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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

ŽELJA ZA VSAK DAN
Vzemi si čas za prijaznost –
saj je pot k sreči.
Vzemi si čas za sanje –
popeljejo te med zvezde.
Vzemi si čas za to,
da ljubiš in da si ljubljen –
to je privilegij bogov.
Vzemi si čas in se ozri naokrog –
dan je prekratek, da bi bil sebičen.
Vzemi si čas za smeh –
ki je glasba duše.
(stara angleška molitev)

Vzemimo si čas za bližnje, za sodelavce, za ljudi.
To je nadvse pomembno.
A vzemimo si čas tudi za prijaznost in ljubezen do narave,
ne bodimo sebični do Zemlje …
in brez dvoma bomo slišali njen smeh in glasbo njene duše.

Srečno!
Urednice Urbana

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

Spoštovane sodelavke,
spoštovani sodelavci,
dragi člani velike
mestne družine!
foto: NIK ROVAN

Še eno leto se je zavrtelo in pred nami je praznični decembrski čas. Posebni dnevi, ko se posvetimo sebi in našim najdražjim in si vzamemo malce več
časa za druženje s prijatelji in znanci. Ljubljana je v tem času čarobna in vabi v mestno središče, kjer se bo praznično vzdušje, pospremljeno z dobro
gostinsko ponudbo in kulturnim programom, stopnjevalo vse do velikega silvestrovanja na prostem, ko bomo skupaj nazdravili letu, ki prihaja.
In leto, ki je pred nami, bo za nas in naše mesto prav posebno. Naša prelepa Ljubljana bo zasijala v soju prestižnega naziva Zelena prestolnica Evrope
2016. Na naziv sem neizmerno ponosen, saj je rezultat večletnega skupnega dela velike mestne družine. Združili smo vse naše moči, znanje in energijo,
podkrepljeno z dosedanjimi izkušnjami, strokovnostjo in predanostjo, ter Ljubljano predstavili Evropi in svetu kot sodobno, trajnostno naravnano
mesto. Komisija Evropske unije je v obrazložitvi naziva zapisala, da je Ljubljana v najkrajšem času dosegla največje spremembe v kakovosti življenja.
Res je, od leta 2007, ko smo sprejeli Vizijo razvoja Ljubljane 2025, trdno stopamo po poti trajnostnega razvoja, v katerem urbano življenje na vsakem
koraku prepletamo s skrbjo za naše okolje.
Vesel sem, da vi, sodelavke in sodelavci velike mestne družine, prepoznavate pomembnost zagotavljanja kakovostnega življenja meščank in meščanov vseh generacij v našem mestu. Brez vseh vas, ki vsak dan sproti udejanjate našo vizijo in se ne ustavljate ob manjših ovirah, ki nam jih življenje
postavi na pot, uspehi in uresničeni cilji ne bi bili tako visoki, predvsem pa ne toliko vredni. Hvala vsem, ki živite našo skupno vizijo in jo udejanjate tudi
v zasebnem življenju!
Drage sodelavke, dragi sodelavci!
Želim vam lepe praznike, preživite jih v miru in toplini ter obdani z ljudmi, ki jih imate najraje. Ljubljana je odprto, strpno, solidarno in prijateljsko
mesto, v katerem spoštujemo različnost in živimo skupaj. Je mesto, v katerem dobrodošlico izrečemo prav vsakomur! Zato je Ljubljana, Zelena
prestolnice Evrope 2016 – Ljubljana.Zate.
V teh časih še bolj kot kdajkoli prej šteje vsak stisk roke, vsak iskren pogled v oči, vsak objem. Zato si ne dovolite zamuditi niti enega trenutka, ko
lahko nekomu poveste in pokažete, da ga cenite, spoštujete in imate radi.

Srečno, zdravo, uspešno, strpno in zadovoljno leto 2016 v najlepšem mestu na svetu vam želim!

Zoran Janković
Župan
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Naj bo zeleno, svetlo in mirno
ščamo. Mir in varnost sta bila zmeraj osnovna
temelja razvoja in napredka, pa vendar smo
ju - vsaj moja generacija - pogosto dojemali
kot samoumevna. Svojo pozornost smo namenjali bolj oprijemljivim osebnim smernicam
– zdravju, družini, prijateljem, finančni neodvisnosti in uspehu. Prepričana sem, da si bomo
tokrat ob prehodu v novo leto najprej in najbolj iskreno želeli predvsem, da bi tudi v prihodnje živeli v miru. V času brez vojn in brez
strahu. Le tako bomo lahko še naprej dosegali
vse naštete cilje, od zdravja naprej. In samo v
miru in svobodi bomo še lahko razvijali naša
mesta, krepili naše skupnosti in napredovali.

foto: MIHA FRAS

Z

di se, kot da bi šele včeraj vstopili v leto 2015, tako hitro se je odvilo. Urnik je dodatno zapolnil projekt zelene prestolnice, zaradi katerega ime našega mesta prijetno odmeva daleč
naokrog. Tudi v letošnjem letu je Ljubljana mnogokrat blestela na evropskem parketu, s
prejemom visokega priznanja na področju trajnostnega turizma pa smo več kot uspešno posegli
celo na globalno raven.

Zanimivi so pogovori s tujci, ki jih srečujem na mednarodnih dogodkih. Predstavniki drugih prestolnic, evropskih mrež in organizacij prepoznavajo v Ljubljani lepote, ki so nam – morda zato,
ker jih doživljamo vsak dan – včasih tako samoumevne, da jih skoraj ne opazimo več. Navdušuje
jih izrazito zeleno, čisto in varno mesto, kjer prebivajo prijazni in gostoljubni ljudje. Občudujejo
predano in hitro izvajanje številnih projektov ter pogum tudi za zahtevne in v prvem trenutku
morda nepriljubljene odločitve. Pravijo, da premikamo meje in tudi, da smo na številnih področjih vzorčni primer dobrih praks. Takšne besede me zmeraj znova navdajo s ponosom in dodatno
energijo.
Ko beležimo oprijemljive sadove našega dela, smo lahko brez lažne skromnosti ponosni prav vsi.
Da je Ljubljana mesto, ki zmeraj znova preseže pričakovanja, je zasluga jasne vizije in odločne izvedbe ter kakovostnega dela in dobrega sodelovanja celotne mestne družine. Učimo se drug od
drugega, skupaj rastemo, da bi bili zmeraj boljši in s svojimi dosežki uspešno krepimo kakovost
življenja v mestu.
In pogled v prihodnost? Kakšne naj bodo novoletne želje tokrat? Bilanca letošnjega leta žal marsikje po svetu ni tako zelena kot doma. Ponekod bi jo lahko opisali celo kot zelo temačno in ker
nismo osamljen otok daleč v oceanu, čutimo posledice tujega gorja tudi pri nas. Tragični dogodki
postavljajo prioritete na glavo. Samoizprašujemo se o ključnih vrednotah in jih na novo razvr-

Prihodnje leto naj bo zato zeleno in svetlo.
Tako v službi kot v prostem času. Naj bo mirno, da bomo lahko skupaj ustvarjali še lepše
bivalno okolje za naše prebivalke in prebivalce. Leto 2016 bo posebno, saj bomo ponosno
nosili naziv Zelena prestolnica Evrope. Mnogo trajnostno zastavljenih projektov je bilo v
preteklih devetih letih že izvedenih. Navsezadnje so nam slednji prinesli to visoko zmago.
Kot je dejala strokovna komisija: Ljubljana je v
najkrajšem času naredila največji korak v pravo smer. Pravzaprav ni aktivnosti ali projekta,
kjer ne bi tehtali zelenih učinkov z mislijo na
naslednje generacije. In to je tisto, kar v resnici šteje.
Željam, kaj vse (novega) bi v prihodnje radi
imeli, je zato smiselno dodati seznam tistega,
kar bi ohranili. Zeleno in zdravo mesto. Kakovostno pitno vodo. Tisto staro drevo, ki poleti
daje prijetno senco. Izpolnjujoče in spodbudno delovno okolje. Iskrene prijatelje. Nedeljsko kosilo z družino.
Želim vam, da bi bili srečni.
Tjaša Ficko
Podžupanja in vodja projekta
Zelena prestolnica Evrope 2016

Tjaša Ficko svoj najljubši kotiček v mestu razkriva v blogu na spletni strani
www.zelenaljubljana.si.
URBAN
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Odlični ste!

L

epo je biti del ekipe, katerih člane odlikujejo lastnosti, ki so za uspeh, tako na
osebnem kot tudi poslovnem področju,
ključne. Natančnost, predanost, požrtvovalnost , iznajdljivost, vztrajnost ter usmerjenost
k zastavljenim ciljem sodelavk in sodelavcev,
ki svoje delo opravljajo s srcem in dušo, je tisto, zaradi česar se z veseljem oziram po letošnjem letu. Brez naštetega se zagotovo ne bi
mogla pohvaliti, da se izteka uspešno poslovno leto, leto v katerem smo dosegli veliko,
predvsem pa prejeli Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost in poleg rednega
dela organizirali nepozabno vseslovensko srečanje delavcev komunalnega gospodarstva, ki
se poleg brezhibne organizacije lahko pohvali
tudi z rekordnim obiskom in s prvo humanitarno akcijo!
Drage sodelavke, cenjeni sodelavci najlepša
hvala - odlični ste! Drži kot pribito, da v Javnem
holdingu Ljubljana povezujemo najboljše!

Leto 2016 bo v znamenju zelene, pa ne samo
zato, ker bo drugo leto Ljubljana nosila laskavi
naziv Zelena prestolnica Evrope, temveč zato,
ker bomo vsak na svojem področju in vsi skupaj še naprej, s strateškim usmerjanjem in povezovanjem, sprejemali zelene in trajnostne
odločitve, skupaj stopali po poti zelene prihodnosti, prihodnosti, ki bo prijazna ljudem,
naravi in prihodnjim generacijam.
Spoštovane sodelavke in sodelavci, dragi člani
velike mestne družine, naj bo novo leto, tako
kot zelena barva, pomirjujoče in osvežujoče, naj
simbolizira mir, svežino, rast in prebujenje. Naj
bo zdravo in veselo, polno upanja in strpnosti!
Srečno in srčno 2016 vam želim!
Zdenka Grozde
Direktorica Javnega holdinga Ljubljana
foto: URBAN ŠTEBLJAJ

Izražam hvaležnost in ponos!

Č

as hitro teče in spet je tu december,
poseben mesec, ko uberemo drugačen
življenjski ritem in si vzamemo več časa
za naše najbližje ter prijatelje in znance, za druženje in za pogled nazaj, na leto, ki se izteka.
Lahko rečem, da je za sodelavkami in sodelavci
Mestne uprave uspešno leto, v katerem smo
dosegli precej zastavljenih ciljev, seveda pa so
bile vse naše aktivnosti prežete s pripravami
na leto 2016, ko bo Ljubljana ponosna nosilka
naziva Zelena prestolnica Evrope. Veliko dela
je že za nami, še več pa nas ga čaka v letu, ki prihaja, vendar sem prepričana, da bo naša velika
mestna družina Ljubljano Evropi ter celemu
svetu predstavila v najlepši zeleni in trajnostni
luči ter Ljubljano trdno zasidrala na zemljevidu
zelenih mest, v katerih je lepo živeti v vsakodnevnem sožitju z naravo.
foto: MIHA FRAS
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Žal časi še vedno niso naklonjeni položaju javnih
uslužbencev, naše možnosti nagrajevanja velikokrat ne sledijo uspehom in rezultatom, ki jih dosegate vsi vi, moji sodelavci in sodelavke. Želim in
verjamem, da so tudi glede tega, predvsem zaradi doslednih pogajalskih izhodišč sindikalnih predstavnikov, pred nami lepši in boljši časi. Vsem, ki
skrbite za pozitivno podobo Mestne uprave in
našim meščankam in meščanom nudite vrhunske
storitve na vseh področjih življenja, izražam mojo
hvaležnost in ponos. Prav tako hvala tudi podpornim službam, v katerih omogočate nemoten potek našega internega dela.
Drage sodelavke in dragi sodelavci,
želim vam prijetne, tople in sočutne praznične
dni, prežete z ljubeznijo, prijateljstvom in lepimi
željami! Pridružite se nam na praznično okrašenih ulicah in trgih v središču naše Ljubljane, praznujte in se veselite, predvsem pa naklonite čas
in pozornost vsem tistim, ki jih imate najraje!
Srečno, zdravo, veselo in uspešno 2016!
Jožka Hegler
Direktorica Mestne uprave

Zelena prestolnica Evrope na obzorju
Še čisto malo in zasvetila bo zelena luč. Zelo hitro se približuje januar, ko bodo vse
oči uprte v naše mesto. Kaj smo pripravili, po čem si nas bodo zapomnili in kako
bomo navdušili. Veliko dela ter priprav je že za nami in ogromno nas še čaka. Želimo si, da bo leto 2016 leto, ki si ga bodo vsi zapomnili. Leto, ko bomo uživali prav
vsak trenutek in bili ponosni na našo prelepo Ljubljano.

