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Spoštovane sodelavke in sodelavci!

V iztekajočem se letu smo za naše lepo mesto in njegove prebivalce naredili veliko dobrega. Poleg tega sem iskreno vesel, da v vseh holdinških 
podjetjih in v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana vladata nova, pozitivna energija in optimizem. Zaradi medsebojnega sodelovanja smo vsak dan 
boljši in zaradi našega dela je lepša in prijaznejša tudi Ljubljana. Preživite praznične dni v objemu svojih najdražjih, z najbližjimi delite srečo, ljubezen, 
razumevanje, strpnost in spoštovanje. Veselim se našega skupnega druženja na Gospodarskem razstavišču, v prihajajočem letu 2008 pa vam želim 
veliko zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

Zoran Janković
župan

Srečno 2008!

Drage sodelavke in sodelavci, bralke in bralci Urbana!

Vsak dan se srečujemo. Tako ali drugače. Vaša predanost delu, življenjska energija in zgodbe so nam bili navdih, da smo se odločili 
za rojstvo časopisa, ki ga pravzaprav ustvarjate vi, zaposleni v javnih službah in podjetjih. Ob dopolnjenem tretjem letu starosti Ur-
bana, ki je v začetku letošnjega leta postal časopis tudi za vso veliko mestno družino, se vam zahvaljujemo za vso spodbudo, ideje, 
pomoč in podporo, za vaše prispevke in možnost, da smo vas lahko predstavili pri vašem delu, pa tudi izven vašega delovnega 
mesta. Zaželimo si, naj bo v novem letu smeh naš simbol. Naj ga nosimo na naših obrazih in v naših srcih. Pomagal nam bo graditi 
mostove, pomagal nam bo premagati ovire. Naloge se bodo zdele lažje, uspehi bodo še lepši. Skupaj bomo gradili prijazno in veselo 
okolje…in smeh je tudi nalezljiv. Naužijmo se ga in ga ponesimo tudi drugam. Uredništvo Urbana vam ob zaključku leta 2007 želi, 
da bi tako v svojem delovnem okolju kot tudi v zasebnem življenju doživljali čudež sreče, ko potrpežljivost ter nasmeh premagata 
vse ovire in dobro delo rodi sadove.

Naj bo prihajajoče leto prijetno, ustvarjalno, polno lepih slik in zanimivih zgodb, ki jih piše življenje.

Srečno 2008!

Vaši ustvarjalci Urbana

Foto: Jakše&Jeršič (Arhiv Zavoda za turizem Ljubljana)
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V prejšnji številki Urbana smo predstavili prvi korak v reorganizaciji 
Javnega holdinga Ljubljana (JHL), in sicer prenos poslovnega deleža 
JHL treh javnih podjetij (Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale) na 
Mestno občino Ljubljana, kar pomeni, da omenjena javna podjetja 
ne bodo več delovala v okviru JHL. Naslednji korak je usmerjen v 
racionalizacijo poslovanja in v zmanjševanje stroškov javnih podjetij, 
katerih edini družbenik bo MOL. Zato je bila Mestnemu svetu 
MOL predlagana združitev dejavnosti javnih podjetij Parkirišča in 
Ljubljanske tržnice. Predlagana oblika združitve je pripojitev, s čimer 
se bodo celotno premoženje, pravice in obveznosti prevzete družbe 
prenesli na prevzemno družbo. Hkrati se prenesejo tudi vsa pravna 
razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta družba. V tem primeru je 
prevzeta družba Parkirišče, prevzemna pa Ljubljanske tržnice. 

V novi obliki novim zmagam naproti 
Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale

Foto: M. Tančič (Arhiv Zavoda za turizem Ljubljana)

S pripojitvijo bosta podjetji združili tako po-
slovna področja kot tudi strokovne funkcije. 
Cilj pripojitve je racionalizacija poslovanja z 
vidika stroškov, doseganje učinka sinergije, 
predvsem pa povečanje obsega poslovnih 
dejavnosti, saj gre za razvojno in tudi pov-
sem aktualno povezljivost dejavnosti, ki jih 
obe družbi opravljata kot javne gospodarske 
službe. Z vidika racionalizacije stroškov se 
bodo poleg najemnine poslovnih prostorov 
in obratovalnih stroškov v celoti zmanjšali 
stroški dela za poslovodjo prevzete družbe 
ter za nekatera delovna mesta, ki se zaradi 
upokojitve zaposlenih v prevzeti družbi ne 
bodo nadomeščala z novimi zaposlenimi, 
saj bodo dela izvajali zaposleni v prevzemni 
družbi. Poleg navedenega se bodo zmanjšali 
tudi stroški zasedanj nadzornega sveta, saj bo 
s pripojitvijo družba namesto dveh imela en 
nadzorni svet, ki ga bodo sestavljali dva člana 
Mestne občine Ljubljana in en predstavnik 
delavcev. 

Učinek sinergije dejavnosti se bo odražal v 
projektih, ki bodo povezovali javne gospodar-
ske službe, ki sta jih podjetji doslej opravljali 
ločeno. Zaradi velikega dnevnega priliva za-

poslenih in obiskovalcev, ki prihajajo v Ljublja-
no, bo treba mesto na vseh vpadnicah opre-
miti s parkirišči P+R, ki bodo omogočila dovolj 
parkirnih mest, ki jih bo nadgradil ugoden 
javni prevoz potnikov na njihova namembna 
mesta. Razvoj parkirišč P+R bo predvidoma 
zahteval opremljenost s storitvenimi bloki, v 
katerih bo zagotovljena možnost nabave sad-
ja, zelenjave, drugih prehrambenih izdelkov 
in drugih proizvodov, ki jih sicer meščanom 
ponujajo tržnice. Aktualno povezljivost de-
javnosti poudarja tudi projekt »Nova parkirna 
hiša pod mestno tržnico, gradnja Mesarskega 
mostu, preureditev Mahrove hiše, Krekove-
ga trga ter Petkovškovega nabrežja«. S tem 
projektom bo prišlo do gradnje pomembne 
parkirne hiše pod Vodnikovim trgom. V času 
gradnje bo nadomestne površine za tržne 
dejavnosti, zlasti po dograditvi Mesarskega 
mostu, možno v pomembnem delu zago-
toviti na površinah, kjer je sedaj parkirišče na 
Petkovškovem nabrežju. 

Načrtovano je tudi, da se bo na novo nastalo 
podjetje prenesla koncesija za izvajanje go-
spodarske javne službe prevoza potnikov na 
grad po tirni vzpenjači.

Novo nastala družba se bo imenovala Jav-
no podjetje Ljubljanska Parkirišča in tržnice. 
Nastala bo priložnost vzpostavitve enovite 
gospodarske družbe z združitvijo zaposle-
nih, pri čemer po zakonu zaposleni v pre-
vzeti družbi preidejo pod novega deloda-
jalca, in razpoložljivega fonda nepremičnin. 
Pri vrsti delovnih mest v obeh javnih podje-
tjih gre za podobne profile, kar bo omogo-
čilo zamenljivost in razporejanje operativ-
nih delavcev na parkirišča ali na tržnice, kar 
bi zmanjšalo zaposlovanje novih delavcev. 
V sodelovanju s sindikati bosta pripravljena 
nov Akt o sistemizaciji in nova kolektivna 
pogodba, ki bosta še kot osnutka predsta-
vljena zaposlenim. 

Potrebni postopki pripojitve torej že pote-
kajo, zaključek pa je predviden za 1. januar 
2008, ko bo družba Javno podjetje Ljubljan-
ska Parkirišča in tržnice začela delovati. Di-
rektor družbe bo Aleksander Ravnikar, dose-
danji direktor Javnega podjetja Ljubljanske 
tržnice, edini družbenik novo nastale družbe 
pa bo Mestna občina Ljubljana.  Zaradi pri-
pojitve so se poslovni prostori Parkirišč pre-
selili iz Vodnikovega trga 5 na Kopitarjevo 2.
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Seveda pa organizacijske spremembe 
niso bile edino, kar se je v teh treh javnih 
podjetjih dogajalo v zadnjem času, zato 
si poglejmo, kateri projekti so v družbah 
Ljubljanske tržnice, Parkirišča in Žale za-
znamovali letošnje leto in kaj jih čaka v 
prihodnjem.

Ljubljanske tržnice
Najpomembnejši investiciji, ki ju je podjetje Lju-
bljanske tržnice opredelilo s poslovnim načrtom 
za iztekajoče se leto, sta nabava novih stojnic za 
prodajo sadja in zelenjave na osrednjem delu tr-
žnice Koseze in uvedba novega informacijskega 
sistema. Obe investiciji sta v teku, realizacijo pa 
pričakujejo do konca tega leta oziroma v začet-
ku prihodnjega. Še posebej pomembna je za 
podjetje uvedba novega informacijskega siste-
ma. Cilj, ki so si ga zastavili, je popolna prenova 
in postavitev informacijskega sistema na novih 
podatkovnih bazah, nov pa bo tudi prodajno re-
zervacijski podsistem, ki bo omogočil učinkovito 
izvajanje in spremljanje zastavljenih poslovnih 
ciljev podjetja.
V letu 2008 pa jih čakajo zahtevni gradbeni pro-
jekti. Ko bo uspešno zaključen javni natečaj, ki ga 
je MOL objavila skupaj z Zbornico za arhitekturo 
in prostor, bodo namreč pričeli z gradnjo Mesar-
skega mostu, ki ga je predvidel že Plečnik, in s pre-
novo Petkovškovega nabrežja ter ju do konca leta 
tudi zaključili, hkrati pa bodo začeli tudi s postop-
ki za začetek izgradnje parkirne hiše pod osrednjo 
mestno tržnico in prizidka k Mahrovi hiši.

Parkirišča
Delo Parkirišč v letošnjem letu sta v veliki 
meri začrtali dve odredbi, ki ju je sprejel 
mestni svet tik pred koncem leta 2006. 
Prva je bila »Odredba o spremembi in 
dopolnitvi Odredbe o višini parkirnine 
in načinu plačila«, ki je bila pripravljena 
predvsem zaradi potrebe po stimuliranju 
kratkotrajnega parkiranja, pa tudi zaradi 
tehničnih razlogov ob plačilu parkirnine v 
evrih na avtomatskih blagajnah in na par-
komatih, ki ne omogočajo plačila s kovan-
ci, manjšimi od 10 centov. Druga pa je bila 
»Odredba o spremembah in dopolnitvah 
Odredbe o določitvi javnih parkirnih povr-
šin«, ki je bila sprejeta za določitev novih 
parkirnih površin, s katerimi bi omilili pro-
blem pomanjkanja parkirnih mest, za ure-
ditev prometnega režima, izločitev parkir-
nih površin, kjer se dejavnost parkiranja ne 
izvaja več (5 parkirišč), primernejšo ume-
stitev javnih parkirnih površin v tarifne ra-
zrede in novo, primernejše poimenovanje 
parkirišč.
To je omogočilo, da je Ljubljana pridobila 
približno 550 javnih parkirnih mest. Febru-
arja so v podjetju uredili parkirišči Tobačna 
in Tivoli II, aprila parkirišče Trg mladinskih 
delovnih brigad ob kinu Vič, junija parki-
rišče Klinični center-jug, septembra pa še 
parkirišči Žale I in Žale II, ob Tomačevski 
ulici. Poleg tega so v podjetju letos zaklju-
čili tudi projekt postavitve parkomatov. 

Žale
Na osrednjem mestnem pokopališču 
podjetje načrtuje širitev žarnega dela, ki 
bo obsegal 5000 m2, na katerih bo pro-
stora za predvidoma 1700 žarnih grobov. 
Letos so v ta namen pripravili projek-
te, razpisno dokumentacijo in začeli s 
postopkom izbora izvajalca izgradnje, 
prihodnje leto pa načrtujejo dejansko iz-
vedbo, ki je ocenjena na 1,5 milijona EUR 
(brez DDV). 
Širitev ob Tomačevski cesti proti jugu pa 
se obeta tudi novemu delu klasičnega 
pokopališča Žale, ki je potrebna zaradi 
pričakovane zapolnitve pokopališča in 
zaradi vladne Uredba o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Lju-
bljanskega polja, ki omejuje klasični način 
pokopa. Gradnja tega dela pokopališča 
bo potekala postopoma v letih 2008 in 
2009, prvi pokopi bodo predvidoma mo-
žni konec leta 2008. S širitvijo bo prido-
bljenih 1400 grobnih prostorov, kjer bo 
možen klasični pokop s krsto. Ocenjena 
vrednost investicije znašala 2,7 milijonov 
EUR (brez DDV).
Omeniti pa vsekakor velja tudi novem-
brsko uvedbo internetnega prenosa po-
grebne svečanosti s pomočjo programske 
opreme, ki je svetovna novost, storitev pa 
poleg spremljanja pogrebne svečanosti 
z uporabo dodeljenega gesla omogoča 
tudi nakup DVD nosilca s posnetkom. 

Zdenka Grozde, direktorica JHL in za-
časna vršilka poslovodnih dolžnosti v 
Parkirišča Javnem podjetju
Izločitev treh javnih podjetij iz Javnega 
holdinga Ljubljana zanje pomeni mo-
žnost hitrejšega in učinkovitejšega upra-
vljanja, saj se njihove dejavnosti izvršuje-
jo le na območju MOL. Pripojitev Parkirišč 
Ljubljanskim tržnicam pa vzpodbuja si-
nergijo med storitvami, ki sta jih do sedaj 
izvajali dve javni podjetji. Obe spremem-
bi vsekakor ponujata priložnost, da zapo-
sleni poskrbimo za še bolj kakovostno iz-
vajanje javnih služb vseh treh področij. V 
javnem holdingu bomo še naprej tudi za 
Žale in Javno podjetje Ljubljanska Parkiri-
šča in tržnice izvajali strokovno tehnične 
naloge. 

Bojan Lepičnik, direktor družbe Žale 
Javno podjetje 
Žale izvajajo dejavnost samo na področju 
MOL, skladno z mestnim odlokom o po-
kopališkem redu. V okviru JHL smo doslej 
usklajevali predvsem naloge s področja pla-
niranja, poročanja o poslovanju, odnosov z 
javnostmi, notranjega nadzora in še nekatere 
druge. Prenos deleža na MOL pa za Žale ne 
bo prinesel bistvenih sprememb, saj bomo 
še naprej tesno sodelovali tako z ostalimi jav-
nimi podjetji kot z JHL. Podjetje in zaposleni 
smo se ves čas zavedali svoje odgovornosti 
do meščanov in do ustanoviteljev, zato spre-
membe v lastniški strukturi ne bomo občutili 
in bomo še naprej izvajali gospodarsko javno 
službo skladno s standardi ISO 9001 in ISO 
14001 ter standardom OHSAS 18001. 

