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

Komunaliada

foto: arhiv JHL
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Uvodnik

Komunaliada, ki je vseslovensko srečanje sodelavcev komu-
nalnega gospodarstva, organizirano vsako leto v drugem 
mestu, je tradicionalni dogodek, za katerega do tega leta 

še zdaleč nisem poznal vseh razsežnosti. Pravzaprav se pred tem 
nisem nikoli zares vprašal, kako poteka organizacija, koliko ljudi, 
njihove požrtvovalnosti, časa, znanja in dobre volje je za to treba. 
To je dogodek, na katerega bom od sedaj gledal z drugimi očmi, 
in hkrati dogodek, ki mi bo za vedno ostal v lepem spominu.

Odgovornost, ki mi je bila zaupana kot vodji operativnega 
odbora tega dogodka, je bila brezmejnih razsežnosti, spremljali 
pa so jo mešani občutki in obenem neznansko pričakovanje. Vse 
to je zahtevalo ogromno trdega dela, ki pa je iz dneva v dan po-
stajalo bolj prijetno, saj je potekalo v ritmu sproščenega vzdušja 
in sodelovanja s sodelavci iz Javnega holdinga in prav tako odlič-
nimi sodelavci iz javnih podjetij, JZ Šport Ljubljana in Mestne 
občine Ljubljana ter tudi drugimi zunanjimi partnerji iz različnih 
področij. Vesel sem, da je bila to hkrati tudi priložnost spoznati 
čudovite ljudi in skupaj z njimi ustvariti nekaj tako zelo nevsakda-
njega glede na naše siceršnje vsakodnevne delovne obveznosti. 
Naši odlični medosebni odnosi, različna znanja in izkušnje so sple-
tli vzdušje, ki nas je ves čas priprav gnalo, da smo bili kreativni 
in sposobni razviti tudi nove ideje, ki jih do sedaj na komunalnih 
igrah še ni bilo. Brez tesnega sodelovanja in zaupanja direktorjev 
v sestavi organizacijskega odbora to seveda ne bi bilo mogoče. 
Ponosni smo na prvo humanitarno akcijo »Komunalci smo hu-
manitarci«, za katero si resnično želimo, da bi postala  tradicio-
nalna. Skupni izkupiček v višini nekaj tisoč evrov je bil namenjen 
programu ZPMS za letovanje socialno ogroženih otrok. Na samo 
prizorišče komunalnih iger nam je kljub drugačnim napovedim 
uspelo privabiti ogromno število razstavljavcev in  tekmovalcev. 
Z domiselno otvoritvijo iger (Grajski piskači), udeležbo živega 
kipa Emonca, maskotami javnih podjetij, raznim promocijskim 
materialom, izvrstno uradno spletno stranjo in biltenom Ko-
munaliade smo dodatno oplemenitili promocijo prestolnice ... 
Vreme je bilo odlično, naši rezultati vrhunski, udeleženci več kot 
zadovoljni …

V uvodniku je seveda premalo prostora, da bi izposta-
vil vse, zato prav lepo vabljeni k ogledu strani Komunalia-
da 2015. Naj se tudi vas, čeprav za kratek čas, dotakne geslo                                                             
"I feel very Komunalimpic today!".  

Vili Erveš

Leto 2015 je zapisalo 31. komunalne igre, 
tokrat – bil je že skrajni čas – spet v Ljubljani. 
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Urbana tarča

Še čisto malo in celoten 
osrednji del Slovenske ce-
ste bo zaživel v novi podo-
bi, zato je zdaj idealen čas, 
da se tisti, ki so od začetka 
sodelovali pri prenovi, ozrejo 
nazaj in strnejo vtise o tem 
projektu, ki je korenito spre-
menil podobo nekoč glavne 
prometnice skozi mesto v 
javni prostor, poln življenja.

Kolona avtomobilov na Slovenski cesti; le še spomin na neke druge čase ... (foto: Miha Fras)

Alenka Pavlin: »Sem za-
dovoljna, z veseljem bom 
posedela in spila kavico s 
sodelavci ter še s kom v 
enem od lokalov pod no-

vim drevoredom.« 

Na osrednjem delu Slovenske ceste je zasajenih 63 dreves vrste mali jesen. (foto: Nik Rovan)

Alenka Pavlin, Oddelek za urejanje pro-
stora: »Prenova Slovenske ceste se je začela 
pri nas na OUP, lahko rečem, da smo si jo kar 
nekako prilastili. Na pobudo Društva arhitek-
tov Ljubljane in podžupana prof. Koželja smo 
hitro reagirali, s sodelavko Moniko Kovač sva 
pripravili gradivo in izvedli smo variantne reši-
tve. Takrat še nismo povsem verjeli, da to ne 
bo le nova akademska vaja. Bili smo optimi-
stični. Nadaljevali smo z delavnicami, kjer se 
nam je poleg arhitektov pridružila še cela vrsta 
strokovnjakov z različnih področij. Nastalo je 
gradivo, ki je navdušilo župana (tak vtis sem 
imela na predstavitvi). Od takrat naprej pa je 

bil star 127 let in potreben prenove. Tako smo 
združili aktivnosti, seveda ob sodelovanju JP 
Vodovod-Kanalizacija, in rodil se je drevored. 
Izbor primerne vrste je še ena posebna zgodba, 
ki je zahtevala veliko potrpežljivosti in uskla-
jevanj. Vsi smo želeli veliko drevo, po katerem 
bi bila Slovenska prepoznavna. Arhitekti so se 
navdušili nad ginkom, specifično obliko in živo 
rumeno jesensko barvo listov. Veliko je bilo dru-
gih predlogov in mnenj in ni šlo brez konfliktov. 
Na koncu se je izkazalo, na razočaranje arhi-
tektov, da ginko z več vidikov ni ustrezen. Ob 
strokovni pomoči dr. Bavcona smo izbrali mali 
jesen. Gre za odporno drevo, ki ima v vsakem 
letnem času svojo podobo, spomladi je zelen, 
nato bel (»bela Ljubljana«), jeseni rjavo-rdeč. 
Drevored danes že stoji, je uspešen del projek-
ta in prepričana sem, da bo po njem Slovenska 
prepoznavna. 

Še bi lahko naštevala in opisovala zgodbe 
o prometni ureditvi, o tlaku in višinskih razlikah, 
o vodnem motivu in večnamenski skulpturi itd.,  

šlo zares. OGDP je postal nosilec naloge, David 
Polutnik pa nas je povabil k nadaljnjemu sode-
lovanju. Seveda smo to sprejeli kot velik izziv.

