po zakonu, MOL zagotavlja tudi več vrst denarnih pomoči. V letu 2015 je bilo iz proračuna MOL temu namenjenih več
kot 1,1 milijona evrov.
Redno sofinanciramo tudi bogato mrežo programov socialnega
varstva in varovanja zdravja (skupno okoli 100 programov letno), ki jih
večinoma izvajajo nevladne organizacije. V letu 2015 smo za ta namen iz
proračuna MOL porabili več kot 2 milijona evrov. "

mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka
za kulturo MOL

"Leto 2015 je bilo na našem področju kreativno in uspešno, tako
vsebinsko kot tudi poslovno. Vsi naši
javni zavodi so dobro in uspešno poslovali, hkrati pa izvedli program, ki
je bil v vsakem pogledu presežek
lanskoletnega.
Tako je Ljubljanski grad beležil rekorden obisk, ki ga krepi še na
novo odprt edinstveni Muzej lutk,
Muzej in galerije mesta Ljubljane so ob številnih izjemnih razstavah k
svojim lokacijam dodali vrhunsko obnovljeno Plečnikovo hišo, ki že sedaj
presega pričakovani obisk. Mestno gledališče ljubljansko je na mednarodnem gledališkem festivalu BITEF prejelo najvišje nagrade, Slovensko
mladinsko gledališče pa je s svojo drznostjo najbolj pogost slovenski gledališki gost mednarodnih gledaliških festivalov, ob tem pa je še odlično
izvedlo festival kulturno umetnostne vzgoje Bobri. V Kinu Šiška so s festivalom Ment, prvič izvedenim prav v letu 2015, postavili nove temelje srečevanja pomembnih deležnikov na področju kulturnega managementa
v celotni regiji.

Kinodvor je beležil leto presežkov v obisku. Na 2.123 javnih
Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL

"Med projekti lanskega leta
izpostavljamo uspešno zaključeno
dvoletno usposabljanje prve generacije strokovnih sodelavk na področju
otrok s posebnimi potrebami v Izobraževalnem centru Pika.
Zaključilo se je deveto leto vodenja oddelka za predšolsko vzgojo
in izobraževanje, kjer s sodelavci na
oddelku ter v vrtcih, šolah in drugih
vzgojno-izobraževalnih ustanovah skrbimo in razvijamo izjemno kakovostno delo s predšolskimi in šolskimi otroki. Že drugo leto zapored smo
ob stalnem povečevanju investicij ob spomladanskem vpisu zagotovili
prostor v vrtcih za vse otroke, ki izpolnjujejo vse pogoje, zagotavljali visok
standard za vse otroke, pridobili smo nov sodoben vrtec v Tehnološkem
parku Ljubljana in ekološko sanirali igrišče vrtca Viški vrtci. V šolah smo s
tremi velikimi investicijami v OŠ Vide Pregarc, OŠ Kolezija in OŠ Koseze
uspeli zagotoviti prizidke z novimi učilnicami, dve telovadnici ter trajnostne in energetske sanacije. Zaključili smo s projektom energetske sanacije 19 vrtcev in šol, za to pa od leta 2012 do letos pridobili 4.545.841 evrov

13.000 otrok v vrtcih

Skrbimo za več kot
in

22.000 učencev v osnovnih šolah.

projekcijah so našteli kar

128.973 gledalcev.

Kinodvor je beležil leto presežkov v obisku in bogatem filmskem
in spremljevalnem programu za vse generacije z izostrenim okusom ter
dodal še nadaljevanje Kina pod zvezdami, in sicer Kino na Kongresnem.
Mednarodni grafični in likovni center je 31. mednarodni grafični bienale
pripravil s številnimi deležniki: tako odlično, da ga je revija Art Basel uvrstila med 12 najpomembnejših svetovnih umetniških dogodkov v letu
2015. Lutkovno gledališče Ljubljana je z novimi premierami še povečalo
svoj krog občinstva, mladim gledalcem pa ponudilo veliko lutkovnih doživetij. Mestna knjižnica Ljubljana je presegla svoje poslanstvo knjižnice in
postaja prostor literarnih, kulturnih, izobraževalnih in družbeno kritičnih
srečanj, ki jih uspešno dopolnjuje še Trubarjeva hiša literature.
Festival Ljubljana je s programom prireditev navduševal tako domačo kot tujo publiko, v Pionirskem domu pa so z izvrstnim in raznolikim
programom bistveno povečali število otrok in mladih, ki so postali stalni
obiskovalci in prijatelji te naše že legendarne kulturne inštitucije za otroke in mlade.
V okvir Oddelka za kulturo sodita še javni zavod Mladi zmaji, ki je
oblikoval in ponujal raznolike aktivnosti, da mladi kar se da kakovostno
preživljajo prosti čas, ter Živalski vrt in Zavetišče Ljubljana, kjer so uspešno izpeljali sanacijo posledic uničujočega žleda, skupaj z MOL začeli z
gradnjo novega zavetišča in publiki ponudili izjemno kvalitetne in zanimive pedagoške in izobraževalne programe, ki vzgajajo spoštljiv odnos do
živali in narave. "
URBAN
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David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice je v letu 2015 aktivno sodelovalo pri razširitvi parkirišča P+R Dolgi most in pri izgradnji novega parkirišča P+R Barje. Ob odprtju prenovljenega kopališča Kolezija
je v upravljanje prevzelo parkirno hišo pod kopališčem. Uporabnikom
je septembra lani omogočilo nov, preprost, varen in enostaven sistem
plačevanja parkirnine – Urbana SMS parking.
Na centralni tržnici so tik ob Zmajskem mostu odprli nov izobraževalni lokal Učilna OKUSOV, ki obiskovalcem tržnice ponuja tradicionalne
jedi in izdelke iz pestrih gastronomskih regij v Sloveniji.
Sodelujejo pri evropskem projektu TIMON, katerega glavni cilj
je povečana prometna varnost, trajnostni razvoj in prilagodljivost ter
učinkovitost cestnih transportnih sistemov. Preko odprte platforme in
mobilne aplikacije se bo izboljšala informiranost udeležencev v prometu, v realnem času brez zakasnitev.
Leto 2015 je za podjetje poslovno ocenjeno na pozitivni izid v vrednosti 104 tisoč EUR.

