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Arhitektura naše ponudbe je velika in neminljiva 
kot tudi dela arhitekta PleËnika, 

zato smo cvetliËarno Æale preimenovali v 

PLE»NIKOVO CVETLI»ARNO
V prazniËnem mesecu decembru lahko v PleËnikovi cvetliËarni

naroËite boæiËne in novoletne cvetliËne aranžmaje. 

Vaše izraze spoštovanja ali obËudovanja prenesemo s cvetliËnimi aranžmaji
in šopki tudi ob vseh navadnih dnevih ali posebnih priložnostih. 

Sedaj tudi navzven sveži in barviti, 
kakršna ostaja tudi naša ponudba!

tel.: 01 420 17 40                              e-mail: cvetlicarna@zale.si

Spoštovani sodelavci!
Novo leto ponuja nov zaËetek, nove obljube in delovne izzive. 
ObraËamo nov list in novo πtevilko v koledarju - 2006. Pa vendar 
je prav, da se spominjamo tudi starega - preteklih nalog, 
majhnih radosti in velikih projektov, ki smo jih uresniËili skupaj. 
»estitamo! Vsem zaposlenim v javnih podjetjih in Javnem 
holdingu Ljubljana se zahvaljujemo za preteklo delo ter 
pripadnost podjetjem. Æelimo Vam toplo, nasmejano, osebne 
sreËe in poslovnega zadovoljstva polno novo leto! 

Direktorica JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana in direktorica ter 
direktorji javnih podjetij. 
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Beseda uredništva

Kazalo

UVODNIK
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predvsem za vas! 
»etrta πtevilka je podlegla 
pritisku posebnega 
meseca, zato vam poleg 
odmerka obiËajnega 
ponuja tudi posebne 
vsebine. V temi meseca 
vam predstavljamo 
Zdenko Grozde, pravnico 
in direktorico Javnega 
holdinga Ljubljana. 
V intervjuju nam je 
zaupala svoje najveËje 
doseæke in svoje ljubezni. 
V rubriki Zaposleni v 
Javnih podjetjih tokrat 
predstavljamo moæa, ki 
skrbita, da je Ljubljani 
toplo. Jure Juren in 
Peter Bergman sta svoj 
izziv naπla v javnem 
podjetju Energetika. 
Predstavljamo portret 
druæbe Javni holding 
Ljubljana ter enega izmed 
sedmih vanj povezanih 
javnih podjetij − JP 
Vodovod-Kanalizacija.
Mnenja LjubljanËanov 
smo zbrali v “Majhnih 
pogovorih” in 
GostujoËemu peresu, ki 
smo ga tokrat poloæili v 
roke vedno nasmejani 
LjubljanËanki in 
priljubljeni televizijski 
voditeljici Mojci Mavec.
V rubriki Zgodilo se 
je z besedo in sliko 
predstavljamo πtevilne 
dogodke, ki so jih 
“zakrivila” javna podjetja. 
December in januar pa 
ne bosta namenjena 
le zimskemu spanju! 
Napovedujemo æe drugo 
skupno novoletno rajanje 
in tudi Ljubljana sama 
v decembru ponuja 
πtevilne priloænosti za 
uresniËevanje veselega 
decembra v velikem 
slogu. 
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Uredniπtvo

Vsak Ëas bo minilo πe 
eno leto! Koncentracija 
sreËe, zdravja in veselja 
je bila v letu 2005 za 
vsakega malce drugaËna. 
Decembra jo vsi bolj 
ali manj preuËujemo 
in na osnovi rezultatov 
preteklega leta 
sestavljamo obljube za 
prihodnost. Medtem ko 
zunaj sneæi in ulicam 
vladajo veseli obrazi z 
od mrazu pordeËelimi 
nosovi, medtem ko je 
velik del sveta zaËaral 
najlepπi mesec v letu, 
medtem ko Ljubljana, 
okraπena in razsvetljena 
s tisoËerimi luËkami 
postaja Ëarobna 
Ljubljana. Niso le mediji 
tisti, ki analizirajo 
izkupiËek preteklega leta 
z izbori “naj” osebnosti 
in “naj” dogodkov leta, 
analizira in obljublja tudi 
Urban. Leto 2005 je bilo 
Urbanovo rojstno leto, v 
katerem pa ni bil deleæen 
samo crkljanja, fant 
je takoj postal moπki. 
Urbanovo poslanstvo 
je bilo vas, spoπtovane 
bralke in bralci, vpeljati 
v “skrivnosti” javnih 
podjetij, vas seznanjati z 
delom in naËrti, katerih 
del ste tudi sami, zabavati 
in predstaviti Ljubljano, 
kakrπno soustvarjate. Mu 
je uspelo? ©tiri πtevilke 
smo v tem letu ustvarili 
skupaj, trudili smo se, 
da je bila vsaka nova 
πtevilka vedno boljπa, in 
imela πirπi krog bralcev 
in soustvarjalcev. Prihod 
novega leta nikoli ni 
le “konec starega in 
zaËetek novega”. 2006 bo 
odraπËanje, nadaljevanje, 
ki bo “novo” v tem, da bo 
vedno boljπe. Z vami ter 
vaπim sodelovanjem in 
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kljuËnih nalog sektorja 
Kanalizacija je vzdræevanje 
in ËiπËenje kanalizacijskih 
sistemov. Pri tem uporabljajo 
najsodobnejπo in okolju 
prijazno tehnologijo, kot so 
raËunalniπko vodeni stroji za 
ËiπËenje, pregled kanalov s 
TV-kamero, ki je neposredno 
povezana z raËunalnikom, 
veËje kanale pa morajo πe 
vedno Ëistiti roËno. 
Odpadno vodo iz osrednjega 
kanalizacijskega sistema v 
Ljubljani Ëistijo v Centralni 
Ëistilni napravi Ljubljana 
in oËiπËeno odvajajo v 
Ljubljanico pribliæno 2 km 
pred njenim izlivom v Savo. 
Leta 2005 je JP Vodovod-
Kanalizacija, z izgradnjo II. 
faze C»N Ljubljana, zakljuËilo 
svoj najveËji okoljevarstveni 
projekt, pomemben ne samo 
za Ljubljano, temveË za vso 
Slovenijo. 

Kakovost vedno
na prvem mestu 
JP Vodovod-Kanalizacija 
je vzpostavilo sistem 
vodenja kakovosti v skladu 
s standardom SIS EN ISO 
9001:2000, ki temelji na 
naËelih osredotoËenosti 
na uporabnika storitev, 
procesnem pristopu in 
nenehnem izboljπevanju. 
Laboratorij v sluæbi za nadzor 
kakovosti pitne in odpadne 
vode je pridobil akreditacijsko 
listino, ki dokazuje, da 
izpolnjujejo zahteve standarda 
SIST EN ISO/IEC 17025, 
akreditacijska listina za 
laboratorij v merilni sluæbi, 
kjer kontrolirajo vodomere, pa 
dokazuje izpolnjevanje zahtev 
standarda SIST EN ISO/IEC 
17020. MogoËe suhoparne 
πtevilke in oznake, za katerimi 
pa se skriva veË let trdega 
dela vseh zaposlenih v obeh 
laboratorijih. Navsezadnje je 
to bistvo kakovosti na vseh 
segmentih delovanja podjetja 
JP Vodovod-Kanalizacija. 
Ljudje.

Pitna voda in odpadna voda - duet nasprotij z roko v roki
JP VODOVOD-KANALIZACIJA

JP Vodovod-Kanalizacija 
zagotavlja prebivalkam 
in prebivalcem mesta 
Ljubljane in njegovih 
primestnih občin 
zdravo pitno vodo. 
Skrbi za odvajanje in 
čiščenje odpadne in 
padavinske vode ter 
skrbno gospodari z 
vsemi vodovodnimi 
in kanalizacijskimi 
objekti in napravami. 
Uresničevanje svojega 
poslanstva gradi 
na lastnih razvojnih 
projektih ter z 
varovanjem in zaščito 
vodnih virov in okolja. 
Podjetje se je zavezalo 
h kakovosti, ki temelji 
na vzpostavljenem 
sistemu nenehnega 
izboljševanja in 
na usmerjenosti 
k zadovoljstvu 
uporabnikov storitev. 

Prelomni konec 
devetnajstega stoletja
Verjetno bi le malo 
LjubljanËanov znalo odgovoriti 
na vpraπanje, kdaj je mesto 
Ljubljana dobilo prvi 
vodovodni in kanalizacijski 
sistem. ©e v srednjeveπkem 
obdobju se je mesto 
oskrbovalo z vodo iz studencev 
in vaπkih vodnjakov, odpadna 
voda pa je po zbirnih kanalih 
odtekala v Ljubljanico. Leta 
1890 je Ljubljana dobila prvi 
vodovodni sistem, ko je v 
606 hiπ pritekla voda. Prvo 
ËrpaliπËe vode je bilo v KleËah, 
grajeno kot galerija s πtirimi 
vodnjaki. »rpalka za vodo 
je delovala na parni pogon. 
Leta 1896 pa se je skupaj s 

popotresno obnovo zaËela 
tudi gradnja kanalizacijskega 
omreæja. 