Kaj naj rečem, kje, v katerem delu projekta 
se prepoznam? Je kar nekaj manjših detajlčkov, 
kjer vidim svoj prispevek, najpomembnejši do-
prinos pa je drevored. Glede na to, da je eden 
ključnih elementov prenove, smo se z njim vsi 
veliko ukvarjali. Najprej s tem, da se je sploh 
lahko zgodil. Podzemlje Slovenske je namreč 
prepredeno s komunalno infrastrukturo, ključ-
na pa je bila kanalizacija, ki je potekala ravno 
v liniji, idealni za posaditev drevoreda. Vod je 

Nova 
ljubljanska 
dnevna soba

NINA ŠIBIčU
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Urbana tarča

ki so se zgodile ali se dogajajo, pa bodo prilo-
žnosti za to še v prihodnje. Prenova Slovenske 
namreč še ni zaključena. čakajo nas aktivnosti, 
ki bodo potrebne, da bo nova Slovenska zažive-
la kot »dnevna soba« mesta (kot smo jo v času 
projekta večkrat imenovali) z različnimi dogodki 
in da jo bodo Ljubljančani (tudi otroci, ki so pri 
prenovah javnih površin velikokrat  prezrti) pre-
poznali kot prostor za svoje aktivnosti. 

David Polutnik, Oddelek za gospodarske 
dejavnosti in promet: »Ob misli na prenovo Slo-
venske ceste se večina zadovoljno nasmehne, 

nekateri pa simbolično zavijejo z očmi. Pa ne 
zato, ker bi bilo s projektom kaj narobe, ampak 
ker smo res vložili veliko truda v to, da bi za-
dovoljili kar največ kriterijev v duhu trajnostne 
mobilnosti in zelenega razvoja Ljubljane. 

Nekateri se prijemajo za glavo, ko pomislijo 
na vse želje, ideje in predloge, ki smo jih pregne-
tli, eni bi to, drugi ono, pa na spremembe in prila-
goditve projekta, iskanje najustreznejših rešitev 
za 'vse', intenzivno usklajevanje med različnimi 
akterji in deležniki, ki mu ni bilo videti konca, pri-
tožbe posameznikov, ki zdaj s svojim avtomobi-
lom ne morejo zapeljati na primer do Pošte, in 
še kaj, kar je povzročalo sive lase. Ampak tako 
je pri vsakem novem, naprednem projektu, ki 
je sicer dobronameren in za katerega vemo, da 
bo prinesel mnoge izboljšave, a jih nekateri na 
prvo žogo žal ne vidijo. Zdaj, ko je prenova pri 
koncu, si bomo vsi oddahnili in se potrepljali po 
rami, ker je res nastal krasen javni prostor brez 
avtomobilov, slabega zraka in hrupa. Prej smo 
se zaradi gneče izogibali temu območju, zdaj pa 
tu človek z veseljem posedi, ker je sveže, odpr-
to, svetlo, prijetno … tako, kot bi si recimo ure-
dil domačo teraso. Konec koncev: jaz sem eden 
tistih, ki se zadovoljno nasmehne.«

Prenova Slovenske ceste je eden od tistih 
projektov, pri katerih so se ob ekipnem delu 
znova izkazali široko znanje in strokovnost so-
delavk in sodelavcev velike mestne družine, 
njihova predanost skupnemu cilju, vztrajnost, 
trma in pa sklepanje kompromisov, ko je to 
potrebno. Hvala vsem, ki ste omogočili, da je 
nekoč glavna prometnica skozi mesto postala 
prijeten javni prostor s povsem novo identiteto, 
v kateri imajo glavno vlogo pešci in kolesarji!

Prenovljeno Slovensko cesto so takoj za svojo vzeli kolesarji. Mimogrede, se še spomnite, kako neprijazna 
do kolesarjev je bila včasih? (foto: Nik Rovan)David Polutnik: »Ni bilo 

enostavno, je bila pa  
pomembna izkušnja,  

predvsem z vidika, kako 
stopiti skupaj in narediti 
projekt, ki nam je lahko v 

ponos.«

Avtomobile so zamenjale mizice in stoli.  (foto: ir1)
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Ste vedeli, da v Ljubljani samo na javnih 
objektih, ki so v lasti Mestne občine Lju-
bljana, povprečno vsak drugi dan zabele-

žimo škodo, ki je posledica vandalizma? Da smo 
na teh objektih od leta 2007 pa do konca leta 
2014 zabeležili kar 1086 primerov poškodb na 
fasadah, javni opremi, igriščih, spomenikih …? 

MOL je pripravila temeljit pregled van-
dalizma v Ljubljani, analizo, kateri objekti so 
največkrat tarča vandalizma in katere oblike 
vandalizma so najpogostejše. Največkrat, kar 
v 363 primerih so bili v zadnjih sedmih letih 
tarče vandalov objekti in njihova oprema. Na 
drugem mestu je oprema javnih prostorov 

Mestna občina Ljubljana je 
pripravila kampanjo proti 
vandalizmu. V okviru kam-
panje, ki nosi slogan »Člo-
vek, čuvaj svoje mesto, 
samo eno imaš!« bodo iz-
vedene številne aktivnosti.

Odločen NE vandalizmu v Ljubljani!
stranjevanjem nedovoljenih grafitov, z načr-
tnim izvajanjem uličnega mladinskega dela na 
območjih, kjer je vandalizem pogost, s preno-

vljeno aplikacijo Pobude meščanov, ki bo slu-
žila tudi prijavam vandalizma, ter s številnimi 
dogodki v mestu, s katerimi bomo opozarjali 
na problematiko. 

Urbano aktivni

(razsvetljava, koši za smeti, klopce, …) s 334 
primeri, sledi 170 primerov popisane fasade 
ali nedovoljenega grafitiranja ter 87 primerov 
uničevanja igral na otroških igriščih in poškodb 
na športnih igriščih. Še posebej šokira poda-
tek, da so v kar 78 % primerov tarče vandaliz-
ma objekti šol in vrtcev. 

Zato je Mestna občina Ljubljana pripravi-
la kampanjo proti vandalizmu. Nosilni slogan 
»Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš!«, 
je po eni strani usmerjen v ozaveščanje najšir-
še javnosti, kako nesprejemljiv je vandalizem 
za mesto in kako lahko vsak od nas prispeva 
k njegovemu zmanjševanju. Po drugi strani 
pa bo MOL aktivno pristopila k zmanjševanju 
vandalizma na več ravneh: z intenzivnim od-

Posledice vandalizma  
učinkujejo na zmanjšan 
občutek varnosti, zmanj-

šujejo kakovost življenja v 
mestu in povzročajo velike 
stroške, ki jih na koncu 

plačujemo vsi. 

Dr. UrOŠ GrILCU

Podrobnosti o kampanji najdete na www.ljubljana.si. 

Snemanje televizijskih oglasov za kampanjo proti vandalizmu. 
Nastopajoči v oglasu "Koš na Viču" so tudi učenci OŠ Vič.

Nagrade »Turizem prihodnosti« se 
podeljujejo na podlagi uresničevanja 
načel trajnostnega turizma in v okvi-

ru prizadevanj, da bi navdihnili in izobrazili 
turistične ponudnike ter destinacije za izbolj-
ševanje praks trajnostnega turizma. Nagra-
de veljajo za najvišja svetovna priznanja na 
področju trajnostnih usmeritev v potovalni 
in turistični industriji. 