Družba ŽALE je lani pridobila nov certifikat za standard vodenja varovanja informacij (ISO/IEC 27001). To je že njen četrti mednarodni certifikat, poleg že obstoječih certifikatov ISO 9001, 14001, OHSAS 18001.
Pridobila je tudi bronasto priznanje GZS osrednjeslovenske regije za inovacijo »iskalnik grobov«. Obstajata dve različici iskalnika grobov - spletna in mobilna. Nadgradili so tudi možnosti za vizualizacijo pokopališč v
MOL oz. virtualni ogled in raziskovanje vseh 18 pokopališč preko njihove
spletne strani. Poleg tega so, kot prvo javno podjetje v MOL, prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje. Prvi v Sloveniji so ponudili novo
storitev BELI PLAMEN – dar ob slovesu. Namesto cvetja in sveč lahko
pred pogrebom kupite vrednostno žalno vizitko, s katero prispevate za
trajno urejen grob, en evro pa prispevate v dobrodelne namene - organizaciji za paliativno oskrbo.
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

»Dosegli smo številne zastavljene cilje, nekatere celo presegli, nekaj
pa jih še nameravamo uresničiti. S
številnimi konkretnimi ukrepi si prizadevamo za trajnostno in zeleno
usmerjenost Ljubljane.
S preureditvijo dela glavne prometnice - Slovenske ceste v pešcem,
kolesarjem in uporabnikom mestnih
avtobusov bolj prijazno območje,
smo vzpostavili dodaten kakovosten javni prostor v središču mesta. S
prenovo Cankarjeve ceste pešcem in kolesarjem prav tako namenjamo
več prostora, predvsem pa obujamo idejo o promenadi med Ljubljanskim
gradom in parkom Tivoli, ki je nekoč že oživljala to območje.
S številnimi ukrepi smo izboljšali kakovost prevoza z mestnimi avtobusi in vzpostavili pet parkirišč sistema P+R (nazadnje smo razširili P+R
Dolgi most in odprli novega na Barju). Načrtujemo izgradnjo parkirišč P+R
Črnuče in Stanežiče. Izredno priljubljen sistem izposoje koles Bicikelj, ki
trenutno vključuje 36 postaj in 360 koles, s katerim je bilo do konca decembra 2015 opravljenih skoraj 3,2 milijona voženj, nameravamo v letu
2016 še razširiti.

Sistem Bicikelj vključuje

36 postaj in 360 koles.
Konec leta 2015 je začel obratovati RCERO Ljubljana, ki je največji
kohezijski okoljski projekt v državi, uspešno izvajanje kohezijskih projektov pa v sodelovanju z JP Vodovod-Kanalizacija nadaljujemo s prijavo
projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika
Ljubljanskega polja«, s katerim kandidiramo za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020.
V okviru projekta bodo izvedene investicije v odvajanje in čiščenje
odpadne vode s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v Operativnem
programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod opredeljena
kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na
čistilni napravi. V letu 2016 so predvideni projekti, ki vključujejo sočasno
ureditev območij v MOL s komunalno in prometno infrastrukturo.
Naša prizadevanja za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani se z
vsemi temi dosežki niso končala, temveč jih bomo še nadgrajevali."

"Biciklji" so zelo popularni, zato načrtujemo širitev sistema izposoje koles.

Prevzeli smo naziv ZPE 2016

E

kipa Mestne občine Ljubljana je 9. februarja v Bruslju tudi uradno prevzela naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Župan Zoran Janković je naziv prevzel iz rok župana Bristola, zelene prestolnice Evrope 2015.
Naziv je izjemnega pomena, saj nas uvršča na evropski in svetovni
zemljevid trajnostnih mest, poudariti pa je treba tudi, da smo edino
mesto v osrednji in jugovzhodni Evropi, ki je prejelo ta prestižni naziv.

Župan Zoran Janković je v svojem nagovoru
poudaril, da je Ljubljana naziv prejela zato,
ker smo naredili največ sprememb v kakovosti življenja v najkrajšem času. Izpostavil je
potrebo po solidarnosti do sočloveka ter do prihodnjih generacij, da bodo dobile naravo enako
lepo ohranjeno, kot jo imamo mi. Župan je tudi
prepričan, da bo nagrada velika spodbuda za
nadaljnji razvoj na področjih turizma in naložb;
ob tem je posebej izpostavil začetek gradnje
prvega hotela s petimi zvezdicami ter prihod
Ikee v Ljubljano.
Podžupanja Tjaša Ficko je na slovesnosti v Bruslju med drugim izpostavila,
da je pomembno imeti vizijo in pogum za uresničitev zastavljenih ciljev,
kar ekipi pod vodstvom župana Zorana Jankovića odlično uspeva. Dodala
je, da nas letos čaka še veliko izzivov, ki jih bomo ne le dosegli, ampak
tudi presegli in tako postali najboljša zelena prestolnica doslej.

Pomladne teme zelenega leta
MAREC: ODGOVORNO RAVNANJE Z VODO
APRIL: KAKOVOST ZVOČNEGA OKOLJA
MAJ: ZELENE POVRŠINE
JUNIJ: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Pomladne ambasadorke Zelene
prestolnice Evrope

Festival Ljubljana je po slovesnosti v
bruseljskem kulturnem središču Bozar pripravil koncert skupine Laibach s Simfoničnim
orkestrom RTV Slovenija.

ČS Vič - 22. februar do 13. marec
ČS Center - 14. marec do 3. april
ČS Golovec - 4. do 24. april
ČS Moste - 25. april do 15. maj
ČS Jarše - 16. maj do 5. junij
ČS Posavje - 6. do 26. junij
Vsaka izmed njih pripravlja pester program, katerega rdeča nit je
vezana na teme mesecev.
Podrobnosti preverite na www.zelenaljubljana.si .

V Ljubljani smo na naziv izjemno ponosni,
predvsem in tudi zato, ker je rezultat
skupnega dela velike mestne družine in naših
prebivalcev.
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Barvito središče odpadkov
U NINA SANKOVIČ

O

dkar je še zadnji del ljubljanskega Regijskega centra za
ravnanje z odpadki (RCERO) 6.
novembra lani dobil dovoljenje za enoletno
poskusno obratovanje, mešani komunalni
odpadki iz črnih in biološki odpadki iz rjavih
zabojnikov romajo v njegove številne objekte in naprave, ki zagotavljajo mehansko
biološko obdelavo odpadkov. Mehanska
pomeni drobljenje in sejanje, biološka pa
obdelavo z bakterijami, celoti pa poljudno
rečemo kar tovarna za predelavo odpadkov.
Že njena zunanjost je navdušujoča:
drugod po svetu so regijski centri (dolgočasno) sivi, naš pa se blešči v zelenih, modrih,
rdečih in oranžnih barvnih tonih. Simbolika
je jasna, del za biološke odpadke je zaradi
kemijskih procesov, ki se tam dogajajo, v
toplih barvah, del za mešane in kosovne odpadke pa v hladnih.

