
1URBAN

SEPTEMBER 2017            

URBAN

S O D E L O V A N J E 
P R I N E S E  Z M A G O
EUROCITIES

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



2 URBAN                      S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

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

JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o.
Tel.: 01 474 08 23
urban@jhl.si
www.jhl.si

Uredništvo
Justina Simčič 
Nina Šibič
Tina Berčič 

Produkcija
LALITA, d.o.o. IR1
Tisk 
NUČIČ in partner k.d.
ISSN 1854-2239

Naslovnica 
Srce na pravem mestu
Foto: Iztok Ameršek
Avtorja nepodpisanih fotografij na 
strani  4 in 5:
Nik Rovan, Simon Škafar

 

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.

Kanalizacijski maraton

Težko je množico dogodkov, neskončnih ur strokovnega 
dela pri analizah, vlogah, preračunih in opcijskih študijah  
ter obilo neprespanih nočeh, strniti bolje kot z ultimativ-
nim tekaškim izzivom - maratonom.
Morda Phillippides tistega davnega avgusta leta 490 pr. n. št. 
niti ni vedel, da nas bo vse postavil pred izziv. Izziv, da smo delali 
strastno, strokovno, zbrano, vztrajno… Da smo ves čas videli 
pred seboj le en cilj, ki mi ga je leta 2008 postavil za ogledalo žu-
pan, ko je dejal, da mora imeti Ljubljana kanalizacijo napeljano 
v vsako hišo.
S sodelavkami in sodelavci smo si predstavljali, da je pri-
prava vloge in kandidiranje za evropska kohezijska sred-
stva odvisna le od naše zavzetosti, strokovnega znanja in 
ustrezne priprave projekta. A usoda se je tudi tokrat poi-
grala. Zmaga je bila na dosegu roke, kot je bil tek Samuela 
Kamanuja Wanjiruja ob maratonski zmagi na olimpijskih 
igrah v Pekingu. Tek je bil lahkoten in rekorden. 
Na žalost za nas ni bil tako lahkoten. Garali smo, projek-
tirali, preračunavali, izdelovali študije in preskakovali vse 
administrativne ovire, pa vendar velikokrat pri sogovor-
nikih mnogih prejšnjih vlad naleteli na gluha ušesa, neza-
interesiranost in tako tipično slovensko nevoščljivost. 

Čas je mineval. Dobili smo novega olimpijskega laureata 
Stephena Kiproticha, ki je v Londonu 2012 pritekel mara-
tonsko zmago. Za nas je čas  neusmiljeno bežal in kljub 
odlično pripravljeni vlogi za dva projekta se ni zgodilo nič, 
celo nasprotno, minila je evropska finančna perspektiva 
za obdobje 2008-2013.  Prišla je nova finančna perspekti-
va, vendar  smo bili še vedno  na istem mestu, kot davne-
ga leta 2008. Imeli smo odlično pripravljeni vlogi, minili 
sta dve olimpijski obdobji, dobili smo že dva maratonska 
zmagovalca, naš maraton pa je bil pred vedno težjimi 
ovirami, pot je postajala vedno bolj zavita in strma. Sredi 
leta 2014 nas je takratna vlada postavila s sklepom o pri-
oritetni obravnavi 11 kohezijskih projektov pred izziv ali 
je s takim tempom sploh še vredno nadaljevati. Kot tista 
tipična kriza na 35 kilometru maratona, tam, kjer se po-
kaže prava vztrajnost, pripravljenost in požrtvovalnost.

In smo vztrajali in se z vsemi močmi trudili dalje. Že kmalu 
se je izkazalo, da trud ni bil zaman, saj smo že januarja 
2015 izvedeli, da bosta takratna dva projekta obravna-
vana kot en veliki evropski kohezijski projekt, katerega 
financiranje bo neposredno odobrila evropska komisija. 
Izdelali smo novo vlogo, ki je imela kot prva vloga velikih 
kohezijskih projektov tudi študijo vpliva klimatskih spre-
memb, ki je bila naravnana trajnostno in predvsem v prid 
zaščiti okolja. Obrnili smo novo poglavje.
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Uvodnik

In da, prišle so nove olimpijske igre in Eliot Kipchenge Rotich je v Riu tekel hitro in zmagal, vendar smo tokrat zmagovali tudi mi in konec leta je 
neodvisna strokovna komisija Jasppers izdala t.i. Action completion note, dokument, s katerim je bil projekt potrjen kot strokoven in ustrezen, 
tako z ekonomskega, tehničnega kot predvsem z okoljskega vidika, saj gre za največji slovenski okoljski projekt. Bili smo tik pred ciljem, maraton 
je končan, vsaj tako smo mislili. In se hudo motili. Nastopil je čas slovenske različice maratona, zvrhana mera zavidanja in nevoščljivosti, prežeta 
z neznanjem in začinjena s tako tipičnim pisanjem anonimk. Tokrat kar na evropsko komisijo. Na vse izzive smo bili  dobro pripravljeni in nikdar 
nismo dvomili v kakovost projekta, njegovo okoljsko vrednost in predvsem v naše strokovno znanje. Postavljena vprašanja, ki so izvirala iz ano-
nimnih pisanj in jih je Evropska komisija morala preveriti, so nam bila dodatna motivacija in priložnost, da smo z odgovori pokazali kako dobri, 
zavzeti in strokovni smo. Dilem ni bilo, odgovori so bili sprejeti brez pripomb in 14. avgusta 2017 se je z odločitvijo Evropske komisije končal tudi 
naš maraton.

Maraton, katerega slovesne podelitve odličij se bomo veselili skupaj z novim olimpijskim prvakom v maratonu leta 2020, ko bomo naš veliki pro-
jekt pripeljali h koncu. Za 68,9 mio evrov evropskih sredstev, 11 mio sredstev države in 30 mio evrov lastnih sredstev bo zgrajenih 22,5 km novega 
kanalizacijskega omrežja v občini Medvode in 9,1 km v občini Vodice. Zgrajen bo 12,1 km dolg povezovalni kanalizacijski zbiralnik C0, ki vodi do 
Centralne čistilne naprave Ljubljana. Ta bo povečala kapacitete in bo zmogla obdelati in prečistiti kar 555.000 populacijskih ekvivalentov odpa-
dnih voda. Tehnološko bo najnaprednejša in omogočala bo izboljšati kakovost vode, ki jo vrnemo v okolje, saj bodo v procesu čiščenja odstranje-
ne fosforjeve in dušikove spojine. In nenazadnje, v štirih aglomeracijah naše zelene prestolnice bo zgrajeno kar 88 km manjkajoče kanalizacije, se-
veda skupaj z obnovo in dograditvijo vse ostale infrastrukture. Po zaključku projekta bo v praktično vsako ljubljansko hišo napeljana kanalizacija.

Prepričan sem, da obstaja med maratonci kar nekaj bistvenih razlik. Nekateri tečejo, da bi spoznali lastne meje zmogljivosti in vztrajnosti, ne-
kateri tečejo zaradi večne slave, nekateri iz golega užitka. Mi  svoj maraton tečemo za naše someščanke in someščane, poganja nas želja biti 
najboljši pri storitvah, ki jih dajemo Ljubljančankam, Ljubljančanom in okolju.

Zagotovo pa prav slehernega maratonca povezuje stavek, ki ga je na koncu svojega maratona izrekel Philippides: ”Zmagali smo!”

Krištof Mlakar, 
direktor JP Vodovod-Kanalizacija

                                                                                                  

Foto: Miha Fras
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Evropska komisija je 14. avgusta 2017 z odobritvijo sredstev dala zeleno luč najve-
čjemu slovenskemu okoljskemu kohezijskemu projektu, v okviru katerega bo v 
prihodnjih treh letih nadgrajen kanalizacijski sistem v Mestni občini Ljubljana ter 
občinah Medvode in Vodice.

