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Naziv Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016 pomeni 
izjemno čast, a hkrati tudi zavezo,  da sledimo zasta-
vljenim 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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Vse je mogoče!

"Zakaj parkiraš kolo v galeriji Kresija", je usekal kot strela z jasnega.
"Kolesa nikoli ne parkiram v galeriji", sem odgovorila.
"Sem bil tam v soboto in notri je bilo kolo", je odvrnil in me pogledal naravnost v oči.
"V soboto nisem delala, bom pa preverila, čigavo je." 
On pa se je nato le nasmejal in rekel: "Vem, da ni tvoje!"

Takšno je bilo moje prvo srečanje z njim. 

Danes, deset let po tem lahko rečem, da sem hvaležna in vesela za priložnost, ki mi je bila ponujena – delati v najboljši ekipi v naj-
lepšem mestu, za povrh pa v svojem delu uživati in se imeti lepo. Sliši se kot pravljica, a ni šlo vedno vse gladko in brez zapletov. Da 
so bili moji začetki čim manj boleči in da sem lahko premagala na videz nepremostljivo, se lahko zahvalim predvsem svoji tedanji, 
skoraj deset let mlajši, lahko bi rekla mentorici, ki je vedno znala prisluhniti, mi stati ob strani in se v ključnih trenutkih zavzeti 
zame. Prav ta občutek varnosti mi je dajal pogum, da sem premagovala občutke negotovosti in vztrajala.

V začetku maja smo obeleževali mestni praznik. Slavnostne seje na Ljubljanskem gradu se je udeležilo več kot 500 ljudi in vzdušje 
je bilo izjemno, ko je k meni pristopil novinar. Dogodka se je udeležil prvič in rekel, da take energije že dolgo ni začutil. Očaral ga je 
občutek povezanosti, pripadnosti in skoraj neverjetno se mu je zdelo, da župan govori jasno, artikulirano, kar "iz glave", in da tako 
lahkotno sledi rdeči niti. "Da, to je naš župan", sem ponosno odvrnila in za trenutek se je zdelo, da nam zavida, da si tudi sam želi 
biti del te naše skupne zgodbe.

Mnogi me sprašujejo, kako je delati z njim - ali je zahteven, je strog, je hitre jeze …? Če imaš ob sebi človeka, ki natanko ve, kaj hoče 
in ima jasno začrtano pot in cilje, sploh ni težko, je pa zahtevno. Je neposreden, brez dlake na jeziku, a hkrati skrben, sočuten, 
pravičen in ob njem se vedno počutiš varno. Le tako so izzivi lažje premagljivi in nenadoma je vse mogoče, na vsakem od nas pa 
je, da opravimo svoje naloge najbolje, kar lahko. Ima neverjeten občutek in sposobnost spodbujanja sodelavcev, pri čemer je sam 
vsem nam najboljši zgled. Zdi se, da mu nič ne uide, da vse opazi, vse sliši, si vse zapomni; in morda je prav v tem ključ, s katerim 
premika meje - na bolje. 

Zato razumem, zakaj so ob njegovem odhodu sodelavke v Mercatorju jokale. Upam, da nam tega še dolgo ne bo treba.

Sania Huskić Hočevar

                                                                                                  

Foto:  P. Korošec
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Zadnje mesece je zaznamovalo sprejetje pomembnih dokumentov, ki bodo podla-
ga za kakovostne spremembe v življenju meščank in meščanov, uporabnic in upo-
rabnikov storitev javnih podjetij in ne nazadnje tudi sodelavk in sodelavcev, ki smo 
del ustvarjalnega okolja za prihodnost. Strateški načrti Javnega holdinga in javnih 
podjetij ter Trajnostna urbana strategija so skrbno načrtovani dokumenti, ki bodo 
osnova in podlaga našega dela.

S sprejemom letnih poročil na majski seji skupščine Javnega 
holdinga Ljubljana smo zaključili poslovno leto 2016. Čisti po-
slovni izid skupine Javni holding je dobiček v višini 7,5 mio EUR. 
Leto si bomo vsekakor zapomnili po sodelovanju skupine pri 

projektu Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016. Z zaključkom 
tega leta se je zaključilo tudi 4-letno obdobje, ki je potrdilo, da je 
bila odločitev in usmeritev za izvedbo reorganizacije in ustano-
vitev strateškega holdinga pravilna, saj so bili cilji reorganizacije 
celo preseženi. V skupini smo pripravili tudi predlog novih strate-
ških načrtov, ki predstavljajo temeljne usmeritve za obdobje 2017 
– 2021. Direktorica Javnega holdinga Ljubljana Zdenka Grozde je 
poudarila ključni pomen delovanja skupine kot celote, z aktivno 
vključenostjo vseh njenih sestavnih delov: »Prizadevali si bomo, 
da bo skupina tudi v prihodnje v največji meri poslovala v dobro 
občanov, lastnikov, naročnikov ter v ponos sodelavcev. Ob upo-
števanju naših temeljnih vrednot ter s skupnimi močmi, jasnimi 

cilji in pripadnostjo bomo zadane naloge izvedli v zadovoljstvo 
vseh, hkrati pa še naprej uresničevali vizijo in poslanstvo Javnega 
holdinga, ki je Najboljša strokovna storitev.«

Vizija Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) je obdržati 
status največjega javnega prevoznika v državi ter postati eden od no-
silcev integriranega javnega prevoza v ljubljanski urbani regiji. Smer ra-
zvoja javnega prevoza bo v obdobju do leta 2021 gotovo v zagotavljanju  
ustrezne mobilnosti brez lastništva osebnih motornih vozil. Za zagota-
vljanje takšne mobilnosti je potrebna medsebojna povezanost vseh mo-
žnih oblik ponudbe javnih prevoznih sredstev, kot so železniški potniški 
promet, avtobusni potniški promet, souporaba koles, motorjev, avto-
mobilov,  in drugo. Sodobna družba narekuje razvoj kombiniranega 
transporta, če želimo zmanjšati negativne vplive osebnega  motornega 
prometa na okolje, obenem pa ohraniti mobilnost in z njo povezan go-
spodarski razvoj. »Vloga mestnega potniškega prometa je pri tem ključ-

V lanskem letu je LPP kupil 30 zgibnih avtobusov s pogonom na stisnjen zemeljski plin. Novi avtobusi pred-
stavljajo do sedaj drugi največji nakup za obnovo voznega parka LPP. Od leta 2007 do sedaj je bilo zamen-
janih že skupno 145 avtobusov. 
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na«, je poudaril Peter Horvat, direktor LPP in dodal: »Septembra 2016 
je bila uvedena šolska vozovnica za dijake in študente, kot prvi produkt 
Integriranega javnega potniškega prometa. Vzpostavitev integriranega 
javnega prevoza z enotno vozovnico, nižjo ceno prevoza in večjo po-
nudbo avtobusov, je predpogoj, da bi več ljudi uporabljalo javni prevoz.« 
LPP s svojimi načrti izhaja iz prometne politike Mestne občine Ljubljana, 
ki vključuje potrebne ukrepe za dosego njenih ciljev. 

Zavedanje, da z upravljanjem s pitno in odpadno vodo danes ak-
tivno sooblikujejo kakovost bivanja prihodnjih generacij, je pod-
laga za vse poslovne odločitve v JP Vodovod-Kanalizacija. 
Le1o 2016 so poslovno uspešno zaključili, pri tem pa izvedli kar 
141 dogodkov, kjer so obiskovalce spodbujali k pitju vode iz pipe 
in premišljenemu ravnanju tako s pitno vodo kot vodnimi viri. 
Ključni cilji strateškega načrta do leta 2021 temeljijo na dograditvi, 
obnovi in optimizaciji oskrbnih sistemov, s skrbnim načrtovanjem 
pa bodo sledili tudi zmanjševanju vodnih izgub. »Na področju 
odvajanja in čiščenja odpadne vode bo prihodnje strateško ob-
dobje zaznamoval velik kohezijski projekt »Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, v 
okviru katerega je predvidena izgradnja 130 km kanalizacijskega 
omrežja in več pripadajočih objektov ter povečanje zmogljivosti 
in izgradnja tercialnega čiščenja centralne čistilne naprave«, je ob 
sprejetju strateškega načrta poudaril direktor Krištof Mlakar in 
dodal, da je voda naša skupna odgovornost.