Z lačnimi
bakterijami do
komposta, elektrike
in toplote
Tovornjaki biološke odpadke pripeljejo
do vrat v sklopu rdeče in oranžno pobarvanih objektov, kjer poteka biološka predelava odpadkov. Za predelavo teh odpadkov
so ključni posebni reaktorji (fermentorji),

veliki betonski objekti s po 2.000 kubičnih
metrov prostornine. V njih poteka biološka
razgradnja organskih snovi brez prisotnosti
kisika – anaerobna fermentacija. Dva fermentorja sta za biološke odpadke, izločene
iz mešanih odpadkov, eden pa za ločeno
zbrane biološke odpadke. Fermentorje z
zunanje strani ogrevamo, tako da je v njih
stalna temperatura 55 stopinj Celzija. V vsakem fermentorju je po osem mešalnikov
(hkrati delajo po štirje), ki približno tri tedne
zelo počasi premikajo oziroma vrtijo odpadke, nanje pa prežijo posebne bakterije, lačne teh odpadkov. Bakterije se razmnožujejo, jedo odpadke, ti se razkrajajo, pri tem pa
nastaja bioplin. Izločen bioplin zbiramo in iz
njega pridobivamo elektriko in toploto, ki ju
uporabimo pri preostalih procesih.
Po treh tednih razkrojeni odpadki zapustijo fermentor in potujejo v naprave, ki
pregnite odpadke ožamejo oziroma dehidrirajo. Tako dobimo suho maso, ki jo prepeljemo v zorilni del, kjer jo nekaj tednov
intenzivno prezračujemo, pri čemer se še
dodatno razkraja. Po nadaljnjih treh mesecih pod nadstrešnico so nekdaj biološki odpadki primerni za kompost.

Kaj pa mešani
odpadki?
Mešani komunalni odpadki svojo pot
pričnejo pred zelenimi vrati, za katerimi se
začne mehanska obdelava. Upravljavec žerjava mešane odpadke najprej usmeri v dro-

bilnik, od koder zdrobljeni potujejo v sito, ki
loči različne vrste odpadkov. Naprave lahko
ločijo različne frakcije odpadkov, lahke od
težkih (bioloških), nato po barvi in dimenzijah (tridimenzionalne od dvodimenzionalnih), magnet loči tudi neželezne kovine. V
nadaljnjem postopku izločimo plastiko in
različne barve stekla, z magnetom poberemo železo, odberemo pa tudi druge kovine,
na primer aluminij. Vse te snovi so namenjene v reciklažo, česar se ne da ponovno uporabiti, pa v regijskem centru predelamo v
gorivo, ki ima podobno kalorično vrednost
kot rjavi premog.
Bistvo zgodbe je, da iz mešanih komunalnih odpadkov izločimo kar največ sekundarnih surovin. To nam omogoča visokotehnološki proces v ljubljanskem regijskem
centru, saj je po obdelavi mešanih odpadkov na odlagališče Barje odloženih manj kot
pet odstotkov odpadkov.

Velikanski rumeni
balon je na pogled
najbolj nenavaden
objekt v Rceru
Rumeni balon je zalogovnik, velik okoli
3.000 kubičnih metrov, namenjen shranjevanju biometana, pridobljenega iz odpadkov. Iz plina, ki nastane pri biološki predelavi odpadkov, proizvedemo dovolj elektrike
in toplote za obratovanje RCERA.

RCERO Ljubljana lahko sprejeme in predela različne vrste odpadkov, skupaj tudi do 171.000
ton na leto. Gre za mešane gospodinjske odpadke, tem podobne odpadke iz storitvenih dejavnosti, kosovne odpadke in ločeno zbrane biološke odpadke. Ravno zaradi različne sestave
odpadkov, ki jih sprejema, je RCERO edinstven. Iz obrata bo vsako leto šlo do 30.000 ton odpadkov, namenjenih recikliranju, do 60.000 ton goriva prve in druge kakovosti, ter 7.000 ton
komposta. Poleg tega iz mešanih in bioloških odpadkov nastaja tudi veliko plina za proizvodnjo
elektrike in toplote.
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Razmišljajmo o potrošniških navadah
Dogajanje Zelene prestolnice je praktično postalo del našega vsakdana. Na informacijski točki Točka.Zate, ki stoji pred Mestno hišo, se vsak dan kaj dogaja. Januarja je
svoje aktivnosti izvajala Snaga. Z marsikatero akcijo je izzvala burne odzive. V Snagi so se odločili, da je čas za razmislek o naših potrošniških navadah.
U nina sankovič

G

otovo ste že kdaj dobili bedno darilo. Torej takšno, s katerim niste bili zadovoljni, saj so sicer dobro misleči prijatelji in sorodniki z njim povsem zgrešili. Nedvomno pa ste
bedno darilo tudi kdaj komu podarili. Da takšna darila ne bi pristala v
smeteh, je poskrbela že tradicionalna Smetumetova izmenjevalnica
daril. Med drugim so razočarani obdarovanci prinesli, drugi pa odnesli umetne nohte, rokovnike, solnico in poprnico, novega lastnika
pa tudi tukaj ni našla plastična rjava stenska ura, ki jo avtorica tega
prispevka neuspešno ponuja naokrog že od prejšnjega novega leta.
V spominu nam bo ostal obiskovalec, ki se je že od daleč in skozi stekleno steno zaljubil v obleko, ki jo je nosila izložbena lutka. Ves
mesec so bili namreč v slogu lične trgovinice na ogled predmeti, ki
predstavljajo dobro potrošniško izbiro: pravično trgovinska oblačila,
živila, nakit in kozmetika, reciklirani ter predelani predmeti in stvari iz
vnovične uporabe. Ljubitelj oblek je želel svojo pravično trgovinsko
tekstilno izbranko na vsak način kupiti, ampak mu želje nikakor nismo
mogli uresničiti. Lepa obleka je namreč že imela svojo (dolgoletno)
lastnico, Živo iz pravične trgovine Tri muhe, ki nam je obleko (in tudi
druge stvari) prijazno posodila.
V treh tednih smo skupaj s številnimi partnerji organizirali in izpeljali dvajset dogodkov – med drugim srečanje s pravično kavo,

Kaj imate tukaj? Izmenjavo bednih daril?
Bedno je pa grda beseda.