Aleksander Ravnikar, direktor Ljubljan-
skih tržnic
Združitev dveh javnih podjetij, ki sta bili pred 
leti že povezani, s pripojitvijo Parkirišč k Lju-
bljanskim tržnicam bo omogočila povečanje 
gospodarske moči in  večjo učinkovitost 
poslovanja. Poslovne funkcije obeh podjetij 
bodo združene in tako bomo skupaj še fle-
ksibilnejši in odprti za potrebe meščanov. 
Zmanjšali se bodo nekateri stroški poslova-
nja, podjetji bosta z združitvijo sredstev in 
kapitala bolj učinkoviti pri izvajanju investicij, 
ki jih načrtujeta za prihodnje obdobje. To še 
posebej velja za izvedbo najpomembnejših 
investicij, ki sodijo med osrednje projekte 
MOL, izgradnja parkirne hiše na centralni 
tržnici, prizidka k Mahrovi hiši ter izgradnja 
Mesarskega mostu. 
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA

V okviru priprave novih prostorskih aktov za Mestno občino Ljubljana (MOL) 
smo na Urbanističnem inštitutu RS izdelali dopolnjen osnutek Strateškega 
prostorskega načrta (SPN MOL). Kot določa novi »Zakon o prostorskem 
načrtovanju« (ZPNačrt), vsebuje Občinski prostorski načrt strateški in 
izvedbeni del. MOL se je v skladu z zakonom odločila, da sprejme strateški 
del prostorskega načrta kot samostojen akt. Izvedbeni del načrta je še v 
izdelavi, za strateški prostorski načrt pa se je začetek novembra končala 
faza razgrnitve in javnih razprav. 

Trenutno preučujemo dane pripombe (s stra-
ni občinskih oddelkov, četrtnih skupnosti, 
civilne iniciative, občanov…) in pripravlja-
mo osnutek stališč in možnih dopolnitev na 
podlagi teh pripomb. Predvideno je, da bo v 
začetku prihodnjega leta ponovna razgrnitev, 
kjer bosta sočasno predstavljena dopolnjeni 
SPN MOL in izvedbeni del prostorskega načr-
ta občine (s podrobnejšo obdelavo), na kate-
rega bo takrat možno dati pripombe.

Vsebino dopolnjenega osnutka Strateškega 
prostorskega načrta MOL sestavljajo:
Izhodišča in cilji prostorskega razvoja MOL, 
ki vključujejo vodilna izhodišča, priporočila in 
cilje na različnih ravneh (mednarodni, državni, 
regionalni, lokalni). Opredelili smo osnovne 
strateške cilje in vizijo razvoja MOL do leta 
2025.
Zasnova prostorskega razvoja MOL, ki vse-
buje osnove razvoja (problematiko prebivalstva 
in okoljskih potencialov) ter zasnovo in usmeri-
tve za razvoj poselitve, prometa in krajine. 
Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru 
in usmeritve za določanje namenske rabe, 
kjer posebej obravnavamo stanovanja, proi-
zvodne dejavnosti, centralne (osrednje in me-

šane) dejavnosti in omrežje družbene javne 
infrastrukture.
Zasnova gospodarske javne infrastrukture, 
ki vključuje promet, telekomunikacije, ener-
getiko in ostalo gospodarsko javno infrastruk-
turo.
Usmeritve za urbanistično in arhitekturno 
oblikovanje

Izhodišča in cilji 
Podati strategijo in vizijo prostorskega razvoja 
MOL pomeni načrtovati in predvidevati, kakšno 
bo mesto v prihodnosti, v naslednjih petnajstih 
do dvajsetih letih. Izhajali smo iz sodobnega 
načrtovanja mesta z upoštevanjem trajnostne-
ga razvoja ter iz sedanje situacije in problemov, 
ki jih rešujemo predvsem: 
- s podanimi usmeritvami za kakovostno nad-
gradnjo že urbaniziranih območij (razvoj mesta 
»navznoter«, prenova);
- s sanacijo razpršene gradnje ali drugače neu-
strezno izrabljenih površin;
- z dopolnitvijo družbene in gospodarske javne 
infrastrukture ter 
- z racionalno širitvijo poselitve, kjer je to za ra-
zvoj občine potrebno.
Poleg novih vizij je ostalo še precej neizpelja-

nih, a že dalj časa načrtovanih pomembnih 
občinskih projektov. Vendar je pri reševanju 
posameznih območij potrebno imeti pred 
očmi sliko »mesta v popolni njegovi celoti«, kot 
je poudaril že Maks Fabiani pri načrtu za Lju-
bljano iz leta 1895.
Izhajali smo iz vloge Ljubljane v evropskem 
prostoru in poudarili njeno pomembno strate-
ško lego na križišču V. in X. panevropskega pro-
metnega koridorja in povezavo z Jadranskim 
morjem. Osrednjeslovenska regija naj bi okre-
pila svojo vlogo v srednjeevropskem prostoru 
in predstavljala pomembnejše območje rasti. 
Na nacionalni in regionalni ravni pa mora MOL 
prevzeti večjo usklajevalno vlogo, saj je potreb-
no medobčinsko sodelovanje pri številnih po-
membnejših projektih. Cilj je, da bi se Ljubljana 
razvila v vseslovensko metropolo kot moderno 
mesto z bogato zgodovinsko dediščino, mesto 
umetnosti, kulture in znanja, varno, zdravo in 
zeleno mesto.

Zasnova prostorskega razvoja MOL
Ljubljana je danes po velikosti primerljiva s 
srednje velikimi evropskimi središči, ima 267 
tisoč prebivalcev. Demografski problemi so 
predvsem manjšanje števila prebivalstva 
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zaradi izseljevanja v sosednje občine, nizka 
rodnost in staranje prebivalstva. Projekcija 
prebivalstva, pri kateri upoštevamo pozitivni 
migracijski saldo 1000 prebivalcev letno, kaže, 
da bo v Ljubljani leta 2025 samo 250 tisoč 
prebivalcev. Cilji so zato nuditi boljše pogo-
je za bivanje in delo, zaustaviti izseljevanje 
(predvsem mladih) in izboljšati demografsko 
sestavo prebivalstva.
Trajnostni razvoj mora postati osnovno vodilo 
razvoja, zato so vse ureditve prostora usmer-
jene k ohranjanju in dograjevanju naravnih 
kakovosti. Omejitve pri poselitvi predstavljajo 
varovana območja gozdov, sklenjena obmo-
čja kakovostnih kmetijskih površin, varstveni 
pasovi vodnih virov, poplavna območja.... 
Posebna pozornost je namenjena dobri pre-
vetrenosti mesta, zagotavljanju neoporečne 
pitne vode in dostopu do naravne krajine v 
krajinskih parkih in v zaledju.
Ker se je Ljubljana iz svojega zgodovinskega 
jedra širila navzven ob krakih, je za regionalni 
razvoj mesta značilna zvezdasta oblika. Širša 
ljubljanska aglomeracija se razvija v somestje, 
zato smo razmišljali o harmoničnem razvo-
ju celote. Da bi sledili trajnostnim načelom 
razvoja mesta v regiji, predvidevamo razvoj 
po načelu decentraliziranega zgostitvenega 
modela poselitve, ki vključuje razvijanje str-
njenega mesta in njegovega zgodovinskega 
jedra (prenova obstoječih mestnih površin) 

ter dekoncentrirano zgoščevanje na suburba-
niziranih območjih (v obliki manjših jeder ob 
poteh javnega potniškega prometa). 

Koncept prostorskega razvoja MOL
Zasnovo organizacije prostora, kot pristop k 
urbanističnemu urejanju, smo razvijali v treh 
značilnih območjih MOL:
I. kompaktno mesto ali strnjeno urbano ob-
močje,
II. območje obmestja, 
III. hribovito zaledje.
Delitev je seveda shematska, saj je težko raz-
mejiti med seboj območja osrednjega mesta, 
obmestja in zaledja, ker se vsebine prepletajo. 

I. Kompaktno mesto  tvorijo območja strnje-
ne poselitve predvsem znotraj avtocestne 
obvoznice in območja večjih gostot pozidave 
v neposrednem zaledju vpadnic izven obvoz-
nice (Dravlje in Ježica/Ruski car). 
V morfološki zgradbi Ljubljane so razpoznavna 
različna zgodovinska obdobja: od rimskega me-
sta, ki se je razvilo v ravnini ljubljanskih vrat, in 
srednjeveškega mesta, stisnjenega med Grajski 
hrib in Ljubljanico, ki sta dala osnovo današnje-
mu mestnemu središču, do modernega mesta, 
ki se je organsko razširilo vzdolž glavnih štirih 
mestnih vpadnic (Celovška, Dunajska, Dolenjska 
in Tržaška). Model krakastega mesta je dopolnjen 
z novimi razvojnimi kraki. Funkcijo štajerskega 
kraka prevzema Šmartinska cesta, Dunajska dobi 
s podaljškom proti jugu (z Barjansko cesto) po-
men programsko in oblikovno bogate mestne 
magistrale, proti vzhodu mesta pa se program-
sko in oblikovno dograjuje že začeta poteza ob 
Ljubljanici med Litijsko in Zaloško. 
Strnjeno urbano območje z osrednjimi me-
stnimi predeli razvijamo predvsem s preno-
vo, revitalizacijo in transformacijo mestnih 
površin, s poudarkom na izboljšavah urbane-
ga tkiva znotraj obstoječih urbanih površin. 
Osnovne usmeritve so zgoščanje mestnega 
tkiva znotraj avtocestnega obroča, poudar-
jen razvoj ob vpadnicah – krakih in ohranja-
nje zelenih klinov med njimi.

II. Ravninsko obmestno območje, kjer se 
stikajo urbana, kulturna in naravna krajina, 
je danes prostor hitrih sprememb, večjih 
pritiskov za poselitev ter težav, povezanih s 
suburbanizacijo (razpršeno gradnjo, neracio-
nalnim izkoriščanjem prostora, neorganizira-
no gradnjo nizke gostote).
V tem območju uveljavljamo racionalno 
rabo prostora z zgostitvami poselitve zno-
traj sedanjih zazidalnih površin (zapolnitve, 
zaokrožitve, prenove) ter preprečevanje in 
sanacijo razpršene gradnje. 

III. Prostor hribovitega zaledja Ljubljane 
tvorijo redkeje poseljena območja: na zaho-
du Polhograjsko hribovje, na severu Šmarna 
gora, Rašica, Dobeno in na vzhodu Posavsko 
hribovje. 
Novo poselitev v hribovitem zaledju usmer-
jamo v območja naselij, kjer je potrebno 
prvenstveno izkoristiti proste in nezadostno 
izkoriščene površine (zapolnitve, zaokroži-
tve, prenove starih vaških jeder). Pri odprti 
krajini postajajo vse pomembnejši ekološka 
in socialna funkcija (rekreacijska, izletniška, 
turistična). 

Promet
Urejen javni potniški promet je osnova za iz-
boljšanje prometnih in bivalnih razmer v mestu. 
Zaradi izredno velikega števila dnevnih migran-
tov iz regije se njegovo urejanje ne more omejiti 
na meje občine, ampak se mora raztegniti na re-
gijo. Povečati moramo delež potovanj s sredstvi 
javnega potniškega prometa, ki se je v zadnjih 
letih v Ljubljani močno zmanjšal in predstavlja le 
okrog 13% vseh potovanj v mestu (v razvitejših 
državah 30%).
V zasnovi načrtujemo tri vrste linij JPP:
- osnovne, ki povezujejo glavne mestne prede-
le s tramvajem, hitrim avtobusom ali zglobnim 
avtobusom,
- dopolnilne, ki povezujejo sosednje predele 
mesta (zglobni avtobus, avtobus), in
- servisne (minibus), ki obratujejo v zaključenih 
območjih znotraj mesta. 
Železniška infrastruktura je zastarela in po-
trebna temeljite prenove. Med najpomembnej-
še mestne projekte spadata ureditev Potniškega 
centra Ljubljana in poglobitev železnice, ki bosta 
bistveno vplivala na osrednji del mesta. S tem 
bomo lahko vzpostavili nivojske cestne pove-
zave med centralnim delom mesta in bežigraj-
skim ter šišenskim območjem, pa tudi direktne 
peš poti s Tivolijem. Poleg tega bomo pridobili 
pomembne površine za reurbanizacijo v ožjem 
mestnem središču.
Pri ostalih vrstah prometa velja omeniti še pre-
dlog za kolesarski promet, ki bi s kakovostno 
ureditvijo omrežja lahko postal pomemben del 
prevoza v mestu.

Stanovanja 
V Ljubljani ugotavljamo izrazit primanjkljaj sta-
novanj. V zadnjih letih smo izgradili približno 900 
stanovanj letno, načrtujemo pa postopno po-
večanje izgradnje na približno 2000 stanovanj 
letno oziroma skupno 30 tisoč novih stanovanj 
do leta 2025. Polovica stanovanj je predvidenih 
v območjih večje gostote, 40% v območjih sre-
dnje gostote, 10% pa je enodružinskih hiš. Poleg 
tega načrtujemo tudi celovito prenovo starejše-
ga stanovanjskega tkiva in sosesk iz šestdesetih 
in sedemdesetih let.

To je seveda le nekaj vsebinskih poudarkov iz 
strateškega prostorskega načrta, saj je preob-
sežen za celotno predstavitev. Eden osnovnih 
ciljev SPN MOL je ohranjati in nadgrajevati ka-
kovostno okolje za bivanje in delo. S tem želimo 
zadržati čimveč mladih prebivalcev v občini, ki 
mora  postati konkurenčna v evropskem merilu. 
Poleg tega poudarjamo prenovo obstoječih in 
ureditev novih javnih zelenih površin. Obrečni 
prostori Ljubljanice in Save bodo postali sistem-
sko urejene površine mesta, ob izgradnji hidro-
elektrarn na Savi in njeni zajezitvi pa se nudijo 
možnosti tudi za večjo rekreacijsko in športno 
izrabo tega prostora.
In za konec še Fabianijeva misel ob pripravi re-
gulacijskega načrta Ljubljane (1895), ki nam je 
služila kot vodilo pri delu, da je potrebno dobro 
premisliti, kako izgrajevati mesto, saj ne »gre 
samo za sedanjo, temveč za bodočo večjo in 
lepšo Ljubljano«.

