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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

foto: RUDI KOTNIK

Spoštovane sodelavke, cenjeni sodelavci!

Dnevi, ki so za nami, so nam pokazali, kakšno uničujočo moč ima narava; to so bili dnevi, ko smo se boleče 
zavedli, kako lahko v trenutku izgubimo vse. So pa bili tudi dnevi, ko smo znova dokazali, da smo takoj pri-
pravljeni pomagati ljudem v stiski, ko se je pokazala naša solidarnost, sodelovanje, sočutje in nenazadnje, 
spoštovanje do vseh, ki so v poplavah, ki so prizadele Bosno in Hercegovino, Srbijo ter Hrvaško, izgubili vse.

Človekoljubnost ljudi okoli mene je bila in je še neizmerna. Opazoval sem, kako so posamezniki in organiza-
cije z neverjetnim zagonom takoj organizirali pomoč ljudem, ki so jih prizadele tisočletne vode, koliko ener-
gije so vložili v to, da jim bodo čim prej poslali stvari, ki jih nujno potrebujejo za golo preživetje, za ohranitev 
osnovnega človeškega dostojanstva. In opazoval sem, kako hitro so se stkale pristne vezi med ljudmi, ki jih 
je vodila le ena misel: POMAGATI SOČLOVEKU!

Tudi na Mestni občini Ljubljana smo takoj ponudili pomoč in prve ekipe naših sodelavcev, pripadnikov Gasil-
ske brigade Ljubljana in članov Prostovoljnih gasilskih društev Bizovik, Barje in Črnuče so v Bosno in Herce-
govino ter Srbijo odpotovale takoj po uničujočem divjanju narave. Prve dni so s čolni skrbeli za razvoz hrane, 
vode in drugih nujnih življenjskih potrebščin do prebivalcev, ki jih je voda odrezala od sveta. Čez približno 10 
dni je na prizadeto območje odšlo še 58 pripadnikov naše Javne gasilske službe in Oddelka za zaščito, reše-
vanje in civilno obrambo, pridružili pa so se jim tudi sodelavci JP Vodovod - Kanalizacija. Odšli ste z 22 vozili. 
Pogled na vas je bil res izjemen! Vsakemu izmed vas sem neizmerno hvaležen in ponosen sem, da sem župan 
mesta s tako velikimi ljudmi!

Sam sem bil ves čas v stiku z mesti na poplavljenih območjih, saj so med njimi tudi naša pobratena mesta. 
Želel sem pomagati! Takoj in zdaj! Tudi zato sem na člane naše velike mestne družine naslovil poziv k pomoči 
in niti za trenutek nisem podvomil, da ga ne bi sprejeli. Med drugim smo odprli poseben podračun, na kate-
rem se zbira finančna pomoč. Precej naših sodelavcev in naša podjetja so se takoj izkazali tudi z nakazili. 
Račun je še vedno odprt in vabim vas, da se tudi vi, po svojih močeh, pridružite vsem, ki so že pomagali.

Hkrati so se name obračali ljudje z vprašanji, kako lahko pomagajo in padla je ideja o velikem dobrodelnem 
koncertu na Kongresnem trgu, kjer bi za žrtve poplav moči združili glasbeniki držav s področja nekdanje Ju-
goslavije. Akcija je stekla hitro, vsi so bili polni idej, delovne vneme, zanos je bil neverjeten, nihče ni mislil 
nase, nihče ni rekel »ne«, vsi smo stremeli k skupnemu cilju – pomagati ljudem. Skratka, meja vseh sodelu-
jočih je bila le nebo.

Vsi, ki so sodelovali pri organizaciji koncerta, so to počeli popolnoma brezplačno, in tudi zaradi tega je ta 
dogodek tako poseben! Neponovljiv!

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci!

Pravijo, da je v vsakem hudem tudi nekaj dobrega. In če to drži, potem je v tej naravni katastrofi dobro le to, 
da je iz nas potegnila vse tisto, na kar v vsakdanjem življenju (pre)večkrat pozabimo: medsebojno spoštova-
nje, sočutje, tovarištvo, sodelovanje, solidarnost, pogum, prijateljstvo in pomoč sočloveku v stiski.

Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali. Hvala vsem, ki ste kupili vstopnico za koncert na Kongre-
snem trgu; vsem, ki ste prinesli materialno pomoč; vsem, ki ste nakazali finančna sredstva! Verjamem, da te 
izkušnje ne bo pozabil nihče izmed nas!

Zoran Janković,
župan Mestne občine Ljubljana

foto: NIK ROVAN

Številka posebnega podračuna MOL: SI56 0126 1010 0000 114, SWIFT: BSLJSI2X, 
Koda namena CHAR, sklic: SI18 75604-2992060-90000114.
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SPREMLJANJE 
MNENJA SKOZI ČAS
Ker želimo dobiti pogled uporabnikov na 
podjetja in njihove dejavnosti, v Javnem 
holdingu Ljubljana in javnih podjetjih Vo-
dovod-Kanalizacija, Energetika Ljubljana, 
Ljubljanski potniški promet, Snaga, Žale 
ter Ljubljanska parkirišča in tržnice že vrsto 
let izvajamo kontinuirano raziskavo Panel. 
Panel je oblika raziskovanja, ki na stalnem 
vzorcu anketiranih in deloma z istimi vpra-
šanji, v daljšem časovnem obdobju spremlja 
odnos posameznikov do različnih tem. Izva-
ja se štirikrat letno na vzorcu posameznikov, 
ki prebivajo na območju Ljubljane in po spo-
lu, starosti in izobrazbi predstavljajo tipič-
ne Ljubljančanke in Ljubljančane. Rezultati 
raziskovanja nam koristijo pri ugotavljanju 
smernic razvoja. Ne glede na to, kakšni so 
rezultati, pozitivni ali negativni, prinašajo 
informacije, ki tako vodilnim, kot ostalim 
v podjetjih, lajšajo posamezne odločitve. Z 
vključitvijo Panela v sklop informacij, ki se 
upoštevajo pri odločanju, se podjetja lahko 
še bolj približajo uporabniku in pozitivno 
vplivajo na njegovo zadovoljstvo.

Veliko idej in predlogov izboljšav, ki se rodijo 
v podjetjih, se pred izvedbo preveri še med 
anketiranci v Panelu, dostikrat pa rezultati 
nakažejo smer, v katero se mora podjetje ali 
njegova storitev razvijati. Vsi zagotovo do-
bro poznate prijetne gastronomske temat-
ske prireditve na Pogačarjevem trgu, ki jih 
organizira JP LPT. Podatek, da se kar 91,2 
% vprašanih anketiranih strinja, naj organi-
zator s prireditvami nadaljuje, je zgovoren 
dokaz, da je podjetje razvilo koncept, ki so 
si ga uporabniki želeli. Panel pa je več kot 
primeren tudi za preverjanje in analiziranje 
mnenj anketirancev o posameznih načrto-
vanih spremembah v okviru storitev pod-
jetja. Podatek, da kar 77,3 % anketiranih še 
zmeraj želi prejemati račun za storitve v ku-
verti po navadni pošti, vsekakor nakazuje, 
da hitra uvedba e-računa za uporabnike ni 
sprejemljiva. Rezultati Panela so velikokrat 
potrditev, da smo na pravi poti, velikokrat 
pa sodelavkam in sodelavcem predstavljajo 
dodatno motivacijo, da svoje delo še naprej 
opravljajo zagnano, oziroma, da nadgradijo 

TINA BERČIČ in JUSTINA SIMČIČ

MNENJE MEŠČANOV, UPORABNIKOV NAŠIH STORITEV, JE DRAGOCENO IN POMEMBNO PRI OBLIKOVA-
NJU NAŠIH STORITEV IN S TEM MESTA PO MERI LJUBLJANČANK IN LJUBLJANČANOV. V JAVNEM HOLDIN-
GU LJUBLJANA, LJUBLJANSKIH JAVNIH PODJETJIH IN MESTNI OBČINI LJUBLJANA REDNO PREVERJAMO 
MNENJA UPORABNIKOV IN MEŠČANOV TER JIM PONUJAMO RAZLIČNE MOŽNOSTI, SKOZI KATERE LAHKO 
IZRAZIJO SVOJE PREDLOGE, ŽELJE ALI POTREBE. PRISLUHNEMO JIM V NAJVEČJI MOŽNI MERI, VESELI PA 
SMO TUDI VSAKE KONSTRUKTIVNE KRITIKE, KI NAM DAJE PRILOŽNOST ZA RAST IN MOŽNOST, DA SVOJE 
DELOVANJE ŠE IZBOLJŠAMO. 