Šivanje vrečk za sadje iz starih zaves.

izmenjavo oblačil za odrasle, šivalnico vrečk za sadje in zelenjavo iz
starih zaves, igralnico iz odsluženih materialov, delavnice za otroke,
na katerih smo delali lovilce sanj, snežne krogle, denarnice itd. Tem
dvajsetim dogodkom smo dodali še petnajst dogodkov in aktivnosti
na drugih lokacijah: v vrtcih in šolah smo se pogovarjali o tem, kam s
stvarmi, ki jih ne potrebujemo več, v Črnučah smo pregledovali vsebino zabojnika, v Zieferblatu smo začeli z izmenjavo otroških oblačil,
na ljubljanski tržnici smo spodbujali k uporabi vrečk, ki so boljša izbira
od plastičnih.
Z našimi dejavnostmi smo praktično uresničevali tisto, čemur
pravimo trajnostno ravnanje z viri ali pa krožno gospodarstvo. To
bomo počeli še naprej: v sodelovanju z gostinci bomo spodbujali ljudi, naj hrano, ki je v restavraciji ali gostilni niso mogli pojesti, vzamejo
s sabo domov. V središču mesta bomo odprli »alternativno nakupovalno središče«, ki bo na enem mestu omogočalo trajnostno potrošniško izkušnjo (prva slovenska trgovina brez embalaže, izposojevalnica stvari in večnamenska kavarna z izključno lokalnimi ter pravično
trgovinskimi izdelki). V prvi slovenski trgovini brez embalaže bodo
naprodaj različne vrste žitaric, suho sadje, začimbe, testenine, mila,
olje, stročnice, riž, kava, kakav … Kupci prinesejo embalažo od doma,
jo najprej stehtajo, nato pa stehtajo še z živili napolnjene posode in
plačajo, kolikor so dejansko kupili. Če lastne embalaže ne prinesejo s
seboj, je v trgovini na voljo embalaža za večkratno uporabo (bombažne vrečke, steklena posoda …).

Otroci vsebine dobrih navad prenašajo na starše.

URBAN
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Flora nagrajuje

M

askota Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope, je ljubka zmajčica Flora, ki ima rada male in velike otroke.
Za vas in vaše otroke je pripravila pobarvanko in vabi vas, da jo čim prej pobarvate in pošljete na uredništvo Urbana.
Trije izžrebani nagrajenci bodo prejeli Florin zvezek, barvice in majico.
Pobarvanke do 31. marca 2016 pošljite na urban@jhl.si ali na Javni holding Ljubljana, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Marec, mesec odgovornega
ravnanja z vodo
Ko obrnemo list koledarja s februarja na marec, zadiši po pomladi. Težka zmrzal zimskih juter se prijazno umika lahkotni svežini pomladnih juter in ptice kar tekmujejo med seboj, katera bo glasnejša.
Prav nič nenavadno ni, da je bil marec po rimskem koledarju prvi mesec v letu, pomemben in mogočen
mesec, poimenovan po rimskem bogu Marsu. Marca se vse začne znova. Z marcem se prebudimo.
U BRIGITA jamnik

K

ako se bomo v letošnjem marcu iz lenobnih opazovalcev spremenili v aktivne pobudnike sprememb
okoljevarstvenih navad? V marcu bodo informacijsko točko pred Mestno hišo - Točka. Zate. - prežemale
misli in dejstva o vodi. O vodi, ki je del vsega. Ki je del nas
in okoli nas. O njenih lastnostih in skrivnostih. O vodi, ki je
starejša od našega Osončja – kdo ve, od kje je prišla? Ki se
steka proti mestu, teče skozenj, ob njem in pod njim. Ga
oblikuje in spreminja. Oblikuje in spreminja tudi nas. Ki si
zasluži našo pozornost, saj jo neobhodno potrebujemo. Ki
se začasno pusti ukrotiti, da nas spremlja skozi naš vsakdan. In ki postane neukrotljiva, če se tako odloči.

tulipani, Društvo za opazovanje ptic Slovenije, Slovensko društvo za zaščito
voda in drugi. ČS Vič in ČS Center sta soorganizatorja številnih dogodkov
skupaj z izobraževalnimi institucijami.
Da dogodkov ne bi zamudili, si urnik dogodkov oglejte na zelenaljubljana.si, prireditve pa napovedujemo tudi na spletni strani vo-ka.si in na Facebooku Mestne občine Ljubljana. Veselimo se srečanja z vami.

V marcu na svoj koledar vpišite Točko. Zate. Kaj bomo
tam počeli? Prve trije sobotni dopoldnevi v mesecu bodo
posvečeni predstavitvam delovanja obeh komunalnih sistemov, brez katerih v mestu ne gre – vodovoda in kanalizacije. Z dnevi odprtih vrat se bomo meščanom in obiskovalcem mesta približali s predstavitvijo pred Mestno hišo.
Vašemu obveznemu sobotnemu obisku ljubljanske tržnice
naj sledi tudi kratek sprehod do lesenega paviljona. Ne
boste nas zgrešili, saj vam bo na ogled del našega voznega
parka v središču mesta. Približali se boste lahko mehanizaciji, ki se ji sicer v mestu, ko je uporabljena, ni dovoljeno
približevati. Tu se bomo v marcu tudi pogosto srečevali in
skupaj z vami obravnavali različne teme. Beseda bo tekla o
naših razvojnih načrtih. Razložili bomo, kako je sestavljen
račun za vodo. Najmlajši se bodo družili s Cevkom, maskoto ljubljanskega vodovoda in kanalizacije, ustvarjali skupaj
z njim v Cevkovih ustvarjalnicah ob petkih popoldne in ob
sobotah dopoldne, se zabavali in hkrati učili. Cevko bo v
marcu zelo delaven, saj bo obiskal številne vrtce in šole.
Našim predstavitvam se bodo pridružili številni, ki so
prav tako poklicani, da spregovorijo o vodi. Kustosi Mestnega muzeja Ljubljana bodo predstavili dvoje dragocenih predmetov, povezanih z vodo: drobno gemo z rimsko
ladjico in najstarejše kolo na svetu. Iz Prirodoslovnega
muzeja prihaja maskota muzeja z zanimivostmi o bobru, ki
ima svoje domovanje ob vodi. Mestna knjižnica Ljubljana
bo izvedla Robinzonijado, reševanje kviza o odgovornem
ravnanju z vodo. Predstavila se nam bodo številna društva
in nas spodbujala, da se jim pridružimo: Društvo močvirski
URBAN
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V izraz spoštovanja pitni vodi, dragocenemu naravnemu viru, in s hvaležnostjo, da nam v Ljubljani naravna pitna
voda, ki ni tehnološko obdelana, teče iz
pip in pitnikov, bomo pripravili različne
aktivnosti, ki bodo z namenom spodbujanja pitja vode iz pipe in zaupanja vanjo, potekale celo leto.

Modro je piti vodo iz pipe
Ker je z vodo in vodnimi viri potrebno ravnati
preudarno, z mislijo na okolje, smo zasnovali kampanjo, kakršne v Evropi še ni bilo. Od marca dalje bomo
v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016, na različnih lokacijah organizirali serijo dogodkov, na katerih
si boste lahko natočili kozarec naravne pitne vode iz
pitnika z močjo lastnih misli, ki jih bo s pomočjo nevrotehnologije merila posebna naprava, ki zaznava
merjenje možganske aktivnosti.