Turizem 
za jutri 

Ljubljana je dobitnica leto-
šnjega izbora za nagrado 
WTTC »Turizem prihodnosti/ 
Tourism for Tomorrow« v 
kategoriji turističnih desti-
nacij. Nagrada je Ljublja-
no v mednarodnih krogih 
dodatno pozicionirala kot 
izrazito zeleno, za življenje 
prijazno prestolnico.

Poleg prestižne nagrade Zelena prestolni-
ca Evrope 2016 je WTTC nagrada Ljubljano do-
datno pozicionirala v mednarodnih krogih kot 
izrazito zeleno, trajnostno naravnano mesto 
in za življenje prijazno prestolnico, ki je izredno 
privlačna za tuje goste. 

Ljubljana je edina prestolnica v Evropi, ki 
ima tako veliko površino v strogem centru me-
sta zaprto za motorni promet, kar je za turizem 
in za lokalno prebivalstvo izrednega pomena. 
Gostje so navdušeni nad vzdušjem ob Ljubljani-
ci, naravno, neobdelano pitno vodo, ki jo lahko 
pijejo iz jasno označenih pitnikov, nad zelenimi 
površinami in parki, ki se raztezajo po celem me-
stu. Mesto, ki je obvladljivo peš, ima sproščen 
značaj, kjer se gostje počutijo dobro, ostanejo 
dlje in tako tudi višajo povprečno potrošnjo. 

Slovenija s prestolnico Ljubljano je butič-
na destinacija, preplet relativne neokrnjenosti 
naravnega okolja in urbana kozmopolitskost 
prestolnice pa naša neprecenljiva konkurenč-
na prednost.Prestižno nagrado je delegacija MOL 15. aprila prevze-

la na slovesni razglasitvi v Madridu. 
(foto: Arhiv Turizem Ljubljana)
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Odločen NE vandalizmu v Ljubljani!

Ljubljana je pred letom dni v Kopenhagnu 
prejela laskavi naziv Zelena prestolnica 
Evrope 2016. Pomembna tema prazno-

vanja naziva Zelena prestolnica bo prav voda, 
ki je za poselitev in razvoj življenja od prazgo-
dovine do danes v prostoru današnje Ljubljane 
izredno pomembna. Kako se je življenje ob vodi 
in z njo odvijalo in razvijalo v preteklih tisočle-
tjih, boste spoznali v Mestnem muzeju Ljublja-
na, kjer bo od 23. junija na ogled postavljena 
sodobna muzejska razstava s številnimi spre-
mljevalnimi programi in dogodki. 

Obdarjeni z vodo
Živimo na vodnem planetu. V 70 odstotkih ga prekriva 
voda. 97 odstotkov je slane vode, 2 odstotka 
sladke vode, ki se nahaja v ledu in le 1 od-
stotek pitne vode. Ljubljana je ena redkih 
evropskih prestolnic, kjer iz pip priteče na-
ravna pitna voda, ki ni obdelana s tehnolo-
škimi postopki. Naša prestolnica z zaled-
jem se lahko pohvali z bogatimi vodnimi 
viri, ki so omogočili več kot 5000-letno 
kontinuirano poselitev in so še danes 
dostopni vsem. 

Skozi 
štiri glavne 
zgodbe bo 
razstava 
v različ-
nih ča-
sovnih 
kon-
tekstih 
predstavila 
pomen vode za pre-
živetje, za mobilnost ljudi in blaga 

Muzejska voda je v osnovi steklenica, 
oblikovana tako, da je v njej odtisnjen prijem 
roke, ki ga je prispeval prebivalec majhne vasi-
ce v Nubskih gorah, kjer ljudje v izjemno oteže-
nih razmerah le stežka pridejo do pitne vode. 
Odtis roke na steklenici nosi simbolni pomen 
– pitna voda je simbol življenja in bistvo člove-
kove prihodnosti, zato se moramo ves čas za-
vedati njene dragocenosti in dejstva, da je na 
našem planetu ni na voljo v izobilju. 

Steklenica muzejska voda bo na voljo v 
Mestnem muzeju Ljubljana, v turistično-in-
formativnih centrih, na uličnih prireditvah, ob 
pitnikih v Ljubljani in še kje. 

razstava VODA in spremljevalni dogod-
ki bodo predstavljali pomen vode za naša 
življenja vse do leta 2016, ko bo Ljubljana Ze-
lena prestolnica Evrope 2016. 

Vljudno vabljeni k spremljanju projekta 
na spletni strani www.mgml.si.

ter idej in znanj, za mitologijo in verovanja 
ter umetnost in jezik ter pomen vode skozi 
naravni vodni krog in ekologijo. Obiskovalci 
razstave bodo tako dobili širši vpogled v po-
men vode za preživetje v preteklosti ter o mo-
žnostih aktivne udeležbe pri ohranjanju vode 
za prihodnost. 

Ljubljančani smo ponosni na svojo odlič-
no vodo, ki nam dnevno teče iz vodovodnih 
pip in pitnikov! Lokacije pitnikov, kjer se poleti 
lahko osvežite z vodo, so dostopne na aplika-
ciji TapWater, lahko pa si jih ogledate tudi na 
spletni strani www.vo-ka.si. 

Promocija privlačnosti in svežine našega 
mesta ter pitne vode ravno v teh dneh poteka 
na milanskem sejmu EXPO s projektom Muzej-
ska voda – voda za prihodnost, ki je nastal v 
sodelovanju Mestne občine Ljubljana, Muzeja 
in galerij mesta Ljubljane in Javnega podjetja 
Vodovod-Kanalizacija.

Pitnik na Kongresnem trgu. (foto: ir1)

UrŠA KArErU
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Urbana kolumna

Druženje - 
na misel mi je 
takoj prišlo dru-
ženje s kolegi iz 
tujine, s kateri-
mi delam in se 
srečujemo na 
dogodkih Zele-
ne prestolnice 
Evrope (ZPE). 
Lahko zapišem, 
da smo postali 
že pravi prija-
telji. 

Lansko leto je stro-
kovna komisija, ki 
ocenjuje kandidatu-

re mest, obiskala Ljublja-
no. Marsikdo je bil prvič pri 
nas, med njimi tudi sode-
lavki iz Sekretariata ZPE, ki 

ima sedež v Dublinu in s katerima sem v stiku skoraj vsak dan. Dekleti sta 
se odločili, da podaljšata obisk in čez vikend ostaneta v Ljubljani. Dobile 
smo se na sobotni tržnici, saj je njen obisk za Ljubljančane tradicija, skoraj 
že obveznost, vzdušje pa je vedno posebno. Imele smo srečo, da je prav 
takrat potekal tudi Vinski sejem, ena od deklet pa mi je že prej povedala, 
da zelo ceni dobra vina. Očitno jih je našla, saj je kupila kar nekaj steklenic, 
predvsem sladkega.  Najbolj so se jima v spomin vtisnili Vinska kraljica, 
pražen krompir iz kotla gostilnice Druga violina, ljudski plesi, kaki, za kate-
rega še slišali nista, in seveda sproščeno in prijazno vzdušje ljubljanskega 
sobotnega popoldneva.  