Urbana tarča

VSAKO MNENJE ŠTEJE

storitve, ki se bodo pri prihodnjem merjenju 
odražale v boljšem rezultatu. 

Če želimo, pozitivne zgodbe in spodbudne 
rezultate najdemo povsod. Tudi v Panelu. 
Nekaj zanimivih sledi v spodnjih vrsticah. 

Na vprašanje »Ali imate razlog za pritožbo 
na podjetje JP LPT, za storitve, ki se na-
našajo na dejavnost tržnic?« je z "ne" spo-
mladi 2013 odgovorilo 90,5 % anketiranih, 

jeseni 2013 87,7 % , spomladi letos pa kar 
100 % sodelujočih v raziskavi.  

Na vprašanje »Ali obstajajo razlogi, zaradi 
katerih bi se pritožili nad delovanjem pod-
jetja Žale?«, so letos spomladi uporabniki 
kar v 95 % odgovorili z "ne", strokovnost 
sodelavcev pa na lestvici od 1 do 5 ocenili z 
visoko oceno 4,39 (raziskava julij 2013). Ka-
kšna se uporabnikom na splošno zdijo po-
kopališča v upravljanju MOL, so pri ocenah 
od 1 do 5 le-te ocenili z visoko oceno 4,14.

Spodbuden je tudi rezultat, da le 17,9 % 
uporabnikov za potovanje v mesto upora-
blja osebni avtomobil, ostali hodijo peš, 
s kolesom ali z avtobusom. Slednjih je kar 
51,2 % (raziskava januar 2014). Z veseljem 
pa računamo še na tistih 26,5 %, ki so na 
vprašanje »Ali boste sedaj, ko je center 

mesta zaprt za osebni promet, večkrat 
uporabljali javni prevoz?« odgovorili z "da". 
V merjenju, ki je bilo izvedeno marca letos, 
so anketiranci zadovoljstvo s storitvami LPP 
na lestvici od 1 do 5 v povprečju ocenili s 3,9. 

Kar 90,9 % anketirancev je lani jeseni pove-
dalo, da nima nobenih razlogov za pritožbo 
pri storitvah Energetike Ljubljana. Pri proce-
su pripojitve TE-TOL k Energetiki Ljubljana 
smo uporabnike povprašali za mnenje pri 

navajanju učinkov pripojitve. Uporabniki so 
v največji meri navajali »večjo učinkovitost 
in zanesljivost oskrbe«, v visoki meri pa tudi 
»optimizacijo poslovanja«.

Julija 2013 smo uporabnike spraševali o za-
dovoljstvu z možnostjo zbiranja papirja in s 
pogostostjo odvoza in kar 71,4 uporabnikov 
je bilo z omenjenim zadovoljno. Marca 2013 
smo uporabnike Snage  vprašali ali so zado-
voljni, ker embalažo lahko po novem odla-
gajo v zabojnike pred svojo hišo, in 91,8 % 
uporabnikov je odgovorilo z "da".

Uporabniki so ugled podjetja JP Vodovod-
-Kanalizacija v merjenju letos spomladi na 
lestvici od 1 do 5 ocenili s povprečno vredno-
stjo 3,68, kljub temu, da 29,7 % vprašanih ne 
pozna okoljsko usmerjenih ozaveščevalnih 
akcij podjetja.
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ODPRTA  
KOMUNIKACIJA
Mestna občina Ljubljana je z Dnevi odprtih 
vrat župana in interaktivno spletno storitvijo 
Pobude meščanov, meščanom ponudila mo-
žnost aktivnega sodelovanja pri oblikovanju 
in razvoju Ljubljane. 

Odsek za pobude meščanov, ki deluje v okvi-
ru Kabineta župana, vsak prvi torek v mese-
cu organizira Dan odprtih vrat župana. Na ta 
dan je župan Zoran Janković meščankam in 
meščanom na voljo za pogovor. Zaradi veli-
kega zanimanja dan odprtih vrat  v zadnjem 
času poteka kar dva dni na mesec, župan pa 
v povprečju sprejme od 150 do 180 ljudi. Od 
leta 2008 do konca leta 2013 je tako sprejel 
že več kot 12.000 meščanov. 

Prenovljena Ljubljana ponuja nove možnosti za 
zadovoljstvo.

Obiskovalci županu najpogosteje zastavljajo 
vprašanja, povezana z ureditvijo komunalne 
infrastrukture, skrbjo za varstvo okolja in 
urejanjem javnih površin. Župan prejme tudi 
veliko predlogov sprememb oziroma dopol-
nitev prometnih režimov, neuslišanih prošenj 
za  izbris kazni za prekrške, v zadnjem času 
pa so pogoste tudi pohvale za postavljene 
parkomate. V času sprejemanja Občinskega 
prostorskega načrta je bilo izjemno veliko 
vprašanj tudi s tega področja. Predmet 
pogovorov so tudi nepremičninske zadeve, 
velikokrat gre pri vprašanjih za urejanje 
lastninskih zadev, funkcionalnih površin in 
neurejenost etažne lastnine,... Meščani se za-
nimajo tudi za odkup  manjših delov zemljišč 
in ugodne najeme lokalov oziroma poslovnih 
prostorov za neprofitna društva in zavode.

Veliko časa župan nameni razgovorom  z 

meščankami in meščani v stiski, med kat-
erimi prevladujejo  stanovanjske stiske 
družin in posameznikov, vse več pa je tudi 
primerov nezmožnosti plačevanja stroškov 
najema in obratovanja, kar posledično pri-
vede do deložacij in prošenj za  zamenjave 
v  manjša stanovanja.  V zadnjem času se 
povečuje tudi število meščanov, ki se k 
županu zatekajo po nasvete, kako do za-
poslitve. 

Županu je vsakič predstavljenih veliko idej, 
predlogov in projektov s področja kulture, 
prometa, turizma in kakovosti bivanja 
v mestu, kar potrjuje, da meščankam in 
meščanom ni vseeno za naše mesto. Imajo 
ga radi, zato želijo po svojih močeh prispe-
vati h kakovostnejšemu bivanju, pri čemer se 
zavedajo, da lahko s skupnimi prizadevanji  
odpravimo marsikatero  na videz malo, a 
pomembno oviro, in z malo dobre volje in 
sredstvi marsikaj spremenimo na bolje. 

Četudi so razgovori kdaj tudi manj prijetni 
in Mestna občina Ljubljana glede na svoje 
pristojnosti težko neposredno pomaga, 
marsikomu razgovor z županom vliva upan-
je in hvaležnost, saj  jim je bil pripravljen 
prisluhniti. 

Vsi navedeni rezultati in še številni drugi so 
dobrodošli kazalniki pri iskanju rešitev, ki bi 
se čimbolj približale zadovoljnim uporabni-
kom.

Obisk na Dnevu odprtih vrat 
lahko najavite na telefonskih 

številkah 

01/306 12 82
 01/306 10 65 

ali 01/306 11 67
e-naslov: pobude@ljubljana.si

foto: ALENKA REBEC
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POBUDE 
MEŠČANOV
Od konca leta 2008 je meščanom na spletni 
strani www.ljubljana.si na voljo interaktivna 
spletna storitev Servis Pobude meščanov. 
Od začetka delovanja servisa so meščanke 
in meščani oddali več kot 9.000 pobud. So-

delavci Mestne uprave odgovorijo na vsako 
pobudo, razen na tiste, ki zaradi neprimerne 
ali žaljive vsebine niso objavljene.

Več kot 12.000 nas je, ki si vsa-
kodnevno prizadevamo, da so 
meščanke in meščani ter obi-
skovalci čim bolj zadovoljni. K 
temu strmimo vsak dan,  zato 
smo toliko bolj veseli tistih, ki 
naš trud prepoznajo, in o njem 
tudi spregovorijo…

Stalna razstava Slovenska zgodovina na 
Ljubljanskem gradu
Razstava z Veliko začetnico. Ljubljančani in 
Slovenci bi si jo morali obvezno ogledati in 
si za to tudi vezi čas!  Čudovita razstava. Naj-
boljša v Sloveniji do sedaj. 