Veliki projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja je znova dokazal, da so pri do-
seganju zastavljenih ciljev, tako poslovnih kot osebnih, najpo-
membnejši zaupanje, pogum, vztrajnost in sodelovanje. Brez 
omenjenega, predvsem sodelovanja vseh sodelujočih sodelavcev 
in institucij, projekt, katerega zgodba se je začela pisati že leta 
2008, nikoli ne bi ugledal luči sveta. 

Pomen sodelovanja so večkrat poudarili tudi govorci novinarske 
konference, na kateri so predstavniki Mestne občine Ljubljana,  
Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, občin Medvode in Vodi-
ce ter Vlade Republike Slovenije, javnosti predstavili 111 milijonov 
evrov vreden projekt, ki bo financiran iz Evropskega kohezijskega 
sklada in državnega ter občinskih proračunov. Pozitivnih učinkov 
projekta bodo deležni tako prebivalci omenjenih občin, kot tudi 
okolje. Po zaključku projekta bo v Mestni občini Ljubljana zgra-
jenih 100,4 km kanalizacijskega omrežja, na katerega bo na novo 
priklopljenih približno 17.500 prebivalcev. V Občini Medvode se 
bo na 22 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja priklopilo 
3.600 Medvodčanov, v Občini Vodice pa bo 1.100 prebivalcev na 
novo priklopljenih na 9,1 kilometra novo zgrajene kanalizacije. 
Odpadne in padavinske vode se bodo stekale na Centralno čistil-
no napravo Ljubljana, katere kapacitete bodo povečane, tehnolo-
ški postopek čiščenja odpadne vode pa bo nadgrajen s terciarno 
stopnjo čiščenja, ki bo iz odpadne vode izločala fosforjeve in du-
šikove spojine. 

V projektu je poleg izgradnje kanalizacije predviden tudi povezovalni kanal C0 
ki bo omogočil čiščenje odpadnih voda treh občin na Centralni čistilni napravi 
Ljubljana. Nejc Smole, župan Občine Medvode je veselje nad dejstvom, da je bila 
odločitev o sofinanciranju sprejeta, izrazil z besedami: »Cilj vseh nas je, da delamo 
za naše prebivalce. V Medvodah bodo naši občani pridobili čistejše okolje, večjo 
bivanjsko kvaliteto in predvsem, ko bo projekt zaključen, verjamem, da se bodo 
Medvode lahko še bolj ponosno pohvalile, da smo zelena vrata glavnega mesta.« 
(na fotografiji desno) »Vseskozi smo verjeli v ta projekt in danes stojimo tukaj 
ponosni, da je projekt uspel.« je svoje zadovoljstvo izrazil Aco Franc Šuštar, župan 
Občine Vodice, in na koncu poudaril: »Veselimo se tega projekta in verjamem, da 
nam bodo ljudje in narava hvaležni.«  (na fotografiji levo)

Z izgradnjo povezovalnega kanala C0 se bo bistveno zmanjšala obremenitev obstoječega centralnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani. Urejeno in nadzorovano 
odvajanje odpadnih voda bo prispevalo k varovanju kakovostnega stanja podzemnih voda. 
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Zadovoljstvo župana Zorana Jankovića zaradi odobritve evropskih sredstev je 
bilo veliko. Med drugim je poudaril, da je projekt tipičen primer dobrega hori-
zontalnega in vertikalnega sodelovanja, pohvalil delo sodelavcev, ki so že večkrat 
dosegli praktično nemogoče, pozdravil njihovo vztrajnost in pogum ter povedal: 
»Danes smo v fazi, ko bomo razkopali 261 cest. Res ne bodo vsi prijazni z nami, 
saj je to več kot 20 % vseh naših cest, vendar želimo Ljubljančanom dati tisto, kar 
si zaslužijo.« ter ob tem poudaril »Tri leta bo Ljubljana veliko gradbišče v dobro 
Ljubljančank in Ljubljančanov.«

 

Predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, ni skrival ponosa: »Naj zelo jasno povem, da 
sem danes ponosen na vse vas: predstavnike občin, tudi lastne ministre, pred-
stavnike komunalnih podjetij, predstavnike stroke, vse tiste, ki ste sodelovali, ki 
ste delali v dobrobit ljudi, naše Slovenije.« in poudaril: »To sodelovanje štejem za 
tisto, kar mora biti politika sedanjosti in predvsem tudi prihodnosti. Da se pove-
zujemo in sodelujemo. Vesel sem, da bo tokrat naša zelena prestolnica, skupaj 
z Vodicami in Medvodami postala še bolj zdrava, še bolj čista, še bolj dobra za 
svoje ljudi. Tako, da priznanje, čestitke, predvsem pa sodelujmo še naprej v dobro 
Slovenije.«

»Zgodilo se je v ponedeljek, ko smo končno dobili odobren projekt, ki je tako ve-
lik, da se bo naenkrat na novo zgradilo 10 % celotnega kanalizacijskega omrežja v 
Ljubljani, dograjena bo čistilna naprava, zgrajen bo povezovalni kanal C0. Če se 
malo pošalim, so toliko kanalizacije naenkrat v Ljubljani nazadnje zgradili Rimlja-
ni.« je med podrobnejšo predstavitvijo velikega projekta povedal Krištof Mlakar, 
direktor JP Vodovod-Kanalizacija. 

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, David Polutnik (na 
fotografiji desno) je predstavil zadnji del projekta, izgradnjo kanalizacije v Ljublja-
ni: »Ko bo zgrajena hrbtenica tega omrežja bomo istočasno pričeli z kanalizacijo 
po mestnih ulicah. Načrtovanih je 39 območij, ki smo jih razdelili v štiri aglomera-
cije: Ljubljana, Sadinja vas, Gameljne in Tacen. Predvideva se izgradnja 88 kilome-
trov kanalizacije, skupaj s 13 črpališči in 3 vakumskimi postajami.«

stopnja priključenosti na kanalizacijo se bo v Ljubljani 
povišala na 98 % v naseljih strnjenega 

mestnega značaja

na kanalizacijski sistem bo novo priključenih približno 
22.200 prebivalcev  
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Na Gospodarskem razstavišču bo od 15. do 17. novembra 2017 pote-
kala letna generalna skupščina EUROCITIES, katere osrednja tema je 
krožno gospodarstvo. Organizacija konference, ki se je bo udeležilo 
več kot 500 udeležencev iz vse Evrope, je v rokah sodelavcev Mestne 
uprave in Snage, ki so se dela lotili z veliko mero kreativnosti in z no-
vim, svežim pogledom na organizacijo tovrstnih dogodkov, kar za-
gotavlja, da bo »naša« konferenca povsem drugačna od dosedanjih 
in prepričani smo, da bo postala vzorčni primer dobre prakse, ki bo 
postavil visoka merila za pripravo vseh nadaljnjih konferenc. 

Krožno gospodarstvo v Ljubljani
Osrednja tema letošnjega leta v našem mestu je krožno gospodar-
stvo, katerega osnove smo vam predstavili v letošnji marčevski  šte-
vilki. Prepričani smo namreč, da bo usmerjanje iz linearnega v krožno 
gospodarstvo v prihodnje pomembno vplivalo na celotno družbeno 
ureditev ter na spremembo naše miselnosti. Če se bomo naučili rabiti 
in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom 
delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje. 

Urbana tarča

NINA ŠIBIČU

Sodelavci v mestni upravi, javnih zavodih in javnih podjetjih vedno bolj skrbimo za po-
novno uporabo izdelkov. Tako na primer na eni strani potiskan papir v pisarnah po-
novno uporabimo za tisk ali beležke. Iz različnega odpadnega materiala javni zavodi 
ustvarjajo didaktične igrače, lutke, dekoracije, oblačila, krpe za brisanje, nakupovalne 
vrečke, telovadne rekvizite ter celo različna igrala in pohištvo (odpadna hlodovina). 