Ponovno smo se srečali januarja v Bristolu, ki je aktualna ZPE. Lepo 
se mi je zdelo, da so člani strokovne komisije še vedno govorili o obisku v 
Ljubljani in da se še nikjer niso počutili tako dobrodošle, kot prav pri nas. 
Tudi kolegici iz Dublina sta bili tam in dogovorile smo se, da mi naslednjič 
oni razkažeta skrite kotičke Dublina. razveselila pa sem se tudi spominka  
– bristolskega funta, ki je že v obtoku v več kot 900 trgovinah in lokalih po 
mestu. Zanimivo je, da lahko meščani od aprila 2015 z njim plačujejo tudi 
občinski davek. 

Druženje s kolegi iz tujine mi prestavlja tudi vir informacij, izmenja-
ve izkušenj in spoznavanje težav, na katere so naleteli v drugih evropskih 
mestih. V Ljubljani so jih najbolj fascinirale lične podzemne zbiralnice od-
padkov in to, da lahko pijemo vodo iz pipe in seveda pitniki. Tako smo 
iz Bristola prejeli pobudo za sodelovanje z JP Vodovod-Kanalizacije, saj si 
želijo postaviti pitnike tudi v svojem mestu.    

Vsi ljudje se radi družimo, navadno z družino in prijatelji. A lepo je 
tudi, ko službeni stiki prerastejo v pristne in tople odnose ter tako združiš 
prijetno s koristnim.   

Simona Berden

Moj pogled na 
druženje

Janko Kramžar, direktor Snage in predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva je 
sodelavcem VO-KE izročil pokal za drugo mesto v odvozu odpadkov.

Zadovoljna sodelavca Snage.

LPP, naš nogometni šampion! 

Robert Martinčič, direktor Žal, je podelil nagrade za delovno tekmovanje v izdelavi 
cvetličnega šopka.

Simona Berden z gostjo iz Dublina in vinsko kraljico. 

Simona se rada druži s kolegi iz Evrope, slovenski komunalci pa so se tokrat zbrali in družili v Ljubljani.
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Prvi petek in soboto letošnjega junija je bila 
v Ljubljani znova skupaj celotna Slovenija. 
Sodelavke in sodelavce slovenskih komu-

nalnih podjetij je povezal prijeten dogodek, XXXI. 
tradicionalno srečanje - Komunaliada 2015!

Prijeten in uspešen pa je bil dogodek samo 
zaradi ljudi - udeležencev petkovega strokov-
nega posveta, razstavljavcev, ki so sodelujočim 
predstavili trende in novosti s področja komu-
nalne opreme,  tekmovalcev v delovnih in špor-
tnih disciplinah, vodji tekmovanj, sodnikov in 
ostalega tehničnega osebja in tudi prostovoljk, 
ki so zagreto zbirale sredstva za letovanje otrok 
iz socialno šibkejših družin. Zadovoljstvo udele-
žencev je plod trdega, skoraj enoletnega dela 
članov organizacijskega in operativnega odbora 

moje srečanje
in številnih drugih sodelujočih iz Javnega hol-
dinga Ljubljana in javnih podjetij Vodovod-Ka-
nalizacija, Ljubljanski potniški promet, Snaga, 
Žale ter Ljubljanska parkirišča in tržnice.

Vsak posebej smo dogodek začinili s 
kančkom svojskosti in vsi skupaj skuhali nepo-
zabno druženje, ki nam bo še dolgo ostalo v 
spominu, pa ne samo zaradi izvrstnih rezulta-
tov naših sodelujočih iz JHL in javnih podjetij 
ter vrhunskega 1. mesta JP Vodovod-Kana-
lizacija v skupni razvrstitvi, ne samo zaradi 
odlične organizacije, zanimivega strokovnega 
posveta, pestrega spremljevalnega dogajanja, 
humanitarne nadgradnje, ampak predvsem 
zaradi prijetnih ljudi, prijaznih nasmehov in 
odlične energije! 

Skoraj ga ni med nami, ki se 
ne spomni odmevne oglaše-
valske akcije Slovenija, moja 
dežela, ki je v 80. letih prej-
šnjega stoletja združila Slo-
venke in Slovence. S sloga-
nom "Turizem smo ljudje" je 
vabila k odkrivanju slovenskih 
lepot in znamenitosti.

Komunaliada smo ljudje! Taki ta pravi!

»Želeti si, da bi lahko vse skupaj 
začel od začetka, ne zato, da bi 
naredil drugače, ampak zato, da 
bi vse še enkrat izkusil, pomeni 
da si uspel.« Pia, članica organizacijskega od-
bora in moderatorka

Jutro je bilo lepo, naznanjalo je vroč sončen dan, poln nalezljive dobre volje. Ekipe so se zbrale na stadionu Športnega 
parka Kodeljevo in grajski piskači so naznanili, da bo šlo kmalu za res ...

TINA BErčIčU
Foto: arhiv JHL

Simona se rada druži s kolegi iz Evrope, slovenski komunalci pa so se tokrat zbrali in družili v Ljubljani.
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»Naša dekleta in fantje so se borili do zadnjega diha v 
vseh disciplinah, tako delovnih, kot športnih.
Tekmovati na domačem terenu je dodatna motivacija 
in rezultat je bil viden: 1. mesto v delovnih disciplinah 
in 1. mesto v skupnem seštevku. Iskrene čestitke VO-KA 
TEAM. Najboljši ste!«
Simona Kobe Pečavar, vodja ekipe JP VO-KA

Sodelavka LPP-ja je v tenisu dosegla tretje mesto. Uspelo nam je!

Marija Rutter, vodja delovnega tekmova-
nja Odvoz odpadkov: 
"Na tokratni Komunaliadi je 36 smetarskih 
ekip ob bučni podpori navijačev in skrb-
nem nadzoru sodnikov uspešno opravilo 
zahtevni preizkus delovnih iger – odvoz 
odpadkov.
Prvo in drugo mesto sta si s spretno vožnjo 
in urnim praznjenjem zabojnikov priborili 
ekipi Snage ter VO-KE.
Kljub hudi vročini, ki jo je najbolj občutil 
naš Zmaj Pometaj, smo se imeli lepo! " 

Primož Turk, voznik smetarskega vozila 
in vodja ekipe, ki je zmagala v odvozu od-
padkov:
»S fantoma smo bili pred našim nastopom 
na delovni igri odvoz precej živčni. Kljub 
temu, da smo uigrana ekipa in da skupaj 
tekmujemo že tretje leto, je bila napetost 
velika. Zadali smo si visok cilj: biti prvi. 
Vedeli smo, da so naši nasprotniki dobro 
pripravljeni in da bo tekma napeta. Še po-
sebej pozorno smo spremljali vožnjo breži-
ške ekipe, ki je naš največji rival. Poleg tega 
naših navijačev in sodelavcev nismo hoteli 
razočarati na domačem terenu. Zdržali 
smo pritisk, dosegli najhitrejši čas, traso 
odpeljali brez napak in zmagali!« 
Ekipa so prvi trije fantje z desne, Primož je 
drugi z desne.