Ljubljanski potniški promet
Spoštovani,
na Vas se obračam kot občan četrtne sku-
pnosti Ljubljana-Center. Ker sem trenutno 
oviran pri hoji, večkrat uporabim možnost 
prevoza od Napoleonovega spomenika do 
tržnice ter tudi do drugih točk na površini, 
kjer vozi vozilo na električni pogon - kavalir.
Z mojim elektronskim sporočilom želim po-
hvaliti ljubeznivost in korekten odnos obeh 
meni poznanih voznikov - gospoda Igorja  in 
gospoda Zorana. Pohvaliti želim tudi odloči-
tev, da takšno vozilo vozi preko celega leta 
po zaprti coni v občini Center.
Želim Vam veliko lepih trenutkov v letu 2014 
in Vas prav lepo pozdravljam, uporabnik LPP. 

Spoštovani,
najlepše se zahvaljujem vozniku avtobusa 
na progi v smeri proti mestu, ki je prispel na 
postajo "Pod kamno  gorico"  10.25 ure. Z 
vnukinjo, staro skoraj tri leta,  sva bili toliko 
oddaljeni, da nikakor ne bi mogli pravoča-
sno priti do avtobusa. Voznik naju je videl in 
počakal.
Nobena reklamna akcija ni boljša, ni bolj 
prepričljiva in čisto zastonj, kot je bil dana-
šnji dogodek. 
Iskrena hvala še enkrat z najboljšimi željami 
v letu 2014, uporabnica LPP

Razstava Slovenska skozi čas
Všeč mi je, da mesto živi, da ulice in trgi do-
bivajo novo podobo, da je vse več zelenja. 
Ne le, da sem v Ljubljani doma, ampak se 
tudi na ulicah počutim kot doma – v dnev-
ni sobi. Rada posedim na nabrežjih Ljublja-
nice, posebej sta mi pri srcu Breg in Špica. 
Priznam, sedišč na Slovenski se še nisem 
navadila, a ko pride drevored, se bom goto-
vo večkrat zadrževala tu. Samo avtomobilov 
nikar ne spustite skozi, ne glede na to, kaj 
njihovi ljubitelji pravijo. Le tako naprej, lju-
bljena Ljubljana. P. S. Upam, da boste raz-
stavo po koncu prestavili tudi kam drugam 
– da bo še naprej na ogled, ker je krasna! 
Ljubljančanka

Imena občank in občanov hranimo v uredništvu.

Pobude meščanov se nanašajo na zelo raz-
lična področja družbenega življenja. Med 
prispelimi pobudami najdemo pobude s 
praktično vseh področij življenja, prevladu-
jejo pa konkretni predlogi oziroma pripom-
be, ki se nanašajo na prometno urejenost 
(parkiranje, zapuščena vozila, poškodovani 
prometni znaki, postavitev hitrostnih ovir), 
pobude s področja urejanja in varstva okolja 
pa se nanašajo predvsem na zapuščena ozi-

Sproščenost poletnega popoldneva na prenovljenem nabrežju Ljubljanice.

roma neurejena zemljišča, na onesnaženost 
ali zaraščenost okolja.

foto: ALENKA REBEC
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NAGRAJEN KORAK ZA ČISTEJŠI ZRAK 
Aktualno

VITA KONTIĆ
foto: NIK ROVAN in ARHIV ETM

»V slogi je moč«, pravijo. Da to drži, se je pokazalo tudi ob Evropskem 
tednu mobilnosti 2013 (ETM) z geslom »Vaš korak za čistejši zrak«, ko 
smo člani odbora Mestne občine Ljubljana za načrtovanje in izvedbo 
ETM pod taktirko podžupanje Jelke Žekar s skupnimi močmi uspešno iz-
vedli dva trajna ukrepa in kar deset celotedenskih aktivnosti ter dvajset 
dogodkov po posameznih dnevih. Ne samo, da smo s tem izpolnili cilje 
te, v svetu najbolj razširjene kampanje za osveščanje o trajnostni mobil-
nosti in spodbujanju hoje, kolesarjenja ter javnega prevoza, temveč smo 
se tudi medsebojno bolj tesno povezali v prizadevanjih za boljšo kako-
vost življenja v Ljubljani in za izboljšanje storitev za meščane – ki jih je 
Evropska komisija pohvalila z nagrado evropski teden mobilnosti 2013. 

Odbor za načrtovanje in izvedbo ETM in Dneva brez avtomobila smo 
ustanovili že ob zagonu kampanje pred 12 leti – za bolj sistematičen pris-
top k načrtovanju tedna mobilnosti in bolj učinkovito izvedbo kampanje. 
Vsako leto delovanje nadgradimo z novimi idejami, dejavnostmi in člani. 
V lanskem odboru, ki ga je kot predsednica drugo leto zapored zavzeto 
vodila podžupanja Jelka Žekar, je bilo 18 članov z različnih področij de-
lovanja iz mestne uprave, javnih zavodov in podjetij, okoljskih orga-
nizacij, agencij in podjetij, povezali pa smo se še z več kot 20 organizaci-
jami zunaj odbora. 

Rdeča nit aktivnosti v okviru ETM je ozaveščanje meščanov in obiskov-
alcev Ljubljane o nujnosti spreminjanja potovalnih navad že od majhnih 
nog, saj smo prepričani, da moramo zavest o trajnostnih oblikah mobil-
nosti utrditi predvsem pri mladih, kjer smo lahko najbolj učinkoviti. Zato 
je v našem programu veliko aktivnosti, namenjenih njim. Posebej je treba 
pohvaliti vsakoletno izjemno angažiranost osnovnih šol in vrtcev, ki ves 
teden sodelujejo v različnih dogodkih. Lani je 29 osnovnih šol in 16 vrtcev 
sodelovalo na kar 250 dogodkih. Sicer smo pripravili številne dogodke 
za vse generacije, od kolesarskih ogledov Ljubljane in pohodov ter dru-
gih dogodkov na prostem, do okroglih miz, razprav, delavnic, razstav in 
predstavitev. Prav timsko delo, pogosto srečevanje in intenzivno komu-
niciranje med člani odbora in drugimi organizatorji dogodkov v ETM so 
vodili do učinkovite izvedbe kakovostnih dogodkov in ukrepov, vrednih 
te prestižne nagrade, ki jo je MOL prejela že drugič (prvo smo prejeli za 
prodorno organizacijo Evropskega tedna mobilnosti 2003). 

"Na to nagrado smo izjemno ponosni. Pomeni dvoje: 
je nagrada za trud, ki ga vlagamo v pripravo učinkovi-
tega ETM in trajnostne mobilnosti nasploh, ter hkrati 
velik izziv, da bomo v prihodnje še boljši. Nagrada ima 
za nas tudi globlji pomen in veliko sporočilno vrednost, 
saj potrjuje, da smo na pravi poti", je ob prevzemu na-
grade 24. marca v Bruslju povedala podžupanja Jelka 
Žekar.

Na odmevnem dogodku, Diham ples,  je s pomočjo Kazine na Prešernovem 
trgu zaplesalo okoli 1800 otrok iz ljubljanskih osnovnih in srednjih šol. 

Oba trajna ukrepa, izvedena v okviru ETM – omejitev osebnega mot-
ornega prometa na nekoč osrednji prometnici in uvedba zaprtega 
električnega vozila za brezplačno vožnjo po razširjenih območjih za 
pešce Kavalir 3 – veliko prispevata k uresničevanju ciljev nove, trajnostno 
usmerjene Prometne politike MOL. Na delu Slovenske ceste smo poleg 
klasičnih meritev stanja zraka in hrupa merili tudi koncentracijo črnega 
ogljika, ki neposredno izhaja v zrak z izpuhi iz motornih vozil. Ta se je 
zmanjšala za presunljivih 58 %. 