Poleg aktivnega sodelovanja pri projektu Ljubljana, Zelena prestol-
nica Evrope 2016 je dogajanje v Energetiki Ljubljana preteklo 
leto zaznamoval premik v procesu tržne repozicije. Uporabnikom 
odslej omogočajo celovito energetsko oskrbo. Prvi korak v tej smeri 
je bila marca leta 2016 uvedena maloprodaja električne energije go-
spodinjskim in malim poslovnim odjemalcem. Pripravili so novo sple-
tno uporabniško središče Bivanju dajemo utrip in uvedli program 
Klub zvestoba ogreva. Ob koncu leta 2016 so z električno energijo 
oskrbovali 575 uporabnikov, Klub zvestoba ogreva pa je štel že pre-
ko 9.000 članov. »Zadovoljstvo ob poslovno uspešnem zaključku 
lanskega leta je dobiček v višini 8,7 mio EUR«, je pojasnil direktor 
Samo Lozej ter dodal: »Sproti smo spremljali tudi ugodna giba-
nja cen na trgih zemeljskega plina in emisijskih kuponov ter teča-
ja gibanja med ameriškim dolarjem in evrom, s hitrimi odzivi pa 
pravočasno izvajali nakupe energentov in manjkajočih emisijskih 
kuponov. Prav to je v veliki meri vplivalo na višino dobička.« 

Glavnino naporov v strateškem obdobju do leta 2021 bodo usmerili v 
okrepitev daljinskega ogrevanja, ki je jedrna dejavnost, in v izgradnjo no-
vih virov visoko učinkovite soproizvodnje, ter tako ohranili vodilno vlogo v 
državi na tem področju. Družba preučuje strokovno-tehnične podlage za 
implementacijo najustreznejše rešitve z energetskega, okoljskega in eko-
nomskega vidika. Poleg postavitve plinsko parne enote preučuje še mo-
žnosti postavitve t.i. »multi-fuel« objekta, v katerem bi lahko uporabili raz-
lična goriva, z možnostjo vzpostavitve koncepta krožnega gospodarstva. 

Številni dogodki v letu 2016 so obiskovalce ozaveščali o pomenu varovanja dragocenega naravnega vira. 
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Snaga  je v lanskem letu največ energije usmerila v Regijski center 
za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana. Z zagonom objektov za 
mehansko in biološko obdelavo odpadkov so razširili dejavnost in 
pridobili nova zelena delovna mesta ter zagotovili obdelavo odpad-
kov za 50 slovenskih občin. RCERO Ljubljana ima velik pomen tudi za 
prehod na širšo usmeritev Snage – prehod v krožno gospodarstvo, 
v katerem je pomembno, da različni viri v proizvodnem in potrošni-
škem ciklu ostanejo čim dlje. RCERO obnavlja naravne vire, udejanja 
ponovno uporabo, optimizira in zapira krožno gospodarstvo. 

V Snagi so v preteklem letu prevzeli tudi izvajanje dejavnosti ureja-
nja zelenih površin in oblikovali skupino za nego in oskrbo mestnega 
drevja. 

V strategiji do leta 2021 so v središče vsega, kar počnejo, postavili 
človeka. Sodelavca, partnerja, današnjega uporabnika in njegove-
ga naslednika. »Skrbeli bomo za blaginjo in kakovostno življenje v 
širšem smislu: spreminjali potrošniške vzorce, zmanjševali količine 
zavržene hrane, opozarjali na nehumane razmere, v katerih nasta-
jajo vsakodnevne dobrine,« je usmeritev za prihodnost opisal direk-
tor Janko Kramžar.  

Poslanstvo družbe ŽALE je prebivalcem MOL zagotavljati pogrebno 
in pokopališko dejavnost ter jo dopolnjevati s tržno dejvnostjo in pri 
tem varovati okolje in kulturno dediščino ter delovati kot družbeno 
odgovorno podjetje. Zato so vse aktivnosti usmerjene v doseganje za-
dovoljstva njihovih strank, občanov, zaposlenih, lastnika in javnosti. V 
ta namen stalno dvigujejo kakovost storitev, ki so v največji možni meri 
prilagojene zahtevam in pričakovanjem uporabnikov in izvajajo kon-
cept "vse na enem mestu", ki strankam prihrani nepotrebna pota in 
izgubo časa. Na vseh pokopališčih zagotavljajo enak standard, ne gle-
de na velikost, oddaljenost ali lastništvo posameznega pokopališča. 
Poslujejo z najnižjimi možnimi cenami, ki še omogočajo razvoj dejav-
nosti. Ker izgubo v pokopališki dejavnosti pokrivajo iz dobička tržnih 
dejavnosti, najemniki ne občutijo posledic te izgube. 

Strateški načrt družbe je sprejet za obdobje 2014 – 2020. Direktor 
mag. Robert Martinčič je občutek za kulturno dediščino izrazil z 
besedami: »Nadaljevali bomo z aktivnostmi, s pomočjo katerih širša 
družba počasi spoznava, da pokopališča niso več samo ograjeni pro-
stori, namenjeni pokopavanju in spominu na umrle, pač pa mnogo 
več, so tudi kulturna dediščina – muzeji na prostem, parki in turistič-
ne destinacije. Varovali bomo ambientalno in arhitektonsko celovi-
tost celotnega območja posameznega pokopališča ter umetniški in 
kulturno-zgodovinski pomen posameznih grobov. Obnavljali bomo 
Plečnikove Žale. V Kamnoseštvu ŽALE bomo s ponudbo spomeni-
kov iz slovenskega kamna, narejenih po načrtih Društva priznanih 
slovenskih oblikovalcev, zadovoljili tudi najzahtevnejše kupce in 
obenem vračali umetnost in estetiko na pokopališča.«

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice je predlog 
strateškega načrta 2017 – 2021 umestilo na naslednjo sejo nadzor-
nega sveta družbe. O načrtih bomo v Urbanu poročali po sprejemu 
dokumenta.

PRENOVLJENO SPLETNO MESTO 
www.ljubljana.si

To pomlad smo prenovili spletno mesto www.ljubljana.si, ki 
zdaj pregledno, vsebinsko in uporabnikom prijazno zaokroža 
vsa področja delovanja Mestne občine Ljubljana. 
Posebej izpostavljamo rubriko Moja Ljubljana, v kateri so zajete 
vsebine, ki so tematsko najbolj zanimive, zavihek Uporabne po-
vezave s hitrim dostopom do najbolj iskanih vsebin (portal ce-
stnih zapor, vloge in obrazci, lokacijska informacija, prostorski 
podatki…) ter rubriko Aktualno, kjer so na enem mestu zbrane 
novice o dogajanju v veliki mestni družini. 
Ne spreglejte koledarja prireditev, ki je na novo umeščen na 
vstopno stran. V njem boste na enem mestu našli nabor dogod-
kov, ki jih organiziramo v Mestni upravi ter javnih zavodih, ki 
delujejo pod okriljem MOL. 
Spletno mesto je v celoti prilagojeno tudi osebam z oviranost-
mi. 

Obiščite www.ljubljana.si! 

Sodelavci snage so svoja prizadevanja za boljšo družbo na Točki.Zate predstavili tudi naj-
mlajšim.
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Z A  U R B A N I  R A Z V O J  L J U B L J A N E 

Mestni svet MOL je 27. marca 2017 potrdil Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014-
2020, dokument, ki v operativnem smislu predstavlja prikaz celostnega pristopa, s katerim se usmerjeno vodi urbani 
razvoj mesta prek izvedbe investicij z največjimi učinki na razvoj.

MARKO PREMELČ IN IVAN STANIČ U

Odločitev o izdelavi Trajnostne urbane strategije Mestne občine Lju-
bljana (TUS-StrMOL) izhaja iz potrebe po dokumentu, ki naj opredeli 
urbano platformo za uskladitev sektorskih razvojnih programov, 
politik in planov v Mestni občini Ljubljana. Dokument je izhodišče za 
pripravo projektov in/ali programov, s katerimi bo MOL kandidirala za 
sredstva Evropske unije znotraj ciljev Operativnega programa za izva-
janje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Obenem je 
tudi strateška podlaga za izvajanje nove urbane politike Evropske uni-
je, kakor se uresničuje v lokalnih urbanih skupnostih, ki po dogovoru s 
pristojno državno administracijo uvajajo instrument celovitih prostor-
skih naložb - CTN (angl. Integrated territorial investment – ITI). 

Priprava Trajnostne urbane strategije se je začela v letu 2014 z aktiv-
nostmi za novelacijo prve Strategije trajnostnega razvoja MOL iz leta 
2002. V maju 2014 je bil izdelan osnutek sektorskih strategij, vezanih 
na cilje trajnostnega razvoja, ki je v letu 2015 služil kot začetno gradi-
vo za pripravo TUS. Gradivo je vsebovalo izhodiščne teme, razvršče-
ne po treh kohezijskih sklopih in več temah, ki smo jih razumeli kot 
posamezne, neodvisne delovne skupine, oblikovane okoli sorodnih 
razvojnih ciljev (človek, okolje in prostor, regionalni razvoj in gospo-
darstvo), ki so bili uporabljeni ob konkretni izdelavi TUS.

