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Interna revija Javnega holdinga Ljubljana, javnih podjetij in Mestne občine Ljubljana

Zelena prestolnica Evrope
Sveža podoba mestnega središča

Vedno tam, 
kjer jih potrebujemo
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Plečnikova cvetličarna, Tomačevska c 2a, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 420 17 40, (01) 420 17 42 
E-pošta: cvetlicarna@plecnikova.si
Spletna stran: www.cvetlicarna.plecnikova.si

Cvetje ve ...

Plečnikova cvetličarna je za vas odprta vse dni v letu.

Ponudba cvetličarne
V Plečnikovi cvetličarni vam nudimo pestro ponudbo dnevno 
svežega rezanega cvetja, trajnic, cvetočih nasadov, svežih 
in suhih aranžmajev. Cvetje tudi dostavimo.

Vrtnarske storitve
Izkušeni vrtnarji svetujejo pri tipskih sezonskih nasadih ali pa 
nasade naredijo povsem po vaših željah. Nudimo vam možnost 
letne oskrbe ali enkratne ureditve groba. 

Kakovost, strokovnost in prijaznost so razlogi za vaš obisk.

Interna revija
JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, 
javnih podjetij in Mestne občine 
Ljubljana

JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o.

Tel.: 01 474 08 23
urban@jhl.si
www.jhl.si

Uredništvo
Justina Simčič 
Nina Šibič
Tina Berčič 

Produkcija
LALITA, d.o.o.

Tisk
Tiskarna Ozimek

Naslovnica LJUBLJANA PO DEŽJU 
fotografija MILAN PRAZNIK (fotonatečaj Primavoda 2014)

NAGRADNA IGRA

Iskreno čestitamo sodelavki Mojci Korošec z Javnega holdinga Ljublja-
na, ki je pravilno odgovorila na junijsko nagradno vprašanje in si tako 
z družino brezplačno ogledala razstavo Možgani – Pogled od znotraj.  
Tokrat pa se nagradno vprašanje, ki bo srečnemu izžrebancu prineslo 
dve vstopnici za predstavo Slovenskega mladinskega gledališča, glasi:

Katerega leta je bilo ustanovljeno Slovensko mladinsko gledališče?

a. 1954

b. 1955

c. 1956

Vaše odgovore pričakujemo na e-naslov urban@jhl.si. 

S poslanim odgovorom se strinjate, da bosta vaše ime in priimek, v kolikor boste izžrebani, 

objavljena v interni reviji Urban.
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Kdor hoče videti, mora gledati s srcem ...

Ljubljana je preplet številnih zgodb, med katerimi vsakdo izbere čisto posebno, svojo zgodbo, saj so zgodbe, 
ki jih v našem mestu doživimo sami ali z nam dragimi ljudmi, najlepše. Vse zgodbe tistim, ki hočejo videti, 
nosijo šopek različnih pomenov, med katerimi se nas najbolj dotakne tisti, ki nam lahko največ da in nas 
veliko nauči.

Lepo je, da Ljubljana izžareva zgodbe naklonjenosti. Meščank in meščanov, ki v njej prebivajo, tistih, ki se 
vanjo vsak dan vračajo - v vrtec, šolo in na delo, pa tudi turistov, ki jih Ljubljana razvaja s svojimi lepotami 
in dogajanjem, ki jim ga ponuja. Predvsem pa iz nje veje zgodba o naklonjenosti tistih, ki so z jasno vizijo in 
požrtvovalnim delom v zelo kratkem času poskrbeli, da je Ljubljana iz sebe naredila več, kot smo kdaj upali. 
Razvila se je v evropsko prestolnico, postala je znana, večkrat nagrajena zgodba, zgodba o uspehu. Tudi 
izven naših meja.

Naj nam bo Ljubljana svetel zgled. Da se meje nemogočega lahko premaknejo in da lahko postanemo naj-
bolje, kar želimo. S predanostjo in trdnim delom odločno stopimo na pot svojega osebnega razvoja, trdno 
sledimo svojim načelom in ciljem, ki smo si jih zastavili. Bodimo vsak dan boljši,  predvsem pa prijaznejši do 
ljudi, ki nam jih življenje prinaša na pot, in narave, po kateri stopamo. Strmimo k temu, da se bo naša zgodba 
prijazno dotikala življenj drugih. Vsak dan vsaj enemu človeku polepšajmo dan in izvabimo nasmeh na usta. 
Predvsem pa si prizadevajmo, da bo jutri lepši. Za vse!

Kajti, kot je zapisala znana ameriška antropologinja Margaret Mead: »Nikoli ne smemo dvomiti, da lahko 
majhna skupina pozornih, predanih ljudi spremeni svet. V resnici je to edino, kar ga je kdaj spreminjalo!«. 
Ljubljana je zgovoren dokaz, da lahko, če seveda želimo, marsikaj spremenimo. Na bolje!

Skupina pozornih, predanih ljudi je vse, kar potrebujemo. Tudi v bodoče.  

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                    Tina Berčič
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Kako smo prejeli naziv ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016
Urbana tarča

V LjUbLjANI šE VEdNO OdmEVA IZjEmEN USPEh, KI NAm gA jE EKIPA VELIKE mE-
StNE DrUŽiNE JUNiJA PriSLUŽiLA v KOPENhAgNU. LJUBLJANA JE NAmrEč POStA-
LA ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016! USPEh jE REZULTAT PREdANEgA dELA SO-
DELAvK iN SODELAvcEv, Ki SO vEč KOt POL LEtA ŽivELi iN DihALi zA tA PrOJEKt! 
iN gLEDALi zELENO;)

SImONA bERdEN      

Zamisel o Zeleni prestolnici Evrope je nastala 
maja 2006 na srečanju v estonskem Talinu na po-
budo tedanjega župana Jürija Ratasa, ki je k pri-
pravi strokovnih izhodišč za podeljevanje tega 
naziva povabil mesta držav članic Evropske uni-
je. Povabilu se je odzvala tudi Ljubljana in skupaj 
s predstavniki drugih 14 evropskih mest poma-
gala pripraviti kriterije za pridobitev naziva. 

Namen nagrade, ki jo podeljuje Evropska ko-
misija, je izboljšati urbano okolje in priznati 
mestom ključno vlogo, ki jo imajo pri izbolj-

šanju okolja in s tem kakovosti življenja. Okoli 
80 % Evropejcev namreč živi v urbanih obmo-
čjih, to pomeni kar štirje od petih Evropejcev. 
Vsako leto prejme naziv »Zelena prestolnica 
Evrope« tisto mesto, ki dosledno dosega vi-
soke okoljske standarde in uresničuje ambi-
ciozno zastavljene cilje. Hkrati mora biti tudi 
vzor drugim mestom in na ta način spodbujati 
izmenjavo najboljših praks in izkušenj.

Od leta 2010, ko so prvič podelili naziv, so ta la-
skavi naziv nosila naslednja mesta: Stockholm 
(Švedska), Hamburg 2011 (Nemčija), Vitoria – 
Gastiez 2012 (Španija), Nantes 2013 (Francija), 
Kopenhagen 2014 (Danska), Bristol 2015 (Velika 
Britanija) in Ljubljana 2016. 

Mestna občina Ljubljana je letos kandidirala 
četrtič in se drugič uvrstila v finale, in sicer za 
naziv 2015 in 2016. Za naziv 2016 je kandidiralo 
12 mest in 11 držav: Dąbrowa Górnicza (Poljska), 
Essen (Nemčija), Larissa (Grčija), Ljubljana (Slo-
venija), Nijmegen (Nizozemska), Oslo (Norve-
ška), Pitesti (Romunija), Reggio Emilia (Italija), 
Santander (Španija), Tours (Francija), Umeå 
(Švedska) in Zaragoza ( Španija). 

Veselje naše ekipe v Kopenhagnu je bilo neizmerno!

 foto: URSULA bACh

 foto: URSULA bACh

Ljubljana, Zelena prestolnica 
Evrope 2016. 

Zelena prestolnica Evrope na spletu: 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index.html
www.ljubljana.si/zelena-prestolnica

    

Tako se je začelo...

Evropska komisija nam je aprila sporočila, da se 
je Ljubljana uvrstila v finale za naziv Zelene pre-
stolnice Evrope 2016, skupaj z mesti Essen, Nij-
megen, Oslo in Umeå ter nas pozvala na zagovor 
in predstavitev pred žirijo. Zato je delegacija, ki 
smo jo sestavljali sodelavci MOL in JHL pod vod-
stvom župana Zorana Jankovića, odpotovala v 
Kopenhagen in imela na voljo 45 minut časa, da 
prepriča žirijo, da je prav Ljubljana tisto mesto, ki 
si naziv najbolj zasluži.   

Člani žirije so bili visoki predstavniki Evropske 
komisije, Evropskega parlamenta, Odbora regij, 
Evropske okoljske agencije, ICLEI – lokalne vlade 
za trajnost, Evropske okoljske pisarne in Zaveze 
županov. Vsi so pohvalili natančno in jasno pred-
stavitev, zanimalo jih je, kako lahko Ljubljana 
deluje kot vzor drugim mestom, predvsem na JV 
Evrope. S številnimi mesti na tem območju ima-
mo namreč že podpisane sporazume o sodelo-
vanju, poudarili pa smo tudi pomoč državam na 
Balkanu, ki so jih prizadele poplave, kar je na žiri-
jo naredilo velik vtis. Žirija je bila zadovoljna tako 
s predstavitvijo, kot tudi z našimi odgovori. 
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Zmagoslavje!

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je 
vsem finalistom čestital, saj je že uvrstitev v fi-
nale dokaz, da dosegajo pomembne rezultate v 
trajnostnem razvoju. Po filmsko je odprl kuver-
to, v katerem je bilo napisano ime zmagovalca 
in povedal, da je zmagalo mesto »katerega ime 
lahko najboljše izgovorim - Ljubljana!«

Kako smo prejeli naziv ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016
Urbana tarča

Zdaj gre zares!

Naslednji dan smo bili vsi že na trnih, saj je bila 
opoldne predvidena slovesna podelitev nagra-
de. A še prej smo se udeležili delavnice o kole-
sarjenju v Kraljevi knjižnici, in sicer v Črnem dia-
mantu, kjer se sicer odvijajo kulturne prireditve, 
in kjer ima svoj prostor Nacionalna knjižnica.  

Osebno me je najbolj navdušil projekt »Kolesar-
jenje - ne glede na starost«, ki ga izvaja socialno 
podjetje. Gre namreč za idejo, da starostnike z 
rikšo popeljejo po mestu. Danes za vožnje na 
različnih razdaljah in lokacijah skrbi okoli 30 pro-
stovoljcev, učinki pa so številni kot npr. medge-
neracijsko razumevanje, socialna vključenost in 
aktivno preživljanje prostega časa. Omenili so 

primer starejše slepe gospe, ki so jo spraševali, 
zakaj se tudi ona vozi, če ne vidi. Odgovorila je, 
da čuti veter v laseh, in da ji to ogromno pome-
ni. Zato je govorec predstavitev zaključil s sloga-
nom, da imamo vsi pravico imeti veter v laseh. 
Projekt se je razširil tudi na sosednjo Norveško, 
medtem ko imajo danes na Danskem vsi domo-
vi za starejše svoje rikše.      

Opoldne je končno sledila slovesna razglasi-
tev Zelene prestolnice Evrope 2016, kar smo 
vsi z nestrpnostjo pričakovali. Gostitelja sta 
bila evropski komisar za okolje Janez Potočnik 
in župan strokovne in okoljske administracije 
Kopenhagna Morten Kabell. Župani mest fina-
listk so bili povabljeni na oder, kjer so na kratko 
predstavili svoje mesto. Predvajali so tudi kratke 
predstavitvene filme o vsakem finalnem mestu, 
ki jih je pripravila Evropska komisija in si jih še 
vedno lahko ogledate na spletni strani Zelene 
prestolnice Evrope. 

