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Najlepša nabrežja našega mesta

Prenovljena nabrežja vzdolž Ljubljanice skupaj s prenovljenimi in na novo postavljenimi petimi
mostovi povezujejo vse rečne bregove in ključne točke mestnega jedra.

Direktor se je odločil

Krištof Mlakar je bil za direktorja prvič imenovan poleti 2007. Julija letos so ga družbeniki javnega
holdinga ljubljana ponovno imenovali za direktorja.

Projekt smo zaključili
Spreminjamo potovalne navade

številne dejavnosti in ukrepi mestne občine ljubljana spodbujajo spremembe potovalnih navad
ljudi in prispevajo k bolj premišljenim odločitvam pri izbiri potovalnih sredstev.
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IMA LJUBLJANA PODEŽELJE? DA!
Podeželje objema Ljubljano in predstavlja več kot 2/3 njenega celotnega območja. Na vzhodnem delu zajema začetek posavskega hribovja z
najvišjim vrhom MOL, Janče (792 m n. v. ), kjer prevladuje reja živine in
pridelava sadja; na jugu del Ljubljanskega barja, kjer je razvita pridelava poljščin, zelenjave ter reja živine s poudarkom na reji konj; na severu
Rašico z ugodnimi legami za sadjarstvo. Pomemben delež predstavljajo kmetijske površine Ljubljanskega polja, kjer prevladuje pridelava zelenjave in poljščin in reja živine, predvsem za pridelavo mleka.

Mestna občina Ljubljana meri 27.499 ha, od tega je
10.854 ha kmetijskih površin in 10.668 ha gozdnih površin.
Zeleno zaledje zagotavlja mestu oskrbo s kakovostno hrano lokalnega porekla, vedno bolj pa postaja pomembna tudi njegova sekundar-
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na funkcija od gospodarnega ravnanja z naravnimi viri (tla in vode) do
ohranjanja kulturne krajine, ki jo je skozi stoletja oblikovala kmetijstvo
na tem območju. Podeželski prostor nudi številne možnosti za preživljanje prostega časa od rekreacijskih poti, turističnih kmetij do različnih prireditev, ki jih prirejajo strokovna društva, ki delujejo na podeželju.

Predlog za nedeljski izlet: Janče, slap Pečovje pri
Volavljah, kamnolom mlinskih kamnov pri Podgradu.
http://www.ljubljana.si/si/mol/publikacije/?category=68138

Več informacij o podeželju Mestne občine Ljubljana na
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/podezelje/.
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UVODNIK
Rada jo imam. Našo lepo Ljubljano. Malo prevzetnico, ki se zelo dobro zaveda, da ima vse, kar imajo
velike prestolnice. S svojo sproščenostjo, čudovito arhitekturo in vsem ostalim bliščem na mah osvoji
vsakogar, ki ljubi lepo in ve kaj je užitek. Nikogar, ki radovedno z odprtim srcem hodi naokoli ne pusti
ravnodušnega. Tudi mene ne. Vsak dan znova me navdušuje s strastnim kljubovanjem vsemu, kar bi
lahko zastiralo njeno bistvo, njeno lepoto. O, ko bi le meni srečnici zaupala, kako ji uspe biti vsak dan
privlačnejša!
Po dolgotrajnem tuhtanju in iskanju njene čudežne formule pomlajevanja, upajoč, da bom odkrila
eliksir večne mladosti, ki bi ga mimogrede z veseljem preizkusila tudi na sebi, se mi je končno posvetilo. Zopet sem se prikopala do univerzalne resnice - bistvo je očem nevidno. Drži kot pribito tudi
pri naši prikupni zapeljivki - Ljubljani. Bistvo njenih čarov in njene lepote je očem vsekakor skrito.
Bistvo Ljubljane, drage sodelavke in sodelavci, ste VI!
Več kot 12.000 vas je, ki neprestano mislite na njo, z njo dihate in čutite. Vsak na svojem področju se
trudite, ker veste, da si zasluži najboljše. Tako ona, kot tudi občanke, občani in vsi, ki prihajajo v njeno
toplo naročje. V Ljubljani zaradi vas iz pip teče kakovostna pitna voda, v domovih, ki so poleti hladni
in pozimi topli, diši po na plinu pripravljeni hrani. Njene zelene površine so urejene, pločniki in ceste
čiste. Vzgojili ste generacijo pridnih ločevalcev odpadkov, ki razmišljajo o tem, kako stvarem, ki jim ne
služijo več vdahniti novo življenje, da ne bi po nepotrebnem obremenjevale njene lepe narave. Svoja
pljuča lepa Ljubljana polni z vsak dan bolj kakovostnim zrakom, saj vas je veliko takih, ki si močno
prizadevate za kakovost njenega zraka in trajnostno mobilnost ter okolju prijazen intermodalen javni
prevoz. Z ulic in otroških igrišč se razlega glasen smeh razigranih otrok, zdravniki skrbijo za manjše
in malo večje težave. Njeno srce polnite s pestrim kulturnim dogajanje, kjer vsakdo najde nekaj
zase, tudi za dušo. Številne lepo urejene rekreacijske površine in objekti skrbijo za njeno kondicijo
in kondicijo njenih dragih. Njenim zunanjim čarom se je težko upreti – lepo prenovljeni bregovi Ljubljanice, barvne fasade, zanimiva in razgibana arhitektura in številne znamenitosti so motivi, ki jih
vsakodnevno lovita naš pogled in fotografski objektivi … Vsak, ampak resnično čisto vsak, pripomore
k notranji in zunanji lepoti naše Ljubljane.
Srečni ste lahko, ker ste koristni in so rezultati vašega dela vidni. Zadovoljni, ker ste del zgodbe, ki
skrbi za veliko dobrega in lepega v življenju drugih, srca mnogih polni s toplino, na usta številnih pa
riše nasmeh. Ponosni, da ste nepogrešljiv del nečesa, kar pušča sledi.
Vesela sem, da sem lahko zraven. Upam, da tudi vi.
Tina Berčič

KAKO DOBRO
POZNAMO
LJUBLJANO NAGRADNA IGRA
Ljubljano in Ljubljančane, tudi tiste
ki so se k nam preselili bolj od daleč
in so malo bolj kosmati in repati, resnično dobro poznate. Kar nekaj vas
je bilo, ki ste pravilno odgovorili, da
je jeseni leta 2011 Živalski vrt Ljubljana pod svojo streho sprejel surikate.
Pravilni odgovor pa je na prijetno potepanje po ljubljanskem živalskem
vrtu popeljal Majo Šušnjar. Čestitamo!
Tokrat pa se naše nagradno vprašanje glasi:

»Kako se imenuje nov rekreacijsko izobraževalni center
v Tomačevem?«
Vaše odgovore pričakujemo na elektronskem naslovu urban@jhl.si.
Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel bon za
obisk prenovljene savne Zlati klub v
parku Tivoli.
Odprimo oči in uživajmo v lepotah
Ljubljane!

URBAN
Interna revija
JAVNEGA HOLDINGA
Ljubljana, javnih podjetij
in Mestne občine
Ljubljana
JAVNI HOLDING
Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova ulica 70, 1000
Ljubljana
Tel.: 01 474 08 23
urban@jhl.si
www.jhl.si
Uredništvo
Justina Simčič
Nina Šibič
Tina Berčič
Prelom
Zavod CCC
Produkcija in tisk
LALITA, d.o.o.
Naslovnica
fotografija A. REBEC

foto: ALENKA REBEC
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NAJLEPŠA NABREŽJA NAŠEGA
MESTA
Za nagrado se je potegovalo kar 347 projektov iz 36

evropskih držav.

NINA ŠIBIČ

MESTNA OBČINA LJUBLJANA JE ZA PROJEKT »PREUREDITVE NABREŽIJ IN MOSTOVI NA LJUBLJANICI«
PREJELA EVROPSKO NAGRADO ZA URBANI JAVNI
PROSTOR 2012.
FOTOGRAFIJE, KI VABIJO NA
SPREHOD OB LJUBLJANICI,
SPREMLJAJO BESEDE PODŽUPANA PROF. JANEZA KOŽELJA, ĆLOVEKA, BREZ KATEREGA TEGA PROJEKTA NE
BI BILO.

lono, ki velja za vodilno mesto na svetu prav po
urejenosti javnih prostorov, ki so jih oblikovali
najboljši katalonski arhitekti. Prav Barcelona
vodi že desetletja politiko sistematičnega urejanja in preurejanja javnih prostorov, še posebej
parkov, s katerimi uspešno rešujejo tako probleme prenavljanja starega mesta kot tudi gradnje
novih mestnih predelov. Tako tudi v Ljubljani s
prenovo in novimi ureditvami javnih prostorov
širimo omrežje privlačnih območij za pešce in
kolesarje, s katerimi rešujemo okoljske, socialne in prometne probleme v mestnem središču.
S tem, ko odpiramo lepo in udobno urejene
trge, ulice, nabrežja in sprehajalne poti ter jih z
novimi mostovi in brvmi povezujemo v za vse

dokazovanjem prednosti hoje in kolesarjenja na
območjih, osvobojenih motornega prometa, pa
na najbolj neposreden način začenjamo spreminjati prometne navade in postopoma, na nevsiljiv način uvajamo ukrepe nove prometne politike. Vzbujen utrip mesta je javnost v večini sprejela z naklonjenostjo, javne prireditve na prostem
vseh vrst so dobile več razmaha, različne oblike
umetniškega ustvarjanja se selijo na ulice in trge
ter pridobivajo svojo publiko. Skratka, za Ljubljano največ pomeni to, da se je okrepila zavest o
pripadnosti mestu, o soustvarjanju mestnega
življenja. Ena od bistvenih vlog javnega prostora
je namreč dajati ljudem občutek povezanosti v
skupnost in vključenosti v javno življenje.