Ljubljana je varno in odprto mesto, ki spoštuje raznolike kulture in verjame v spoštljivo in mirno sobivanje 
različnosti.(Foto: Primož Hieng)
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Za koordinatorja priprave je bil določen Oddelek za urejanje prostora 
MOL, ki je do leta 2015 pripravil gradivo za sedem posvetovalnih de-
lavnic projektne skupine, sestavljene iz vodij in predstavnikov vseh 
oddelkov in služb, organov Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in 
nekaterih javnih zavodov v lasti MOL. Hkrati je administrativno in teh-
nično organiziral njihovo izvedbo ter jih tudi vodil. Prav tako je izvajal 
obsežno komunikacijsko dejavnost s posameznimi izvajalci, predvsem 
pri uskladitvi navzkrižnih ciljev in odpravljanju terminoloških neskla-
dnosti. Primerjave posameznih ciljev in združevanje sorodnih razvoj-
nih usmeritev so bile oblikovane in predstavljene kot sintezni strateški 
razvojni cilji, ki sledijo željam po ohranitvi že prepoznanih kakovosti 
življenja v mestu in okrepitvi nujnih razvojnih dejanj, primernih času, 
ki ga živimo.

Ožja projektna skupina je pripravila TUS v obliki, ki je bila dana v javno 
razpravo na spletni strani www.ljubljana.si. To je služilo tudi kot gradi-
vo za delavnico s predstavniki strokovne javnosti in nevladnih organi-
zacij. Na osnovi zbranih pripomb članov projektne skupine, strokovne 
javnosti in nevladnih organizacij je bilo pripravljeno končno gradivo in 
dano v sprejetje Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v začetku 
leta 2016.

Konec leta 2016 je MOL začela s pripravo Izvedbenega načrta Trajno-
stne urbane strategije Mestne občine Ljubljana (IN TUS), ki je bil po 
javni razgrnitvi sprejet na Mestnem svetu marca 2017. To je dokument, 
namenjen operacionalizaciji prednostnih naložb trajnostnega urba-
nega razvoja za izvajanje investicij/projektov, potrjenih na Mestnem 
svetu 25. 1. 2016. Vsebuje tudi plan izvajanja drugih investicij/projektov, 
ki skupaj prispevajo k celostnemu pristopu razvoja mesta. V operativ-
nem smislu, z navedbo ključnih projektov za celotno programsko ob-
dobje 2014-2020, je IN TUS prikaz razvojnih dejanj, zajetih v TUS MOL, 
s katerim se usmerjeno vodi urbani razvoj prek izvedbe investicij z naj-
večjimi trajnostnimi učinki na razvoj mesta. 

Med prioritetne projekte in ukrepe so uvrščeni tisti, kjer je možnost iz-
vedbe v programskem obdobju večja. To pomeni, da je njihova uresničitev 
že potrjena v proračunu MOL, imajo že izdelano projektno dokumentacijo 
ali so gradbena dovoljenja za izvedbo že pridobljena. Izmed teh projektov 
(skupaj 46) naj izpostavimo obnovo in gradnjo kolesarske infrastrukture, 
Galerijo Cukrarna in energetsko sanacijo stavb v lasti MOL.

Mestna občina Ljubljana se zaveda svoje odgovornosti, ki jo ima kot 

najpomembnejše urbano središče v državi, hkrati se zaveda 
svojih pristojnosti in zmogljivosti. Kot pomembno središče 
inovativnosti in ekonomske odličnosti želi prav tako omogo-
čiti pospešene gospodarske tokove v regiji, državi in širše. Pri 
tem bo hkrati zagotavljala socialno pravičnost in se odzivala na 
različne razvojne izzive z izvajanjem ukrepov in programov. Za 
to bo zagotavljala nujno infrastrukturo, vključno s stanovanji v 
najemnem sektorju in izvajala različne razvojne ukrepe, veza-
ne na zagotavljanje zdravega in varnega bivalnega okolja. Med 
slednje sodi tudi infrastruktura za šport, rekreacijo in prosto 
časovne aktivnosti. 

Zaradi povečevanja ekosistemskih storitev, ki jih prebivalcem 
mesta nudijo zelene površine v Ljubljani, bo MOL spodbujala 
participatorno načrtovanje in upravljanje zelenih površin me-
sta, še zlasti s prebivalci iz ranljivih skupin.

STRANIŠČE NI SMETIŠČE
Samo v Ljubljani v odtoke letno odplaknemo kar 1.300 ton 
odpadkov, zato smo se v JP Vodovod-Kanalizacija odloči-
li za ozaveščevalno kampanjo »Stranišče ni smetišče«, s 
katero želimo uporabnike spodbuditi k odgovornejšemu 
vedenju in razmišljanju o odpadni vodi kot o koristnemu 
viru. 
O navadah in tem, ali v straniščni školjki kdaj pristane kaj, 
kar tja ne sodi, smo spregovorili z nekaj udeleženci naših 
ozaveščevalnih aktivnosti.

“V školjko ne mečem veliko stvari, običajno samo kakšne 
olupke sadja…pa vem, da tja ne sodijo, ampak kaj, ko so 
biološki odpadki neprijetnega vonja, pot do zabojnika pa 
dolga.”- Darja, 60 let, Ljubljana

“Nič ne mečemo v školjko…mama strese samo prah iz 
sesalnika. Ampak zdaj, ko vem, da to ni prav, bom prilepil 
nalepko na školjko, da tega ne bo več počela.” – Mark, 11 
let, Ljubljana

“Priznam…usedlino kave zlijem v školjko, drugega nič.” 
–  Tatjana, 38 let, Brezovica

“Nič ne zlivam v školjko, so pa ljudje res packi, sploh v blo-
kih. V zabojnike in školjke odlagajo vse živo, sem videla na 
lastne oči.” – Marta, 70 let, Ljubljana

“Priznam, da se mi do danes ni zdelo nič takega, če sem tu 
pa tam v školjko vrgla ostanke kosila….ampak 1.300 ton? 
To je pa res preveč. Bo treba spremenit navade. Sicer pa 
super pobuda." – Nina, 30 let, Ljubljana

Bodimo pozorni na svoje navade in straniščnih školjk ne 
uporabljajmo za koš za odpadke, predvsem pa ne poza-
bimo, da je odpadna voda obnovljiv vir, zato je prav, da jo 
začnemo jemati kot priložnost, ne kot odpadek.
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V okviru priprave smo določili devetnajst trajnostno naravnanih 
strateških ciljev ter številne ukrepe za spodbujanje trajnostne mobil-
nosti, ki bodo pomembno vplivali na dvig kakovosti življenja mešča-
nov in obiskovalcev Ljubljane. 

Da smo lahko v tako kratkem času izvedli več kot deset različnih do-
godkov ter oblikovali ta izredno pomemben dokument, gre zahvala 
interdisciplinarni ekipi, ki je pod vodstvom izdelovalcev CPS MOL 
- RRA LUR in LUZ d.d. - preko različnih delavnic, javnih razprav ter 
drugih načinov vključevanja strokovne in širše javnosti preverjala, s 
kakšnimi izzivi se soočajo udeleženci v prometu,  kakšna so mnenja o 
obstoječih prometnih ureditvah ter zbirala pobude za njihovo izbolj-
šanje. Odzivi so bili nad pričakovanji. Prejeli smo več kot 1.600 predlo-
gov za prometne izboljšave, ki smo jih glede na možnosti realizacije 
upoštevali v strateškem dokumentu. 

Pri tem je bila strokovna podpora mestne uprave - delavnic so se ak-
tivno udeleževali tudi podžupanja Jelka Žekar ter podžupana prof. 
Janez Koželj in Dejan Crnek, sodelavci Oddelkov za gospodarske de-
javnosti in promet, za urejanje prostora, za varstvo okolja, za zdravje 
in socialno varstvo ter za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Služb 
za razvojne projekte in investicije ter za lokalno samoupravo in Od-
seka za odnose z javnostmi - nepogrešljiva. Na intervjujih in delavni-
cah so aktivno sodelovali tudi sodelavci Mestnega redarstva, javnih 
podjetij JP LPT in LPP ter kopica drugih deležnikov, s katerimi smo 
uspešno začrtali poti, ki nas bodo vodile v skupno zeleno prihodnost.