Vsak mesec druga
tema

D

elovna skupina Zelene prestolnice
Evrope 2016 zavzeto pripravlja program za naslednje leto, pri čemer so
jim v veliko pomoč sodelavci javnih podjetij in
mestnih oddelkov, ki pripravljajo predloge za
svoja področja. Vsak mesec bo tematsko obarvan, za kar je potrebno tudi povezovanje z različnimi deležniki od javnih zavodov in podjetij
do nevladnih organizacij. Skupaj smo boljši.
Teme, ki bodo naslednje leto še bolj zeleno
obarvale posamezne mesece:
Januar: PAMETNO RAVNANJE Z ODPADKI
Februar: LOKALNA SAMOOSKRBA
Marec: ODGOVORNO RAVNANJE Z VODO
April: KAKOVOST ZVOČNEGA OKOLJA
Maj: ZELENE POVRŠINE
Junij: ENERGETSKA UČINKOVITOST
Julij: BIODIVERZITETA IN ČEBELE
Avgust: TRAJNOSTNI TURIZEM

U

KARMEN ŽIROVNIK

Slogan

K

ampanja Ljubljana - Zelena prestolnica
Evrope 2016 je zasnovana tako, da imajo v njej glavno besedo ljudje. Ljudje,
ki bodo iskreno povedali, zakaj se v Ljubljani
dobro počutijo in kaj je tisto, kar jim najprej
pade na misel ob vprašanju »Zakaj je Ljubljana
zate?«. V tem okviru je bil izbran tudi slogan
kampanje - Ljubljana.Zate. / Ljubljana.For you.
Slogan izraža naravnanost mesta, da se prilagaja željam in izpolni pričakovanja vseh svojih
meščanov, obiskovalcev, ljudi, ki so z mestom
povezani na različne načine. “Zate" izraža tudi
naklonjenost k dajanju - Ljubljana je mesto, ki
daje, presega, preseneča, obdaruje z dosežki,
z inovacijami, z naravo, s trajnostnim razvojem. In vse to, kar daje, želi Ljubljana kot mesto neposredno izraziti vsem, ki so z njo v stiku. Zato je “Zate” pojem, ki iz slogana ustvarja
dialog - ob branju slogana se zdi, da mesto o
svojih kvalitetah govori samo, v svojem imenu, zelo osebno in zelo iskreno.

Bodi zeleno aktiven
– sodeluj v kampanji
Ljubljana.Zate.

K

er si želimo, da bi se vsi zavedali pomena odgovornega in okolju prijaznega delovanja, smo na spletni strani
www.zelenaljubljana.si ustvarili rubriko Bodi
zeleno aktiven, v kateri lahko vsak izmed nas
z majhnimi spremembami prispeva k dvigu
kakovosti življenja v Ljubljani.

Pridružite se nam na družbenih omrežjih Facebook, Instagram ali Twitter, kjer lahko dokumentirate svoje zelene zaobljube. Vsakič, ko
izpolnjujete svojo zaobljubo, jo fotografirajte,
objavite na enem izmed družbenih omrežij s
# (hashtagom). Uporabite “hashtaga” #ljzate
in #zelenaprestolnica2016.
Fotografije bodo objavljene na spletni strani,
vaš trud pa bo nagrajen s privlačnimi nagradami, ki jih bomo podeljevali prek družbenih
omrežij.

September: TRAJNOSTNA MOBILNOST IN
SKRB ZA KAKOVOST ZRAKA
Oktober: LES – NEPRECENLJIVI DAR NARAVE
November: PRILAGAJANJE PODNEBNIM
SPREMEMBAM
December: EKO-INOVACIJE, ZELENA DELOVNA MESTA TER TRAJNOSTNO LOKALNO
UPRAVLJANJE

Mi ljubkamo!

Z

akaj Ljubljančanke in Ljubljančani ne bi
imeli svoje besede, ko nam je nekaj všeč
in smo na to ponosni? Ker smo radi drugačni, smo ustvarili novo besedo in jo objavili
na spletni strani www.zelenaljubljana.si. Namesto "všečkam" uporabljamo besedo "ljubkam", ki je hrati izpeljanka iz besede Ljubljana.

URBAN
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Zeleni zanesenjaki
U

P

KARMEN ŽIROVNIK

riprava programa Zelene prestolnice Evrope je v rokah delovne
skupine, ki jo sestavljajo
sodelavke Mestne uprave in
sodelavec (blažen med ženami) Turizma Ljubljana. Člani
skupine že celo leto pripravljajo program, s katerim se
bo naslednje leto Ljubljana
predstavljala celotni Evropi
in tudi širše. Njihove ideje
so drzne in ambiciozne, nekatere so nam že predstavili,
nestrpno pa pričakujemo še
ostale. Urban tokrat prestavlja njihov osebni pogled na
Ljubljano, Zeleno prestolnico
Evrope 2016.

Nataša Jazbinšek Seršen
Od leta 2016 pričakujem:
Želim, da bi bilo leto 2016 polno zanimivih, veselih, iskrivih trenutkov in dogodkov; zeleno
leto, na katerega bomo še dolgo vsi zelo ponosni, ker bomo dokazali, da s trdim delom,
zagnanostjo, voljo, iskrenostjo, pogumom in
solidarnostjo zmoremo biti najboljši in neponovljivi. Če nam bo uspelo ob tem še uživati,
se veseliti vseh izzivov in uspešno kljubovati
oviram, potem bo leto popolno.

V delovni skupini ZPE rada sodelujem, ker:
Ko mi je bila zaupana naloga, voditi delovno
skupino ZPE 2016, me je za kratek čas prevzela velika skrb, negotovost, strah pred odgovornostjo. Na srečo je kmalu vse strahove
nadomestila izjemna zagnanost, energija, pozitivna naravnanost in prijateljstvo med nami.
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Zelo se veselim vsakega našega srečanja, ki
se iskri od dobrih idej, pripravljenosti za delo,
zagnanosti, veselja … Seveda se zgodijo tudi
nepričakovani zapleti, težave, ki jih z medsebojnim zaupanjem in včasih tudi z veliko mero
humorja vedno znova premagamo. Izjemna
delovna skupina smo in vesela sem, da sem
del nje.

primerjam druga mesta z Ljubljano in rada izmenjujem ideje in dobre prakse z drugimi mesti.

Moje zelene aktivnosti, značilnosti:

Mitja Predovnik

Moje delovno področje je neposredno povezano
z varstvom okolja in ohranjanjem narave, zato se
vsakodnevno srečujem z »zelenimi« aktivnostmi.
Tudi sicer se trudim z majhnimi koraki prispevati
k čim manjšemu obremenjevanju okolja. Če se le
da, po mestu hodim peš, hitra hoja je tudi sicer
moja priljubljena rekreacija, izognem se uporabi
dvigala, pijem vodo iz pipe, se ustavim na tržnici
in kupim zelenjavo in sadje iz lokalnega okolja. In
rada se nenehno učim o novih spoznanjih in okolju prijaznih ravnanjih.

Ljubljano imam rada:

Ljubljana ima poseben čar, posebne barve, toplino
in veliko srce. Žari v vseh letnih časih in vedno znova navduši. Je ravno prav velika, raznolika, živahna
in polna kotičkov, kjer si lahko napolniš prazne
baterije. Lepo se je sprehoditi po mestu, in vedno
se veselim med množico mimoidočih prepoznati
znane obraze, prijatelje in znance. Ponosna sem,
da je moje delo soustvarjati pogoje za nenehno
izboljševanje kakovosti življenja v mestu.

Simona Berden
Od leta 2016 pričakujem:

Da stopimo skupaj, tako velika družina kot
prebivalci, NVO in ostali deležniki ter s pozitivno energijo naredimo nekaj dobrega za
kvaliteto življenja v Ljubljani, Sloveniji in širše.
Že iz drugih mest zmagovalk so nam rekli, naj
uživamo pri pripravi tega enkratnega leta, naj
se tudi zabavamo, dela je vedno ogromno, a
je tudi nekaj posebnega, česar še nismo delali.

V delovni skupini ZPE rada sodelujem, ker:

Smo lahko inovativni, drugačni, veseli številnih aktivnosti na različnih področjih, radi delamo in se vzpodbujamo, najlepše pa je, ko
aktivnosti dosežejo svoj cilj.

Moje zelene aktivnosti, značilnosti:

Nimam avtomobila, vozim se s kolesom, vedno

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Ljubljano imam rada:

Ker sem tukaj doma, ker je vse dostopno, ker
smo ljudje prijazni, ustvarjalni in kozmopolitski.

Od leta 2016 pričakujem:

Postavil sem si visoke cilje. Po Ljubljani samo
peš in s kolesom. Odkriti nameravam kolesarske poti na Ljubljanskem barju in petič prehoditi PST ob dnevu zmage. V vročem julijskem
dnevu bi želel na Špici zaplavati v Ljubljanici.

V delovni skupini ZPE rad sodelujem, ker:

Je skupina zelenih zanesenjakinj spremenila
moj pogled na zeleni del Ljubljane, trajnost
in naše prednosti pred velikimi svetovnimi
metropolami. Skupno ustvarjanje v skupini
prinaša oblikovanje smernic, dobrih praks in
povezovanja različnih zelenih akterjev, kar
pomembno vpliva na vse dejavnike velike mestne družine.

Moje zelene aktivnosti, značilnosti:

Ločevanje odpadkov mi je postalo vsakodnevni izziv, predvsem to, kam sodijo tisti bolj
specifični odpadki. Hkrati sem vsakič znova
zgrožen nad tem, koliko nepotrebne embalaže nam trgovci ponudijo ob vsakem nakupu.

Ljubljano imam rad:

Ker se v mestu počutim kot doma, ker so v
poznih nočnih urah ulice in trgi starega mesta
kot velika filmska kulisa nekega drugega časa,
ker je vsak nov dan novo odkrivanje detajlov,
ki jih včeraj v mestu še nisem poznal. Ker se v
vročem dnevu lahko ustavim ob pitniku in se
odžejam s hladno, svežo pitno vodo.

Karmen Žirovnik
Od leta 2016 pričakujem:

Da bo vsak meščan oziroma obiskovalec mesta
ponosen na naziv ZPE 2016 in da bo vsak znal
povedati, zakaj je Ljubljana ta naziv prejela. Pričakujem pestro, dinamično in adrenalina polno
leto. Zagotovo bo nepozabno.

Ekipa, ki že celo leto pripravlja program, številne aktivnosti in kreativne zanimivosti. Od leve proti desni: Kristina Ina Novak, Simona Berden, Tjaša Ficko, Nataša
Jazbinšek Seršen, Mitja Predovnik, Karmen Žirovnik, Nuša Krajnc, Nataša Oplotnik
(foto: NIK ROVAN)

V delovni skupini ZPE rada sodelujem, ker:

Smo ekipa polna idej, humorja, a kljub temu
zelo produktivni in ambiciozni. Vsak od nas se
zaveda, da mora naslednje leto biti vse odlično pripravljeno in izvedeno. Celotna ekipa je
poleg župana in podžupanje Tjaše Ficko zagotovo največji in najboljši zeleni ambasador
projekta.

Moje zelene aktivnosti, značilnosti:

Priznam, da pred enim letom tudi sama nisem
vedela, kaj prestižni naziv Zelena prestolnica
Evrope 2016 prav zares pomeni. Od kar delam
na MOL, vestno ločujem odpadke, ugašam
luči in prijateljem razlagam, kako veliko zelenih površin, dreves, ptic in drugih zelenih projektov ter aktivnosti imamo v Ljubljani.

Ljubljano imam rada:

Zelo! Kava in opazovanje mimoidočih na nabrežjih Ljubljanice, sprehajanje psa v Tivoliju,
prijazni pozdravi Kavalirjev, gospa z rožami na
mestni tržnici in nasmejani obrazi so le nekatere izmed stvari, ki polepšajo dan. Večkrat si
rečem »Joj, kako je Ljubljana lepa!«

»zelenega« za mesto: pa če to pomeni le, da se
bo večkrat peljal s kolesom ali avtobusom, ali
odvrgel smeti, kamor je potrebno.

V delovni skupini ZPE rada sodelujem, ker:

Nam izzivov nikoli ne zmanjka; spoznavamo
nove ljudi; se veliko novega naučimo.