Ves trud je poplačan; članice ožje ekipe (od leve proti desni): Kristina Ina 
Novak, Nuša Krajnc, Nataša Jazbinšek Seršen in vodja Tjaša Ficko. 
Manjkata še nepogrešljiva Simona Berden in Ivan Stanič. 

Prav poseben selfie, sproščene Simona, Kristina 
in Nuša v Kopenhagnu.

 foto: arhiv mOL

Strokovna žirija: »Ljubljana je me-
sto, ki je v najkrajšem času doživelo 
največ sprememb v pravo smer.« 

tjaša Ficko, podžupanja mOL: »Naziv 
Zelena prestolnica Evrope 2016 pomeni 
za Ljubljano izjemno priznanje za dose-
danje delo celotne velike mestne dru-
žine in prizadevanja za večjo kakovost 
življenja v mestu. Po mnenju ocenjeval-
ne komisije uspešno združujemo dvoje: 
ohranjamo prepoznavno zeleno identi-
teto mesta in ob tem aktivno spreminja-
mo področja, ki še nedolgo nazaj niso 
bila »zelena«. tako sta bila med drugim 
izpostavljena uspešno uveljavljanje in 
promocija trajnostne mobilnosti.« 

Eden od ciljev zelene Ljubljane je varovati in ohranjati naravo, ki nam je 
dana. Skoraj tri četrtine Ljubljane pokrivajo zelena območja. In gozdne po-
vršine segajo vse do mestnega središča, kar je pomembna prednost. 

Ponos in veselje, ki smo ga v tistem trenutku ču-
tili vsi, sta nas dvignila in navdušeno smo se od-
zvali na to čudovito novico, ki smo jo tako željno 
pričakovali.   

Nagrado in priznanje je prevzel župan Zoran 
Janković. Povedal je, da mu je naziv v čast in 
veselje ter da je izjemno ponosen na trajnostne 
dosežke vseh v Ljubljani, saj ne le, da odlično 
skrbimo za najlepše mesto na svetu, ampak 
smo v Kopenhagnu dokazali, da so trajnostni 
projekti zelene Ljubljane lahko vzor mnogim 
evropskim mestom. Podžupanja Tjaša Ficko je 
dodala, da častni naziv Ljubljani ne pomeni zgolj 
priznanja za dosedanje delo, temveč predstavlja 
tudi nove izzive in dokaz, da smo na pravi poti. 

Gremo naprej!

Zmaga Ljubljane v družbi tako uglednih mest 
prinaša nove priložnosti za sodelovanje z evrop-
skimi mesti na številnih področjih. Ljubljana 
se je z nagrado namreč umestila na zeleni ze-
mljevid Evrope in hkrati postala prvo mesto iz 
srednje in vzhodne Evrope, ki nosi ta prestižni 
naziv. Po veselju smo že naslednji dan začeli 
razmišljati, kaj novega in inovativnega lahko 
ponudimo, kakšne dogodke bomo organizirali, 
kako se bomo povezali z deležniki in kako za na-
grado navdušiti meščane, saj so prav oni ključni 
in zaslužni za uspeh. Ožja delovna skupina, ki 
jo vodi podžupanja Tjaša Ficko, sestavljamo še 
Kristina Ina Novak, Nataša Jazbinšek Seršen, 
Nuša Krajnc, Ivan Stanič in jaz. Z nestrpnostjo 
in veseljem pričakujemo vaše sugestije, odzive 
in ideje! Pridobitev naziva je namreč uspeh vseh 
nas - MOL, JHL ter javnih podjetij in zavodov – in 
le skupaj ga bomo primerno obeležili in se pred-
stavili Evropi kot zelena, trajnostna, gostoljubna 
in prijazna prestolnica.    

 foto: B. gradnik

 foto: arhiv mOL
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100 LET USPEšNEgA dELOVANjA
Aktualno

1. avgusta 1914 je Ljubljana dobila svoj Mestni pogrebni zavod. S tem se je 
pričela stoletna tradicija podjetja Žale. Na začetku 20. stoletja je bila pokopa-
liška dejavnost v cerkvenih rokah, pogrebna pa v zasebnih. Zasebna pogreb-
na podjetja so prevoze in pogrebe v Ljubljani opravljala na podlagi dovoljenja 
deželne vlade. Ker pa občani in občina z njihovim delom niso bili zadovoljni, 
saj so stremela le k dobičku, je mesto Ljubljana sklenilo, da bo zaščitilo me-
ščane in javni interes na način, da bo ustanovilo svoj mestni pogrebni zavod. 
Ljubljanski občinski svet je 13. junija 1913 pri kranjski deželni vladi vložil pro-
šnjo za podelitev koncesije, da bi lahko pogrebno obrt opravljala tudi občina. 
Deželna vlada je prošnjo ugodno rešila 27. oktobra 1913, ko je Mestni občini 
ljubljanski izdala koncesijo za opravljanje pogrebne dejavnosti. Mestni po-
grebni zavod je začel poslovati 1. avgusta 1914, kar pomeni, da od tega prelo-
mnega trenutka mineva natanko 100 let. 

Priznanje uspešnemu delovanju od leta 1914 pa vse do danes je javno podje-
tje Žale prejelo tudi s strani Zbornice komunalnega gospodarstva na Gospo-
darski zbornici Slovenije. Prejelo je nagrado za 100 let uspešnega delovanja. 
Slovesna podelitev je potekala v okviru posveta vodstvenih, vodilnih ter stro-
kovnih delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije v Celju. Nagrado je iz 

rok predsednika Zbornice komunalnega gospodarstva  Janka Kramžarja pre-
vzel direktor družbe mag. Robert Martinčič, ki se je ob tej priložnosti zahvalil 
zbornici za izkazano čast in spomnil na dejstvo, da je bil prvi pogrebni zavod 
ustanovljen izključno zaradi javnega interesa. Zdaj pa se pojavljajo težnje 
porušiti vse, kar je bilo dobrega zgrajeno v preteklih 100 letih. Poskuša se 
vsiliti model, v katerem ne bi bilo več javnega interesa, pač pa le še interes 
zasebnega kapitala. Torej dobiček. Pogrebno dejavnost se želi izvajati na 
prostem trgu. S tem pa bi se na široko odprla vrata nepietetnemu ravnanju, 
korupciji in bogatenju posameznikov na račun ljudi v stiski. 

Ob zaključku govora je direktor izrazil upanje, da smo se iz zgodovine kaj 
naučili in da bo prevladal zdrav razum. Da bo vlada pri pripravi novega po-
dročnega zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči ravnala 
odgovorno. Da bo pogrebna dejavnost tudi nadaljnjih 100 let organizirana 
tako kot sedaj - torej kot gospodarska javna služba, ki je v pristojnosti lokalne 
skupnosti in ki deluje izključno v javnem interesu.

dALjNEgA LETA 1914 jE bIL V LjUbLjANI 
USTANOVLjEN mESTNI POgREbNI ZAVOd 
ŽALE. PrED tEm SO POgrEBNO DEJAv-
NOST OPRAVLjALA ZASEbNA POdjETjA, 
vENDAr mEŠčANi iN mEStO z NJimi NiSO 
BiLi zADOvOLJNi. tUDi zAtO JE DirEKtOr 
mAg. rOBErt mArtiNčič OB PrEvzEmU 
NAgrADE zA čAStitLJivO OBDOBJE USPE-
šNEgA dELOVANjA IZRAZIL UPANjE, dA bO 
POgREbNA dEjAVNOST TUdI NAdALjNjIh 
100 LET ORgANIZIRANA KOT gOSPOdAR-
SKA JAvNA SLUŽBA, Ki DELUJE izKLJUčNO 
v JAvNEm iNtErESU.

mOjCA hUCmAN     foto: arhiv ŽALE

Janko Kramžar, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva, 
in mag. Robert Martinčič, direktor družbe Žale.

Otvoritveno naznanilo objavljeno v časopisu Slovenec, 
dne 1. avgusta 1914.

"Sodelovanje s sodelavci, ekipni duh, 
poštenost do sebe in drugih, strmenje 
k dobro opravljenemu delu, natančnost, 
točnost."  
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Aktualno

Posebno skrb namenjamo najmlajšim. Širimo vrtce, investiramo v izobraževanje, urejamo nove ze-
lene površine za aktivno preživljanje prostega časa otrok v naravi ...  Za njih gradimo prihodnost! 

NiNA ŠiBič 
foto: NIK ROVAN

 gospod župan, lahko rečemo, da je 
osvojitev naziva »zelena prestolnica 
Evrope 2016« vzorčni primer odličnega 
ekipnega dela velike mestne družine, ki 
ga poudarjate že vsa leta, odkar ste prišli 
na čelo mestne občine Ljubljana. 
Res je, osvojeni naziv, na katerega sem izjemno 
ponosen, saj je to najvišje priznanje Evropske 
komisije na področju trajnostnega razvoja mest, 
je plod odličnega dela strokovnjakov naše velike 
mestne družine s podžupanjo Tjašo Ficko na čelu. 
Vesel sem izjave komisije, da je Ljubljana naredila 
največ v najkrajšem času, ko je uresničevala vizijo 
Ljubljana 2025. Že vso svojo poklicno pot pou-
darjam pomen ekipnega dela, saj se zavedam, 
da en sam človek ne more znati in vedeti vsega, 
predvsem pa, da mora imeti ob sebi ekipo, ki zna 
dihati skupaj, ki zna iskreno sodelovati med seboj 
in si povedati tako pozitivne kot negativne vidike, 
ki zna iskati konstruktivne rešitve in predvsem 
takrat, ko se zdi, da je naloga zašla v slepo ulico, 
poiskati rešitev. Ob prihodu na čelo Mestne obči-

ne Ljubljana sem bil presenečen, da povezav med 
Mestno upravo ter javnimi zavodi in podjetji skoraj 
ni bilo. Zdelo se mi je neverjetno, da se ljudje, ki 
imajo isti cilj – ponuditi najboljšo storitev za naše 
meščane – ne vidijo in ne slišijo, da praktično dela-
jo drug mimo drugega. Moram pa reči, da smo te 
povezave vzpostavili zelo hitro, saj so si naši sode-
lavci tega želeli; veliko lažje je namreč sodelovati z 
nekom, ki ga poznaš, s katerim se lahko o stvareh 
pogovoriš tudi širše in tako hitreje in lažje najdeš 
pravo rešitev. 

  v pogonu ste praktično 24 ur na dan, 
vse dni v tednu, celo leto. Srečujemo vas 
vsepovsod, vedno ste med ljudmi, opa-
zujete dogajanje v mestu, ste dostopni 
za pogovor z vsakim, imate pregled nad 
dogajanjem na posameznih gradbiščih, 
nad izvajanjem neštetih projektov. Kako 
skrbite zase, da zdržite tak tempo?

gREmO SKUPAj NAPREj!
RAd ImA LjUbLjANO, RAd jE 
v DrUŽBi mEŠčANK iN mE-
ŠčANOv tEr OBiSKOvAL-
cEv NAŠEgA mEStA. mED 
šTEVILNImI dNEVNImI Ob-
vEzNOStmi Si JE vzEL čAS 
tUDi zA POgOvOr z NAmi. 
ŽUPAN zOrAN JANKOvić.