Še posebej smo navdušeni nad anketo, ki je pokazala, da smo v zadnjih 
letih postavili trdne temelje za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti. 
Kar 80 % anketirancev se strinja s spodbujanjem uporabe trajnostnih 
oblik mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje in javni prevoz ter z ome-
jevanjem osebnega motornega prometa. 73 % jih podpira označitev 
rumenih pasov za avtobuse in taksi vozila, 88 % jih podpira zaporo 

STRATEŠKI DOKUMENT
PROMETNE POLITIKE

Mestna občina Ljubljana je skupaj s 
člani velike mestne družine zadnjih 
šest mesecev posebno pozornost na-
menjala dolgoročnemu trajnostnemu 
načrtovanju prometa. Pripravili smo 
Celostno prometno strategijo (CPS 
MOL), strateški dokument, ki pred-
stavlja nadgradnjo leta 2012 sprejete 
Prometne politike MOL. V pripravo 
so bili aktivno vključeni tako sodelav-
ci oddelkov mestne uprave, javnih za-
vodov in podjetij kot tudi predstav-
niki četrtnih skupnosti ter številni 
prebivalci in obiskovalci Ljubljane. 

Slovenske ceste za osebni motorni promet in uvedbo skupnega pro-
stora, 94 % uvedbo območja za pešce v mestnem jedru, kot »zvezda« 
pa je zasijal Bicike(LJ), katerega uvedbo podpira 97 % anketirancev. 
Številni udeleženci javnih razprav so izrazili željo po novih postajališčih 
in ponosni smo, da smo to pomlad mrežo že dopolnili s kar 13 novimi 
postajališči.

Več kolesarjenja, več poti opravljenih peš ali z javnim potniškim pro-
metom bomo poskušali doseči z vzpostavitvijo neprekinjene, udobne 
in varne mreže glavnih in povezovalnih kolesarskih povezav, nadaljnjo 
širitvijo sistema  Bicike(LJ), urejanjem infrastrukture za električna kole-
sa, širitvijo peš con, preureditvijo ulic po načelu skupnega prometnega 
prostora, urejanjem varnih šolskih poti, dodatnimi rumenimi pasovi za 
LPP in taksi vozila, širitvijo in nadgradnjo sistema P+R in številnimi dru-
gimi ukrepi, tudi na področju omejevanja uporabe osebnih avtomobi-
lov. V CPS MOL smo zapisali več kot 100 ukrepov za dosego ciljev.

Prav tako je pomembno poudariti, da je CPS MOL tudi osnova za prido-
bivanje evropskih nepovratnih sredstev. Sofinancirani bodo projekti, 
ki bodo prispevali k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju 
kakovosti zraka ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim za-
ledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenj-
skega prostora in povečanju prometne varnosti. S tem bomo poskr-
beli za še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti ter 
ohranili naše mesto zeleno, čisto, dostopno in vsem prijazno.

Smela vizija in ambiciozni cilji: do leta 2027 bo kar 2/3 poti opravljenih na 
trajnostni način – peš, s kolesom ali javnim potniškim prometom, le 1/3 pa z 
osebnimi avtomobili. 

67%

33%

35%

33%

16%

16%

Urbana tarča

BARBARA BOHU
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Tudi letos smo se udeležili tradicionalne spomladanske čistilne akci-
je Za lepšo Ljubljano. Tokrat smo se lotili odstranjevanja japonskega 
dresnika, rastline, ki je uvrščena na seznam 100 svetovno najbolj in-
vazivnih tujerodnih rastlin. Zbrali smo kar 1680 kg te rastline, iz ka-
tere bodo izdelali papir in tako nadaljevali projekt izdelave papirja 
iz japonskega dresnika, ki smo ga zasnovali lani v okviru programa 
Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016. 

Tiste sončne sobote, prvega aprila, smo čistili območje vodotoka Pr-
žanec, ob Poti spominov in tovarištva. 

Sodelavke in sodelavci velike mestne družine smo se ponovno povezali. Druž-
beno odgovorna kampanja Rokavice gor! nas je povezala tako pri tradicio-
nalni spomladanski čistilni akciji Za lepšo Ljubljano kot tudi pri aktivnostih, 
ki so organizirane v boju proti tigrastemu komarju.

ŠE BOLJ POVEZANI  ŠE BOLJ ZELENI
Urbana ekologija

P R I M E R I  D O B R E  P R A K S E  V E L I K E  M E S T N E  D R U Ž I N E 

Sodelavci JP LPT-ja v prvih bojnih vrstah.

Prešerno razpoloženi Vita in Zala.

S sodelovanjem ustvarjamo Ljubljano.

Japonski dresnik smo zbirali v velikih vrečah, ki so jih v predelavo odpeljali sodelavci Snage.

Vreče, napolnjene s suhim japonskim dresnikom je treba potlačiti in napraviti prostor. 
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Urbana ekologija

Tigrasti komar nas povezuje

Tudi akcija odstranjevanja japonskega dresnika je sodila v okvir družbeno od-
govorne kampanje Rokavice gor!, ki je bila lani osredotočena na odstranjeva-
nje omenjene rastline.  Letošnje aktivnosti kampanje Rokavice gor! so usmer-
jene proti invazivni tujerodni živalski vrsti, ki vpliva tudi na kakovost bivanja v 
Ljubljani – tigrastemu komarju. 

Ob vsakoletnem načrtovanju aktivnosti kampanje Rokavice gor! nas na Od-
delku za varstvo okolja kar pošteno stisne pri srcu ob vseh smelo zastavljenih 
ciljih. In vsako leto znova nas pozitivno preseneti, koliko  konstruktivnih sode-
lavcev imamo v veliki mestni družini. Letošnjih aktivnosti  ne bi mogli uspešno 
izvesti brez požrtvovalnega dela sodelavcev SLS v Četrtnih skupnostih Šent-
vid, Črnuče in Moste ter JP LPT, še posebej pa se zahvaljujemo sodelavcem 
Snage, ki so se še (p)osebno navdušili nad sodelovanjem in nam omogočili, 
da smo dogodke v največji možni meri speljali po načelih krožnega gospo-
darstva.

V okviru kampanje smo aprila in maja že pripravili tri celodnevne dogodke, na 
katerih smo prebivalce ČS Šentvid, Črnuče in Moste pozvali k pospravljanju 
svojih vrtov in balkonov ter jih prosili, naj prinesejo odsluženo posodo iz kera-
mike, plastike in kovine. Za njihov trud smo jih nagradili s sadikami rastlin, ki 
odganjajo komarje in jim ponudili kakovosten kompost, ki v RCERO Ljubljana 
nastaja iz ločeno zbranih bioloških odpadkov. 

Zbrali smo kar 305 keramičnih, 845 plastičnih in 155 kovinskih posod, razdelili 
pa 1.150 sadik rastlin, ki odganjajo komarje, ter  4.200 litrov komposta. 100 
sadik smo podarili še Društvu zeleni nadzorniki Ljubljane, 250 pa jih razdelili 
službam in oddelkom mestne uprave.

Najučinkovitejše sredstvo v boju zoper tigrastega komarja je preventiva. Ti-
grasti komar je slab letalec, ki preleti le do 200 m, zato je njegovo življenjsko 
okolje zelo omejeno. 

Da bi se mu izognili, je pomembno, da:

-  imamo okolico hiše pospravljeno in naokoli nikoli ne puščamo nepokritih 
zalivalk za rože, veder, odprtih plastenk, avtomobilskih gum in drugih majh-
nih posod, saj ostanki vode predstavljajo idealno gojišče za razmnoževanje 
tigrastega komarja

-  ne pustimo, da se voda nabira na ponjavah in drugih platnih, ki se uporablja-
jo za prekrivanje

-  več kot nekaj dni zunaj ne puščamo nepokritih napihljivih bazenov in drugih 
vodnih igrač

-  ne praznimo podstavkov za rože in drugih posod v kanalizacijske odtoke

-  redno čistimo žlebove, sode in rezervoarje

-  skrbimo za vodnjake in ribnike

ZALA STROJIN BOŽIČU

V slogi je moč - terenska ekipa Oddelka za varstvo okolja in Snage.

ŠE BOLJ POVEZANI  ŠE BOLJ ZELENI

Župan je pohvalil trud sodelavcev za zeleno Ljubljano. 

Bivanju dajemo utrip - tudi s takimi akcijami.
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PROLINE-CE
V naslednjih treh letih se bomo strokovnjaki, ki sodelujemo pri pro-
jektu Učinkovite prakse upravljanja s prostorom z vključevanjem za-
ščite vodnih virov in negradbenih protipoplavnih ukrepov, osredoto-
čili na pripravo transnacionalnih smernic za učinkovito zaščito virov 
pitne vode. Cilji projekta so: zaščita virov pitne vode in varstvo oko-
lja, medsebojno povezovanje navzkrižnih interesov rabe zemljišč, 
zmanjševanje vplivov poplav in suš na vire pitne vode ter prilagajanje 
podnebnim spremembam. Slednje se lahko doseže s trajnostno in 
ustrezno rabo prostora ter z ukrepi, ki bodo ublažili posledice pod-
nebnih sprememb kot so suše in poplave. Novo izdelani ukrepi se 
bodo izvajali in testirali na pilotnih aktivnostih projekta.