V Mestni občini Ljubljana delamo ZA občane in Z njimi – saj smo 
prepričani, da z vključevanjem javnosti prispevamo k boljšim rešitvam 
za vse. Tako smo tudi ob preureditvi Slovenske ceste postavili info točko, 
kjer smo zbirali mnenja – prejeli smo 92 % pozitivnih odzivov. To je eden 
od njih, ki nazorno prikazuje spodbuden odziv:
»Med vožnjo z avtobusom je začela sopotnica tarnati: »Kaj so pa naredili! 
Zdaj se pa z avtom sploh ne da več peljati po centru mesta.« Odvrnil sem: 
»Gospa, večina nas je revežev in itak nimamo avta.« Pa se ji je posvetilo: 
»Saj ga jaz tudi nimam. Res je bolje za nas, lepše in varnejše …« Na žalost 
večinoma (in to vsi) najprej opazimo slabo plat medalje. Je pa tokrat do-
bra plat res dobra! Le tako naprej, Ljubljana!«

In tako bomo tudi nadaljevali – Odbor za načrtovanje in izvedbo ETM 
2014 je namreč že sestavljen in pripravljen na nove izzive. 

Podžupanja Jelka Žekar je ob prevzemu nagrade evropski teden mobilnosti 
2013 v Bruslju (na sliki z evropskim komisarjem za okolje Janezom Potočni-
kom) pohvalila vse sodelujoče, brez katerih zmaga ne bi bila mogoča. 
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SIMONA BERDEN, KRISTINA INA NOVAK  
foto: ARHIV MOL

Že sama odločitev za kandidaturo je zahteven 
korak, ki zajema pripravo in obdelavo ve-
likega števila podatkov ter usklajevanja. Za-
njo se  odločijo mesta s posebnimi trajnostnimi 
dosežki, zato je boj med prijavljenimi mesti 

»Smo ena redkih evropskih prestolnic, kjer lahko še vedno pijemo naravno 
pitno vodo, ponosni smo na vedno višji delež recikliranja in inovativnih pod-
zemnih zbiralnikov, kar priznavajo tudi strokovnjaki iz tujine, širitev območja 
za pešce ter izboljšanje voznega parka naših mestnih »zelencev«. Seveda so 
to le nekatere konkurenčne prednosti, saj je veliko drobcev, ki prispevajo h 
kakovosti življenja v mestu, s katerimi bomo nadaljevali tudi v prihodnje.«  

LJUBLJANA SE JE UVRSTILA V FINALE BOJA ZA ZELENO PRESTOLNI-
CO EVROPE 2016. KONČNA PREDSTAVITEV FINALISTOV BO 23. JUNIJA 
2014 V KOPENHAGNU IN ŽE DAN KASNEJE BO JASNO, KATERO MESTO 
SE BO PONAŠALO S TEM LASKAVIM NAZIVOM! 

Podžupanja Tjaša Ficko z ekipo je že drugo leto 
zapored Ljubljano popeljala med finalna mesta 
Zelene prestolnice Evrope. Na fotografiji v družbi 
predstavnikov finalnih mest in evropskega ko-
misarja Potočnika, ki so se potegovala za naziv 
Zelena prestolnica Evrope 2015. 

Ljubljana je v pričakovanju razglasitve 
Zelene prestolnice Evrope 2016. 

vsako leto zelo napet vse do končne razglas-
itve. Že druga zaporedna uvrstitev Ljubljane 
med finaliste je posebno priznanje Evropske 
komisije, spodbuda in potrditev, da se Lju-
bljana razvija v pravo smer, da sodelavci  velike 
mestne družine vsako leto bolje skrbimo za 
okolje, trajnostni razvoj ter kakovost življenja 
v našem mestu. 
Priprave na zaključno predstavitev so inten-
zivne, saj je skoraj nemogoče zgolj v nekaj 
minutni predstavitvi našteti vse, kar smo do-
brega in trajnostnega že naredili ter kakšne 
načrte imamo v prihodnosti. Komisiji želimo 
predstaviti tiste dosežke, vidike in vizijo, ki 
jo bodo prepričali, da je Ljubljana lahko vzor 
vsem evropskim mestom. 
Uvrstitev v finale pomeni priznanje za naše 
dosedanje delo, hkrati pa nam omogoča prim-
erjavo z drugimi evropskimi mesti. Veseli smo, 
da je Ljubljana finalistka v konkurenci mest, ki 
veliko vlagajo v trajnostni razvoj, in nas tudi na 
tak način spodbuja k izmenjavi dobrih praks. 

Posebej se na predstavitev pripravljajo tudi 
člani delegacije, ki bodo v danski prestolnici 
predstavili najvidnejše dosežke. Hkrati bo to 
tudi priložnost odgovoriti na vprašanja članov 
žirije, ki jo bodo sestavljali visoki predstavniki 
Evropske komisije, Evropskega parlamenta, 
Odbora regij, Evropske agencije za okolje, Lo-
kalnih oblasti za trajnostni razvoj in Evropskega 
urada za okolje.  

RAZPISI ZA NOVA STANOVANJA
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je na spletnih 
straneh JSS MOL (www.jssmol.si) in MOL (www.ljubljana.si) ter na 
oglasni deski JSS MOL na Zarnikovi 3, objavil:
 
-   16. javni razpis za dodelitev okvirno 400 neprofitnih stanovanj 
v najem, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2015, 2016 in 2017. 
Pogoji in kriteriji za kandidiranje prosilcev so navedeni v razpisu. Rok 
za oddajo vloge je do vključno 30. 6. 2014.

-   tri razpise, za katere so predvidena skupna sredstva v višini 
300.000,00 €, in sicer: 
      -   Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega 
lastništva kot javno-zasebnega partnerstva, namenjen interesen-
tom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in lahko pri nakupu lastnega 
stanovanja na prostem trgu vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po 
modelu deljenega lastništva. V okviru razpisa lahko prosilci skupno z 
JSS MOL kupijo stanovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v razmer-
ju 60 % prosilec, 40 % JSS MOL. Prosilec nato v roku 15 let od JSS 
MOL odkupi preostali delež stanovanja, v vmesnem času pa plačuje 
za uporabo solastniškega deleža JSS MOL mesečno nadomestilo.
             -   Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne 
služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente, 
namenjen prosilcem, starim vsaj 65 let, ki so stanovanje pripravljeni 

prodati JSS MOL zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob pro-
daji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna nepreno-
sljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec 
stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki pro-
dajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za nad-
aljnjo uporabo stanovanja.
              -   Javni razpis za stanovanjska posojila JSS MOL za rekonstruk-
cijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah, namenjena prosilcem, 
ki izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukci-
jo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v 
večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi, starejši od 20 let. 

Razpisi se bodo izvajali do porabe skupnih sredstev po vrstnem redu 
vložitve popolnih vlog, vendar najkasneje do 15. 9. 2014 pri Javnem 
razpisu za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva oziroma 
do 30.9.2014 pri Javnem razpisu za stanovanjska posojila in Javnem 
povabilu za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti 
stanovanja.

Obrazec vloge, s katerim se prosilci lahko prijavijo na posamezen raz-
pis, je na voljo v recepciji JSS MOL ter v elektronski obliki na nave-
denih spletnih straneh. 
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PROSTOR ZA USTVARJALNE!

»S tem, ko se povezujemo preko 
kulturnega ustvarjanja, lažje ko-
municiramo in se dogovarjamo 
tudi na službenem področju, saj 
je veliko lažje poklicati in se po-
govoriti ter najti skupno rešitev z 
nekom, ki ga poznaš skozi nefor-
malno druženje.«

NINA ŠIBIČ    
foto: OSEBNI ARHIV in MIHA FRAS

Sodelavci Mestne uprave MOL se že 15 let 
združujejo v ljubiteljski kulturni skupini Ob 
Robbu. Njihove raznovrstne umetnine smo si 
precej časa lahko vsako leto ogledovali na raz-
stavah v Mestni hiši, kjer so vsem sodelavcem 
ter obiskovalcem na ogled postavili svoja dela z 
najrazličnejših področij umetnosti, od  slikarstva, 
kiparstva, izdelave nakita, keramike, fotografije, 
literature, poezije, petja pa vse do povezovanja 
prireditev. V zadnjih letih so njihove aktivnosti 
malček zastale, saj se je precej članov upokojilo. 
Čeprav še vedno ostajajo aktivni v skupini Ob 
Robbu, pa je čas za nove obraze, nove talente, 
nove umetnike, novo energijo!