Dr. Mojca Šašek Divjak, univ. dipl. inž. arh.
Vodja projekta Strateški prostorski načrt MOL

Urbanistični inštitut RS
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V Urbanu, ki je izšel marca lani, smo vas 
seznanili s kontinuiranimi raziskavami 
odnosa uporabnikov do storitev javnih 
podjetij in Javnega holdinga, ki jih ime-
nujemo Panel. Tovrstne raziskave še ve-
dno potekajo. Glavni namen rezultatov, 
ki jih dobimo s raziskavami, je prizade-
vanje za oblikovanje ponudbe storitev, 
ki bo kar najbolj prilagojena zahtevam 
naših uporabnikov.

Druga dva namena raziskave sta spremljanje spre-
memb v odnosu do javnih podjetij ter pridobiva-
nje podatkov, ki omogočajo poglobljeno analizo 
trenutnega odnosa posameznikov do naših sto-
ritev. Prav tako s tem preverjamo in analiziramo 
mnenja anketirancev o posameznih načrtovanih 
spremembah v okviru storitev, ki jih izvajamo.

Raziskave se izvajajo štirikrat letno, vsake tri me-
sece. V pomladnih in jesenskih merjenjih zaradi 
primerljivosti ponovimo vprašanja o naslednjih 
področjih: poznavanje podjetij, ugled podjetij, 
poznavanje posameznih storitev podjetij, za-
dovoljstvo s storitvami, zadovoljstvo s cenami 
storitev in opredelitev razlogov za pritožbe nad 
delovanjem podjetja.

Vzorec anketirancev je sestavljen iz 200 go-
spodinjstev, ki prebivajo na območju Ljublja-
ne, kar pomeni da je v raziskavo vključenih 
543 oseb. Uravnotežen je po starosti, izobraz-
bi, predelu Ljubljane, kjer stanujejo, povpreč-
nem mesečnem dohodku in številu članov v 
gospodinjstvu. Četrtina vzorca se enkrat letno 
menja in sicer pri jesenskem merjenju, kar je 
potrebno upoštevati pri analizi rezultatov in 
primerjanju le-teh glede na prejšnja obdobja. 
Med seboj bolj primerljivi so torej rezultati je-
senskih merjenj v različnih letih, kot pa merjenj 
pomlad – jesen v istem letu. Uporabniki, ki so 
vključeni v anketiranje, se namreč bolj zanima-
jo za delovanje javnih podjetij in informacijam 
tudi bolj sledijo, zato so v pomladnem mer-
jenju pričakovani nekoliko višji rezultati kot v 
jesenskem merjenju.

Rezultati zaradi kontinuiranosti prinašajo 
informacije, ki tako vodilnim kot izvajalcem 
v podjetjih olajšajo posamezne kratkoročne 
in dolgoročne poslovne odločitve. Z vključi-
tvijo panela v informacije, ki se upoštevajo 
pri odločanju, se lahko podjetja torej še bolj 
približajo uporabniku. Ugled podjetij je od-
visen od mnogih faktorjev, prav gotovo pa 
je vsak izmed nas, kot del mozaika, zaslužen 
za dobro ime podjetja. Ker želimo biti bolj-
ši, uporabnikom v pomladnih in jesenskih 
merjenjih zastavljamo tudi vprašanje, kakšni 
so razlogi, zaradi katerih bi se nad podje-
tjem pritožili. Pritožbe uporabnikov bomo 
podrobneje predstavili v eni izmed nasle-
dnjih številk Urbana, tokrat pa vam podrob-
neje predstavljamo, kako se v zadnjih treh 
letih (od pomladi 2005) gibljejo rezultati 
poznavanja, ugleda in zadovoljstva s stori-
tvami. Ob tem lahko z veseljem povemo, da 
dolgoročni trendi pri veliki večini rezultatov 
kažejo naraščanje.
 
JP Energetika Ljubljana
Poznavanje javnega podjetja Energetika 
Ljubljana zadnjih nekaj let kontinuirano 
narašča in povprečna ocena 3,32 je najviš-
ja doslej. Ocena ugleda podjetja v zadnjih 
letih sicer nekoliko skače, vendar je splo-
šni trend še vedno naraščajoč. Tokrat je 
povprečna ocena znašala 3,43 in je druga 
najvišja doslej – najvišjo so dosegli letos 
spomladi (3,51). Samo navzgor pa gre pri 
povprečnih ocenah zadovoljstva s stori-
tvami podjetja. Tudi tu so dosegli najvišjo 
oceno doslej (3,86). Med tistimi, ki visoko 
ocenjujejo ugled in zadovoljstvo s storitva-
mi podjetja, izstopajo ženske in prebivalci 
četrtne skupnosti Center. Največ razlogov 
za pripombe pa imajo moški in prebivalci 
nekdanje občine Šiška. 

JP Parkirišča
Povprečne ocene poznavanja podjetja od 
leta 2005 nekoliko nihajo in se gibajo med 
2,9 in 3,15. Tokratna ocena 3,08 je druga naj-

višja v tem času in tako opazno višja od lan-
ske jeseni (2,9), ko je bila tudi najnižja. Nihajo 
tudi ocene ugleda, pa vendar se trend nara-
ščanja ohranja – tokratna povprečna ocena 
2,9 sodi med najvišje, kar je ponovno precej 
boljše kot jeseni 2006 (2,68). Povprečna oce-
na zadovoljstva (2,98) je nekoliko višja kot 
ocena, ki so jo dobili v jesenskem merjenju 
2006 (2,86). 

JP Ljubljanski potniški promet
V LPP so z raziskavo ugotovili, da njihove sto-
ritve dnevno uporablja slaba četrtina anketi-
rancev, skoraj 40 % pa le nekajkrat letno. Po-
znavanje delovanja podjetja LPP v zadnjih 
treh letih narašča in tokrat povprečna ocena 
znaša 3,53. Precej je narasel delež dobrih in 
zelo dobrih poznavalcev podjetja (54,1 %) 
– spomladi jih je bilo 51,0 %. Trend narašča-
nja je opazen tudi pri ocenjevanju ugleda 
podjetja, ki je ocenjen z drugo najvišjo pov-
prečno oceno doslej (3,52). Zadovoljstvo s 
storitvami podjetja LPP je pri aktualnem mer-
jenju (3,42) ocenjeno nekoliko slabše kot je-
seni 2006 (3,46). S storitvami LPP so nadpov-
prečno zadovoljni dobri poznavalci storitev 
in anketiranci, ki podjetju pripisujejo najvišji 
ugled, anketiranci v starostni kategoriji med 
31 in 45 letom, manj izobraženi, člani gospo-
dinjstev z najnižjim dohodkom in prebivalci 
nekdanje občine Vič Rudnik.

JP Snaga
Poznavanje podjetja Snaga (3,41) je tokrat 
nekoliko višje kot jeseni 2006 (3,39) in kaže 
na trend naraščanja. To velja tudi za ugled 
podjetja, ki je bil ocenjen z drugo najboljšo 
oceno doslej (3,60) – najvišjo (3,73) so dosegli 
letos spomladi. Povprečna ocena zadovolj-
stva s storitvami podjetja je zadnja tri leta 
ob jesenskih merjenjih precej konstantna. 
Tokrat je znašala 3,66. S storitvami podjetja 
Snaga so nadpovprečno zadovoljne ženske, 
najstarejši anketiranci, poklicno in višješolsko 
izobraženi, tisti z najvišjimi dohodki in prebi-
valci nekdanje občine Vič Rudnik.
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JP Ljubljanske tržnice
Polovica anketirancev nakupe opravi na osre-
dnji ljubljanski tržnici, 11 odstotkov na tržni-
ci v Kosezah, 7 odstotkov na tržnici Moste, 6 
odstotkov na tržnici Bežigrad, 20 odstotkov jih 
kupuje na tržnici BTC, ki ni v upravljanju pod-
jetja, 7 odstotkov pa ne nakupuje na tržnici. 
Čeprav je poznavanje delovanja podjetja to-
krat nižje (3,14) malenkost nižje kot v jesen-
skem merjenju 2006 (3,16), tekom let pozna-
vanje narašča. Povprečna ocena ugleda pod-
jetja je bila druga najvišja doslej in je opazno 
višja (3,59) od povprečne ocene poznavanja.  
Ugled Ljubljanskih tržnic najvišje ocenjujejo 
prebivalci nekdanje občine Center (kar 3,95). 
Povprečna ocena zadovoljstva s storitvami je 
nekoliko padla in znaša 3,63, medtem ko je 
bila lani jeseni 3,66, letos spomladi pa 3,69. 

JP Vodovod - Kanalizacija
Povprečna ocena poznavanja javnega 
podjetja Vodovod-Kanalizacija je v tem 
merjenju najvišja doslej (3,26), višja je, kot 
je bila pomladanska (3,25,) in še posebej 
kot povprečna ocena, ki so jo dobili jeseni 
2006 (3,12). Podjetje dobro ali zelo dobro 
pozna dobrih 38% anketirancev, med njimi 
je precej starejših, višješolsko izobraženih 
z višjimi prihodki. Ocena ugleda podjetja 
(3,33) je nekoliko višja od ocene pri mer-
jenju jeseni 2006, ko je bila 3,32 in za spo-
znanje nižja od pomladne ocene (3,48), 
vendar v zadnjih letih na splošno beleži 
naraščanje. Slednje velja tudi za oceno 
zadovoljstva, čeprav je tokrat znašala 3,49, 
spomladi pa 3,63, vendar je jeseni 2006 
znašala 3,50.

JP Žale
Le dobrih 12 % gospodinjstev ne obisku-
je katerega izmed ljubljanskih pokopališč, 
med ostalimi pa je kar dobrih 80 % takšnih, 
ki obiskujejo Žale. Največ anketirancev po-
kopališča obišče nekajkrat letno, skoraj 
tretjina, pa nekajkrat mesečno. Povpreč-
na ocena poznavanja delovanja podjetja 
Žale je najvišja doslej (3,30), predvsem je 
opazno višja, kot je bila jeseni 2006 (3,16). 
Sorazmerno s tem narašča tudi ugled pod-
jetja, ki je prav tako ocenjen najvišje doslej 
s povprečno oceno 3,81. Vse to se odraža 
tudi na naraščanju povprečne ocena zado-
voljstva s storitvami. Tokrat je znašala 3,71, 
kar je sicer nekoliko manj, kot spomladi 
(3,75) in več kot je bila povprečna ocena 
jeseni 2006 (3,63)

5

4

3

2

1

VO-KA LPP Energetika Snaga Parkirišča Tržnice Žale

Pomlad 2005 Jesen 2005  Pomlad 2006 Jesen 2006  Pomlad 2007 Jesen 2007

5

4

3

2

1

VO-KA LPP Energetika Snaga Parkirišča Tržnice Žale

Pomlad 2005 Jesen 2005  Pomlad 2006 Jesen 2006  Pomlad 2007 Jesen 2007

Zadovoljstvo

Ugled



Izkušnje s področja gospodarstva 
nas učijo, da je ključ vsakega uspeha 
motivirana strokovna ekipa. Tudi v 
javni upravi ni drugače. Z reorgani-
zacijo mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana (MOL) in javnega holdinga 
so v skupne projekte vstopili nekate-
ri novi sodelavci. Da bi se med seboj 
spoznali, bili učinkoviti in postali 
najboljši servis v dobro Ljubljančank 
in Ljubljančanov, je bilo 23. in 24. no-
vembra v Ribnem pri Bledu prvo uspo-
sabljanje funkcionarjev, vodstvenega 
kadra mestne uprave ter predstavni-
kov javnih podjetij in zavodov.

Cilj usposabljanja je bil razviti vodstvene sposob-
nosti in potencial, vzpostaviti klimo sodelovanja, 
okrepiti skupinski duh in motivacijo, razviti zaupa-
nje in podporo v skupini, izboljšati sposobnosti pri 
reševanju problemov, odločanju in prevzemanju 
pomembnih odločitev. Skratka – ustvariti zma-
govalno ekipo za skupno dobro, kar je uvodoma 
posebej poudaril župan Zoran Janković, ki je 
svoje predavanje sklenil z besedami: »Zavedati se 
moramo, da nas ocenjujejo meščani, in želja vseh 
je, da postane Ljubljana najlepše mesto in Mestna 
občina Ljubljana najboljša občina.«
Program usposabljanja je bil dokaj intenziven. Prvi 
dan je imel predavanje »Novi javni management 
in Mestna občina Ljubljana« doc. dr. Zdravko Pe-
čar, ki predava na Fakulteti za upravo. Predstavil je 

Delovati skupaj je uspeh

zgodovino managementa in uveljavljanja tehnik 
novega javnega managementa, saj je bistvo v 
prenosu načinov dela, filozofij, pristopov ter me-
tod iz zasebnega v javni sektor.  Naslednji dan je 
predaval prof. dr. Dejan Verčič, profesor za od-
nose z javnostmi na Fakulteti za družbene vede. 
Predstavil je v javni upravi zelo aktualno temo 
»Kako motivirati sodelavce«. V skupnem sodelo-
vanju so bile nakazane možnosti in spodbude za 
motiviranje zaposlenih v javnem sektorju.
Podžupan Aleš Čerin in pooblaščenka župana za 
vodenje Odseka za mednarodne odnose in pro-
tokol Zdenka Šimonovič sta prisotne seznanila 

PRVO SKUPNO IZOBRAŽEVANJE V RIBNEM PRI BLEDU

»Spoštujem svoje delo«
SNAGA JAVNO PODJETJE

tudi z aktivnostmi MOL, ki bodo potekale pred 
in med predsedovanjem Slovenije Evropski uniji. 
Med predavanji so udeleženci ob športnih aktiv-
nostih v sproščenem vzdušju lahko sodelovali in 
se spoznavali na način, ki ga poslovno okolje pi-
sarniških hodnikov ne omogoča. 
Skozi različne naloge, situacije in diskusijo so 
bila pridobljena nova spoznanja in izkušnje, ki 
jih bodo udeleženci prenesli na svoje sodelavke 
in sodelavce ter na konkretne situacije v vsakda-
njem življenju. Tako bomo vsi skupaj lažje okrepili 
medsebojno sodelovanje na delovnem mestu in 
pomagali ustvarjati zmagovalno ekipo MOL. 