AMIIGA 
Na funkcionalnem mestnem območju Ljubljane, ki sega čez formalne 
meje občin, se podzemna voda, vir pitne vode, razprostira tako pod 
urbanimi mestnimi površinami s pripadajočo infrastrukturo, kot tudi 
pod mestnim zaledjem. Upravljanje podzemnih voda je danes in bo v 
prihodnosti v še večji meri povezano z natančnim nadzorom nad sta-
njem vodnega telesa, ocenjevanjem tveganj za okolje in zdravje prebi-
valcev ter aktivnim preprečevanjem vnosa nevarnih in omejevanjem 
vnosa vseh drugih snovi v podzemno vodo. 

JP VODOVOD-KANALIZACIJA je aktivni partner v treh evropskih projektih, ki po-
tekajo v okviru transnacionalnih programov: Interreg V-B Srednja Evropa in Po-
donavje. Osrednja tema projektov je upravljanje s prostorom in njegov vpliv na 
vodne vire, kar dokazuje, da je dolgoročni pogled različnih deležnikov na upra-
vljanje vodnih virov pomemben za varno in nemoteno oskrbo s pitno vodo. 

Partnerji projekta AMIIGA v tesnem sodelovanju z odločevalci išče-
mo inovativne pristope k upravljanju z onesnaženji podzemne vode 
v funkcionalnem mestnem območju. Ukvarjamo se s štirimi pilotnimi 
območji z značilnimi vplivi na podzemne vode, to je industrije, odla-
gališča odpadkov, kanalizacije in kmetijstva, za katera bodo v okviru 
projekta določeni prednostni cilji. Za doseganje le-teh bodo vzposta-
vljeni prednostni remediacijski ukrepi, vključno s predinvesticijsko 
študijo za izbrane ukrepe.

CAMARO-D
Cilj mednarodnega projekta CAMARO-D je, da sodelujoči partnerji 
v dveh letih in pol razvijemo priporočila in predloge za izdelavo in 
izvajanje prostorskih načrtov, ki bodo upoštevali zakonitosti in po-
trebe posameznega povodja in prispevnega območja. Obstoječa 
intenzivna raba prostora ima, zaradi povečanih erozijskih procesov, 
poplav, intenzivnejših površinskih odtokov in onesnaženja, pogosto 
negativne vplive in posledice na podzemno vodo, potoke in reke. So-
delujoči strokovnjaki bomo za interesne skupine in deležnike izdelali 
transnacionalna navodila, ki jim bodo prilagojena, predvsem pa jih 
bodo spodbujala k sodelovanju in upoštevanju različnih rab prostora 
(upravljanje z vodami, javna oskrba s pitno vodo, kmetijstvo, gospo-
darjenje z gozdom, varovanje narave), kar bo vodilo v izboljšanje ob-
stoječe zaščite vodnih virov in učinkovitejšo zaščito pred poplavami. 

Urbano aktivni

U S P E Š N I
V EVROPSKIH PROJEKTIH

BRIGITA JAMNIK, BRANKA BRAČIČ ŽELEZNIKU

Projekta PROLINE-CE in AMIIGA sta del transnacionalnega 
programa Interreg V-B Srednja Evropa 2014-2020, projekt 
CAMARO pa je del transnacionalnega programa Interreg 
V-B Podonavje 2014-2020.

1. julij 2016 - 30. junij 2019 1. september 2016 - 31. avgust 2019 1. januar 2017 - 31. december 2019

Učinkovite prakse  upravljanja s prostorom 
z vključevanjem zaščite  vodnih virov in ne-
gradbenih protipoplavnih ukrepov.

Celovit pristop k upravljanju s kakovostjo 
podzemnih vod v funkcionalnih mestnih 
območjih.

Sodelovanje deležnikov pri uvajanju napre-
dnih praks gospodarjenja s prostorom z vidi-
ka uplivov na vodni režim v povodju Donave.
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Urbano aktivni

M L A D O S T N A  Z A G N A N O S T  2 5 - L E T N I K O V 

JSS MOL iz leta v leto povečuje število neprofitnih stanovanjskih enot, kar je temeljni cilj naše stano-
vanjske politike, pri tem pa posebno skrb namenjamo zagotavljanju stanovanjskih enot, ki omogo-
čajo vseživljenjsko uporabo. V skladu s trajnostnim razvojem Ljubljane pri gradnji novih stanovanj-
skih stavb in pri prenovi obstoječih posebno pozornost namenjamo tudi energetski učinkovitosti.

Na stanovanjskem področju orjemo ledino s ponudbo »alternativnih« produktov (rentni odkup za 
starejše, deljeno lastništvo, ugodna posojila za rekonstrukcijo stanovanjskih stavb, …) in z izvaja-
njem drugih aktivnosti, ki pripomorejo k učinkovitejši stanovanjski preskrbi oziroma ohranjanju var-
nega in trajnega najema (ponudba bivalnih enot za lajšanje najhujših bivanjskih stisk, zagotavljanje 
vseživljenjskega bivalnega okolja, izvajanje antideložacijskega programa, načrtovanje izvedbe pilo-
tnega projekta zadružne stanovanjske gradnje, ….).

Pogled JSS MOL je vedno usmerjen v prihodnost! Kljub še vedno zaostrenim gospodarskim razmeram 
želimo vsaj ohranjati dosedanji trend povečevanja neprofitnih stanovanjskih enot (120 stanovanjskih 
enot / leto) ter s pomočjo Mestne občine Ljubljana uresničiti zastavljene cilje in tako zagotoviti kakovo-
stne bivalne razmere za naše meščanke in meščane.  

ALEŠ TOMAŽINU

V Z E M I T E  S I  Č A S  Z A  Z D R A V J E

Za Javnim stanovanjskim skladom MOL (in njegovimi pravnimi 
predniki) je že 25 let uspešne ter ciljno in socialno naravnane poti. 
Obletnica je priložnost za pregled uresničenih projektov in za po-
gled v prihodnost.

Lekarna Ljubljana vabi na 4. Fe-
stival zdravja. Namen festivala 
je ozaveščanje o pomembnosti 
preventivnih aktivnosti za ohra-
njanje zdravja in dobrega poču-
tja. Vstopnine na dogodek ni. 

Brezplačne preventivne meritve in nasveti strokovnjakov
Obiskovalci festivala bodo lahko preverili  zdravstveno stanje z brezplačnimi preventivnimi me-
ritvami, se posvetovali z magistri farmacije o pravilni in varni uporabi zdravil ter zdravem življenj-
skem slogu ob najpogostejših boleznih današnjega časa, opravili pregled kože in se posvetovali o 
ustrezni negi kože. V Lekarni Ljubljana želijo posameznikom pomagati, da prepoznajo morebitne 
neustrezne navade in jim predstaviti aktivnosti za spremembo življenjskega sloga, s čimer bodo 
izboljšali svoje zdravje in počutje ter povečali kakovost življenja.

Festival zdravja bo v veliki meri namenjen družinam
Otroci se učijo s posnemanjem. Pomembno je, da malčki rastejo v krogu družine, ki skrbi za 
dovolj gibanja, zdravo prehranjevanje, igro in dobre medsebojne odnose. Na festivalu bo 
veliko aktivnosti namenjenih družinam z mlajšimi otroki. Starši se bodo lahko udeležili delav-
nice masaže za dojenčke in otroke, na kateri bodo izvedeli, kakšni so pozitivni učinki masaže 
in kako se pravilno masira. Mamice bodo obiskale delavnico pravilne poporodne vadbe ter 
vadbe za oblikovanje in krepitev telesa. Otroci pa si bodo na poučnih delavnicah izdelali svojo 
kremico ali solno kopel z zelišči, se udeležili različnih športnih aktivnosti ter v družbi zmajčka 
Malčka spoznali igre iz mladosti njihovih babic.

Pet defibrilatorjev za reševanje človeških življenj
Lekarna Ljubljana bo v okviru festivala podarila pet defibrilatorjev: štiri Ljubljanskemu potni-
škemu prometu in enega Mestni knjižnici Ljubljana. Ob 12. uri vabljeni na uradni del dogodka 
s predajo donacije. Ob tej priložnosti bodo zapele pevke pevskega zbora Lekarne Ljubljana in 
Alenka Godec.Na Festivalu zdravja so organizirane brezplačne preventive 

meritve.

Obiščite 4. FESTIVAL ZDRAVJA, v soboto, 17. junija, med 9. in 17. uro na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

V 25 letih smo izvedli več kot 50 projektov, s katerimi smo pridobili 2.265 novih stanovanjskih enot.  Ta trenutek razpolagamo s 
4.123 enotami.