Primeri krožnega gospodarstva
V veliki mestni družini že zdaj izvajamo vrsto primerov krožnega go-
spodarstva. Nekateri so nam že dobro znani, na primer predelava ja-
ponskega dresnika v papir, kampanji proti plastičnim vrečkam na lju-
bljanskih tržnicah in Rokavice gor!, pa sistem izposoje koles BicikeLJ,  
drugi pa malo manj. Ste na primer vedeli, da pri prenovi cest gradbin-
ci asfalt, ki ga odstranijo med deli, ponovno uporabijo?  Ali pa, da so 
upravno stavbo RCERA opremili z upcikliranim pohištvom, ki so mu 
tako z inovativno uporabo podaljšali življenjsko dobo? To je le nekaj iz-
med primerov. Nekatere smo vam že predstavili tudi v Urbanu, več pa 
si jih lahko ogledate na spletni strani www.ljubljana.si. Morda vam bo 
kateri izmed njih dal idejo, kako lahko tudi sami živite po teh načelih.

CHAIRity – Dajte mu še eno priložnost!
Ena od inovativnih idej, zasnovanih za konferenco Eurocities, je pro-
jekt CHAIRity – Dajte mu še eno priložnost, v središču katerega so sta-
ri stoli. Meščanke in meščane bomo še ta mesec pozvali k podarjanju 
starih ali odsluženih stolov, ki jih bomo nato skupaj s štirimi osnov-
nimi šolami obnovili na delavnicah s kulturno-ekološkim društvom 
Smetumet. 

Stoli, ki jim bomo dali še eno priložnost, bodo kot primer krožnega 
gospodarstva predstavljali tudi del scenografije na konferenci EURO-
CITIES. A tukaj se zanje zgodba ne bo zaključila! Decembra načrtuje-
mo še prav poseben dogodek, na katerem bomo te stole prodajali, 
izkupiček od prodaje pa namenili v dobrodelne namene. 

GOSTITELJICA KONFERENCE
EUROCITIES

Odsluženi stoli bodo dobili novo priložnost! 
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GOSTITELJICA KONFERENCE
EUROCITIES

Odsluženi stoli bodo dobili novo priložnost! 

KROŽNO GOSPODARSTVO JE NAŠA EDINA 
PRIHODNOST
Delovno skupino za pripravo konference  EUROCITIES vodi mag. Klement 
Čepon, vodja Odseka za mednarodne odnose in protokol (OMOP), ki sku-
paj s člani trdno drži vse niti konference v svojih rokah. Zadnje mesece vsi 
skupaj vidijo en skupen cilj – organizirati najuspešnejšo konferenco doslej, 
ki bo udeležencem še dolgo ostala v spominu.

Lahko predstavite vašo delovno skupino. Kdo so člani in kaj so vaše 
osnovne naloge?

»Delovna skupina je s svojim delom začela že avgusta lani, saj je orga-
nizacija precejšen vsebinski in logistični zalogaj. Ljubljana je bila za go-
stiteljico izbrana že jeseni 2015, sam pa sem z delom pravzaprav začel 
že pred tem, s pripravo (uspešne) kandidature. Odgovornosti skupine 
so natančno razdeljene - od programskih oziroma vsebinskih zadev, do 
organizacijskih, logističnih in tehničnih elementov. Pri programskih vse-
binah tesno sodelujemo s sekretariatom Eurocities ter v okviru strokov-
ne skupine za krožno gospodarstvo na ravni mest članov Eurocities, ki 
prav tako pripravlja vsebine, o katerih bo na konferenci tekla razprava.        
Naša skupina šteje sedem članic in članov, trije smo iz OMOP, ostali pa 
so iz Kabineta župana, Oddelka za varstvo okolja, SRPI in JP Snaga. Po 
potrebi pa v delo vključujemo tudi druge sodelavke in sodelavce.«

Kako poteka delo v skupini?

»Imamo redna tedenska srečanja, na katerih vsak poroča o opravljenem 
delu, nato pregledamo časovnico in seznam odprtih nalog. V veliko 
pomoč nam je temeljito izdelan Eurocitiesov priročnik za organizacijo 
konferenc, kjer so naštete predvsem vse tehnične zahteve in roki, ki se 
jih moramo dosledno držati. Vsakih nekaj mesecev potekajo izmenično 
tudi sestanki v Bruslju in Ljubljani ter srečanja strokovne skupine za kro-
žno gospodarstvo, ki potekajo izključno v Bruslju.«

»Prepričan sem, da bo letošnja konfe-
renca najboljša doslej in da se bo o njej 
še dolgo govorilo.«
Kateri so največjih izzivi, s katerimi se soočate pri organizaciji tako zahtev-
nega dogodka? 

»Največji izziv je usklajevanje številnih izvrstnih idej, ki se porajajo v skupini, 
s finančnimi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Nekaj izjemnih vsebin, o katerih 
smo se pogovarjali, smo morali žal oklestiti, vendar sem kljub temu prepri-
čan, da bo letošnja konferenca najboljša doslej in da se bo o njej še dolgo 
govorilo. In seveda to, da želimo udeležencem konference povedati in 
pokazati kar se da veliko, obenem pa jim tudi pustiti »dihati« in doživeti 
Ljubljano. Moram reči, da so mi v veliko pomoč tudi moje dolgoletne izku-
šnje udeležb na številnih konferencah, tako pozitivne, kot tudi negativne.«

Kaj pričakujete od konference, zanima nas tako po osebni plati, kot 
za naše mesto? 

»Kot že rečeno, letošnja konferenca bo najboljša doslej. Interes za prihod 
v Ljubljano je izjemen in prepričan sem, da bomo vsi deležniki konferen-
ce zadovoljni. V vsebine konference bodo namreč vključeni tako otroci, 
mladi, nevladne organizacije, kot predstavniki gospodarstva in še številni 
drugi, ki bodo načela krožnega gospodarstva tudi zaradi naše konference 
lahko v nadgrajeni obliki implementirali pri svojem delovanju. Družbeni 
učinek konference bo zagotovo pomemben.«

Kako pa sami gledate na koncept krožnega gospodarstva? Nam lahko 
predstavite kakšen primer, ki ga vključujete v svoje življenje?

»Krožno gospodarstvo je resnično naša edina možna prihodnost. Kot 
vemo, smo v letošnji ekološki dolg vstopili že 2. avgusta in vsi skupaj se 
moramo do našega planeta začeti obnašati bolj odgovorno. Moj prispe-
vek k krožnemu gospodarstvu pa je – malo za šalo, malo zares – da nikoli 
ne pijem piva iz pločevink, ampak le iz steklenic.«

Foto: P. Korošec
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Urbano aktivni

Z A  Z A D O V O L J S T V O  U P O R A B N I K O V 
Strateški načrt družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice odraža raznolikost dejavnosti, ki se izvajajo v druž-
bi. V sprejetem strateškem načrtu za obdobje od 2017 do 2021 smo si postavili cilje, ki jih bomo uresničili na nivoju celotne 
družbe, kakor tudi cilje za posamezne gospodarske javne službe.

MATEJA DUHOVNIKU

Z namenom zmanjšanja tveganj pri poslovanju smo si zastavili pridobi-
tev ustreznih ISO standardov. Izboljšanje komunikacije med zaposleni-
mi ter posledično dvig njihovega zadovoljstva na delovnem mestu pa si 
obetamo z uvedbo letnih razgovorov z zaposlenimi.

Na področju izvajanja gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) 
urejanje in čiščenje javnih tržnih površin bomo vpeljali novosti z uvedbo 
poslovanja preko spleta ter razširitvijo ponudbe tako na tržnih površinah 
kakor tudi v poslovnih prostorih. Največji poudarek bo namenjen prenovi 
oziroma dopolnitvi ponudbe v Plečnikovih arkadah, za katere poteka po-
stopek za pridobitev statusa spomenika UNESCO-ve dediščine.