Naj ga na začetku malo predstavimo. 
Valentin More, simpatičen, vedno na-
smejan moški 40. let, živi v Ljubljani, 
poročen in oče danes že velikega sina. 
Od leta 1997 dela v Snagi kot delavec 
na komunalnem vozilu.

da se delo mora opravljati ne glede na to ali 
je praznik ali ne Valentin pravi:
»Osebno me ne moti delo ob praznikih, 
med prazniki delam že vsa leta, narava dela 
je pač takšna, odpadke je potrebno pobrati. 
Ko so prazniki med tednom, ni problema, saj 
vse skupaj poteka kot vsak običajen teden 
in ne vpliva na zasebno življenje, res pa je, 
da si včasih, predvsem ob večjih praznikih, 
kot je Božič, želim biti med prazniki doma 
z družino.«

Kako ta delovni ritem vpliva na družino?
»Moja družina se je s tem nekako sprijaznila, 
predvsem žena to popolnoma razume, saj 
je bila zaposlena v trgovski branži in tam 
je enako - dela se ne glede na praznike ali 
vikende. Edino zaradi otroka, predvsem, ko 
je bil manjši, mi ni bilo lahko, kajti prazniki 
so tisti dnevi, ko je družina skupaj. Še dobro, 
da imamo dopuste.«

Vaše osebno zadovoljstvo pri delu?
»Ljudje mnogokrat nimamo občutka, da so 
odpadki tako pomembni v našem življenju. 
Tega se  običajno zavemo šele takrat, ko okoli 
tega nastane kakšen problem. Ko malo bolj 
opazuješ, predvsem pa, ko opravljaš tako 
delo, se tudi zaveš, kako pomembno je tvoje 

delo. Si predstavljate, kako bi bilo, če samo 
teden dni ne bi bilo odvoza odpadkov? 
Prava katastrofa! Osebno sem zadovoljen, 
da s svojim delom prispevam delež k čistoči 
in urejenosti mesta in okolice.«

Je plačilo za vaše delo primerno?
»Glede na pogoje dela (okolje, nevarnost, 
vremenske okoliščine, nevarnost odpadkov) 
menim, da bi lahko bili za svoje delo precej 
bolje plačani. Dela je veliko oziroma čedalje 
več, plače pa so majhne. Življenjski stroški 
so vsak dan višji, v razmerju plača – stroški 
je plačilo za to delo majhno.«

Katere prednosti vidite pri vašem delu?
»Prednosti so in niso, predvsem vidim 
prednost v ustaljenem urniku, redni 
zaposlitvi, urejenem pokojninskem in 
zdravstvenem zavarovanju.«

Sporočilo bralcem.
»Spoštujem svoje delo, ki je vseobče 
koristno, predvsem pa svojo ekipo. Prav tako 
pa bi si želel, da nas spoštujejo tudi drugi 
občani, da se zavejo pomembnosti našega 
dela in da nam s pravilnim ravnanjem z 
odpadki ter strpnostjo pri našem delu 
pomagajo.«

Od samega začetka službovanja dela na 
istem delovnem mestu in z isto ekipo. 
So dobro uigrana skupina, ki natanko ve, 
kaj je njihovo delo in ga temu primerno 
opravljajo. Ker je narava dela v Snagi takšna, 

10



Naši na 12. Ljubljanskem maratonu
NITI DEŽ JIH NI USTAVIL

Letošnji, že 12. Ljubljanski maraton je potekal v deževnem vremenu, 
kar pa od teka ni odvrnilo več kot osem tisoč tekačev. Med njimi je 
bilo tudi lepo število zaposlenih v javnih podjetjih in okoli dvajset za-
poslenih v Mestni upravi. Slednji so kondicijo že peto leto zapored 
nabirali med organizirano tekaško vadbo. 

Treningi so potekali pod strokovnim vod-
stvom profesionalnih trenerjev Jake Fetiha 
in Bena Piškurja, in sicer dvakrat tedensko 
po skupinah za začetnike in za bolj izkuše-
ne tekače. Osnovni cilj vadbe je bila vzpo-
stavitev in vzdrževanje telesne kondicije, 
kar je predpogoj za dobro počutje vsakega 
izmed nas, seveda pa ne smemo pozabiti 
tudi na druženje in spoznavanje sodelav-
cev izven delovnega okolja. Organizirana 
tekaška vadba poteka s podporo in finanč-
no pomočjo župana Zorana Jankovića in 
Sindikata delavcev MOL. 

Vlasta Voda (Odsek za mednarodne odno-
se in protokol v Kabinetu župana), ki se je 
10 kilometrske proge lotila že tretjič: »Kljub 
dežju se je na startu zbralo največ tekačev 
doslej. Razpoloženje tik pred začetkom je 
bilo na vrhuncu. Koliko energije in pozitiv-
nih misli! Moj namen ni bil izboljšati časa iz 
prejšnjih let, ampak teči za svoje zadovolj-
stvo na največji tekaški prireditvi v Slove-
niji. Po prihodu v cilj sem bila zadovoljna 
s svojo dobro pripravljenostjo (hvala Jaka 
in Beno) in si za prihodnje leto že postavila 
»nove in daljše« cilje. Prijetno sem bila pre-
senečena, ko me je v ciljnem prostoru poz-
dravil tudi gospod župan.«

Teka na 10 kilometrov se je drugič zapo-
red udeležila tudi Ana Cimerman (Svetni-
ški klub NSi): »Tek mi pomeni rekreacijo in 
sprostitev ter mi daje občutek, da naredim 
nekaj za svoje zdravje. Tečem že več let, sko-
raj vsak dan. Ker živim v okolici, ki mi nudi 
idealne pogoje za tek, organiziranih trenin-
gov ne obiskujem. Kljub slabemu vremenu 

je bilo razpoloženje na progi odlično. Dež, 
ki je rosil, nas je sproti hladil in sploh ni bil 
tako moteč, kot sem mislila, da bo. Z rezul-
tatom sem zadovoljna, vendar z njim nisem 
obremenjena. Pomembneje od rezultata se 
mi zdi, da dosežeš zastavljeni cilj.«

Marko Morel  (Odsek za mednarodne 
odnose in protokol v Kabinetu župana): 
»V Mestni hiši navsezgodaj preoblačenje, 
zadnji krog ogrevanja, fototermin na sto-
pnišču Mestne hiše in ‘sprehod’ do starta. 
Kljub neprestanemu brisanju dežnih kapelj 
z očal se štoparica ustavi malo po 58 minu-
tah. Morda bom drugič hitrejši, pa nič zato, 
važno je sodelovanje in razgibavanje. Tekel 
sem že tretjič in neprecenljiv je užitek teka 
med množico, ki izkoristi ta dan za druženje, 
nova prijateljstva, zdravo življenje. Vsi že kar 
vemo, da bomo ponovno skupaj na trenin-
gih naslednjo pomlad in jesen. Nasvidenje 
na 13. Ljubljanskem maratonu v nedeljo, 
26. oktobra 2008.«

Tatjana Zavašnik (svetniški klub LDS): »Letos 
sem se rekreativnega teka udeležila petič in 
toliko sezon tudi tečem z MOL-ovo tekaško 
ekipo. Čeprav sem se zaradi prehoda na zim-
ski čas od doma odpravila eno uro prezgo-
daj, mi to ni pokvarilo razpoloženja. Množica 
ljudi in odlična organizacija sta pripomogli k 
veličastnemu vzdušju. Sama sem prvič tekla 
v dežju in bili smo popolnoma premoče-
ni, a tek v dežju sploh ni slab. Dosegla sem 
najboljši čas v svoji ‘tekaški karieri’ - morda 
se drugo leto opogumim in odločim za 
polmaraton na 21 km. Upam, da bodo tudi 
naslednjo sezono zagotovljeni vsi pogoji, da 

z našo že tradicionalno tekaško vadbo zapo-
slenih v Mestni upravi nadaljujemo.« 

Petra Stušek (Zavod za turizem Ljubljana) 
je že tretjič premagala 21 kilometrsko pro-
go. »Potrdilo se dejstvo, da izkušnje šteje-
jo, poleg teka pa sta pomagala tudi kole-
sarjenje in hribolazenje. Celo tisti najbolj 
zoprni 17. oziroma 18. kilometer sem le-
tos premagala brez bolečin. Vzdušje je bilo 
neverjetno in navijači te kar ponesejo na-
prej. Letos sem dobila celo svoj prvi navija-
ški transparent in ta ‘Dejmo Petra’ je name 
deloval kot eksplozija. Občutek, ko presto-
piš ciljno črto je kolosalen. Notranje zado-
voljstvo, toplota, zmagoslavje. V moji šti-
riletni tekaško rekreativni karieri je bil to 
prvi tek, na katerem nisem šla preko meja 
svojih zmožnosti in sem res ves čas tekla 
z užitkom.« 

Petra Švajger (JP Vodovod – Kanalizaci-
ja): “Ljubljanski maraton ima pri meni prav 
posebno mesto, saj sem ravno na tej trasi 
pred tremi leti prvič premagala 21 kilome-
trsko razdaljo. Občutke osebnega zado-
voljstva in samopotrditve ob prihodu na 
cilj človek težko pozabi. Vsako leto znova 
me preseneča in navdušuje požrtvovalno 
vzpodbujanje navijačev ob progi. Kljub 
dežju nas tudi letos niso pustili na cedilu 
in so nas bodrili od začetka do konca. To-
kratni maraton pri meni sicer ne bo ostal 
zapisan po izboljšanju osebnega rezultata, 
mi pa bo v spominu gotovo ostala pozi-
tivna energija in vedno večje število privr-
žencev zdravega načina življenja, za katere 
je močan dež še najmanjša ovira.”

Vlasta Voda Ana Cimerman Marko Morel

Tatjana Zavašnik Petra Stušek Petra Švajger
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Andrej 
Gomboc,
JP Energetika 
Ljubljana
“Tudi jaz de-
lam v oddelku 
Pro i z v o d n j a 
in v dvajsetih 
letih delovne 
dobe imam za 
sabo kar nekaj 

izmen med prazniki. Se navadiš, čeprav bi 
si želel praznike uživati drugače. Delo po-
teka enako,  kot na običajen dan, nas pa 
pride na silvestrovo pozdraviti tudi direk-
tor področja in nam vošči. Morda je raz-
lika le v tem, da sneg prinaša praznično 
vzdušje ostalim, nam pa ne. Ob takšnem 
vremenu moramo biti še bolj pozorni, 
saj zaradi snega in mraza lahko pride do 
obremenitve sistema ali celo do izpada 
naprav. Naša naloga je – tudi med pra-
zniki –  da skrbimo za zanesljivo dobavo 
toplote. In to tudi delamo, prav zato, da 
lahko meščani praznujejo na toplem.”

Brez nas ne gre
V JHL IN MOL DELAMO VSE DNI V LETU

12

Zaposleni v javnih podjetjih in Mestni občini Ljubljana skrbimo, da prav vsak dan v letu, 
tudi ob nedeljah in med prazniki, življenje v mestu poteka nemoteno. Ljudem stojimo 
ob strani v najtežjih trenutkih, poskrbimo, da jim je toplo, da imajo ob vsakem času čisto 
pitno vodo, da je v mestu prometni red in da je okolje čisto, da se lahko ljudje kadarkoli 
pripeljejo kamorkoli, »ukrotimo« sneg in zraven še poskrbimo, da se prebivalci in obi-
skovalci naše Ljubljane lahko zabavajo in nakupujejo. 

Brez dela, ki ga opravljamo mi, ni življenja v mestu. In življenje se seveda ne ustavi za Božič ali na 
Silvestrovo, kvečjemu je še bolj razgibano in veselo. Kako vidijo svoje delo in odgovornost, smo 
za tokratnega Urbana povprašali zaposlene, ki bodo letos delali med prazniki. Na žalost jih lahko 
tu predstavimo le nekaj, seveda pa velja iskrena zahvala prav vsem, še posebej pa družinam, ki 
morajo najlepše trenutke preživeti brez svojih najdražjih. 
Naj omenimo, da bodo med prazniki trdo delali tudi v Snagi, saj so prav oni tisti, ki »odpravijo« 
posledice burnega praznovanja na mestnih ulicah in zagotovijo, da je Ljubljana že v prvih urah 
novega leta spet bela Ljubljana. Enega njihovih zaposlenih, ki bo praznike preživel delovno 
- Valentina Moreta, predstavljamo na strani 10.

Gojko 
Lazičič, 
JP Ljubljanske 
tržnice 
“Obratovanje 
tržnice od za-
poslenih (sam 
delam kot tr-
žni nadzornik 
– inkasant) 
zahteva, da so 

na razpolago skoraj vse dni v letu, saj pod-
jetje poleg rednega obratovanja organizira 
tudi različne praznične in druge prodaje, 
kot sta novembrska na Žalah in novoletni 
sejem, opravljamo pa tudi dela v zimski 
službi. Zaposleni moramo biti zato pripra-
vljeni, da poprimemo za delo ob vsakem 
času. Na to sem se navadil, saj se zavedam, 
da delo pač mora biti opravljeno, pa tudi 
družina se je v vseh teh letih že nekako pri-
lagodila mojemu delovnemu času. Zato pa 
tiste trenutke, ko smo lahko skupaj, toliko 
bolj izkoristimo za druženje in družinska 
razvajanja.” 

Marko 
Poje, 
JP Vodovod - 
Kanalizacija
“V nadzornem 
centru Cen-
tralne čistilne 
naprave Lju-
bljana ne po-
znamo osem-
urnega delov-

nika. Tehnološki postopek zahteva budnost 
24 ur na dan, zato delamo v izmenah po 
12 ur. Podnevi, ponoči, ob nedeljah in pra-
znikih. Moja naloga je spremljanje pretoka, 
temperature, motnosti, količine kisika in 
drugih parametrov, ki se merijo v odpadni 
vodi, saj brez teh podatkov tehnolog ne 
more ustrezno izvajati svojih postopkov. 
Na delovni ritem sem se navadil, malo težje 
pa ga je sprejela družina. So pa  tudi pred-
nosti. Kadar sem prost, lahko mirno uredim 
zadeve na uradih, pošti ali pri zdravniku, in 
to takrat, ko je najmanj gneče.”