TJAŠA HACE U
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Letos pripravljate že 9. festival Junij v Ljubljani. Kako in koliko časa so pote-
kale priprave? S katerimi izzivi ste se soočali?

»S pripravami na festival smo začeli že septembra lani, ko smo k sode-
lovanju povabili večino naših javnih zavodov in nekatere večje kulturne 
državne ustanove. Največji izziv je logistična izpeljava več dogodkov v 
enem dnevu. Večina izmed njih namreč potrebuje daljše tehnične in ton-
ske priprave, mi pa želimo oder vsak dan zapolniti s čim večjim številom 
dogodkov.«

Kdo vse sodeluje pri pripravi, kako izberete izvajalce in oblikujete program?

»Program je sestavljen tako, da vključuje produkcije tako javnih zavodov 
kot nevladnih kulturnih organizacij, ki jih programsko ali projektno sofi-
nanciramo. K sodelovanju smo letos prvič povabili še Hrvaško narodno 
gledališče Split s predstavo modernega baleta, že tradicionalno pa bo so-
deloval Big Band Orkester Slovenske vojske. 

Pri pripravi festivala sodelujeta še Festival Ljubljana, ki je producent prire-
ditve, ter Turizem Ljubljana, ki poskrbi za tisk promocijskih materialov in 
distribucijo programske knjižnice po ljubljanskih hotelih.«

Zaradi česa je Junij v Ljubljani tako poseben, kaj ga loči od drugih kulturnih 
prireditev?

»Festival je edinstven, ker obiskovalcem ponuja vrhunski kulturni pro-
gram povsem brezplačno.

Vključuje program za otroke, mladino in odrasle. Program je tako plesno, 
glasbeno kakor tudi gledališko obarvan in zato zanimiv za najširši krog 
obiskovalcev.«

Predstavljamo si, da ste celo pomlad vpeti predvsem v pripravo tega festi-
vala, kaj pa še sicer sodi med vajine delovne naloge? 

»Festival Junij v Ljubljani delava skupaj, sicer pa vsaka pokriva svoje podro-
čje, Nina skrbi za uprizoritvene umetnosti, Teja pa za kulturni turizem.«

Teja in Nina dihata s festivalom Junij v Ljubljani in vas vabita na Kongresni trg: 
Foto: arhiv MOL Oddelek za kulturo

NINA ŠIBIČU

Urbani sodelavci

Pestro kulturno poletje v Ljubljani tradi-
cionalno napoveduje festival Junij v Lju-
bljani, na katerem si bomo tudi letos, že 
devetič zapored, lahko ogledali številne 
vrhunske umetniške stvaritve s podro-
čij plesa, gledališča in glasbe.  Med 8. in 
21. junijem se bo na Kongresnem trgu 
zvrstilo več kot 30 dogodkov in vsi bodo 
brezplačni. Pokukali smo v zakulisje in 
se o festivalu pogovorili s Tejo Lončarič 
in Nino Kalčič, mladima sodelavkama 
Oddelka za kulturo, ki se vsako leto loti-
ta priprave tega festivala.  

Nikakor ne smete izpustiti odprtja festivala -  8. junija ob 21. uri bo Big Band 
Orkestra Slovenske vojske pripravil koncert s posebnima gostoma Vlat-
kom Stefanovskim in Grego Skočirjem (Big Foot Mama).

Sledili bodo številni dogodki, posebej pa morava omeniti 60. obletnico 
Muce copatarice, ki se ji bomo poklonili na festivalu. Ilustratorka Ančka 
Gošnik Godec bo podpisovala slikanico, otroci pa se bodo lahko udeležili 
še delavnic ali si ogledali predstavi o Muci copatarici. 

V okviru festival pripravljamo kar pet tematskih dni -  Kul dan za mladino, 
baletni dan, dan za ples, cirkuški ponedeljek in praznik glasbe.

Naj omeniva še, da v času festivala, od 9. do 15. junija, Mestna občina Lju-
bljana skupaj s Plesnim teatrom Ljubljana, Floto Ljubljana, En Knapom, 
DUM društvom umetnikov, Fičo baletom in Zavodom Emanat vabi še na 
Teden za ples. Vse predstave v okviru tega tedna si bodo lahko gledalci 
ogledali po ugodni ceni 3 evre. Seveda pa ne pozabite, da bodo 10. junija, 
na dan za ples, vsi plesni dogodki brezplačni. 

Pripravljamo torej raznolik in kakovosten program in prepričani sva, da 
bo vsak našel nekaj po svojem okusu. Preverite program, objavljen je na 
www.ljubljana.si, in izberite…

Se vidimo na Kongresnem trgu!

NAMIGI 
ZA LETOŠNJI JUNIJ
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NAJIN JUNIJ V LJUBLJANI V D R U Ž B I D R E V E S

Ni jih veliko, ki bi ljubljanska drevesa in njihovo govorico poznali tako dobro, kot 
Nejc Praznik, sodelavec javnega podjetja Snaga. Že dve leti skrbi za več kot 57.000 
mestnih dreves. Da v svojem delu uživa in da ima drevesa rad, opaziš takoj, ko 
začne govoriti o njih. 
V družbi Snaga opravljate delo arborista. Kaj izraz pravzaprav pomeni in 
kaj vaše delo obsega? 

»Arborist je tisti, ki v urbanem okolju, kjer so pogoji za rast drugačni kot 
v gozdu, proučuje in upravlja z mestnimi drevesi in drevoredi. Tudi moje 
delo obsega sistematično pregledovanje in proučevanje ljubljanskih dre-
ves in spremljanje njihovega zdravstvenega stanja. Če pri pregledu dre-
vesa opazim kakšno posebnost, mogoče poškodovano vejo ali kakšne 
bolezenske znake, predpišem ukrepe, s katerimi stanje saniramo. Sode-
lujem tudi pri načrtovanju novih zasaditev in svetujem pri izbiri primerne 
drevesne vrste za določeno področje. «

Od kdaj čutite ljubezen do narave in kako zgodaj ste sprejeli odločitev, da 
bo vaša profesionalna pot prepletena z njo?

»Od nekdaj sem užival v raziskovanju narave. Že v osnovni šoli sem pri 
pouku biologije in geografije sodeloval s čisto drugačnim zanimanjem 
kot pri ostalih predmetih, kar je tudi zaznamovalo mojo izobraževalno 
pot. V prvih letnikih študija gozdarstva sem sicer doživel hladen tuš, saj 
so bili na urniku predvsem splošni predmeti, v višjih letnikih, ko so bili 
predmeti veliko bolj strokovni, pa sem »zaživel«. 

Katero je vaše najljubše drevo?

»Bolj kot klasične drevesne vrste, so mi všeč tulipanovci, ambrovci in ginki. 
Zelo pri srcu mi je tudi nov ljubljanski drevored mokovcev, ki je na sotočju 
Ljubljanice in Grubarjevega prekopa v Štepanjskem naselju.«

Družba Snaga je več kot podjetje za zbiranje in obdelovanje odpadkov. Je 
družba, ki uporabnike vzgaja v odgovorne potrošnike in med njimi spodbu-

ja koncept krožnega gospodarstva. Ali omenjene vrednote živite tudi sami? 

»Odraščal sem v družini z ekološko miselnostjo, zato sem z naravo in njej 
prijaznimi praksami povezan od nekdaj. Kaže, da imamo zeleno »v krvi«, 
saj je tudi bratu Maticu krožno gospodarstvo blizu. Ima atelje, kjer starim 
in odsluženim stvarem vdahne novo življenje. 

Že kot otrok sem bil navdušen, ko je oče na streho hiše namestil sončne 
kolektorje, predvsem pa sem užival med tuširanjem s toplo vodo, ki ni 
bila segreta na fosilna goriva. Ko še slutil nisem, da bom sodelavec Snage, 
sem doma veljal za »policaja« za ločevanje odpadkov. Tudi danes živim v 
hiši, kjer zaradi pomanjkanja prostora gojim bonsai drevesa, preizkušam 
pa se tudi v ekološkem vrtnarjenju. Zelo me navdušuje tudi elektro mobil-
nost, po vsej verjetnosti bo moj prihodnji avto električen.«

Imate kakšen nasvet za bralce Urbana, s katerim lahko sami prispevajo k 
krožnem načinu življenja in prihodnosti v zelenem in zdravem okolju?

»Vsi skupaj si prizadevajmo, da bo Ljubljana še naprej zelena in da jo bo krasi-
lo veliko stabilnih in visokih odraslih dreves. Drevesa so odlični dušilci hrupa, 
čistilci zraka in proizvajalci kisika, pa tudi krasna senca za prijetna druženja. Pri 
srečanjih z meščani včasih zaznam tudi nepotreben strah pred mogočnimi 
drevesi. Zdrava in močno ukoreninjena drevesa se ne podrejo zlahka, zato je 
strah pred njimi odveč. «

Kaj vam riše nasmeh na usta, ko zaključite z delom?