Za uporabnike parkirišč nameravamo v sklopu izvajanja GJS urejanje in 
čiščenje javnih parkirnih površin nadaljevati z uvajanjem novih tehno-
logij, ki bodo uporabnikom parkirnih površin ob voziščih s posebnimi 
prikazovalniki olajšale dostop do prostega parkirnega mesta. Načrto-
van je tudi nov produkt EMK Urbana za uporabnike električnih vozil, ki 
se oddajajo po sistemu souporabe avtomobila. Še naprej bomo izvajali 
modernizacijo opreme parkirišč.
Za izboljšanje dostopnosti ciljev bo za udeležence v prometu po lju-
bljanskih prometnih površinah v sklopu izvajanja GJS vzdrževanje ob-
činskih cest zgrajen sistem za avtomatsko evidentiranje prometnih 
tokov s postavitvijo platforme z on line podatki.
Zadolženi za izvajanje izbirne GJS upravljanje s pristanišči in vstopno 
izstopnimi mesti bomo poleg izvajanja rednih nalog sodelovali pri pre-

novi zakonskih podlag z namenom, da postane Ljubljanica plovna v 
širšem območju.

Na lokaciji v Nadgorici je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Ljubljana predvidena izgradnja Centra varne vožnje. 
Predvideno je, da se v Nadgorico seli tudi celotna dejavnost družbe, ki 
sedaj deluje na štirih različnih lokacijah. Tako bo v obdobju, ki ga zaje-
ma Strateški načrt, potrebno opraviti vrsto aktivnosti, od izdelave ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta, projektne in investicijske 
dokumentacije do odkupa zemljišč za nove poslovne in proizvodne 
prostore družbe. Za čas do selitve na novo lokacijo pa nameravamo 
na lokaciji Cesta v Gorice izvesti določene izboljšave, ki obsegajo pred-
vsem prenovo obstoječega poligona varne vožnje. Še vnaprej bo na 
navedeni lokaciji ob nedeljah potekal avto sejem in bolšjak. Z Agencijo 
za varnost v prometu pa potekajo pogovori za selitev izpitne komisije 
na to lokacijo.

Tudi ob sprejetju strateškega načrta smo v ospredje postavila upo-
rabnike storitev: »V našem Strateškem načrtu za obdobje 2017 do 
2021 smo si zastavili cilje, z uresničitvijo katerih bomo še izboljšali že 
do sedaj visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov naših storitev, to je 
obiskovalcev tržnic, uporabnikov parkirišč, udeležencev v prometu ter 
obiskovalcev pristanišča in vstopno izstopnih mest na Ljubljanici. Za 
zadovoljstvo uporabnikov si bomo prizadevali vsi zaposleni - z odgo-
vornim, strokovnim in učinkovitim delovanjem.«

 

Načrtovan »info« portal bo obiskovalcem tržnic omogočal iskanje prodajalcev posameznih artiklov. Z 
uvedbo poslovanja preko spleta pa bo najemnikom prodajnih površin na tržnicah olajšano plačevanje 
uporabnine. Foto: Primož Hieng
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Z A  Z A D O V O L J S T V O  U P O R A B N I K O V 

Z D R U Ž I M O  M O Č I ,  D E L I M O  S I  P R E V O Z 
VITA KONTIĆU

Sodelavci oddelkov, služb, javnih podjetij in zavodov MOL bomo, v so-
delovanju s številnimi drugimi deležniki, organizacijami, šolami in vrtci, 
že 16. zapored združili moči pri pripravi pestrega dogajanja v sklopu 
kampanje Evropski teden mobilnosti (ETM). Ta med 16. in 22. septem-
brom tradicionalno povezuje na tisoče evropskih mest v prizadevanjih 
za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. 

Za letos načrtujemo vsaj 9 trajnih ukrepov, 8 celotedenskih aktivnosti 
ter več kot 20 dogodkov po dnevih, s katerimi različne deležnike, ob-
čane in obiskovalce Ljubljane osveščamo o prednostih trajnostnih po-
tovalnih navad. ETM 2017 bo potekal pod sloganom »Združimo moči, 
delimo si prevoz«, ki bo usmerjen k spodbujanju okolju prijaznih, trajno-
stnih oblik mobilnosti, souporabi prevoznih sredstev, promociji sopo-
tništva oz. delitve prevoza in kombiniranja različnih načinov mobilnosti 
z nizkim ogljičnim odtisom v enem potovanju.

»Pri oblikovanju dejavnosti ETM zelo veliko prispevajo prav sodelavci 
mestne uprave, javnih podjetij in zavodov, in ponosna sem, da se vsa-
ko leto tako zavzemajo za to, da bi bil program čim bolj poučen, zani-
miv in učinkovit pri osveščanju o trajnostni mobilnosti. Najboljši vzor 

pa lahko dajemo mi sami, zato obenem sodelavce pozivam, da za 
prihod na delo uporabljajo kolo, javni prevoz ali pridejo peš in tako 
poskrbijo tudi za dobršno mero priporočene vsakodnevne telesne 
dejavnosti. Če to ni mogoče, si lahko prevoz z avtomobilom delijo s 
katerim drugim sodelavcem in tako poskrbijo, da bo v mestu manj 
vozil, predvsem tistih na fosilna goriva. Združimo moči in si še naprej 
skupaj prizadevajmo za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani,« je 
povabila podžupanja Jelka Žekar, predsednica Odbora za načrtova-
nje in izvedbo ETM.

Po uspešni »zeleni« poti, ki smo jo tlakovali že z naslovom Zelena pre-
stolnica Evrope 2016, bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V junija letos 
sprejeti Celostni prometni strategiji, ki je nadgradnja Prometne politi-
ke MOL iz leta 2012, smo namreč skupaj z različnimi deležniki obliko-
vali kopico ukrepov, ki bodo še izboljšala kakovost življenja v Zeleni 
prestolnici Evrope 2016. ETM je imel pomembno vlogo pri uspešnosti 
dosedanjih kampanj in pozitivnem sprejemanju ukrepov na področju 
trajnostne mobilnosti, zato mu tudi letos namenjamo posebno po-
zornost in vas vabimo, da se nam pridružite.

Celoten program ETM bo kmalu objavljen na www.ljubljana.si

Konec maja 2017 se je po 43 letih upokojil sodelavec JP LPT 
Buba Dmitar. Na parkiriščih je bil zaposlen od 2. 3. 1987. Mno-
gi se ga spominjajo kot prijaznega parkiriščnika, predvsem pa 
smo si  ga zapomnili po košatih brkih. Je najpogosteje foto-
grafiran parkiriščnik, saj so se z njim zelo radi fotografirali  tudi  
turisti, predvsem na Kongresnem trgu. 

G. Buba je svojemu nasledniku predal »model za brke« in skrite modrosti. 

Foto: V. Kontić

Urbano aktivni

Kolesarjenje MU MOL.
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Poleg tega, da smo vpisali največje število otrok v jezikovno–kultur-
ne in kulturno–umetniške programe v zadnjih letih in programsko 
ter mednarodno obogatili kar sedem festivalov, bomo ob koncu 
leta še vstopili v prenovljene prostore objekta Pionirskega doma – 
Art centra na Komenskega 9. Potrditev našega dobrega dela pa je 
tudi uspešna kandidatura na razpisu Evropske komisije »Ustvarjalna 
Evropa« s projektom »Young Theatre« (Mlado gledališče). Sklep 
Upravnega sodišča, da je pritožba v procesu denacionalizacije objek-
ta Baragovega semenišča zavrnjena, torej ne bi mogla priti ob bolj 
ugodnem času. 