Primavoda
V pomladnih mesecih, ko zelena Ljubljana postane še bolj zelena, vas bomo s fotografskim natečajem pod okriljem #Primavoda spodbudili k beleženju
vodnih motivov. Izbrane fotografije bodo poleti
razstavljene v Jakopičevem sprehajališču. Še pred
počitnicami pa se bomo v Ljubljani lahko zapeljali z
mestnim avtobusom št. 6, v katerem bo vožnja prijetnejša kot običajno. Potniki se bodo počutili, kot
da so že na počitnicah, saj jih bodo oblivali zvoki in
podobe vode – z namenom, da se znova zavemo, da
smo, kar pijemo. Zato pijemo vodo iz pipe.

Kmalu nas bo pomlad
začela razvajati z bogastvom
sonca in bujnega rastlinja. Bodimo kreativni, odtrgajmo zelišče, zdravilni cvet ali sadež in
z njim obogatimo naravno pitno vodo, ki teče iz naših pip.
Že vonjate vodo z okusom
dišečega bezga, zdravilnost v
vodo namočenih mladih kopriv, okušate slast jagod namočenih v pitno vodo?
Ob projektu Vodni bar nastajajo številne ideje o vodnih
napitkih. Z vami jih bomo delili
preko FB, ki bo zaživel v marcu in preko spletne strani JP
Vodovod-Kanalizacija. Veseli
bomo tudi vaših idej in izkušenj.

Voda s karakterjem
- vrč vode iz pipe
mlada kumara

V življenju so najpreprostejše rešitve vedno najboljše. Po navadi jih, kljub temu, da se skrivajo na dlani,
sploh ne opazimo. Enako je z vodo iz pipe. Vedno je
nekje blizu nas, pa ji kljub temu, da brez nje ni življenja
in da je najboljši vir hidracije, ne damo pozornosti, ki si
jo zasluži. Iz naravne pitne vode lahko z malo domišljije in kreativnosti pričaramo izvrstno vodo, ki razvaja
tako naše telo kot tudi oči in brbončice. Na »pop-up«
vodnih barih boste lahko okusili VODO, ki vas bo osvežila in odžejala obogatena z zelišči in začimbami iz lokalnega okolja.

Pojdimo v pomlad – drzno in kreativno!

URBAN

Pomlad je čisto poseben
čas. Čas hrepenenja in upanja.
Čas novih zgodb in začetkov.
Čas sprememb in rasti. Na široko ji odprimo srce, naj se
nas dotakne v vsej svoji lepoti.
Naj bo naš navdih, naš vzor in
učitelj, dovolimo ji, da skupaj
z njo začrtamo nove, lepe in
zelene poti.

- na kolobarje narezana

Vodni bar
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Pomlad v
kozarcu

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

- timijan z vrta
V vrč z vodo dodamo na kolobarje narezano mlado, ekološko pridelano kumaro in vejico
timijana z vrta. Če želimo bolj
blag okus napitka, zelišča pustimo v vodi slabo uro, če pa
želimo bolj intenziven okus,
pustimo zelišča v vodi nekaj
dlje časa. Intenzivnost okusa
uravnavamo tudi s količino zelišč v vodi.

Urbane novice

Z mislijo na vse
Javni holding Ljubljana in ljubljanska javna podjetja JP Vodovod-Kanalizacija, Snaga, ŽALE
ter Ljubljanska parkirišča in tržnice vrednote družini prijaznega podjetja neprestano razvijajo in negujejo.
Ponosni na polni
certifikat

D

ružba ŽALE je od lanskega julija
prvo javno podjetje, ki se v družini
ljubljanskih javnih podjetij, lahko pohvali s polnim certifikatom Družini prijazno
podjetje (DPP). Z mislijo na vse so sprejeli
nove ukrepe za učinkovitejše usklajevanje
poklicnega in zasebnega življenja.
Novo sprejeti ukrepi so bili oblikovani
v sodelovanju s sodelavci, ki so izrazili željo
po ukrepih, ki niso namenjeni samo mladim
družinam, temveč tudi staršem starejših
otrok ter babicam in dedkom. Februarja so
starši devetošolcev že lahko koristili enega
izmed ukrepov, izredni dopust, in v okviru
informativnih dni skupaj z otroki obiskali srednje šole, na katere se otroci želijo vpisati.
Možnost koriščenja izrednega dopusta bo
sodelavcem, ki so že ponosne babice in dedki, omogočilo, da s svojimi vnuki preživijo nepozaben dan v vrtcu. Družba je sprejela še
tri ukrepe, ki bodo sodelavcem zagotavljali
letno družabno srečanje, dajali družinskim
članom sodelavcev prednost pri izboru za
študentsko delo ter omogočili obdarovanje
novorojenca sodelavca z 200 evri bruto.

Robert Martinčič, direktor ŽAL, prevzema
certifikat Družini prijazno podjetje.

Na Poljsko

V

si zainteresirani
sodelavci JP LPT
in njihovi ožji družinski člani se bodo 12.
maja udeležili izleta na
Poljsko. Poleg Wadovic,
rojstnega kraja papeža
Janeza Pavla II., si bodo
ogledali muzej največjega taborišča smrti med
drugo svetovno vojno, Auschwitz, bogate
Javna podjetja tudi sicer veliko aktivnosti namenjajo otrokom. V info
točki Ljubljana.Zate, za katero je v januarju skrbela Snaga, so se otroci iz
kulturno zgodovinske
vrtca igrali z igračami iz odpadnega materiala.
znamenitosti Krakova
z okolico in Zakopane,
center zimskega turizma v Visokih Tatrah. Štiridnevni izlet je zasnovan z namenom druženja
med sodelavci v sklopu istoimenskega ukrepa
Javnem holdingu Ljubljana, kjer se bo DPP. Omenjen ukrep, ki pod svojim okriljem
kmalu izteklo prvo triletno obdobje od združuje različne oblike druženja, je med sodeprejema osnovnega certifikata DPP, je lavci dobro sprejet, še posebej izlet za sodelavbila med sodelavci izvedena anketa o uskla- ce in njihove ožje družinske člane, ki se izvaja
jevanju družinskega in poklicnega življenja, z enkrat letno.
rezultati katere je družba pridobila koristne
informacije o zadovoljstvu z izvajanjem sprejetih ukrepov.
Analiza ankete je pokazala, da so sodeaši otroci so naše srce, zato smo v
lavci z osnovnim certifikatom seznanjeni, da
JP Vo-Ka z ukrepi družini prijazne
jih približno 80 % ve, na koga se obrniti v zvezi
politike največji poudarek namenili
s koriščenjem ukrepov in da menijo, da ima- našim otrokom. Omogočili smo jim, da lahko
jo možnost podati predloge v zvezi z družini skupaj s svojimi starši preživijo nepozabne treprijaznimi ukrepi. Večina vprašanih z nepo- nutke svojega otroštva. Njihovi starši so lahko
srednim vodjem uspešno najde načine uskla- ob njih v trenutkih, ko jih ti najbolj potrebujejevanja družinskih in poklicnih obveznosti ter jo. Da je bila toplina za otroška srca prava pot,
jim lahko zaupajo težave, menijo pa tudi, da poleg veselja ob novoletnem obdarovanju,
jim sodelavci v primeru družinskih obvezno- potrjujejo naše sodelavke in sodelavci, starši
sti radi priskočijo na pomoč. Največji delež s koriščenjem otroškega časovnega bonusa,
vprašanih je poleg novoletnega obdarovanja ki jim omogoča brezskrbno uvajanje otroka v
otrok koristilo ukrep otroški časovni bonus in vrtec, ponosen vstop in skupni obisk prvega
ukrep druženje med sodelavci. Večina anketi- šolskega dne prvih treh razredov osnovne
rancev pozdravlja ukrepe certifikata in ga oce- šole, radoveden informativni dan za vpis v srenjuje kot pozitivnega za sodelavce.
dnjo šolo s svojimi mladostniki ter koriščenjem