»Trenutno neizmerno uživam v vlogi očeta. Ko bo hčerka starejša, pa 
bo spet več časa za mojo strast – motor, s katerim se zelo rad odpe-
ljem proti zahodu.«

TINA BERČIČU

Urbani sodelavci

Moj najljubši kotiček v Ljubljani je Mestni park Rakova Jelša. Foto: S. Škafar
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JE V ŠIŠKI ŠE KAJ ODPRTEGA?  

Trgu prekomorskih brigad, ujetemu med najbolj urbano kulturno or-
ganizacijo v prestolnici Kinom Šiška, Celovško cesto ter stavbo bivše 
Občine Šiška, v kateri je svoj dom našlo več deset nevladnih organiza-
cij s področja kulture, je v preteklosti že skoraj bila dodeljena oznaka 
"osrednjega šišenskega trga". Ko je ta del mesta z ustanovitvijo Kina 
Šiška leta 2009 in s pričetkom delovanja čedalje večjega števila nevla-
dnih organizacij v nekdanji občinski stavbi začel oživljati, so se obudile 
tudi ideje o oživitvi Trga prekomorskih brigad. 

Slednji bo v letošnjem letu na pobudo Kina Šiška in več arhitektk ter ar-
hitektov mlade generacije ob celostni podpori Mestne občine Ljublja-
na pričel spreminjati svojo podobo. V mesecu maju so se začela dela, 
ki bodo omogočila, da se parkirni prostor, sedaj še v manjšem obsegu, 

Na Trgu prekomorskih brigad bo v 
soboto, 17. junija, potekal pravi "ši-
škarski" festival Šiška Open z boga-
tim športnim in glasbenim progra-
mom, ki ga pripravlja Center urbane 
kulture Kino Šiška s kopico drugih or-
ganizacij iz četrti Šiška.  

prepusti pešcem in kulturnim prireditvam. Prvo fazo spremembe trga 
bodo v Kinu Šiška, v sodelovanju z javnim zavodom Mladi zmaji ter 
mnoštvom drugih organizacij, obeležili s celodnevnim dogodkom na 
prostem - Šiška Open, namenjenim Šiškaricam in Šiškarjem vseh ge-
neracij, ter seveda tudi vsem ostalim obiskovalcem. Dogajanje bodo 
že od zgodnjega popoldneva popestrili prikazi in delavnice urbanih 
športov, kot so kolesarjenje z BMX, grafitiranje, skejtanje, potekal bo 
turnir v namiznem tenisu in športna aktivnost boksa, če omenimo le 
del dogajanja.

Večerni del bo namenjen najobetavnejšim dijaškim skupinam, ki jih 
Kino Šiška že od leta 2013 združuje v prvi ligi dijaških bendov Špil liga. 
Po štirih kvalifikacijskih in dveh polfinalnih večerih, v katerih se je pred-
stavilo štirinajst izvajalcev, se bodo občinstvu v velikem finalu predsta-
vile skupine Joker Out, The Mint, Lapsus, Rock Heroes. Občinstvo in 
komisija bo med nastopajočimi na dogodku, ki poteka tudi v okviru 
Junija v Ljubljani, izbralo zmagovalce, ki se bodo v prihajajoči program-
ski sezoni predstavili tudi na velikem odru Kina Šiška. 

S tem pa Kino Šiška še ne zaključuje svoje uspešne sezone. Poleg 
razprodanega koncerta Cigarettes After Sex le nekaj dni pred do-
godkom Šiška Open pripravljajo tudi koncerta zasedb The Jesus 
and Mary Chain (5. julij) ter legendarnih Pixies v ljubljanskih Križan-
kah (12. julij). 7. julija bo "Šiškina" galerija DobraVaga v sodelova-
nju s Plečnikovo hišo in MGML pripravila odprtje razstave mladih 
ustvarjalcev DobreVage v Plečnikovi hiši. 

Uspešen zaključek sezone in bogat program je le še eden v nizu doka-
zov, kako skupno sodelovanje med najrazličnejšimi deli velike mestne 
družine prinaša dobre rezultate. Dogodka na Trgu prekomorskih bri-
gad namreč brez pomoči in razumevanja ožjega vodstva Mestne ob-
čine Ljubljana, na čelu z županom Zoranom Jankovićem ter podpore 
pristojnih služb, ne bi bilo. Kako bo vse skupaj izgledalo – prepričajte 
se sami z obiskom.

Prenova Trga prekomorskih brigad se pripravlja v 
želji, da se z minimalnimi posegi pripravi prostor, 
ki mu bodo prebivalci ČS Šiška lahko rekli “naš 
trg”. Prostor se bo uporabljal tudi kot prireditve-
na površina. Prva faza prenove zajema ukinitev 
11 parkirnih mest, prestavitev parkirne blagajne, 
zamenjavo drevesa in razsvetljave, ureditev iz-
pustov, obnovo poslikave trga, ureditev klopi in 
stolov LJUBLJANA CHAIR.

ROK AVBARU
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JE V ŠIŠKI ŠE KAJ ODPRTEGA?  
Delovni obisk na Reki je vodila Zdenka Grozde, direktorica JHL. Poleg nje so se srečanja udeležili tudi Srečko 
Trunklej, namestnik direktorja v Energetiki Ljubljana, Boštjan Mišmaš, direktor sektorja Kanalizacija v JP 
Vodovod-Kanalizacija, Peter Horvat, direktor LPP, Peter Kadunc in Matjaž Karner iz Snage, Robert Martin-
čič, direktor ŽAL, Geza Horvat, namestnik direktorice JP LPT, Uroš Pečaver in Darko Pintarič iz sektorja za 
javna naročila JHL in Maja Verbek ter Alenka Kovič iz sektorja za pravne, kadrovske in splošne zadeve JHL.

Urbane novice

A K T I V N O  I N  V  S O D E L O V A N J U 
V začetku maja je delegacija predstavnikov javnih 
podjetij in Javnega holdinga Ljubljana obiskala hr-
vaško Reko, kjer so jih med drugim gostili načelnica 
oddelka za komunalne zadeve Mesta Rijeka Irena 
Miličević, član uprave družbe Poslovni sustavi d.o.o. 
Željko Smojver, na delovnem kosilu pa se jim je pri-
družil tudi župan Mesta Rijeka Vojko Obersnel. Iz-
menjali so izkušnje o poteku reorganizacije družbe 
Poslovni sustavi d.o.o., ki opravlja podobne naloge, 
kot Javni holding Ljubljana.

Kolegi iz Hrvaške so predstavili posamezne dejavno-
sti in tudi velik kohezijski projekt izgradnje oziroma 
prenove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja 
na širšem območju Mesta Rijeka. 

V podjetju ŽALE si, kot v družbeno odgovornem podjetju, prizadevajo za čim večje zadovoljstvo obiskovalcev pokopališča in hkrati želijo omogo-
čiti najboljšo dostopnost do grobov tudi starejšim in drugim osebam, ki težko hodijo. 

V sodelovanju s podjetjem LPP so pripravili možnost brezplačnega prevoza po pokopališču Žale. Električno vozilo Kavalir bo do oktobra po po-
kopališču vozilo vsako nedeljo in ob praznikih med 9. in 17. uro.  Obiskovalci se bodo lahko s Kavalirjem zapeljali do želenega groba (oz. kolikor 
blizu bo možno) in potem nazaj na izhodišče (oz. kamor bodo želeli). Vozilo bodo obiskovalci lahko ustavili kjerkoli in kadarkoli, ali pa ga poklicali 
na telefonsko številko 031/666-332. Kavalir bo prišel tudi do avtobusne postaje Ljubljanskega potniškega prometa v okolici Žal.

B R E Z P L A Č E N  P R E V O Z 

A V T E N T I Č N O S T  D O Ž I V E T I J 
Naše vodilo pri oblikovanju vodenih doživetij je avtentičnost, saj nas 
ravno to razlikuje od mnogoterih turističnih destinacij. S tem vodilom 
pri Turizmu Ljubljana sledimo trendom in povpraševanju ter redno 
dopolnjujemo nabor doživetij. Letos smo poleg rednih ogledov po 
Plečnikovi Ljubljani za vse, ki bi radi podrobneje spoznali zanimivo ži-
vljenje velikega arhitekta, dodali v ponudbo še vrhunsko Ljubljansko 
vinsko doživetje. Ljubljana namreč nosi naziv »mesto trte in vina«, saj 
leži na stičišču vinorodnih Mediterana, Krasa, Alp in Panonske nižine. 
Na Ljubljanskem gradu si lahko  ogledate potomko najstarejše trte na 
svetu (z Mariborskega Lenta) in obiščete za javnost sicer zaprt grajski 
vinograd, posejan s 1.050 trtami rdečegrajca in belpina.