Moje zelene aktivnosti, značilnosti:

Ločujem odpadke. (Preveč) vestno ugašam
luči. Z otrokoma gojimo zelenjavo na balkonu
in ker pridelek še ni preveč obetaven, zelenjavo s tržnice in hrano iz trgovine odnesemo domov v vrečkah iz blaga.

Ljubljano imam rada:

Ker je polna prekrasnih kotičkov, tudi zelenih,
preprosto najlepša, a še vedno dovolj intimna.

Kristina Ina Novak
Od leta 2016 pričakujem:

Želim si, da bi bilo leto 2016 prelomnica v vsakdanjem življenju vsakega izmed nas, ko bomo
skupaj s številnimi deležniki še bolj skrbeli za

naravo in dvig kakovosti življenja v naši lepi
Ljubljani.

V delovni skupini ZPE rada sodelujem, ker:

Je kolegialnost, kreativnost, spontanost, delavnost, elan – eden za vse, vsi za enega.
Zaupamo si in vemo, da vsak izmed nas dela
po svojih najboljših močeh, da bo življenje v
Ljubljani še boljše in da bo narava ostala neokrnjena tudi za naše otroke.

Moje zelene aktivnosti, značilnosti:

V službo grem vedno s kolesom ali peš, enkrat
ali dvakrat na leto pa z avtobusi LPP. Vestno
ločujem odpadke, uporabljam čistilna sredstva, ki so prijazna okolju, varčujem z energijo.
O tem, kako pomembno je skrbeti za naravo,
redno učim tudi svojo sedemletno hči. Že sedaj premisli, kako bi lahko to, kar ne potrebuje
več, ponovno uporabila na drugačen način.

Ljubljano imam rada:

Ljubljana je z vsakim dnem lepša, bolj urejena,
bolj zelena. Imam jo rada, ker na njenih ulicah
srečujem vse več nasmejanih in prijaznih obrazov, vse več trajnostno ozaveščenih ljudi vseh
generacij.

Nuša Krajnc
Od leta 2016 pričakujem:

Da vsak prebivalec ali obiskovalec Ljubljane
za trenutek pomisli in tudi sam naredi nekaj
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Oddeleku
za ravnanje
z nepremičninami
Na

Mestna uprava

odkupujemo posebne gozdove in
parkovno površino, da bolj zdravo
in ZELENO živimo.

Kabinet župana

daje svečano zeleno obljubo, da
bomo celo leto zeleni! Pripravljali
bomo zelene novice, zelene dogodke in
zelena srečanja z meščani in novinarji. Zelena je naša barva, radi imamo vse njene
odtenke, le »zavistnega« ne poznamo.
Ljubljana.Zate. bo zato Ljubljana
vseh nas za vse vas!

Oddelek za
urejanje prostora

Služba za
javna naročila
Znižujmo, ugašajmo,
reciklirajmo, hodimo.
Postanimo odgovorni
potrošniki!

Kakor najlepšim slikarskim stvaritvam
sveta pretanjeno izberejo okvir, tako se
trudimo tudi čudoviti ljubljanski zeleni sliki
narave, polni dehtečih travnikov, žuborečih
voda in šumečih gozdov, ki jih povezuje tih
vetrc, tenkočutno pridati krasen ambient malih in velikih zgradb, v katerih
domujejo naše meščanke in
meščani.

Oddelek
za kulturo

Če se zavedaš pomena človeka in okolja, si zelen tudi
ti, ki mu kultura v srcu
in delu živi.

Oddelek
za zaščito,
reševanje in civilno
obrambo

Oddelek za šport

Varnost je zelo pomembna in
temeljna človeška vrednota.
Varno je tudi zeleno!

»IZ ZELENEGA V BELO« IN NAZAJ S ŠPORTOM
»Mestni športniki« v sodelovanju z Javnim zavodom Šport Ljubljana v zeleni Ljubljani sejemo zeleno
travo in sami naredimo tudi bel sneg, če ga ne da narava. Tako pripravljamo golf igrišče v Stanežičah na zimske
razmere. Palice za golf bodo zamenjale tekaške smuči. Če
vas močno daje radovednost, kaj vse se bo dalo početi,
pridite pogledat. Opla!, ne samo pogledat, tudi poskusiti morate. Strokovno vodstvo bo zagotovljeno.
Za nemoten pristop in uporabo objekta bo treba
poznati geslo. Naj vam pomagam: skriva se
v naslovu (»…«).

Služba za
razvojne projekte
in investicije

Bistvo je očem velikokrat nevidno tudi zelene strehe naše Ljubljane prinašajo dodatne zelene površine.
Zeleno šteje tudi "na višini".

Služba za
pravne zadeve

Zeleno-pravna L'blana
Od nékdej lepé so doline slovele,
al boljš' od Ljubljanske bilo ni nobene.
Še lepši zelena nje barva blestéla,
nobena kolesu bo bolj zaželena,
ob času njé pešcev, ki BUS-a jih želja.
Ko nárbolj Slovenska je cesta svetlá,
narlépša od mest je Ljubljana krasná.
Mnogtérih zakonov, mnogtérih odlokov
se pravnega oddelka črnilo zliválo,
nam volje uprave nikol' zmanjkoválo,
dab' Zeleno Ljubljano se v svet bi
poslálo.

Center za
informatiko

Ljubljana 2006
Sonce na nebu, žalost v očeh. Kaj naj rečem?
Spet sem na tleh.
Polnega vdiha bi, sreče, tišine. A kaj, ko le pogledam na
cesto in me vse mine.
Avto za avtom, smeti, smrad in hrup. V meni vre gnev.
Pravi obup.
Ljubljana 2016
Sonce na nebu, veselje v očeh. Kaj naj rečem?
Mi gre kar na smeh.
Zeleno v mestu, v službi, na cesti. Kaj je zdaj to?
Prebuditev zavesti?
Odšli so: smeti, smrad in hrup. In moj
gnev? Ah, sreča, tudi to je le spomina odmev.

Trajnostni koraki in napori članov velike mestne družine so pripeljali Ljubljano do laskavega naziva Zelena prestolnica Evrope 2016. Veliko je bilo
že narejenega, še več zelenega bo uresničenega v prihodnosti. Sprehodite
se po Urbanu in preberite zelene misli, slogane, pesmice, skovanke, s
katerimi so sodelavke in sodelavci ozelenili drevesa Urbana.
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Služba za
organiziranje dela
mestnega sveta

Na Odseku za
splošne zadeve za vse

»zelence« poskrbimo.
Vozila zelena nabavimo, nekaterim
celo s tem organizacijo zagrenimo;
Mestni svet, kjer se sprejemajo modre
a ko se vozimo s službenimi vozili na
odločitve za zeleno prestolnico Evrope... npr.
metan,
leta 2007, ko je mestni svet sprejel odločitev
smo širni Sloveniji, predvsem pa
o zapori mestnega središča. Od takrat naprej
Zeleni prestolnici Evrope, doje bila pot tlakovana in vse je bilo lažje. Bela
bro poznan'.
Ljubljana je zelena prestolnica - kako
simbolično se obe barvi združujeta
na ljubljanski zastavi!
Naključje?

Oddelek
za predšolsko
vzgojo in
izobraževanje

Oddelek za
varstvo okolja

Mnogo korakov je bilo prehojenih na
poti do prejema naziva zelena prestolnica
Evrope. Vedno znova dokazujemo, da za nas
ni meja, da lahko prehitimo najboljše, da naša
predanost raste vsak dan. Zeleno leto želimo
doživeti polno, uživati v celotnem dogajanju,
ki bo enkratno, pestro, nepozabno, drugačno ... Imamo privilegij, da soustvarjamo to leto. Naj naš pogum poleti, sanje se uresničijo!

Naši revidiranci imajo sedež na več kot
100 različnih lokacijah po Ljubljani. Nekatere
obiščemo vsako leto, nekatere vsako tretje
leto. Do njih se največkrat pripeljemo s službenim kolesom ali pa se sprehodimo. Včasih se
pustimo razvajati tudi našim mestnim avtobusom. Naše aktivnosti prispevajo k čistejšemu zraku v Ljubljani, vplivajo pa tudi na
naše zdravje. Postali smo prav FIT
REVIZORJI - kolesarji.

Oddelek za
zdravje in socialno
varstvo priporoča, kako z

odpadki ravnati in z vodo
varčevati ter kakšno poleno
manj na ogenj naložiti in
tako čim manj penzijo
obremeniti.

Oddelek
za finance in
računovodstvo

Služba za
lokalno samoupravo

V Službi za lokalno samoupravo in v četrtnih
skupnostih MOL bomo prihodnje leto z vrsto
aktivnosti ZPE ves čas skrbeli, da bodo naši občani
informirani ter da se bodo ob rekreaciji in okušanju
lokalnih dobrot zabavali v dobri družbi. Objekte v lasti
MOL bomo še naprej tako vzdrževali, da bodo čim bolj
energetsko varčni in okolju prijazni.
Za Ljubljano - ZPE 2016 smo sklenili, da bomo še bolj
zavzeto:
Služili občanom
Ljubili zeleno
Sodelovali z našo veliko
mestno družino!

2016

Služba za
notranjo revizijo

LJUdem BoLJ prijAzNA.
LJUBLJeNA.
zelenA.

Odsek za
upravljanje s kadri

Pogled z mojega delovnega mesta:
- na košate krošnje dreves,
- pri odprtem oknu s polnimi pljuči vdihnem
dober zrak, brez maske za usta in nos,
Kaj imata skupnega bankovec za
- odžejam se z vodo iz pipe, ki je še vedno takšna
100 EUR in mesto Ljubljana? Oba sta
kot pred 10, 20, 30 leti,
zelena, imata elemente baročnega
- ekološko pridelano prehrano med delom nam zagotavljajo z bližnje kmetije,
sloga in kar je najpomembnejše
- odpadke strogo ločujem zaradi nadaljnje reciklaže,
– za nas sta oba NEPO- za brezplačno parkirno mesto mojega prijatelja, ki me pelje na in z dela
GREŠLJIVA.
(kolo), se vedno najde prostor, …
- uživam v svojem delu in se s skupaj s sodelavkami in
sodelavci veselim rezultatov.
Zeleno delovno mesto pa ni le okolju prijazno, ampak nam
zagotavlja tudi primerno plačo, varno delovno okolje,
zaposlitveno varnost in možnost
napredovanja.
Slovenska cesta ZELENA je, ko po njej

Oddelek za
gospodarske
dejavnosti in promet

bicikelj vozi se.
Stran z izpuhi in smetmi, saj elektromobilnosti se mudi.
Da, LJUBLJANA lepa je, še
posebej če ZELENA je.

URBAN
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Mislijo in živijo »zeleno«
Med našimi sodelavkami in sodelavci je veliko takšnih, ki imajo trajnostno obarvan način
življenja v krvi. Poznajo pomen bivanja v kakovostnem, zelenem okolju in »trajnostno« tudi
živijo. Vsak dan. Njihove izkušnje bomo delili in jih bolje spoznali, saj smo med njimi našli
Obraze Zelene prestolnice Evrope 2016, ki bodo prihodnje leto na različne načine predstavljali našo zeleno Ljubljano.
Predrag Subotić,

Mateja Tanko,

Jaz sem pravi obraz Zelene prestolnice
Evrope 2016, ker… je kolo moje osnovno
prevozno sredstvo in ker rad živim zeleno!

Jaz sem pravi obraz Zelene prestolnice
Evrope 2016, ker… mi njene zelenice razvedrijo dneve, njeni ljudje polepšajo dan in
njen sladoled poveča nasmeh.

Mestna uprava MOL

Vrtec Kolezija

Zaradi mene je Ljubljana … prijazna, kreativna in polna novih (norih;) idej.
Ob besedah Ljubljana, Zelena prestolnica
Evrope 2016 najprej pomislim na … to, kako
lepo je obiskovati , pa tudi organizirati dogodke v čistem, urejenem in prijaznem okolju.

Zaradi mene je Ljubljana … bolj sproščena,
navihana, zabavna, čista in prijazna.
Ob besedah Ljubljana, Zelena prestolnica
Evrope 2016 najprej pomislim na … pohvalo
za vse aktivnosti, s katerimi Ljubljana skrbi,
da je tako lepo, simpatično in za življenje
prijazno mesto.