Zdrava pitna voda je življenje 
Danes LjubljanËani pijejo vodo 
iz πtirih vodarn (KleËe, Hrastje, 
Jarπki prod in ©entvid), ki 
se napajajo iz podtalnice 
Ljubljanskega polja ter iz 
vodarne Brest, ki se napaja 
s podtalnico Ljubljanskega 
barja. Skupna koliËina Ërpanja 
v vseh petih vodarnah je 
1200 litrov na sekundo ali 
102.480m³ pitne vode na dan. 
Temeljni pogoj za kakovostno 
in nemoteno oskrbo z 
zdravo pitno vodo so dobro 
vzdræevani objekti in naprave, 
v katerih se Ërpa, preËrpava, 
hrani in distribuira pitna voda 
ter zaπËita virov pitne vode in 
nadzor nad njeno kakovostjo. 
Primarna skrb JP Vodovod-
Kanalizacija je, da vsak 
dan zagotavlja prebivalcem 
zadostne koliËine zdravstveno 
ustrezne pitne vode. Zato 
vlaga sredstva v obnovo 
vodovodnega omreæja in 
raziskave novih vodnih virov 
ter v nadzor kakovosti pitne 
vode. V sklopu notranjega 

nadzora tako v JP Vodovod-
Kanalizacija vsakodnevno 
redno izvajajo vzorËenje 
pitne vode v objektih Ërpanja 
in preËrpavanja. Vzorci za 
mikrobioloπko in fizikalno-
kemijsko analizo pa se 
odvzemajo tudi neposredno 
pri uporabnikih, torej na 
pipi. Rezultati kaæejo, da 
LjubljanËanke in LjubljanËani 
pijemo sveæo, Ëisto in 
zdravstveno ustrezno pitno 
vodo. V primerjavi z drugimi 
evropskimi mesti je to 
neprecenljiv privilegij, ki ga 
moramo varovati in ohranjati 
tudi za jutri.  

Le redko se vprašamo, kaj 
se dogaja s porabljeno in 
padavinsko vodo 
Porabljena in padavinska 
voda se po kanalizacijskem 
omreæju odvajata do Ëistilnih 
naprav in po ËiπËenju 
nazaj v okolje. Zato so 
kakovostno kanalizacijsko 
omreæje in sodobne Ëistilne 
naprave vitalnega pomena 
za ohranjanje okolja. Za 
odvajanje in ËiπËenje odpadne 
vode sektor Kanalizacija 
upravlja in vzdræuje osrednji 
kanalizacijski sistem 
mesta Ljubljane in lokalne 
kanalizacijske sisteme. Ena 

Poslovno servisni objekt na Vodovodni cesti 90
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Skrb za nemoteno oskrbo z javnimi storitvami
JAVNI HOLDING 
Ljubljana povezuje 
sedem javnih podjetij, 
ki prebivalcem Mestne 
občine Ljubljana in 
osmih primestnih 
občin omogočajo 
nemoteno oskrbo z 
javnimi storitvami. 
Zavzema se za razvoj 
storitev, ki bodo 
prilagojene tako 
potrebam uporabnika, 
kot tudi možnostim 
javnih podjetij. Za 
dosego teh ciljev je 
potrebna premišljena 
naložbena 
politika, vlaganje 
v posodobitve 
infrastrukture ter 
sledenje razvojnim in 
okoljskim usmeritvam, 
ki so zakonsko 
opredeljene na 
državni in lokalni 
ravni.
 

Začetki 

Mesto Ljubljana je 
leta 1994 ustanovilo 
Holding mesta Ljubljana, 
druæbo za upravljanje in 
gospodarjenje z javnimi 
podjetji. Osnovni kapital 
so bile lastniπke naloæbe v 
sedmih javnih podjetjih, 
katerih stoodstotni lastnik je 
Mesto Ljubljana postalo leto 
poprej. Po uveljavitvi nove 
lokalne samouprave se je na 
obmoËju bivπih ljubljanskih 
obËin oblikovala Mestna 
obËina Ljubljana in devet 
primestnih obËin: Brezovica, 
Dobrova - Polhov Gradec, 
Horjul, Dol pri Ljubljani, 
Ig, Medvode, ©kofljica, 
Velike LaπËe in Vodice. 
ObËine so marca 2001 
sprejele delitveno bilanco 

in junija 2001 podpisale 
Druæbeno pogodbo o 
ustanovitvi Holdinga 
Ljubljane. 27. junija 2001 je 
bila druæba vpisana v sodni 
register z novim nazivom 
- Holding Ljubljana, 
druæba za upravljanje in 
gospodarjenje z javnimi 
podjetji, d.o.o.

Preoblikovanje v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o.
30. septembra 2004 je 
skupπËina druæbe sprejela 
preËiπËeno besedilo 
druæbene pogodbe, 
usklajene s predhodno 
sprejetim Aktom o 
ustanoviteljskih pravicah 
in ustanovitvi sveta 
ustanoviteljev javnih 
podjetij povezanih v 
Holding Ljubljana, d.o.o. 
Od takrat naprej se druæba 
imenuje JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o., druæba 
za izvajanje strokovnih in 
razvojnih nalog na podroËju 
gospodarskih javnih sluæb. 

Področja delovanja
JAVNI HOLDING Ljubljana, 
d.o.o., je ustanovljen z 
namenom opravljanja 
strokovno tehniËnih nalog 
za javna podjetja, kamor 
sodi predvsem priprava 
enotnih izhodiπË za izdelavo 
letnih naËrtov, usklajevanje 
investicijskih naËrtov 
javnih podjetij, izvajanje 
nadzora nad poslovanjem 
javnih podjetij, spremljanje 
izvajanja cenovne politike 
ter priprava analiz in 
poroËil o poslovanju javnih 
podjetij. Poleg omenjenih 
dejavnosti JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o.,
opravlja tudi strokovne, 
organizacijske in 
administrativno-tehniËne 
naloge za potrebe Sveta 
ustanoviteljev javnih 
podjetij povezanih v 
JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o.

Svet ustanoviteljev:
Leta 2004 je bil z aktom 
ustanovljen skupni organ 
obËin, ki se imenuje Svet 
ustanoviteljev javnih podjetij 
povezanih v Holding Ljubljana, 
d.o.o. Je skupni organ obËin 
ustanoviteljic, ustanovljen 
na podlagi doloËil Zakona o 
lokalni samoupravi. Sestavljajo 
ga aktualni æupani obËin 
ustanoviteljic. 
Svet ustanoviteljev izvrπuje 
ustanoviteljske pravice v javnih 
podjetjih:
-  odloËa o cenah oziroma tarifah 

za uporabo javnih dobrin
-  sprejema letna poroËila javnih 

podjetij
-  daje soglasje za obremenitve 

nepremiËnin, ki je nad 5 % 
vrednosti osnovnega kapitala 
javnih podjetij

-  sprejema poslovni naËrt javnih 
podjetij

-  imenuje in razreπuje direktorje 
javnih podjetij

-  daje soglasje k nakupu 
oziroma odprodaji poslovnega 
deleža v družbi

JAVNI HOLDING LJUBLJANA

-  daje soglasje za najemanje 
kreditov

Skupščina: 
»lani skupπËine Javnega 
holdinga Ljubljana so župani 
obËin (ustanovoteljic) 
družbeniki, ki so istoËasno tudi 
Ëlani Sveta ustanoviteljev.
Naloge SkupπËine 
-  izvrπuje ustanoviteljske 

pravice v JAVNEM 
HOLDINGU Ljubljana

-  sprejema letno poroËilo 
druæbe JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o., po sprejemu 
letnih poroËil javnih podjetij 
na Svetu ustanoviteljev

-  sprejema poslovni naËrt 
druæbe JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o., po 
sprejemu poslovnih naËrtov 
javnih podjetij na Svetu 
ustanoviteljev

-  imenuje in razreπuje 
direktorja druæbe JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o.

- imenuje revizorje družbe
-  imenuje Ëlane nadzornega 

sveta družbe

ObËina Medvode   1.393.640.000,00 SIT  3,84 %
ObËina Brezovica   1.001.679.000,00 SIT  2,76 %
ObËina Dobrova - Polhov Gradec  785.517.000,00 SIT 2,16 %
ObËina Ig    664.157.000,00 SIT 1,83 %
ObËina Škofljica    653.269.000,00 SIT 1,80 %
ObËina Dol pri Ljubljani 457.288.000,00 SIT 1,26 %
ObËina Horjul 312.117.000,00 SIT 0,86 %
ObËina Velike LašËe 141.541.790,00 SIT 0,39 %

Mestna obËina Ljubljana
30.883.512.210,00 SIT

85,10 %

Primestne
obËine

14,90 %

Lastniška struktura 
Osnovni kapital JHL, ki znaπa 
36.292.721.000 SIT sestavljajo 
osnovni vloæki devetih 
druæbenikov, ki na dan 31. 
decembra 2004 sestavljajo 
osnovni kapital v naslednjih 
razmerjih: 

Za uspešno sodelovanje med JHL in javnimi podjetji poteka delo tudi v 
naslednjih organizacijskih oblikah:
1.  kolegij družbe, ki ga sestavljajo direktorica JHL in direktorica in direktorji JP
2.  komunikacijski kolegij, ki ga sestavljajo predstavniki za stike za javnostmi 

povezanih JP in JHL
3.  strokovni koordinacijski sveti družbe, kamor sodi koordinacijski svet za 

plan in analizo in strokovni kolegij za razvoj in vzdrževanje informacijskih 
sistemov JP

Za posamezne skupne projekte pa se iz predstavnikov JHL in JP oblikujejo 
strokovne skupine, npr. strokovna komisija za pripravo kataloga podatkov 
javnega znaËaja in oblike objave na spletni strani, projektna skupina za 
standarde SRS 35.
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Skrbita, da je v Ljubljani toplo
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA

lahko sklenili pogodbo o 
dobavi s komer koli, osnovna 
dejavnost Energetike bo le 
upravljanje in vzdræevanje 
plinovodnega omreæja.” Delo 
mu je zanimivo in ga ima rad, 
iz njegovega pripovedovanja pa 
je Ëutiti, da je tudi odgovorno: 
“Zgodba o evakuaciji BTC-ja 
je bila nevarna,” pravi Juren in 
poleg gasilcev za hiter odziv 
pohvali tudi svojo ekipo. 