Hkrati vas vabimo, da se podate na izlete v regijo Osrednja Slovenija 
- za navdih v Instagram vprišite #CentralSlovenia. Nedavno smo obo-
gatili tudi izbiro doživetij v regiji: v Polhovem Gradcu si lahko privoščite 
skodelico čaja z grofom Blagajem; na gradu Bogenšperk v Šmartnem 
pri Litiji lahko obiščete Valvasorja, plemiča iz 17. stoletja, ki je svoje ži-
vljenje posvetil znanosti, zbiranju in preučevanju dežele Kranjske in 
avtorju knjige Slava vojvodine Kranjske; na Vrhniki pa boste lahko izve-
deli marsikaj o življenju najbolj pomembnega slovenskega dramatika 
in pisatelja Ivana Cankarja. 

Dobrodošli, da bolje spoznate svoje mesto in okolico!

Na skrbno izbranih postankih v družbi lokalnih vinskih poznavalcev pokusite izbor 
najboljšega, kar ponujajo vinske regije, degustacije pa spremljajo tudi prigrizki.      
Foto: Nea culpa, vir Turizem Ljubljana
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Na Ljubljanskem gradu smo za uvod v poletje pripravili glasbena in 
plesna večera pod zvezdnim nebom v ambientu grajskega dvorišča. 
Začeli bomo 21. junija s koncertom letošnjega nagrajenca Prešerno-
vega sklada Boštjana Gombača, ki bo s svežo zasedbo Gombač & 
Kradljivci času premierno predstavil svoj avtorski prvenec. Poletno 
vzdušje bo dan kasneje z velikim koncertom nadaljevala priljubljena 
zasedba Katalena, katere član je tudi Boštjan Gombač. Sledila bo-
sta plesna večera; na prvem boste ob spremljavi zasedbe Cubismo 
zaplesali v latino ritmih salse, rumbe, čačača-ja … Glasbeni gost dru-
gega plesnega večera pa bo Davor Radolfi. Veselimo se druženja z 
vami ob čarobnem prepletanju poletja, glasbe, plesa in čudovitega 
ambienta.

G R A J S K E  P O L E T N E  N O Č I

Več na www.ljubljanskigrad.si

Jubilejni 65. Ljubljana Festival se bo začel s Carmino Burano Carla Orffa. Predstavo bo izvedla mednarodno uveljavljena La Fura dels Baus. 
Izpostaviti velja mezzosopranistko Elīno Garančo, pianista Martho Argerich in Bekhzoda Abduraimova, violončelista Nie Jiapenga, violinista 
Robyja Lakatosa in Dimitrija Sitkoveckega ter slovitega Johna Malkovicha. Na sporedu bosta opera Madama Butterfly v izvedbi Kitajske oper-
ne hiše iz Pekinga in uprizoritev tretjega in četrtega dela tetralogije Nibelungov prstan v izvedbi ansambla Mariinskega gledališča. V Ljubljano 
prihajajo priznani orkestri in dirigenti, Orkester Sanktpeterburške filharmonije z dirigentom Temirkanovim in Orkester Mariinskega gledališča 
z edinstvenim Gergijevim. Premierno bodo izvedeni slovenski muzikal Vesna, opereta Kneginja Čardaša v koprodukciji z gledališčem Komedija 
Zagreb ter komorna opera Svatba skladateljice Ane Sokolović v koprodukciji s Festivalom Aix-en-Provence. Spomine na kralja rock & rolla, 
Elvisa, bodo obudili Sam's Fever, z glasbenim večerom z naslovom Vrhunci muzikalov z West Enda in Broadwaya bo poskrbljeno tudi za ljubi-
telje legendarnih uspešnic. Poklonili se bomo lani preminulemu Tomažu Pandurju s predstavo Brezmadežna, v dramatizaciji in priredbi Livije 
Pandur. Na Ljubljana Festivalu bodo tudi letos potekali 20. mednarodna likovna kolonija in ustvarjalne delavnice za otroke, vrsta dogodkov na 
Ljubljanici in koncerti Akademije Branimir Slokar. Več na www.ljubljanafestival.si

DODANO  P O L E TJ U

J O H N  M A L K O V I C H  I N  M U Z I K A L  V E S N A

Foto:  Arhiv FL
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N O S T A L G I Č N I  O B Č U T K I  O B  O G L E D U  R A Z S T A V E 

Zgodba industrijske revolucije se je v Ljubljani začela leta 1835, ko je,  v 
takrat mogočni predelovalnici sladkorja – Cukrarni, proizvodnjo pognal 
prvi parni stroj. Kmalu za tem so v Ljubljani ustanovljene prva bombažna 
predilnica in tkalnica, prva papirnica, pa pivovarna in livarna. Tako je pred 
približno dvesto leti nastopila nova doba. V mestu so zrasle tovarniške 
stavbe z visokimi dimniki, ki so se vzpenjali nad cerkvene zvonike in s 
tem nakazovali prihajajočo modernizacijo družbe. 

Po dveh svetovnih vojnah, nekaj gospodarskih krizah ter revoluciji, v 
času socializma in planskega gospodarstva, je nastopila zlata doba in-
dustrije. Povojne socialistične tovarne pa niso bile le proizvodni obrati. 
Podjetja so v duhu kolektivizma svojim delavcem organizirala tudi nji-
hova življenja.  Izobraževanje, rekreacija, zdravstvo, posojila, kulturne 
vsebine, razvedrilo, sindikalna počitnikovanja in štipendiranja v takratni 
novi dobi so višali kakovost delavskega življenja. 

Nova doba prihaja! v Mestnem   muzeju Ljubljana

Če se teh časov osebno spominjate, ali pa jih šele na novo odkrivate, 
vam obisk muzeja in ogled razstave s 600 predmeti, ki smo jih ustvarili v 
zadnjih 200 letih, toplo priporočamo!

Vsem bralcem Urbana podarjamo brezplačen kupon za obisk razstave.

Sodelavci velike mestne družine in bralci revije Urban s tem 
kupončkom na blagajni Mestnega muzeja Ljubljana prevzamete 
eno brezplačno vstopnico za odrasle!

Odprto: torek–nedelja: 10.00–18.00, četrtek: 10.00–21.00, ponedeljek: zaprto

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, 1000 Ljubljana; www.mgml.si

Nova doba prihaja! Samo v Mestnem muzeju Ljubljana do 3. septembra.                                                          
Foto:  A Peunik / MGML

Več na www.ljubljanafestival.si

Ž I V A H N A  M A L A  U L I C A

Četrtek, 15. junij
16.30  Lončarska delavnica (M. Smerdu)
             Ilustriramo z Jelko Godec Schmidt
17. uri  Ambasadorji nasmeha na obisku
18. uri  Koncert: Sonce in sončice (T. Grom)
19. uri  Pravljica za lahko noč

Petek, 16. junij
16.30  Predstava Anica in grozovitež

17. uri  Ambasadorji nasmeha na obisku
             Znanstvena ustvarjalnica
18. uri Koncert: O deklici, ki je prehitro rasla 
              (Brina Vogelnik)
19. uri Pravljica za lahko noč

Sobota, 17. junij 
10. uri Gasilci na obisku 
             Urejamo otroške gredice
             Ambasadorji nasmeha na obisku
11. uri  Ustvarjalnica: Ladje in barčice
12. uri  Ustvarjamo z lesom
13. uri  Lončarska delavnica (APOK)
              Plesna urica
14. uri  Origami
15.30   Ustvarjalnica Smet umet
16.30   Predstava: Bela mačica
17. uri  Telovadba

18. uri  Koncert: Romana Kranjčan
19. uri  Pravljica za lahko noč
  
Nedelja, 18. junij 
10. uri S ponijem naokrog 
             Ustvarjalnica: ProstoRož
11. uri  Čarovniška predstava (Mare Čare)
12. uri  Ustvarjalnica: Kuhamo z Ireno
13. uri Lončarska delavnica (APOK)
             Plesna urica
14. uri  Ustvarjamo z lesom
16. uri  Otok peska
17. uri  Koncert: Godalkarski orkester
19. uri  Pravljica za lahko noč

V primeru dežja lahko pride do spremembe 
oz. prilagoditve programa. Več informacij na 
www.malaulica.si.

Poleg stalnih ustvarjalnic, se bomo v juniju na pot po Mali ulici 
podali na neobičajnem prevoznem sredstvu, se zabavali v sobi z 
baloni in se družili z glasbeniki, lutkarji, igralci in gosti presenečenja.
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www.vo-ka.si