Gregor Redelonghi,
Energetika Ljubljana

Jaz sem pravi obraz Zelene prestolnice Evrope 2016, ker… kot celoletni kolesar aktivno
pripomorem k uresničevanju zelenega cilja
na področju prometa, saj z lastnim zgledom
spodbujam rabo trajnostnih oblik mobilnosti in zmanjševanje rabe osebnega motornega prometa. Kot projektant na področju
razvoja in izgradnje plinovodnega omrežja v
Ljubljani pa prispevam k zmanjševanju rabe
nekakovostnih in manj ekoloških energetskih virov.
Zaradi mene je Ljubljana … bolj zelena in
bolj prijazna do vseh, ki v njej bivajo, saj z
rabo trajnostnih oblik mobilnosti prispevam
k zmanjšanju prometnih zagat, k zmanjševanju uporabe fosilnih goriv in onesnaževanja
ter prispevam k višanju kakovosti življenja v
naši prestolnici.

Jasna Dedivanović,
Mestna uprava MOL

Jaz sem pravi obraz Zelene prestolnice
Evrope 2016, ker… želim predstavljati vse
tiste, ki imajo Ljubljano radi in se v njej dobro počutijo.
Zaradi mene je Ljubljana … samo še bolj vesela in nasmejana :)
Ob besedah Ljubljana, Zelena prestolnica
Evrope 2016 najprej pomislim na … zeleni
park Tivoli.
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Ob besedah Ljubljana, Zelena prestolnica
Evrope 2016 najprej pomislim na … vse tiste
še neuresničene želje in ideje, ki predstavljajo nove izzive in zavezo k nadaljnjim okoljskim izboljšavam in spodbudam za trajnostni razvoj.

Kristina Ina Novak,
Mestna uprava MOL

Jaz sem pravi obraz Zelene prestolnice
Evrope 2016, ker… sem vsak dan z njo. V
službi sem ji poponoma predana, doma
pazim, da jo ohranjam čisto, v prostem času
diham z njo – kjerkoli sem in kamorkoli grem,
pa naj bo to peš, s kolesom ali z avtobusom.

Obrazi Zelene prestolnice Evrope 2016 bodo celo leto širili zelena
sporočila. Sončen oktobrski dan so izkoristili za fotografiranje in
izmenjavo izkušenj ter pogledov na »zeleno«. Že januarja nas
bodo pozdravili na fotografski razstavi na Krakovskem nasipu.
Razstava bo vredna ogleda. Vabljeni!

Zaradi mene je Ljubljana … upam, da bolj
čista in zelena, prijazna in odprta.
Ob besedah Ljubljana, Zelena prestolnica
Evrope 2016 najprej pomislim na … prihodnost naših otrok, potem na vse nas, na rastline in živali in na vso naravo.

Mateja Tanko je bila na fotografiranju zelo sproščena.

Roman Verbič,

Ljubljanski potniški promet
Jaz sem pravi obraz Zelene prestolnice
Evrope 2016, ker… … ji prisluhnem, jo spremljam in se z njo razvijam. S svojim življenjskim stilom vam dajem pobudo, da postanimo vsi brez izjem varuhi njenega okolja.
Zaradi mene je Ljubljana … drugačna. Skupaj z njo vidim v prihodnost in v teku z drugimi sodelavci iščem rešitve zanjo.
Ob besedah Ljubljana, Zelena prestolnica
Evrope 2016 najprej pomislim na … zeleno,
na sprehode po stari Ljubljani in po Rožniku,
na moč teka in bistrost uma, na srednješolske dni in brezskrbnost misli… na mladost.

Kako zelo fotogenična je Jasna Dedivanović, boste videli že zelo kmalu.

Bilo je mrzlo jutro, zato smo se greli s toplim čajem in odejami.

URBAN
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Bivanju dajemo utrip.
Vašemu vsakdanu omogočamo
najugodnejšo energetsko oskrbo.

JP VODOVOD-KANALIZACIJA
Voda je naša skupna odgovornost.
Hvala, ker vam ni vseeno.

JAVNI JAVNI HOLDING LJUBLJANA
HOLDING
LJUBLJANA
Povezujemo zelena dejanja in trajnostne
odločitve – iščemo
in najdemo najboljše rešitve.

SNAGA SNAGA

Ljubljana je gotovo edina evropska prestolnica,
v kateri kante pojejo blues o nepremišljenem ravnanju s
hrano in v kateri komunalno podjetje razbija mit,
da je novo vedno boljše od starega ali že uporabljenega.

2016

INFRASTRUKTURA

ENERGETIKA
LJUBLJANA

14

URBAN

V Snagi se zavedamo, da je dobro in prav napraviti mnogo
več, kar se od nas zahteva. Zato bomo v letu 2016 še
močneje dvigali svoj glas proti hrani v smeteh, dokazali,
da je enkratno stvari uporabljati večkratno,
podpirali kritično in etično nakupovanje, predvsem pa
naše uporabnike spodbujali, naj zlasti cenijo tisto, česar
denar ne more kupiti.

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

LJUBLJANSKI
POTNIŠKI PROMET
LJUBLJANSKI POTNIŠKI
PROMET

Z otroki ga boste oboževali …
Napiši skupaj z nami na listek želja »V letu 2016 si želimo,
da bi po Ljubljani zapeljal električni vlakec!«
BUS te zapelje kamor koli želiš. Vedno.
Napiši skupaj z nami na listek želja »V letu 2016 si želimo, da bi
vsak meščan vključil BUS v svoj vsakdan!«

Zagotavljanje delovanja semaforjev z zelenim valom,
rdečo in zeleno lučjo, ter zeleno ekološko porabo
(LED tehnologija).

ŽALE JAVNO PODJETJE
ŽALE JAVNO PODJETJE
Pokopališče in park – večni počitek v mirnem
in zelenem okolju.

JHL in
javna
podjetja

LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA IN TRŽNICE

LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE
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Modro je biti zelen
Prav je, da nam ni vseeno. Tako za sočloveka, kot mater Zemljo, ki nam vsak dan ponuja
tisočero darov – zrak, ki ga dihamo, vodo, ki jo pijemo, sadje in zelenjavo, ki nas hranijo….
Z mislijo na njo ter vse, ki se bodo na naš Planet šele rodili, v svoje vsakodnevne rutine
vnesimo čim več trajnostno naravnanih praks in tako skupaj zgradimo zeleno prihodnost prihodnost odgovornega ravnanja z materialnimi in naravnimi viri.
Predloge zelenih dejanj javnih podjetij najdete v nadaljevanju. Izberite tiste, ki se vas najbolj dotaknejo in jih vzemite za svoje. Zeleno nosimo v srcu, kajti modro je biti zelen.

Veliko je načinov,
izbira je naša.

Daljinski energetski sistemi zagotavljajo
udobno oskrbo s toploto in zemeljskim
plinom: preverimo ali je mogoče objekt
priključiti na omrežje.
Na športne in kulturne prireditve v Stožice
in Tivoli prihajajmo z mestnim avtobusom,
saj je cena prevoza vključena v ceno
vstopnice.

Zbirajmo deževnico in z njo zalivajmo vrt,
travne površine in rože.
Upoštevajmo zlata pravila varčevanja z
energijo v času ogrevalne sezone: prilagodimo temperaturo prostorov, ustrezno
prezračujmo in ne zastirajmo ogrevalnih
teles.

Pijmo vodo iz pipe. Ob odhodu od doma
pa si natočimo stekleničko pitne vode.

Nevarnih snovi v gospodinjstvu ne kupujmo
na zalogo, uporabljajmo jih le, če je to res
potrebno, in vedno v skladu z navodili.
Stvari, ki jih potrebujemo samo občasno (npr.
orodje, oprema za taborjenje), si lahko izposodimo pri prijateljih in znancih. S tem si medsebojno
pomagamo, prihranimo pa tudi čas in denar.
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Razmislimo o svojem odnosu do posedovanja stvari. Nepremišljeno nakupovanje
ne prinaša zadovoljstva, občutka sreče in
izpolnjenosti.
Sledimo trendom, ki v večjih mestih narekujejo intermodalno potovanje: med drugimi
oblikami je to lahko tudi potovanje z avtobusom in zložljivim kolesom hkrati.
Upoštevajmo pravilo 10 sekund. Preden
izdelek nesemo na blagajno, se ustavimo
za 10 sekund in si postavimo dve vprašanji:
Zakaj to kupujem? Ali to potrebujem? Če ne
najdemo prepričljivega odgovora, izdelek
vrnimo na polico.

Vse tisto, česar ne potrebujemo več, lahko
podarimo, zamenjamo, prodamo ali odpeljemo v najbližji Center ponovne uporabe –
ljubljanskega najdemo na Povšetovi ulici 4.

Preverjajmo informacijo o kakovosti zraka,
ki so na voljo na mobilnem portalu
m.te-tol.si.

Cvetje za vse priložnosti lahko vse leto
dobimo v dveh poslovalnicah Plečnikove
cvetličarne, ki sta odprti vse dni v tednu.

V mesto potujmo brez stresa. Parkiranje
na parkiriščih P + R v Ljubljani je mogoče
za samo 1,2 € na dan, z vključenima dvema vožnjama z BUSi.

Uporabljajmo okolju prijazne sveče s
steklenim ohišjem. Številni svečomati s
steklenimi svečami so postavljeni tudi na
pokopališčih v upravljanju podjetja ŽALE.

Nakupujmo lokalno pridelano hrano na eni
izmed tržnic: Center, Moste, Bežigrad ali
Koseze: na spletni strani LPT pa preverimo
ponudnike, vse dogodke in obratovalne
čase.

Nevarni odpadki (zdravila, topila, olja in barve)
in embalaža ter ostanki hrane ne sodijo v
kanalizacijski odtok.

Omejimo uporabo pralnih in pomivalnih
sredstev, saj jih na splošno doziramo
preveč.

Več nasvetov in drugih koristnih informacij najdete v brošuri »Povezujemo
najboljše«, ki so jo izdala javna podjetja in Javni holding Ljubljana.
Ogledate si jo lahko na povezavi: www.jhl.si/publikacije/zloženke
ali pa pišite na naslov uredništva urban@jhl.si za brezplačen izvod.

URBAN
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Dvosmerna komunikacija prek spleta
U

KARMEN ŽIROVNIK

S

pletna komunikacija ima ključno
vlogo pri predstavitvi naziva Zelena
prestolnica Evrope 2016. Cilj spletne strani www.zelenaljubljana.si je spodbuditi čim več ljudi, da z nami soustvarjajo zeleno
družbo, hkrati pa spoznajo glavne aktivnosti
in dosežke Mestne občina Ljubljana. Spletna
stran je prilagojena tudi osebam z oviranostmi.

Na spletni strani tako spoznamo, zakaj je
Ljubljana postala Zelena prestolnica Evrope
2016, se seznanimo z zelenimi dejstvi, spremljamo zelene dogodke ali preberemo zanimive in poučne zapise v rubriki Blog. Ker se
zavedamo pomena odgovornega in okolju prijaznega delovanja, izpostavljamo rubriko Bodi
zeleno aktiven, v kateri lahko vsak z majhnimi
spremembami prispeva k izboljšanju kakovosti
življenja v Ljubljani.

Obiskovalce spletne strani vabimo, da se
aktivno vključijo v kampanjo. Na družbenih
omrežjih Facebook ali Instagram Mestne občine Ljubljana lahko dokumentirajo svoje zelene zaobljube in jih objavijo na enem izmed
družbenih omrežij s # (hashtagom) #ljzate ali
#zelenaprestolnica2016. Fotografije bodo objavljene tudi na spletni strani.

VABLJENI K OGLEDU SPLETNE STRANI WWW.ZELENALJUBLJANA.SI.

Četrtne skupnosti - zeleni ambasadorji
V ekipi Zelene prestolnice Evrope smo prepričani, da bomo z dobro usklajenim delovanjem prišli do velikih uspehov v letu, ko bo Ljubljana
Zelena prestolnica Evrope 2016. V projekt bodo tako vključene tudi četrtne skupnosti, ki intenzivno pripravljajo pester program. V času zelenega
ambasadorstva, ki bo trajal tri tedne, bo vsaka četrtna skupnost pripravila številne dejavnosti, ki bodo še dodatno podprle projekt Zelene prestolnice Evrope 2016.
Četrtna skupnost Črnuče bo prvi zeleni ambasador projekta Zelene prestolnice Evrope 2016.
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Zelene ideje horoskopa prispevala Karmen Žirovnik.

Horoskop
Od leta 2016 pričakujemo veliko. Zasvetile bodo zelene luči in naše misli se bodo
usmerile k Zeleni prestolnici Evrope 2016. Ljubljana bo polna srečnih in prijaznih ljudi.
Tudi vam bo leto bolj naklonjeno. In ker vemo, da že nestrpno čakate, da boste svoje ideje, načrte in pozabljene ljubezni lahko ponovno obudili, smo pogledali, kaj vam
svetujejo zvezde. Vsekakor pa ne spreglejte zelenih idej, ki naj bodo dodatna motivacija k še boljšemu poteku zelenega leta.