Veselje sodelavcev VO-KE po podelitvi pokalov.
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Vratar je vedel, če bo ubranil odločilni penale, bo to ekipo 
dodatno motiviralo. Skupaj jim je uspelo. Čestitke!

JP Vodovod-Kanalizacija je na komunalnih igrah postavilo štiri pitnike. 
Krištof Mlakar: "No, zagotovo sem v prvi vrsti ponosen na svoje sodelavce, 
saj brez njih tudi tako kakovostne oskrbe z vodo ne bi bilo. Pa še zmagali smo!"

Sodelavci VO-KE ne obvladujejo le delavnih področij, dobro se znajdejo tudi na košar-
karskem igrišču.

Z zbranimi sredstvi bo ZPMS na letovanje peljal otroke iz socialno ogroženih družin. 

Za odličen rezultat je ključna dobra koncentracija.

Dušan Mohar, selektor nogometne ekipe LPP, in njegov po-
močnik Ivo Perkovič sta uspela ustvariti pravo vzdušje in ui-
grati fante nogometnega moštva LPP na tak način, da so po 
18 letih dosegli čudovit uspeh. Premagali so vse!
Dušan Mohar, tudi član operativnega odbora KI:
"Zelo veseli smo, da smo bili del te čudovite zgodbe – Komu-
naliada 2015. Seveda pa moram še posebej izpostaviti naše 
krasne fante, ki sestavljalo nogometno društvo LPP. Veliko 
dela je bilo vloženega v naše 1. mesto. Trenirali smo redno 
vsak teden, zadnjih nekaj mesecev pa vsaj 3x na teden. Vi-
kende smo posvetili naši skupni zgodbi o uspehu. Vsi so ve-
deli, da imamo fantastičnega vratarja, Boža Kondiča, ki je s 
srcem delal za ekipo."

DELOVNA TEKMOVANJA MESTO

1. 2. 3.
izdelava cvetličnega šopka ŽALE

kanalizacija JP VO-KA
odvoz odpadkov SNAGA JP VO-KA

vodovod JP VO-KA
DELOVNA TEKMOVANJA SKUPAJ JP VO-KA SNAGA

ŠPORTNA TEKMOVANJA MESTO

1. 2. 3.
badminton JP VO-KA

bowling LPP
interaktivno streljanje - moški JP VO-KA SNAGA

interaktivno streljanje - ženske JP VO-KA JHL SNAGA
kegljanje - moški JP VO-KA LPP

namizni tenis JP VO-KA
nogomet LPP

pikado - ženske SNAGA
tenis SNAGA LPP

tek JP VO-KA SNAGA
ulična košarka JP VO-KA

Vlečenje vrvi - ženske SNAGA

REZULTATI SKUPNO MESTO
JP VODOVOD-KANALIZACIJA 1.

SNAGA 5.
LPP 8.
JHL 16.

ŽALE 22.
JP LPT 33.

Na fotografiji direktor VO-KE, Krištof Mlakar, s sodeavcem Rokom Babičem, ki je na ko-
munalnih igrah skrbel za koordinacijo organizacije delovnih iger in s sodelavko Simono. 
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Sodelavka Jerca iz JHL (št.27) je za sabo pustila vse tekmovalke. 

Vera Horvat in Roman Puš, ki 
sta osvojila prvo mesto v teni-
su:
Roman: »Komunalne igre so ve-
dno dogodek, ki je test za moj 
športni duh. Tekmovanje v te-
nisu skozi leta kaže, da se najin 
odnos z Vero krepi, kar naredi 
uspeh še bolj dragocen. Orga-
nizacija komunalnih iger je bila 
odlična, prav tako vzdušje.«.

Vera: »Zmaga mi pomeni potrditev, kako super je, 
da človek vsak dan skozi leta naredi nekaj v smeri 
dobrega počutja in dobrega zdravja. Šport je tudi 
področje, kjer lahko stkemo posebna prijateljstva, 
posebne vezi in taka se je ustvarila tudi med mano 
ter mojim teniškim partnerjem Romanom in ta vez je 
povod za moje igre v tenisu. Zmaga mi pomeni tudi 
povezanost z ostalimi sodelavci, ker širi zmagovalni 
duh, ki ga lahko prenesemo tudi na ostala področja 
svojega življenja. Komunaliada 2015 je še eden od le-
pih dni, preživet v dobri družbi sodelavcev«.

Sproščeno po tekmovanju.
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Klemen Kralj: "Biti pripravljen pomeni že napol zmagati. Naša ekipa na delovnih igrah s 
področja Vodovod in Kanalizacija je bila pripravljena - bili smo najboljši v obeh delovnih 
disciplinah. Čestitam!"

Klemen (prvi z desne) s sodelavci (v sredini Nebojša Matijevič vodja delavnega tekmo-
vanja "Kanalizacija")

Veliko vas je bilo, ki ste 
Komunaliadi 2015 tako ali 
drugače dali svoj pečat. 
Samo zaradi vas, vašega 
trdega dela, požrtvovalno-
sti, iznajdljivosti in krea-
tivnosti ter neustavljive 
energije, se je Komunalia-
da 2015 zapisala v knjigo 
uspešnih in nepozabnih 
srečanj komunalnega go-
spodarstva Slovenije in v 
srca zasidrala kot odličen 
in pester dvodnevni dogo-
dek, ki se ga bodo vsi radi 
spominjali.

Vsem skupaj in vsakemu 
posebej NAJLEPŠA HVALA!
Zdenka Grozde, predsednica organizacijskega  
odbora

Nosilec športnih iger Boštjan Ficko (JHL) je poskrbel, da so vse discipline potekale po 
pravilih in brez težav. 

Pridne roke sodelavk in njihova ustvarjalnost so ustvarile čudovite šopke.Brez odlične obdelave rezultatov ne gre!

Sproščeno po tekmovanju.
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Pisala se je sobota, 11. april 2015. To je bila prav 
posebna pomladna sobota in sonce je že zjutraj 
napovedovalo lep pomladni dan, kot nalašč za ve-
liko delo – sajenje dreves na tistih območjih naše 
lepe Ljubljane, ki jih je lani tako grobo oklestil žled. 
Velika mestna družina je strnila vrste in s skupnimi 
močmi smo na Golovcu, Šišenskem hribu in v Zajčji 
dobravi posadili več kot 4 tisoč dreves. 