MED SODELAVCI MESTNE UPRAVE SE ZAGOTOVO SKRIVA VRSTA 
UMETNIŠKIH DUŠ, KI V SVOJEM PROSTEM ČASU USTVARJAJO UMET-
NINE VSEH VRST IN OBLIK! ZAKAJ SE NE BI TUDI VI PRIDRUŽILI SKU-
PINI OB ROBBU, SI IZMENJAVALI IZKUŠNJE IN MNENJA O UMETNOSTI 
OZIROMA VAŠEM HOBIJU, HKRATI PA SVOJE IZDELKE POSTAVILI NA 
OGLED V MESTNI HIŠI! VSI PRAV LEPO VABLJENI V LJUBITELJSKO KUL-
TURNO SKUPINO MESTNE UPRAVE MOL OB ROBBU!

Irma Oblak, sodelavka Oddelka za predšolsko 
vzgojo in izobraževanje, je obuditev in 
nadgradnjo skupine vzela v svoje roke in skupaj 
s sodelavko Inšpektorata MOL Polono Lesjak 
vse, ki jim v prostem času na plano pokukata 
umetniška ali kreativna žilica, vabita, naj se 
pridružijo MOL-ovim umetnikom! 

»Prepričana sem, da je med našimi sodelavci 
še veliko takih, ki imajo umetniške hobije in 
vse vabim v našo družbo! Naša vrata so široko 
odprta in prepričana sem, da jih veliko izmed 
njih potrebuje čisto malo spodbude in pogu-
ma, da svojo nadarjenost prvič pokažejo skozi 
svoje izdelke. Prva predstavitev umetnine je 
nekaj zares posebnega in občutki ob tem, ko 
ti nekdo reče: »Uau, tole je pa zares dobro!« 
so neponovljivi!«, pravi Irma Oblak in ob tem 
začne obujati spomine na njeno prvo »razstav-
no« izkušnjo v Mestni hiši. »Če me sodelavec 
takrat ne bi spodbudil, verjetno še danes ne bi 

doživela izkušnje razstavljanja«, pravi in doda, 
da zato zdaj tudi ona spodbuja svoje sodelavce 
in jih vabi k sodelovanju v skupini. 

Tudi če vam razstavljanje zaenkrat predstav-
lja še prevelik izziv, je skupina Ob Robbu pravi 
naslov, saj skupaj z obuditvijo skupine želijo po-
leg vsakoletne razstave obuditi tudi povezanost 
skupine, redna druženja, organizacijo literarnih 
večerov, izmenjave mnenj in izkušenj tako zno-
traj skupine, kot tudi širše, tudi s povezovanjem  
in razstavljanjem v drugih občinah, tako da bo 
lahko prav vsak član skupine aktivnosti prilago-
dil svojim potrebam in željam.  

Kakršno koli ustvarjanje je dobrodošlo!  
Življenje je tako veliko bolj polno in zanimivo, 
predvsem pa ni nevarnosti, da bi se izgubili v 

rutini in dolgočasju!  

Še zbirate pogum? Storite nekaj lepega za svo-
jo dušo in pokličite Irmo Oblak (306 40 19 ) ali 
Polono Lesjak (306 16 57) ter se pridružite naši 

ljubiteljski kulturni skupini Ob Robbu!

Spomin na razstavo skupine Ob Robbu leta 2011.  

Umetnina, s katero se je Irma Oblak na razstavi v 
Mestni hiši predstavila leta 2010. 

Irma Oblak svojo umetniško strast izraža s 
slikanjem na platno z akrilnimi barvami, zelo 
všeč ji je tudi risanje na kamne - prodnike ali 
kamne nepravilnih oblik. Pravi, da ji kamni 
predstavljajo velik izziv in tako nastanejo en-
kratne kombinacije identičnega motiva na 
dveh različnih podlagah; na platnu velikih di-
menzij ter na kamnih. Njene izdelke si bomo 
skupaj z izdelki drugih članov skupine lahko 
ogledali že letos, saj po dveletnem premoru sep-
tembra znova pripravljajo razstavo Ob Robbu v 
Mestni hiši. 

Že zdaj vas vabimo k ogledu, morda bo to tisti 
zadnji kamenček v mozaiku, ki vas bo prepričal, 
da je v skupini Ob Robbu prostor tudi za vas!

NAGRADNA IGRA
Sodelavko Polono Černe z Mestne občine Ljubljana, ki je pravilno odgovorila na marčevsko 
nagradno vprašanje, smo razveselili z bonom za voden ogled po rimski Emoni za dve osebi, 
vas pa vabimo, da odgovorite na tokratno nagradno vprašanje, ki se glasi:
 
Iz česa so sestavljeni možgani? 
a)      Protonov.
b)      Atomov.
c)       Nevronov.

 Odgovore pošljite na e-naslov urban@jhl.si. Nagrajenka ali nagrajenec, ki bo izžreban med 
prispelimi pravilnimi odgovori, bo prejel bon za ogled razstave Možgani – Pogled od znotraj. 
 
S poslanim odgovorom se strinjate, da bosta vaše ime in priimek, v kolikor boste izžrebani, 
objavljena v interni reviji Urban.
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KAVALIRSKA ZMAGA
TINA BERČIČ in JUSTINA SIMČIČ 
foto: TINA BERČIČ in JUSTINA SIMČIČ

LEPOTA LJUBLJANE SE SKRIVA TUDI V DROBNIH 
ZGODBAH. POZITIVNIH ZGODBAH, KI NAGOVAR-
JAJO NA VSAKEM KORAKU IN NIKOGAR NE PUSTI-
JO RAVNODUŠNEGA. VSAK DAN ZNOVA GREJEJO 
SRCA IN BOŽAJO DUŠE MNOGIH, KI OPAZIJO TRUD 
IN POŽRTVOVALNOST LJUDI, KI SKRBIJO, DA JE 
LJUBLJANA PRIJAZNO IN NAJLEPŠE MESTO NA 
SVETU. 

Med zgodbe, brez katerih si centra Ljubljane skoraj ne znamo več 
predstavljati, zagotovo sodijo tudi ljubljanski kavalirji, ki so pred pe-
timi leti začeli meščane in obiskovalce Ljubljane kavalirsko prevažati 
po mestnem središču. Zaradi voznikov, ki z neverjetno predanostjo 
svojemu delu in občutkom za želje potnikov, s katerimi so s posluhom 
za sočloveka zgradili zaupen, prijateljski odnos, je ideja brezplačnega 

Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali z naravno pitno vodo, 
zato Zoran potnike rad povabi, da se odžejajo na ljubljanskih pitnikih. prevoza prerasla v veliko več – čisto posebno zgodbo Ljubljane, ka-

kovosten servis, ki navduši vsakega, ki se jim pusti zapeljati. »Zastonj 
nas boste peljali? To pa je neverjetno! Kaj takega pa še nismo doživeli« 
se čudijo turisti.

Da je kavalirstvo v Ljubljani vsak dan vedno bolj v modi skrbi 8 prija-
znih voznikov Ljubljanskega potniškega prometa, ki od začetka aprila 
do konca oktobra vsak dan med 8. in 20. uro potnike prevažajo na dveh 
odprtih in enem zaprtem kavalirju, ki sicer po mestnem središču vozi 
celo leto.

Svojo kavalirsko zgodbo je med vožnjo po ljubljanskih ulicah tokrat z 
nami delil Zoran Stojinović, ki mu je delo voznika kavalirja pisano na 
kožo. Svoje delo, Ljubljano in potnike, tako turiste, s katerimi se sreča 
samo enkrat, kot tudi redne uporabnike kavalirjev, ima neverjetno rad. 
S svojo energijo, prijaznostjo, entuziazmom in izrednim občutkom za 
ljudi in njihove želje, daje ljubljanskim kavalirjem poseben pečat, pred-
vsem pa svojim sodelavcem dober zgled, kako se stvari streže.