Nagrado je v Centru za sodobno kulturo v Barceloni prevzel podžupan prof. Janez Koželj.
foto: CCC BARCELONA
Kaj Evropska nagrada za urbani javni prostor 2012 pomeni za Ljubljano?
Enakovredno prvo Evropsko nagrado za urbani
javni prostor je dobila Ljubljana skupaj z Barce-
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ljudi dostopen in prijazen javni prostor, oživljamo že skoraj pozabljeno javno življenje, privabljamo nove obiskovalce v mesto in na ta način
posredno prispevamo k razvoju mestnega gospodarstva, še posebej turizma. S prepričljivim
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Seveda je evropska nagrada v tujini vzbudila še
več zanimanja za Ljubljano, tudi mnogi strokovnjaki obiskujejo mesto prav z namenom, da se
prepričajo o novih pridobitvah na kraju samem.
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Projekt »Preureditve nabrežij z mostovi na reki Ljubljanici« ustvarja enotni javni
prostor, ki omogoča celovito dostopnost. Prenovljena nabrežja vzdolž Ljubljanice
skupaj s prenovljenimi in na novo postavljenimi petimi mostovi povezujejo vse rečne
bregove in ključne točke mestnega jedra.
Na kaj ste pri tem projektu najbolj
ponosni?
Najbolj sem ponosen na to, da smo uspeli, vsi,
ki sodelujemo v projektu preureditve nabrežij,
ustvariti vzdušje skupnega prizadevanja za čim
lepše, čim bolj domišljene, čim bolje izvedene
različne ureditve, da težijo k celoti. Da so posamezne ureditve, ki se povezujejo v sorazmerno
veliko, dolgo potezo mestne krajine, dejansko
skupinsko umetniško delo, je opazila tudi žirija mednarodnih strokovnjakov. Tega domači
kritiki nikakor nočejo priznati, še posebej, ker
se projekt ni ustavil, ampak se še naprej razvija
in širi. Odločenost vztrajati, dokler se projekti
skozi čas ne iztečejo, in pri tem vzdrževati raven kakovosti, ni ravno slovenska odlika. Poleg
tega ureditve nabrežij nadaljujejo Plečnikovo
velikopotezno zamisel o Ljubljanici - vodni osi
mesta, na katero so nanizane monumentalne
ureditve javnih prostorov in pomembne javne
ustanove. Številni sodelujoči arhitekti in arhitektke iz šestih birojev so se znali prilagoditi
posebnostim posameznih ambientov, ob tem
spoštovati Plečnikovo arhitekturo in se med seboj povezati. Podobo celote tako ne dajejo iste
rešitve, ponovljene v različnih inačicah, ampak
spoštovanje istih načel oblikovanja, po katerih
izkazuje vsaka ureditev določen presežek. Tako
se ureditve nabrežij širijo v vzporedne javne prostore, nanje se priključujejo nove ureditve bližnjih trgov in ulic, vsak most je razširjen v trg nad
vodo in podaljšan v park, nanj je pripet splav za
pristan, na obrežno pot stopnišča in terase. Vse
preureditve in nove ureditve nabrežij vključujejo nove zasaditve zelenja, ki poleg bližine reke
izboljšuje mikro klimo, daje senco in prijaznejši
videz. Četudi najbolj opazen projekt preureditev
nabrežij Ljubljanice je z novimi mostovi in brvmi del strateškega projekta prenove mestnega
središča, ki vključuje arheološko raziskovanje,
modernizacijo komunalne infrastrukture, prenove ulic in trgov z novimi tlaki in novim uličnim
Vabljeni na ladjico, Ljubljana je tudi z rečne
perspektive prelepa. foto: ALENKA REBEC

Trnovska plaža je priljubljeno mestno shajališče. foto: ALENKA REBEC
pohištvo ter prenovo fasad in streh v okviru programa Ljubljana - moje mesto. To je dejansko
projekt vzajemnega dela in skupnega vlaganja
MOL ter javnih podjetij v posebni obliki javno-javnega partnerstva. Upam, da evropska nagrada ne bo zmanjšala zanosa, ki ga je čutiti pri vseh,
ki mestne projekte snujejo, izdelujejo, upravljajo, skrbijo za njihovo financiranje, jih vodijo in
usklajujejo, vodijo postopke in projekte izvajajo.
Kakšni so nadaljnji načrti glede prenove
nabrežij?
Najprej moramo dokončati preureditev še zadnjega dela Gallusovega nabrežja z novimi programi in urediti pristan za stalne priveze rečnih
plovil na Špici. Gorvodno je pri Livadi predvidena
še rečna marina s spremljajočimi športnimi dejavnostmi. Za plovbo od Špice proti Podpeči do
Vrhnike pripravlja Razvojna agencija LUR strokovne podlage za plovnost Ljubljanice. Preurejanje nabrežij se bo torej iz mestnega središča
nadaljevalo v vse smeri ob rekah in pritokih v
naravno zaledje mesta. Sledile bodo ureditve ob
Gradaščici, najprej prenova Plečnikove ureditve
perišča spodaj in preureditev Eipprove na gornjem nivoju, nato krajinske ureditve zadrževalnikov in zajetij ob Glinščici v povezavi z Biološkim
središčem, živalskim vrtom in POT-jo spominov.

Cilj evropske nagrade za urbani
javni prostor je spodbujati in
prepoznati proces ponovnega
oživljanja javnih urbanih prostorov v Evropi, kot tudi njihove
zmožnosti za socialno vključenost in izgradnjo demokracije v
evropskih mestih.

Plečnikovo ureditev pristana v izteku Gerberjevega stopnišča bomo dokončali z novo, stalno
postavitvijo Ribje brvi po izboru najboljše rešitve
na natečaju, ki je v teku, v celoti bomo še letos
preuredili Petkovškovo nabrežje, gorvodno
od novega Fabianijevega mostu nameravamo
prestaviti ob gradnji novega Mrtvaškega mostu začasno postavljeno brv na novo lokacijo v
izteku Potočnikove ulice in k njej prestaviti rečni
paviljon iz Petkovškovega nabrežja, z brvjo za
pešce in kolesarje bomo razširili preozek Kodelijev most v podaljšku Grablovičeve ceste v obliki dvomostovja, med tem, ko je bolj zahteven
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projekt izgradnje jezu in elektrarne gorvodno
do izliva Gruberjevega prekopa v Ljubljanico,
kar bi šele omogočilo izvedbo krožnega javnega
prevoza po reki, za enkrat še bolj oddaljena
vizija. Poleg nujne prenove številnih mostov,
prvi čez Gruberjev prekop med Streliško in Hradeckega cesto in drugi čez Ižico, ne smemo po-

zabiti na ureditev sprehajališč in rekreacijskega
parka na Savi, ki naj bi ga obogatil konjeniški
center. Ta ureditev se naj bi podaljšala v projekt
obrežne poti do Zagreba in Beograda v okviru
velikopotezne mednarodne Donavske pobude.
Tukaj je še veliko priložnosti, če uspemo kdaj
zgraditi v Viziji dolgoročnega razvoja MOL na-

črtovane elektrarne na Savi med Medvodami
in Dolskim, bo nastalo še veliko akumulacijsko
jezero, primerno za čolnarjenje, jadranje in drugo rekreacijo na vodi. Ne smemo pozabiti, da
Ljubljana ni samo otok, ki ga oblivata Ljubljanica
in Gruberjev prekop, ampak mesto med dvema
rekama, ki sega preko Save.

ODPRT FABIANIJEV MOST VABI

Fabianijev most ima dva nivoja – zgornji je namenjen motornemu prometu, spodnji pa pešcem in kolesarjem.
foto: ATELIERarhitekti
Konec avgusta je bregova Ljubljanice povezal še en most - dvonivojski Fabianijev most, ki povezuje Njegoševo in Roško cesto in tako
sklepa notranji cestni obroč.
Z novim dvonivojskim mostom smo uresničili zamisel velikega arhitekta in urbanista Maksa Fabianija, ki jo je pred več kot sto leti oblikoval v svojem urbanističnem načrtu za popotresno Ljubljano, zato
most nosi njegovo ime.
Po Fabianijevem mostu vozijo avtobusi mestnega potniškega prometa številka 2, 11 in 20.

Še prerez traku in most je odprt.
foto: NIK ROVAN
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Aktualno

SKUPAJ ZMOREMO VEČ
JUSTINA SIMČIČ
KRIŠTOF MLAKAR JE V JP VODOVOD-KANALIZACIJA ZAPOSLEN
ŽE OD LETA 2005. ZA DIREKTORJA
JE BIL PRVIČ IMENOVAN POLETI
2007. JULIJA LETOS SO GA DRUŽBENIKI JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA PONOVNO IMENOVALI
ZA DIREKTORJA ZA DOBO 5 LET.
Kateri so glavni razlogi, da ste se odločili za nadaljevanje svoje poslovne poti v JP
VODOVOD-KANALIZACIJA?
Osebno sem še vedno zelo motiviran, da skupaj s svojim timom, na že doseženih rezultatih in na podlagi svojih spoznanj in izkušenj
nadaljujem in zaključim že začete projekte.
Smo dejavnost z neko posebno energijo… dejavnost, kjer se ves čas nekaj dogaja. Smo kot
reka, ki je prisotna v strugi, pa vendar ves čas
spreminja obliko. In ker mi je voda resnično
blizu, me »poganja« tudi zastavljena vizija, ki
ji s sodelavci sledimo, in sicer bo »VO-KA« leta
2025 vodilno regijsko podjetje na področju celostnega, trajnega, sodobnega, kvalitetnega
in razvojnega upravljanja z najpomembnejšim naravnim virom – VODO!