YOUNG THEATRE
Kot nosilci projekta bomo sodelovali s tremi kvalitetnimi institucija-
mi iz različnih evropskih držav, ki imajo podobno poslanstvo: Elckie 
Centrum Kultury iz Poljske, Opera Comica Pentru Coppi iz Romunije 
in Dečji kulturni center Beograd iz Srbije.

Cilj projekta, ki bo trajal od septembra 2017 do konca maja 2019, je 
izobraževanje gledaliških strokovnjakov ter pedagogov na področju 
improvizacijskega gledališča, ki bodo nato pridobljeno znanje posre-
dovali mladim. Namen projekta je spodbuditi zanimanje za gledali-
ško dejavnost med mladimi, pomagati pri spoznavanju gledaliških 
dejavnosti med mladimi ter nenazadnje, tudi povečati obisk mladih v 
gledališčih in jim nameniti čim bolj aktivno vlogo.

SONJA VIDONJAU

ZMAGOVALNO LETO
Z A  P I O N I R S K I  D O M 

OBNOVA OBJEKTA NA KOMENSKEGA 9
V obnovljenih prostorih bomo zagotavljali ugodne pogoje za vzpod-
bujanje in kreativno izražanje mladih na področju likovne in širše 
kulturne in umetniške dejavnosti. Poleg celoletnih programov bomo 
ponujali izobraževanja tudi na tematskih delavnicah, programih za 
učitelje, krepili mednarodne povezave, ponujali  izobraževanja med 
počitnicami, sodelovali s sorodnimi ustanovami in zavodi. Dejavno-
sti, ki bodo potekale v novih prostorih: risanje, slikanje, grafika, kipar-
jenje, mala šola mode, animacija, video in film, glasbene delavnice, 
razstave in ostali kulturno–umetniški programi. 

Programi bodo prilagojeni vsem generacijam. Namenjeni bodo tako 
najmlajšim kot tudi odraslim.

DENACIONALIZACIJA BARAGOVEGA 
SEMENIŠČA
Upravno sodišče je zavrnilo zahtevo Nadškofije Ljubljana, da je upra-
vičena do Baragovega semenišča, kot denacionalizacijska upravičen-
ka. Tako se je zaključil skoraj četrt stoletja trajajoč postopek. V tej 
stavbi že vrsto let uspešno deluje Pionirski dom, Slovensko mladin-
sko gledališče in Študentski domovi.  Končno bomo lahko upali tudi 
na obnovo tega lepega, a dotrajanega arhitekturnega bisera.

Foto: arhiv Pionirski dom
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Urbana ekologija

Zakaj hitra moda 
ni  prava izbira
Naš vsakdan je prežet s hitro 
modo, ki spodbuja vsakodnev-
no trošenje in čim hitrejšo za-
menjavo »starih« kosov z no-
vimi. Za polno vrečko oblačil 
plačamo manj kot za tedensko 
špecerijo, pri tem pa ne razmi-
šljamo, da pravo ceno poravna-
jo izkoriščani delavci in uničeno 
okolje. 

Proizvodnja tako imenovane hi-
tre mode negativno učinkuje na 
okolje – najprej pri pridelovanju 
bombaža, potem z uporabo ne-
varnih (v EU prepovedanih) ke-
mikalij, s katerimi v azijskih potil-
nicah obdelujejo tekstil. Takšna 
oblačila slabo vplivajo na zdravje delavcev in nas, ki oblačila nosimo, 
saj vsebujejo visoke vrednosti pesticidov, težkih kovin, nevarnih bar-
vil in drugih škodljivih dodatkov. S tem slabijo hormonsko ravnovesje 
in imunski sistem ter lahko povzročajo nekatere bolezni. 

Za proizvodnjo oblačil se skriva tudi ogromno suženjskega in otro-
škega dela, od pridelave bombaža do dela v predilnicah in šivalnicah, 
potrošniki pa začarani krog revščine ter nehumanega izkoriščanja 
podpiramo z nakupi tovrstnih izdelkov.

Prava izbira Kabinè Šerinjon 
Odgovor na hitro modo in nekritično potrošništvo je Kabiné Šeri-
njon: brezplačna e-knjižnica oblačil in modnih dodatkov slovenskih 
modnih oblikovalcev, pravičnotrgovinskih oblačil ter vintidž oblek iz 
Centra ponovne uporabe.

Projekt Kabiné Šerinjon, ki preizprašuje samoumevnost posedova-
nja vedno novega in ki temelji na sodelovalni potrošnji (collaborative 
consumption) oziroma souporabi, je plod sodelovanja treh ljubljan-
skih fakultet – Zdravstvene, Naravoslovnotehniške in Fakultete za 
računalništvo – ter Snage Ljubljana.

Visokokakovostni kosi krožijo med različnimi uporabniki, ki jih nosijo 
in zanje skrbijo, ne morejo pa si jih lastiti. Trajnostne in etično nare-
jene kose iz zbirke Kabiné Šerinjon dva tedna nosi, kdor želi, potem 
pa jih preda naprej. Uporaba oblikovalskih, pravičnotrgovinskih in 
vintidž kosov je brezplačna.

PRVA SLOVENSKA E-KNJIŽNICA
M O D N I H  O B L A Č I L  

Več o problematiki hitre mode in boljših izbirah lahko preberete na 
spletni strani www.kabine-sherinjon.si, kjer je na voljo tudi povezava 
do mobilne aplikacije, prek katere si lahko izposojate oblačila in mo-
dne dodatke iz knjižnice Kabiné Šerinjon. 

Alternativa zatiranju plevela 
s pesticidi
V Snagi preskušajo stroj za zatiranje plevela, ki deluje na osno-
vi vodne pare in aktivne sestavine, imenovane Foamstream, 
ki je sestavljena iz rastlinskih olj (kokos, palma, ogrščica) in 
glukoze (krompir, koruza, pšenica) ter je biološko razgradljiva.

 Vodna para se ustvari v grelniku pod pritiskom. Računalniško 
krmiljenje doda priporočeno dozo aktivne sestavine in meša-
nico pošlje po cevi do nanašalnega ročaja. Na plano priteče 
vroča pena, ki se jo nanese na plevel.  Zaradi vročine počijo 
celične stene v plevelu in proces odmiranja se začne. Po 24 
urah je plevel suh. 

Po testiranju bodo zbrali rezultate in se odločili o uvedbi tega 
okolju prijaznega stroja za zatiranje plevela.

NINA SANKOVIČU

Foto: I. Ameršek
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ŽE  DEVETA SEZONA KINA Š IŠKA
Septembra Center urbane kulture Kino Šiška vstopa v svojo deveto 
sezono delovanja.  Poletno zatišje je ekipa Kina Šiška izkoristila za 
pripravo dogajanja, ki so ga že in ga bodo zaznamovali zvezdniški 
koncertni nastopi: še pred izidom Urbana sta oder zavzela grammy 
nagrajenec Benjamin Clementine ter prvo žensko ime newyorške 
podtalne godbe Princess Nokia, na praznovanju obletnice Kina Šiška 
22. 9. bodo nastopili slovenski Matter z gosti, le nekaj dni kasneje pa 
ameriški rap zvezdnik Ghostface Killah. Med 16. in 24. septembrom 
bo v Kinu Šiška in drugih prizoriščih potekal CoFestival - mednarodni 
festival sodobnega plesa, v oktobru pa napovedujejo tudi novo edi-
cijo bienala neodvisne ilustracije.