Urbana ekologija

Najprej smo prisluhnili navodilom, nato pa pljunili v roke!

Smo dobro opravili?

Izvoli, draga Ljubljana, tule je moje drevo, samo zate :). (Tamara Deu LPP)

Naša drevesa za 
zeleno Ljubljano!

V slogi je moč, ali z drugimi besedami, v dvoje je še lepše. Levo sodelavki Mestne 
uprave MOL, desno sodelavca JHL.

Foto: Nik Rovan, Primož Lampič, Marija Fabčič, Tina Berčič
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Dobra volja in dobro delo = odličen rezultat. (Na fotografiji direktor Žal s sodelavci.)

Mladi, ki spoštujejo okolje, so zagotovilo za zeleno Ljubljano tudi v prihodnje. 
(podmladek OPVI)

Še posebej veseli smo bili, da so se sajenja dreves lotile cele družine. 
(Sodelavke Energetike Ljubljana s podmladkom.)

Vsem, ki ste si vzeli čas in naredili ogromno delo za 
naše lepo mesto, se iskreno zahvaljujemo! Zaradi 
vseh vas, ki imate radi Ljubljano, lahko zdaj skupaj 
spremljamo rast naših dreves in uživamo v naši pre-
lepi Zeleni prestolnici Evrope 2016!
Seveda pa naše delo še ni končano, saj bomo v ak-
cijah, ki so še pred nami, posadili še približno 8 tisoč 
dreves, za vsakega člana velike mestne družine ene-
ga! Prva izmed njih se napoveduje že za november. 
O točnem terminu in ostalih podrobnostih boste pra-
vočasno obveščeni.

Do takrat vabljeni k ogledu fotoreportaže naše prve 
skupne akcije!

Gremo veselo na delo :)

Pobočje Golovca in polno delovnega zanosa.
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Maja letos je potekala kreativna igra: so-
delujoči so oblikovali vzorec delovnih rokavic, 
ki so postale zaščitni znak komuniciranja pro-
blematike pelinolistne ambrozije. Zahvaljuje-
mo se vsem, ki so s sodelovanjem pomagali 

družbeno odgovornemu projektu. Pridruži-
te se tudi vi akciji ozaveščanja in reševanja 
okoljskega problema, razraščanja tujerodne 
invazivne rastline, s katerim se ne soočata 
samo Mestna občina Ljubljana in Ljubljanska 
urbana regija, ampak tudi večina Slovenije. 
Obiščite www.rokavicegor.si, delite stran 

med svoje prijatelje ter pridobite informacije, 
zakaj je odstranjevanje pelinolistne ambrozije 
nujno in koristno, celo zakonsko obvezno za 
vse lastnike zemljišč. Na spletni strani objavlja-
mo datume organiziranih predavanj in akcij 
odstranjevanj rastline na območju Mestne ob-
čine. Veselimo se srečanja z vami.

Rokavice gor!

Ozaveščevalne dejavnosti 
v JP VO-KA spomladi še 
posebej oživijo. Delovanje 
sistemov oskrbe s pitno 
vodo in odvajanja ter čišče-
nja odpadne vode aktivno 
predstavljamo zainteresira-
nim skupinam otrok, dija-
kov, študentov in odraslih 
ter jim omogočimo tudi 
ogled objektov in naprav.

Toplejši pomladni dnevi so JP VO-KA, kot 
vsako leto, spodbudili k še bolj živahnim 
ozaveščevalnim dejavnostim kot sicer. 

Ob 22. marcu, svetovnem dnevu vode, smo se s 
tradicionalnim sporočilom »Voda je naša skupna 
odgovornost« ponovno zavezali k odgovorne-
mu ravnanju z okoljem. V Hiši vode v Minicityju, 
kjer otroci vsakodnevno spoznavajo, kako dra-
gocena dobrina je voda, so tega dne razmišljali 

o vodi in se zabavali v družbi z maskoto Cevkom 
ter z ljubljanskim raperjem Trkajem.

Najmlajše v vrtcih je maskota Cevko obi-
skoval, spodbujal k pitju vode iz pipe in opo-
zarjal,  da se tudi med Ljubljančani še vedno 
najdejo taki, ki se vedejo kot »eko packi«. V oko-
lici Ljubljane namreč v naravi najdemo marsikaj, 
kar spada v zabojnike, kanalizacijo pa nekateri 
meščani še vedno uporabljajo kot koš za od-
padke, kar se za Ljubljano, kot zeleno mesto, ne 
spodobi. če se bodo otroci držali Cevkove zaob-

ljube, da bodo varovali vodo, potem se nam za 
prihodnost našega planeta ni treba bati. 

Iz JP VO-KA sporočamo, da se bo letos 
družini ljubljanskih pitnikov pridružilo še nekaj 
novih. Najdete jih na prenovljenem delu Sloven-
ske ceste, zadovoljni pa bodo tudi sprehajalci, 
tekači in kolesarji ob priljubljeni Poti spominov 
in tovarištva v bližini Tržaške ceste, Ceste na 
Brdo in Pod gabri, načrtujejo pa se tudi še nove 
postavitve. Lokacije pitnikov spremljajte preko 
aplikacije Tap Water.      Vabljeni k osvežitvi!

Živahno skozi pomlad, v poletje
Dr. BrIGITA JAMNIKU

Otroci Mladinskega doma Malči Beličeve so v Hiši vode preživeli lepo in poučno nedeljo. 
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 Kakšni so vaši prvi vtisi o delu v Mestni 
upravi? Se delo tu sklada s podobo javnega 
sektorja, ki ste jo poznali prej? 

»Tudi sama sem mislila, da bom prišla 
iz zelo stresnega agencijskega v lahkotno 
delovno okolje z manj odgovornosti. Vesela 
sem, da ni tako, ker bi od dolgčasa verjetno 
že kmalu odšla. Tisti, ki želi delati, si vedno 
najde delo. Negativnih stvari do zdaj nisem 
doživela, sem pa presenečena nad vsemi za-
konskimi omejitvami. Verjetno se v kakšnem 
oddelku držijo za glavo, ker toliko sprašujem, 
zakaj se nekaj ne da izvesti tako, kot sem si 
zamislila. A do zdaj imam z vsemi dobre izku-
šnje, lepo sodelujemo, jaz pa sem se tudi pri-
pravljena učiti in prilagoditi. Je pa zelo dru-
gače kot v agenciji, kjer nas je bilo le osem in 
smo se vse zmenili kar čez mizo.« 

 Prestopi iz zasebnega v javni sektor niso 
ravno pogosti. Kaj je bil glavni razlog za me-
njavo delovnega mesta?