Skupaj z njim smo se zapeljali po poti, po kateri zapelje vsakega, ki si 
želi ogledati naše lepo mesto. V njegovi družbi smo se počutili res kava-
lirsko. Bili smo središče sveta in vse se je vrtelo okoli nas in ljubljene Lju-
bljane, preveval nas je prijeten občutek, da nekdo bere naše misli in se 
z veseljem trudi, da bo vožnja s kavalirjem pustila sled nepozabne izku-Na poti smo se ustavili tudi pred hišo, kjer je živel in ustvarjal dr. France Prešern.

Zoran zelo rad »pockrlja« varovance, ki delajo v gostilni Druga violina.

Irena, koliko me danes pogrešaš?  Toooolikooooo.
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šnje. Izkušnjo prijazne evropske prestolnice, kamor se je veselje vračati. 

Zoran je pravi ambasador Mestne občine Ljubljane, njenih javnih 
podjetij in zavodov, enciklopedija, ki svojim potnikom med vožnjo 
nevsiljivo postreže s kopico zanimivih in koristnih informacij. Pred-
stavi tehnične značilnosti vozila, z rokava stresa zanimive podatke o 
ljubljanskih znamenitostih, ustanovah, ki so vredne ogleda, dogajanju 
v mestu, našteje vse nagrade, ki jih je občina skupaj z javnimi podjetji 
in zavodi za svoje delo prejela v zadnjem času. In potniki navdušeno 
ugotavljajo, da tako prijaznega in urejenega mesta že dolgo niso vide-
li. Resnično smo lahko ponosni in hvaležni, da živimo v tako lepem in 
urejenem okolju, tudi s pomočjo Zorana, ki med vožnjo neopazno po-
bere papirček, ki leži na tleh, in ga mimogrede odda v najbližjem košu 
za odpadke, zraven pa veselo pove: »Živim z mestom, to me hrani.«.  
Z desne Zoranu pomaha simpatična gospodična iz Bara čez cesto. 
»Kako si?«, jo pozdravi Zoran. Gospodična zavzdihne: »Ah, slabe volje 
sem, ker sem nehala delat.« Zanimiv pogled, ni kaj.

Na vožnji so Zorana pozdravljali številni Ljubljančani, ki so z njim stka-
li pravi prijateljski odnos. Zoran je vse pozorno pozdravil po imenu, 
ter nam hitel razlagati: »Vsi nas ves čas opazujejo, če se tega zavedaš, 
enostavno ne moreš delati slabo.« Zoran pa ni pozoren samo do svo-
jih potnikov, tudi varovanci Centra za usposabljanje in delo Ig, ki de-
lajo v gostilni Druga violina, so mu pri srcu. »Enega izmed varovancev 
smo ob njegovem 50. rojstnem dnevu presenetili s kavalirsko vožnjo 
po Ljubljani, z rožico s trga pa rad razveselim varovanke, za katere 
vem, da imajo rade cvetlice.«. Druga violina je projekt socialnega pod-
jetništva, ki zaposluje težje zaposljive. Kosilo postrežejo v prostorih 
na Starem trgu 21.

Med potjo do Gornjega trga Zoran pove, da je najbolj srečen, ko so za-
dovoljni in navdušeni potniki. »Najbolj se mi je v spomin vtisnila fran-

coska turistka, ki v zadregi ni vedela, kako naj se mi zahvali za prijeten 
potep po mestu. Od sreče mi je na lice pritisnila poljubček in rekla: 
»Merci!« In navdušenih nad prevozom, prijaznostjo mesta in kavalir-
jev ni malo. »Najlepše je, ko smo razpoloženi, veseli in dobre volje vsi. 
Tako potniki, kot kavalirji. Ko je navdušenje nad ljubljeno Ljubljano 
in našim servisom veliko, takrat si rečem – Zoran, še ena kavalirska 
zmaga!« To pa lahko dosežeš samo z ekipo pravih ljudi, med katerimi 

so se spletla pristna prijateljstva. »Z Igorjem se zelo dobro razumeva. 
Rada si izmenjava kakšno kavalirsko izkušnjo in na glas razmišljava 
o tem, kaj bi pri svojem delu še lahko spremenila ali nadgradila,« in 
hitro doda, da je za »kavalirstvo« po Ljubljani zelo pomembno, da pri-
deš prijazen že v službo. »Rad dam vse od sebe, vsak dan znova.« In to 
se čuti na vsakem koraku.

Pojdite torej ven, v Ljubljano, uživajte v njenih čudovitih zgodbah. 
Danes je središče Ljubljane odprt javni prostor, številni prenovljeni 
deli ponujajo možnosti in poudarjajo njeno posebno lepoto. Ko se 
gibljemo po mestu, smo povezani. V Ljubljani se lahko družimo ob 
vodi ali v parku, pod arkadami, v atrijih, na trgih in obrežjih. Možnosti 
za druženje in srečevanje sredi mesta vnašajo pestrost v naša življe-
nja. In v življenju ne smemo pozabiti na čas, preživet na prostem, pod 
odprtim nebom in v družbi pravih ljudi… Hvala, Zoran! Pa naj še kdo 
reče, da Ljubljana nismo ljudje. Z veliko začetnico. 

Na Bregu je Zoran turistom predstavil potopne zbiralnice odpadkov in jih povabil v nji-
hovo domačo hišo, Hišo Športa, kjer strežejo najboljšo kavo. Srečali smo tudi  Tatjano, 
lastnico lesene ladjice, s katere se odpirajo drugačni pogledi na Ljubljano. Srečanje 
dveh kavalirjev smo izkoristili za fotografiranje.

Med ljubljanske »cukrčke« zagotovo sodijo ljubljanski kavalirji, ki sladkajo življenja 
tistih, ki se z njimi radi zapeljejo.

Kongresni trg je z razgledom, ki ga ponuja, krasna kulisa za nepozabno fotografijo. 
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POKLON PITNI VODI 
LJUBLJANA JE ENA REDKIH EVROPSKIH PRESTOLNIC, KI SE LAHKO POHVALI Z NARAVNO PITNO VODO 
KAR IZ PIPE. MEŠČANKE IN MEŠČANI TER VSI OBISKOVALCI NAJLEPŠEGA MESTA NA SVETU SMO LAHKO 
ZELO ZADOVOLJNI, DA LAHKO TAKO DRAGOCEN NARAVNI VIR V KOZAREC UJAMEMO ČISTO PREPRO-
STO – ODPREMO PIPO IN IZ NJE PRITEČE LJUBLJANSKI BISER. NARAVNA PITNA VODA IZ PIPE NAMREČ 
NI SAMOUMEVNA POVSOD. ZATO SMO HVALEŽNI ZA TA DRAGOCEN NARAVNI VIR. DA PA JE OSKRBA S 
PITNO VODO NEMOTENA IN ZANESLJIVA, JE POTREBNA USTREZNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA IN 
UIGRANA EKIPA STROKOVNJAKOV RAZLIČNIH PROFILOV. 

»Brez sodobnih tehnologij ne gre, a zanesljivi sodelavci kljub razvoju 
ostajajo eden od nepogrešljivih pogojev za varno in nemoteno obratova-

nje sistemov za oskrbo s pitno vodo.«

BRIGITA JAMNIK     
 foto: URBAN ŠTEBLJAJ in TINA BERČIČ

V Ljubljani je vodovodni sistem plod več kot sto 
dvajset let dela, v katerih so svoj pečat pustile 
številne generacije srokovnjakov različnih teh-
ničnih in drugih strok. Koncept delovanja se v 
celotnem času obratovanja ni pomembneje 
spremenil. Spremenil pa se je način in obseg 
dela: dolžina omrežja in število ter velikost vo-
dovodnih objektov in naprav se je povečala, s 
tehnološkim napredkom se je spremenil nadzor 
nad obratovanjem sistema in njegovo vodenje, 
uporabljajo se sodobni materiali in oprema, pri 
odločitvah so nam v pomoč najnovejša računal-
niška orodja, tehnične rešitve imajo temelje v 
dolgoletni praksi in se nadgrajujejo z najnovej-
šimi spoznanji, terensko delo olajšujejo hitra in 
dobro opremljena vozila ter stroji, podatki so 
nam dostopni takoj, ko nastanejo, razpolagamo 
z več znanji in izkušnjami, prenesenimi iz roda 
v rod. 