OVEN
Delovna vnema bo naslednje leto na vrhuncu. Vzemite si čas za premislek, kako naprej na poslovnem področju.
Morda je čas za spremembo ali napredovanje.

OVEN

Zelena ideja: Da boste obvladali stresne situacije, bodite aktivni. Predlagamo sprehod ali tek po Poti spominov
in tovarištva, ki je z več kot 7.000 drevesi in spominskimi obeležji najdaljši mestni drevored.

BIK
Vas res ni lahko spraviti iz tira, saj imate trdne živce in velik smisel za humor. Naslednje leto bodo v ospredju
odnosi z nadrejenimi ali drugimi avtoritetami. Dobro se boste razumeli.
Zelena ideja: Da boste na delo prihajali bolj srečni, se namesto z avtom odpravite s kolesom. Če nimate svojega
kolesa, je sistem izposoje koles BicikeLJ prava izbira!

BIK
DVOJČKA
Pripravljeni boste na večje odgovornosti. Skupinski projekt vam bo pisan na kožo, zato se mu ne izmikajte.
Povsem verjetno je, da boste postali del nove ekipe in se boste morali povezati z novimi ljudmi.
Zelena ideja: Spoznajte nove sodelavce in jih povabite na domače kosilo. Če ne živite v hiši, lahko svoj vrtiček
naredite tudi na svojem balkonu. Kaj je boljšega kot domač paradižnik ali fižol.

DVOJČKA
RAK
Kaže, da se boste letos več družili s sodelavci in si prek novih poslovnih poznanstev zagotovili podporo, ki jo
potrebujete za napredovanje. Uspešni boste!

RAK

Zelena ideja: Napredovanje lahko proslavite s piknikom! Povabite prijatelje v prijetno zeleno oazo mesta - ob
RIC Sava, kjer je na voljo kar 10 piknik prostorov.

LEV
Odprle se bodo nove priložnosti. Nedvomno ste si jih zaslužili in najbrž tudi sami ustvarili s preteklim trdim
delom, zato bodite ponosni sami nase. Počistite stare grehe in zadihajte na novo.

LEV

Zelena ideja: Pri preurejanju doma, odnesite odvečne stvari v Center ponovne uporabe. Slovenci namreč letno
zavržemo (in ne podarimo, zamenjamo ali prodamo) ogromno še uporabnih stvari, kar je neodgovorno do
okolja, kot tudi do tistih, ki so te izdelke, običajno za mizerno plačilo, izdelali.

URBAN
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PAMETNO RAVNANJE Z ODPADKI

Odprtje razstave Ljubljana. Zate. 2016
na Krakovskem nasipu.

Dogodek ob prevzemu naziva LjubljanaZelena prestolnica Evrope 2016
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Otvoritvena slovesnost Ljubljana – Zelena
prestolnica Evrope 2016
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Razglasitev Zelene prestolnice Evrope za
leto 2018

NOSILCI NAZIVA ZELENI AMBASADOR

TRAJNOSTNA MOBILNOST
IN SKRB ZA KAKOVOST ZRAKA

T

SEPTEMBER

ZELENE POVRŠINE

P

21

30

23

16

9

2

S

24

17

10

3

Č

25

18

11

4

P

26

19

12

5

S

ČS Dravlje

ČS Bežigrad

ČS Šentvid

27

19. 9.- 9. 10. 2016

29. 8.- 18. 9. 2016

8. 8. – 28. 8. 2016

18. 7. – 7. 8. 2016

13

6

N

20

PRILAGAJANJE
PODNEBNIM SPREMEMBAM

29

22

15

8

1

T

ČS Rožnik

28

21

14

7

P

NOVEMBER

BIODIVERZITETA IN ČEBELE

27

20

13

6

T

28

21

14

7

S

29

22

15

8

1

Č

30

23

16

9

2

P

31

24

17

10

3

S

25

18

11

4

N
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ČS Šiška 21. 11. – 11. 12. 2016
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EKO-INOVACIJE, ZELENA
DELOVNA MESTA TER TRAJNOSTNO
LOKALNO UPRAVLJANJE

Ljubljana zaključuje svoje zeleno leto.
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TRAJNOSTNI TURIZEM

Zelene ideje horoskopa prispevala Karmen Žirovnik.

DEVICA
Bolj družabni boste in manj strogi do sebe ter do drugih. Prepustite se zabavi in uživanju, saj ni vse samo
posel. Po dolgem času obiščite prijatelja ali prijateljico, ki vam veliko pomeni.

DEVICA

Zelena ideja: Ne izpustite ljubljanskega maratona. Trenirajte v Tivoliju, na Golovcu, na RIC Savi ali Poti spominov in tovarištva. Seveda lahko v Ljubljani kjerkoli najdete zeleno površino, saj imamo kar 542 m2 javnih
zelenih površin na prebivalca.

TEHTNICA
Zelo zaposleni boste tako doma kot v službi. Bolj kot se boste trudili dokončati tekoče naloge, več se jih bo
nagrmadilo na vašo delovno mizo. Leto bo primerno za potovanja.

TEHTNICA

Zelena ideja: Če finančno potovanj ne boste zmogli, se odpravite v naravo. Ljubljana živi v stiku z naravo, zato
idej ne zmanjka. Knjižnica pod krošnjami, druženje na nabrežjih Ljubljanice, rekreacija na Rožniku ali pohodi na
Šmarno goro vas bodo osrečili.

ŠKORPIJON
Bolj družabni boste, vzeli si boste več časa za prijatelje in za partnerja. Kaže, da boste dokončali pomemben
projekt in se zato veselili novih načrtov.
Zelena ideja: Če se na delo vozite z avtomobilom, se mestni gneči lahko izognete s parkiranjem na P+R. V
Ljubljani je delujočih že 5 takih parkirišč.

ŠKORPIJON
STRELEC
Začeli se boste bolj zavedati pomena odgovornosti. Tako v službi kot pri študiju boste začeli trdo delati, zato
da bi svoje naloge uspešno opravili in naredili vtis na druge.
Zelena ideja: Odgovorni bodite tudi do okolja. Če jih še ne, začnite ločevati odpadke, saj z doslednim ločevanjem
odlagamo manj odpadkov in tako znižujemo ceno ravnanja z njimi, kar se pozna tudi na naših položnicah.

STRELEC
KOZOROG
Ne ustavite se pred ovirami, ki se bodo znašle na vaši poti. Ne glede na to, za kaj gre, verjemite vase in v svoje
delo. Zakaj bi vrgli puško v koruzo, ko ste že toliko naredili za uresničitev svoje zamisli?

KOZOROG

Zelena ideja: Nadihajte se svežega zraka in razmislite o rešitvah. Odpravite se v gozd in si naberite moči za
naprej. V Ljubljani to ne bo težko, saj kar 46 % celotne površine pokriva gozd.

VODNAR
Če ste bili do zdaj vajeni delati bolj sami zase, se boste v tem letu morali bolj posvečati sodelovanju. Vzemite si
več časa zase in za svoje bližnje.

VODNAR

Zelena ideja: Če radi dobro jeste, priporočamo kakšno jed iz knjižice Okusi Ljubljane. V njej so na novo zaživele
tradicionalne jedi, pripravljene na sodobne načine. Jedi, ki jih lahko poskusite v številnih restavracijah v mestu,
so pripravljene iz sestavin lokalnega izvora, so brez umetnih dodatkov in so izredno priljubljene.

RIBI
Če veliko sanjarite, vam bo leto 2016 hitro sporočilo, da morate nekaj spremeniti. Začutite trdna tla pod nogami in aktivnejše posezite v svoje življenje. Kdaj pa kdaj je treba sprejeti tudi kakšno odločitev.

RIBI
2222 URBAN

Zeleno priporočilo: Ob športnih aktivnostih pijte veliko vode, najbolje iz pipe ali enega izmed bližnjih pitnikov.
Voda v Ljubljani je namreč povsem naravna in je ni treba obdelati s tehnološkimi postopki.

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Čar začimb
Začimbe dajejo življenju čar. Še posebej, če nas prijetno
ogrejejo ali osvežijo, napolnijo z energijo, nežno zazibajo v
krepčilen spanec ali nam s svojim omamnim vonjem pričarajo
nepozabno vzdušje. So tudi naravno zdravilo za marsikatero
zdravstveno nadlogo ali srčno zadrego. Ko z njimi vzpostavimo ljubeč odnos, začimbe postanejo naše zveste prijateljice
in zaveznice.

Z

imskih mesecev, predvsem pa prazničnega decembra, si ne znamo
predstavljati brez omamnih vonjav,
ki jih jedem in napitkom dajejo začimbe
kot so cimet, klinčki, piment, pomarančna
lupinica, janež in ingver. Začimbe, ki se priležejo tako dišečim zimskim napitkom, kot
prazničnemu pecivu in drugim dobrotam,
so izbrane z namenom. Te začimbe namreč
učinkujejo protibakterijsko in protivirusno,
poleg tega ogrevajo in imajo tudi antioksidativno delovanje. Ko pritiska mraz in je naš
imunski sistem v slabšem stanju kot sicer,
vse te začimbe še kako potrebujemo.

Začimbna mešanica za tople
napitke:

Uživanje začimb v dobri družbi njihovo učinkovanje samo še okrepi, zato si v prazničnem in zimskem času vzemite čas za dišeča
razvajanja z ljudmi, ki so vam še posebej pri
srcu. Le ščepec prave kombinacije in - užitek
bo zagotovljen!

tudi na zalogo.

Za takšne in drugačne priložnosti smo za vas
v knjigi Ščepec ustvarjanja izbrskali odlično
začimbno mešanico za tople napitke.

- 2 žlici posušene pomarančne lupinice
- 1 žlica zdrobljenega šipka
- 1 žlica koriandrovih semen
- ½ žlice klinčkov
- ½ žlice koščkov cimeta
- ¼ žlice pimenta
- ¼ žlice brinovih jagod
Začimbni koncentrat lahko pripravimo

Med prazniki pojemo več kot navadno, zato
za pecivo izberimo začimbe, ki omilijo posledice tovrstnega grešenja. Cimet in ingver
znižata glikemični indeks, rožičeva moka pa
vrne minerale, ki jih je za svojo presnovo
porabil sladkor. Svoje najbližje lahko v predprazničnem času razveselite s slastnimi

piškoti s cimetom in ingverjem:
Sestavine:
- 2 skodelici in pol (poljubna velikost)
univerzalne moke
- čajna žlička mletega cimeta
- 2 čajni žlički mletega ingverja
- čajna žlička sode za peko ali pecilnega
praška
- četrt čajne žličke muškatnega oreščka
- četrt čajne žličke nageljnove žbice
- četrt čajne žličke soli

Recept za kuhano vino:

- 6 čajnih žlic masla sobne temperature

- 1 liter kakovostnega črnega vina

- pol skodelice rjavega sladkorja

- 1/2 litra vode

- 2 čajni žlički sladkornega sirupa

- 2 žlici začimbne mešanice

- 3 decilitre vode

Če uporabljamo začimbe v koščkih, jih damo
v mrzlo vodo in kuhamo toliko časa, da se
približajo točki vrelišča. Če katere od začimb
nimamo v koščkih in bomo raje uporabili
mleto, jo damo v vodo šele takrat, ko zavre.
Šele takrat dodamo vino in kuhamo, dokler
se ne približa točki vrelišča. Vino ne sme vreti, sicer bo alkohol izhlapel in tudi okus se bo
spremenil.

Priprava:

Če začimbe predolgo pustimo v vinu, bo
pijača grenka, zato je treba kuhano vino
precediti takoj, ko smo zadovoljni z močjo
arome.
Sladkamo na koncu! Po želji lahko dodamo
še pomarančni sok.
*Vir: Sanja Lončar, Sabina Topolove, Marija Kočevar:
ŠČEPEC USTVARJENJA, Kako od začimb dobiti največ

Moko stresite v skledo in ji dodajte cimet,
ingver, sodo za peko ali pecilni prašek, muškatni orešček, nageljnovo žbico in sol. V
drugi skledi z električnim mešalnikom zmešajte maslo in rjavi sladkor, da nastane kremasta zmes, ki ji dodate še sladkorni sirup.
Zmes z maslom potem primešajte mešanici
moke in začimb. Počasi (malo po malo in ne
vse naenkrat) dodajate vodo, tako da nastane bolj kompaktno, a še vedno lahko testo.
Testo razvaljajte in s pomočjo modelčkov
za piškote, najrazličnejših oblik in motivov,
oblikujte piškote. Pečico segrejte na 180
stopinj Celzija, pekač obložite s papirjem
za peko in nanj položite piškote. Pecite jih
približno 10 minut – čas pečenja prilagodite tipu pečice. Najbolje je, da piškote ves
čas spremljajte in jih iz pečice odstranite,
ko postanejo ravno prav rjavi. Ko se malo
ohladijo, jih lahko potresete še s sladkorjem
v prahu in jih postrežete svojim najdražjim.
URBAN
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IZOBRAZEVANJE

MLADI ZMAJI

ustvarjamo mrežo ustvarjalnih središč,
kjer mladi aktivno preživljajo svoj prosti čas.
Ko Mladi zmaj stopi korak naprej,
naredi to v velikem slogu in z močnim učinkom.
V mestu mladih želimo skupaj z mladimi puščati
zelene stopinje, ki bodo omogočale krepitev,
rast in razvoj vseh prebivalcev!
Mladi zmaj ustvarja zeleni družbeni odtis in
mladinski položaj!