Na poti k polnemu
certifikatu

V

Toplina za otroško srce

N

Sodelavci Javnega holdinga Ljubljana
lahko na e-naslov: druziniprijazen@jhl.si
sporočijo svoje pobude in predloge novih
ukrepov, za katere bi želeli, da jih družba izvaja v okviru polnega certifikata
Družini prijazno podjetje.

dodatnih dni odsotnosti z nadomestilom plače
za »biti« otrokom v oporo v dneh, ki jih v času
bolezni morajo preživeti v bolnici. Prav tako
smo veseli kratkih obiskov naših otrok, ki prinesejo veselje in motivirajo, ne le njihove starše ampak celotno ekipo. Ekipo Vo-Ka bo tako
tudi na poti k polnemu certifikatu vodilo srce
za naše otroke.
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Sanje gradijo prihodnost
Urbani sodelavci

Najprej so bile sanje. Sanje, ki so

Mlada energija
U NINA ŠIBIČ

V Mestni upravi lahko na
vsakem koraku srečamo
mlade, prijazne in delovne ljudi, polne energije in
novih, kreativnih idej. Ena
izmed njih je tudi Karolina
Pavčič, sodelavka Službe
za lokalno samoupravo, ki
je poseben izziv letošnjega leta našla v delu koordinatorke aktivnosti Četrtnih skupnosti v okviru
Zelene prestolnice Evrope.
Vsak dan posebej mi prinese
nove izzive in ravno zaradi
tega nadvse uživam v svojem
delu. V veliko veselje mi je
delati z ljudmi, ki so pozitivni,
kreativni in ki vedno dajo vse
od sebe.
Karolina osebno:
Pomlad v Ljubljani imam rada,
ker … vse postane zeleno.
Ponosna sem… da lahko aktivno soustvarjam utrip našega mesta.
Rada sem … obkrožena z nasmejanimi, srčnimi ljudmi.

Čeprav ste še zelo mladi, pa imate že kar
nekaj izkušenj z delom na različnih koncih
Mestne uprave? Kako se je začela vaša pot
tukaj?
Začelo se je pred tremi leti v Glavni pisarni. Tam sem spoznala delo mestne uprave, se naučila evidentiranja dokumentov,
računov, arhiviranja in še in še. Definitivno
izkušnja, brez katere si sploh ne znam predstavljati svojega nadaljnjega dela tu. Nato
sem na Odseku za mednarodne odnose in
protokol v tajništvu eno leto nadomeščala
sodelavko na porodniškem dopustu. Takratni vodja odseka Marko Morel in sodelavci so
me naučili dela v stresnih situacijah in iznajdljivosti, predvsem pa tega, da lepa beseda
vedno lepo mesto najde in da nasmeh prav
nič ne stane (smeh).
Svojo pot sem nato nadaljevala v Službi
za lokalno samoupravo, kjer sem sprva delala na četrtni skupnosti, danes pa opravljam
naloge koordinatorke za izvedbo projekta
ČS zeleni ambasador.
V središču vaše pozornosti je torej trenutno koordinacija aktivnosti Četrtnih skupnosti v okviru Zelene prestolnice Evrope. Kako
potekajo vaši dnevi in kaj vam pri tem projektu predstavlja največji izziv?
Vsaka četrtna skupnost bo letos tri
tedne nosilka oziroma ambasadorka Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope. Moja
glavna naloga je, da pomagam usklajevati
aktivnosti, ki jih četrtne skupnosti izvajajo v
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ženskam prinesle drugačno
prihodnost.
Če ne bi bilo drznih sanj, ki so
spremenile svet, bi bil 8. marec
dan kot vsi ostali.
Zato drage žene in možje, bralke in
bralci Urbana, sanjajte velike sanje!
Sanje, ki bodo zgradile
svet, poln ljubezni in spoštovanja,
strpnosti in solidarnosti.
Naj nas sanje združijo v boljšo in
lepšo prihodnost!
urban

času njihovega ambasadorstva. To na kratko
pomeni, da skrbim, da vse poteka tako, kot
smo si zamislili, oziroma, če se kje zatakne,
da situacijo čim hitreje razrešimo. Delo zahteva veliko usklajevanja, natančnosti, pa tudi
potrpežljivosti.
Vsak dan posebej mi prinese nove izzive
in ravno zaradi tega nadvse uživam v svojem
delu. V veliko veselje mi je delati z ljudmi, ki
so pozitivni, kreativni in ki vedno dajo vse od
sebe.
Zeleno prestolnico in vse njene aktivnosti
po službeni dolžnosti spremljate čisto od blizu. Kako pa osebno doživljate zeleno leto Ljubljane in kaj vam je pri našem mestu najbolj
pri srcu?
Ljubljana je moje rojstno mesto in zame
bo vedno številka 1! To, da je letos Zelena prestolnica Evrope jasno kaže, da smo na pravi
poti in da je vizija prava. Njene gozdne poti,
parki, mostovi, zelena reka, tržnica, prelep
grad na hribu… Meni se zdi naše mesto res
pravljično (smeh).
Kaj radi počnete v prostem času, katere
dejavnosti vas sproščajo po napornih dneh?
Svoj prosti čas najraje preživljam s svojimi najdražjimi, na sprehodu v gozdu s svojim
psom ali aktivnim izletom v hribe. Obožujem
poletja, morje, sonce. Rada imam umetnost,
predvsem knjige. Sem in tja tudi sama kaj napišem. Cenim iskrene ljudi in trdo delo.