Dovolj visoko, ker je drugo 
že politika
V Ëasu πtudija si je gospod 
Juren izboril prakso v 
dnevnem kopu rjavega 
premoga v NemËiji. “Tam 
so rudo izkoriπËali le strojno 
in moram reËi, da je bila to 
izredna izkuπnja.” Pred prvo 
sluæbo je odsluæil vojaπki 
rok: “Priπel sem v tehniËno 
enoto, ki je uporabljala 
protiletalsko oroæje in je bilo 
spet zanimivo”. Po konËanem 
πtudiju strojniπtva je nekaj 
let delal na æeleznici, potem 
pa priπel v Energetiko, kjer je 
æe 16 let: “Na tem poloæaju 
sem deset let, prej sem bil 
pomoËnik vodje oddelka 
distribucije plina. Ne æelim iti 
viπje, ker je drugo æe politika, 
sam pa bi se rad s tehniko 
ukvarjal. Zanimivo je, da vidiπ 
naprej. Ukvarjaπ se z neËim, 
kar je vedno æivo, diha. Imaπ 
opraviti s precej ljudmi, 
spoznaπ dosti sveta, saj hodiπ 
na sejme in konference. 
Jezike moraπ obvladati,” strni 
v nekaj stavkov ljubezen do 
svojega dela.

Povezanost zaposlenih
S sodelavci se druæijo tudi 
izven delovnega Ëasa, na 
novoletnih zabavah oddelka 
plin in piknikih: “Tam 
igramo tenis, nogomet, 
koπarko. Vmes pa je πe 
kakπna petdesetletnica.”

Najzanimivejši projekt
“Zame je bil izziv dvig 
obratovalnega tlaka na 
obmoËju Medvod,” pravi 
gospod Juren. “Porast 
odjemalcev je zahteval dvig 
tlaka v plinovodnih ceveh; 
poveËanje plinovodov ali 
posegi v cestiπËa bi bili 
predragi. Zdaj je zanesljiva 
in varna oskrba ponovno 
zagotovljena brez posegov v 
gradbeno infrastrukturo.” Z 
zanimanjem sodeluje tudi pri 
prilagajanju zakonodaje na 
energetskem podroËju.

Dom v Ljubljani
Z druæino æivi v Ljubljani, 
ki “ponuja dosti, preveË.” 
Ima sinova, stara osem in 
enajst let, in æeno, ki dela 
v gradbeniπtvu. Kuha in 
pere mama, sam pa skrbi 
za 'tehniko': “Da prevozna 
sredstva delujejo, da ni teæav. 
»e je treba, grobo pospravim.” 
Pozna le osnove kuhanja, 
“toliko da otroka nista laËna, 
Ëe smo sami”. 
Gospod Juren meni, da je 
prihodnost v zemeljskem 
plinu: “Ker druge alternative 

trenutno ni. Je Ëist, precej 
enostaven za transport in 
tudi za uporabo. Te 'peËke' 
so majhne in so lahko tudi v 
stanovanju.” Svojo ekoloπko 
zavest tudi æivi: “Doma se 
ogrevamo na plin in moram 
reËi, da se absolutno obnaπam 
racionalno. Imam tudi neke 
vrste plinsko peË, ki je 
optimirana za kvadraturo 
in namen plina, ki ga 
uporabljam.”

Predvsem športnik in 
popotnik
Inæenir strojniπtva ima 
rad πport, predvsem tenis, 
badminton in smuËanje. 
Obnavlja tudi znanje tujih 
jezikov: “AngleπËino smo imeli 
lani, zdaj imamo nemπËino. 
Podjetje nam organizira teËaje 
in to je zelo pozitivno.” Ko 
bosta otroka odrasla, se æeli 
odpraviti na potovanja, ki si 
jih bo sam tudi organiziral. 
Obiskal je æe veËino Evrope: 
“Najbolj eksotiËno pa je bilo 
v Singapurju.” Zdaj ga 
vleËe na Novo Zelandijo 
in v Avstralijo.

Jure Juren

Že so tu meseci, ko 
zunaj veje mraz, pred 
katerim bežimo v 
topla stanovanja. Pri 
tem redko pomislimo, 
kdo skrbi, da nam 
je toplo. Izjema so 
trenutki, ko nam kaj 
ni po godu. Da imajo 
Ljubljančani javno 
podjetje Energetika 
čim manj v mislih, 
skrbita tehnični vodja 
področja distribucije 
plina gospod Jure 
Juren in tehnični vodja 
področja daljinskega 
ogrevanja gospod 
Peter Bergman.

Gospod Jurij Juren je 
tehniËni vodja podroËja 
distribucije plina, 
zgovoren gospod srednjih 
let, ki iz rokava strese 
podrobno predstavitev 
svojega podjetja. Rad 
ima delo na podroËju 
energetike, ki predenj 
postavlja vedno nove 
izzive.

Zanimivo in odgovorno
Gospod Juren svoj delovni dan 
zaËenja ob sedmih zjutraj, ko 
najprej preveri, ali je vse kot 
bi moralo biti. Nato skupaj z 
direktorjem pregledata naloge 
tekoËega dne. V zadnjem 
letu so pogosti sestanki s 
poslovodstvom o novostih, 
ki bodo z letom 2006 zaËele 
veljati na podroËju plina: 
“Glede na evropske direktive, 
ki smo jih æe implementirali, 
moramo zdaj prilagoditi naπo 
zakonodajo na energetskem 
podroËju. Plinski trg se zdaj 
odpira za potroπnike, ki bodo 



7

Gospod Peter Bergman je 
tehniËni vodja podroËja 
daljinsko ogrevanje, 
javno podjetje Energetika 
pa je njegov prvi in 
edini delodajalec. Vsak 
odgovor na πe tako 
osebno vpraπanje se 
navezuje na njegovo delo, 
celo v domaËi kuhinji 
ga spremlja pogled na 
'sluæbeni' dimnik. 

Prva Energetika, za vedno 
Energetika
Gospod Bergman je v 
Energetiko priπel leta 1974. 
V razvojnem oddelku je 
ostal dve leti, nato pa so ga 
izzivi pripeljali v distribucijo. 
Bil je tudi direktor, a “biti 
tehniËni vodja je moja veËja 
æelja,” pravi. “Zelo mi je 
vπeË tehnika. Bilo je dosti 
moænosti, da grem v druge 
sluæbe, a mi ni bilo do tega. 
Delaπ z napravami, ki so res 
impozantne, skrbiπ za veliko 
obmoËje. NajveËji izziv mi je 
narediti kakπno noviteto ter 
trenutne zadeve, ki so zelo 
zahtevne in jih je treba reπiti 
v Ëim krajπem Ëasu.” 

31 let spremljanja 
napredka od znotraj, kam 
naprej?
“Energetika je na podroËju 
daljinskega ogrevanja zelo 
napredovala,” pravi in 
podrobno opiπe konkretne 
novosti, naËin prilagajanja 
zunanjim temperaturam in 
odprto obratovanje omreæja. 
Vidi tudi njegovo 
prihodnost: “Mislim, da se 
moramo πiriti tudi zunaj 
mesta, predvsem z novimi 
razpoloæljivimi tehniËnimi 
moænostmi.” Priloænost 
vidi v sledenju podnebnim 
spremembam: “»edalje bolj 
je vroËe. Træiti bi morali πe 
oddajo toplote za hlajenje; 
to smo sicer æe imeli v 
naËrtu.”

Sodelavci
O svojem zdajπnjem 
kolektivu gospod Bergman 
govori v preseækih: “To je 
dober, zdrav kolektiv in te 
ljudi spoπtujem zato, ker je 
z njimi marsikaj mogoËe. 
Vsem, ki bodo to podjetje 
vodili v prihodnosti, 
sporoËam, naj ga lepo 
vzdræujejo. Kajti s temi 
ljudmi ni nikoli nobenega 
problema, ne s tem, kdaj 
priti v sluæbo, ne s tem, 
koliko Ëasa ostati v sluæbi, 
vedno se Ëutijo povezani z 
delom. In to pri teh ljudeh 
spoπtujem.”

Delo je lahko tudi zabava
Gospod Bergman je poln 
zanimiv zgodb, ki zadevajo 
njegovo delo, papir jih ne 
prenese. V mnogih od njih 
igrajo pomembno vlogo 
noËno delo in nerazumljive 
zahteve strank. Opozarja tudi 
na podgane, ki jih je veliko 
v podzemni Ljubljani, kjer 
potekajo vroËevodi. V teh 
'kolektorjih', ki potekajo od 
bivπe Astre za Beæigradom pa 
do AπkerËeve, stanujejo tudi 
brezdomci.

Profesionalna deformacija
Kljub temu ali prav zato, 
ker se velik del æivljenja 
ukvarja s toploto, ima sam 
rad nizke temperature: “»im 
bolj hladno mora biti. VπeË 
mi je tudi suha vroËina, ne 
prenaπam pa vlage.” 