Rad imam Ljubljano in zame je najlepše mesto 
na svetu! Rad sem med ljudmi, rad spremljam 
vsakodnevno dogajanje od blizu, saj tako dobim 
tisto pravo sliko življenja v Ljubljani, počutja naših 
meščank in meščanov ter vsako leto številčnejših 
obiskovalcev našega mesta. Velikokrat rečem, da 
je zame delo pravzaprav dopust, in v delu resnično 
uživam. Kaj je lepše od tega, kot videti nasmejane 
otroke, ki z veseljem obiskujejo vrtec oziroma šolo, 
zadovoljne meščanke in meščani, domače in tuje 
obiskovalce, se sprehoditi po ljubljanskih ulicah in 
opazovati, kako napredujejo dela na gradbiščih ... 
Vse to je del mojega vsakdana. In vsega tega ne bi 
bilo brez mojih sodelavcev velike mestne družine, 
na katero sem izjemno ponosen in s katero smo 
skupaj v osmih letih izvedli več kot 1.500 projektov 
v dobro naših meščanov. Ne rečem, da je bilo ve-
dno lahko, je pa izjemen občutek, ko načrtovano 
izpelješ in ko veš, da si s tem mnoge osrečil, jim 
polepšal življenje. Tisto, kar mi daje energijo in nov 
zagon, so trenutki, ki jih preživim s svojimi najbližji-
mi, posebej z vnuki. Sprehodi po Golovcu pa pripo-
morejo k sprostitvi in urejanju misli.

 V zadnjih letih se je Ljubljana korenito 
spremenila. vsi izvedeni projekti so pustili 
svoj pečat. Lahko med vso množico sploh 
izberete vam najljubšega? 
Izbrati samo enega iz množice projektov, ki so bili 
izvedeni v teh letih, je res nehvaležna naloga. Zame 
so pomembni vsi, od infrastrukturnih projektov, 
do ureditve številnih parkov in igrišč, saj prav vsak 
izmed njih, od najmanjše izboljšave, pa vse do 
velikih mestnih projektov, sestavlja celoto, zaradi 
katere je Ljubljana danes mesto, prijazno tako do 
meščank in meščanov, kot do vseh obiskovalcev.  
Za vsakogar je najpomembnejši tisti projekt, ki 
zadeva njegovo vsakodnevno življenje, kakovost 
njegovega bivanja. Zame pa je najpomembneje 
to, da so prav vsi naši projekti plod trdega, strokov-
nega, predanega in ekipnega dela. Temu primerni 
so tudi rezultati, ti so odlični, in zame osebno ima 
prav vsak projekt neprecenljivo vrednost.

 Kako je z načrti za naprej? 
Rad sem župan in želim si nadaljevati z začetim 
delom. Smo že utečena ekipa, ki pozna potrebe 
svojih meščanov in ve, kako jih uresničiti. Veliko 
tega, kar se je pred osmimi leti zdelo nemogoče 
izpeljati, je zdaj že izvedenega, recimo obsežno 
območje za pešce v  mestnem središču ali odstra-
nitev nelegalno postavljenih vrtičkov in ureditev 
enega lepših mestnih parkov pri Plečnikovih Ža-
lah. Številni projekti so v izvajanju in jih je potreb-
no zaključiti. Eden takih je ureditev kanalizacije: 
v začetku prvega mandata je bila skoraj tretjina 

Ljubljane brez kanalizacije, danes je takih objek-
tov le 12 %, v naslednjih dveh letih pa jih bo zgolj 
5 %. Z dobro uigrano ekipo in timskim delom je 
možno uresničiti vse. Hvala sodelavcem, skupaj  
gremo naprej!

Najljubši kotiček v Ljubljani ... 
... veliko jih je: številni parki, 
mestno središče, ki je velika 
dnevna soba, in še bi lahko 
našteval.

»Z vztrajnim in trdim delom do 
cilja« je moj življenjski moto.

med vsemi gosti, ki sem jih srečal v me-
stni hiši, mi je v spominu najbolj ostal ...
obisk kraljevega para - kraljice Elizabe-
te in princa Filipa, ruskega predsednika 
Vladimira Putina v nočnih urah, italijan-
skega predsednika Giorgia Napolitana, 
košarkarske reprezentance Slovenije v 
času Evropskega prvenstva v košarki, di-
rigenta Valerija Gergijeva, pa tudi nedavni 
sprejem pesnika Borisa Pahorja ob njego-
vi častitljivi 101. obletnici.
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SvEŽA PODOBA mEStNEgA SrEDiŠčA
Aktualno

PETRA čOP   

Medtem ko utrip na ulicah in mestnih trgih nare-
kuje poletno dogajanje, pa središče mesta pred 
očmi obiskovalcev dobiva novo podobo. Preno-
vljeno Cankarjevo nabrežje z novimi tlaki, tak-
tilno potjo, drevesi in urbano opremo, sodobna 
jeklena Ribja brv, ki je zamenjala dotrajano lese-
no konstrukcijo, ter Trg republike, le streljaj stran 
od reke, ki se je od s pločevino zasičene površine 
spremenil v mogočen trg.

Trg republike ni več parkirišče
Prenovljena podoba Trga republike je svoji okolici 
dala povsem nov izgled. Doslej s pločevino zasiče-
na ploščad je, tako kot si je že v 60-ih letih prejšnje-
ga stoletja zamislil arhitekt Edvard Ravnikar, po-
stala z novimi tlaki (kar milijon kock so delavci po-
ložili na ploščad) urejen osrednji mestni in državni 
trg. Gre za osrednjo mestno površino, ki ima tudi 
državni pomen, saj so na njej in ob njej postavljeni 
simboli naše osamosvojitve in državnosti.

»Lifting« Cankarjevega nabrežja
Cankarjevo nabrežje je dobilo posodobljeno 
talno ureditev, s porfirnim tlakom ob stavbah, z 
granitnimi kockami v sredini in z betonskimi plo-
ščami vzdolž rečne ograje. Na novo je v tlak ume-
ščena taktilna pot za slepe in slabovidne, stara in 
slabotna drevesa se nadomeščajo z novimi, na-
brežje pa je dobilo tudi novo urbano opremo.

Jeklena lepotica
Stara, lesena Ribja brv, ki je premoščala Ljubljani-
co, je bila prvotno mišljena kot začasni objekt. Z 
leti je konstrukcija začasne brvi začela propadati 
in je postala nevarna za uporabo, zato jo je bilo 
treba nadomestiti s trajnejšo konstrukcijo. Danes 
reko premošča elegantna, 25 metrov dolga in 3,4 
metra široka jeklena brv z ogrevanimi jeklenimi 
podnicami in s stekleno ograjo, v ročaju katere 
bodo brv osvetljevale LED diode. Nova brv s svo-
jim elegantnim, a nevsiljivim izgledom omogoča 
neokrnjen pogled vzdolž korita Ljubljanice.

Seveda nobena od teh preobrazb ni nastala čez 
noč. Prav vse po vrsti so rezultat kreativnih zami-
sli arhitektov, ki bogatijo naš javni prostor; izva-
jalcev, ki s filigranskim pristopom ideje s papirja 
udejanjajo na terenu, in nenazadnje sodelavcev 
velike mestne družine, ki s stremljenjem po 
odličnosti presegajo okvirje povprečnosti.  

Na Trgu republike bo položenih kar milijon kock.

LjUbLjANA jE V ZAdNjIh LETIh 
DOŽivELA KOrENitO PrEO-
bRAZbO V SOdObNO, ZELENO 
IN TRAjNOSTNO NARAVNANO 
mEStO. K tEmU SO PriPOmOgLE 
TUdI šTEVILNE PRENOVLjENE 
POVRšINE, KI SO bISTVENO IZ-
BOLJŠALE KAKOvOSt ŽivLJE-
NjA V mESTU, Z NAVdUšENjEm 
PA NAšE LEPO mESTO OdKRIVA-
jO TUdI šTEVILNI ObISKOVALCI Z 
vSEh KONcEv SvEtA.

Cankarjevo nabrežje: kocka na kocko in Cankarjevo nabrežje bo zasijalo v povsem novi podobi.  

Dela na Cankarjevem nabrežju.

  foto: ALENKA REbEC

  foto: ŽigA OKOrN

  foto: ALENKA REbEC
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»JOŽE, POŽEN'!«
                    Aktualno

REChELLE NARAT    foto: ALEŠ FErLič

Za leto 2014 je planiranih precej investicij, tako z vi-
dika vzdrževanja kot z vidika širitve omrežij. Neka-
tere med njimi so že uspešno zaključene oziroma 
so v izvajanju:

O enem izmed večjih projektov – izgradnji plinovo-
dnega omrežja za območje Slap, smo se pogovo-
rili s Srečkom trunkljem, namestnikom direktorja 
družbe Energetike Ljubljana in direktorjem Sektor-
ja za inženiring, ki dela organizira in izvaja.

Na območju Slap se je letos precej dogajalo 
– kaj bodo meščani pridobili?
Res je, na območju Slap je šlo za večji gradbeni 
poseg. Da bi meščanom čim prej uredili infra-
strukturo v istem sklopu del, je bil projekt izvedbe 
del na omenjenem območju organiziran tako, da 
se je sočasno izvajalo: gradnja plinovoda, gradnja 
elektrokabelske kanalizacije, obnova vodovoda, 
gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, gradnja 
javne razsvetljave  in rekonstrukcija cestišča. Pro-
jekt je vodila in organizirala Energetika Ljubljana. 
Meščani bodo imeli urejeno celotno komunalno 
infrastrukturo, z ureditvijo kanalizacije in plinovo-
da pa bo pridobilo tudi okolje.
glede na vse navedeno – kdo vse je sodelo-
val pri projektu? Kdo s strani Energetike Lju-
bljana je bil glavni nadzornik?
Glavni generalni nadzornik je bil kar župan. Kot pri 
vsakem projektu, je tudi tokrat pozorno spremljal 
vse faze gradnje in potek… Pa če pustimo šalo pri 
strani, je bil odgovorni nadzornik gradbenih del in 
koordinator gradnje sodelavec Primož Kaiser. So-
časna gradnja infrastrukture sicer zahteva precej 
priprav in dela, a je za meščane najboljša rešitev 
– smiselno je tako z organizacijskega, kot tudi 
ekonomskega vidika. 

verjetno je tak poseg nemogoče urediti ne-
moteče za prebivalce?
Vsak poseg v okolico z gradnjo infrastrukture je mo-
tnja v urbanem okolju, ki seveda prizadene mešča-
ne, ki živijo v okolici. Enako je bilo tudi v konkretnem 
primeru, tam je bil obseg gradnje še večji. Zato pri ta-
kšnih delih še pred začetkom gradnje organiziramo 
obveščanje: pri objektih, kjer dela potekajo, nepo-
sredno – obveščamo pa tudi preko sredstev javnega 
obveščanja. Ne da se pa pri ureditvi infrastrukture 
izvajati dela tako, da se ne bi pojavile motnje kot so 
hrup, začasna preureditev prometa, oviran dostop 
do stavb, začasna uporaba zemljišč, ki z gradnjo niso 
direktno tangirana, ipd. 
Ko bo zgrajeno plinovodno omrežje – se lah-
ko zainteresirani že priključijo na omrežje in 
uporabljajo zemeljski plin to zimo?
Po zaključku gradnje in pred pričetkom uporabe 
plinovoda, mora Energetika Ljubljana pridobiti 
še uporabno dovoljenje. Pričakujemo ga nekje do 
konca oktobra in v novembru bi prvi odjemalci že 
lahko pričeli z uporabo zemeljskega plina.