Urbani sodelavci

Delavnost, iskrenost in natančnost
Marinka Malnarič je na
Holdingu že 15 let. Bila je
priča številnim spremembam, v zadnjih letih pa
je skupaj z ostalimi člani
projektne skupine aktivno sodelovala pri uvedbi
enotnega dokumentnega
sistema (EDS). Pri sodelavcih in sebi še posebej
ceni delavnost, iskrenost
ter natančnost in s takim
pristopom je sodelovala
tudi pri projektu EDS.
U TINA BERČIČ

tje pomeni veliko prednosti:
urejen sistem dokumentov,
delo v skladu z zakonodajo,
učinkovit in nadzorljiv tok
dokumentov, hiter in enostaven pogled na poslovanje,
transparentnost zadev in dokumentov. Sistem nudi tudi
učinkovito podporo evidentiranju fizičnih in elektronskih
vhodnih dokumentov, omogoča enostavno pripravo izhodnih in lastnih dokumentov
v skladu s celostno grafično
podobo podjetja.
Ali so v sistem vključena vsa javna podjetja?
V projekt so vključena vsa javna podjetja,
kar pomeni veliko sodelovanja s številnimi sodelavci tako Holdinga kot javnih podjetij. S
člani projektne skupine ves čas sodelujmo in
soustvarjamo sistem EDS, ki vključuje tako
funkcionalnosti, ki so skupne vsem, kot tudi
tiste, ki so specifične za posamezno podjetje. Kljub temu, da ima vsako podjetje svoje
dokumentarno gradivo, smo povezani z eno
informacijsko rešitvijo. Vsak dokument evidentiramo le enkrat, na mestu, kjer najprej
pride v okolje EDS. Sistem nam s posebno
funkcionalnostjo omogoča hitro in enostavno prepošiljanje dokumentov, z zajemom
vseh pomembnih podatkov pa omogoča natančno sledljivost in preglednost.

Na Holdingu ste praktično od ustanovitve dalje. Kaj je še posebej zaznamovalo vašo
poslovno pot, od kar ste na JHL?
Svojo holdinško zgodbo sem kot poslovna sekretarka v Sekretariatu generalnega direktorja začela pisati februarja 2001. Po
dobrem letu dela v manjšem kolektivu, bilo
nas je nekaj več kot 10, sem pot nadaljevala
z delom na zame popolnoma novem področju planiranja in analiz. Z leta 2010 izvedeno
reorganizacijo, porastom števila sodelavcev
in selitvijo na novo lokacijo, se je oblikovala
Sprejemna pisarna za evidenco in razporejanje vhodne in izhodne dokumentacije, katere vodenje mi je prineslo nove zadolžitve, sodelavke in nadrejene. To je bila zame velika
prelomnica, ki sem ji bila zaradi poznavanja
podjetja, njegovega delovanja in preteklih
delovnih izkušenj z velikimi projekti lažje kos.
Danes s ponosom povem, da skoraj ni dokumenta, za katerega ne bi vedela kam sodi.

Kako je potekala uvedba EDS?
Sodelavci pri projektu smo se že od
začetka zavedali pomena vključenosti vseh
uporabnikov, zato smo že zelo zgodaj začeli z informiranjem končnih uporabnikov
sistema. Na JHL smo z informativnimi predstavitvami pričeli že marca lani, v avgustu,
pred samim testnim prehodom na EDS, pa
smo izvedli tudi izobraževanja po enotah.
Delo s sistemom EDS smo tako v JHL kot
tudi v javnih podjetjih začeli 1. septembra
2015.

Velik projekt zadnjih let je EDS, kjer ste
bili zelo aktivni. Kaj sploh pomeni kratica EDS
in kakšne koristi sistemu JHL prinaša?
EDS je kratica za elektronski dokumentni sistem, ki nam s pomočjo aplikacije
omogoča elektronsko zajemanje, pripravo,
obravnavo in hrambo dokumentarnega
gradiva podjetja. Uvedba sistema za podje-

Kako je bil EDS sprejet med sodelavci?
Sistem je med sodelavci v JHL in javnih
podjetjih že dobro vpeljan, še vedno pa skrbimo za izboljšave, nadgradnje in prilagoditve,
ki bodo sodelavcem omogočile še večjo prijaznost, hitrost in enostavnost.
Ključ uspešne uvedbe sistema leži v podpori vodstva in vodilnih delavcev.

Sproščeno s sodelavci. Marina spodaj na
sredini.

Kako je sistem EDS spremenil potek
vašega dela?
Uvedba sistema je v našo pisarno
prinesla velike spremembe, katere smo,
zaradi posluha nadrejenih z direktorico
na čelu, z lahkoto uveljavili. Bistveno se
je spremenil način evidentranja dokumentarnega gradiva, povečali pa sta se tudi
zahtevnost in količina podatkov, ki jih je
potrebno obdelati.
V čem pa uživate izven delovnega
časa, s čim si polnite baterije? Kaj oziroma
kdo vam na usta nariše najlepši nasmeh?
Rada hodim v naravo, predvsem na
dolge sprehode, rekreativno pa se ukvarjam tudi z nordijsko hojo, igram badminton in rada smučam. Hodim na kavbojske
plese, ki me zelo sproščajo, uživam v
družbi prijateljic in na družabnih dogodkih. Predvsem pa imam rada iskrene in
prijazne ljudi, ki premorejo veliko optimizma in humorja. Skoraj leto in pol sem že
babica, kar je ena najlepših stvari v mojem življenju. Posebno lepo mi je, ko se mi
vnuček nasmeji in me objame.

Danes s ponosom povem,
da skoraj ni dokumenta, za
katerega ne bi vedela kam
sodi.
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Beli plamen
Družba ŽALE je prva slovenska družba, ki
je žalujočim ponudila sodobno storitev, ki udeležencem pogrebov omogoča, da namesto
cvetja, sveč ali denarja za dober namen svojcem pokojnih podarijo paket Beli plamen – dar
ob slovesu, s katerim izrazijo svoje spoštovanje, izrečejo sožalje ter prispevajo za trajno
urejen grob pokojnika. Od vsakega prodanega
paketa gre 1 evro v dobrodelne namene organizacijam, ki se ukvarjajo s paliativno oskrbo.
Paket sestavljata žalna vizitka, na katero kupec lahko dopiše svoje sporočilo ali jo samo
podpiše, in vrednostni bon, ki ga svojci, ko
jim ustreza, unovčijo za nakup cvetja, sveč ali
drugih izdelkov in storitev za urejanje grobov.
Posebno ovojnico udeleženci pogrebov odložijo v predalnike, nameščene pred pogrebnimi vežicami. Na pokopališču Žale so paketi
Beli plamen na voljo v Plečnikovi cvetličarni, v
enaki obliki pa so na voljo tudi na spletni strani
www.beliplamen.si.