Obnavljanje moči
Energijo za svoje delo Ërpa 
iz razliËnih virov: “Nedelje s 
soprogo izkoristiva za izlete, 
predvsem planinske, pa tudi 
na morje in v zdraviliπËa 
greva.” Rad ima tudi glasbo: 
“Lepe opere, pri njih Ëakam 
na arije.” OËarajo ga tudi 
skupina ©ukar in Vlado 
Kreslin: “Samo enkrat 
sem ga decembra izpustil, 
letos sem ga æe posluπal v 

Kriæankah.” Vsako leto z 
æeno raziskujeta nov kos 
sveta, a se teæko odloËi, kje 
mu je bilo najlepπe: “Lahko 
reËem, da mi je bil najbolj 
vπeË Grand Canyon. Lep 
je tudi San Francisco, ki bi 
ga rad πe enkrat videl.” Pri 
potovanjih ga oËara stik z 
ljudmi, spoznanje, kako 
ljudje drugje æivijo. Mika ga 
obisk Nove Zelandije, Finske 
in Norveπke, za katerega bo 
morda naπel priloænost, ko se 
upokoji.

Topla Ljubljana
Tudi gospod Bergman z 
druæino æivi v Ljubljani in je 
rojen LjubljanËan. HËerka 
πtudira pravo, sin pa stopa 
po oËetovih stopinjah, vsaj 
kar zadeva izbiro πtudija. 
“Ljubljana je zelo lepa, Ëe 

Peter Bergman

jo znaπ gledati s pravimi 
oËmi,” pravi. “Zelo rad 
grem v mesto, ob sobotah 
grem vedno na trg.” A ob 
razmiπljanju o Ljubljani ne 
pozabi: “Ko se peljem skozi 
Ljubljano, pomislim: bog 
ne daj, da vse to crkne!” Ves 
strogi center Ljubljane se 
namreË ogreva na daljinsko 
ogrevanje.

»Bodo že drugi delali«
Vendarle pa se veseli tudi 
upokojitve: “Ko bo Ëas za 
v pokoj, bom πel. Bodo æe 
drugi delali, saj je dosti 
pametnih ljudi. Takrat si 
srËno æelim eno: da mi 
takrat, ko bo mraz, ne bo 
treba skrbeti za to, kaj se 
dogaja v podjetju, kako se 
Ljubljana greje, ampak bom 
lepo doma segreval svojo 
hiπo. To si srËno æelim.” 
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»Največji izziv je seveda delo, ki ga opravljam sedaj«
TEMA MESECA

»Vedno sem dajala 
poudarek natančnosti, 
doslednosti in predvsem 
pravičnosti. Pravo se mi 
je zdelo edino primerno 
zame,« je Urbanu 
zaupala pravnica in 
direktorica JAVNEGA 
HOLDINGA Ljubljana, 
d.o.o., Zdenka Grozde. 

1. Po izobrazbi ste pravnica. 
Kaj vas je prepriËalo, da ste 
se odloËili za πtudij prava? 
Ker sem konËala takrat 
srednjo druæboslovno 
jezikoslovno πolo, 
predhodnico danaπnjim 
gimnazijam, sem se odloËila, 
da nadaljujem πtudij v 
druæboslovni smeri, kar je 
pomenilo ali πtudij na takratni 
fakulteti za druæbene vede 
in novinarstvo, na pedagoπki 
smeri ali pa πtudij prava. 
Glede na to, da sem vedno 
dajala poudarek natanËnosti, 
doslednosti in predvsem 
praviËnosti, nisem veliko 
razmiπljala. Pravo se mi je 
zdelo edino primerno zame. 
Danes bi sprejela enako 
odloËitev.

2. Pravo mnogim πtudentom 
dela preglavice, saj velja za 
enega zahtevnejπih πtudijev. 
Je vam kdaj povzroËalo 
preglavice? Ste imeli 
svoj najljubπi ali najmanj 
priljubljen predmet?
Moram priznati, da sem 
v srednji πoli veljala za 
“pridno”, kar mi je vlivalo 
optimizem za naprej. Na 
fakulteti pa mi je spodletelo 
æe na prvem izpitu, ker sem 
zaradi manjπe nezgode na 
parkiriπËu zamudila veËji 
del pisnega dela izpita in v 
naglici æelela izpolniti kar 
najveË, a mi vseeno ni uspelo. 

V nadaljevanju πtudija pa ni 
bilo veËjih teæav, diplomirala 
sem med prvimi v letniku. 
Posebej sem se bala kazensko-
procesnega prava, predvsem 
zaradi profesorja, ampak je 
πlo. Najljubπa mi je bila sodna 
medicina.
 
3. Kako divja so bila za vas 
πtudentska leta?
No, med soπolci sem veljala 
za pravo æurerko, saj sem se 
udeleæila πtevilnih zabav. V 
πtudentskem apartmaju, kjer 
sem stanovala, smo se vsaj 
dvakrat na teden zbrali na 
taroku in igrali do jutranjih 
ur. 

4. V svojem diplomskem 
delu ste se osredotoËili na 
kazensko pravo in tam z 
njim zakljuËili. Zakaj niste 
nadaljevali kariere v tej 
smeri?
Za diplomsko nalogo sem 
si izbrala podroËje, ki mi 
je bilo zanimivo v Ëasu 
rednega πtudija, odloËala 
sem se med kriminalistiko 
in kazenskim pravom in na 
koncu pristala pri slednjem. 
Sicer pa se v poklicu nisem 
videla v vlogi sodnice oz. 
kriminalistke, nasploh me 
delo na sodiπËu ne privlaËi. 
Kasnejπa zaposlitev v upravi 
je posledica dejstva, da se je 
takrat na tem podroËju lažje 
dobilo zaposlitev, πe posebno 
za pripravnike. 

5. Po diplomi ste se tudi 
naprej aktivno izobraæevali 
v javni upravi. Je bila to 
vaπa æelja, ki se je razvila 
v zadnjih letih πtudija, 
ali je interes rodila prva 
zaposlitev, ki ste jo naπli na 
takratni ObËini Ljubljana 
Center?
Interes za nadaljevanje 
πtudija se je izoblikoval skozi 

nekajletne izkuπnje dela v 
obËinski kot tudi dræavni 
upravi. Predvsem je posledica 
poznavanja zakonodaje, 
ki sem jo pri svojem delu 
uporabljala vsak dan. »akata 
me πe en izpit in magistrska 
naloga.

z zaposlenimi v javnih 
podjetjih?
Dnevno sem v stiku z 
direktorji javnih podjetij, 
dovolj pogosto z nekaterimi 
vodji sluæb, posebno kadar 
sodelujemo pri skupnem 
projektu, z drugimi 
zaposlenimi v javnih 
podjetjih pa imam bolj malo 

neposrednih stikov.

8. Na funkciji 
direktorice Holdinga 
oz. JAVNEGA 
HOLDINGA Ljubljana 
(JHL) ste od aprila 
2003. Na katere 

pridobitve in dogodke v 
tem obdobju ste najbolj 

ponosni?
Prav gotovo so to uskladitev 
druæbene pogodbe JHL z 
veljavno zakonodajo, vse 
aktivnosti za ustanovitev 
skupnega organa obËin, ki je 
odpravil doloËena odstopanja 
od veljavne zakonodaje, 
ter v nadaljevanju priprava 
in sprejem ustreznih aktov 
javnih podjetij. Skupni 
organ obËin, ki je bil v teh 
postopkih ustanovljen, se 
imenuje Svet ustanoviteljev in 
vkljuËuje devet æupanov, in 
sicer æupanjo Mestne obËine 

6. Imate precej raznovrstne 
delovne izkuπnje. Kje vam 
je bilo delo doslej najveËji 
izziv in zakaj?
Zahteva zelo veliko 
natanËnosti, potrpeæljivosti, 
truda in seveda na drugi strani 
odgovornosti, ki jo zasedanje 
takega delovnega mesta 
vkljuËuje.

7. Koliko pri svojem delu 
dejansko prihajate v stik 

NajveËji izziv je
 seveda delo, ki ga

 opravljam sedaj. Predstavlja 
izjemno mero 

komunikacije z vsemi direktorji 
javnih podjetij, skupno reπevanje 

strokovnih projektov in veliko 
usklajevanj 
z obËinami 

ustanoviteljicami. 
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TEMA MESECALjubljana in osem æupanov 
primestnih obËin. 
Po drugi strani me izjemno 
veseli, da kot sistem osmih 
druæb delujemo zelo 
povezano, komuniciranje med 
nami je izjemno dobro. Veliko 
pozornosti posveËamo tudi 
notranjemu komuniciranju in 
povezanosti vseh zaposlenih 
v javnih podjetjih. Na tem 
podroËju smo uspeπno 
izpeljali nekatere projekte, kot 
sta skupno novoletno sreËanje 
in med drugim glasilo Urban, 
ki ga bomo ohranili tudi v 
prihodnjem letu.

9. Iz kakπnega testa mora 
biti uspeπen direktor ali 
direktorica JHL?
Pri mojem delu je pomemben 
predvsem ustrezen dialog 
z lastniki, æupani obËin 
druæbenic. ObËinam je 
velikokrat treba priti nasproti 
pri njihovih teæavah, pri 
njihovih projektih, pri katerih 
jim lahko pomagamo s 
strokovnim nasvetom. Prav 
tako sta pomembna stik 
in komunikacija z vsemi 
direktorji javnih podjetij, 
ki ju uspeπno vodimo prek 
kolegija direktorjev, predvsem 
pa z æupanjo Mestne obËine 
Ljubljana in vsemi naËelniki 

oddelkov mestne uprave, 
ki na kakrπen koli naËin 
posegajo s svojim delovanjem 
v javne sluæbe.

10. Kakπni so naËrti JHL za 
prihodnost?
To vpraπanje bi morali 
postaviti naπim lastnikom, saj 
je odloËitev o tem v njihovih 
rokah. 