Boštjan 
Bakač, Žale JP 
“V podjetju 
Žale sem za-
poslen na de-
lovnem mestu 
voznik - ure-
jevalec po-
kojnikov. Ker 
nesreča nikoli 
ne počiva, je 

dežurstvo naše službe nujno potrebno vse 
dni v letu, tudi med prazniki.
Ker sem v podjetju zaposlen že več let, se 
mi tovrstno dežurstvo ne zdi nič nenava-
dnega, vseeno pa sem vesel, kadar lahko 
praznike preživim v krogu domačih, brez 
čakanja na klic oziroma brez čakanja na 
trenutek, ko se moram odpraviti od doma 
v službo. Kljub temu, da sem se jaz že po-
polnoma sprijaznil s tovrstnim načinom 
dela, pa domači, predvsem starejši, težko 
razumejo, zakaj je potrebno delati ravno 
na praznične dni.”

Sebastjan
Vadnav, 
JP LPP
“V podjetju 
sem zaposlen 
od leta 1994. V 
štirinajstih letih 
je bilo polovi-
co praznikov 
delovnih, saj je 
nekako ustalje-

na navada, da si za določene praznike v enem 
letu prost, druge pa imaš delovne, naslednje 
leto pa se vrstni red prostih praznikov zame-
nja. Za praznike so službe nekoliko daljše od 
običajnih, da je več sodelavcev lahko prostih, 
so pa te službe zaradi manjšega prometa 
manj obremenjene kot med letom. V toliko 
letih že znaš načrtovati, katere praznike boš 
preživel z družino, in katerih ne, pa tudi dru-
žina se ni težko navadila na tak ritem dela, saj 
oba z ženo izhajava iz družin, kjer sta bila oče-
ta voznika avtobusa.”

Martin 
Goršič,
JP Energetika 
Ljubljana
“Delam na 
področju Da-
ljinsko ogreva-
nje, v oddelku 
Proiz vodnja , 
in v  31. letih v 
podjetju sem 

bil velikokrat v izmeni tudi med prazniki, 
najsi bo to novo leto ali kak drug praznik. 
Če imaš izmeno ravno v času praznikov, se-
veda ni prijetno, saj moraš na delo prav ta-
krat, ko se na obisk in praznovanje oglasijo 
prijatelji in sorodniki - seveda pa se temu 
prilagodiš, saj se s tem, da imaš tak urnik 
preprosto sprijazniš. Delo med prazniki 
je enako kot ob drugih dneh, le malica je 
morda malo bolj dnevu primerna, saj vsak 
prinese nekaj od doma. Ob polnoči si tudi 
voščimo, le poljubljamo se ravno ne, ha, 
ha…”

Branko 
Ošep,
mestni redar-
skupinovodja 
“V mestnem 
redarstvu sem 
zaposlen od 
leta 1996. V teh 
letih sem že 
večkrat delal 
med prazniki. 

Razpored dela med prazniki usklajujemo 
s sodelavci, res pa je, da se nekateri pro-
stovoljno javijo za delo v tem času. Delov-
ne naloge med prazniki so enake, kot ob 
ostalih dneh, glavna razlika pa je v številu 
kršitev. Moja družina je sprejela moj urnik 
dela, na srečo pa so tudi otroci že odrasli 
in samostojni, tako da z usklajevanjem dru-
žinskega in poklicnega življenja ni težav.” 
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Veseli december v Ljubljani
ZA VSAK OKUS NEKAJ
Kot že vrsto let, bo tudi letošnji december 
najbolj vesel, pisan, prazničen in zabaven 
mesec v letu, za kar bodo, poleg čudovite 
okrasitve, ki je zaživela 3. decembra, po-
skrbele številne prireditve, pri katerih bo 
prav vsak prišel na svoj račun. V Urbanu 
vam predstavljamo le nekaj idej, kako 
doživeti praznično pravljico v Ljubljani, 
popoln seznam pa najdete na spletni 
strani www.ljubljana.si. Na prvem mestu 
pa vsekakor velja omeniti, da se v zimsko 
Ljubljano vrača težko pričakovano dr-
sališče, ki bo na Plečnikovem trgu pred 
Maximarketom. 

Prireditve za odrasle 
Za praznične nakupe in druženje s prijatelji bo 
gotovo dobrodošla ponudba prazničnega 
sejma, ki se bo do 2. januarja razprostiral po 
Cankarjevem nabrežju, Prešernovem trgu in 
Petkovškovem nabrežju. Spotoma bo veljalo 
prisluhniti dvema odličnima koncertoma na 
Mestnem trgu. Tu bo 12. decembra ob 16. 
uri nastopil Komorni zbor Ave, ena najbolj 
cenjenih slovenskih in evropskih vokalnih 
zasedb, ki izvaja dela sakralne, stare in ljudske 
glasbe. Drugi koncert pa bo na božični večer 
ob 17.15 uri, ko bosta razveseljevala legendar-
ni New Swing Quartet in Vokalna skupina 
Pinocchio.
Glasbeno bo vse do silvestrovanja obarvan 
tudi Prešernov trg. Vlado Kreslin in Mali bo-
govi bodo nastopili 26. decembra, dan kasne-
je bomo lahko uživali ob še vedno vrhunskem 
Oliverju Dragojeviću, Kingston bodo za-
bavali 28. decembra in Dan D 29. decembra. 
Predzadnji dan leta bosta tu gostovali skupina 
Hari Mata Hari (Bosna in Hercegovina) in Da-
nijela (Hrvaška), glasba pa bo odmevala tudi 
prva dva dni novega leta. Lojze Krajnčan in 
Big Band RTV Slovenija z Aniko Horvat in 
Alenko Godec nas bodo v pogon spravili 1. 
januarja, dan kasneje pa nas bo navdušil Gi-
bonni. Vsi koncerti se začenjajo ob 20. uri. 

Za otroke 
Najmlajše sta v prvih dneh meseca že razve-
selila Miklavžev sejem in Miklavžev sprevod, 
med 17. in 22. decembrom pa se bodo ob 
17. in 18. uri na Mestnem trgu vrstili nastopi 
otroških pevskih zborov ljubljanskih osnov-
nih šol. Med 17. in 20. decembrom ter med 26. 
in 30. decembrom pa bo malčke pred Mestno 
hišo pričakovala Dobra vila in izpolnjevala 
želje pridnim in porednim, velikim in malim, 
mladim in starejšim. Obvezen bo tudi izlet v 

Prednovoletno srečanje velike mestne 
družine

Letošnji praznični december bo za sodelavke 
in sodelavce Mestne občine Ljubljana za-
gotovo drugačen od preteklih, saj se bomo 
pred zaključkom leta tokrat prvič veselili vsi 
skupaj – na istem mestu in ob istem času.  
Na skupnem srečanju velike mestne družine 
se bomo poleg zaposlenih v mestni upravi 
in javnih podjetjih srečali tudi s sodelavkami 
in sodelavci vseh zavodov in družb, katerih 
ustanoviteljica je MOL. Izbran decembr-
ski večer bo tako nepozabna priložnost za 
spoznavanje novih sodelavcev v prijetnem 
prazničnem vzdušju in za sprostitev ob bo-
gatem zabavnem programu.
Vsi, ki ste se na prejeto vabilo pravočasno 
odzvali, boste v prihodnjih dneh prejeli ne-
prenosljive vstopnice, ki jih nikar ne pozabite 
doma, saj vam bodo 14. decembra 2008 
ob 19. uri odprle vrata na prizorišče Gospo-
darskega razstavišča, kjer vas bo ob 20. uri 
pozdravil župan Zoran Janković. Praznični 
večer, ki bo trajal vse do 3. ure zjutraj, boste 
lahko uživali ob spremljanju dogajanja na šti-
rih različnih odrih, ki bo dovolj raznoliko, da 
bo zadovoljilo še tako različne glasbene oku-
se. S seboj prinesite dobro voljo in pozitivno 
energijo, organizator pa bo poskrbel za vse 
ostalo. Pri tem nikar ne bodite preveč srame-
žljivi - drznite si spoznavati neznane obraze, 
morda celo najdete nove prijatelje. Skupaj 
smo večji, močnejši in boljši. Smo najboljša 
občina v državi in s skupnimi prizadevanji 
lahko postanemo celo najboljša evropska 
občina, na kar bomo vsi ponosni. Dobrodo-
šli na Gospodarskem razstavišču!

Pravljično mesto v parku Zvezda, ki vabi na 
obisk od 26. do 30. decembra med 16.30 in 19. 
uro. Dogajanje v njem bo zaznamoval spored 
lutkovnih in čarovniških predstav, koncertov, 
pravljic, plesnih in drugih prireditev. Prav po-
seben čar bodo Pravljičnemu mestu dodala 
drevesa, okrašena z lampijoni, ter podobe 
pravljičnih bitij, ki jih izdelajo učenci in učenke 
ljubljanskih osnovnih šol.
Tudi Čevljarski most bo vsak dan od 26. do 
30. decembra med 19. in 21. uro prizorišče 
živahnega in pisanega sporeda uličnih do-
godkov. Vrstili se bodo nastopi uličnih gleda-
liščnikov, artistov in cirkusantov, zanimivi tako 
za otroke kot za odrasle. In seveda še najbolj 
težko pričakovan dogodek v otroških očeh - 
sprevod Dedka Mraza! Dobri mož se bo po 
Ljubljani sprehodil vsak dan od 26. do 30. de-
cembra, na pot pa se bo odpravil ob 17. uri s 
Krekovega trga, nato pa preko Ciril Metodove-
ga trga, Stritarjeve ulice, Prešernovega trga in 
Wolfove ceste vse do parka Zvezda. Spremljali 
ga bodo konjeniki na lipicancih, snežaki, med-
vedi, zajci, ljubljanski zmajček ter druga bitja iz 
ljudskih pripovedk in pravljic. 

Silvestrovanje 
Na Mestnem trgu bodo ljubitelje popevk 
slovenske zabavne glasbe v novo leto pope-
ljali nastopi priljubljenih izvajalcev te glasbe-
ne zvrsti, in sicer Braco Doblekar & Big Band 
Dom s solisti (Nuška Drašček, Katja Žnidaršič, 
Anžej Dežan), Pepel in kri ter Miha Jazbinšek 
in njegove Legende. Na Prešernovem trgu 
bo program za vse generacije, ki ga bo obo-
gatil še najlepši pogled na desetminutni 
ognjemet z Grajskega stolpa, za glasbo pa 
bodo skrbeli Saša Lendero, Jan Plestenjak, 
Eroika, Nuša Derenda in Prima Vista. Na Kon-
gresnem trgu se bodo zbrali predvsem mlaj-
ši in se zabavali ob popularnih izvajalcih za-
bavne glasbe - Mambo Kings, Big Foot Mama 
in Šank rock.

Praznični december Festivala Ljubljana
K veselemu decembrskemu vzdušju pa bo 
tudi letos z bogatim programom prispeval 
Festival Ljubljana. Tako boste v Cerkvi svete-
ga Jakoba lahko med 17. in 20. decembrom 
ob 19.30 uri vsak dan prisluhnili štirim izvr-
stnim koncertom. Violinist Pierre Hommage 
in pianist Corrado Greco bosta z Godalnim 
kvartetom Archimede nastopila 17. de-
cembra. Dan zatem se bo isti kvartet pred-
stavil še s pianistom Francescom De Zanom, 
19. in 20. decembra pa bosta na sporedu 
koncerta Ljubljanskega godalnega kvar-
teta - na prvem se bo predstavil fagotist Zo-

ran Mitev, na drugem pa flavtist Claudi Ari-
many. V Viteški dvorani Križank si boste lahko 
20. decembra ogledali premierno uprizoritev 
Shakespearove gledališke predstave Zimska 
pravljica. Ponovitve bodo 22., 23., 29. in 30. 
decembra ob 20. uri, 29. decembra pa ob 19. 
uri. Na Ljubljanskem gradu bodo predvsem 
prireditve, namenjene mlajšim obiskoval-
cem. Med 3. decembrom in 20. januarjem 
si bodo otroci v Peterokotnem stolpu lahko 
ogledali razstavo Zmajeve norčije, ki bo 
prikazala, kako si ljubljanskega zmaja pred-
stavljajo otroci iz Vrtca Otona Župančiča. Ko 
boste obiskali Ljubljanski grad, nikar ne po-
zabite na jaslice, ki bodo v Kapeli svetega 
Jurija na ogled vsak dan od 25. decembra 
do 2. januarja. Več informacij o prireditvah 
Festivala Ljubljana 2007 je na voljo na spletni 
strani www.ljubljanafestival.si.

Foto: Jakše&Jeršič (Arhiv Zavoda za turizem Ljubljana)
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Praznično tudi na tržnici
Kot že nekaj zadnjih let, Ljubljanske tržnice 
tudi letos od 1. do 31. decembra organizirajo 
sejem “Veseli december na tržnici”. Sejem po-
teka vsak dan med 9. do 22. uro na Pogačarje-
vem trgu in v stebriščni lopi Plečnikovih arkad, 
kjer prodajalci iz lično urejenih in okrašenih 
lesenih hišic ponujajo izdelke umetnostne 
obrti, tekstilne izdelke, razne okraske in novo-
letne lučke, usnjeno galanterijo, igrače, med, 
medico, suho sadje in še marsikaj, seveda pa 
se lahko obiskovalci sejma tudi okrepčajo ob 
dobri hrani in pijači.
V času od 26. do 30. decembra med 16. in 19. 
uro bo v okviru sejma v sodelovanju z Radiom 
Veseljak potekal tudi zabavni program, v kate-
rem so predvideni nastopi narodno-zabavnih 
ansamblov.

Parkiranje na območju tržnice
Septembra je na območju strogega mestne-
ga jedra pričel veljati nov prometni režim, v 
okvir katerega spada tudi območje tržnice. 
Z novim prometnim režimom je možno ce-
lodnevno parkiranje osebnih vozil tudi na 
območju Adamič Lundrovega nabrežja in 
Ciril Metodovega trga. Cena parkiranja je 1€ 
na uro, v nočnem času od 19. ure do 7. ure 
naslednjega dne pa je cena 1,5 €. V času de-
cembrskih prireditev od 1. do 31. decembra 
pa bo na Vodnikovem trgu organizirano tudi 
brezplačno parkirišče, in sicer od ponedeljka 
do sobote od 19. do 24. ure, v nedeljo in ob 
praznikih pa od 00. do 24. ure. Ob dneh, ko 
bodo potekali sprevodi Dedka Mraza, bo par-
kirišče na Adamič Lundrovem nabrežju in Ciril 
Metodovem trgu zaprto, dovoljena bo samo 
dostava v času od 6. do 9.30 ure. Odprto bo 
parkirišče na Krekovem trgu.