VČERAJ IN DANES
Vodovodni sistem včeraj

Pitna voda je v 606 ljubljanskih hiš prvič prite-
kla 17. maja 1890. Takratni vodovod je obsegal 
vodarno Kleče s štirimi parnimi črpalkami z 
zmogljivostjo 3.384 m /dan, primarni vodovod v 
dolžini 27.326 m in rezervoar na Rožniku s pro-
stornino 3.030 m  .

V notranjosti vodnjaškega objekta se nahajajo vodovo-
di večjih premerov, kot smo jih vajeni v hišnih vodovo-
dnih omrežjih. Zapora cevovoda zahteva močne roke.

Današnji vodovodni sistem v 
številkah 

Delovanje vodovodnih sistemov je 24 ur dnevno vodeno in nadzorovano v 
nadzornem centru. 

Poteka delo na gradbišču v skladu s projektom? So izpolnjene tako tehnične kot 
zdravstveno-higienske zahteve?

DOBRI GOSPODARJI
Za vsakim sistemom so ljudje, za vsakim uspe-
šnim in učinkovitim sistemom pa je odgovorno 
in usposobljeno osebje. Gospodarjenje z vo-
dovodnim sistemom od nas, sodelavk in sode-
lavcev JP VO-KA, vsakodnevno zahteva več in 
več znanj. Vsak dan na razvejenih vodovodnih 
omrežjih in številnih objektih ter napravah 
opravljamo različna vzdrževalna dela, načrtu-
jemo razvoj, pripravljamo strokovne podlage, 
dokumentacijo za obnove in novogradnje in 
nadzorujemo izvedbo, hranimo in z namenom 
optimiziranja sistema obdelujemo številne 
podatke, nadzorujemo delovanje sistema in 

njegovo obratovalno stanje, pravočasno pre-
poznavamo okvare in tveganja zanje in jih od-
pravljamo. Sisteme kot dobri gospodarji dobro 
poznamo in bdimo nad njimi. Brez sodobnih 
tehnik in tehnologij pri načrtovanju, gradnjah 
in nadzoru obratovalnih parametrov ne gre, a 
zanesljivo osebje kljub razvoju ostaja eden od 
nepogrešljivih pogojev za varno, nemoteno in 
racionalno obratovanje sistemov skladno z za-
konodajo in tudi pričakovanjem uporabnikov. 

Okolje & mi

 3

 3

Dolžina vodovodnega omrežja

Število vodovodnih priključkov

Število vodohranov

Prostornina vodohranov

Število vodarn osrednjega vodovodnega sistema

Število lokalnih črpališč

Število prečrpalnic

Število hidropostaj

Letna količina prodane vode

31. 12. 2013
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VARNA OSKRBA Z 
VODO
Z varnostjo oskrbe s pitno vodo se upravljavci 
vodovodnih sistemov ukvarjamo vsakodnevno, 
saj je to naše poslanstvo. Vplivi na varnost oskr-
be so lahko novejši ali pa segajo v preteklost. Na 
številne dejavnike ne moremo veliko vplivati ali 
so celo zunaj našega dosega. Kakšno vodo pi-
jemo danes, je namreč odvisno tudi od tega, ali 
je bilo večdesetletno gospodarjenje z vodovar-
stvenimi območji ustrezno in kako je bil vodo-
vodni sistem načrtovan, zgrajen in vzdrževan 
doslej. Kljub nepravilnostim iz preteklosti, za 
katere nismo odgovorni,  pa nismo razbreme-
njeni odgovornosti za to, da je oskrba s pitno 
vodo varna danes in da bo tako tudi jutri. Vemo, 
da je stanje komunalne infrastrukture ne glede 
na pretekle dogodke ta trenutek in v prihodnjih 
desetletjih odvisno tudi od našega današnje-
ga dela: od razpoložljivih finančnih sredstev, 
strokovnega načrtovanja, obnove in izgradnje 
vodovodnih sistemov ter od učinkovitega vzdr-
ževanja vodovodnega sistema. Ker pa delamo 
napake ljudje in ne stroji, je v ospredju stalna 
skrb za odgovornost in usposobljenost osebja 
na terenu, razvojnih sodelavcev, sodelavcev v 
administraciji, menedžmenta, skratka vseh. 
Ključno je razumevanje, da k varnosti oskrbe s 
pitno vodo prispevamo s svojim delom in svo-
jimi odločitvami vsi, in da to ni le domena ene 
ali nekaj oseb. 

Pitna voda je naše neizmerno bogastvo, a zgolj 
skrb mesta Ljubljana in JP VO-KA za njeno pri-
hodnost ne bo dovolj. Le z vsakodnevno odgo-
vornostjo vsakega med nami, jo bomo ohranili 
čisto tudi za prihodnje rodove. 

POSTANITE GLASNIKI 
PITNE VODE
Voda je naša zvesta spremljevalka in nepogre-
šljiva dobrina. Čisto pitno vodo je treba spošto-
vati  in vodne vire ohraniti, zato vas vabimo, da 
se pridružite družbenoodgovorni zgodbi o vodi 
ter postanete njen glasnik. Gradimo foto zgod-
bo Primavode in vas želimo spodbuditi, da z 
nami sodelujete, kjer koli že ste.
Na morju, v hribih ali na sprehodu ne poza-
bite na vodo. Hodite okrog z odprtimi očmi, 
posnamite fotografijo z motivom vode, delite 
jo z drugimi ter se pridružite sestavljanju mo-
zaika fotografij o vodi. Fotografijo objavite na 
družbenem omrežju Instagram s »hashtagom« 
#primavoda ali jo pošljite na elektronski naslov 
info@primavoda.si. 
Uredniško pregledane fotografije bodo obja-
vljene na Instagramu @Primavoda in na spletni 
strani www.primavoda.si/primafoto. 
Povabite svoje prijatelje, da objavljeno fotogra-
fijo všečkajo, saj bomo 30. junija 2014 izbrali 10 
najboljših po mnenju žirije in 10 po številu všeč-
kov. 
Najboljši avtorji bodo prejeli simbolično dari-
lo, izbrane fotografije pa bodo razstavljene na 
eni od znanih lokacij v Ljubljani.  Če se boste v 
prihodnjih dneh znašli v centru Ljubljane, pa ne 
spreglejte modrega kolesa, ki vas bo spodbuja-
lo k sodelovanju pri foto zgodbi Primavode. 

Črpalni agregat vidimo po 35.000 urah obratovanja. Agregat bo servisiran in nato ponovno vgrajen v vodnjak.

Prizadevamo si, da uporabniki motenj pri oskrbi s pitno 
vodo ob okvarah na vodovodnem sistemu ne občutijo. 

Varnost oskrbe s pitno vodo je za nas na prvem mestu.

Vodomere pred vgradnjo servisiramo in kontroliramo v 
lastnem akreditiranem laboratoriju. (fotografija desno)

Okolje & mi
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JANJA ROZMAN
foto: MIHA MALLY

Pa veste morda, kaj vse je bil Ljubljanski grad nekoč? Kakšne »vsebi-
ne« in zgodbe so se tu pletle pred tisoči let? Kako različne vloge so ga 
doletele skozi različna časovna obdobja naše zgodovine? Odgovore 
najdete, če obiščete grajski časovni stroj – od Emone do mestnega 
simbola smo ga poimenovali. Program, ki smo ga zasnovali sodelav-
ci Ljubljanskega gradu, ponuja vodeni sprehod skozi šest prelomnih 
časovnih obdobij, kjer vas pričakajo kostumirani animatorji in vam 
izpričajo svojo zgodbo iz obdobja, ki ga predstavljajo. Kakšno nalogo 
je na griču nad mestom imel rimski vojak, kaj je v teh krajih počela 
lepa svečenica? Kako je vitez Jurij premagal strašnega zmaja, kako 
navdušena in razočarana hkrati je bila nad njegovim dejanjem devica 
Marjetica? Zakaj je dal cesar Friderik III. postaviti mogočno trdnjavo, 
ki nad mestom kraljuje še danes, in kako mu je pri tem pomagala nje-
gova žena Eleonora Helena Portugalska? Kako so Napoleonovo voj-
sko na Gradu sprejeli domačini in kaj so si o njihovem prihodu v naše 
kraje mislile redovnice – nune, ki so oskrbovale njihove vojake? Kako 
so svojo osamljenost v ječah samicah doživljali obsojenci? Kakšne na-
črte je imel z Gradom župan Ivan Hribar in kako »očarovalno« lep se 
je zdel razgled z Ljubljanskega gradu njegovi hčeri Zlatici? Vse to in 
še veliko več boste izvedeli, če se boste odpravili na več kot običajen 

Kultura v našem mestu

LJUBLJANSKI GRAD JE DANDANES NAJBOLJ OBISKANA TURISTIČNA TOČKA IN SIMBOL NAŠE PRESTOLNI-
CE. ŽIVAHNO KULTURNO SREDIŠČE, PROSTOR RAZNOVRSTNIH SREČANJ IN KULINARIČNIH RAZVAJANJ, 
NAPOLNJEN Z BOGATO KULTURNO DEDIŠČINO IN S PROSTRANIMI ZELENIMI OAZAMI PA TUDI PRILJU-
BLJENO SPREHAJALIŠČE, RAVNO PRAV ODMAKNJENO OD MESTNEGA VRVEŽA … VSE TO JE GRAD DANES. 