11. Kakπni so vaπi osebni 
naËrti, vaπe ambicije v 
karieri? 
DokonËati magistrski πtudij, 
izpeljati mandat do konca, 
torej do leta 2008, in mogoËe 
πe enega. 

12. Poleg pravniπkega 
znanja vas odlikuje tudi 
poznavanje tujih jezikov, 
domaËi ste si z nemπËino 
in angleπËino, francoskim 
in italijanskim jezikom ... 
Imate radi jezike? 
Da, zelo imam rada jezike in 
Ëe ne bi πla πtudirat prava, 
bi bila zagotovo profesorica 
francoπËine ali italijanπËine.

13. Svoj dom ste si ustvarili 
v ©marju - Sapu. Kot del 
pobudnikov za okolju 
prijazno prihajanje na delo 
− kako prihajate na delo?

Æal ne gre drugaËe kot z 
avtomobilom, predvsem 
zaradi otrok, ki jih spotoma 
odpeljem v πolo.

14. Ste ponosna mati dveh 
otrok ...
Da, otroka sta mi v veliko 
veselje. Æal tako hitro rasteta. 

15. Kakπno je vaπe jutro? 
Imate kakπen poseben 
ritual? Je drugaËno med 
tednom kot ob koncu tedna?
Moje jutro ni niË kaj 
posebnega, podobno je jutrom 
drugih mamic, kar pomeni 
vstati dovolj zgodaj, da urediπ 
najprej sebe in nato πe otroke. 
Vstajam ob 6. uri, si privoπËim 
nekaj Ëasa samo zase, zbudim 
otroka, ki se oblaËita sama, sin 
na hitro, hËi, ki je najstnica, 
pa æe potrebuje malo veË 
Ëasa. Malo pred sedmo se 
odpeljemo do πole in nato 
nadaljujem pot v sluæbo. 
Med tednom ne zajtrkujemo, 
zato pa je toliko bolj prijetno, 
ko lahko ob koncu tedna 
oziroma kadar imamo 
proste dneve, v miru skupaj 
zajtrkujemo.

16. Kaj poËnete med svojim 
prostim Ëasom, kateri so 
vaπi konjiËki?
Prostega Ëasa skorajda nimam, 
saj mi ukvarjanje z otrokoma, 
gospodinjstvo in delo na vrtu 
vzamejo veliko Ëasa. Kadar ga 
kaj ostane, ga rada izkoristim 
za kolesarjenje ali druæinske 
izlete v naravo.

17. Ste poosebitev 
mladosti in uspeha z 
æe uresniËeno æeljo 
po druæini. Imate 
morda kakπno slabost, 
razvado? 
Moja razvada so sladice 
oziroma sladkarije. Tisti, 
ki me poznajo dovolj dobro, 
vedo, da obiËajno brez sramu 

pojem dve sladici, Ëokolado 
pa naravnost oboæujem. 

18. Imate radi glasbo, ples? 
Glasba me sproπËa. Najraje 
jo posluπam med voænjo, 
πe posebno po napornem 
delavniku. Tudi pleπem rada. 

19. Æivite aktivno æivljenje. 
S Ëim vam uspeva obdræati 
ravnovesje?
To doseæem s stvarmi, ki 
me sproπËajo, pomirjajo. 
Kadar si vzamem Ëas samo 
zase, rada preberem kakπno 
knjigo. SproπËajo me tudi 
dolg pogovor ob kavi, prijetna 
veËerja, obisk kozmetiËnega 
salona in kakπna masaæa tudi, 
Ëe je ta doma. 

20. Spremljate rumeni tisk?
ObËasno pri frizerju. 

21. O vas v medijih ni veliko 
prebrati, razen v neposredni 
povezavi z Javnim 
holdingom. Se raznovrstnih 
druæabnih slovesnosti ne 
udeleæujete? 
Udeleæujem se vseh tistih 
slovesnosti, ki so neposredno 
povezane z dejavnostjo JHL ali 
javnih podjetij. Vseh drugih 
pa le, Ëe mi Ëasovno uspe.

22. Kje boste preæiveli 
novoletne praznike?
Novo leto bom priËakala 
doma z otrokoma, Ëesar se æe 
zdaj veselim.

IzkoriπËam
priloænost ob tem

pogovoru in vsem bralkam
in bralcem glasila Urban

æelim obilo
osebne sreËe
v letu 2006
in seveda
prijetno

praznovanje.
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Veseli december
NAPOVEDNIK

DOGODKI V MESTU

Novoletno rajanje 
zaposlenih
Praznovanje novega leta 
je priloænost za veselo 
druæenje in spoznavanje 
vseh zaposlenih v javnih 
podjetjih in Javnem holdingu 
Ljubljana. Spomnimo se le 
sreËanja v lanskem decembru! 
Tudi tokrat boste izpustili 
odliËno zabavo, Ëe boste 
16. decembra manjkali na 
Gospodarskem razstaviπËu. 
Za prijetno vzduπje bosta 
poskrbeli dve dami - Tjaπa 
Æeleznik, ki bo povezovala 
dogajanje na odru in Saπa 
Lendero, ki bo z glasbenim 
nastopom poskrbela za polno 
plesiπËe. Ne pozabite, 
16. decembra bomo na 
novoletni zabavi nazdravili 
uspehom preteklega in 
izzivom prihodnjega leta! 

Ob ugodnem vremenu 
bo do božiča nared že 
druga faza parkomatov 
Septembra so ljubljanska 
parkiriπËa in njihovi 
uporabniki dobili pomoË v 
obliki parkirnih avtomatov. 
Z njihovo namestitvijo in 
uporabo so v Javnem 
podjetju ParkiriπËa 
zelo zadovoljni, plaËila 
se opravljajo na vseh 
postavljenih parkomatih, 
stranke pa uporabljajo 
oba razpoloæljiva naËina 
plaËila, gotovino in Moneto.
Javno podjetje ParkiriπËa pa 
naËrtuje postavitev druge 
faze parkomatov, ki bodo ob 
ugodnem zimskem vremenu 
postavljeni in asfaltirani 
do boæiËa. Predvidena 
je postavitev 45 novih 
parkomatov, na obmoËju 
med Slovensko, Masarykovo, 
Resljevo in Zoisovo cesto. 
Parkomati bodo postavljeni 
do konca leta 2005, seveda, 
Ëe bodo vremenske razmere 
to dopuπËale. 

Ureditev poligona 
za praktično vožnjo 
avtošol 
Poligon za praktiËno 
voænjo avtoπol bo urejen na 
zemljiπËu, kjer je bil do sedaj 
avtosejem. Javno podjetje 
ParkiriπËa je na lokaciji æe 
zaËelo gradbena dela. Poligon 
bo zajemal pribliæno 25.000 
m2 povrπin in bo urejen tako, 
da bo omogoËal izvajanje 
zaËetnih vaj voænje motornih 
vozil in motorjev. Prometna 
ureditev bo omogoËala 
uËenje voænje po cestah zunaj 
naselij, voænje skozi kriæiπËa, 
skozi semaforizirano in 
kroæno kriæiπËe, razvrπËanje 
in zavijanje v razliËnih 
situacijah (eno- in dvosmerni 
promet, zavijanje pod 
ostrim kotom, speljevanje 
na klanËini s pomoËjo roËne 
zavore ipd.) 
in bo zato nedvomno 
dobrodoπla pridobitev 
za mlade voznike pri 
pridobivanju znanja 
varne voænje. 

Božični in novoletni koncerti 
ponujajo posebno doživetje 
prazničnega časa
Tradicionalnih prazniËnih 
koncertov se vsako leto udeleæi 
veliko πtevilo ljudi, saj ti πe 
dodatno obogatijo vzduπje, 
ki vlada izteku starega in 
zaËetku novega leta. Ljubljanski 
Cankarjev dom 18. decembra 
vabi na boæiËni koncert, ki bo z 
glasbo Big Banda RTV Slovenije 
in glasom Darje ©vajger tokrat 
predstavil boæiËne pesmi s 
filmskega platna. 1. januarja pa 
Cankarjev dom, na tradicionalni 
novoletni koncert, vabi orkester 
Slovenske filharmonije. 

Kdo je Športnik Slovenije 
2005?
22. decembra Cankarjev dom 
gosti prireditev, na kateri bo 
znano, koga so posluπalci Vala 
202 prepoznali kot najboljπega 
slovenskega πportnika v 
iztekajoËem se letu. Zanimivo 
bo izvedeti, kdo bo 'nasledil' 

atletinjo Jolando »eplak in 
jadralca Vasilija Æbogarja. 
Obenem bodo podeljene tudi 
nagrade za najboljπo ekipo v 
kolektivnih ter individualnih 
πportih ter nagrada za fair play.

Najboljši gospel New Orleansa
Priznani mednarodno izvajalci 
bodo na odru Cankarjevega 
doma 11. decembra predstavili 
æivahno in radostno duhovno 
glasbo temnopoltih AmeriËanov, 
znanih po odliËnih vokalistih, 
ki z neverjetno energijo in 
Ëustvenim nabojem ustvarjajo 
prazniËno vzduπje. Glasba, ki 
je imela moËan vpliv tudi na 
danaπnjo popularno kulturo, je 
neloËljivo povezana z ameriπko 
cerkvijo, vendar s svojo energijo 
privablja πiroko obËinstvo.

Kulturna ponudba
vrhunca leta 2005
31. decembra se prazniËno 
obleËena Ljubljana spremeni 
v veliko rajanje na prostem, ki 
se stopnjuje skozi decembrske 
kulturne veËere vse do januarja. 
Za uverturo v leto 2006 se lahko 
odloËite za ogled novoletne 
komedije “Ob istem Ëasu, 
enkrat drugiË” , v kateri vas 
bosta zabavala Polona Vetrih 
in Ivo Ban. Cankarjev dom na 
zadnji veËer v letu vabi tudi na 
predstavo, ki zdruæuje gibkost 
Ëustev in telesa “NOMAD 
ponoËi je nebo neskoËno”.