Čarobna Ljubljana
Praznična okrasitev mesta bo letos še bolj 
pravljična, saj je svetlobna okrasitev razšir-
jena in dopolnjena. Umetnik Zmago Modic 
je svoj projekt svetlobne okrasitve »Vesoljna 
Ljubljana« nadgradil s projektom »Pot življe-
nja - mikrokozmosa«, kar bo najbolj razvidno 
nad Čopovo. Ta ulica bo tako na zanimiv na-
čin povezana s svetlobnimi stvaritvami preko 
Stritarjeve z Mestnim trgom. Novost je tudi 
svetlobna okrasitev Tivolske promenade, od 
Moderne galerije do Tivolskega gradu, saj bo 
Jakopičevo sprehajališče pogost cilj obisko-
valcev Ljubljane - tudi zaradi razstave na pro-
stem »Panorama Plečnikove arhitekture«

Pomagali smo v Železnikih
Ob naravni tragediji, ki je prizadela Žele-
znike z okolico, sta na pomoč priskočili 
tudi Mestna občina Ljubljana in JP Vo-
dovod – Kanalizacija. MOL je na transak-
cijski račun Rdečega križa nakazala 150 
tisoč evrov, na prizadeto območje pa 
so se takoj po naravni nesreči odpravili 
ljubljanski gasilci. V noči na sredo (iz 18. 
na 19. september) je v Železnikih poma-
galo 50 gasilcev in 18 gasilskih vozil iz 
Ljubljane, v soboto, 22. septembra, 137 
gasilcev z 39 vozili, v ponedeljek, 24. 
septembra pa 70 gasilcev z 18 vozili. 
Osebno finančno pomoč Železnikom 
je nekajkrat nakazal tudi župan Zoran 
Janković, finančno pomoč prizadetim v 
vodni ujmi pa so na pobudo župana na-
menili tudi svetniki in svetnice Mestne-
ga sveta MOL. 
JP Vodovod - Kanalizacija je na prizadeto 
območje poslalo dve delovni ekipi in več 
kot potrebno tehnično opremo. S stro-
jem za spiranje so delavci očistili okoliško 
kanalizacijo, s strojem za izčrpavanje pa 
usedline, ki so se nabrale v zgradbi zdra-
vstvenega doma, ki ga je bilo potrebno 
čim hitreje sanirati. V petih dneh so tako 
opravili 147 strojnih ur v težkih delovnih 
pogojih, saj so bile posledice poplave 
katastrofalne. Razsežnosti nesreče je 
bilo mogoče občutiti zgolj na terenu in 
iz pripovedovanja krajanov o dogodkih. 
Vtisov, ki so jih  delavci prinesli s seboj 
iz Železnikov, ni bilo mogoče primerjati 
s stanjem, prikazanim na fotografijah v 
medijih. Vsekakor pa bodo izkušnje, pri-
dobljene pri tej intervenciji, dobrodošle 
za dobro načrtovanje storitev v izrednih 
razmerah, v katerih le dobro opremljene 
in usposobljene ekipe lahko zadovoljivo 
opravijo  zahtevne naloge.

Snaga z dovoljenjem IPPC
V JP Snaga so pred nekaj dnevi zabeležili 
pomemben uspeh, saj jim je Agencija RS za 
okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor za 
Odlagališče Barje izdala okoljevarstveno do-
voljenje v skladu z direktivo IPPC (Integrated 
Pollution Prevention Control). To pomeni, 
da se je Snaga uvrstila v skupino redkih veli-
kih onesnaževalcev, ki izpolnjujejo izjemno 
stroge in zahtevne okoljevarstvene standar-
de, ki jih za velike onesnaževalce predpisuje 
evropska zakonodaja. 

Plamenček dobrote za otroke 
V dneh, ko je plamenček svečk na pokopali-
ščih po Sloveniji obujal spomine na vse, ki so 
nam bili dragi, je podjetje Žale skupaj s svečar-
stvom Jurkovič sklenilo pomagati tistim, ki ne 
morejo imeti otrok. Z izkupičkom od prodaje 
6528 svečk so v času od 26. oktobra do 1. no-
vembra zbrali 3.471,60 EUR, ki so jih namenili 
fundaciji »Naj bo otrok«.  
Z zbranim izkupičkom bo fundacija organi-
zirala in izvedla program svetovanja parom s 
težavami rodnosti, ki temelji na psihosocialni 
pomoči parom ali posameznikom. Tako bodo 
lahko pari, ki imajo težave rodnosti, poleg 
zdravniške lahko poiskali tudi psihosocial-
no pomoč, saj strokovnjaki ugotavljajo, da v 
mnogo primerih reševanje problema zahteva 
celovit pristop na vseh življenjskih področjih. 
Fundacija Naj bo otrok je prva ustanova, kjer 
lahko pari dobijo pomoč, ki ni le s področja 
medicine. V okviru programa bodo tako lah-
ko pari skupaj s svetovalcem iskali korake, ki 
bodo vodili k dosegu cilja – imeti otroka. 

Župan je svoja vrata odprl že enajstkrat
Župan Zoran Janković je takoj po nastopu žu-
panske funkcije uvedel Dneve odprtih vrat za 
občane in za sodelavce. Z občani se župan sre-
čuje vsak prvi torek v mesecu, z zaposlenimi pa 
vsak prvi ponedeljek v mesecu. 
Na dnevih odprtih vrat se je župan doslej srečal 
že z 973 Ljubljančani in Ljubljančankami, kar 
pomeni, da je zanimanje za osebni stik z župa-
nom izredno veliko. Obiskovalci se z županom 
pogovarjajo o različnih temah in vprašanjih, ki 
se dotikajo prav vseh ravni življenja v prestol-
nici, kot najbolj pereča pa se je izkazala stano-
vanjska problematika v povezavi s socialnim 
položajem družin. Na župana se s tovrstnimi 
težavami obračajo posamezniki vseh starosti, 
ki ne zmorejo sami rešiti svoje stanovanjske 
stiske, številni med njimi so se znašli tudi v 
težkem socialnem položaju (bolezen, brezpo-
selnost, dolgovi...). Veliko obiskovalcev zanima 
tudi načrtovanje novih stanovanjskih sosesk. 
Obsežna problematika, s katero prebivalci Lju-
bljane še seznanjajo župana, obsega promet in 
komunalo, vprašanja prostorsko urbanistične 
problematike, probleme sosesk, skrbi za okolje, 
veliko pa je tudi vprašanj s področja zemljišč in 
nepremičnin, na zdravstvenem področju pa 
ljudi zanima podeljevanje koncesij. Razveselji-
vo je, da se srečanj z županom udeležuje tudi 
precej mladih, ki mu predstavljajo svoje predlo-
ge in ideje za projekte v mestu. 
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Trgatev na Ljubljanskem gradu
Festival Ljubljana in Častivredni vin-
ski konvent sv. Urbana Ljubljana sta 25. 
septembra pripravila trgatev Grajske ža-
metovke, potomke pra, pra,…babice iz 
mariborskega Lenta, ki je spoznana za 
najstarejšo žlahtno trto na svetu. Na Lju-
bljanskem gradu je bila posajena jeseni 
leta 1990 kot znak prijateljstva med me-
stoma Maribor in Ljubljano. 
Na trgatev so bili povabljeni tudi župan 
Zoran Janković, podžupani Mestne obči-
ne Ljubljana, mestni svetniki, člani časti-
vrednih vinskih konventov iz Ljubljane, 
Maribora in Portoroža ter predstavniki 
Kmetijskega inštituta, ki strokovno skrbi za 
trto. Na terasi nad trto je godba na pihala 
igrala skladbe, ki govorijo o vinu, po reza-
nju sočnih grozdov pa so se povabljenci 
lahko družili ob jedeh, ki so v različnih 
krajih po Sloveniji značilne za trgatev in 
seveda ob kozarcu dobrega vina. 

Prenova Wolfove ceste
Konec novembra so bila končana preno-
vitvena dela na Wolfovi ulici. V skladu z 
novo prometno ureditvijo mestnega sre-
dišča je Wolfova ulica zdaj namenjena pe-
šcem, uvoz motornih vozil pa na začetku 
ulice preprečuje potopni stebriček. 
Prenova se je začela septembra, v okviru 
del pa so obnovili instalacije (vodovod, 
nov plinovod, vodovodni priključki in ka-
nalizacijski priključki), sanirali magistralni 
cevovod toplovoda ter v celoti na novo 
izolirali pokrovne plošče toplovodne ki-
nete. Prenovljeni so tudi pločniki, cestišče 
pa je pokrito z novimi granitnimi kockami, 
ki so zafugirane z epoksidno maso. Hkrati 
so zamenjali vse robnike, uredili uvoze na 
dvorišča ter posadili drevesa. 
Ob tem so potekala tudi obnovitvena 
dela na Prešernovem trgu. Na sredini trga 
so zamenjali vse elemente kroga iz bele-
ga marmorja ter žarek, obnovili so asfal-
tne površine in na novo položili granitne 
kocke ter jih zafugirali z epoksidno maso. 
Vrednost opravljenih del na Wolfovi ulici 
je znašala 320 tisoč evrov, na Prešerno-
vem trgu pa 490 tisoč evrov. Vsa navede-
na dela prispevajo k še lepšemu in bolj 
prijaznemu mestnemu središču, ki je od 
začetka septembra namenjeno le pe-
šcem, Plečnikova dediščina pa je še pri-
dobila na svojem sijaju.

Na obisku v Mestni hiši
Predstavnike podjetja JP Energetika Ljubljana 
je konec septembra prijazno sprejel podž-
upan MOL, prof. Janez Koželj, ki jim je pred-
stavil Ljubljano prihodnosti skozi razstavo 
Vizija 2025. Načrt izboljšanja kakovosti bivanja 
v modernem, a prijetnem urbanem okolju 
vključuje tudi drugačne energetske potrebe 
mesta, zato je že danes potrebno razmišljati o 
celovitih rešitvah, ki bodo ustrezale izpolnitvi 
teh potreb. Poznavanje načrtov je pomemb-
no tudi z vidika racionalnega planiranja širitve 
vročevodnega in plinovodnega omrežja z 
ostalimi predvidenimi investicijami, da  bi bila 
gradnja že vnaprej dobro načrtovana in vsa 
dela v MOL usklajena. 

Rally ZŠAM LPP
V remizi na Celovški cesti 160 so zaposleni v 
LPP 15. septembra otvorili tradicionalno prire-
ditev Rally ZŠAM LPP. V okviru prireditve so LPP-
jevci najprej podelili humanitarni prispevek 
enemu svojih socialno šibkejših kolegov. Tako 
imenovani »Humanitarni žeton« vsako leto po-
deli znana osebnost. Letos je darilno pisemce 
predal Davor Božič, znani televizijski voditelj in 
igralec, skupaj z direktorico LPP, Darjo Krstič. 
Zaposleni so vrata v remizo odprli tudi vsem, ki 
so želeli sesti na voznikov sedež in se poskusiti 
v vožnji avtobusa. Med njimi je bil tudi župan 
Zoran Janković, vsem pa je pomagal izkušen 
inštruktor Avtošole Ježica, Srečo Orel. Izkusiti 
pogled z voznikovega sedeža je pomembno, 
saj lahko na ta način lažje prepoznamo odgo-
vorno in zahtevno delo voznika avtobusa, ki 
mora biti fizično in psihično zdržljiva oseba. Ste 
vedeli, da vsak dan odpelje iz remize matičnega 
podjetja LPP, kjer se nahaja flota dvesto enega 
avtobusa Mestnega javnega linijskega prevoza, 
okoli tristo voznikov? Ti opravijo v zasneženih 
zimskih mesecih tudi do 350.000 prevozov na 
dan. Povprečna starost voznikov Mestnega po-
tniškega prometa se vrti okoli dvainštirideset 
let, delovna doba pa okoli enaindvajset let. Da 
bi z “zelenci” kar najlažje krmarili po mestu, jim 
lahko pomagamo tudi drugi. Kako? S tem, da 
ne vozimo po rumenem pasu, ne parkiramo 
in ne ustavljamo na postajališčih, upoštevamo 
prednost avtobusa, predvsem pa z LPP potuj-
mo pogosteje, da bi varovali tudi naše okolje. 
Seveda pa je dogajanje vključevalo tudi spre-
tnostno vožnjo avtomobilistov, ki so se po rally 
progi zapeljali vse do Kamniške Bistrice, kjer je 
sledilo prijetno druženje vse do poznih večer-
nih ur. 