S KOLESOM NA BUS
Sodobni potnik si želi učinkovite alternative avtomobilu, zato smo v Ljubljanskem potniškem prometu v okviru evropskega projekta Civitas ELAN, razvili intermodalen način potovanja na mestnih zelencih, s tem pa potnikom omogočili
kombiniranje dveh različnih vrst mobilnosti med seboj – kolesarjenja in vožnje
z javnim avtobusnim prevozom. Intermodalnost posameznikom omogoča, da
združijo prijetno s koristnim – med svojim potovanjem naredijo veliko dobrega za svoje telo in okolje ter privarčujejo kakšen evro. Z avtom na avtobus žal
ne moremo, lahko pa gremo na avtobus z zložljivim kolesom. Kaj vse je dobro
pred potovanjem z zložljivim kolesom na avtobusu vedeti, najdete na naslednjih straneh.

"Kakovost storitev je naša obveza."

Na katere dosežke v prejšnjem mandatu ste najbolj ponosni?
Vsekakor je obnova in novogradnja obeh
komunalnih sistemov zelo pomembna za
kvalitetno oskrbo, zato naj omenim le nekaj
tovrstnih projektov: Izgradnja vodovodnega
sistema Šmarna gora, Obnova vodovoda in
gradnja sanitarne ter meteorne kanalizacije
v naselju Radna; Obnova vodovoda in kanalizacije na območju Broda; Obnova sanitarne
kanalizacije po Vojkovi cesti ter ureditev komunalne infrastrukture na Rakovi jelši. Realizirali smo tudi Kohezijski projekt »Izboljšava
hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani«, ki je obsegal izgradnjo treh
zadrževalnih bazenov skupne prostornine
30.500 m3 in dveh kanalizacijskih zbiralnikov
v dolžini 3,2 km.
Katere so prednostne naloge, ki ste si
jih zastavili za ta mandat?
Na osnovi analize pogostosti okvar, ugotovljeni količini vodnih izgub, podatkov o
starosti in materialih smo pripravili srednjeročni načrt za obdobje 2012-2016 za obnovo
omrežja, po katerem je predvidena obnova
cca. 20 km vodovoda letno. Prav tako je predvidena sanacija ali rekonstrukcija objektov in
naprav za črpanje, pripravo, hranjenje in distribucijo pitne vode. Ker se osebno zavedam
odgovornosti ravnanja z najpomembnejšim
naravnim virom ter pomena varstva okolja
za kvaliteto tako našega življenja, kot seveda
tudi življenja naslednjih generacij, posebno
pozornost namenjam tudi problematiki vodnih izgub. Ključni cilji zmanjševanja vodnih

izgub na 15%, bodo doseženi z vzpostavitvijo
stalnih merilnih mest in z učinkovitejšim nadzorom nad delovanjem vodovodnega omrežja,
s čimer učinkovito odkrivamo in odpravljamo
okvare.
Ena izmed prednostnih nalog je tudi dograditev
kanalizacijskega sistema, s ciljem »kanalizacija
v vsako hišo«, ob hkratni obnovi obstoječega
kanalizacijskega omrežja. Sem med drugim
spada tudi izgradnja III. Faze CČN Ljubljana.
Sicer pa je moje vodilo pri delu, da je kakovost
naših storitev, naša obveza! Zato bo tudi v bodoče naša pozornost usmerjena v uporabnike,
da jim naše storitve še bolj približamo in jim
naredimo »pot do želenega« čim bolj prijazno.

Kakšen je vaš recept za uspeh?
Skupaj zmoremo več!
Kaj pa za nasprotje vrvenju energije v
službi, kaj naredite za umiritev ali harmonijo znotraj vas?
Ne boste verjeli, ampak zelo rad kuham.
Delujete kot človek, ki gre v korak s
tehniko, pa vendar, katero knjigo ste nazadnje prebrali?
Vesolje v orehovi lupini, Stephena Hawkinga
Hvala za prijeten pogovor.

Urban 7

Aktualno

PROJEKT SMO ZAKLJUČILI
dr. BRIGITA JAMNIK

TRI LETA IN POL EVROPSKEGA
PROJEKTA INCOME JE MINILO MIMOGREDE. NE BOMO TRDILI, DA
JE VSE POTEKALO BREZ ZAPLETOV – PROJEKT JE POVZROČIL
TUDI KAKŠNO NOČ NEKOLIKO
SLABŠEGA SPANCA. A ČE POTEGNEMO ČRTO POD OPRAVLJENO
DELO, SE JE IZPLAČALO. ZAKAJ
SMO SE PRAVZAPRAV ODLOČILI
ZA SODELOVANJE IN VODENJE
PROJEKTNE SKUPINE, KAJ SMO
POMEMBNEGA STORILI IN SE NAUČILI?

pak je vzrok čisto pragmatičen: čisto okolje
prinaša najmanj težav. Tveganj v prostoru
je v čistem okolju manj in so v večini primerov
bolj obvladljiva, zato je potrebnih manj ukrepov.
Preprosto povedano: manj dela. To pa seveda
ne pomeni, da si upravljavci vodovodov želimo
»manj ali nič delati«. Če bi bilo namreč težav z
vodnimi viri manj, bi našo delovno energijo lahko
uporabili koristneje in je ne bi bilo treba usmerjati v reševanje ponavljajočih se problemov.
Kaj smo torej naredili, da je preskrba s pitno vodo
bolj varna? Naj omenimo le nekaj rezultatov.
Med najbolj pomembnimi je računalniški

"Na Ljubljanskem polju je izvedenih 12 novih
opazovalnih objektov podzemne vode."

"Na Ljubljanskem barju je 31 novih opazovalnih
objektov podzemne vode."

JP VODOVOD-KANALIZACIJA je evropskemu projektu pristopilo z jasnim ciljem: vzpostaviti pogoje za varnejšo preskrbo s pitno
vodo. Upravljavci vodovodnih sistemov se
namreč uvrščamo med deležnike z največjim
interesom za ohranitev neonesnaženega
okolja. V ozadju običajno ni Greenpeace-ove
goreče zavezanosti k varovanju okolja, am-
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sistem za podporo odločitvam, ki nam v
primeru okoljskih nesreč na vodovarstvenih
območjih v kratkem času daje ključne informacije za ukrepanje in predloge, kaj je potrebno storiti, da preprečimo ali vsaj omilimo
posledice v okolju. Z institucijami, ki skrbijo
za obveščanje (Gasilska brigada Ljubljana in
Regijski center za obveščanje) smo dogovo-

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

rili protokol za obveščanje v izjemnih razmerah. Če bi se na prispevnem območju ene od
vodarn zgodila prometna nesreča z nevarnimi snovmi, bi bili o tem takoj obveščeni (vse
do nedavnega nismo bili vključeni v sistem
obveščanja) in v nekaj minutah bi tudi že vedeli, kako v tovrstnih primerih postopati: npr.
katere vodnjake je treba urgentno izključiti
iz obratovanja. Brez sodelovanja različnih
strokovnih institucij v tovrstnih primerih ne
gre, ampak čas, potreben za strokovne odločitve, bo z uporabo računalniškega orodja
pomembno zmanjšan. Izkušnje iz preteklosti
kažejo, da smo za prvi korak, ki ga zdaj lahko
izvedemo s pritiskom na gumb, potrebovali
dni ali celo tedne.
Ali veste, da smo v okviru projekta na Ljubljanskem polju izvedli 12 novih opazovalnih
objektov podzemne vode, na Ljubljanskem
barju pa 31? S pogostitvijo mreže opazovalnih mest je možen pravočasen nadzor nad
kakovostjo vodnega vira, še preden dospe v
črpališča. Nadzor je zato ne samo bolj učinkovit, ampak prvič v zgodovini rabe podzemne vode v tem obsegu sploh možen. Potreba po novih opazovalnih mestih je znana že
desetletja dolgo, a vrzel nam je uspelo zapolniti šele s projektom INCOME.
Morda ste že slišali za INCOME spletni okoljski pregledovalnik. Pregledovalnik je dostopen na spletnem mestu INCOME (www.life-income.si) in je prva tovrstna zbirka okoljskih podatkov v Sloveniji, dostopna javnosti.
Aplikacija omogoča pregled registra onesnaževalcev, parametrov kakovosti in nihanj gladin podzemne vode ter geoloških podatkov.
Dostop do podatkov je prost. Javno dostopne podatke javnost namreč pričakuje, saj
ima pravico do obveščenosti. Zbirka podatkov pa omogoča detajlnejši pregled stanja v
okolju, pravočasno zaznavanje morebitnih
odstopanj od pričakovanega stanja in ukrepanje, če bi bilo potrebno, ne samo javnosti,
ampak tudi stroki.
Izkušnjo evropskega projekta priporočamo vsem, ki še omahujejo. S financiranjem
projekta s strani Evropske komisije smo se
lotili zadev, za katere bi z lastnimi finančnimi sredstvi potrebovali desetletja dolgo.
Napredovali smo v sposobnosti usklajevanja
interesov, strokovno smo napredovali, kakor
sicer zgolj z rednim delom ne bi, učinkovitejši
in spretnejši pa smo tudi pri reševanju vsakodnevnih problemov. Po oddaji končnega poročila projekta na naslov Evropske komisije
v mesecu septembru, katerega priprava nas
trenutno polno zaposluje, bomo resneje razvili tudi nadaljevanje projektne ideje. Vodni
viri namreč potrebujejo našo stalno skrb.