Energetika Ljubljana se lahko v letošnjem letu po-
hvali kar z nekaj dosežki… 
Kako je z naslednjimi, če gremo kar po vrsti …
…z obnovo kotlovnice toplarna Šiška (tOŠ)?
Obnova je v teku. Pričetek poskusnih zagonov pri-
čakujemo v septembru 2014.
Postavitev infrastrukture za zamenjavo se-
kundarnega goriva v tOŠ – rezervoar c in D?
Sta zgrajena, tehnični pregled je bil uspešno opra-
vljen, trenutno čakamo na okoljevarstveno dovo-
ljenje, ki je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja. 
Tega pričakujemo v septembru 2014.
Kaj pa uporaba stisnjenega zemeljskega plina 
v prometu? Je v načrtu še kakšna polnilnica?
Kapaciteta obstoječe polnilnice pri LPP se pove-
čuje iz kapacitete 400 Sm3/h zemeljskega plina na 
1000 Sm3/h. Istočasno se načrtuje izgradnja nove 
polnilnice na lokaciji plinarne Koseze. Povečava 
obstoječe polnilnice bo zaključena v oktobru 2014, 
nova polnilnica bo predana v obratovanje v prvem 
kvartalu 2015.
in še: širitev plinovodnega omrežja v mOL in 
sosednjih občinah ter vročevodnega omrežja?
Pri vročevodnem omrežju uspešno opravljamo 
vse potrebne preglede omrežja in sanacije za novo 
ogrevalno sezono. V letu 2014 zaključujemo širi-
tev plinovodnega omrežja na območju Vnanjih in 
Notranjih Goric (občina Brezovica), gradimo v Dol-
skem, na Igu. V drugi polovici leta 2014 bomo izve-
dli širitev plinovodnega omrežja na območju obči-
ne Dobrova – Polhov Gradec in Medvod. Istočasno 
pripravljamo tudi Študijo izvedljivosti in osnove 
za projektiranje plinifikacije občine Grosuplje.  Na 
območju MOL smo tik pred pričetkom plinifikacije 
območja Dolnic, Glinc in Ceste Andreja Bitenca. 

tAKO NEKAKO Bi LAhKO vSAKO JESEN zvENEL StAvEK, vzEt iz NEKOč zELO PrEPOzNAv-
NEgA OgLASA, OB zAčEtKU OgrEvALNE SEzONE, čE Bi gA POSNELi zA ENErgEtiKO LJU-
BLJANA. SEvEDA PA JE PrED tEm POtrEBNO vSE UrEDiti  iN POLEtJE JE NAJUStrEzNEJŠi 
čAS zA tO. PO zAKLJUčENi OgrEvALNi SEzONi JE NAmrEč POtrEBNO PrEgLEDAti OmrEŽ-
jE IN PRIPRAVITI VSE POTREbNO ZA NEmOTENO dObAVO TOPLOTE IN ZEmELjSKEgA PLINA 
v NASLEDNJi SEzONi.

Projekt prenove infrastrukture v Slapah je vo-
dila Energetika Ljubljana.

V Slapah se bodo od leta 2014 lahko pohvalili 
z novim plinovodom, elektrokabelsko kanaliza-
cijo, obnovljenim vodovodom, zgrajeno fekal-
no in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo 
in prenovljenim cestiščem.

INVESTICIjE V LETU 2014 čEtrtNA 
SKUPNOST

Plinovod po  Cesti 30. avgusta POLJE
Plinovodno omrežje Novo Polje POLJE
Gradnja plinovoda po Poti na Golovec CENTER
Obnova plinovodnega omrežja v Ko-
sezah - 3. faza, nadaljevanje investici-
je iz leta 2013

ŠIŠKA

Izgradnja plinovodnega omrežja za 
območje Slap*

POLJE 

Plinovodno omrežje za območje Zad-
vora, Sostro, Dobrunje - 4. faza 

SOSTRO

Zamenjava parovoda TE-TOL Julon* JARŠE 
Obnova plinovodnega omrežja v Bo-
nifaciji - 1. faza*

VIČ 

Obnova regulatorskih postaj - 2. faza* MOSTE 
*do zaključka redakcije projekt še v izvajanju

Nadzornik del in koordinator gradnje v Slapah 
je bil Primož Kaiser iz Energetike Ljubljana, ki je 
povedal:
»Pri projektu smo sodelovali javna podjetja in 
službe: Energetika Ljubljana, VODOVOD–KA-
NALIZACIJA ter Oddelek za gospodarske de-
javnosti in promet pri MOL ter podjetja: Hidro-
tehnik, Prenova Gradbenik, Telegem, Nigrad in 
Elektro Ljubljana. Z vidika izvedbe je bil projekt 
sicer zahteven, a vseeno uspešen. Pohvalil bi iz-
jemno učinkovito delo in usklajeno sodelovanje 
podjetij, služb in oddelkov ter angažiranost so-
delavcev v vseh ekipah.«
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Ljubljana smo ljudje

VEdNO TAm, 
KjER jIh  
POTREbUjEmO
LEtOŠNJE DELO mAtEJE KUNc iN mAtJAŽA ŠU-
ŠtErŠičA, SODELAvcEv ODDELKA zA zAŠčitO, rE-
šEVANjE IN CIVILNO ObRAmbO, jE bILO IZPOSTA-
vLJENO BOLJ, KOt Bi Si ŽELELi. SKUPAJ S SODELAv-
ci StA Pri NArAvNih NESrEčAh vEDNO v Prvih 
»BOJNih vrStAh«.

 foto: arhiv mOLNiNA ŠiBič

 Pretekli meseci so nam ostali v spo-
minu po vašem požrtvovalnem delu, ko 
je Ljubljano prizadel žled, ter po vaši 
pomoči na poplavljenih območjih v Bih 
in Srbiji. Kako ste sami videli te dogod-
ke in vašo vlogo pri njih? 
m. Kunc: V zavesti mi ostajata predvsem za-
prepadenost in nejevera ljudi nad tem, kaj se 
dogaja pri njih ali v njihovi neposredni bližini. To 
je sicer razumljivo, kakor je razumljivo, da prebi-
valci od nas pričakujejo nasvet in pomoč. Manj 
razumljivo pa je, da pogosto menijo, da imamo 
čarobno paličico za odpravljanje vzrokov in  po-
sledic nesreč, a te ni ...
m. Šušteršič: V začetku februarja je bila Lju-
bljana vklenjena v žled. Na našem oddelku smo 
koordinirali izvajanje nalog zlasti v primerih, ko 
je bila odstranitev dreves strokovno zahtevna 
in nevarna. Morali smo sprejemati odločitve o 
izvedbi nalog, njihovo izvajanje pa je bilo za čla-
ne enot, ki so jih izvrševale, življenjsko nevarno. 
Tako sva s sodelavcem Romanom Lavračem 

sprejela odločitev o odstranitvi dreves s ceste, 
ki vodi do Toškega čela, dva dni kasneje pa sem 
zaprosil tudi za prestavitev agregata iz Rašice na 
Janče. Pri prevozu agregata se je zgodila nesre-
ča, v kateri je bil hudo poškodovan gasilec PGD 
Rašica Viktor Kosec;  nanj je padel vrh bukve. 
Prav to je bil dogodek, ki bo za vedno zaznamo-
val moje življenje – pri izvajanju naloge,  ki sem 
jo dodelil Viktorju, bi on lahko izgubil življenje, 
njegova še ne leto dni stara hčerka in še neroje-
no dete pa bi ostala brez očeta ...

 mateja, delate v moškem kolektivu in za 
vaše delovno področje ne moremo reči, da 
je tipično žensko. Kako ste se znašli tukaj 
in kako se počutite med sodelavci? 
m. Kunc: Sem me je zanesel splet naključij. Ti-
pično žensko res ni, je pa smiselno, da na tem 
delovnem področju delamo tudi ženske. Če že 
ne zaradi drugega, zagotovo zaradi uravnove-
šenja energij – saj tudi narava teži k ravnovesju. 
Ženske na nekatere stvari gledamo drugače, 
praviloma širše, kot (pra)nabiralke, medtem 
ko je moški lovec običajno osredotočen na en 
problem, dogodek, plen. Če ta dva pogleda 
združimo in delujemo v sožitju, smo močnejši in 
učinkovitejši.
Dejansko delam vse, kar je potrebno, celo voz-
niški izpit za tovornjak in priklopnik sem opra-
vila. Nekoliko sem omejena - kot vse ženske - le 
pri fizičnem delu, a se ne pritožujem.

 Kaj vam je pri vseh dosedanjih akci-
jah najbolj ostalo v spominu?
m. Šušteršič: Skupni imenovalec mojih spo-
minov so ljudje, s katerimi smo skupaj delili 
»zgodbe« in si jih še velikokrat povedali. Pri ve-
čjih nalogah se s kom na začetku le bežno po-
znaš, z marsikom se srečaš prvič. Po skupaj pre-
živetih dnevih postaneš res pravi soborec, tova-
riš.  Iz poplav v letu 2010 nikoli ne bom pozabil 
člana »svojega« štaba Uroša Tacarja, s katerim 
sva skupaj neprekinjeno delala prve dni, in Petre 
Globočnik iz OFR, kako je brez pripomb prišla v 
štab na Gasilsko brigado Ljubljana s prenosni-
kom pod pazduho in  se s pomočjo svojih sode-
lavk, ki so bile v svojih prostorih na Dalmatinovi, 
lotila urejanja financ intervencije. 
Kot sem že omenil, se mi je iz dni, ko nas je priza-
del žled, v spomin najbolj vtisnila nesreča Viktor-
ja Kosca. V številnih urah, ki sem jih preživel ob 
njegovi postelji na travmatološki kliniki, ni bilo z 
njegove strani niti enega samega očitka, zakaj je 
moral v nevarnih razmerah opraviti nalogo. In vi-
deti bi morali njegovo veselje, ko je lahko znova 
vzel v naročje še ne leto dni staro hčerko ...
Pa pomoč ob poplavah v BiH: v Bijeljino nas 
je odšlo 58, iz SV, GB Ljubljana, prostovoljnih 
gasilskih društev, VO-KA, OZRCO; znancev, v 
glavnem bežnih, nekateri smo se videli prvič. Po 
petih dnevih, ko smo za ljudi in kraj res naredili 
veliko dobrega, koristnega in tako z dejanji do-

kazali, da nam je mar za njih, smo se v Ljubljano 
vrnili kot tovariši, soborci, prijatelji.

 Od vašega dela so odvisna tudi ži-
vljenja ljudi. Nekdo, ki izredne razmere 
spremlja iz varnega zavetja doma, si 
sploh ne more predstavljati, kakšnim 
obremenitvam ste izpostavljeni. 
m. Šušteršič: Stres in psihične obremenitve 
so na nek način sestavni del življenja. Ti dejavniki 
sicer niso vsakodnevno prisotni, ko pa so, tudi 
niso samo moji, posameznikovi. Zaupaš sode-
lavcem, še zlasti sodelavki imata veliko vlogo pri 
tem, se pogovarjaš, včasih pa - tole ni za  »mačo-
te« - potočim tudi kakšno solzo.