Moj dragi sodelavec Franci, prijatelj Cene,
bil si nekaj posebnega. Deloven, vztrajen in eden najbistrejših umov, ki smo jih imeli.
V LPP si se ukvarjal s strokovno najzahtevnejšim področjem, skrbel si za vozila in o vsakem
avtobusu vedel vse, predvsem pa usmerjal in nadziral vse posege na vozilih. Prevzemal si
odgovornost za tehnično brezhibnost voznega parka, s katerim se dnevno opravi do 200.000
potovanj. Bil si dosleden. Pravi mentor. Pomagal si. Ugotavljal vzroke. Podajal rešitve. Tvoje
znanje smo užili v neizmernih količinah.
Franci, v LPP si prišel leta 1970, pri svojih 15 letih. Kot praktikant in kot vodja delavnic si
ostal zvest podjetju do svojega zadnjega dne življenja.
V imenu sodelavcev in v svojem imenu, v imenu Ines, Veronike, Draga in Romana, se ti zahvaljujem za zgled, podporo, prodornost, načelnost in za idealizem. Za vedno boš naš vzgled.
Dragi Franci, hvala, hvala za vse.
Peter

Javni stanovanjski sklad MOL je objavil tri razpise, za katere namenja 300 tisoč evrov:

Razpisi JSS MOL

- Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva je namenjen tistim, ki lahko
ob nakupu lastnega stanovanja na trgu z JSS MOL vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva (60 %
prosilec, 40 % JSS MOL).
- Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente
je namenjeno starejšim od 65 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL. Ob tem se ustanovi odplačna neprenoslji
va dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti.
- V okviru javnega razpisa za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah pa so na voljo
posojila za vse tiste, ki izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo ter rednimi ali investicijskimi vzdrževalnimi
deli v stavbah, starejših od 20 let.
Podrobnosti razpisov preverite na spletnih straneh www.jssmol.si in www.ljubljana.si ter na oglasni deski JSS MOL na Zarnikovi 3.
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Urban priporoča

Moč družbenih medijev
ob večjih nesrečah
Testiranje aplikacije
Athena je potekalo na
8 lokacijah, v 3 državah
hkrati; v največji meri v
Ljubljani, prek družbenih medijev pa sta sodelovali še dve manjši
skupini na Švedskem in
v Veliki Britaniji. Skupaj
je sodelovalo 100 ljudi, ki
so odigrali 60 med seboj
povezanih vlog.

U NINA ŠIBIČ

Projekt Athena
Ljubljana, 27. januar 2016. V reko Savo
se je izlila večja količina neznane želatinaste
snovi, ki ogroža podtalnico. Reševalna akcija
je stekla; reševalne in druge strokovne ekipe
so na terenu.
K sreči je bil tokrat to le scenarij, na osnovi katerega so člani raziskovalnega projekta
Athena preizkušali aplikacijo, katere namen
je analizirati in nadgraditi načine uporabe
družbenih medijev za pridobivanje in posredovanje informacij in navodil ob naravni ali
drugi nesreči. Julij Jeraj, slovenski koordinator priprave vsebinskega in logističnega dela
vaje je ob tem povedal: »Sodelovanje v tem
projektu za nas pomeni vključenost v najbolj
sodobne tokove razvijanja IT aplikacij in s tem
vzdrževanje koraka tako z aktualnim znanjem kot tudi z najuglednejšimi strokovnimi
in znanstvenimi organizacijami.«
Strokovnjaki z različnih področij v projektu iščejo načine uporabe družbenih medijev
za pridobivanje informacij o vsebinski, prostorski in časovni razsežnosti izrednega dogodka, odnosu ljudi do njega in do sprejetih
ukrepov na eni strani, na drugi pa za posredovanje informacij in priporočil oziroma navodil
ljudem. Zadovoljstvo ob sodelovanju je izrazil

Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno
obrambo MOL (ob oknu): »Uporaba družbenih omrežij v sklopu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami postaja nepogrešljivo
dejstvo, ki predstavlja izziv vsem sodelujočim.«

tudi Tomaž Kučič, poveljnik Gasilske brigade
Ljubljana: »Sodelovanje v tem projektu pomeni veliko priznanje, saj projekt s svojo tematiko
orje ledino na tem področju.«
Tovrstna komunikacija na družbenih
omrežjih na spontani ravni že poteka in je
trenutno najhitrejši komunikacijski kanal za
posredovanje tovrstnih informacij. Aplikacija Athena želi to komunikacijo olajšati, jo
nadgraditi in dvigniti na raven, primerno za
komuniciranje in usmerjanje ravnanja in usklajevanja aktivnosti tako pristojnih insitutcij kot
posameznikov ter njihovih medsebojnih odnosov v posameznih izrednih primerih.

V projektu sodelujeta Mestna občina
Ljubljana (Oddelek za zaščito, reševanje in civilno
obrambo) in Gasilska brigada Ljubljana, vodilni
partner je Policija West Yorkshire (Velika Britanija), sodelujejo pa še Mednarodna organizacija za migracije (Belgija), Univerza Shefield Hallam (Velika Britanija), Fraunhofer Gesellschaft
zur Förderung der Angewandten Forschung
(Nemčija), SAS Software Limited (Velika Britanija), Thales (Nizozemska), Univerza Virginia (ZDA), Swedish National Defence College
(Švedska), Mesto Izmir (Turčija), Epam System
(Švedska), Research in Motion Limited (Kanada) in Epidemico (Irska).
Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije, podrobnosti o njem najdete na
spletni strani www.projectathena.eu.

Krepimo ekipni duh

Ekipe so se zavzeto lotile svojega dela.

Šport je način druženja, krepitve povezanosti in motivacije. Sodelavci JHL in javnih podjetij smo izbrali odbojko in organizirali turnir,
kjer smo se pomerili športni navdušenci Javnega holdinga Ljubljana,
Snage in LPP. Na lepo januarsko sobotno popoldne je bilo v dvorani
na Ježici vroče. V štirih urah so se zvrstile številne tekme, v katerih
smo se tekmovalci borili kot levi. Najboljša je bila ekipa Snage, JHL-jevci pa smo v hudi konkurenci zelo dobrih ekip dosegli svojo prvo
zmago, na kar smo izjemno ponosni.
Prijetno športno popoldne kakovostnega igranja rekreativne
odbojke s sodelavci pripomore tudi k uigravanju ekipe, za kar priložnosti ni ravno veliko. V želji posegati po najboljših uvrstitvah na komunalnih igrah, se bomo pred junijem pomerili še dvakrat, enkrat na
začetku aprila, drugič pa v drugi polovici maja, ko bo Komunaliada že
trkala na vrata.
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Priključite se
na daljinsko
ogrEvanjE

dodajamo
elektriko
Zagotovite si
najugodnejši paket.

• 080 2882
bivanjudajemoutrip.si
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