Aktualno

SPREMINJAMO POTOVALNE NAVADE
VITA KONTIĆ, foto: arhiv CIVITAS ELAN

ŠTEVILNE DEJAVNOSTI IN UKREPI MESTNE OBČINE LJUBLJANA
SPODBUJAJO SPREMEMBE POTOVALNIH NAVAD LJUDI IN PRISPEVAJO K BOLJ PREMIŠLJENIM
ODLOČITVAM PRI IZBIRI POTOVALNIH SREDSTEV. DOLGOROČNO BO S TEM GOTOVO ZMANJŠAN NEGATIVNI VPLIV PROMETA
NA OKOLJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA V MESTU.

Pomemben prispevek k razmišljanju o trajnostni mobilnosti je tudi evropski projekt CIVITAS ELAN, ki ga koordinira Mestna občina
Ljubljana in vzporedno poteka še v Gentu,
Zagrebu, Portu in Brnu. Pri projektu, ki se po
štirih letih zaključuje oktobra letos, v Ljubljani
sodelujejo številni oddelki in službe mestne
uprave in javna podjetja MOL. Združuje 11
lokalnih partnerjev, poleg MOL in LPP še Slovenske železnice, Telargo, Institut Jožef Stefan, Univerzo v Ljubljani, Urbanistični inštitut
RS, Prometni institut Ljubljana, Regionalni
center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo
– Slovenija, Kmetijski inštitut RS in Etrel.
»Trajnostni razvoj je ključni dejavnik pri
ustvarjanju pogojev za življenje v zdravem,
zelenem, ustvarjalnem in vsem generacijam
prijaznem mestu, trajnostna mobilnost pa
njegov nujni sestavni del. MOL prednost namenja pešcem, kolesarjem in javnemu prevozu, uvaja pametno rabo avtomobila ter
težišče pozornosti preusmerja od pretočnosti
vozil k pretočnosti ljudi, od prometa k mobilnosti. Veseli smo, da je bil projekt CIVITAS
ELAN, ki ga sofinancira Evropska unija, del
utiranja poti za te spremembe in da s konkretnimi ukrepi prispeva k njihovemu uresniče-

S KOLESOM
NA BUS
Z zložljivim kolesom
lahko potniki potujejo na vseh nizkopodnih
mestnih avtobusih, saj
omogočajo lahek in hiter vstop in izstop tako
pri prvih kot sredinskih
vratih.

"Z ukrepi CIVITAS ELAN od pretočnosti vozil k
pretočnosti ljudi."
vanju,« je izpostavila koordinatorka projekta
Zdenka Šimonovič, vodja Odseka za razvojne
projekte.
V Ljubljani izvajamo 17 lokalnih ukrepov in štiri, ki so skupni vsem petim mestom. Posebno
pozornost smo posvečali tudi vključevanju
javnosti v posamezne dejavnosti, ki prispevajo
k trajnostnemu razvoju prometa in čistejšemu
okolju. Naj izpostavimo le nekaj najvidnejših:

Javni promet:

Fotomontaža Slovenska-Nama: V projektu CIVITAS ELAN smo kot simbolični
prikaz, k čemu stremimo, izdelali
fotomontažo preureditve dela Slovenske
ceste po načelih trajnostne mobilnosti,
tako da je prostor prvenstveno namenjen
pešcem, kolesarjem in avtobusnemu prevozu.

- vozni park Ljubljanskega potniškega promet
(LPP) smo posodobili z 20 avtobusi na metan
in s 5 hibridnimi avtobusi;
- na postajališčih smo postavili prikazovalnike prihodov avtobusov in razvili informacijsko
orodje, ki omogoča napovedovanje prihodov;
- v peš coni smo zagotovili brezplačni prevoz z
dvema električnima voziloma Kavalir;
- v storitve LPP je od januarja 2012 testno
vključena storitev »prevoza na klic« za gibalno
ovirane, ki zagotavlja prevoz z nizkopodnimi
avtobusi med izbranimi postajališči;
- uporabnikom Javnega potniškega prometa (JPP) smo zagotovili možnost načrtovanja
poti z avtobusom ali vlakom na spletni aplikaciji Google Transit;
- v križišča testno uvajamo sistem prednosti
za avtobuse mestnega potniškega prometa;
- skupaj z LPP in SŽ smo izvedli številne aktivnosti za spodbujanje uporabe JPP.

Kolesarjenje in hoja:
- v Mestni občini Ljubljana smo zaposlili ko-

ordinatorja za kolesarjenje, ki v sodelovanju z
vodstvom MOL in pristojnimi oddelki še posebej skrbi, da se pogoji za kolesarjenje nenehno
izboljšujejo;
- oblikovali smo Kolesarsko platformo Ljubljane, ki je sooblikovala Celovito kolesarsko strategijo, ki je sestavni del predloga Prometne
politike MOL do leta 2020;
- zaposleni v mestni upravi in mestnem redarstvu MOL uporabljajo 50 službenih koles;
- izvedli smo številne dogodke za promocijo
varnega kolesarjenja in hoje v Ljubljani;
- v mestnem jedru so se razširila območja
umirjenega prometa in območja za pešce.

Alternativna goriva:
- že omenjeni avtobusi;
- 10 % voznega parka MOL je hibridnih vozil;
- testiramo uporabo čistega rastlinskega olja
kot pogonskega goriva;
- pripravljamo strategijo za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani.
V projektu smo izvedli tudi mnogo anket in
študij, katerih rezultati bodo uporabljeni za
oblikovanje priporočil za nadaljnje ukrepe po
izteku projekta. V akcijah Za lepšo Ljubljano,
Maj 2010 – mesec kolesarjenja, v vsakoletnem
Evropskem tednu mobilnosti in Dnevu brez
avtomobila, CIVITAS dnevu, pa tudi v drugih
akcijah, smo organizirali okoli sto dogodkov
za promocijo in spodbudo k manjši odvisnosti
od osebnega avtomobila, varčnejši vožnji in k
večji uporabi JPP, kolesarjenju ter hoji.
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Ljubljana smo ljudje

KRALJ LJUBLJANSKEGA PODZEMLJA
temačen in ozek, vendar so me potem lepote jame in njeno okrasje navdušile in šel sem v jamarsko šolo. Jamarstvo pravzaprav ni šport, temveč
zelo raziskovalna dejavnost, enako velja tudi za delo v kanalu. Veliko
znanj, kot na primer poznavanje vrvne tehnike, ki sem jih osvojil v jamarski šoli, mi zelo koristi tudi pri delu.
Ali se vam je kdaj med vašim delom zgodilo kaj zanimivega ali
smešnega?
S sodelavci smo doživeli veliko, tudi zanimivih in smešni prigod. Zgodilo
se je, da je naš dispečerski center poklical mož, ki je spraševal, kako naj z
omare spravi ženo, ki se je tja zatekla pred podgano, ki je skozi stranišče
vstopila v njuno stanovanje. Zanimiva pa je bila tudi izkušnja ob obisku
ameriškega predsednika Billa Clintona, ko sem skupaj s pripadniki specialne enote policistov, štiri dni po več ur preživeli v kanalizaciji in pregledovali priključke.

TINA BERČIČ foto: PETR GEDEI in ARHIV JP VO-KA

"Ponavadi si v glavi vsako jutro naredim
načrt dela, klici uporabnikov pa dan
dostikrat zapeljejo v čisto drugo smer."

NEBOJŠA MATIJEVIĆ JE SODELAVEC JP VODOVOD-KANALIZACIJA ŽE SKORAJ TRI DESETLETJA. KOT DELOVODJA NADZORA JE ZAPOSLEN V SLUŽBI ZA VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA IN JE EDEN REDKIH, KI ZELO DOBRO
POZNA LJUBLJANSKO PODZEMLJE, O KATEREM OSTALI LE
SLUTIMO, DA OBSTAJA. Z NJIM DELATI JE VEDNO UŽITEK.
Kakšne naloge obsega vaše delo?
Moje delo obsega pregledovanje ljubljanskega kanalizacijskega sistema, ki meri 1.200 km in ga sestavljajo kanalizacijski cevovodi in množica
objektov: črpališča, razbremenilniki, združitveni objekti, revizijski jaški,
lovilci olj in peskolovi. Pregledovanje sistema obsega redno pregledovanje, ki se izvaja po letnem načrtu in pa preglede, za katere prosijo uporabniki in niso vnaprej načrtovani. Delovni dnevi so pestri, po navadi si v
glavi vsako jutrO naredim načrt dela, klici uporabnikov pa dan dostikrat
zapeljejo v čisto drugo smer.
V JP VO-KA ste zaposleni že skoraj 30 let. V tem času se je veliko
spremenilo, se je kaj spremenil tudi način vašega dela?
Največje spremembe je prinesla boljša strojna oprema, ki omogoča lažji
nadzor in čiščenje kanalov, nam pa omogoča lažje in hitrejše opravljanje
dela. Še zmeraj pa je na omrežju nekaj delov, kjer strojno delo ni mogoče,
zato tam delo še zmeraj opravljamo ročno.
Delo v kanalu ni enostavno. Kako poskrbite za varnost?
Pri vsakem spustu v kanal obstaja možnost prisotnosti škodljivih plinov.
Zato se v kanal vedno spuščamo primerno opremljeni in v parih, saj nikoli
ne vemo, kdaj se bo zgodilo kaj nepričakovanega in bo potrebna evakuacija. Pomembno pa je tudi delo zunanje ekipe, ki varuje mesto vstopa in
zunaj spremlja delo notranje ekipe.
Ste srečnež, ki mu je kot jamarju strast do podzemlja uspelo prenesti tudi v svoje delovno okolje. Sta si jamarstvo in vaše delo v čem
podobna?
Z jamarstvom sem se srečal čisto po naključju in že po zaposlitvi na VO-KI, ko me je žal že pokojni kolega povabil, da se z njim spustim v jamo
na Krasu. Prvi stik z jamarstvom ni bil navdihujoč, vhod v jamo je bil zelo
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Ljubljano.
U rUb rabna nS sodelovanjem

Kaj lahko uporabniki sami naredimo, da bo stanje v kanalizacijskem sistemu še boljše?
Zelo pomembno je, da posamezniki v kanalizacijski sistem ne odlagamo
tistega, kar tja ne sodi. Problema ne predstavlja samo hrana, ampak tudi
odpadna olja, gradbeni odpadki, razni nevarni in trdni odpadki, kot so nogavice, kosi tekstila, drobni plastično predmeti in embalaža.