Testiranje hibridnega vozila
V Snagi so pred nekaj tedni opravili testiranje 
hibridnega smetarskega vozila Econic 2628 
LLG z nadgradnjo Norba Hybrid. Podjetje na-
mreč zaradi svoje usmertive v okolju prijazne 
delovne procese in naprave razmišlja o nabavi 
tovrstnih vozil in prvo testiranje, ki ga je omo-
gočilo podjetje Autocommerce, je dalo dobre 
rezultate, seveda pa bo treba preveriti še vozila 
drugih ponudnikov. 
Testirano vozilo odlikuje izredno nizka raven 
hrupa, ki ga smetarska vozila sicer povzročajo 
kar precej, poleg tega pa tudi nizka kabina, ki 
omogoča lahek vstop in izstop voznika in de-
lavcev. Vozilo poganja zemeljski plin metan, in 
ne propan-butan, kot to velja za osebne avto-
mobile. Tlak polnjenja je ca 200 bar. Prednost 
pogona vozila na zemeljski plin je predvsem v 
bistveno manjšem obremenjevanju okolja. V 
primerjavi z motorji z notranjim izgorevanjem 
je prednost predvsem v izpuhu praktično 
brez saj oziroma trdih delcev ter v za približno 
dvajset odstotkov manjšem izpustu ogljikove-
ga dioksida. Prednost čistega izpuha pride še 
predvsem do izraza v mestih oziroma mestnih 
središčih, ki so sicer močno obremenjena z iz-
pusti osebnega avtomobilskega prometa. 
Dodatna prednost v pogonu na metan pri ko-
munalnih – smetarskih vozilih je tudi v tem, da 
obstaja možnost pridobivanja goriva neposre-
dno na deponiji ali pa s predelavo odpadkov, 
namenjenih kompostiranju (bio plin). To prina-
ša tudi možnost bistvenega znižanja stroškov 
za gorivo, kar ob kar naprej naraščajočih cenah 
pogonskih goriv ni nezanemarljivo. Pogoj za 
gorivo je, da vsebuje vsaj  84% metana (CH4), 
ostalo pa so primesi, ki morajo ustrezati direkti-
vam o vsebnostih »tujih« snovi v gorivih.
Vozilo Econic je opremljeno tudi z nadgradnjo 
Norba hybrid, torej z električnim pogonom. 
Prednost tega hibridnega sistema je predvsem 
v tišjem delovanju, kar je še posebej dobro-
došlo v nočnih ali zgodnjih jutranjih urah ter 
v zgoščenih stanovanjskih soseskah. Vozilo 
ima okoli 1250 kg težke akumulatorje, ki skr-
bijo za hranjenje električne energije. Polnjenje 
akumulatorjev je možno iz dveh virov – preko 
električnega omrežja (380 V, 16A) ali pa preko 
generatorjev na vozilu, ki jih poganja motor 
vozila. Ob delovanju nadgradnje se motor 
avtomatsko ugasne 15 sekund po zaustavitvi 
vozila, ponovno pa velja tudi stroškovna učin-
kovitost, saj je elektrika iz omrežja cenejša od 
goriva. 
FOTO: Borut Štajnaher, revija Transport 
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Pridobivanje evropskih sredstev
Investicije v javno oziroma komunalno 
omrežje terjajo ogromno sredstev, ki jih 
lahko lokalne skupnosti deloma prido-
bijo iz evropskih kohezijskih skladov. V 
sodelovanju z MOL sta se za to odločili 
tudi podjetji Snaga in Vodovod – Kana-
lizacija.
MOL je že pridobil sredstva kohezijskega 
sklada za  projekt “Hidravlične izboljša-
ve kanalizacijskega sistema Ljubljana”. V 
okviru tega projekta se bosta gradila ka-
nalizacijska zbiralnika C0 in dodatni zbi-
ralnik S, sledilo pa bo projektiranje in gra-
dnja zadrževalnih bazenov na zbiralnikih 
A2, B0 in pred Centralno čistilno napra-
vo. Poskrbljeno bo tudi za nadzor in ob-
veščanje javnosti, trenutno pa je v teku 
javno naročilo za izbiro izvajalcev. Stroški 
investicije znašajo okoli 13 milijonov EUR, 
k čemur kohezijski sklad prispeva 41,2 % 
sredstev. Z realizacijo omenjenih projek-
tov se bodo zmanjšale količine prelite 
odpadne vode v odvodnik, povečale se 
bodo zadrževalne zmogljivosti kanaliza-
cijskega sistema, obstoječi kanalizacijski 
sistem bo razbremenjen, zaradi manjših 
količin polutantov pa se bo izboljšala 
tudi kakovost Ljubljanice in Save. V pri-
hodnje pričakujejo, da bo MOL pridobil 
še sredstva za projekt “Izboljšanje varno-
sti oskrbe s pitno vodo s poudarkom na 
zaščitnih ukrepih vodnih virov in vlaga-
njih v infrastrukturo na območju vodo-
nosnika Ljubljanskega polja.”
Na področju ravnanja s komunalnimi od-
padki ima Snaga zgledno urejeno infra-
strukturo in storitve po evropskem vzoru, 
da pa bi se priključila k regijam, ki imajo 
problematiko urejeno po najvišjih evrop-
skih standardih, bo morala skupaj z lo-
kalnimi skupnostmi postoriti še marsikaj. 
Ostaja namreč velik sklop, ki ga brez sode-
lovanja širše skupnosti podjetje samo ne 
bo moglo izpeljati. Ta sklop obsega pred-
vsem predelavo komunalnih odpadkov, 
ki bo omogočala energetsko izkoriščanje 
odpadkov in zmanjšala odlaganje na mi-
nimum. K temu je treba dodati še nujno 
potrebno čistilno napravo za izcedne 
vode in tretjo fazo enotnega IV. in V. odla-
galnega polja na odlagališču nenevarnih 
odpadkov Barje. Vse te načrte so združili 
v en projekt in ga poimenovali “Nad-
gradnja regijskega centra za ravnanje z 
odpadki (RCERO) Ljubljana na območju 
odlagališča nenevarnih odpadkov Barje 
v Ljubljani”. Predvidena vrednost RCERO 
presega 141 milijone EUR. Iz kohezijske-
ga sklada EU načrtujejo pridobitev 70 
odstotkov sredstev, država Slovenija bo 
z dotacijo in okoljsko dajatvijo prispeva-
la 20 odstotkov, lokalne skupnosti pa 10 
odstotkov potrebnih sredstev. Odlagalno 
polje bo predvidoma zgrajeno do prve 
polovice leta 2009, pričetek obratovanja 
čistilne naprave je načrtovan v drugi po-
lovici leta 2009, medtem ko je delovanje 
vseh objektov za predelavo komunalnih 
odpadkov načrtovano v letu 2013. Takrat, 
pravijo v Snagi, bodo lahko s ponosom 
izjavili, da so se pri ravnanju z odpadki 
uvrstili v sam vrh evropskih regij.

Prodaja poslovnih deležev
Oktobra sta se dve primestni občini, in sicer 
Velike Lašče ter Ig, odločili za prodajo svojega 
poslovnega deleža v JAVNEM HOLDINGU Lju-
bljana (JHL) Mestni občini Ljubljana. Pogodbo 
o odsvojitvi poslovnega deleža je v imenu ob-
čine Ig podpisal župan Janez Cimperman 15. 
oktobra, župan Velikih Lašč Anton Zakrajšek 
pa 26. oktobra. Podpisnik s strani MOL je bil 
župan Zoran Janković, oba poslovna deleža 
pa bosta na MOL prenešena z 31. decembrom 
2007.
Delež občine Velike Lašče v JHL v višini 
590.643,42 EUR predstavlja 0,39 %, za kar bo 
MOL plačala kupnino v znesku 1.056.000,00 
EUR. Občina Ig bo za svoj celotni poslovni de-
lež v JHL v višini 2.771.478,05 oziroma 1,83% 
dobila kupnino v znesku 5.542.956,10 EUR. 
MOL je po sprejemu Odloka o rebalansu pro-
računa za leto 2007, v katerem je bil predvi-
den tudi odkup navedenih deležev, uveljavila 
predkupno pravico. Ostale občine, družbenice 
JHL, za nakup poslovnega deleža občin Velike 
Lašče in Ig niso izrazile interesa.
Župan MOL je poudaril, da je bilo sodelovanje 
med občinama zelo korektno in da verjame, 
da bo tako še naprej. Občina Ig bo namreč, 
na področju oskrbe prebivalcev s pitno vodo 
in na področju odvoza odpadkov, še naprej 
v obliki koncesije sodelovala z javnima pod-
jetjema Snaga in Vodovod-Kanalizacija, ki sta 
v sestavi JHL. Ob podpisu je župan občine Ig 
povedal: “Denar, ki ga bomo dobili od prodaje 
deleža, bomo namenili za otroško varstvo, ko-
munalno infrastrukturo, za varovanje vodnega 
vira, projekte za kohezijo in za dom starejših 
občanov.” 
V Velikih Laščah pa se bo po prenosu poslov-
nega deleža infrastruktura na območju obči-
ne, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo ter 
odvajanju in čiščenju odpadne vode, prenesla 
v last občine Velike Lašče. Gospodarsko javno 
službo oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske 
vode, bo na območju odsvojitelja do 1. junija 
2008 izvajala družba JP Vodovod - Kanalizacija 
na podlagi neposredno podeljene koncesije, 
po navedenem datumu pa si bo občina Velike 
Lašče za izvajanje navedenih gospodarskih 
javnih služb pridobila drugega izvajalca. Iz-
vajanje gospodarske javne službe zbiranja in 
odvoza odpadkov bo občina Velike Lašče s 
koncesijo prenesla v upravljanje družbi Sna-
ga, za izvajanje storitev odlaganja odpadkov 
pa bo občina Velike Lašče z družbo Snaga 
sklenila pogodbo. 

Parkirišča na Žalah
Pred nekaj tedni sta plačljivi parkirišči po-
stali tudi Žale I in Žale II, kar je v javnosti 
sprožilo precej vprašanj o razlogih Mestne 
občine Ljubljana za takšno odločitev. Vzroki 
za odločitev, da postanejo parkirišča na ob-
močju Žal plačljiva, so predvsem v tem, da 
se obiskovalcem pokopališča sploh omogoči 
parkiranje, saj so bila parkirna mesta v pre-
teklosti zasedena z vozili v bližini zaposlenih 
ljudi, obiskovalci pa niso mogli najti prostega 
parkirnega mesta. S tem so poskrbeli tudi za 
večji red na parkiriščih. Odločili so se za niz-
ko ceno parkiranja, saj je cena za prvi dve uri 
50 centov, vsaka naslednja ura pa prav tako 
stane 50 centov.

Kmalu novi avtobusi
Na podlagi objave javnega naročila družbe 
LPP za nakup novih mestnih in medkrajevnih 
avtobusov, ki je bil objavljen 1. avgusta letos, 
so svoje ponudbe oddali AC Intercar in MAN 
GV, ki sta oddala ponudbo za oba sklopa, ter 
Dumida, ki je oddala ponudbo samo za me-
stne avtobuse. Najugodnejši ponudnik je bil 
MAN GV, ki je oba razpisana sklopa avtobusov 
ponudil za 6.674.545,92 EUR, AC Intercar je 
bil skupno za 11,67 %  dražji, v sklopu A (me-
stni avtobusi) pa je bilo podjetje Dumida za 
6,35% dražje od najugodnejšega ponudnika 
(MAN GV d.o.o.). V pritožbenem roku nihče 
ni vložil zahtevka za revizijo, tako da sta bili 9. 
novembra podpisani pogodbi za oba sklopa. 
Rok dobave za vse avtobuse je devet mese-
cev od dneva podpisa pogodbe, potniki LPP 
pa se bodo razveselili 16 mestnih zgibnih 
avtobusov, šestih medkrajevnih linijskih avto-
busov in dveh medkrajevnih nadstandardnih 
avtobusov.

Svet ustanoviteljev in skupščina
Svet ustanoviteljev javnih podjetij in Skup-
ščina JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana (JHL) 
sta zasedala 10. oktobra. Najprej je zasedal 
Svet ustanoviteljev, katerega člani so po-
trdili osnutek investicijskih načrtov javnih 
podjetij za  2008 in 2009, kar bo podlaga 
za dokončno pripravo poslovnih načrtov. 
Svet ustanoviteljev je dal soglasje JP Vodo-
vod - Kanalizacija k ceniku tarif za storitve 
vzdrževanja vodovodnih priključkov in ob-
računskih vodomerov, k ceniku za storitve 
prevzema in čiščenja grezničnih vsebin ter 
blata komunalnih čistilnih naprav in k spre-
membi načina obračunavanja storitve oskr-
be s pitno vodo zaradi ukinitve tarifnega 
sistema. Člani Sveta ustanoviteljev so spre-
jeli tudi poročilo o svojem delu za preteklo 
enoletno obdobje ter soglašali, da sredstva 
za delovanje Sveta še naprej zagotavlja JHL. 
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 
V nadaljevanju je zasedala skupščina JHL, na 
kateri so družbeniki sprejeli polletno poro-
čilo o poslovanju družbe in povezanih jav-
nih podjetij, katerega rezultati so najboljši 
v zadnjih letih. Družbeniki so sprejeli tudi 
nekatere spremembe besedila družbene 
pogodbe zaradi spremembe sedeža druž-
be in uskladitve z Zakonom o gospodarskih 
družbah ter kot enega izmed ukrepov racio-
nalizacije sprejeli sklep o zmanjšanju števila 
članov v nadzornih svetih javnih podjetij iz 
devet na šest članov. Tudi na skupščini so 
bili vsi sklepi sprejeti soglasno. 
Naslednja seja skupščine in Sveta ustano-
viteljev je sklicana za 13. december. Na seji 
bodo družbeniki obravnavali Poslovni načrt 
JHL in povezanih javnih podjetij za leti 2008 
in 2009 in poročilo o poslovanju za obdobje 
januar – september 2007. Na dnevnem redu 
je tudi razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta JHL. Člani Sveta ustanovite-
ljev pa bodo v obravnavo in sprejem prejeli 
Predlog investicijskih načrtov javnih podjetij 
za leti 2008 in 2009 in Predloge poslovnih 
načrtov javnih podjetij Snaga, Energetika 
Ljubljana, Vodovod-Kanalizacija in LPP. Pre-
dloge poslovnih načrtov javnih podjetij Par-
kirišča, Ljubljanske tržnice in Žale bo obrav-
naval mestni svet MOL.
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Za belo in čisto Ljubljano
Trenutno v Energetiki Ljubljana, ki uresni-
čuje svoje poslanstvo tudi s tem, da izvaja 
dejavnost na način, ki je okolju bolj prija-
zen, kot je bilo to v preteklih letih, čakajo 
na pridobitev Okoljevarstvenega dovolje-
nja po 68. členu Zakona o Varstvu okolja za 
obratovanje proizvodnje na Verovškovi 62. 
V podjetju so namreč izpolnili pogoje za 
pridobitev tega dovoljenja - ključen kriterij 
je bil moč vročevodnih kotlov. Trend izva-
janja dejavnosti s primernim odnosom do 
okolja, da bi Ljubljana še naprej ostala čista 
in bela, se nadaljuje tudi zaradi upošteva-
nja zahtev standarda ravnanja z okoljem 
ISO 14001. Kot je znano, je Energetika Lju-
bljana letos junija pridobila tudi certifikat, 
zato mora celotno dejavnost izvajati po 
predpisanih postopkih.
Tudi projekt postavitve solarne elektrar-
ne na strehi ene izmed svojih poslovnih 
zgradb – v poslovni stavbi na Verovškovi 
62 – je pomemben prispevek k ohranjanju 
čistega zraka in okolja. S solarno elektrarno 
se bo namreč povečal delež proizvede-
ne zelene energije in podan prispevek k 
zmanjšanju porabe fosilnih goriv,  posle-
dično pa k  zmanjševanju emisij toplogre-
dnih plinov.