Urbana kultura

KULTURNA JESEN

D R U G A  S T R A N  U P A N J A
V Kinodvoru smo z novo filmsko sezono že v polnem zamahu: na 
ogled ponujamo morda najbolj »vroč« naslov začetka jeseni, film 
Druga stran upanja. Z zgodbo o nepričakovanem prijateljstvu med 
sirskim beguncem in finskim gostincem velemojster absurdnega hu-
morja Aki Kaurismäki zada še en duhovit udarec neusmiljeni birokra-
ciji, s katero sodobna Evropa sprejema prosilce za azil. Film je bil na 
letošnjem filmskem festivalu v Berlinu nagrajen s srebrnim medve-
dom za najboljšo režijo. Izjemno pa smo ponosni, da se je našemu va-
bilu v Ljubljano odzval eden glavnih igralcev v filmu, Sakari Kuosma-
nen, ki se nam je pridružil na premieri ter v pogovorih in druženjih z 
nami delil »skrivnosti« in zanimivosti s snemanja. Film si je v mestnem 
kinu mogoče ogledati še do konca septembra.

N A  Z A Č E T K U  P O T I
Kmalu po izteku 65. Ljubljana Festivala se bo pričel že 25. cikel Mladi 
virtuozi. Med 19. oktobrom 2017 in 5. aprilom 2018 se bodo na 12 kon-
certnih večerih predstavili nadarjeni domači in tuji mladi glasbeniki, 
ki šele začenjajo svojo profesionalno glasbeno pot. Njihova odličnost 
in predanost, ki ju dokazujejo mnoge izjemne uvrstitve na mednaro-
dnih glasbenih tekmovanjih, sta gotovo razlog za to, da mnogi na-
stopajoči tekom svoje kariere močno zaznamujejo svetovni glasbeni 
svet, cikel pa si je pridobil številno in zvesto občinstvo. 

V začetku februarja prihodnje leto bomo program še dodatno raz-
širili z vrhunskimi glasbenimi dogodki, ki bodo obenem prispevali k 
prepoznavnosti Ljubljane kot vrhunske kulturne destinacije tudi v 
zimskih mesecih.

ra

ak

žs

Foto: A. Rosa

Foto: arhiv Kinodvor 

Foto: S. Rande / Studio Cui Cui 

Mladi pianist Ilia Lomtatidze
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Poletje je ponujalo številna doživetja. Uživali smo v naravi, ob branju knjig, na 
kolesu, v planinah, na morju, z družino ali prijatelji, nekateri pa ste gotovo uživali 
tudi na številni prireditvah, ki jih je ponujalo naše mesto. Raznovrstne prireditve 
pa nam bodo polepšale tudi jesen. Lepo vabljeni, da obiščete katero izmed njih! 

Urbana kultura

IZBERITE SI  SVOJO NAJLJUBŠO! 
Razstava JOŽE, ki še do 1. oktobra gostuje v Plečnikovi hiši, na ogled 
ponuja omejeno serijo grafik desetih umetnic in umetnikov mlajše 
generacije, ki so navdih našli v delu in življenju arhitekta Jožeta Pleč-
nika. Po dostopni ceni, 30 evrov, so grafike dostopne v trgovini Pleč-
nikove hiše.

"Umetniki so se na zelo različne načine lotili raziskovanja Jožeta. 
Nekateri so obiskali Plečnikovo hišo in se inspirirali z arhitektovim ži-
vljenjem, spet drugi so študirali literaturo, nekatere je zanimala Pleč-
nikova simbolika, druge bolj arhitektura," je različnost navdiha pri 
ustvarjanju umetniških grafik povzela kuratorka Lara Mejač. Izberite 
si svojo najljubšo umetniško grafiko v Plečnikovi hiši!

Z  G L A S B O  V  J E S E N 
Glasbena jesen na Ljubljanskem gradu prinaša tretjo izvedbo tri-
dnevnega festivala Grajska muzika, na katerem se bodo med 14. in 16. 
septembrom predstavile vsem dobro poznane in priljubljene rockov-
ske zasedbe: Miha Guštin – Gušti z gosti, Hamo & Tribute 2 Love in 
Društvo mrtvih pesnikov. 

Med oktobrom in decembrom 2017 pa nadaljujemo z glasbo v okviru 
koncertnega cikla Marka Hatlaka, ki nas bo s svojimi gosti, na štirih 
večerih, popeljal skozi raznovrstna glasbena ustvarjanja. Od Kapo-
bande k Solo koncertu in od Marko Hatlak Banda k FUNtangu s po-
sebnim gostom Iztokom Mlakarjem. Marko Hatlak s šaljivo noto lju-
dem pripoveduje zgodbe o slišanih skladbah in katero od njih začini 
tudi s petjem. Pridružite se nam na Ljubljanskem gradu. 

Foto: A. Rosa

Foto: arhiv Kinodvor 

Foto: S. Rande / Studio Cui Cui 

uk

Avtor grafike: Matija Medved

jr

Foto:  M. Petrnel

Marko Hatlak
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NA NOGOMETNEM  V R H U

Med največjimi uspehi v zadnji, lahko rečemo kar sanjski sezoni, 
naj izpostavimo le osvojitev Poslovnega poklala NZS, zmago na 
Božično-novoletnem turnirju MORS/DOZ ter uvrstitev v finale 
zimskega turirja Poslovne lige NZS. 

Poletne mesece je vodstvo ekipe izkoristilo za snovanje načrtov za na-
prej. Cilji ostajajo visoki. Poleg rednih treningov in tekmovanj, ki so se jih 
udeleževali doslej, želijo letos organizirati še turnir ter razširiti sodelova-
nje tudi z ekipami izven meja Slovenje. 

Ekipa bo jeseni treninge nadaljevala v telovadnici ene izmed ljubljanskih 
osnovnih šol, spomladi pa znova računajo na podporo javnega zavoda 
Šport Ljubljana, ki jim je v spomladanskem delu letošnje sezone omogo-
čil vadbo na igrišču z umetno travo v Športnem parku Svoboda. 

Nogometna ekipa MOL se zahvaljuje podpornikom, podjetjem Vrep 
d.o.o. (fast food Frks), DELTA TEAM d.o.o. (zastopnik za prodajo mo-
tornih koles Yamaha), Modiana (trgovine s tekstilom), SportForum 
Slovenija (deluje pod okriljem Društva za promocijo športa Slovenije), 
Alja Viryent & Co. proizvodnja obutve d.o.o. (modni čevlji najvišjega 
kakovostnega razreda), EDUMEDIC d.o.o. (organizacija seminarjev) 
ter vsem navijačem, ki jih spremljajo, spodbujajo in se veselijo njihovih 
uspehov!  

Srečno, nogometaši!

NINA ŠIBIČU

Urbano dogajanje

Nogometna ekipa Mestne občine Ljubljana je v zadnjih sezonah doživela meteorski 
vzpon in dosegla številne uspehe, ki jih je kronala z osvojitvijo Poslovnega pokala 
NZS 2017. Seveda njihova pot še zdaleč ni končana, zato jim želimo veliko uspehov 
na njihovi nadaljnji športni poti in se veselimo vseh lovorik, ki jih še čakajo! 

Ekipa, ki jo sestavljajo sodelavci velike mestne družine, je svoj pohod 
k zvezdam začela leta 2015, ko je vodenje prevzel mag. Luka Vidmar, 
sodelavec našega najbolj športnega oddelka – Oddelka za zdravje in 
socialno varstvo. Predano delo naših športnikov, resen pristop k trenin-
gom z ravno pravšnjim dodatkom zabave ter medsebojno prijateljstvo 
in spodbujanje so ob podpori župana Zorana Jankovića, podžupana 
Dejana Crneka, predsednika sindikata MOL Dragana Raonića, številnih 
sodelavcev mestne uprave ter naših javnih podjetij in zavodov, pa tudi 
nekdanjih odličnih nogometašev, člane naše ekipe popeljali na sam vrh 
amaterskega slovenskega nogometa. 

Želite vedeti več o nogometni ekipi MOL? Pokličite vodjo Luko 
Vidmarja na tel. 306 41 20 ali pišite na luka.vidmar@ljubljana.si. 