»Vse se je zgodilo praktično čez noč in 
brez načrtovanja. Ves čas sem govorila, da 
nikoli ne bom delala v javnem sektorju, a 
očitno se zarečenega kruha res največ poje 
(:)). Že v agenciji sem vodila predvolilne kam-
panje Zorana Jankovića. Ko me je župan lani 
povabil h kampanji za županske volitve, sem 
bila za, čeprav je to pomenilo, da moram 
pustiti službo za nedoločen čas in se podati 
na samostojno pot brez jasne prihodnosti. 
Po zmagi sem dobila povabilo, da postanem 

del ekipe v MOL, in sicer na zaupanje župa-
na. Nisem dolgo razmišljala, našemu županu 
pa tudi ni tako lahko reči ne (smeh). Bila sem 
zelo vesela, da je opazil moje delo in trud, po-
leg tega sem že poznala ožje sodelavce. Zato 
sem se prvega dne na novem delovnem me-
stu zelo veselila.« 

 Zelena prestolnica Evrope 2016 je zagotovo 
tisti projekt, po katerem vas sodelavci najbolj 
poznajo. Kakšna je vaša vloga pri tem projek-
tu? 

»Dejansko sem prišla prav zaradi tega 
projekta. Skrbim za prepoznavnost blagovne 
znamke Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 
2016, moje naloge pa so vzpostavitev spletne 
strani www.zelenaljubljana.si, sodelovanje z 
oglaševalsko agencijo, ki bo izbrana za kre-
ativno zasnovo in oblikovanje materialov, 
priprava različnih kreativnih vsebin in včasih 
celo oblikovanje. Absolutno bomo najboljša 
zelena prestolnica.«

 Dovolite še malce provokativno vpra- 
šanje :) … kako se glede na tradicionalno ri-
valstvo med Mariborom in Ljubljano počuti 
Štajerka, ki gradi blagovno znamko Ljublja-
ne, najlepšega mesta na svetu?

»Odlično, saj delam za najlepše mesto 
na svetu. To tudi v Mariboru na glas povem, 
a majice »Ljubljana je najlepše mesto« tam še 
nisem oblekla (smeh). Zelo rada imam Mari-
bor, navijam za mariborske nogometaše, tam 
imam starše, sestro ter prijatelje. Lahko bi re-
kla, da je moja kri vijolično zelena. Fino bi bilo, 
da bi tudi Maribor imel župana kot je Zoran 
Janković, saj je mesto resnično lepo, ima velik 
potencial in ljudi, ki so pripravljeni na spre-
membe. če bo župan kdaj želel kandidirati 
tudi v Mariboru, mu z veseljem pomagam pri 
kampanji.« 

Tisti, ki želi delati, 
vedno najde delo!

Konec lanskega leta je v 
Mestno hišo vnesla svež 
veter! Kreativna mladenka, 
ki zna na življenje pogleda-
ti tudi z drugega zornega 
kota, je takoj začela delati 
s polno paro. Med drugim 
je zasnovala in sodelovala 
pri kampanjah proti van-
dalizmu ter osveščanju o 
ambroziji, o katerih tudi 
pišemo v Urbanu. Hkrati 
je tudi ena tistih, ki bodo 
poskrbeli, da bo Ljubljana 
prihodnje leto najboljša 
Zelena prestolnica Evrope 
doslej!  

Karmen Žirovnik - preprosta, delavna in zanesljiva 
oseba, ki ima rada pozitivne ter odkrite ljudi, obožuje 
potovanja, svojo psičko Dolly in svojega fanta :)! 
Foto: Doris Kordić

Karmen  Žirovnik osebno: 
Moj najljubši kotiček v Ljubljani ... Tivoli 

v vseh letnih časih. Je odlična lokacija za 
sproščanje, sprehajanje psičke in športne 
aktivnosti. Sploh zdaj je še posebej lepo, 
ko vse tako zelo diši. 

Življenjski moto … Vsaka stvar se zgodi 
z razlogom. 

Dneva si ne predstavljam brez ... ju-
tranje kave. Najboljšo seveda skuhajo Bo-
štjan, Mihaela in Slavi v MOL bifeju :)

NINA ŠIBIčU

Urbani sodelavci

Zelo sem vesela, da smo v 
delovni skupini ZPE sami 
super ljudje, veliko se 

smejimo, pretaka se pozi-
tivna energija, a na drugi 
strani tudi veliko delamo.
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Urbana kultura

Na Gospodarskem razstavišču je še 
do začetka julija na ogled interak-
tivna razstava 1001 izum, ki odkri-

va zlato dobo islamske civilizacije in njene 
prelomne vplive na področja znanosti, teh-
nologije in kulture! Približa nam pomemb-
no, a odmaknjeno, predvsem pa zastrto 
dediščino izjemnih učenjakov in izumiteljev 
različnih veroizpovedi in kultur iz civilizaci-
je, ki se je od 7. do 16. stoletja razprostirala 
od Španije do Kitajske. V tej, skoraj 1000 let 
trajajoči dobi, so prelomna odkritja pustila 
neizbrisen pečat današnjemu svetu. Prva 

Ste si že ogledali 1001 IZUM?
univerza, celo zobna ščetka, je med temi 
presenetljivimi izumi. 

razstava, ki jo je videlo že več kot 6 mili-
jonov ljudi po vsem svetu, je odprta do  2. juli-
ja 2015, vsak dan med 9. in 20. uro. Pridružite 
se številnim navdušenim obiskovalcem, še 

Maja je  potekala podelitev nagrad, 
ki jih podeljuje Forum slovanskih 
kultur. Nagrada nosi ime Živa, po 

slovanski boginji  življenja, mladosti, lepote, vi-
talnosti in plodnosti. Prijavitelje je ocenjevala 
žirija ekspertov iz Evropske muzejske akade-
mije in Foruma slovanskih kultur, ki je skupaj 
z Ministrstvom za kulturo ruske federacije 
tudi gostila vseh deset finalistov, na podelitvi 
nagrad v St. Petersburgu. ruski kulturni mini-
ster, Vladimir Medinski, je v uvodniku brošure 
nagrade Živa zapisal tudi, da nagrada predsta-
vlja impulz, da se okrepijo vezi med Slovani, 
da se vzpostavi intenzivnejše sodelovanje in 
promocija naših vrednot in tradicij. Andreja 
rihtar, direktorica Foruma slovanskih kultur 
pa je ob tem povedala: »Nagrada Živa odkriva 
senzibilnost slovanskih muzejev za ohranja-
nje, prepoznavanje in predstavljanje kulturne 
dediščine. Nagrajuje tiste, ki se, pa naj bodo 
majhni ali veliki, nacionalni ali lokalni, zaveda-
jo, da je kulturno bogastvo preteklosti, odlič-
na naložba za sedanjost in prihodnost.« 

Nagrado Živa za najboljši slovanski muzej 
je prejel Muzej Leo Tolstoj iz rusija, nagrado 

Živa za vodenje pa je prejel Muzej in galerije 
mesta Ljubljane. Direktor MGML Blaž Peršin, 
je ob prevzemu nagrade pojasnil: »Za nas to 
priznanje pomeni dokaz o uspešnosti našega 
dela, predvsem v luči razumevanja, kaj je so-
doben muzej in galerija ter kaj pomeni druž-
bena odgovornost, za katero se zavzemamo v 
naši instituciji. Poslanstvo MGML brez dvoma 
sloni na odprtosti do novih idej in pristopov, 
ki kreirajo pomen naše institucije v urbanem 
okolju. Dokaz za to je poleg te nominacije tudi 
publika, ki se v veliki meri udeležuje vseh naših 
razstav,dogodkov. Nismo več samo muzej in 
galerija, temveč smo postali neke vrste kultur-
ni center, mediator urbanega utripa našega 
mesta.« 

Za nagrado Živa lahko kandidirajo vse vr-
ste muzejev od tehničnih do zgodovinskih, od 
prirodoslovnih do arhitekturnih in etnograf-
skih. Forum slovanskih kultur bo v začetku 
julija objavili razpis za najboljši slovanski muzej 
za leto 2016.