Spremembe v nadzornih svetih 
JAVNI HOLDING Ljubljana je, kot edini druž-
benik javnih podjetij Energetika Ljubljana, 
Vodovod-Kanalizacija, Ljubljanski potniški 
promet in Snaga, imenoval nekatere nove 
člane v nadzorne svete navedenih javnih 
podjetjih in razrešil nekatere dosedanje. Nad-
zorne svete posamezne družbe odslej, zaradi 
racionalizacije, namesto devetih, sestavlja 
šest članov. Štiri člane imenuje in razrešuje 
edini družbenik JHL, in sicer tri na predlog 
MOL, enega pa na usklajen predlog prime-
stnih občin. Dva člana v vsakem nadzornem 
svetu sta predstavnika delavcev. Nadzorni 
sveti v vseh štirih javnih podjetjih so v času 
od 23. do 26. novembra imeli seje, na katerih 
so izvolili predsednike in namestnike predse-
dnikov.  

Pregled članov nadzornih svetov je nasle-
dnji:
- v javnem podjetju Snaga Vasja Butina 
(predsednik), Marko Bokal (podpredsednik), 
dr. Marko Notar, Franc Hrovat  ter  predstav-
nika delavcev Ivan Erklavec in Marija Rutter,
- v javnem podjetju LPP Aleš Čerin (predse-
dnik), Mojca Kavtičnik (namestnica predse-
dnika), Gregor Istenič, Mario Mlakar ter pred-
stavnika delavcev Stanko Dervarič in Martin 
Ojsteršek,
- v javnem podjetju Vodovod – Kanalizacija 
Nives Cesar (predsednica), Rudolfa Ciuha (na-
mestnica predsednice), Miloš Pavlica, Franc 
Setnikar ter predstavnika delavcev Vladislav 
Svetek in Marjan Korenčič,
- v javnem podjetju Energetika Ljubljana 
Samo Lozej (predsednik), Darja Lesjak (name-
stnica predsednika), mag. Janez Kopač, Jožef 
Nose,  ter predstavnika delavcev Zoran Kiba-
rovski in Igor Poljak.

Utrip jeseni na tržnici
Tudi jesen na osrednji mestni tržnici so 
popestrile prireditve, ki so še dodatno 
vabile na brkljanje med stojnicami, polni-
mi dobrot in izdelkov domače obrti. Prva 
prireditev je bil že 7. Ekopraznik v začetku 
septembra, ki ga pripravljajo na Inštitutu 
za trajnostni razvoj z namenom predsta-
vitve načinov ekološke pridelave hrane, 
ki je zahtevna in naporna, pa vendar se 
danes Slovenija lahko pohvali z več kot 
1600 kmetijami iz nadzorovane ekološke 
pridelave in preko 200 kmetijami, ki se 
ponašajo s slovensko blagovno znamko 
ekološke pridelave Biodar. Mnoge izmed 
njih so se, poleg kolegov iz sosednjih Av-
strije in Hrvaške, predstavile na več kot 
70 stojnicah, tu pa so bile tudi okoljske, 
potrošniške in ekokmetijske nevladne 
organizacije. V bogatem kulturnem pro-
gramu je obiskovalce navduševala gleda-
liška skupina Kavazu, z pesmimi iz ljud-
skega izročila pa je nastopila tudi Brina 
s skupino. 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
je 24. septembra organizirala prireditev 
»Podeželje v mestu«, katere namen je 
predstavitev in promocija raznolikosti po-
nudbe slovenskih kmetij po posameznih 
regijah. Tako se je na Pogačarjevem trgu 
predstavilo blizu 60 kmetij, ki so v poku-
šino in na prodaj ponudile svoje pridelke 

in izdelke, veliko zanimanja obiskovalcev 
pa so bile deležne tudi razstavljene ovce 
in koze z mladiči.
V soboto, 13. oktobra, pa je potekal 3. 
praznik sira, ki tako postaja že tradiciona-
len. V organizaciji Združenja malih sirar-
jev, KGZS in KGZ Ptuj z ostalimi sirarskimi 
društvi iz Slovenije, so se na več kot 40 
stojnicah prestavili pridelovalci sira in 
drugih mlečnih izdelkov iz vse Slovenije. 
Obiskovalci so si lahko ogledali prikaz iz-
delave sira na starodaven način, potekala 
pa je tudi degustacija slovenskega sira 
ter tradicionalnih slovenskih jedi. Napro-
daj so bile še številne dobrote iz sira in 
skute, na primer štruklji, v mini živalskem 
vrtu so bile koze in ovčke, planšarji pa 
so prikazali izdelovanje sira trnič z Veli-
ke planine. V okviru prireditve je potekal 
tudi pester zabaven program, v katerem 
so nastopal, etno sekcija kluba Poljanskih 
študentov, KUD Grabljice iz Sovodnja in 
folklorna skupina iz Polhovega Gradca.



Božični kolač 

...da so verni Ljubljančani protestirali za-
radi golega oprsja muze nad Prešernovim 
kipom. Dve leti so jo zvečer pokrivali z ode-
jo, da se ponoči med njo in Prešernovim ki-
pom ne bi kaj zgodilo, zjutraj pa odkrivali. 

...da fasada Narodne univerzitetne knjižni-
ce mojstra Plečnika s svojo rdečo opeko 
asociira na kraško zemljo, beli kamni v uni-
katnem pročelju knjižnice pa na skale, ki so 
značilni za Istro, odkoder izvirajo Plečnikovi 
starši. 

Morda niste vedeli    .............................................................
...da Mestna hiša v baročnih arkadah skri-
va vodnjak Francesca Robbe, za katerega 
je dobil navdih v grški legendi o lepem, a 
vase zagledanem Narcisu, po katerem se 
vodnjak tudi imenuje.

...da zmaji na Zmajskem mostu pomigajo 
z repi, če gre mimo devica. A menda se kaj 
takega že nekaj časa ni zgodilo. 

...da se je v baročne oltarje staroljubljan-
skih cerkva zagledal sam Napoleon in jih 

ukazal prepeljati v Pariz. Na srečo so morali 
Francozi tako na hitro zapustiti Ljubljano, 
da so oltarji ostali pri nas.

...da je bil Grand Hotel Union ob svoji izgra-
dnji leta 1905 največji hotel v Avstroogrski 
in prva stavba s centralno kurjavo, telefo-
nom in dvigalom. 

Več neznanih zanimivosti o Ljubljani si lahko 
preberete v brošuri Zavoda za turizem Lju-
bljana, ki bo izšla v začetku prihodnjega leta.

RECEPT ROBERTA POBEŽINA IZ JP ENERGETIKA

To ni tiste vrste recept za božični kolač, pri katerem je pomembno, da kar 
naprej preverjaš, če je konjak/viski še dovolj dober, da bi ga umešal med 
sestavine; čeprav je tisti recept čisto zabaven, je treba potem kolač kupiti v 
trgovini in, če za nič drugega, smo prikrajšani vsaj za trenutke, ko med peko 
kolača tako čudovito diši po celi hiši.

Za kolač premera 25 cm je potrebno:
 
375g zmehčanega masla
375g rjavega sladkorja (močnega, grobega oku-
sa, denimo temni Muscovado sladkor)
6 jajc
375g moke
1kg različnih vrst rozin
200g kandiranih limoninih lupinic
200g kandiranih pomarančnih lupinic
pol žličke soli
pol žličke sveže nastrganega muškatnega orešč-
ka
pol žličke pimenta
6 žlic dobrega konjaka

Pred začetkom sestavine pol ure prej posta-
vimo iz hladilnika, da se ogrejejo na sobno 
temperaturo. Modelček za kolač namasti-
mo s tanko plastjo masla in ga obložimo s 
papirjem za peko. Z mešalnikom na metlice 
penasto umešamo maslo s sladkorjem, eno 
po eno dodamo še jajca. Posebej v moko 
vmešamo sol, piment in muškatni orešček 
ter vse skupaj vsaj dvakrat presejemo, da se 
sol in začimbe enakomerno zmešajo z moko. 
Tako pripravljeno moko v treh odmerkih 
vmešamo v masleno mešanico. Pri zadnjem 
dodajanju moke lahko začne mešalnik že ja-
mrati, zato testo do konca zmešamo s kuhal-
nico. Nato dodamo rozine in kandirano sad-
je, čisto na koncu pa še konjak (dober je tudi 
viski, celo rum!) - in ja, lahko se poskusi, če je 
še dober :). Testo zdevamo v modelček, tako 

da je na sredi narejena vdolbina. Pečemo v 
pečici brez ventilacije pri 150 stopinj Celzija 
vsaj tri ure. Proti koncu pečenja vanj zabode-
mo leseno paličico, jo izvlečemo in če se je 
testo ne oprime več, je kolač pečen. Če kolač 
prehitro pridobiva barvo, ga pokrijemo z alu 
folijo, ampak to izkušeni že vedo. Ko je kolač 
pečen, je opravljenega šele pol dela! Kolač 
naj bi počival in zorel vsaj en mesec, v tem 
času se razvijeta prava aroma in okus ( zato 
ta recept uporabite šele prihodnje leto!!!). 
Pečen kolač zavijemo v prtič, ki ga poškropi-
mo s  konjakom/viskijem/rumom. Zavitega 
položimo v posodo, ki jo lahko tesno zapre-
mo, zraven dodamo dva ali tri sveže jabolč-
ne krhlje. Enkrat na teden posodo odpremo, 
prtič spet rahlo oškropimo s konjakom in 
zamenjamo krhlje s svežimi.
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Dogodki v decembru .....................................................

Frozen Festival pomladi – serija glasbenih in vizualnih dogodkov, različne lokacije, od 6. do 14. decembra

Pri vrtnici – igralne urice, Hostel Celica, 7., 14. in 21.12. od 16.30 do 17.45 ure

1. Bienale slovenske neodvisne ilustracije – več dogodkov, različne lokacije, še do 12.1.2008

Eroika (Slovenija) – pop koncert, Cankarjev dom, 12. in 17.12. ob 20. uri 

Projekt ureditve Špice, brvi čez Gradaščico in paviljona na Gospodarskem razstavišču – arhitekturna razstava, Mestna hiša (Magistrat,

Rotovž), od 12.12.

Karlo Medjugorac in Žiga Testen: Žiga in Karlo rišeta nemogoče – Vinoteka & café galerija Maximal Breg 2, od 13.12.

Dan D (Slovenija) – rock koncert, Orto bar, 13.12. ob 22. uri

Milonga del Alma – večer argentinskega tanga, KavaČaj, 15.12. ob 22. uri 

Ana Pusar Jerič, sopran, Jelena Boljubaš, klavir (Ukrajina) – klasična glasba, Mestna hiša (Magistrat, Rotovž), 17.12. ob 20. uri

Prljavo kazalište (Hrvaška) – rock koncert, Dvorana Media Park, 19.12. ob 21. uri

S. Makarovič: Sapramiška – lutkovna predstava, Lutkovno gledališče Ljubljana, 19.12. ob 17. uri, 29. in 30.12. ob 11. in 17. uri ter 31.12. ob 11. uri

IDMC Gospel (Velika Britanija) – zborovska glasba, gospel, Stolnica (Cerkev Sv. Nikolaja), 22.12. ob 20. uri

Magnifico Grande finale – pop koncert, Hala Tivoli, 23.12. ob 20. uri 

P. I. Čajkovski: Hrestač, božična zgodba – baletna pravljica v izvedbi SNG Opera in balet Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 26., 27. in 29.12. 

ob 19.30 uri, 28.12. ob 18. uri

Cirque Éloize & Teatro Sunil (Kanada/Švica): Megla / Nebbia – cirkuška predstava, Cankarjev dom, vsak dan od 26. do 30.12. ob 19.30 uri, 

31.12. ob 20. uri 

Anja Bukovec z gosti – klasična glasba, jazz, šansoni, Grand hotel Union Executive, 27.12. ob 20. uri

Miro Potočnik: Skrivnosti Ljubljanice – fotografska razstava na desnem bregu Ljubljanice med Čevljarskim mostom in Tromostovjem, do 31.12.

Dogodki v februarju .........................................................

Chris Rea (ZDA) – pop rock koncert, Dvorana Tivoli, 5.2. ob 20. uri

Beng, beng, umri – gledališka predstava za mlade, Festivalna dvorana, 11.2. ob 10. uri 

Zoran Predin: Koncert za zaljubljene – pop koncert, Cankarjev dom, 12.2. ob 19.30 uri

2. mednarodni festival gorniškega filma – Cankarjev dom, od 13. do 16.2.

Natečaj za fotografijo leta revije EMZIN – Cankarjev dom, od 13.2. do 7.3.

Rdeči večer: Ples ljubezni, strasti in tanga – Festivalna dvorana, 15.2. ob 21. uri

Big Band RTV Slovenija & Peter Erskine, bobni (ZDA) – jazz koncert, Hotel Mons, 16.2. ob 20. uri 

SNG Opera in balet Ljubljana: Yin & Yang – baletni večer, Cankarjev dom, 25.2 ob 19.30 

Nostalgija 60-ih, 70-ih, 80-ih let – ples, Festivalna dvorana, 29.2. ob 21. uri

Panorame Plečnikove arhitekture – fotografije Stane Jeršič & Barbara Jakše Jeršič, Park Tivoli, do 20.3.

........................................................... Dogodki v januarju

Skrivnosti gozda – interaktivna razstava, Prirodoslovni muzej Slovenije

Spodbujanje kreativnosti – medgeneracijska likovno-ustvarjalna delavnica, Dom občanov Nove Fužine, 8.1. ob 15. uri

Sveta družina v naše družine – razstava jaslic, Zavod Sv. Stanislava, še do 10.1.

Slovenska noč – večer slovenskih popevk in domačnosti, Festivalna dvorana, 11.1. ob 21. uri

Zgodbe z dvorišča – re-dizajn slovenskih etno igrač, Slovenski etnografski muzej, še do 13.1.

2. slovenski Forum inovacij – Cankarjev dom, 17. in 18.1.

Fabula – festival zgodbe, Cankarjev dom, od 21.1. do 16.2.

Liga prvakov odbojka moški – ACH Volley DINAMO Moskva, Hala Tivoli, 23.1. ob 20.15 uri

Godalni kvartet Guarnieri (ZDA) – klasična glasba, Slovenska filharmonija, 24.1. ob 19.30 uri

Orientalski ples: Ples bokov, eksotika vzhoda – Festivalna dvorana, 25.1. ob 21. uri

Big Band RTV Slovenija: Etno- Slovenske ljudske v jazzovskih priredbah – Cankarjev dom, 27.1.

Lara Janković – šansoni za otroke, Festivalna dvorana, 31.1