Naši nogometaši so že v pričakovanju nove sezone, cilji so visoki, delovna vnema prav 
tako. Foto: arhiv MOL

NA NOVO KOLEKCIJO JESEN - ZIMA 2017

8. 9. - 31. 10. 2017

Kupon velja od 8. 9. do 31. 10. 2017. 20 % popust velja na novo kolekcijo jesen-zima 2017. 
V aktivnost niso vključene blagovne znamke Marija modna odječa, Betty Barclay, Lisca, Lebek, 
David Jones, Bleu Homme, Samsonite ter izdelki iz MBFWLJ showrooma (Maxi). Popust ne velja 
na kozmetiko, očala, ure, nakit in igrače. Ostale aktivnosti in popusti se izključujejo, razen Senior 
popust. Popust se obračuna pri blagajni. Montecristo SL d.o.o., Stegne 11a, 1000 Ljubljana.
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Urbano dogajanje

R A Z N O L I K E  A K T I V N O S T I  J S S  M O L

N A  G R  Ž I V A H N O  K O T  V E D N O

Javni stanovanjski sklad MOL je sredi julija 
Ob Ljubljanici 42 odprl prenovljeno stav-
bo, v kateri je 10 neprofitnih stanovanj. 
V pritličju in v obeh etažah stavbe so po 3 
stanovanjske enote, ena pa je v kletni etaži, 
kjer so še shrambe in tehnični prostori. Eno 
stanovanje je prilagojeno gibalno oviranim 
osebam. Vanje se bodo vselili najemniki, ki 
so se uvrstili na končno listo zadnjega razpi-
sa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. 
Na odprtju prenovljene stavbe je župan 
Zoran Janković eni izmed najemnic predal 
ključe novega stanovanja. 
Foto: Nik Rovan  

JSS MOL ne skrbi le za dopolnjevanje fonda 
neprofitnih stanovanj, ampak izvaja še vrsto 
drugih aktivnosti. Junija letos so končali več 
let trajajoče odstranjevanje barakarskega 
naselja ob pokopališču Žale, na območju To-
mačevske in Koželjeve ulice. Dela so potekala 
v več fazah, skupno so odstranili kar 13 barak, 
ob tem pa tudi temeljito sanirali in uredili 
okolico, ki zdaj kaže povsem drugo podobo 
kot pred leti. Poskrbeli so, da je nekoč neure-
jeno območje dobilo lepo, urejeno in zeleno 
podobo. 
Foto: arhiv JSS MOL

Prvi septembrski dnevi so z začetkom šole kot nalašč za radoživo dogajanje na-
menjeno otrokom in mladim družinam. Začetek oktobra pa na GR prihaja poslov-
ni dogodek – prvi specializirani sejem čiščenja in vzdrževanja s ponudbo izdelkov 
in storitev na področju industrijskega, komercialnega in komunalnega čiščenja ter 
vzdrževanja. 

V sredini oktobra vas vabimo na tradicionalni sejem Narava-zdravje, konec meseca 
pa prihitite k nam vsi ljubitelji teka. 

Novembra napovedujemo dvojček – tako kot Narava-zdravje sta tudi ta sejma v or-
ganizaciji Gospodarskega razstavišča: sejem pohištva in notranje opreme, na kate-
rem še posebej izpostavljamo zadnje trende slovenskega in tujega oblikovanja, ter 
jesenska različica graditeljskega sejma.

Sejemske prireditve na Gospodarskem razstavišču jeseni 2017

Otroški bazar / 8. 9. 2017 – 10. 9. 2017

Clean me  / 3. 10. 2017 – 5. 10. 2017

Narava-zdravje / 12. 10. 2017 – 15. 10. 2017

Sejem »TEČEM«, EXPO, 22. Ljubljanski maraton / 26. 10. 2017 – 29. 10. 2017

Ambient Ljubljana in Dom +  /  8. 11. 2017 – 12. 11. 2017

Več o naših prireditvah si lahko preberete na: www.gr-sejem.si.

Že 48. sejem za zdrav življenjski slog bo tokrat spet oktobra. Sejem že 
tradicionalno prinaša pravi maraton predavanj, delavnic, raznih pred-
stavitev in seveda po ugodnih sejemskih cenah tudi izdelke, od narav-
ne kozmetike do električnega avtomobila. 
Foto: arhiv GR

Vsi smo ena generacija! 

Mestna občina Ljubljana se bo skupaj z javnimi 
podjetji in zavodi tudi letos predstavila na Festiva-
lu za tretje življenjsko obdobje, ki bo od 26. do 28. 
septembra potekal v Cankarjevem domu. Celoten 
program Mestne občine Ljubljana in ostale podrob-
nosti o festivalu bodo kmalu objavljene na spletni 
strani www.ljubljana.si. 
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JUNIJ JE REZERVIRAN      Z A  K O M U N A L I A D O  
Junij je že tradicionalno mesec, v katerem se sodelavci komunalnega 
gospodarstva Slovenije srečamo na največjem dogodku komunalne 
dejavnosti - Komunaliadi. Tokrat smo se drugi junijski konec tedna, 9. 
in 10., po štirih letih zopet vrnili v Krško, kjer je v organizaciji podjetja 
Kostak potekalo že kar 33. vseslovensko srečanje po vrsti. 

Petek je bil, tako kot vsako leto, namenjen posvetu vodstvenih in vo-
dilnih delavcev komunalnega gospodarstva, v soboto pa se je več kot 
2.600 udeležencev iz 62 podjetij pomerilo v 4 delovnih in 19 športnih 
disciplinah. Med ekipami so bile tudi številni sodelavci Ljubljanskega 
potniškega prometa, Snage, JP Vodovod-Kanalizacija, Žal ter JP 
Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki so v hudi konkurenci ob glasnem 
in spodbudnem navijanju sodelavcev dali vse od sebe in domov prine-
sli 10 pokalov za uvrstitev med najboljše! 

Sodelavke in sodelavci JP Vodovod-Kanalizacija so dosegli vrhunsko 2. 
mesto v streljanju za moške in odlično 3. mesto v nogometu. Snagini 
tekmovalci so bili skoraj najboljši v vlečenju vrvi v moški konkurenci, 
dosegli so 2. mesto, premoč so morali priznati le ekipi organizatorja, 
Kostaku, teniška dvojica Snage pa si ji priigrala odlično 3. mesto. So-
delavci Ljubljanskega potniškega prometa so po najvišjih rezultatih 
posegli kar v 4 kategorijah: 2. mesto so dosegli v bowlingu in košarki, 3. 
mesto pa v namiznem tenisu in vlečenju vrvi za moške. Z dvema poka-
loma so se v Ljubljano vrnili tudi sodelavci Javnega holdinga Ljubljana, 
2. mesto so dosegli v pikadu za ženske in si pritekli 3. mesto.

pikado tek1
2 JAVNI HOLDING LJUBLJANA

nogomet

JP VODOVOD - KANALIZACIJA

bowling
košarka

namizni 
tenis
vlečenje 
vrvi M1

2 LPP

vlečenje  
vrvi M tenis1

2 SNAGA

3

3

3

3

TINA BERČIČU

Jerca, Vera in Roman so na Komunaliadi zastopali barve Snage in 
Javnega holdinga Ljubljana.

streljanje M 1
2
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JUNIJ JE REZERVIRAN      Z A  K O M U N A L I A D O  
Urbana reportaža

Igre komunalnega gospodarstva Slovenije so 
dogodek, kjer se sodelavke in sodelavci vsa-
ko leto pomerimo v tekmovanju v številnih 
delovnih in športnih disciplinah. Za mnoge le 
enodnevna prijetna aktivnost, za vodje ekip 
posameznih podjetij, ki sodelujejo tako na po-
letnih, kot tudi zimskih komunalnih igrah, pa 
organizacijski zalogaj, ki poleg rednega dela 
prinaša kar nekaj izzivov. Nekatere med njimi 
tokrat z bralci Urbana delita Simona Kobe Pe-
čavar iz JP Vodovod-Kanalizacija (JP VO-KA), 
in Dušan Mohar iz Ljubljanskega potniškega 
prometa (LPP), ki sta vodji ekip omenjenih 
družb. 