 Kaj pa, ko se delovnik konča, kako 
»napolnita« baterije? 
m. Kunc: Delo ob nesrečah ni enostavno. Gre 
za nepričakovane dogodke, ki pri prizadetih in pri 
reševalcih povzročajo stres, toliko večji, če traja-
jo dalj časa ali je prizadetih več oseb. Zato je še 
posebej pomembno, da si uglašen sam s seboj in 
posledično tudi z drugimi ljudmi in okoljem. 
Za polnjenje baterij počnem marsikaj - vrtna-
rim, kmetujem, se športno udejstvujem, resta-
vriram, potujem, kuham, berem, (so)delujem 
v nekaj humanitarnih nevladnih organizacijah. 
Povezana sem z naravo in obkrožena z ljudmi, ki 
mi dajejo energijo.
matjaž Šušteršič: Precej se ukvarjam z de-
lom v prostovoljni gasilski organizaciji. Kljub 
zrelim letom imam 14 in 10-letni hčerki, njun 
objem in nekaj globokih vdihov zelo pomaga. 
Pomembni so tudi pogovori,  podoživljanja  sku-
pnih dogodkov  s tovariši in tovarišicami, kot se v 
gasilski organizaciji kličemo med seboj.

Mateja in Matjaž sta povedala še veliko zani-
mivega, zato vas vabimo, da si celoten inter-
vju preberete na intra.ljubljana.si.

 Mateja Kunc: »Za sodelavce 
imam malce posebne, a srčne 

ljudi. Takih delovnih kolekti-
vov si, sploh v današnjih ča-

sih, lahko želi vsak delavec in 
delodajalec.«Matjaž Šušteršič: »Smo mala 

9-članska udarna enota z 
vodjo, ki pozna sposobnosti 
posameznikov in jih zna po-
vezati v učinkovito skupino. 
Velikokrat smo glasni, temu 
bodo sosedje iz Oddelka za 

varstvo okolja zlahka pritrdili. 
Mateja temu pravi: »Ekipa, 

da te skipa«.«

Matjaž Šušteršič 
in Mateja Kunc
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 foto: arhiv mOL

POšTENO dO SEbE IN dRUgIh
DAmJAN KrEgAr ŽE OB PrvEm 
StiKU DAJE OBčUtEK UmirJENE-
gA iN PrEUDArNEgA SODELAvcA. 
gOTOVO SO TUdI TE LASTNOSTI 
TISTE, KI mU POLEg PRIjAZNOSTI 
iN SPOŠtOvANJA DO SOčLOvEKA, 
DAJEJO mOŽNOSti zA USPEh NA 
ZAhTEVNEm dELOVNEm mESTU 
»vODJA SEKtOrJA PrOmEt« v LPP-
-ju. DELOvNO mEStO JE izrEDNO 
DiNAmičNO iN PODvrŽENO NE-
NEhNim mALim iN OBčASNim vELi-
Kim ODLOčitvAm. Ni čASA zA »ciN-
cANJE«, zAtO NA tEm DELOvNEm 
mEStU Ni PrOStOrA zA »cAgAvE« 
FANtE. DA JE  gOSPOD DAmJAN 
FANT IZ PRAVEgA TESTA, SmO ZA-
čUtiLi ŽE NA KrAtKEm POgOvOrU 
v NJEgOvi PiSArNi.

TAmARA dEU  

 Kakšna je vaša vloga v podjetju LPP 
in koliko časa jo opravljate? 
Sedanje delovno mesto vodje sektorja promet 
opravljam že tretje leto. Neposredno sem vod-
ja osmih sodelavcev, ki vodijo svoje oddelke, 
skupaj pa sodelujemo z okoli 750 sodelavkami 
in sodelavci. Moja področja dela so tako prome-
tna komerciala, vzdrževanje vozil, kontrola vo-
znih izkazov, upravljanje avto-parka, pritožbe 
in pohvale, pa seveda tudi prometna operativa. 

 Kako bi opisali vaše delo? 
Največji izziv je ustrezna razporeditev časa in ja-
sno podajanje navodil sodelavcem ter istočasno 
vzdrževanje korektnosti v ekipi. Ker je promet 
»živa stvar«, je zelo pomembna tudi ažurnost. 
To pomeni, da je potrebno na dogajanje v pro-
metu odreagirati zelo hitro.

 Kaj so po vašem mnenju odlike do-
brega sodelavca? 
Sodelovanje s sodelavci, ekipni duh, poštenost 
do sebe in drugih, strmenje k dobro opravljene-
mu delu, natančnost, točnost.

 Kako pa motivirate svoje sodelavce? 
Moje mnenje je, da način vodenja v „stresni” situ-
aciji ne sme biti, da na ljudi še bolj pritiskaš, ampak 
jih poskušaš pripraviti do boljših rezultatov s tem, 
da jih spodbujaš k lastni iniciativnosti in k razmi-
šljanju ter samostojnemu iskanju boljših idej.

 Ali menite, da ste dober vodja? 
Vsakdo meni, da je to kar dela dobro, sicer bi 
spremenil način dela, da bi delal dobro. Kar se 
pa dejanske ocene tiče, je to bolj vprašanje za 
sodelavce. Menim, da vodja dela dobro, ko so 
sodelavci motivirani, samoiniciativni, sposob-
ni hitro poiskati prave rešitve in ne nazadnje 
izpolnjevati cilje, ki so zastavljeni. 

 Kaj potrebujete za prave odločitve in 
kako obvladujete stres? 
Lastnosti pravega vodje se razvijejo skozi 
leta na osnovi izkušenj in pa s pomočjo pra-
vih usmeritev, bodisi s strani vodstva in sode-
lavcev ali pa kot rezultat vzgoje iz domačega 
okolja. Za pravilne odločitve so nujne tudi 
hitre in kakovostne informacije. Zelo rad se 
sproščam s športnimi aktivnostmi, rad igram 
badminton in včasih bowling, veliko pa mi po-
meni tudi druženje.

 Kakšen je vaš odziv, ko sodelavec ozi-
roma podrejeni naredi napako? 
Vsakdo se lahko zmoti in ob prvi napaki se vo-
zniku ali drugemu sodelavcu le predstavi, kaj 
je bilo narobe, da napake ne bi več ponovil. 
Zadevo potem pogledamo s pozitivne strani 
in poskušamo ugotoviti, kaj se iz napake lahko 
naučimo in se zavežemo k temu, da se ne bo 
več ponovila. Prvič poskušam poanto sporočiti 
na šaljiv način. Če pa se napake ponavljajo ali 
celo stopnjujejo, ukrepamo drugače. Najprej 
se s sodelavci pogovori njihov vodja, nato vod-
ja sektorja, ki lahko izda tudi pisno opozorilo.

 Kdaj pohvalite sodelavce? 
Pri vodenju uporabljamo merila, kar je koristno, 
saj iz tega zornega kota spoznamo sodelavce. 
Vendar menim, da morajo biti rezultati pred-
vsem osnova, da dobro delo lahko pohvalimo in 
vedno to naredimo pred vsemi, pograjamo pa na 
štiri oči. Sam se zavedam, da pohvale, ki so moč-
no motivacijsko orodje, še premalo uporabljam, 
vendar se tega zavedam  in delam na tem.

 Kaj vam pomeni LPP? 
Zanimivo delo in širok razpon izzivov, s kate-
rimi se srečuješ vsak dan. Veselje in zadovolj-
stvo ob dobro opravljenem delu, ki je odlična 
motivacija za nadaljnje delo.

 v teh treh letih ste bili priča zelo po-
membnim odločitvam v zvezi s tem, da 
bo LPP zamenjal del voznega parka z 
metanbusi. Ste za nove tehnologije? 
Da, vsekakor sem za to tehnologijo, ki je pri nas 
novost - v tujini jo poznajo namreč že dlje časa. 
Tudi sicer mi je, kot prebivalcu Ljubljane, po-
membno, da je zrak čistejši, sem pa tudi izredno 
vesel, da lahko sodelujem pri takšnih odločitvah, 
ki vsem meščankam in meščanom prinašajo 
boljše pogoje bivanja. Ta tehnologija zmanjša 
delce PM10 praktično na nič, drugače poveda-
no, vrednost trdnih delcev v izpuhih je 70 do 80 
krat manjša v primerjavi s starimi vozili. Pri od-
ločitvi za nakup metanbusov pa smo našli tudi 
sinergijske učinke znotraj Javnega Holdinga, saj 
nam stisnjen zemeljski plin dobavlja Energetika 
Ljubljana, ki je naše sestrsko podjetje in je tudi 
postavilo polnilnico na naši lokaciji. 

 Koliko pa je trenutno takšnih avto-
busov v voznem parku LPP in kakšni so 
načrti za prihodnost?
Trenutno na metan vozi 36 avtobusov. V načr-
tu  je uvedba metanbusov do približno polovi-
ce voznega parka, kar je z vidika odvisnosti od 
dveh različnih energentov, dobro. Že letos je-
seni pa bomo na naših progah lahko pozdravili 
prvih 10 novih metanbusov.

"Sodelovanje s sodelavci, 
ekipni duh, poštenost do sebe 

in drugih, strmenje k dobro 
opravljenemu  

delu, natančnost, točnost."  

Najnovejši  med 36 avtobusi na zemljski plin.

Ljubljana smo ljudje

 foto: TAmARA dEU

 foto: bRANKO ILjAš
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Okolje & mi

V Centru ponovne uporabe lahko najdete veliko lepega.

Dan odprtih vrat podjetja Snaga.

Nič ODPADKOv zA ODLAgALiŠčA

NiNA SANKOvič    foto: arhiv SNAgE 

Mestni svetniki so na julijski seji mestnega sveta potrdili razvojno strategi-
jo dejavnosti pri ravnanju z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 
2014-2035. S sprejetjem strategije, ki jo krajše imenujemo Zero Waste 
načrt, se bo Ljubljana med prvimi pridružila  slovenski mreži Zero Waste 
Slovenija (organizirana je v okviru društva Ekologi brez meja) in avtoma-
tično postala tudi članica mreže Zero Waste Europe. To je evropska mreža 
več kot 300 lokalnih skupnosti, ki so naravnane k cilju zero waste (nič od-
padkov) oziroma se poskušajo izogibati nastajanju odpadkov ter z recikli-
ranjem in s predelavo uporabljati odpadke kot vir materialnih dobrin.
Ljubljana bo na poti k zero waste okrepila tri prednostne naloge pri rav-
nanju z odpadki (preprečevanje, ponovno uporabo in recikliranje) ter kar 
najbolj zmanjšala odpadke za odlaganje in energetsko izrabo. Zero waste 
sicer v osnovi pomeni nič odpadkov za odlagališča in sežigalnice. 

Ne komplicirajte s splakovanjem.

V Ljubljani bomo do leta 2025 zbrali najmanj tri četrtine ločeno zbranih 
odpadkov (ta delež zadnja leta stalno raste: trenutno se giblje okoli 60 
odstotkov, lani je dosegel 54, predlanskim pa 45 odstotkov), manj kot 60 
kilogramov preostanka odpadkov na prebivalca (lani 130, predlanskim 
166 kilogramov) in odložili manj kot 30 kilogramov na prebivalca. 
V prihodnjih petih letih naj bi se količina preostanka odpadkov na prebival-
ca vsako leto zmanjšala za slabih deset kilogramov, delež ločeno zbranih 
odpadkov pa povečal za približno tri odstotke.