Ljubljana smo ljudje

Nasveti IT-jevca

BORKA PROTI INVAZIVKAM
NINA ŠIBIČ foto: OSEBNI ARHIV

"Pripravljam tudi interne novičke OVOvci. Z njimi želim še bolj
povezati moje sodelavce, poskrbeti za kroženje koristnih
informacij in doseči še boljše rezultate v
korist meščanov."
Urban tokrat predstavlja sodelavko Oddelka za varstvo okolja, ki svoje
delo opravlja z dušo in srcem – Zalo Strojin Božič. Zala Strojin Božič svoje
strokovno znanje usmerja v seznanjanje meščanov z nevarnostmi, ki jih
povzročajo invazivne rastline, med njimi tudi ambrozija.
Koliko časa se že ukvarjate s to problematiko?
Z ambrozijo sem se prvič srečala poleti 2011. Takrat me je vodja oddelka
Alenka Loose prosila, če bi lahko organizirala predstavitev te problematike za četrtni skupnosti Vič in Trnovo. Iz »organizacije predstavitve« pa
je nastal kar obsežen izobraževalni projekt, ki zdaj vključuje tudi odstranjevanje teh rastlin. Izobraževanje ljudi na tem področju je namreč ključnega pomena, saj v primeru invazivk težav ni mogoče rešiti le na ravni
delovanja posameznika, ampak je treba aktivirati čim več deležnikov.
Kaj je ambrozija in zakaj je tako nevarna?
Ambrozija je tujerodna invazivna rastlina, ki se je razširila iz Severne
Amerike. Zatirati jo je treba predvsem zaradi povzročanja inhalacijskih
alergij (jesenskega tipa senenega nahoda), povzroča pa tudi dodatne
stroške v kmetijstvu in veliko gospodarsko škodo.
Poleti se je začelo popisovanje lokacij rastišč ambrozije. Kako
poteka popisovanje in kako vam bodo zbrani podatki pomagali pri
nadaljnjem delu?
Popisovanje ambrozije poteka na več kot 200 km2 javno dostopnih površin, prednostna območja pa so glavne ceste in železnica. Popisovalci
rezultate vnašajo v posebno spletno aplikacijo, na osnovi katere bo nato
potekalo odstranjevanje rastišč z zemljišč v lasti MOL.
Se meščani dovolj zavedamo nevarnosti, ki jih povzroča ambrozija?
Lani smo opazili, da večina meščanov ambrozije še ne pozna, zato letos
največ energije usmerjamo prav v izobraževanje. Zelo me veseli, da so
prvi rezultati že vidni in marsikdo ambrozijo že pozna ali pa je vsaj že slišal
zanjo.
Ambrozija pa ni edina tema, s katero se ukvarjate v službenem
času?
Na oddelku strokovno pokrivam tudi področje onesnaženosti tal, vodim
javne razpise za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, skrbim
za objavo okoljskih podatkov in izobraževanje meščanov, z veseljem pa
pomagam tudi sodelavcem na področju financ.

UPORABA BLIŽNJIC V
MICROSOFT OUTLOCK 2010
Microsoft Outlook 2010 več kot 500 milijonom uporabnikom sistema Microsoft Office po svetu ponuja izboljšana
orodja za upravljanje poslovnih in osebnih e-poštnih sporočil. Ponujamo vam nekaj uporabnih bližnjic za delo s programom Microsoft Outlook 2010.

Bližnjica
CTRL+1
CTRL+2
CTRL+3
CTRL+4
CTRL+5
ALT+S
F12
CTRL+Z
CTRL+D
CTRL+P
CTRL+SHIFT+Y
CTRL+SHIFT+V
CTRL+K
F7
CTRL+F
CTRL+L
CTRL+E
CTRL+R
CTRL+R
CTRL+SHIFT+R
CTRL+F
CTRL+M ali F9
CTRL+Q
CTRL+U
F4
F3 ali CTRL+E
CTRL+N
CTRL+SHIFT+L
F11
ESC

Operacija
Preklopi na mapo »Pošta«.
Preklopi na mapo »Koledar«.
Preklopi na mapo »Stiki«.
Preklopi na mapo »Opravila«.
Preklopi na mapo »Opombe«.
Shrani in zapre (razen v
pogledu pošte).
Shrani kot (samo v pogledu pošte).
Razveljavi.
Izbriše element.
Natisne.
Prekopira element.
Premakne element.
Preveri imena.
Preveri črkovanje.
Posreduje.
Poravna besedilo na levo.
Poravna besedilo na sredino.
Poravna besedilo na desno.
Odgovori na sporočilo.
Odgovori vsem na sporočilo.
Posreduje sporočilo.
Preveri, ali so prispela
nova sporočila.
Označi kot prebrano.
Označi kot neprebrano.
Najde ali zamenja.
Išče stik ali drug element
(»Iskanje«).
Ustvari nov stik (ko
upora bljate pogled stikov).
Ustvari seznam prejemnikov.
Najde stik.
Zapre stik.

g2

Podrobnosti o nevarnostih ambrozije ter njenem zatiranju na
www.ljubljana.si.
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Okolje & mi

NI VSE ODVEČNO ZA V SMETI
NINA SANKOVIČ,
foto: MATJAŽ ŠTEFANČIČ

6 ZAMISLI, KAKO ODVEČNIM
PREDMETOM
PONUDITI NOVO PRILOŽNOST
IN MOGOČE
ZASLUŽITI KAK EVRO
Premajhna oblačila, smuči in električni mešalnik, ki ga niste uporabljali že leta. Tetina
posteljnina, stare značke, škatla neuporabljenih kopalniških ploščic ... Za vas so te
stvari brez vrednosti in v Zbirnem centru
Barje bi jih brez težav lahko odložili v enega
izmed tridesetih namenskih zabojnikov. Kaj
pa, če jih nekdo potrebuje in bi jih lahko koristno uporabil?

Bolšji sejem, oglasniki in sejem starin
Ljudje potrebujejo ali si želijo vse mogoče −
od kozarcev za vlaganje do rastlin in lopate.
Vse to lahko za kak evro prodate na Bolšjem
sejmu, ki je odprt vsako nedeljo od 8. do 13.
ure na Cesti dveh cesarjev na ljubljanskem
Viču. Seveda pa lahko za vas odvečne stvari na ogled postavite in prodate s pomočjo
spletnih oglasnikov. Če imate starine, jih
lahko ponudite obiskovalcem sejma starin,
ki ga vsako nedeljo dopoldne organizirajo v
stari Ljubljani, ali pa jih ocenite v najbližji starinarnici.

Vzmetnico, štedilnik, še zapakiran laminat
ali zbirko starih revij lahko kadar koli podarite prek daritvenega oglasnika www.podarimo.si, vaše daritvene ponudbe pa lahko
posredujete tudi na radijske postaje in v uredništva mnogih revij in časopisov.

Posredovalnica rabljenih predmetov
Posredovalnica rabljenih predmetov, ki deluje v okviru društva Kralji ulice, z veseljem
sprejema predmete, ki so pri vas že odslužili
svoj namen. Kralji ulice staro robo spremenijo v novo rabo, saj predmete s prodajo po
nizkih, simbolnih cenah vključijo v ponoven obtok. Posredovalnica Stara roba, nova
raba stvari sprejema vsak delavnik na Poljanski 14 v Ljubljani, in sicer med 12. in 17. uro,
ob četrtkih med 10. in 17. uro ter vsako soboto med 10. in 14. uro.

Kis ubija plevel in nezaželeno travo med tlakovci, odganja mravlje,
odstranjuje maščobo ter vonj s
posode, čisti nerjaveče jeklo in
odmašuje odtoke. S kisom lahko
odstranite nalepke s steklenih
kozarcev, očistite mikrovalovno
pečico, hladilnik ipd.

Komisijske trgovine z rabljeno
otroško opremo ter oblačili za otroke
in odrasle
Če ne želite stvari prodajati sami, je izvrstna
možnost komisijska trgovina, ki vam denar
nakaže, ko vašo stvar prodajo. V teh trgovinah sprejemajo in prodajajo rabljena oblačila
ter različno otroško opremo (vozičke, avto
sedeže, posteljice itd). V Ljubljani imamo
eno takšno trgovino za otroke (Smrkolin na
Celovški) in dve z oblačili za odrasle.

Dobrodelne organizacije, materinski domovi, varne hiše in zavetišča
za brezdomce ter zavetišča za živali
Rabljena oblačila, obutev, posteljnina, kuhinjska posoda in otroška oprema ter igrače
so dobrodošla pomoč številnim ustanovam.
Ker včasih nimajo prostora za shranjevanje,
pa tudi škoda je, da bi stvari stale medtem
ko bi jih nekje drugje zares potrebovali, je
morda še najbolje, da najprej pokličete v posamezno ustanovo in se dogovorite za prevzem. Informacije o materinskih domovih in
varnih hišah ter zavetiščih in dnevnih centrih
za brezdomce dobite na vsakem Centru za
socialno delo.
V zavetiščih za živali z veseljem sprejmejo odeje in brisače ter povodce, ovratnice,
hrano in igrače. Za prevzem se predhodno
dogovorite z osebjem v zavetišču, Ljubljančanom najbližja pa sta Zavetišče Horjul in
Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana.