Zgodovina Ljubljane na 
filmskem platnu 
8. decembra bo ljubljanski 
Kolosej premierno predstavil 
nov slovenski film Matjaæa 
KlopËiËa Ljubljana je 
Ljubljena, ki ponuja izlet v 
zgodovino mesta skozi usode 
posameznikov. Preverite, 
kako uspeπno se je Ljubljana 
preobrazila v letih od 1934 do 
prihoda komunizma.



11

GOSTUJOČE PEROPrvo, kar mi pade na pamet, 
ko mi nekdo omeni Ljubljano, 
je pogrnjena miza za kosilo 
pri Mikiju, za njo pa sedi 
kak nadebuden pesnik. Moja 
Ljubljana so prijatelji, ki jih 
sreËam na Preπernovem trgu, 
pot spominov in tovariπtva, 
platane v parku Zvezda in 
stopniπËe v naπem bloku z 
vonjem po praæeni Ëebuli. Ko 
sem dobre volje, si Ljubljano 
vËasih zamislim tudi od 
zgoraj, kot se kaæe z grajskega 
stolpa in potem vidiπ Golovec 
in Barje in Roænik. 
Od vseh krajev, kjer sem 
odraπËala, me je verjetno 
najbolj zaznamovala prav 
Ljubljana. Tu ne gre toliko za 
bliæino vsega, kar potrebujem 
za æivljenje in delo, to je bolj 
poseben πarm, ki ga imajo 
samo prestolnice. 
»e stojim na blagajni v 
ljubljanskem Mercatorju in 
moram nizek znesek plaËati 
z velikim bankovcem, potem 
vedno nekoliko v zadregi 
pisknem: "Oprostite prosim, 
ampak res nimam drobiæa.". 
Mojim prijateljem se to vedno 
zdi blazno smeπno. Dvajset 
let æivim v velikem mestu, 
a πe vedno je v meni nekaj 

provincialnosti!
Spomnim se, kako je bilo, ko 
smo se z druæino iz malega 
mesta preselili v veliko 
Ljubljano. Na takratni Titovi 
cesti sem hotela s tistim 
velikim bankovcem za pet 
tisoË din plaËati sladoled. 
BlagajniËarka je ignorirala 
moj naivno prijazen pozdrav, 
se napihnila kot putka in 
povsem rdeËa pihnila vame: 
"Ja kvajezdej, matr, a mislπ, da 
je tuki menjalnca, a kvaaa?" 
Prestraπeno sem trznila, otrok 
nesreËni in prviË izrekla 
stavek, ki od takrat naprej 
zaznamuje mojo usodo v 
Ljubljani: "Oprostite prosim, 
ampak res nimam drobiæa!" 
Ljubljana − Center je Ëuden 
kraj. BlagajniËarke so slabe 
volje, natakarji se ne smehljajo 
in prodajalke planejo nate kot 
besne furije, Ëe v cvetliËarni 
nazadnje sam vzameπ tisti 
fikus s police, Ëeprav te je prej 
pol ure vztrajno ignorirala. 
V mnogih krajih zaposlene 
uËijo prijaznosti do strank, 
a taka navodila definitivno 
nikoli niso prispela v moj 
del Ljubljane. Morda se je 
tovornjak z dragocenim 
tovorom na poti prevrnil in 

vsi tisti "Kako vam lahko 
pomagam" in "Seveda, gospa, 
kar izvolite" πe vedno leæijo 
nekje pri Razdrtem.
Nenavadno v Ljubljani − 
Center je to, da se enkrat 
tako ali tako na vse skupaj 
navadiπ in ti postane πe vπeË. 
To je neke vrste prijeten 
mazohizem, ki mu nekateri 
pravijo tudi ljubljanski 
πarm. In Ëe je kdo æe kdaj 
prijazen do tebe, potem mu 

resniËno verjameπ. Za kaj 
takega imam svojo gospo 
v kemiËni Ëistilnici pred 
blokom, vedno nasmejanega 
prodajalca Ëasopisov in πoferja 
avtobusa, ki me celo pozna 
po imenu. To so prijazne 
oaze v avanturistiËni servisni 
puπËavi Ljubljana - Center. A 
z veliki bankovci si tudi pri 
njih πe vedno nisem navadila 
plaËati… 

Mojca Mavec, Šarm Ljubljana – Center

MAJHNI POGOVORIŽale

Javno podjetje Žale, 
d. o. o., je v preteklem 
obdobju predstavilo 
veliko novih storitev, 
s katerimi stopa 
nasproti potrebam 
uporabnikov, med 
njimi tudi infomate, 
svečemate, nove 
bankomate ... 
V neprijaznem 
novembrskem jutru 
smo na ljubljanskih 
ulicah povpraševali 
glede infomatov: 

“Kaj menite o novih 
infomatih, ki stojijo na 
pokopaliπËu Æale in vas 
usmerjajo do grobov 
znanih Slovencev, na njih 
pa si lahko tudi natisnete 
zemljevid poti?”' Dobili 
smo zanimive odgovore:

“Sploh nisem vedela, da 
to obstaja. Se mi pa zdi 
zanimiva ideja. Vsekakor 
bom πla pogledat, kdo vse je 
pokopan na Æalah in kakπen 
grob ima. Bila sem æe v Parizu 
na pokopaliπËu Pere Lachaise 
in res me zanima, kako je to 
videti pri nas.” Anita, 22, 
πtudentka, Ljubljana 

“Ideja je naËeloma dobra, 
se pa bojim, da bodo πolarji 
preplavili Æale. »e hodijo 
gledat grobove pesnikov po 
vsej Sloveniji, bodo priπli pa 
πe na Æale, kjer jih je toliko 
na kupu. Nasploh mi ni vπeË 
misel, da bi postale Æale 
turistiËna toËka.” Marjana, 
43, usluæbenka, Ljubljana 

“Æale so posveËen kraj, kraj 
poËitka in kraj spomina. Tu 
lov na grobove z nekakπno 
grobarsko transverzalo nima 
kaj poËeti! Absolutno ne 
odobravam tega!” Lojze, 67, 
upokojenec, Ljubljana

“Infomati so mi kul. V 
primerjavi z domaËim 
pokopaliπËem se mi zdijo 
Æale ogromne in Ëe bi mi 
recimo mama naroËila, naj 
nesem sveËo na grob naπih 
sorodnikov med tednom, 
ker nam druæinsko ne bo 
zneslo iti tja okoli prvega 
novembra, bi porabil celo 
veËnost, da bi ga naπel. 
Vsako leto pozabim, kje je. 
No, infomat pride v takih 
primerih zelo prav. Se mi 
pa zdi, da ravno za to niso 
dobili dovoljenja, da je 
moæno iskati samo grobove 
znanih Slovencev. ” Dejan, 
25, πtudent, Breæice
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Dogajanje v mestu
ZGODILO SE JE

Urbani utrip mesta 
na parkiriščih v 
Zgodovinskem atriju 
Mestne hiše
Na nagradni fotografski 
nateËaj Urbani utrip mesta 
na parkiriπËih se je odzvalo 
lepo πtevilo profesionalnih 
in predvsem amaterskih 
fotografov. Ocenjevalna 
komisija v sestavi fotografov 
Milana Pajka in Antonia 
ÆivkoviËa ter predstavnika 
ParkiriπË in Javnega 
holdinga Ljubljana, zato ni 
imela lahkega dela. Prvo 
nagrado, vredno 200.000 
tolarjev, so podelili triptihu 
Ërno-belih fotografij Jureta 
Kravanje (Osamljen, Trio 
in Klepet). Drugo nagrado 
in 150.000 tolarjev so 
podelili Marku Komparetu 
in fotografiji Biciklist, tretje 
mesto in 50.000 tolarjev 
pa Sebastjanu Veharju in 
Dvoglavi rdeËi kaËi. Izbrane 
fotografe je Javno podjetje 
ParkiriπËa pogostilo in 
nagradilo na slavnostnem 
odprtju razstave 20. oktobra 
v Zgodovinskem atriju 
Mestne hiπe. Zbrane goste 
sta nagovorila direktor 
ParkiriπË Gregor Feist in 
podæupan Mestne obËine 
Ljubljana Igor Omerza. 
Od 20. oktobra do 6. 
novembra so si obiskovalci 
Zgodovinskega atrija lahko 
ogledali parkiriπËa na 
nekoliko drugaËen naËin. 

Sveče za nasmeh na 
obrazih sončkov
Prvi november, dan spomina 
na mrtve, je za nami. 
PokopaliπËe Æale je v tej noËi 
spet zasijalo v soju sveË, ob 
tem pa so mnoge izmed sveË 
razsvetljevale tudi æivljenja 
soljudi. Javno podjetje Æale, 
d. o. o., je namreË tudi letos 
v sodelovanju s SveËarstvom 
JurkoviË na posebni stojnici 
pred ljubljanskimi Æalami 
organiziralo dobrodelno 
prodajo sveË. Z zbranimi 
sredstvi je podjetje æe 
preteklo leto prispevalo 
Zdruæenju Evropa Donna 
za nakup mamotoma. VeË 
kot pol milijona tolarjev, 
ki sta jih Æale in SveËarstvo 
JurkoviË zbrala v letoπnji 
dobrodelni akciji, so namenili 
SonËku − Zvezi druπtev za 
cerebralno paralizo Slovenije, 
ki bo zbrana sredstva porabila 
za ureditev SonËkovega 
varstveno-delovnega centra v 
©iπki. 