Snaga ima dovršen sistem ločenega zbiranja odpadkov (po podatkih 
organizacije “Zero waste Europe” je Ljubljana evropska prestolnica 
z najvišjim deležem ločeno zbranih odpadkov), svoje uporabnike pa 
spodbuja k vedenju, ki je še bolj zaželeno od recikliranja. To sta ponovna 
uporaba in preprečevanje nastajanja odpadkov, ki ju Snaga promovira 
tudi prek novega spletnega mesta www.ponovnauporaba.si. Zanj je na 
letošnjem Diggitu, kjer so podelili nagrade najboljšim digitalnim delom, 
dobila zlato nagrado v kategoriji Javni sektor.
Obiskovalec spletnega mesta lahko izbira med vstopom v dogodivščine 
ponovne uporabe ali popotovanjem po zbirnem centru. 
Ilustrativna pot, ki jo prehodi, ga na spodbuden in humoren način nago-
varja k (še bolj) odgovornemu ravnanju in vedenju,
Vabljeni na duhovito in zabavno virtualno potovanje!
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tOPLA JESEN…
Aktivno

Ob prehodu na zemeljski plin lahko v naslednjih 
ogrevalnih sezonah pričakujete prihranke zaradi:
- nižjih stroškov ogrevanja do 50 % ali več,
- najnižje investicije v ogrevalni sistem,
- možnosti pridobitve izjemno ugodnih subven-
cij, ki vam jih samo še v letu 2014 oziroma do po-
rabe sredstev nudi Energetika Ljubljana,
- možnosti pridobitve subvencioniranega kre-
dita ali leasinga in
- plačevanja po porabi. 

V  Energetiki Ljubljana smo se odločili, da v le-
tošnjem letu pripravimo posebno ponudbo naj-
cenejših paketov ogrevanja na zemeljski plin. 
S pridobitvijo subvencije so paketi »na ključ« 
dostopni že od 1.950 EUr dalje, pri čemer naša 
ponudba lahko zadovolji raznolike potrebe in že-
lje. Več o novih paketih na www.energetika-lj.si.

Subvencije so še na voljo
Do 13. oktobra 2014 oziroma do konca razpo-
ložljivosti sredstev lahko uporabniki pridobijo 
subvencijo pri Energetiki Ljubljana, do katere 
so upravičeni v primeru, da uporabljajo kurilno 
olje ali premog ter zadostijo razpisnim pogo-
jem. Nepovratne finančne spodbude veljajo za 
nove, še neizvedene naložbe v gospodinjstvih in 
javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke ener-
gije pri končnih odjemalcih na območjih, kjer je 
Energetika Ljubljana operater distribucijskega 
sistema, torej na območjih oziroma v občinah: 
Ljubljana, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, 
Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica in Log-

-Dragomer. Subvencija  za zamenjavo obstoje-
čega  30 kW kotla znaša 1.024 EUR. 

Več o subvencijah: www.energetika-lj.si/ucin-
kovita-raba-energije

Delite toplino s prijatelji – in 
toplo bo vsem!
Od 5. junija do 15. novembra 2014 lahko naši 
odjemalci zemeljskega plina sodelujejo pri akciji 
"Delite toplino s prijatelji". Vsak prijatelj, ki ga 
priporočite in ki izbere Paket za ogrevanje, vam 
lahko prinese do 50 EUR nižji račun za dobavljen 
zemeljski plin! 
Deliti toplino s prijatelji se splača. Sodelujoči pri-
hrani, njihovi prijatelji pa se bodo že naslednjo 
ogrevalno sezono lahko ogrevali na zemeljski plin!

Več o akciji in pogojih na spletni strani: 
http://www.energetika-lj.si/plin/delite-topli-
no-s-prijatelji

v ENErgEtiKi LJUBLJANA SE NENEhNO trUDimO, DA Bi mOŽNOSti zA UPOrABO zEmELJSKEgA PLiNA 
PriBLiŽALi vSEm iNtErESENtOm. S tEm NAmENOm JE BiLA OBLiKOvANA tUDi PONUDBA »PAKEti zA 
OgrEvANJE NA zEmELJSKi PLiN«. tA ENErgENt POStAJA vSE BOLJ PriLJUBLJEN tUDi zArADi tEgA, KEr 
JE cENEJŠE iN OKOLJU BOLJ PriJAzNO gOrivO.
OmENJENA PONUDBA iN StOritEv NA KLJUč PA PrEDStAvLJAtA SPLOh DODANO vrEDNOSt - DOLgO-
rOčNO UrEDitEv OgrEvANJA PO rESNičNO UgODNi cENi!
PrihrANKi Pri tEm tiPU OgrEvANJA SO vEčJi ALi PrimErLJivi z vSEm DrUgimi NAčiNi OgrEvANJA. 
hKrAti PA SO izDAtKi zA PLiNSKE OgrEvALNE NAPrAvE BiStvENO NiŽJi OD izDAtKOv zA DrUgE OgrE-
vALNE NAPrAvE, tAKO DA imA zEmELJSKi PLiN NAJKrAJŠO DOBO vrAčANJA iNvESticiJE.

Dobra novica za kolesarje

Mestna občina Ljubljana se bo tudi letos predstavila na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje, ki bo od 29. septembra do 1. oktobra 2014 potekal v 
Cankarjevem domu. Organizacije in koordinacije predstavitve na festiva-
lu so se lotile sodelavke Oddelka za zdravje in socialno varstvo MOL. Pod 
njihovo taktirko ter s sodelovanjem s sodelavci Mestne uprave ter javnih 
zavodov in podjetij je nastal pester program, v prvi vrsti namenjen starej-
šim generacijam. 
Vabimo vas na razstavni prostor v 1. preddverje Cankarjevega doma, kjer 
se boste lahko udeležili jezikovnih, računalniških, likovnih in drugih ustvar-
jalnih delavnic, športnih in plesnih aktivnosti in predavanj o storitvah LPP 
za starejše. Na enem mestu boste lahko dobili odgovore na vprašanja o 
stanovanjskih rešitvah za starejše, o linijah LPP in še o marsičem. Pred-
stavilo se bo podeželje MOL,  samostojno predstavitev pa pripravljajo tudi 
naši javni zavodi Zdravstveni dom Ljubljana, Lekarna Ljubljana ter Zavod 
za oskrbo na domu.
Poleg predstavitve v Cankarjevem domu je naša ekipa tudi letos pripravila 

STAREjšIm PRIjAZNO mESTO

bogat brezplačen spremljevalni program, v okviru katerega se bodo obi-
skovalci festivala lahko pridružili vodenim ogledom Ljubljane in Ljubljan-
skega gradu, si ogledali nekatere predstave, razstave in filme, ki jih pripra-
vljajo naši javni zavodi s področja kulture, med drugim bodo organizirani 
tudi ogledi oskrbovanih stanovanj. 
Podrobnosti bodo kmalu objavljene tudi na www.ljubljana.si. 
Vabljeni na Festival za tretje življenjsko obdobje! 

Gradnja kolesarske steze skozi Tivoli je izzvala vrsto polemik, dejstvo 
pa je, da se kolesarji lahko zdaj skozi Tivoli vozijo brez skrbi! 
Pot od Viča do Šiške je tako še prijetnejša, krajša in varnejša! 

 foto: Nik Rovan

 foto: arhiv mOL
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Kultura v našem mestu

KULTURNA jESEN

tiNA BErčič     foto: mAtEvŽ PAtErNOStEr   

Kultura nad mestom 
Program Ljubljanskega gradu bo jeseni v znamenju glasbe, plesa, novih 
razstav, zanimivih izobraževalnih vsebin in dogodkov za najmlajše. Na 
glasbenem področju se bodo na šestih koncertih predstavili glasbeniki, ki 
so si za svojo novo domovino izbrali našo deželo, in mladi slovenski ume-
tniki, ki se uveljavljajo v našem prostoru. Vasko Atanasovski bo na dveh 
koncertih sklenil glasbeni cikel, na katerem je zveste poslušalce navduše-
val spomladi. V razstavnih prostorih bodo na ogled štiri nove postavitve 
umetnikov Uršule Berlot, Irene Romih in Amirja Muratovića, Eve Petrič ter 
Sama. Izobraževalni programa bo posvečen 100. obletnici začetka prve 
svetovne vojne, najmlajši pa se bodo lahko vsako drugo soboto v mesecu 
udeležili pravljično-ustvarjalnih srečanj. Jesenske počitnice bomo na gradu 
zapolnili z raziskovalno-ustvarjalnimi delavnicami. Ljubitelji plesa ne za-
mudite Kostanjevega in Martinovega plesa. 

več na www.ljubljanskigrad.si.

Ljubljana letos praznuje 2000 letnico Emone.

Jesen v Slovenskem mladinskem 
gledališču
V oktobru bo v Slovenskem mladinskem gledališču premierno prikazana 
mednarodna koprodukcija Nora Gregor – skriti kontinent spomina izpod 
peresa in v režiji Nede R. Bric o življenju karizmatične mednarodne filmske 
in gledališke zvezde Nore Gregor. Oktobra bo na sporedu tudi premiera av-
torskega projekta Heroj 1.0, v kateri se Uroš Kaurin in Vito Weis sprašujeta, 
zakaj potrebujemo junake, kaj je junaško dejanje, kdo so naši heroji in čigavi 
heroji smo mi.
Mladinska predstava po besedilu Drage Potočnjak Vsi junaki zbrani, v kate-
rem bo različne junake iz slovenskega izročila domiselno in humorno odrsko 
oživil Branko Potočan bo premiero doživela v novembru, decembra pa (avto)
biografska drama o življenju družine Taufer Leta so se prehitevala, v kateri bo 
Veno Taufer dokumentarno in poetično oživil zgodovino svojih prednikov v 
teku enega stoletja, družinsko kroniko pa bo režiral Venov sin Vito. 

več na www.mladinsko.com.

V znamenju EMONE 2000
Obeležite 2000 letnico ustanovitve prvega mesta na območju Ljubljane, 
EMONO 2000, z obiskom razstave Emona: mesto v imperiju, arheoloških 
parkov in programov Mestnega muzeja in galerij mesta Ljubljane, s po-
močjo katerih boste spoznali, kako je Emona kot precizen stroj, povezan 
z drugimi mesti in prestolnico, Rimom, poganjala imperij. Za otroke so pri-
pravili čisto poseben pustolovski dan po emonsko, pa tudi kakšna družinska 
delavnica se najde. Konec septembra bodo obiskovalci Mestnega muzeja 
lahko prisluhnili glasbenemu projektu treh izjemnih poustvarjalk - flavtistke 
Eve-Nine Kozmus, violončelistke Karmen Pečar in harfistke Mojce Zlobko 
Vajgl. V Mestni galeriji Ljubljana bo na ogled pregledna razstava libanon-
skega umetnika Rabiha Mrouéja. 

več na www.mgml.si.
 

Umetnost v tivolskem gradu
V Mednarodnem grafičnem likovnem centru si lahko ogledate razstavi An-
drej Jemec, Geometrija in rokopis 1967–1983 in Mina Fina Včasih nič, včasih 
kaplja čez rob. Na razstavi enega najpomembnejših sodobnih slovenskih 
umetnikov akademskega slikarja in akademika Andreja Jemca, so predsta-
vljene sočasne risbe, slike, mobilni objekti in kolaži. Mina Fina (Mina Žab-
nikar) v obliki hipnih zarisov samo z nekaj potezami oriše človeško figuro, 
naravo ali naključne predmete iz okolice, in jih beleži v skicirke, poleg pa 
pogosto zapiše tudi krajša besedila, misli in citate. Obiskovalci si lahko ogle-
dajo tudi razstavo in hepeninge v javnem prostoru Na domačem pragu, 
večplastni razstavni dogodek neformalnega umetniškega kolektiva PLEH. 
Na ogled pa bo postavljena tudi razstava Herman Pivk, fotografija + Dane 
Zajc, poezija, ki je posvečena 85. obletnici rojstva Daneta Zajca. 

več na www.mglc-lj.si

KULTURA NAS bOgATI IN PRAV jE, dA SI jO KO-
ŠčEK PrivOŠčimO. A tUDi Pri KULtUrNih DOBrO-
tAh SO OKUSi rAzLičNi. LJUBLJANA PONUJA zA 
vSAKOgAr NEKAJ. rEPErtOArJi LJUBLJANSKih 
KULtUrNih zAvODOv SO NAmrEč POLNi zANimi-
VIh PREdSTAV, RAZSTAV, KONCERTOV IN dELAV-
Nic. izPOStAviLi SmO NEKAJ zANimivih, vENDAr 
KULtUrNiKi PONUJAJO ŠE vELiKO vEč. vABimO 
VAS, dA PREbRSKATE PROgRAmE NA NjIhOVIh 
SPLEtNih StrANEh iN NAJDEtE KOŠčEK tOrtE, 
Ki vAm NAJBOLJ ODgOvArJA.    