Izmenjava oblačil in oddaja tekstila
V Okoljskem centru na Trubarjevi 50 v Ljubljani vsako zadnjo sredo v mesecu od 17. do
19. ure potekajo izmenjave oblačil, kjer lahko
osvežite svojo garderobo. Uporaben tekstil,
ki ga ne potrebujete več, pa lahko prinesete v
Okoljski center na Trubarjevo 50 vsak delov-
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nik med 10. in 13. uro ter 14. in 17. uro ter s
tem podprete projekt Tovarna dela – Tekstil.

Center ponovne uporabe (Reuse
center)
Center ponovne uporabe pri občanih ali podjetjih/ustanovah prevzame, odpelje in pripravi za ponovno uporabo izdelek, ki za nekoga
predstavlja odvečno blago. Gre za pohištvo,
opremo za dom, računalniško opremo, gospodinjske aparate, igrače, športno in otroško opremo, knjige itd.
Prvi Center ponovne uporabe v Sloveniji od
leta 2011 obratuje v Tuncovcu pri Rogaški
Slatini, v drugi polovici leta 2012 pa bomo
center odprli tudi v Ljubljani na Povšetovi
ulici.

Okolje & mi

VEDNO Z VELIKO ENERGIJE V
VSAKEM LETNEM ČASU!
RECHELLE NARAT
foto: ENERGETIKA LJUBLJANA

MNOGI ZMOTNO REČEJO:
»AH, V ENERGETIKI LJUBLJANA IMATE POLETI POČITNICE, KO NI OGREVANJA!«. TO
JE SEVEDA DALEČ OD RESNICE. ČAS, KO NI OGREVANJA,
JE NAMREČ ČAS PRIPRAV NA
NOVO OGREVALNO SEZONO,
KI OBSEGAJO REDNA VZDRŽEVALNA DELA KOT TUDI GRADNJO NOVEGA OMREŽJA, KAR
JE DEL CELOTNEGA PROCESA,
KI OMOGOČA ZANESLJIVO IN
KVALITETNO OSKRBO Z ENERGIJO.
Prebivalci mest navadno ne posvečajo toliko
časa pripravam na zimske dni kot tisti v manj
urbanih okoljih, ki morajo poskrbeti za ogrevanje sami. Na udobje, ki ga prinaša daljinski sistem oskrbe, se kar hitro navadijo in pri
tem pomotoma spregledajo, da dobavitelj
lahko poskrbi za vse do njihovega objekta kot dobri in odgovorni gospodarji pa morajo
biti tudi sami dejavni. Njihove ogrevalne naprave lahko dobro delujejo le, če poskrbijo
za vse potrebno pred in tudi po ogrevalni
sezoni.

KAJ STORITI TAKRAT, KO ŠE
NE OGREVATE PROSTOROV?

Pred ali po ogrevalni sezoni je smiselno poskrbeti za ogrevalne naprave. Pokličite izbranega serviserja, da pregleda peč, očisti, naravna regulacijo in morda svetuje, kaj bi bilo
potrebno še postoriti, da boste zadovoljni z
ogrevanjem.
S skrbnim ravnanjem boste vedno dobro
pripravljeni na naslednjo zimo. Za nasvet
povprašajte pri svojem dobavitelju energije.
S skupnimi močmi boste privarčevali dragoceno energijo, pa tudi stroški za ogrevanje
bodo nižji.

DALJINSKA OSKRBA JE
ENOSTAVNA

Od lokacije objekta je odvisno, na kateri sistem se je možno priključiti.
V Ljubljani je prednostno priključevanje na
daljinski sistem oskrbe s toploto. Na ta sistem je priključena že večina večjih objektov,
izkoriščenost vročevodnega omrežja pa je
primerljiva z državami Evropske unije.
Če se objekt nahaja na območju, kjer je predviden zemeljski plin – je najbolj enostavno in
preprosto, da se interesenti prijavijo takrat,

S KOLESOM
NA BUS
Potnik zloženo kolo, ki
je zaščiteno s primerno
prevleko, odloži na tla,
na prostor rezerviran za
otroške vozičke, in ga TAKOJ pripne s homologiranim trakom na drog.

"Jeseni je čas priprav na novo ogrevalno sezono."
ko se gradi plinovodno omrežje v bližini. V
času organiziranih gradenj Energetika Ljubljana uredi izvedbo priključnega plinovoda
do stavbe, kar predstavlja prihranek stroškov in dodatnih poti.

IZKORISTITE PRILOŽNOST

Energetika Ljubljana je v letu 2012 prilagodila svojo ponudbo potencialnim interesentom z novo storitvijo Izvedba notranje plinske napeljave v paketu s plinskim kotlom,
s katero je možno ogrevanje z zemeljskim
plinom urediti enostavno in hitro. Nova
storitev bo zanimiva za marsikoga, ki si želi
pridružiti zadovoljnim uporabnikom storitev
oziroma že več kot 60.000 odjemalcem zemeljskega plina pri Energetiki Ljubljana.
Trenutno so na razpolago še dodatne ugodnosti z razpisi za nepovratne finančne
spodbude za izvedbo ukrepov učinkovite
rabe energije pri končnih odjemalcih. Nepovratne finančne spodbude je mogoče pridobiti tudi pri priključitvi na plinovodno omrežje, če gre pri tem za zamenjavo starega kotla
na druga goriva (kurilno olje, trda goriva,
utekočinjen naftni plin) z novim kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin z visokim
izkoristkom. Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani www.energetika-lj.si/
ucinkovita-raba-energije.
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JESENSKE NOVOSTI NA GRADU

JANJA ROZMAN RAUBAR
BANO

foto: SARA

JESENI POBIRAMO IN UŽIVAMO PLODOVE, KI SO VZKLILI IN ZORELI PREKO LETA.
PLODOVE, KI SO SE RODILI IZ
SVEŽINE IDEJ IN DOZORELI S
PREMIŠLJENIM PRISTOPOM,
BOMO TO JESEN UŽIVALI TUDI
NA LJUBLJANSKEM GRADU.

VONJI IZ NOVE KUHINJE

Tradicionalni slovenski kuhinji v Gostilni na
gradu bo pozno jeseni dodana nova ponudba – Restavracija Stolp strelcev. Že samo ime
pove, da bodo kulinarična razvajanja, ki so si
jih snovalci kuhinje zamislili kot kulinarično
križišče med Alpami, Jadranom in Panonijo,
potekala v Stolpu strelcev, katerega temelji segajo v 15. stoletje. V letih 1946–1953 je
bil stolp po načrtih arhitekta Borisa Kobeta
obnovljen. V pritličju je bila pivnica, v nadstropju pa kavarna. Skupaj z akademskim
slikarjem Marijem Pregljem sta zasnovala
predloge za poslikave v tehniki sgraffito,ki so
bile obnovljene konec leta 2008.
Obnova Stolpa strelcev se je začela s podpisom gradbene pogodbe konec marca 2011.
Vsa zahtevna obnovitvena dela so potekala
pod nadzorstvom Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, projektantski nadzor pa je opravil
odgovorni projektant Miha Kerin.
Kaval Group je bil za najemnika prenovljene
restavracije izbran preko postopka Javnega
zbiranja ponudb in tako svoji uspešni zgodbi
dodaja novo, Restavracijo Stolp strelcev. Namen, želja in vizija so obuditi kulinariko naših
prednikov in prepletati to kulinariko iz preteklosti z gurmanskimi presežki sedanjosti.
Kmalu dobrodošli v ta prelepi zgodovinski
objekt!

Več na www.ljubljanskigrad.si.

NOVA INFORMACIJSKA
GRAFIKA

Javni zavod Ljubljanski grad je celostno grafično podobo letos nadgradil z informacijsko
grafiko, ki vključuje izdelavo in namestitev
usmerjevalnih tabel in oznak prostorov ter
tlorisov, s katerimi je obiskovalcem omogočeno seznanjanje z lokacijo, kjer so. Napisne
oznake za posamezni prostor so opremljene
s QR-kodo, kar omogoča raziskovanje vsebin
in grajskih prostorov. V zaključnem delu so
informacijske table, ki bodo opisovale arheološke ostaline in ostale znamenitosti Ljubljanskega gradu.
Ljubljanski grad je na svojo spletno stran
umestil tudi 3D-sprehod, ki obiskovalcem
ponuja, da prek računalniškega zaslona vstopajo v prostore gradu.
Novo zasnovo informacijske grafike je potrdil prof. Janez Koželj, načrte pa je izdelalo
projektivno podjetje Ambient d.o.o.

ZVOKI KLASIKE IN JAZZA

Umetniški programi na Ljubljanskem gradu
se z jesenjo spet selijo z dvorišča v grajske
dvorane. Septembra se nadaljuje cikel koncertov »Zvoki klasike«, na katerem bodo
vsak mesec do konca leta na sporedu štirje
zanimivi koncerti: »Jeseni naproti« nas bosta
popeljala klarinetist Dušan Sodja in pianistka
Tatjana Kaučič, »Bele in črne tipke« s pianistko Sonjo Pahor, »Žlahtne strune« s harfistko
Tino Žerdin, »Božiču in novemu letu naproti«
pa s Slovenskim oktetom.
Septembra se na gradu začenja nov cikel jazzovskih koncertov v z naslovom »Boben in
lajna na Ljubljanskem gradu 2012 – Mejniki«.
Na njem se bodo predstavili glasbeniki, ki trenutno vzbujajo med slovenskim občinstvom
največ pozornosti na svojem področju. Prvi
bo na sporedu koncert Kaje Draksler in njene
avtorske zasedbe BadBooshBand, cikel pa bo
konec novembra zaokrožila priljubljena pevka Nina Strnad s svojim kvintetom.