Povsod v mestu … zeleno.

MESTNA KNJIŽNICA
LJUBLJANA

LJUBLJANSKI VRTCI

Iz malega zraste veliko;
iz malih otrok zrastemo v velike
(no, včasih v velike otroke, včasih pa tudi ne),
iz malih dreves zrastejo velika drevesa
(no, včasih jim kaj polomi veje in izruva korenine),
iz malega mesta zraste veliko mesto
(ja, ne samo veliko, temveč tudi prijazno in zeleno),
iz malih skrbnikov zelenega mesta bomo zrasli v velike skrbnike
(to pa zaprmej!)

Edino, kar ločujemo, so odpadki.
Vse ostalo združujemo, integriramo, inkluziramo.

CENTER JANEZA LEVCA
LJUBLJANA
LJUBLJANSKE OSNOVNE ŠOLE

Občutiti zeleno Ljubljano je živeti modro;
modro je čutiti zeleno.

2016

CENE ŠTUPAR
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Da Ljubljana zelena je,
veliko so ljudje učili se.
Pot vodila jih je tudi do nas, kjer so na
kakovosten način preživeli svoj čas.
Naj tudi v bodoče bo tako;
VSE ZELENO IN LEPO!

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Prekrškovni
organ

MESTNO REDARSTVO

Na Mestnem redarstvu uporabljamo le okolju prijazna osebna vozila. Poleg
vozil VW na metan / CNG in koles uporabljamo tudi električno vozilo Renault
ZOE. Naša skrb za čisto in zeleno okolje se kaže tudi tako, da kljub nezadovoljstvu skrbnih lastnikov jeklenih konjičkov poskrbimo, da so ustrezno nagrajeni,
ko za njihovo parkiranje uporabijo zelenice in zelene površine, poskrbimo pa
tudi za odstranitev zapuščenih oziroma odsluženih vozil, parkiranih na javnih
površinah.

INŠPEKTORAT

Malo ulico smo že lani ozelenili z
vertikalnim vrtom, ki je v sivo okolje privabil čebele in ptice.
V letu, ko bo Ljubljana zelena prestolnica, bomo
počitniško varstvo med poletnimi počitnicami obarvali
močno zeleno - gozdna pedagogika, vrtnarjenje in vrtičkarjenje
bo okvir, ki ga bomo nadgrajevali z opazovanjem rastlin in živali,
se urili v plezanju po drevju in poskusili vzgojiti in nabrati toliko
zdravilnih zelišč, da nas bo čajček iz njih grel celo dolgo zimo.

MALA ULICA

ŠPORT LJUBLJANA

Naj v letu 2016 šport in narava delata
skupne korake na poti do odličnega počutja in
zdravega okolja.

Šport
rekreacija

Svet je lep, a Ljubljana je najlepša. Zato smo aktivno skrbeli tudi sodelavci Inšpektorata, v času izvajanja naziva Zelene prestolnice Evrope
2016 pa bo naša vloga prišla še bolj do izraza. Poskrbeli bomo, da bo
Ljubljana v kar največji meri očiščena vseh nepotrebnih oglaševalskih
tabel, ki ovirajo varno pot, da bodo odkrita skrita črna odlagališča odpadkov ter skrbeli, da bodo javne in zelene površine ostale urejene
ter čiste.

URBAN
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Prazniki trajnostno
Naj bo pomembno to,
kar šteje, ne pa tisto,
kar se šteje.

U

nina SANKOVIČ
foto: arhiv SNAGE

Obdarovanje je starejše od pisane besede
in je oblika neverbalnega sporočanja, ki
izhaja iz temeljnih človeških potreb. Z darilom izražamo pozornost, naklonjenost,
hvaležnost, ljubezen in podporo. Etnologi
pravijo, da obdarovanje v decembru pomeni simbolno obnavljanje ali utrjevanje naših
medčloveških vezi.
Željo po obdarovanju lahko uresničimo na
veliko različnih načinov – lepo bi bilo, če bI
lahko pri izbiri daril sprejemali takšne odločitve, ki koristijo mnogim, ne samo obdarovancu.
Namesto materialnih daril podarjajte doživetja (ogled gledališke predstave, obisk koncerta, nočno sankanje, tečaj jahanja, ure joge ali
boksa, kuharski ali slaščičarski tečaj itd.).
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Tudi dedek Mraz in Božiček sta postala bolj
trajnostna ter otroke osrečujeta z vstopnicami za živalski vrt, ogled lutkovnih predstav,
obisk bazena, igralnice na Mali ulici ... Lepo
darilo za otroka je lahko tudi skupna družinska aktivnost po njegovi želji ali zabava v pižami, na katero lahko povabi tudi prijatelje iz
vrtca ali šole.
Če želite podariti knjigo ali igračo, jo lahko
kupite iz druge roke - Center ponovne uporabe na Povšetovi 4 ima odlično izbiro igrač
(tudi takšnih, ki jih v trgovinah danes ne najdemo več). Z izbiro rabljenih izdelkov koristite sebi, drugim in planetu: prihranite denar,
podprete delovna mesta za težje zaposljive
in ohranjate naravne vire.
Ali poznate Krilca? To so darila mogočne
sorte. Čudovito lepa so in koristna, pa
čeprav jih ne morete prijeti. Z njimi ne
opravite še enega nakupa, temveč naredite nadvse dobro delo. Vašega denarja ne
dobi tovarna, temveč bitja v stiski. Obdarovanec prejme lično oblikovano čestitko
z originalno ilustracijo, darovani denar pa
gre v celoti za enega od dobrih namenov, ki
ga izberemo sami – pomoč otrokom, brez-

domnim živalim, odstranjevanje min …
S podarjanjem lokalno pridelanih prehrambenih izdelkov lahko razveselite celo
družino, vsekakor pa takšno darilo ne bo
pristalo med zavrženimi rečmi. Poleg olja,
medu, mesnin, marmelad itd. lahko podarite začimbe, solni cvet, čokolado ali kavo iz
pravične trgovine, oreščke, kakšna t. i. su-

perživila (acai ali goji jagode, alge). Seveda
imejte v mislih, da morajo biti izdelki všeč
obdarovancu, ne pa vam (četudi se vam zdijo še kako zdravi in koristni).
Svojo naklonjenost lahko izrazimo tudi z
darili, ki smo jih izdelali sami. Ljubko in nedvomno okusno darilo je mešanica za peko
piškotov. To je krasno darilo za sladkosnede
prijateljice in prijatelje, ki so zelo zaposleni
ali pa niso preveč gospodinjski tipi.
Za 'piškotke iz kozarca' potrebujete litrski
stekleni kozarec, 300g moke, 130g rjavega
sladkorja, 100g mletih orehov (tudi lešniki
in mandlji so v redu), 100g naribane temne
čokolade in čajno žličko cimeta ter ingverja.
Kozarec po plasteh napolnite s sestavinami,
ga okrasite s trakom in dodajte navodila za
peko piškotov.

Trajnostni december
v kuhinji

npr. olupke korenja, ovenelo zelenjavo, liste čebule (brez zunanjih rjavih listov), ostanke korenaste zelenjave. Ko imamo čas, zamrznjene koščke zelenjave stresemo v posodo, prelijemo z mrzlo vodo, dobro solimo in dodamo začimbe in zelišča. Počasi kuhljamo 30 minut in
vsebino precedimo skozi cedilo.

Kaj storiti s pire krompirjem, ki ostane po
kosilu ali večerji? Lahko pripravite slane palačinke, zraven pa postrežete pečenko, ki je
ostala od prejšnjega dne.
Za slane palačinke potrebujete mleko, jajce,
nariban sir, kislo smetano, pire krompir in
sol ter poper. Vse sestavine zamesite v ne
preveč gosto testo. Ponev segrejte, naoljite
in vanjo vlijte zajemalko testa. Palačinko pecite na obeh straneh toliko časa, da porjavi.
Pri lupljenju zelenjave olupke navadno zavržemo, lahko pa jih tudi koristno uporabimo
in pripravimo zelenjavno jušno osnovo. Najpreprostejši način za pripravo jušne osnove
je, da imamo v zamrzovalniku vedno pripravljeno “jušno vrečko”. To je lahko plastična
vrečka (ali posodica), v katero spravljamo

URBAN
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ZDRAVJE

ZAVOD ZA OSKRBO
NA DOMU
ZAVOD ZA
OSKRBO NA DOMU

Na Kodeljevem se obnovljena vila Urška lesketa,
ki starejšim je namenjena. Pred njo cvetlični park stoji, da
mimoidoči se lahko spočije in se pomiri. S kolesi in ekološkimi
avtomobili skrbimo za okolje, z oskrbo na domovih pa, da
vam bo življenje bolje. Pridite in obiščite nas vsi,
ki potrebujete nekaj pomoči, da boste na
domu živeli kvalitetno
in brez skrbi.

2016

LEKARNE LJUBLJANA
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Sodelavci
vsak dan skrbimo za zdravje ljudi in za zdravo okolje.
Prav tako z urejanjem zelenih površin, uporabo okolju prijaznih avtomobilov, s spoštovanjem uredbe o
zelenem javnem naročanju in uvajanjem
brezpapirnega poslovanja (e-računi, e-recepti)
zvišujemo kakovost bivalnega okolja Ljubljančanov.
Želimo vam zdravo in zeleno 2016!

LEKARNA LJUBLJANA

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Trajnostni koraki in napori članov velike mestne družine so pripeljali Ljubljano
do laskavega naziva Zelena prestolnica Evrope 2016. Veliko je bilo že narejenega, še več zelenega bo uresničenega v prihodnosti. Sprehodite se po Urbanu in
preberite zelene misli, slogane, pesmice, skovanke, s katerimi so sodelavke in
sodelavci ozelenili drevesa Urbana.

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

ZELENO, KI TE HOČEM ZELENO
Sprehodi so priljubljen del sobivanja med vami in psi.
Poskrbite, da za vami ostane naša Ljubljana enako zelena
kot prej, zato naj bo vrečka za iztrebke obvezen »rekvizit«
pri sprehodu! V naši ambulanti pa poskrbimo za njihovo
zdravje in dobro počutje.

VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA

Zdravje

Našo zeleno ekološko naravnanost zagotovo potrjuje v letošnjem letu zaključena prenova enote Bežigrad, ki je dokaz,
da pri prenovah stavb težimo k energetski varčnosti in ustrezni
gradnji. Zeleni pa smo tudi v tem, da je zelena barva naše
celostne podobe, ki nas predstavlja in širi našo
prepoznavnost, v zadnjem času vse bolj tudi preko naših meja.
In če velja za zeleno barvo, da pozitivno vpliva na boljšo
komunikacijo, simbolizira naravo in mladost, pospešuje
dovzetnost, sposobnost izražanja in posredovanja, nevtralnost
in prilagodljivost; pomaga pri razvijanju sposobnosti
odpuščanja, zaupanja in sočutja, potem bomo te pozitivne
vplive s pridom ohranjali tudi pri našem delu v prihodnosti, v
skrbi za zdravje in dobro počutje prebivalcev zelene prestolnice
Evrope 2016.

VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA

URBAN
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Odličen
ljubljanski med

V

sklopu projekta Zelena prestolnica
Evrope 2016 smo odprli čebeljo pot,
ki povezuje različne ustanove, povezane s tradicijo čebelarjenja v Ljubljani ter
ponudnike medu in čebeljih izdelkov. Zasnovana je kot učna pot, kjer se bodo prebivalci Ljubljane in drugi zainteresirani lahko
seznanjali z dediščino čebelarstva v našem
glavnem mestu in pomenu čebel za naše
preživetje.