Ne zamudite dogodkov Festivala Ljubljana

 13. 9. ob 20.30, Križanke, Festival slovenska popevka

 17. – 21. 9. ob 20.00, Križanke, Cvetje v jeseni

 14.10. ob 19.30,  Viteška dvorana, Križanke, 1. koncert mednarodnega glasbenega cikla Mladi virtuozi, 
  Irena Josifoska, čelo, Una Stanić, violina

 20.11. ob 19.30, Viteška dvorana, Križanke, 2. koncert mednarodnega glasbenega cikla Mladi virtuozi, 
  Nejc Grm, harmonika, Matic Črešnik, tolkala

Več na www.ljubljanafestival.si.
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NEgUjEmO PRIjAZNOST

PrAvLJičNi Etm 2014

mARIjA ZAbUKOVEC   foto: jANEZ PLATIšE

Smo ponosen tim, ki Zeleno prestolnico Evrope 
2016 s primestnimi občinami, oskrbuje s čisto 
pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem odpa-
dnih voda. Ker verjamemo v sodelavce in jim 
stojimo ob strani, smo letos pridobili osnovni 
certifikat »Družini prijazno podjetje« ter se tako 
pridružili že več kot 160 družbeno odgovornim 
slovenskim podjetjem in organizacijam, vklju-
čenih v projekt certificiranja.
Biti družini prijazen, kar pomeni biti naklonjen 
družini in enakopravni obravnavi sodelavk in 
sodelavcev, je način že dosedanjega »življenja« 
našega podjetja, saj se zavedamo pomena za-
dovoljstva za uspešno zagotavljanje poslanstva 
podjetja. Prav tako se zavedamo, da smo ljudje 
celostna bitja številnih »vlog«, smo sodelavci 
in hkrati tudi mamice in očki, žene in možje, 
hčere in sinovi, babice in dedki,… zato je naše 
zadovoljstvo in s tem kakovost življenja, odvi-
sna od uspešnega usklajevanja poklicnega in 
zasebnega. S pridobitvijo certifikata smo želeli 
predvsem sodelavcem to usklajevanje še bolj 
olajšati in jim, s štirinajstimi dodatnimi ukrepi, 
omogočiti predvsem prisotnost ob pomemb-

vSE vEč NAS JE tAKih, Ki v SvOJE DELOvNO OKOLJE tUDi NAčrtOvANO vgrAJUJEmO DEJAv-
NiKE, Ki PriNAŠAJO POSLUh DO SODELAvK iN SODELAvcEv. ENA izmED tAKih rEgiStrirA-
Nih OBLiK JE cErtiFiKAt »DrUŽiNi PriJAzNO PODJEtJE«. LEtOS SO SE AKtivNOSti v PODJE-
tJih, Ki SO cErtiFiKAt PriDOBiLi ŽE LANSKO LEtO, NADALJEvALE, mEDSE PA SmO DOBiLi ŠE 
ENO, Ki JE cErtiFiKAt PrEJELO v mESEcU mAJU. NOviNci SO SODELAvci v JP vODOvOD-KA-
NALizAciJA, zAtO NA zAčEtKU BESEDO PrEDAJAmO NJim, DA PrEDStAviJO SvOJ POgLED.

LEtO JE NAOKOLi iN čLANi mEStNE 
DrUŽiNE SPEt zDrUŽUJEmO mOči, 
IdEjE IN ZANOS ZA IZVEdbO LETOšNjE-
gA EVROPSKEgA TEdNA mObILNOSTI 
(Etm), Ki gA PriPrAvLJAmO ŽE 13. LEtO 
zAPOrED. PrAvLJičNA ŠtEviLKA, Ki 
NAS bO POPELjALA V NOVO ZgOdbO 
O TRAjNOSTNI mObILNOSTI IN bOLjšI 
KAKOvOSti ŽivLJENJA v LJUBLJANi. 
čEPrAv SE zDi, DA JE tA PriPOvEDKA 
PO rESNičNih DOgODKih DOSEgLA 
DrAmAtUrŠKi vrh iN SrEčEN KONEc 
Ob PREjEmU NAgRAdE EVROPSKI TE-
DEN mOBiLNOSti 2013, tEmU Ni tAKO. 
ZgOdbA dObIVA šE bOLj OdmEVNO 
NADALJEvANJE, SAJ UvAJAmO vEč 
TRAjNIh UKREPOV KOT LANI IN PRIPRA-
vLJAmO ŠtEviLNE NOvOSti. 

Krištof Mlakar na podelitvi priznanj.

vitA KONtić      foto: Nik Rovan

Ena od novosti bo ulični festival »Naše ulice, 
naše odločitve«, kar je tudi slogan letošnjega 
tedna mobilnosti. Z njim želimo spodbuditi oži-
vljanje ulic s poudarkom na dejavnostih, ki omo-
gočajo druženje, kulturne in športne aktivnosti 
ter prijetno preživljanje prostega časa, saj bolje 

nih družinskih dogodkih. Dogodkih veselja, kot 
so vstop naših malčkov v vrtec, prvi osnovno-
šolski dnevi radovednežev in prelomni koraki 
mladostnikov pri odločitvi o nadaljnji poti z izbi-
ro srednje šole. Ter včasih še pomembnejše, ob 

dogodkih, ko se zdi, da nas življenje preizkuša 
na  neprijazen način, ko naši bližnji zaradi bole-
zni potrebujejo našo pomoč.
Namen družini prijazne politike je v dvigu mo-
tivacije, pripadnosti podjetju, zadovoljstva in 
produktivnosti zaposlenih ter večanju ugleda 
družbe v okolju. In vse to je posledica tistega, 
neprecenljivega. Iskrice sreče v otroškem oče-
su, ker ga njegova mamica ali očka, spremljata 
pri zanj tako zelo pomembnem koraku, ali mir-
nem pogledu odraslega, ker v svoji nemoči ni 
sam. Tako malo je treba, da dobiš tako veliko. 
Zato, zasebno ali poklicno, bodimo ljudje, bodi-
mo prijazni drug do drugega, pomagajmo si, pa 
bomo skupaj lahko delali velike in pomembne 
korake.
Tako v naši VO-KI vidimo pomen »biti družini 
prijazen«. 

izrabljen javni prostor prinaša tudi boljše življe-
nje. Tako bomo 22. septembra, na dan brez avto-
mobila, izpostavljali »družabni« pomen javnega 
prostora in na začasno zaprti Cankarjevi ulici z 
okolico pripravili pester program: od ustvarjalnih 
in izobraževalnih delavnic za otroke s področja 
mobilnosti, okoljevarstva in zdravja, kulturnih in 
športnih dogodkov, do zanimivih iger, privlačnih 
razstav in gledaliških predstav in bralnega kotič-
ka. Predstavile se bodo tudi organizacije, ki so 
se v velikem številu odzvale našemu povabilu k 
sodelovanju. Manjkalo ne bo niti glasbenih in ple-
snih popestritev, pa tudi ne razprave o kakovosti 
življenja v Ljubljani. 
Sodelavci velike mestne družine bomo pokazali, 
da lahko »zeleno os« od Čopove ulice do Tivolija 
napolnimo z raznovrstnimi »zelenimi« vsebina-
mi. Udeleženci bodo lahko uživali ob kolesarskih 
dogodkih, se o zdravem življenjskem slogu po-
zanimali na svetovalnih delavnicah ter spoznali 
delo posameznih oddelkov, podjetij in zavodov. 
Otroci in mladostniki se bodo zabavali ob dru-
žabnih igrah, ki jih pripravljata VO-KA in LPP. 
Mladi zmaji in Pionirski dom načrtujeta ustvar-
jalne delavnice in igre za mlade, Kinodvor pa bo 
prostor pred svojim pragom napolnil z dejav-
nostmi za otroke in filmsko obarvanimi dogodki.

Pisan bo pravzaprav ves teden od 16. do 22. 
septembra – obarvan bo s plesom, kolesarskimi 
dogodki, dejavnostmi za spodbujanje hoje in 
javnega prevoza ter uporabe okolju prijaznejših 
vozil, pa tudi z brezplačnimi turističnimi ogledi 
ter dogodki, ki jih pripravljajo šole in vrtci. 
Pravljično vzdušje lahko pričarate tudi vi – va-
bljeni, da se nam pridružite!

Tako smo lani skupaj s Plesno šolo Kazina oži-
vili Prešernov trg, na katerem je zaplesalo sko-
raj 1.800 učencev in dijakov.

V javnem holdingu Ljubljana in javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice so nosilci certi-
fikata že drugo leto. V obeh podjetjih imajo starši pravico koriščenja prostega dne ob vstopu otroka 
v prvi razred na prvi šolski dan in dvajset ur koriščenja ur v obliki skrajšanega delovnika, ko gredo 
predčasno po otroka, ki se navaja na bivanje v vrtcu. Poleg tega pa izvajajo še ostalih dvanajst ukre-
pov. Že vrsto let pa so družinam osnovnošolskih otrok prijazni tudi v Mestni upravi MOL. Prvi šolski 
dan je tako za vse nas »nekaj posebnega«. In naj bo poseben tudi vsak drug dan v letu, če ne drugače 
pa tako, da si med seboj podarjamo koščke prijaznosti.
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ODLičNi SmO!
tiNA BErčič     
foto: arhiv javnih podjetij in jhL

JUBiLEJNO, 30. SrEčANJE KOmUNALNih DELAvcEv SLOvENi-
jE, KI jE jUNIjA LETOS POTEKALO  V CELjU, jE bILO ZA TEKmO-
VALNE EKIPE, KI SO jIh SESTAVLjALE SOdELAVKE IN SOdE-
LAVCI jAVNEgA hOLdINgA LjUbLjANA IN jAVNIh POdjETIj 
vODOvOD-KANALizAciJA, SNAgA, LJUBLJANSKi POtNiŠKi 
PrOmEt, ŽALE tEr LJUBLJANSKA PArKiriŠčA iN trŽNicE 
ZELO USPEšNO! NAšE TEKmOVALKE IN TEKmOVALCI SO SE 
dOmOV VRNILI S KAR 16 POKALI!

V močni konkurenci več kot 2.600 tekmovalcev iz 66 slovenskih komunalnih 
podjetij, so se naši pomerili v štirih delovnih in 20 športnih panogah. Tudi to-
krat so dokazali, da so odlični. Z največjim številom pokalov za najboljša tri 
mesta, in par nehvaležnimi četrtimi mesti, se lahko pohvalijo tekmovalci JP 
Vodovod-Kanalizacija. Srebro so osvojili v kategorijah kegljanje moški, strelja-
nje moški in tek – kros, z odličnim tretjim mestom pa se lahko pohvalijo v vle-

Povezujemo najboljše.

Zadovoljna kegljaška ekipa JHL.

Odlični strelci JP VO-KA so si z mirno roko pristreljali odlično drugo mesto.

Še "gasilska" nogometne ekipe JP LPT. Uspešni na delovnem mestu, uspešni na Komunaliadi - pisana ekipa JP VO-KA.