VEČERNI SPREHOD
NA LJUBLJANSKI GRAD

foto: NIK ROVAN
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Septembrski večeri so kot nalašč za prijetne sprehode. Če ne veste kam na
sprehod vas vabimo, da se odpravite na Grajski hrib po na novo osvetljeni
in urejeni Študentovski poti. Po celotni trasi Študentovske poti je urejena
varnostna INOX ograja s talnimi stojkami. V ročaju ograje so nameščene
dekorativne svetilke iz LED diod, ki osvetljujejo pot. Zasnova osvetlitve
sledi novim trendom, ki poudarjajo energetsko varčnost in ekološko dimenzijo osvetlitve. Svetilke iz LED diode porabijo malo energije in imajo
dolgo življenjsko dobo. Na stezi so bile popravljene tudi poškodovane betonske kanelete. Prenovljena je bila tudi Mačja steza, kjer je bil na novo
izdelan podporni zid, nad njim pa urejen kamnit zid.

Kultura v našem mestu

PONOSNI NA PREHOJENO POT
TANJA WONDRA foto: MIHA FRAS
Letos Festival Ljubljana praznuje 60-letnico
delovanja, ki smo jo zaznamovali z izjemnimi
dogodki na visoki ravni – Ljubljano so ponovno obiskali vrhunski domači in tuji umetniki.
Festivalsko poletje se je pričelo že konec
maja z odprtjem fotografske razstave 60 –
Plečnikova simfonija Križank Alenke Slavinec v Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli. Nato je Festival Ljubljana sodeloval pri
Juniju v Ljubljani, izjemnem projektu Mestne
občine Ljubljana, na katerem se je odvila vrsta brezplačnih prireditev za vse generacije v
izvedbi najvidnejših slovenskih institucij.
Uradno odprtje 60. Ljubljana Festivala so
pod taktirko slovitega sira Simona Rattla
izvedli Dunajski filharmoniki; častni pokrovitelj koncerta je bil predsednik države dr.
Danilo Türk. Po lanskoletni Mahlerjevi 8.
simfoniji, ki jo je v živo slišalo med 10.000 in
12.000 ljudi, je festivalsko poletje tokrat mogočni Kongresni trg zavzelo s Poletno nočjo,
poklonom 50. obletnici slovenske popevke.
Na še daljšem in pestrejšem jubilejnem festivalu kot sicer smo gostili imena kot beograjski Atelje 212, Boris Cavazza, Vadim Repin, Orkester Slovenske filharmonije, Béjart
Ballet iz Lozane, Inva Mula, Leo Nucci, Ivan
Repušić, Michael Nyman, Ramin Bahrami,
Theresa Plut, Berlinski filharmonični kvintet,
Komorni orkester Dunajskega koncertnega
združenja, muzikal Jesus Christ Superstar z
West Enda, Orkester Mariinskega gledališča
iz Sankt Peterburga z Valerijem Gergijevim,
Edward Clug. Jubilejni festival bo zaključil
svetovljanski režiser Tomaž Pandur z Evripidovo Medejo.

S KOLESOM
NA BUS
Potnik z zložljivim kolesom počaka na naslednji
avtobus, če sta na avtobusu že dva potnika z
dvema kolesoma, ali če
sta na avtobusu istočasno gibalno ovirana oseba na invalidskem vozičku in mamica z vozičkom.

"Festival Ljubljana in Mestno gledališče Ljubljansko
praznujeta 60 -letnico."
Bolšoj teater iz Rusije, Kraljevski filharmonični orkester iz Londona, Orkester Filarmonica
della Scala, Akademski državni balet Borisa
Eifmana iz Sankt Petersburga; dirigenti kot
Daniel Harding, Zubin Mehta, Ennio Morricone, Riccardo Muti, Mstislav Rostropovich,
En Shao; solisti kot Yuri Bashmet, Denis Ma-

cujev, lord Jehudi Menuhin, Julian Rachlin,
Aleksander Rudin, Mojca Zlobko; solisti pevci Paata Burchuladze, Joseph Calleja, Jose
Carreras, Marjana Fink, Marjana Lipovšek,
Ramón Vargas.

V okviru Ljubljana Festivala 2012 je potekal
mednarodni projekt MusMA, ki se ga je udeležilo 360 mladih glasbenikov iz 35 držav. Z
Mestnim gledališčem ljubljanskim je z muzikalom Čarovnice iz Eastwicka proslavil
njegovo 60-letnico obstoja, s SNG Opera in
balet Ljubljana pa njegovih 120 let (s praizvedbo opere Janija Goloba Ljubezen kapital
in umetnino Marija Kogoja Črne maske). Tokratni festival je dal tudi možnost študentom
treh ljubljanskih umetniških akademij, ki so
pripravile baročno opero Orfej, ter s slavnostnim podpisom listin sklenil partnerstvo
s petimi domačimi institucijami. Tako je še
poudaril svojo zavezo k spodbujanju domače
produkcije in sodelovanju z domačini institucijami.
Festival Ljubljana se s ponosom obrača na
prehojeno pot. V zadnjih 20 letih so najstarejši in najpomembnejši festival v Sloveniji
med drugim obiskala slovita tuja imena: Izraelski filharmonični orkester, orkester Münchenskih filharmonikov, Akademski državni

U r b a n 15

Urban priporoča

PREBERITE
JULIAN BARNES: SMISEL
KONCA.

JOAN LINDSAY: PIKNIK PRI
HANGING ROCKU.

Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012.

Ljubljana, Modrijan, 2012.

Podobno kot v prejšnji knjigi Prerekanja je
Barnes tudi tokrat psihološko pronicljiv in
presenetljivo direkten. Zgodba je zasnovana
v mladosti glavnih protagonistov, osrednji lik
jo pripoveduje v zreli dobi, ko ponovno pride
v stik z nekdanjim dekletom - in šokiran izve
dejstva, ki pretekost obarvajo povsem na
novo.

Slovenski prevod avstralske klasike prinaša
zgodbo o treh dekletih, ki so izginile s šolskega piknika na mističnem kraju aboridžinov;
publiciteto je romanu prineslo več srečnih
okoliščin: ne samo, da je spretno napisan in
zato silno berljiv in je po njem posnet film
(P. Weir), od nekdaj je ogromno bralcev dopuščalo možnost, da gre za resnično zgodbo
in, kar je bila res dobra poteza: skrivnost se
razkrije v zadnjem poglavju, ki pa ga je avtorica na sugestijo založnika izpustila in je bilo
objavljeno šele tri leta po avtoričini smrti.

ROB BEATTIE: KAKO
PREŽIVETI V NARAVI.
Ljubljana, Tehniška založba Slovenija, 2011.
Predstavljamo priročnik, ki je primeren za
pohodnike, ki so šele začetniki kot tudi za
priložnostne »pustolovce«. Bralca seznanja z različnimi situacijami, ki se lahko pojavijo med bivanjem v naravi, vodi nas po
poglavjih od priprave nahrbtnika do srečne
vrnitve domov. V divjini se lahko izgubimo,
poškodujemo, skratka lahko se najdemo v
nepredvidljivih okoliščinah in priročnik nam
podaja preproste, praktične nasvete kako si
zagotoviti zavetje in poiskati pomoč. Dodani
so tudi podatki za aktualne radijske valove,
slike stopinj živali in slovar pogostih izrazov.

ČAS JE ZA JESENSKI PIKNIK!
Jeseni vam res ne more biti dolgčas. Tecite in sodelujte na ljubljanskem maratonu, izberite nekaj iz zanimivih predlogov za branje ali
pa občudujte lepote in drznosti divjine ujete v živalskem vrtu. Za vse
ljubitelje prijetnega druženja na prostem pa so v Rekreacijskem in
izobraževalnem centru Sava v Tomačevem pripravili posebno presenečenje – brezplačen najem piknik prostorov.
Vsak izmed desetih urejenih piknik prostorov, ki sprejme do 10 ljudi in
je odprt do 21. ure, je opremljen z žarom, mizami in klopmi. Prostori
imajo tudi skupno vodo (ki ni pitna) in stranišča. Ob prostorih je tudi
velik travnat prostor za različne športne aktivnosti, živalska farma,
otroško igrišče, lahko pa si privoščite tudi urice jahanja.
foto: NIK ROVAN

JESENSKA TRŽNICA, 27. oktober
Sejmišče ob Peruzzijevi cesti, od 9:00 do 15:00
Prodaja buč, lokalnih kmetijskih pridelkov, sladic in bučnega olja ter zelišč. V tednu pred tržnico bo potekala prodaja po kmetijah v Črni vasi
in Lipah. Organizator: Turistično društvo Barje, Darinka Berdajs, M: 041 286 064.

Pokličite na telefonsko številko 041 238 398, rezervirajte svoj prostor
in se s prijatelji poveselite na novih piknik prostorih ob Savi!

PRAZNIK JESENI, 16. in 17. september 2012
Zadružni dom Zadvor, od 10:00 do 18:00
Razstava plodov in tržnica lokalnih pridelkov.
Organizator: Sadjarsko vrtnarsko društvo J. E.
Krek Sostro, Marjan Bitenc, M: 041 948 217.

KOSTANJEVE NEDELJE , 7., 14. in 21. oktober
Janče, od 11:00 do 18:00
Prodaja jesenskih pridelkov. Bogat kulturni in
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družabni program. Organizator: Turistično društvo Besnica – Janče, Srečko Birk, M: 041 503
964.e, prakti

POHOD POD PUGLEDOM, 15. september,
Mali Lipoglav, start ob 8:00
Pohod poteka po gričevnatem območju. Dolžina poti je 14 km. Organizator: Društvo podeželja Lipoglav, E: dp.lipoglav@gmail.com

Moja Ljubljana

Ponosna mama in 15. julija skotene male
surikate.