Hruške,
jabolke, slive …
v javnem
sadovnjaku MOL

O

dprli smo prvi javni sadovnjak v Mestni občini Ljubljana, ki je urejen ob
Poti spominov in tovarištva na Grbi.
Posajenih je skupaj 108 sadik sadnega drevja
od jablan in hrušk do jerebike, kutine in kakija.
Glede na raznolikost sadnih vrst in sort, bo
sadje na razpolago od sredine poletja do pozne jeseni, oskrba teh dreves pa bo naravi
prijazna. Sadovnjak bo odprt za meščane in
druge obiskovalce mesta, bo pa prijetno okolje tudi za čebele in druge živali, ki se bodo
tam počutile kot doma.

U

KARMEN ŽIROVNIK

Decembrsko
vzdušje v Ljubljani

P

raznične lučke so prižgane in prav lepo je
poklepetati s prijatelji in znanci ob toplem
čaju ter sladkih mandljih. Ker želimo, da
smo v decembrskem času vsi zeleni in trajnostni, smo tudi letos pripravili vračljivo embalažo.
Ob naročilu toplega napitka za vračjivo embalažo položimo kavcijo, ki jo ob vračilu lončka dobimo nazaj. A to je Lonček, ki ga bo zagotovo želel
vsak odnesti s seboj domov.
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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Kjer je dom,
je srce.
Zato nas družita in povezujeta srčnost ter
ljubezen do narave in našega mesta.

Naziv Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016
pomeni izjemno čast, a hkrati tudi zavezo,
da sledimo zastavljenim ciljem in še naprej širimo
zavedanje o pomembnosti trajnostnega razvoja.

11.
01.
2016
ob 17. uri
pred Mestno hišo
v Ljubljani.

Vabljeni na dogodek

LJUBLJANA.

Zelena zate.
Ob prevzemu uradnega naziva
Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016
bomo skupaj prižgali zeleno luč.
Veseli vas bomo!

www.zelenaljubljana.si
#ljzate
#zelenaprestolnica2016

URBAN
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SLOVENSKO
MLADINSKO GLEDALIŠČE SLOVENSKO

Kultura

tudi v svinčenih časih ljubi zeleno.

MLADINSKO GLEDALIŠČE

Nazaj k zelenemu, naprej k zgodovini!

MEDNARODNI
MGLC praznuje trideset let, bomo v park s sveže zelenim programom Tivolski forum GRAFIČNI
povabili vse, ki vas zanima dialog z zgodovino, druženje z umetnostjo, pohajkovanje po
LIKOVNI
naravi, sproščujoča rekreacija … Med drugim je v našem gradu živel tudi
maršal Radetzký, zaslužen tudi za to, da je Park Tivoli odprl meščanom
CENTER
Ljubljane, in bi leta 2016 praznoval dvesto petdeset let,
V Parku Tivoli prebiva ne speč, ampak zelo živ baročni lepotec
Grad Tivoli, v katerem domuje Mednarodni grafični likovni center. V letu 2016, ko

zato pridite v Zeleno srce mesta!

2016

KINO ŠIŠKA
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Vrabec v kavarni,
pa čebele na strehi,
slišiš kitare?

KINO ŠIŠKA

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

KINODVOR

KINODVOR – človeku in okolju prijazen mestni kino

Ogljikov dioksid, ki ga izdihavamo, deluje kot toplogredni plin.
Pri telesni aktivnosti je njegova količina večja, pri počasnem,
umirjenem dihanju, značilnem za gledanje filmov, pa je lahko tudi
za tretjino manjša. Dobri rezultati izdihanega zraka v Kinodvoru so
rezultat programske uravnoteženosti in blagodejnih učinkov prijazne ekipe.
A pozor! V noči erotičnega filma je možnost povečanja ogljikovega
dioksida večja, zato spremljajte merilce zraka ob vstopu v
kinodvorano. Na Valentinovo vstopate v kino
na lastno odgovornost!

MUZEJ IN GALERIJE
MESTA LJUBLJANE

s posebno stekleničko Muzejska voda – voda za prihodnost,
izdelano v sodelovanju z Javnim podjetjem Vodovod-Kanalizacija,
opozarjamo na pomen vode za naša življenja ter skupaj z aktualno
razstavo v Mestnem muzeju VODA slavimo vodno bogastvo Ljubljane. Leto 2016 bo pri nas zaznamovala velika razstava svetovno
znanega brazilskega fotografa Sebastia Salgada GENESIS, ki govori
o našem planetu in razumevanju, zakaj ga moramo ohraniti za naše
zanamce. Zemlja je najlepši planet našega osončja. Bo tak tudi ostal?

Narava je stalna spremljevalka predstav v

LUTKOVNEM
GLEDALIŠČU LJUBLJANA.

Žabe, ribe, lisice in drugi junaki, ki sestavljajo našo zeleno
druščino, se dobro počutijo na gledališkem odru z gozdom
v ozadju, listjem po tleh in vejami v laseh.

LUTKOVNO
GLEDALIŠČE
LJUBLJANA

PIONIRSKEM DOMU, saj si želimo, da se vsi počutijo domače in ljubeče v ustvarjalnem in
sproščenem okolju. Pri nas sta doma tradicija in kultura.

Programska usmeritev

FESTIVALA LJUBLJANA

je zasnovana tudi na recikliranju ustvarjalnosti,
ki je nastala pred desetletji in stoletji.
Postopek njene realizacije pričenjamo z ločevanjem uporabnega od tistega,
kar bi bilo potrebno trajno zavreči,
do konca pa ga izpeljemo s procesom, ki novim generacijam
umetnic in umetnikov daje priložnost,
da staremu in že uporabljenemu vdahnejo novo življenje.

Kultura

Zelena je NAŠA barva.
Je barva stabilnosti in vzdržljivosti. K temu stremimo tudi v

FESTIVAL LJUBLJANA
URBAN
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Okusi Ljubljane

Blagovna znamka Okusi Ljubljana je nastala s sodelovanjem Turizma Ljubljana in prof. dr.
Janeza Bogataja. Z njo smo želeli povečati prepoznavnost tradicionalnih ljubljanskih jedi,
jih vrniti v redno kulinarično ponudbo gostiln in na ta način žlahtne ljubljanske okuse ponovno približati ljudem.
U

nina KOSIN

Ljubljanske skutne
palačinke s pehtranom
1. Iz navedenih sestavin razmešamo s
šibo ali električnim paličnim mešalnikom gladko testo za palačinke, ki naj
pol ure počiva.

Utrinek z doživljajskega vodenja Okusi Ljubljane. (foto: BOBO)

Kulinarična ponudba Ljubljane je bila od nekdaj raznovrstna. Slovenija in Ljubljana se namreč nahajata na stičišču različnih kulinaričnih
svetov. V slovenski kuhinji se v prvi vrsti odražajo vplivi kuhinj Sredozemlja, alpskega sveta in Panonske nižine. V novejšem času so se jim
opazno pridružili še vplivi balkanske ter nekaterih drugih mednarodnih kuhinj. Stičišče Slovenije je skozi leta razvilo svojstveno kulinarično dediščino, ki jo danes v Ljubljani pod znamko Okusi Ljubljane
ponuja kar 30 gostinskih lokalov.
Gastronomsko ponudbo spremlja tudi knjiga »Okusi Ljubljane, Od
nekdaj jedi so ljubljanske slovele - Z Ljubljančani za vsakdanjo in
praznično mizo«, katere avtor je prof. dr. Janez Bogataj. V knjigi je
predstavljena zgodovina kulinarične ponudbe v Ljubljani in njeni
okolici, zgodbe, ki spremljajo posamezne jedi, in recepti za njihovo
pripravo. Na koncu so navedeni gostinski lokali, kjer so jedi pod blagovno znamko na voljo kot del redne ponudbe. Poleg knjige smo za
domače in tuje goste izdali tudi krajši turistični vodič Okusi Ljubljane,
z recepti tradicionalnih ljubljanskih jedi in seznamom ponudnikov.
Okusi Ljubljane so še posebej navduševali tuje goste, ki so obiskali
Ljubljano, zato smo se odločili, da blagovno znamko nadgradimo še
z doživljajskim vodenjem. Izkušeni vodniki goste popeljejo na spoznavanje sodobne kulinarične ponudbe Ljubljane po petih različnih
restavracijah oz. kavarnah. Ob pokušanju tradicionalnih ljubljanskih
jedi in pijač, gostje spoznavajo tudi pestro zgodovinsko izročilo ter
si na poti ogledajo tržnico, Krakovske vrtove in druge s kulinariko
povezane lokacije po mestnem središču Ljubljane.
Redna vodenja potekajo vsako sredo in soboto ob 12. uri (izhodiščna
točka je TIC Ljubljana, ob Tromostovju), za naročene skupine pa ob
poljubnih terminih.
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2. Ponev z debelim dnom segrejemo,
pokapamo z nekaj kapljicami olja ali
maslom, vlijemo zajemalko testa in z
obračanjem ponve raztegnemo testo
po celotni površini. Ko se palačinka loči
od dna, jo obrnemo in spečemo še na
drugi strani.
3. Iz navedenih sestavin zmešamo nadev in z njim namažemo palačinke.
4. Palačinke zvijemo in jih zlagamo v
namaščen ognjevarni pekač. Če je pekač ožji, vsako palačinko poševno prerežemo na polovico. Ob večjem številu
palačink, jih zlagamo tudi v dveh ali več
plasteh.
5. Zložene palačinke prelijemo z jajčnim
prelivom in jih pečemo v pečici 30 minut
na 200 °C. Pečene palačinke lahko serviramo še dodatno potresene s sladkorno moko.

Sestavine
Testo za palačinke
1/2 l mleka
2–3 jajca
1 žlica sladkorja
25 dag mehke moke
sol
maščoba za pečenje
(olje ali maslo)
Skutni nadev s
pehtranom
25 dag skute
1–2 jajci
2 dl sladke smetane
1 šopek oskubljenega
sesekljanega pehtrana
2 žlici sladkorja
1 žlica drobtin
ščepec soli
Jajčni preliv
1 dl sladke smetane
1 jajce
ščepec soli

ZAGOTOVITE
SI PRIHRANKE
TUDI TO ZIMO.

0,3091 EUR/Sm3

0,2882*
EUR/Sm3

To zimo vas obdarujemo
že 1. 12. in to z dodatnim
znižanjem cene
zemeljskega plina.

• 080 2882 www.energetika-lj.si

*Cena brez DDV in dajatev. Cena velja do 31. 10. 2016.
URBAN
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GOSPODARSKEGA RAZSTAVIŠČA (GR).

Trajnostne stojnice so inovativen, multifunkcionalen, zelo prilagodljiv in varčen sistem za
dogodke in razstave: na poslovni borzi Conventa, ki privablja v Zeleno prestolnico ponudnike in kupce kongresnega turizma, na turističnem sejmu Alpe-Adria, kjer se predstavlja
tudi Osrednja Slovenija z Zeleno prestolnico, na sejmu Narava-zdravje, ki promovira
zdrav življenjski slog, na številnih mednarodnih kongresih, kot so Svetovna skavtska konferenca, Lepton Photon, idr. Za omenjeni razstavni sistem je GR že leta 2011 prejel nagrado za trajnostni razstavni element na EIBTM (Global Meetings & Events Exhibition).
Kreativno, inovativno, trajnostno …

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE
JAVNI STANOVANJSKI
SKLAD MOL

Na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana se skupaj z zmajčkom, ki iz svoje hišice v zelenju
bedi nad našimi stanovanjskimi projekti, trudimo zagotoviti čim več energetsko varčnih in okolju prijaznih neprofitnih stanovanj, v katerih bodo naši meščani živeli v
varnih in zelenih domovih.

JAVNI
STANOVANJSKI
SKLAD MOL

V Regionalni razvojni agenciji
Ljubljanske urbane Regije

(RRA LUR)

bomo tudi v letu 2016 s polnimi pljuči razpihovali regratovo lučko,
na kateri so zbrane inovativne ideje, interdisciplinarna znanja
in uspešna partnerstva. Poskrbeli bomo, da bo
iz vsakega semena zrasel projekt,
ki bo pomagal graditi trajnostni razvoj,
ustvarjati privlačno gospodarsko okolje
ter dvigovati kakovost življenja
tako v Ljubljani kot
osrednjeslovenski regiji.
RRA LUR – Povezani za razvoj.

Podjetništvo
S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

(PRA LUR)

PODJETNISTVO
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Prvotno je bila lesena gajbica za shranjevanje sadja.
Že nekaj let zložena ob bok druga poleg druge. Nad njimi kot lego kocke
prepoznavni razstavni element

TEHNOLOŠKI PARK
TEHNOLOŠKI
PARK

TURIZEM
LJUBLJANA

Ljubljana – več kot le 50 odtenkov
zelene.