Sodelavci Snage so že na otvoritvi čutili, da so pred njimi najuspešnejše komunalne igre do sedaj.
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ODLičNi SmO!

Uspešni na delovnem mestu, uspešni na Komunaliadi - pisana ekipa JP VO-KA.

Sodelavci Snage so že na otvoritvi čutili, da so pred njimi najuspešnejše komunalne igre do sedaj.

LPP-jevi krpani so "povlekli" bron.

Dekleta JHL so se domov vrnila s pokalom za odlično drugo mesto!

Cvetje je vedno prava izbira.

Holdinški odbojkarji v akciji.

čenju vrvi ženske, ulični košarki in badmintonu.  Zelo dobri, kot pravijo sami, 
saj je bila to njihova najuspešnejša komunaliada doslej, so bili tudi sodelavci 
Snage, ki se lahko pohvalijo z edinim doseženim zlatom, in sicer v badmin-
tonu, in skupno 3. mestom v delovnih tekmovanjih. Odlično drugo mesto so 
dosegli tudi v odvozu smeti in tenisu. Ljubljanski potniški promet je po naj-
višjih mestih posegel kar štiri krat. Bron so sodelavci dosegli v vlečenju vrvi 
moški, kegljanju moški, odbojki in bowlingu. Na tokratnih komunalnih igrah 
so se izkazale tudi tekmovalne ekipe Javnega holdinga Ljubljana, ki je lani na 
komunalnih igrah v Krškem sodeloval samo z ekipo v pikadu ženske, letos, na 
svojih drugi Komunaliadi, pa so tekmovalci dosegli že kar tri pokale: za drugo 
mesto v streljanju ženske in tretje mesto v šahu in pikadu za ženske. 
Prihodnje komunalne igre bodo v Ljubljani, saj je Upravni odbor Zbornice 
komunalnega gospodarstva sprejel sklep, da bo Komunaliado 2015 organi-
ziral Javni holding Ljubljana.
S taktičnim nastopom v čim več delovnih in športnih igrah ter prednostjo do-
mačega terena, računamo tudi na velik uspeh naših tekmovalcev. 
Saj – povezujemo najboljše!
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vOzNiKi LPP NA DrŽAvNEm PrvENStvU
SEbASTIjAN VAdNAU
foto: bObO

Tekmovanje poklicnih voznikov je potekalo v 
soboto, 24.maja 2014, v Mariboru. Tekmovalci 
so se pomerili v spretnostni vožnji in cestnopro-
metnih predpisih.  V kategoriji »avtobus« je prvo 
mesto posamezno osvojil Ratko Kusić, ZŠAM 
LPP (druga ekipa), drugo mesto sem osvojil Se-
bastijan Vadnau, ZŠAM LPP – (prva ekipa), tre-
tje mesto pa je osvojil Otavnik Anton iz Savinjske 
doline. 
Ekipno drugo mesto v kategoriji »avtobus«  so 
osvojili člani prve ekipe ZŠAM (Srećko Djukić, 
Robert Kuzma in Sebastijan Vadnau). 
V mesecu septembru se bo ekipa LPP udeležila 
svetovnega prvenstva, saj je že lansko leto do-
segla izvrsten uspeh na državnem tekmovanju 
(vsa tri prva mesta ekipno in posamezno) in si 
s tem zagotovila letošnji nastop v Krakovu na 
Poljskem. 
NAVIjAjTE ZA NAS!

čLANi zŠAm LPP SO SE UDELEŽiLi 32.  DrŽAvNEgA tEKmOvANJA POKLicNih vOz-
NiKOv. PONOvNO SmO DOSEgLi izvrStNE rEzULtAtE, KAr NAm JE zAgOtOviLO 
tUDi zANESLJivO UDELEŽBO NA SvEtOvNEm PrvENStvU.

Ratko Kusič (v sredini), Sebastijan Vadnau (na desni), Sandi Keranović (na levi strani).

Ljubljanske skutne palačinke s pehtranom.

Od NEKdAj jEdI SO LjUbLjANSKE SLOVELE

ŠPELA gOLčEr      
foto:  arhiv TURIZEm LjUbLjANA

Ljubljana ima zaradi svojega geografskega 
položaja že od nekdaj specifično kulinarično 
identiteto, saj leži na stičišču različnih kultur. V 

prestolnici se je skozi zgodovino oblikovalo kar 
nekaj tipičnih jedi, ki pa so do današnjega časa 
že skoraj utonile v pozabo. Malokdo morda še 
ve, da so bili med delavci v mestnem pristanišču 
v 17. stoletju najbolj priljubljena jed za malico 
»Leteči žganci« – ocvrta in pečena piščančja be-

dra ter perutnice. Ali pa, da imamo tudi Ljubljan-
čani svojo verzijo palačink – »Ljubljanske skutne 
palačinke s pehtranom«, ki so jih v ljubljanskih 
družinah pripravljali zlasti ob petkih poleg fižo-
love juhe. 
Vse te in še mnoge druge slastne ljubljanske jedi 
so zdaj v moderni preobleki na voljo pri 60-tih 
ljubljanskih gostinskih ponudnikih (več o ponu-
dnikih na www.visitljubljana.si). Ljubljanske jedi 
lahko ob petkih poskusite tudi na kulinarični 
tržnici Odprta Kuhna, na prireditvi Vinorodne 
dežele Slovenije v mestu vina 20. septembra in 
11. oktobra, na Ljubljanski vinski poti 8. in 15. no-
vembra ter na Festivalu vina 20. in 21. novembra. 
Recepti ljubljanskih jedi in ponudniki, ki v svojih 
lokalih ponujajo tradicionalne ljubljanske jedi 
pod blagovno znamko Okusi Ljubljane, so zbrani 
v knjigi »OKUSI LJUBLJANE, Od nekdaj jedi so 
ljubljanske slovele - Z Ljubljančani za vsakdanjo 
in praznično mizo«, avtorja prof. dr. Janez Boga-
taja in v turističnem vodiču OKUSI LJUBLJANE.
September pa je tudi sicer pomemben mesec za 
turizem, saj 21. septembra v okviru Evropskega 
tedna mobilnosti obeležujemo dan brez avto-
mobila, 27. septembra pa Svetovni dan turizma. 
21. septembra, na dan brez avtomobila, bodo 
obiskovalcem in prebivalcem Ljubljane na voljo 
brezplačni ogledi Mestne hiše, brezplačno vod-
stvo po rimski Emoni, brezplačni ogledi mesta 
peš in s kolesom ter brezplačne vožnje s turistič-
nim vlakcem na Ljubljanski grad.

OBiSKOvALci LJUBLJANE vSE POgOStEJE SPrAŠUJEJO, KJE Bi LAhKO POSKUSiLi tiPičNE LJUBLJANSKE JEDi, NAD AvtENtičNO 
KULiNAričNO PONUDBO PA SE NAvDUŠUJEJO tUDi DOmAčiNi. NA tUrizmU LJUBLJANA SmO, v SODELOvANJU S PrOF. Dr. JANE-
zOm BOgAtAJEm, rAzviLi NOvO BLAgOvNO zNAmKO OKUSi LJUBLJANE, S KAtErO ŽELimO JEDi, Ki SO BiLE v LJUBLJANi zNAčiL-
NE zA POSAmEzNA OBDOBJA, OBUDiti iN PONOvNO PriBLiŽAti LJUDEm.
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SEjEmSKI UTRIP V LjUbLjANI

25. Ambient Ljubljana – sejem pohištva
7. 10.–12. 10. 2014
Največja sejemska prireditev s področja pohištvene industrije v regiji 
med Dunajem in Milanom, kjer si ustvarite vtis o tem, kakšno vlogo ima 
pri načrtovanju izdelkov oblikovanje, letošnja novost: Teden oblikovanja 
(Design week).

www.pohistveni-sejem.si

45. sejem Narava–zdravje
13. 11.–16. 11. 2014
Ponuja odgovore, kako živite uravnoteženo, zdravo in okolju prijazno, 
osvešča o pomenu certifikatov na izdelkih, kako varčevati z vodo, Nate-
čaj Planetu Zemlja prijazna občina, otroške ekološke delavnice, prehra-
na – zdravo, sveže, lokalno,  zelišča, razstava samoniklih gliv, uporaba 
konoplje, aktivnosti za ohranjanja zdravja, preventiva.

www.narava-zdravje.si

54. sejem Dom
10. 3. –15. 3. 2015 
Mednarodni sejem ponudbe za dom: gradbeništvo in stavbno pohištvo, 
ogrevalna in hladilna tehnika, notranja oprema, varovanje ter urejanje 
okolice; odraža sodobne trende s področja graditeljstva, rabe energije, 
energetskih sistemov, hišne tehnike in bivanja nasploh; poudarja trende 
okoljske ozaveščenosti proizvajalcev, graditeljev in uporabnikov stavb 
ter smernice trajnostnega gradbeništva oziroma zelenih tehnologij; 
brezplačno energetsko svetovanje.

www.sejemdom.si

Alpe–Adria: Turizem in prosti čas
28. 1.–31. 1. 2015
Mednarodni sejem s ponudbo turističnih destinacij regije Alpe–Jadran, 
tujih destinacij in konkretnih možnosti za preživljanje prostega časa; 
sledite ikonam in spoznavajte turistične ponudbe skozi štiri tipe turistov: 
popotniki, počitnikarji, izletniki in aktivni turisti; organiziran ogled sejma 
pod vodstvom turističnih vodnikov.

www.alpeadria-tip.si

foto: arhiv gR

  Moja Ljubljana

LOS – Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem
13. 5. –16. 5. 2015
Sejem predstavlja in ponuja najširšemu krogu obiskovalcev proizvode 
in storitve obrtnikov in podjetnikov pri nas; razstava vrhunskih izdelkov 
domače in umetnostne obrti; spoznavanje zanimivih poklicev v obrti 
skozi demonstracije posameznih poklicev, ki ponujajo številne kreativne 
možnosti in zagotovljeno eksistenčno pot.

www.sejemlos.si

gospodarsko razstavišče je živahen prireditveni center, ki gosti zanimive sejme in odmevne kongrese, pod svojo streho pa sprejme tudi 
poučne mednarodne razstave. Odmevno razstavo možgani – zgodba od znotraj, ki je z drugačnim pogledom na ta zanimiv človeški organ 
do avgusta razvajala gledalce, si je brezplačno ogledala tudi nagrajenka nagradnega vprašanja, ki je bil objavljen v junijski številki Urbana. 
Sodelavci gospodarskega razstavišča poleg zabavnih, kulturnih in izobraževalnih vsebin, obljubljajo tudi pestro sejemsko dogajanje v bo-
doče. Ne zamudite ga!

vOzNiKi LPP NA DrŽAvNEm PrvENStvU

Od NEKdAj jEdI SO LjUbLjANSKE SLOVELE
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1950€*1950€*

Paket za ogrevanje 
na ključ že od

NAJCENEJŠI
PAKET NAJCENEJŠI
PAKET 
za ogrevanje  
na zemeljski plin

080 2882 | www.energetika-lj.si

*Cena vključuje nepovratno finančno spodbudo za ukrep v večjo energetsko učinkovitost v višini 1.024 EUR, do katere so uporabniki upravičeni v primeru, da ima njihov obstoječi kotel 
nazivno moč 30 kW in uporabljajo kurilno olje ali premog ter zadostijo razpisnim pogojem. Javni razpis za spodbude je objavilo podjetje ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Paket in nepovratne 
finančne spodbude veljajo za nove, še neizvedene naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območjih, kjer je ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. operater distribucijskega sistema. Cena ne velja v primeru koriščenja finančnih ugodnosti ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o. (kredit, finančni najem).
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