Četrta upepeljevalna 
peč velika pridobitev za 
zaposlene in okolje
5. oktobra je Javno podjetje 
Æale, d. o. o., slovesno odprlo 
Ëetrto upepeljevalno peË z 
napravo za ohlajevanje dimnih 
plinov, ki istoËasno deluje 
kot toplotni izmenjevalec. Ob 
tej priloænosti je predstavilo 
tudi druge posodobitve, 
s katerimi je nadgradilo 
svoje storitve in skrb za 
zadovoljstvo zaposlenih in 
uporabnikov: informacijski 
panel in sveËemat. Kot je 
na slavnostnem odprtju 
poudaril tudi direktor 
LepiËnik, prinaπa Ëetrta 
upepeljevalna peË mnogo 
prednosti, med katerimi 
je poleg ekonomiËnosti in 
skrajπanja Ëakanja svojcev πe 
izboljπanje delovnih pogojev, 
saj ukinja eno izmed delovnih 

izmen. Podæupan Mestne 
obËine Ljubljana Igor Omerza 
je poudaril njen pomen za 
vso mestno obËino in njene 
prebivalce, saj predstavlja tudi 
veliko ekoloπko pridobitev. 

Ljubljanska
vinska pot 
V sklopu Martinovanja 
in 8. slovenskega 
festivala vin je 
12. oktobra na 
Ljubljanskih tržnicah 
potekala æe druga 
vinska pot. Prireditev 
se je zaËela s sveËano 
otvoritvijo na PogaËarjevem 
trgu in nadaljevala z bogatim 
kulturno - zabavnim 
programom (Pihalna godba 
Beæigrad, krst moπta v vino, 
Folklorna skupina Tine 
Roæanc, oktet Deseti brat je 
zapel ljudske vinske pesmi, 
sodeloval je radio Veseljak). 
Pot se je nato vila preko 
Cankarjevega nabreæja vse 
do »evljarskega mostu. Na 
stojnicah ob vinski poti 
se predstavili vinarji vseh 
slovenskih regij. 

Nova potniška blagajna 
na Slovenski cesti 
Ljubljanski potniπki promet 
je z æeljo, da bi uporabnikom 
svojih storitev omogoËil Ëim 

boljπo storitev, potniπke 
blagajne s Trdinove 3 preselil 
na nov naslov − Slovenska 
56. V sredo 2. novembra 
je svoja vrata tako odprla 
nova potniπka blagajna s 

Drugo nagrajena fotografija.

Nova potniπka 
blagajna na

Slovenski 56
je odprta

vsak delovni dan
od 6.45 do 19.00 ure

ter ob sobotah 
od 6.45 do 13.00.

klimatiziranim in veËjim 
Ëakalnim prostorom in 
petimi blagajnami, med 
katerimi je ena prilagojena 
tudi za invalide. 

Praznik sira
15. oktobra so Ljubljanske 
tržnice na PogaËarjevem 
trgu gostile prvi praznik 
sira v Ljubljani. Na 
prireditvi so obiskovalci 
lahko degustirali razliËne 
vrste sirov,  ponudbo pa 
so popestrili vinarji razliËnih 
slovenskih vinorodnih 
okoliπev. Poleg kulinarike 
posameznega obmoËja 
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CČN Ljubljana
ZGODILO SE JE

21. septembra so 
minister za okolje dr. 
Janez Podobnik, županja 
MOL ga. Danica Simšič 
in začasni direktor JP 
Vodovod- Kanalizacija 
d.o.o. g. Borut Lenardič, 
slavnostno odprli 
novo zgrajeno II. in 
prenovljeno I. fazo 
Centralne čistilne 
naprave Ljubljana, ki 
je 10. avgusta uradno 
začela s poskusnim 
obratovanjem. Z 
začetkom obratovanja 
se bo zmanjšalo 
obremenjevanje okolja, 
predvsem obeh rek 
Ljubljanice in Save, ki ga 
povzroča mesto Ljubljana 
s pripadajočo urbano 
rabo prostora.

Izvajalec projekta, JP 
Vodovod−Kanalizacija d.o.o., 
je tako po dolgih letih naporov 
uresniËil to izjemno pomembno 
pridobitev za varovanje okolja, 
ki ni v ponos samo prestolnici 
ampak celotni Sloveniji, saj 
gre za enega izmed najveËjih 
nacionalnih okoljevarstvenih 
projektov.

Zaposleni v JP Vodovod-
Kanalizacija se zavedajo, da nova 
Ëistilna naprava prinaπa nove 
naloge in nove strokovne izzive. 
Eden pomembnejπih je gotovo 
uËinkovita ureditev ravnanja z 
odveËnim blatom, ki nastaja kot 
produkt ËiπËenja. OdveËno blato 
se po predhodnem zgoπËanju 
odvaja v gniliπËa, kjer poteka 
razgradnja organskih snovi v 
blatu s pomoËjo anaerobnih 
mikroorganizmov. Pri razgradnji 
nastaja bioplin, ki se uporablja 
za ogrevanje blata v gniliπËih 
in za suπenje blata, ki se osuπi 
do vsebnosti suhe snovi nad 
90 odstotkov. KonËni produkt 
obdelave blata so pelete velikosti 
2−4 mm z ocenjeno kurilno 
vrednostjo 11-13 MJ/kg. 
Ker po aprilu 2004 tega 
odpadka ni veË dovoljeno 
odlagati na odlagaliπËu 
komunalnih odpadkov, Ëaka 
strokovnjake JP Vodovod 
Kanalizacija d.o.o., reπitev 
odgovorne naloge, kako trajno, 
okolju neπkodljivo in energetsko 
uËinkovito odstraniti odpadno 
blato. Moænih je seveda veË 
reπitev, vse pa terjajo tehten in 
strateπki razmislek, v katerega 
bodo morali biti vkljuËeni tako 
predstavniki Ministrstva za 
okolje in prostor kot Mestne 
obËine Ljubljana. Iz πtudije, ki 
jo je JP Vodovod-Kanalizacija 
d.o.o., naroËil, izhaja, da je 
najprimernejπi naËin ravnanja 
z odpadnim blatom seæig na 
lokaciji C»N Ljubljana. JP 
Vodovod-Kanalizacija d.o.o., 
samostojno, æal, ne more 
odloËati, kje in kako naj bi se 
seæigalo odpadno blato iz C»N 
Ljubljana. Kot investitor in 
izvajalec projekta izgradnje C»N 
Ljubljana pa lahko s strokovnimi 
podlagami kot enakopraven 
partner aktivno pristopi k 
sooblikovanju najboljπih 
in najhitrejπih ter za okolje 
najsprejemljivejπih reπitev.CČN Ljubljana

pridelave avtohtonega sira, 
so na sejmu predstavili 
izdelovanje bovπkega ovËjega 
sira, kulinariËna hiπa Jezerπek 
pa je poskrbela za pripravo 
in degustacijo tolminske 
frike (jed iz krompirja in 
sira). Obiskovalci sejma so 
poleg kulinariËnih dobrot in 
strokovnih delavnic lahko 
uæivali v spremljevalnem 
programu z radijem Veseljak, 
prisluhnili vokalni skupini in 
folklori. 

Raziskava Mestnega 
potniškega prometa
Javno podjetje LPP je v Ëasu 
evropskega tedna mobilnosti 
izvedlo raziskavo Mestnega 
potniπkega prometa (MPP) 
v æelji, da bi ustvarili 
komunikacijo s stalnim 
potnikom, prepoznali njegove 
æelje, sprejeli ocene in v 
prihodnje delovali v smeri 
izboljπav. Izkazalo se je, da je 
neto dohodek potnika nižji 
in da so potniki v glavnem 
tisti, ki nimajo druge izbire 
prevoza. V raziskavi so zajeli 
tudi spremljanje medijskih 
vsebin in pokazalo se je, da 
so vsebine, ki jih potniki 
spremljajo, veËinoma kulturne 
in informativne narave. 

Mediji, ki jih potniki najveË 
spremljajo, so: televizija 
(najveË POP TV in TV 
Slovenija), internet (23 %), 
na tretjem mestu so revije in 
Ëasopisi (22,3 %), najmanj pa 
radio (18,1 %). Uporaba MPP 
je v najveËji meri posledica 
teæav s parkiranjem, sledijo 
nizka cena, izogibanje gneËi in 
navade. Potniki so bili najmanj 
zadovoljni z vozniki, najbolj 
pa z bliæino postajaliπË. Z 
MPP so bili zadovoljni tudi na 
sploπno: ocena 7,3 od 10.

V Šiški namestili 1062 
posod za biološko 
odvažanje odpadkov 
V sredo, 16. novembra, 
je Javno podjetje Snaga 
zaËelo odvaæati bioloπke 
odpadke iz ©iπke, kamor 
je podjetje na 775 zbirnih 
mestih predhodno namestilo 
1062 posod. Z obmoËja, 
na katerem prebiva 25000 
obËanov, bo Javno podjetje 
Snaga odvaæalo bioloπke 
odpadke vsak teden, in sicer 
v sredo oziroma v Ëetrtek. V 
sistem odvaæanja bioloπkih 
odpadkov je vkljuËena veËina 
gospodinjstev, saj se je le 42 
gospodinjstev odloËilo za 
domaËe kompostiranje.
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Prednovoletni čas 
je obdobje sladkih 
trenutkov. Ob družinskih 
snidenjih, ki so običajno 
ob božiču, poskrbimo 
tudi, da je naš dom odet 
v praznično opravo. Zato 
ne sme manjkati božični 
venček, pisane sveče, 
elegantni pogrinjek in 
mamljive dobrote. Tudi 
vstop v novo leto naj 
bo nekaj posebnega 
in tako dober začetek 
za prihajajoče leto. Da 
bosta oba praznika 
še tolika slajša, vam 
ponujamo nekaj idej. 