ZOO, KRAJ TISOČERIH ZGODB
TINA BERČIČ, foto: ARHIV ZOO in TINA
BERČIČ
V Živalskem vrtu Ljubljana, zeleni oazi miru,
kjer srečate naravo v tisočerih oblikah, dan
ni enak dnevu. Vsak dan živali, njihovi oskrbniki in obiskovalci doživijo tisoče zgodb in
nanizajo milijone spominov. Vse zgodbe so
različne, a tako zelo podobne – polne lepih
in zanimivih stvari ter dragocenih življenjskih
izkušenj.
Lansko jesen je bil glavni junak številnih
zgodb žirafec Reinhold, ki je prestal zahtevno in dolgotrajno pot, in v ljubljanski živalski
vrt pripotoval iz Češke. Julija letos pa je največ zgodb zaznamovalo rojstvo treh prikupnih surikat in prihod samice mačje pande.
Glavni junaki zgodb jutrišnjega dne ste vi.
Obiščite Živalski vrt Ljubljana in s pomočjo
programov, ki jih ponujajo, nanizajte vrsto
prijetnih in nepozabnih spominov, ki bodo
greli vaše srce med tem, ko si jih boste s svojimi dragimi še dolgo delili med blagodejnim
pripovedovanjem zgodb.

Nepozabno srečanje s prikupnimi sajmirji je
risalno nasmeh na usta hčerki nagrajenke nagradne igre Kako dobro poznam Ljubljano, ki
je pravilno odgovorila na junijsko nagradno
vprašanje in si s tem prislužila srečanje s svojo
najljubšo živaljo. Programi, ki jih za otroke pripravljajo v Živalskem vrtu Ljubljana in jih najdete na njihovih spletnih straneh, so odlična
rojstnodnevna darila.
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2012
VITA KONTIĆ

foto: ARHIV CIVITAS ELAN

Prava smer je gibanje

Mestna občina Ljubljana se tudi letos s pestrim programom in zaporo osrednjega dela
Slovenske ceste med Šubičevo in Dalmatinovo ulico za motorni promet (z izjemo LPP in
vozil z dovolilnicami), vključuje v kampanjo
Evropskega tedna mobilnosti, ki je najbolj
razširjena kampanja za trajnostno mobilnost
v svetu. Poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. Njen namen je spodbuditi uprave
evropskih mest k trajnostnim ukrepom na
področju prometa. Akcija je obenem povabilo prebivalcem, naj pogosteje pešačijo, se
več vozijo s kolesom in z javnim prevozom.
Vsako leto se osredotoči na eno trajnostno
temo in za letošnji slogan so izbrali »prava

Tako kot vsako leto tudi za letošnji Evropski teden mobilnosti pripravljamo številne aktivnosti za spodbujanje hoje, kolesarjenja in javnega
prevoza.

REDARJI PRAZNUJEJO
Na sedežu Mestnega redarstva na Proletarski 1 si lahko ogledate vse 4 modele uniform,
ki so jih od ustanovitve do danes nosili mestni redarji.
NINA ŠIBIČ, foto: ARHIV MR
mo vsakodnevno priklenitev njegovega vozila z lisicami, samo da ga
ne bi zares priklenili, saj se mu je zdelo, da je njegov čas dragocenejši
od takratnega stroška priklenitve.«
Natalija Gabrovšek, ki na MR prav tako vztraja od začetka, pravi: »Včasih je bilo bolj sproščeno in počasno, pisalo se je vse ročno, več smo se
družili med seboj, saj nas je bilo v eni pisarni tudi 5 ali več. Tudi na terenu so nas ljudje drugače sprejemali, saj smo na začetku delali samo
v strogem središču mesta. Poznali smo stanovalce in občasno pokramljali z njimi, pozimi so nam prinesli tudi čaj ali pa kozarček medu za
boljšo odpornost. Delo smo imeli organizirano glede na »cono« (del
mesta določenimi ulicami), tako da se je včasih zgodilo tudi to, da sta
na isti ulici listke pisala dva redarja - vsak na svoji strani ulice glede na
to, v katero »cono« je bila ulica umeščena.«

Oktobra bodo sodelavci Mestnega redarstva (MR) praznovali 20.
obletnico delovanja. MR danes šteje 56 sodelavcev, med njimi pa jih
kar 6 vztraja že vseh 20 let. Eden izmed njih je Edvard Zver, pomočnik
vodje Odseka za redarstvo, ki ima kup zanimivih spominov na svoje
delo, med drugim se spomni tudi svojevrstne »iznajdljivosti« voznika:
»Neki podjetnik z Nazorjeve ulice nam je predlagal, naj mu zaračuna-

Pristojnosti MR so se od začetka delovanja nenehno širile; danes tako
Mestno redarstvo med drugim nadzoruje varen in neoviran cestni
promet v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varuje javno premoženje, naravno
in kulturno dediščino ter vzdržuje javni red in mir.
Sodelavcem Mestnega redarstva čestitamo za jubilej in jim želimo
uspešno delo tudi v prihodnje! V njihovem imenu pa vas v ponedeljek,
1. oktobra vabimo na dan odprtih vrat na sedež Mestnega redarstva
na Proletarski 1.

LUTKE 2012
Ljubljana bo od 11. do 17. septembra gostila mednarodni lutkovni festival Lutke 2012. Lutke nas bodo nagovarjale na različnih prizoriščih Lutkovnega gledališča Ljubljana, na Ljubljanskem gradu in po ljubljanskih ulicah, kjer bodo zaživele v skoraj petdesetih lutkovnih dogodkih – predstavah, delavnicah, razstavah, inštalacijah ter uličnih akcijah.
V okviru festivala vas vabimo tudi na Krakovski nasip, ljubljansko galerijo na prostem, kjer si lahko do 3. oktobra ogledate razstavo fotografij
Žige Koritnika »Pravljične podobe, ujete v metuljnico fotografskega objektiva«.
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BREZŽIČNO OMREŽJE
ALENKA REBEC in BOJANA HORVAT

LJUBLJANA BO JESENI
BOGATEJŠA ZA NOVO
STORITEV, PRIJAZNO TAKO
MEŠČANKAM IN MEŠČANOM
KOT OBISKOVALKAM IN
OBISKOVALCEM.
Mestna občina Ljubljana je 26. aprila 2012 z zasebnima partnerjema,
Telekomom Slovenije in NIL-om, podpisala pogodbo o javno zasebnem partnerstvu za projekt izgradnje in uvedbe največjega brezžičnega omrežja v regiji. Gre za edinstven projekt na svetu, saj s celovitim
pristopom ureja več področij, pomembnih za delo lokalne skupnosti v
tako velikem prostorskem in organizacijskem obsegu.
Ljubljančanke in Ljubljančani bomo dobili v uporabo novo brezžično
širokopasovno omrežje za dostop do interneta ter brezplačni dostop
do svetovnega spleta.
Prve brezžične dostopne točke v strogem centru mesta so že postavljene in bodo začele delovati oktobra, ko bo začel delovati tudi nov
spletni portal, preko katerega bomo uporabniki lahko brezplačno dostopali do svetovnega spleta in sicer eno uro na dan, nadaljnjo uporabo bo potrebno plačati, dostop do storitev MOL in njenih zavodov
in podjetij pa bo brezplačen ves čas. Do pomladi 2014 bo na vsem
območju MOL postavljenih okoli 1500 brezžičnih točk, kjer bo možna
brezplačna povezava s svetovnim medmrežjem.
Z vzpostavitvijo skupnega podatkovnega centra Mestne občine Ljubljana bomo poenotili informacijsko infrastrukturo in storitve Mestne
uprave, javnih zavodov in podjetij MOL, ter tako zvišali varnost in dostopnost informacijskih storitev na najsodobnejši način.

Čestitke ekipi Snage za 1. in 3.

KOMUNALIADA mesto, ter ekipi LPP-ja za 4.
2012

Širokopasovno kabelsko omrežje bo omogočilo tudi uvedbo storitve IP telefonije, ki omogoča telefonske klice preko računalnikov in
Interneta. V okviru projekta bomo tako v enotno poslovno omrežje
MOL povezali tudi vseh 115 javnih zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, in sicer njihovih 326 lokacij, kar
pomeni, da bomo združili komunikacijsko mrežo stacionarnih in mobilnih telefonov, s čimer bomo zvišali učinkovitost in znižali stroške
poslovanja, saj bodo naši klici ne le znotraj Mestne občine Ljubljana
temveč tudi med zavodi in podjetji MOL brezplačni.
S tem projektom se Ljubljana podaja na pot, da postane digitalno mesto, s čimer omogoča hitrejši razvoj gospodarstva in prispeva k še bolj
prijaznemu življenju meščanov in naših sodelavcev.

Te dni vsi sodelavci Mestne uprave MOL dobivamo na svoje pisalne
mize nove IP telefone, ki nam jih bodo priklopili, ko bo začel delovati nov podatkovni center MOL.

Sodelavci Javnega
Holdinga Ljubljana
so se ob prijetnem
druženju srečali
tudi z
Anžetom
Kopitarjem.
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Razpisna dokumentacija:
www.energetika-lj.si/ucinkovita-raba-energije
Pisna vprašanja:
F: 01/ 5889 629
E: ucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si
Odgovori na vprašanja so objavljeni:
www.energetika-lj.si/ucinkovita-raba-energije/pogosta-vprasanja-in-odgovori

Vedno nas najdete:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova 62, 100 Ljubljana
S: www.energetika-lj.si
E: info@energetika-lj.si
Klicni center: 080 2882

Oskrbujemo s pozitivno energijo!
20 U r b a n

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