RAZSTAVA IN DOŽIVLJAJSKI 
VODENI OGLED MUČILNIH 
NAPRAV OD 16. DO 18. 
STOLETJA 

KAZEMATE, 7. 5.–27. 9. 2015, 
9.00–21.00S
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I: +386 1/306 42 93 www.ljubljanskigrad.si

Termini rednih vodenih ogledov:

18.30, vsak petek, soboto in nedeljo v 
času trajanja razstave (7. 5.–27. 9. 2015)

*Zgodba temelji na čarovniškem procesu, ki se je v Ljubljani 
odvijal konec 17. stoletja.

VODENI OGLED

ČAROVNIŠTVA OBSOJENA ANICA IN RABELJ HANS – OD 
JEČE PREK ZASLIŠEVANJA DO RAZGLASITVE OBSODBE; 
SI V DRUŽBI GRAJSKEGA VODNIKA UPATE PRISLUHNITI 
NJUNIM ZGODBAM?* 

Najboljši slovanski muzej

prej pa preverite ugodnosti  ter termine brez-
plačnih vodenj po razstavi! www.1001izum.si. 
Na istem naslovu si oglejte  tudi film o razsta-
vi, ki je prejemnik številnih nagrad. Prepričani 
smo, da vas ne bo pustil hladne. Navdušil vas 
bo in razstavo boste preprosto morali videti.  

Dvanajst sodnikov iz enajstih držav je pri svojem 
delu ocenjevalo predvsem kreativnost, sporo-
čilnost, management, učinkovito rabo virov ter 
odprtost in privlačnost za obiskovalce. 

VSAKIČ, KO PIJETE KAVO, JESTE OBROK S TREMI HODI, VONJATE SVOJ NAJLJUBŠI PAR-
FUM, POIŠČETE ZATOČIŠČE V POTRESNO VARNI GRADNJI, VAM NARAVNAJO ZLOMLJENO 
KOST ALI REŠITE PROBLEM Z ALGEBRO, JE TO ZARADI ODKRITIJ ISLAMSKE CIVILIZACIJE.

— NATIONAL GEOGRAPHIC —
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Urban priporoča

(foto: Nada Žgank)

Kongresni trg med 12. in 21. junijem go-
sti že 7. festival Junij v Ljubljani, edin-
stveno prireditev, ki ponuja brezplač-

ne dogodke za vse kulturne okuse in starosti.  
Festival letos med drugim ponuja tudi temat-
ske dneve – od lutkovnega, cirkuškega in 
baletnega dneva ter dneva sodobne urbane 
glasbe pa vse do zaključnega praznika glasbe. 

Junij v Ljubljani

Kot vsako leto bo tudi to poletje Kinod-
vor filme ponesel na prosto, pod zvez-
de. Letos bodo projekti kina na pro-

stem na sporedu v spremenjenih terminih.

Film pod zvezdami, letni kino, ki ga v so-
organizaciji pripravljata Kinodvor in Ljubljan-
ski grad, se bo letos na čarobnem prizorišču 
Grajskega dvorišča odvijal že v juliju. V najbolj 
zvezdnatem kinu v mestu bo od 2. do 25. ju-
lija na ogled izbor odmevnih filmov pretekle 
kinematografske sezone, spored pa bo »zači-
njen« s premierami in predpremierami.

Letni kino na Kongresnem trgu, ki je pr-
vič zaživel lani v okviru Leta kina, se s konca 
junija premika na konec avgusta. V treh ve-
čerih, 24., 25. in 26. avgusta, bomo ponovno 
ponudili brezplačen ogled treh filmov. 

Kinodvorišče, Kinodvorov letni kino v 
atriju Slovenskih železnic, ima letos nov ter-
min. Filmi so se na prosto preselili že 8. ju-
nija, pod zvezdnim nebom pa bodo vztrajali 
do 29. junija.

Pod
zvezdami 

Celoten program je objavljen na spletni 
strani www.ljubljana.si.

Dobimo se na Kongresnem trgu, med 12. 
in 21. junijem 2015! Vabljeni!

Nacionalna pobuda Pripelji srečo v 
službo je nadaljevanje večletnega 
projekta V troje in aktivno spodbuja 

kolesarjenje na delo v skupinah po tri, s tem 
pa posredno osrečuje vse tiste, ki so vključe-
ni v projekt. Uporaba kolesa za pot v službo 
kolesarje zjutraj prebudi in napolni z energijo 

za ves dan, deluje protistresno, zaposleni pa 
so tako bolj zadovoljni, učinkoviti, srečni in sa-
mozavestni v primerjavi s sodelavci, ki upora-
bljajo druge načine prevoza. Poleg pozitivnih 
učinkov za zdravje, je kolesarjenje prijazno 
tudi do denarnice, prihrani nam čas, ki bi ga 
porabili za iskanje parkirnega mesta ali v pro-

Kolesarjenje za srečo
metnih zastojih, s kolesarjenjem pa hkrati tudi 
ne onesnažujemo okolja. 

Pridružite se nacionalni kolesarski pobu-
di, oblikujte trojko in se registrirajte na sple-
tni strani www.pripeljisrecovsluzbo.si.  

Z letnim kinom Film ob jezeru bomo že 
petič gostovali na Bledu, v nekoliko zgodnej-
šem avgustovskem terminu od 20. do 22. av-
gusta. 

Kinodvorišče in Letni kino na Kongre-
snem trgu omogoča Zavarovalnica Triglav, 
pokrovitelj Kinodvora. 

Kongresni trg tudi letos utripa v ritmu 
Junija v Ljubljani!  (foto: Nik Rovan)
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Človek, 
čuvaj  
svoje 
mesto, 
samo 
eno 
imaš.

Prijavite vandalizem na spletni strani 
ali z aplikacijo Pobude meščanov. 
#clovek    www.ljubljana.si

Ljubljana - Zelena 
prestolnica Evrope 
2016 proti vandalizmu.
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