PrazniËna zvezda
Novoletni prazniki naj ne 
minejo brez prazniËnega 
kolaËa. Ponavadi ima vsaka 
gospodinja svoj adut, mi vam 
predstavljamo Urbanovega, ki 
smo mu nadeli ime PrazniËna 
zvezda.

KupËkanje:
450 g moke
100 g ovsenih kosmiËev
2 zavitka suhega kvasa
1 πËepec soli
125 ml mleka
130 g medu
300 g margarine
veliko suhih fig, datljev in 
marelic
150 ml jabolËnega soka
100 g sesekljanih mandljev
3 ælice sladkorja v prahu

Pot v sladko:
M  Zmeπajte moko, ovsene 

kosmiËe, kvas in sol. 
Dodajte mlaËno mleko, med 
in 200 gramov margarine 
ter vse pregnetite v Ëvrsto 
testo. Pokrijte ga in eno uro 
pustite naj vzhaja. 

N  Suho sadje nareæite na 

kocke in ga pribliæno pol 
ure namakajte v jabolËnem 
soku, nato odcedite.

J   Vzhajano testo ponovno 
pregnetite in razvaljajte 
v pravokotnik velikosti 
30 x 40 cm, po katerem 
enakomerno razporedite 
suho sadje in mandlje. S 
πirπe strani ga trdno zavijte 
in oblikujte v kolaË. Z 
robom navzgor ga poloæite v 
pekaË in pustite vzhajati pol 
ure. PeËico segrejte na 180 
stopinj.

A  Pecite 50 minut. ©e vroËega 
premaæite s preostalo 
margarino. Potresite s 
sladkorjem v prahu.

M  KolaË bo preseneËal cel 
december in bo toliko 
boljπi, kolikor veË suhega 
sadja mu bo odmerjeno. 
Prava zvezda praznikov bo, 
dober tek!

Skrbno poslikan izbran 
stekleni kozarec napolnite 
s suhim sadjem. Naredite 
πopek iz origamija. Posnemite 
zgoπËenko z vajinimi pesmimi. 
Napiπite ljubezensko zgodbo, 
pesem ali navodila lova na 
novoletno darilo, za katerega 
se izkaæe, da ste vi sami. 
Za kar koli se odloËite, to 
tudi sami zavijte, na primer 
v darilni papir, ki ste ga sami 
izdelali.

Zapisovanje novoletnih 
sklepov
Mnogi ob novem letu sklenejo, 
da bodo v prihodnjem letu 
nehali kaditi, se bolj pridno 
uËili in podobno, a le redki 
svoje sklepe zapiπejo na papir. 
Predlagamo vam, da postane 
tradicionalni del novoletnega 
veËera zapisovanje sklepov 
za prihodnje leto, ki jih nato 
zapeËatite, shranite in jih 
ne odprete do naslednjega 
praznovanja novega leta. 

stoletja stopila v obdobje 
renesanse. 

Vendar za vas nimamo v 
mislih zgolj zabave, na kateri 
gostje pijejo koktejle, ampak 
jih tudi sami pripravljajo. 
Na voljo so jim vse sestavine 
in pripomoËki, potrebni za 
kreativno meπanje koktejlov, 
pijaËe pa pripravljajo po 
lastnih domiselnih receptih. 

Vsi na zabavi πe pred 
iztekom starega leta doloËijo 
najboljπega, ki je tako izbran 
za pripravo pijaËe, s katero 
nazdravijo prihod novega leta.

Namig za najpogumnejπega na 
zabavi, ki smo ga poimenovali 
Rajanje zvezd. Tudi vi ne 
pozabite poimenovati svojih 
receptov!

Zvezdni prah:
3 kepice limoninega sorbeja
1 cl limoninega sirupa
2 dcl πampanjca
limona
kozarci za penino

Zvezdna priprava:
Limono nareæemo na kolobarje 
in oblikujemo v zvezdo, na 
kateri naredimo zarezo, da 
jo lahko zataknemo za rob 
kozarca.

Sladoled stepemo in mu 
postopoma dodajamo sirup in 
πampanjec. 

Serviranje zvezde:
Takoj nalijemo v kozarce za 
penino in postreæemo.

In ko se prviË 
v novem letu prebudite ...
Poskusite preskoËiti novoletno 
sarmo in si raje postrezite s 
pravim prazniËnim zajtrkom. 
Predlagamo sirove kroglice v 
orehovih srajËkah, sezamove 
rogljiËke, polnjene s prπutom 
in mocarelo, vaflje s sadjem! 

Po jutru se dan (in vse 
naslednje leto) pozna!

Darilo s srcem
Dovolj zapestnic in prstanov, 
predvsem pa vrednostnih 
bonov kot daril vaπim 
bliænjim! Menite, da bolj 
cenijo koliËino denarja, ki ga 
porabite za darilo zanje, kot 
Ëas, razmislek in trud, vloæen 
v darilo? Ob letoπnjem novem 
letu podarite darilo s srcem. 
Specite njegove najljubπe 
piπkote, preste ... 

Poskusite, je zabavno in 
zanimivo.

Zakaj spet penina?
Zakaj bi tudi v leto 2006 
vstopili ob zdravici s penino? 
Mi vam ponujamo reπitev, ki 
bo morda neopazno posegla v 
trdno zakoreninjeno tradicijo 
− predlog koktejl zabave. Ta 
je po vrhuncu popularnosti 
v petdesetih v zaËetku 21. 
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Šopke, ki skozi vse 
leto krasijo naša 
domovanja lahko v 
prazničnem zimskem 
času nadomestimo 
z božičnim venčkom. 
Kupite ga lahko v 
cvetličarnah in vrtnih 
centrih v Ljubljani, z 
malce domišljije in 
dobre volje pa ga lahko 
pripravite kar sami. V 
Plečnikovi cvetličarni 
na ljubljanskih Žalah so 
nam prijazno pokazali, 
kako enostavno in 
zabavno je lahko 
oblikovanje božičnega 
venčka. 

Osnova: 
-  Upogljive veje, ki jih 

oblikujemo v krog. 
NajpriroËnejπe so veje vrbe, 
drena ali boæjega drevca, ki 
jih z vejami ali æico povijemo 
skupaj. Osnovo lahko tudi 
kupimo.

-  Veje razliËnih zimzelenih 
dreves, kot so smreke ali 
ciprese, Ëudovito pa se mu 
poda tudi brπljan,

-  Tanke æice, s katerimi veje 
pritrdimo in ovijemo okoli 
osnove (najbolj priroËno 
je, da æice ovijemo okoli 
svinËnika).

Sami izdelajte božični venček
Veje skrbno ovijemo okoli 
osnove, a ne varËujemo. 
VenËek naj bo razkoπen!

Ko je venËek zadosti ovit s 
smrekovimi ali cipresinimi 
vejami, æice pritrdimo v 
osnovo in skrijemo med veje. 

Najprej sveËe! 
Na venËku seveda ne smejo 
manjkati sveËe! Na adventnem 
veËku so praviloma πtiri sveËe, 
od katerih vsaka predstavlja 
eno od adventnih nedelj, 
πtevilo sveË na boæiËnem 
venËku pa je prepuπËeno vaπi 
domiπljiji.

SveËe namestimo na venËek 
tako, da æiËke najprej 
segrejemo nad goreËo sveËo 
nato jih zapiËimo v dno sveËe, 
ki jo æelimo namestiti na 
boæiËni venËek, v vsako sveËo 
dve. SveËe nato namestimo na 

izbrana mesta tako, da æiËke na 
zadnji strani venËka ovijemo 
skupaj. 

Dekoracija: 
Nato se lotimo bolj zabavnega 
dela, ki puπËa veË prostora 
domiπljiji. VenËke lahko 
popestrimo z naravnimi 
okraski, storæi, leπniki, orehi, 
vejice bele omele, suhimi 
roæami ali suhim sadjem. 
Uporabimo pa lahko tudi 

okraske za novoletno jelko, 
ki jih lahko izdelamo sami ali 
kupimo. OdloËimo se le za 
eno ali dve barvi, saj bo tako 
venËek mnogo bolj eleganten.. 
Nato po æelji dodajamo πe 
preostalo okrasje − bodisi 
s pomoËjo æice bodisi z 
moËnim, a prozornim lepilom. 
Rezultat je Ëudovita prazniËna 
popestritev naπega doma, ki 
vanj prispeva dodatno toplino. 
Poskusite!

NOVOLETNE NOVIČKE

Postopek izdelave božičnega venčka so nam prijazno pokazali v 
Plečnikovi cvetličarni.
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Naslov:
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Interno glasilo JAVNEGA HOLDINGA 
Ljubljana in povezanih javnih podjetij

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Dalmatinova ulica 1, 1000 Ljubljana

Tel. 01 474 08 23

Glavna urednica:
Justina SimËiË

Uredništvo:
Mojca Kuk

Valter Nemec
Rechelle Narat

Franc Vizjak
Darja PungerËar

Hine Mavsar
Tamara Deu

Produkcija:
PRISTOP d.o.o.

Fotografije:
Arhiv Zavoda za turizem Ljubljana in 

arhiv JHL in javnih podjetij

Tisk:
Mond Grafika
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Izhaja štirikrat letno 

v nakladi 2.500 izvodov
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