Koliko let ste že vodja ekipe JP VO-KA oz. LPP? Kako je padla odločitev za 
tovrstno sodelovanje?

Simona: »Moj predhodnik, gospod Tomo Marolt, je želel štafeto vodje 
ekipe predati naprej, zato me je že leta 2008 začel vključevati v organiza-
cijo. Leta 2012 je bil Tomo bolniško odsoten, zato sem morala organizaci-
jo prevzeti v celoti, zimske komunalne igre pa sem prevzela že leta 2011.« 

Dušan: »Vodja ekipe LPP sem nekaj manj kot štiri leta. Ker sem športnik 
po duši in se zavedam pomena rekreacije, odločitev ni bila težka. Prišla 
je skupaj z željo družbe, da rekreacijo, ki jo nudimo sodelavkam in sode-
lavcem, še okrepimo.«

Kaj vse vključuje delo vodje ekipe? 

Simona: »Vse skupaj se začne s povabilom organizatorja, ki je tudi osno-
va za povabilo sodelavcem k oblikovanju ekip in prijavam, ki jih nato po-
sredujem organizatorju. Sledi organizacija prevoza in naročilo opreme. 
Udeležim se tudi žrebanja, kjer upam, da nam bo sreča naklonila naspro-
tnike, ki jim bomo zlahka kos. Tik pred igrami sledi ponovno obveščanje, 
tokrat o podrobnostih odhoda. Tudi na samih igrah je še kar nekaj dela, 
da nastopi nemoteno potekajo.«

Dušan: »Delo vključuje organizacijo čisto vsega, vseh formalnosti prija-
vljanja in obveščanja, pa tudi sestavljanja ekip za posamezno disciplino. 
Izbira članov ekip ni lahka, saj se nemalokrat zgodi, da je interesentov 
več kot je na voljo mest v ekipi. Najtežje je pri nogometu, saj imamo toli-
ko odličnih igralcev, da bi lahko oblikovali 3 vrhunske tekmovalne ekipe.« 

Ostane še kaj časa in energije tudi za tekmovanje v kakšni izmed disciplin?

Simona: »Nekaj energije ostane, po navadi tekmujem v bowlingu, če pa 
ni dovolj deklet za oblikovanje ekipe za tekmovanje v vlečenju vrvi, pa se 
pomerim tudi v tej disciplini.« 

VELIKO POZITIVNE ENERGIJE

Dušan: »Tekmujem samo v bowlingu, saj je mladih in boljših sodelavcev, 
ki želijo sodelovati v ostalih disciplinah, dovolj.« 

Koliko sodelavcev družbe in v koliko disciplinah po navadi sodeluje na igrah?

Simona: »Zimskih komunalnih iger se po navadi udeleži okrog 70, pole-
tnih pa 80 sodelavcev. Tekmujemo v  vseh športnih in delovnih discipli-
nah, saj to omogoča poseganje po najvišjih rezultatih. Smo kar dobri! V 
skupni razvrstitvi se po navadi uvrstimo med prvih pet.« 

Dušan: »V povprečju na igrah sodeluje 80 sodelavcev. Letošnje komunal-
ne igre so bile rekordne v več pogledih. Udeležilo se jih je kar 100 sode-
lavk in sodelavcev, tekmovali pa smo v vseh disciplinah, tako športnih kot 
tudi delovnih.«

Kakšne lastnosti mora po vašem mnenju imeti dober vodja?

Simona: »Dober vodja ekipe mora vsekakor biti dober organizator z ve-
liko pozitivne energije, dobro mora znati predvidevati. Ko so igre aktual-
ne diham komunaliado :). Vsekakor pa ne gre brez odličnih pomočnikov 
Darje, Vlaste, Gregorja, Sandija ...«

Dušan: »Delovati je potrebno v sproščenem in povezovalnem duhu, se 
razumeti s sodelavci in ravnati bolj na prijateljskem nivoju. Na tem podro-
čju ni »šefovanja« in vključevanja službenih zadev.«
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Moči pri igranju tenisa sta združila Vesna Kolčan in Boštjan Leben iz JP LPT. Odigrala 
sta igro dvojic in pri tem ponosno zastopala barve Ljubljane.

Ženska strelska ekipa Javnega holdinga Ljubljana v akciji.

Ekipe sodelujejo tako pri vsakdanjem delu kot pri merjenju moči na teniškem parke-
tu. Na sliki sta ekipi mešanih dvojic JHL in LPP.

Kakšna zanimiva anekdota, ki se je zgodila pred oziroma na igrah? 

Simona: »Anekdote se ne spomnim, zagotovo pa so komunalne igre, ki 
so bile leta 2015 organizirane v Ljubljani, moje najljubše. V mojem srcu 
imajo čisto posebno mesto, vedno me navdahnejo s toplino, saj je bil ves 
trud, aktivno sem sodelovala tudi pri organizaciji, poplačan z vrsto poka-
lov, predvsem pa 1. mestom v skupni razvrstitvi.«

Dušan: »Na komunalnih igrah v Celju je prišlo do prijetnega nespora-
zuma. Sodelavko, ki ne govori tekoče slovensko, sem prosil, če bi tek-
movala v metanju krogle, in z veseljem je sprejela sodelovanje. Ko je 
prišel čas nastopa mi je njen sotekmovalec zaskrbljen sporočil, da je ni 
na lokaciji tekmovanja. Poklical sem jo, da bi preveril, kje je in ugotovil, 
da je mislila, da tekmuje v kegljanju, zato je na kegljišču pridno čakala 
svojega sodelavca in nastop. Hitro je pritekla na tekmovališče in »od-
metala« kroglo.«

Druženje na komunalnih igrah je eden izmed načinov, s katerimi krepimo sodelova-
nje in motiviranost med sodelavci. Dobra volja je povezala tudi sodelavke Javnega 
holdinga Ljubljana.

Možnosti urjenja v delovnih disciplinah je omogočena pri podjetjih znotraj skupine 
JHL. Ekipe JP VO-KA so sodelovale v vseh delovnih discipliniah.

Pokala sicer ni bilo, a lepi spomini za vedno ostajajo.
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Kavalir ... Zeleni kavalir ... je prava izbira!

»Pri nogometu imamo toliko odličnih igralcev, da bi lahko oblikovali tri vrhunske tekmovalne ekipe.« je povedal Dušan Mohar, vodja LPP ekipe za Komunaliado.

Izdelava šopka je na komunalnih igrah delovna disciplina, v kateri tekmujejo števil-
ne ekipe. Svoje talente sta preizkusili tudi sodelavki  JHL.

Vztrajnost, odločnost, moč, znanje so lastnosti, ki so potrebne za uspeh. Brez sodelovanja pa ni skupnih 
rezultatov.

Del Snagine moške ekipe po uspešno opravljenih nastopih.

Urbana reportaža
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Če imate star lesen stol, ki je v 
vašem domu že odslužil svoje, 
ga nikar ne zavrzite!

Podarite ga naši akciji CHAIRity, v sklopu 
katere bomo zbrane stare stole obnovili 
in jim na dobrodelnem dogodku v mesecu 
decembru poiskali nove domove. 

S skupnimi močmi bomo tako ponovno 
dokazali, da je Ljubljana zeleno, ustvarjalno 
in prijazno mesto.

Dajte mu
še eno

priložnost

Stare lesene stole zbiramo do 25. septembra 2017  v Snaginem 
zbirnem centru na Povšetovi ulici 2 v Ljubljani. Zbirni center je 
odprt od torka do sobote med 11. in 18. uro.

Pri obnovi stolov sodelujemo z društvom Smetumet.

www.ljubljana.si
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