»Tehnologija ali park? To je zdaj
vprašanje! Ni! Odgovor je tehnološki park!« (Tehnološki Hamlet)

ZOO

Zeleno barvo dobimo, če se zlijeta modra in rumena, zato je
pri nas v Živalskem vrtu Ljubljana zelena lahko tudi drugačnih
barv. Lahko je modra kot nebo na jasen dan, rumeno črna
ali belo črna, odvisno od tega, ali opazujemo tigra ali zebro,
morda siva, če obiščemo Gango, hitra kot misel, ko tečeta geparda, mehka, ko pobožamo malo ovčko, glasna kot otroški
vrvež na igrišču, lahko tudi božajoče topla in dišeča, če si privoščimo skodelico kave na ležalniku, postavljenem na sonce.
Zeleno v življenju dobimo le, če zlijemo v eno rastline, živali in
njihovo okolje. Živalski vrt Ljubljana je zeleni otoček sredi zelene prestolnice Evrope 2016.

LJUBLJANSKI GRAD

LJUBLJANSKI GRAD – ZELENA OAZA PRESTOLNICE
Stoletja na griču,
z zelenjem obdan,
nekoč nepremagljiva trdnjava,
danes kulturna znamenitost in čudovita narava.
Zelena zverina, Zmajček Franci, je tukaj gospodar,
svoje pozdrave premnogim turistom pošilja v dar.
Zadnje čase njegov pogled pogosto v mesto beži,
morda si tam novo ljubezen dobi?
V letu 2016, ko Ljubljana se je v naziv Zelena prestolnica odela,
tudi grajska doživetja zeleno noto bodo imela.
Vodnjaki, čebele, rastline, narava, promet in še marsikaj,
k odkrivanju vabi vas tukaj in zdaj.

LJUBLJANSKI GRAD

Turizem

ZOO

Trajnostni koraki in napori članov velike mestne družine so pripeljali
Ljubljano do laskavega naziva Zelena prestolnica Evrope 2016. Veliko
je bilo že narejenega, še več zelenega bo uresničenega v prihodnosti.
Sprehodite se po Urbanu in preberite zelene misli, slogane, pesmice,
skovanke, s katerimi so sodelavke in sodelavci ozelenili drevesa Urbana.
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Vesolje veselja

Nasmejani obrazi, stiski rok in
lepe želje, vonj po kuhanem vinu
in praženih mandljih, nostalgični
lajnarji na ulicah, iskrice pričakovanja v očeh naših najmlajših …
vse to je december v Ljubljani.
Letos se je mesto odelo v čarobno
svetlobno okrasitev že 27. novembra, kar privablja številne obiskovalce. K posebnemu razpoloženju
pripomore tudi pester in vsako
leto malo drugačen program na
ljubljanskih ulicah in trgih, ki vas
bo tokrat z zanimivim dogajanjem
razvajal kar do 10. januarja 2016.
Letošnja novost je umetniška
instalacija Moonolith, svojevrsten spomenik luni in zvezdam.
foto: DUNJA WEDAM

December v Ljubljani bo čaroben. Nikar ga ne zamudite!
Praznični sejem

27. 11. - 3. 1., 10.00–23.00/24.00,
Breg, Cankarjevo nabrežje, Prešernov trg,
Kongresni trg
27. 11. - 31. 12., 10.00–22.00/24.00,
Pogačarjev trg
Na okrašenih stojnicah so na prodaj izbrani
izdelki, primerni za praznično obdarovanje.
Praznični sejem je tudi družaben dogodek,
zato ne manjka stojnic z gostinsko ponudbo,
kjer diši po aromatičnem čaju, kuhanem vinu in
drugih dobrotah, ki sodijo v decembrski čas.

Jaslice iz slame

27. 11. - 3. 1.,
Breg pred Zoisovo palačo
Pred Zoisovo palačo so na prostem postavljene jaslice iz slame v naravni velikosti.

Moonolith

3. 12.–3. 1., 17.00–21.00 (razen 24. in 31. 12.)
Trg republike
Moonolith je svojevrsten spomenik luni in
zvezdam. Ko se približate Moonolithu, lahko
s svojimi gibi premikate ozvezdja. Ta svojevr-
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stna umetniška instalacija je najnovejši dodatek k izvirni praznični okrasitvi Ljubljane, ki jo
tradicionalno zaznamuje vesoljska tematika.

Čarobni gozd, program
za otroke

3.–24. 12., pon – pet 16.00–18.00, sob in ned
16.00–19.00,
Paviljon na Kongresnem trgu
Sredi Čarobnega gozda na ustvarjalnih delavnicah izdelujemo praznične okraske in darilca
za najdražje. Ob vikendih je program obogaten z lutkovnimi predstavami, branjem in pripovedovanjem pravljic ter improvizacijskimi
gledališkimi predstavami.

Dobra vila

4.–30. 12., 17.00–21.00, razen 24. in 25. 12.,
Mestni trg
Če imate kakšno skrito željo, pridite na
Mestni trg. Pred Mestno hišo vas pričakuje
dobra vila, mističen dodatek vsakdanu, ki
uresničuje samo lepe in dobre želje (Zmago
Modic). Le verjeti morate.

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

Glasbeni program na
Novem trgu

14.–25. 12., 19.00, razen 24. 12.
Program na Novem trgu smo namenili vsem
obiskovalcem prazničnega sejma na Bregu in
tudi ljubiteljem glasbenih izvajalcev:
14. 12. Extra band Glasbene šole Celje
15. 12. Josip Brass
16. 12. Društvo mrtvih pesnikov
17. 12. Maja Založnik & Moonshine
18. 12. DJ JAMirko x Murat beatbox + live
combo
19. 12. Vivarache Salsa Band

20. 12. Joške v‘n
21. 12. Špicikuc Orchestra
22. 12. The Farm (Italija)
23. 12. Prismojeni profesorji bluesa
25. 12. The Swing Tones

Pevski zbori
ljubljanskih osnovnih šol
15. 12.–17. 12., 17.00,
Mestni trg
Praznično vzdušje v starem delu mesta popestrijo tudi otroci iz ljubljanskih osnovnih
šol. Prisrčnih nastopov otroških in mladinskih
pevskih zborčkov ne smete zamuditi.

Božični koncert

24. 12., 17.00,
Mestni trg
Tradicionalni božični koncert pred Mestno
hišo je posebno doživetje. Uveljavljeni operni
pevci pojejo gospel in božične pesmi. Nastopajo: Katja Konvalinka – sopran, Irena Yebuah – sopran, Klemen Torkar – tenor in Darja
Mlakar Maležič – klavir.

Ulično gledališče

26.–30.12., 19.00,
Petkovškovo nabrežje
Petkovškovo nabrežje je prizorišče živahnih
in pisanih nastopov uličnega gledališča. Občudujete lahko nastope klovnov, žonglerjev,
artistov in cirkusantov, ki so zanimivi tako
odraslim kot otrokom.

Sprevodi dedka Mraza

26.–30. 12., 17.00,
Breg, Čevljarski most, Mestni trg, Stritarjeva
ulica, Prešernov trg, Kongresni trg
V zadnjih dneh leta se izpod Triglava v svoji
kočiji z vpreženimi lipicanci v Ljubljano pripelje dedek Mraz. V spremstvu snežakov,
medvedov, zajcev in drugih bitij iz ljudskih
pripovedk in pravljic bo po tradicionalni poti
pozdravil otroke s postanki pred Mestno hišo
ter na Prešernovem in Kongresnem trgu.

Glasbeni program na
Kongresnem trgu

26. 12.–2. 1., 20.00
Praznični spored na velikem odru na Kongresnem trgu zaznamujejo nastopi pevcev in
skupin popularne glasbe.
26. 12. Neisha, Nina Badrić
27. 12. Janez Bončina Benč, Željko Bebek
28. 12. Veseli svatje, Modrijani
29. 12. Begini, Ivan Zak
30. 12. Nina Pušlar, Vlado Kreslin in
Mali bogovi
01.01. Sam's Fever, San Di Ego
02. 01. Željko Joksimović

Glasbeni program na
Pogačarjevem trgu

22.–30.12., 17.00
Slovenski glasbeniki popularne in narodnozabavne glasbe.
22. 12. Savinjski kvintet, Andreja Zaletelj,
Ansambel Tik Tak
23. 12. Harmonikarski orkester Nejca Kastelica, Porini pa počini, Ansambel Nalet
24. 12. France, Sinji galeb
25. 12. Ansambel Galop, Harmonk'N'Roll,
Obvezna smer
26. 12. Preloški muzikanti,
Ansambel Vasovalci
27. 12. Milan Kamnik, Ansambel Jurčki,
Milan Kamnik
28. 12. Ansambel Gama, Tomaž Vrhovnik,
Ansambel Tomaža Rota
29. 12. Ansambel Bitenc, Eks'tra Band,
Mladi gamsi
30. 12. Ansambel Mladi godci, Ansambel
Frančič, Ansambel Poljanšek

Glasbeni program na
Trgu francoske
revolucije

30. 12., 20.00
Oder na Trgu francoske revolucije gosti izvajalce rock glasbe. Nastopajo: Extreme Smoke
57, Sweet Sorrow, Nina Bulatovix, New York
Ska-Jazz Ensemble (ZDA), Zmelkoow.

Silvestrovanje za
otroke na Kongresnem
trgu

31. 12., 16.00
Nepozabno otroško praznovanje novega
leta, z njimi najljubšimi prazničnimi junaki, nastopi otrok in prihodom dedka Mraza.

Silvestrovanje na
Kongresnem trgu

31. 12., 21.00
Namenjeno je najširšemu krogu obiskovalcev. Izbor izvajalcev zagotavlja zabavo vsem
generacijam, s trga pa je tudi eden od najlepših pogledov na ognjemet. Nastopajo: Muff,
Tabu, Učiteljice.

Silvestrovanje na
Mestnem trgu

31.12., 21.00
Prizorišče je tradicionalno namenjeno ljubiteljem popevk, ki jih izbrani izvajalci navdušujejo vsako leto.
Nastopajo: Manca Izmajlova, Samuel Lucas,
HELP! – A Beatles Tribute.

Silvestrovanje na
Pogačarjevem trgu

31. 12., 21.00
Program je namenjen ljubiteljem slovenskih
izvajalcev popularne in narodnozabavne
glasbe. Nastopata: Ansambel Petan, Face.

Silvestrovanje na Trgu
francoske revolucije

31. 12., 21.00
Oder na tej lokaciji je tudi letos namenjen
izvajalcem rock glasbe. Nastopajo: Baby Blue
Gun, Koala Voice, N‘toko, Klemen Klemen,
8 Bomb.

Vstop na vse prireditve je brezplačen.

Obiskovalci decembrskih prireditev lahko od 27. 11. do 3. 1. brezplačno
parkirajo na Vodnikovem trgu:
od ponedeljka do petka: od 18.30 do 5. ure, ob sobotah: od 18.30 dalje,
ob nedeljah in praznikih: ves dan, do 5. ure naslednjega dne.
URBAN
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SPOŠTOVANE SODELAVKE, SPOŠTOVANI SODELAVCI!
SPOŠTOVANI ČLANI VELIKE MESTNE DRUŽINE!
DRAGI PRIJATELJI!
Leto je naokoli in pred vrati je veseli december, mesec, ko med našimi vsakodnevnimi službenimi
in osebnimi obveznostmi najdemo nekaj več časa za druženje, sprostitev ter prijetne trenutke z
vsemi tistimi, ki jih imamo radi in za katere med letom preprosto nimamo dovolj časa.
Med njimi so tudi sodelavke in sodelavci ter znanci in prijatelji, ki jih vsako leto srečamo na novoletni
zabavi velike mestne družine. In tudi letos bo tako!
Naša velika družina se bo znova srečala na Gospodarskem razstavišču, kjer tradicija obeta veliko zabave, veselja, smeha,
sproščenega vzdušja, dobre glasbe, srečanj s starimi prijatelji ter tkanja vezi z novimi.
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,
pred nami in našo prelepo Ljubljano je prav posebno leto. Leto, ko bomo vsem svetu pokazali, kar mi vidimo vsak dan – da je
naša Ljubljana, najlepše mesto na svetu, tudi najlepša in najboljša Zelena prestolnica Evrope!
Vabim vas, da se nam ob izteku leta 2015 pridružite na tradicionalnem novoletnem druženju članov velike mestne družine!
Dobimo se 18.12.2015 ob 19. uri na Gospodarskem razstavišču!
Skupaj bomo nazdravili uspešnemu, zdravemu, zadovoljnemu in veselemu letu 2016, ki bo na vsakem koraku obarvano zeleno!
Zoran Janković
župan Mestne občine Ljubljana
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