GRAJSKI ČASOVNI STROJ
»Grajski časovni stroj vas v poletnih mesecih pričakuje 

vsak dan ob 11., 13., 17. in 19. uri.«
 

»USODNI DA« ŠE BOLJ SVEČANO

Po več kot tridesetih letih uporabe in v zadnjem obdobju sklenjenih 
od 700 do 800 poročnih obredov na leto, se je izkazalo, da je Belo in 

»V Beli in Modri dvorani pote-
ka 700 do 800 poročnih obre-
dov na leto.«
 

BELA IN MODRA DVORANA NA LJUBLJANSKEM GRADU, BOLJ POZNA-
NI KOT POROČNI DVORANI, OD LETOŠNJE POMLADI SIJETA V NOVI 
PODOBI, NOVIH, SVEŽIH BARVAH. PROSTORI SE PO NOVEM ODPIRA-
JO NA GRAJSKO DVORIŠČE, S ČIMER JE NOTRANJOST OBEH DVORAN 
VKLJUČENA V ZGODOVINSKO OKOLJE LJUBLJANSKEGA GRADU, KAR 
JE BILO TUDI IZHODIŠČE ARHITEKTOV, KI SO ZASNOVALI PRENOVO. 

vodeni ogled. V poletnih mesecih vas pričakujemo vsak dan ob 11., 
13., 17. in 19. uri. 

JANJA ROZMAN     foto: MIHA MALLY

Modro dvorano treba temeljito obnoviti. Mestna občina Ljubljana je 
investicijo, ki je potekala šest mesecev, financirala v celoti in zanjo 
namenila 1.500.000 EUR. Skupno je bilo obnovljenih več kot 400 m² 
površin. Pri obnovi je bil uporabljen razmeroma nov pristop k dizajnu 
interjerja – lasersko obdelane stenske obloge in razsvetljava v tlaku, 
ki je izdelana iz svetlobnih vlaken. Tudi zaradi tega dvorani delujeta še 
posebej svečano – primerno poročni slovesnosti. 

Simbolično poroko sta na otvoritvenem dogodku 8. aprila uprizorila 
Mario Dragojević in Sara Horžen iz Šentjakobskega gledališča, seveda 
ob navzočnosti matičarja, Gora Osojnika iz Gledališča Ana Monro, in 
»poročnih prič«, govorcev na dogodku – podžupana Mestne občine 
Ljubljana Aleša Čerina in predstavnika Ljubljanskega gradu Staneta 
Miklavca. Povabljeni gostje, »svatje« na poroki, smo se posladkali z 
okusno poročno torto ter nazdravili novim dvoranam in vsem bodo-
čim mladoporočencem, ki od 12. aprila na novo pot stopajo v eni iz-
med slavnostnih poročnih dvoran v čudovitem okolju Ljubljanskega 
gradu. 

Vabi vas grajski časovni stroj!
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LJUBLJANA FESTIVAL  SE LETOS ZAČENJA NA 
TRGU, OBDANEM S SLIKOVITO KULISO ZGODO-
VINSKIH STAVB, PARKA IN GRADU. NA KONGRESNI 
TRG POSTAVLJA KAR PET PRIREDITEV. NE ZAMU-
DITE JIH!

SANJA KEJŽAR      foto: MIHA FRAS

Za uvod v dolgo vročo poletje bo na njegov prvi dan – 21. junija – pripeljal 
Poletno noč. Nastopila bodo priznana imena slovenske popularne glasbe, 
kot so Tinkara Kovač, Eva Hren, Alenka Godec idr. 
Mogočno in slavnostno odprtje 62. Ljubljana Festivala bo 1. julija. Na odru  
velikega trga  bo zadonela priljubljena scenska kantata Carmina Burana. 

MOGOČNO IN SLAVNOSTNO

»Vrhunska umetnost bo v Ljubljani razvese-
ljevala in dražila čute od 21. junija do 1. sep-
tembra.«
 

NOČ V MUZEJIH

Ogenj & led je projekt, ki je nastal v sodelovanju med priznanim make-
donskim kitaristom  Vlatkom Stefanovskim, ljubljencem našega občin-
stva, saksofonistom in flavtistom Vaskom Atanasovskim ter Komornim 
godalnim orkestrom Slovenske filharmonije. Priredbam ljudskih pesmi 
boste lahko prisluhnili 3. julija.

Med najbolj pričakovane dogodke 62. Ljubljana Festivala sodi gostovanje 
slovitega dirigenta Riccarda Mutija. V mogočnem Verdijevem Rekviemu 
bo združil številne odlične glasbenike z različnih koncev sveta. Izjemen 
dogodek  bo 7. julija  počastil spomin na 10. obletnico smrti Carlosa Kle-
iberja in predsedovanje Republike Italije Svetu Evropske unije. 

Širjenje festivalskega duha zunaj obzidja Križank bo na Kongresnem trgu 
zaključila slovita mezzosopranistka Elīna Garanča, dobitnica številnih na-
grad in ljubljenka najbolj prestižnih odrov sveta. S svojim glasom nas bo 
očarala 8. julija. 

Ljubljana Festival bo središče poletnega  dogajanja vse do 1. septembra. 
Za vrhunska umetniška doživetja bodo ob že omenjenih umetnikih  po-
skrbeli še pianist Boris Berezovski, zbor M. I. Glinka, Filharmonija '900 
Gledališča Teatro Regio iz Torina, violinist Stefan Milenković, snovalci mu-
zikala Evita, Moskovski solisti z Jurijem Bašmetom, Kraljevi orkester Con-
certgebouw iz Amsterdama z dirigentom Marissom Jansonsom, pianist 
Jean-Yves Thibaudet idr.

Otvoritveni večer Festivala Ljubljana 2011.

URŠA KARER     foto: MATEVŽ PATERNOSTER

Poletna muzejska noč je največja promocijska akcija slovenskih muzejev 
in galerij, pridružujejo pa se ji tudi številni drugi zavodi in ustanove, ki iz-
vajajo programe iz področja kulturne dediščine, umetnosti, kulture in 
zgodovine. Povezovalni projekt, prilagojen urbanemu območju, je bil že 
od začetka zasnovan tako, da predstavlja ustanove in njihove vsebine kot 
prostore sproščenega preživljanja prostega časa. Ideja se je porodila iz 
poznavanja podobnih dogodkov v tujini in iz želje, da muzeji na privlačen 
način predstavimo razstavišča javnosti in jih približamo ljudem.

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane pri projektu sodelujemo že od sa-
mega začetka. Na tretjo junijsko soboto nas v enem dnevu in noči obišče 
preko 2000 obiskovalcev. Tudi letos bo obisk gotovo velik, saj bo Poletna 
muzejska noč  sledila odprtju osrednje muzejske postavitve ob jubilejnem 
letu, ko naše mesto praznuje 2000. obletnico nastanka Emone, rimske 
predhodnice Ljubljane. Na razstavi Emona: mesto v imperiju, ki smo jo 
odprli konec maja, je Emona predstavljena kot eno od mest, ki so na za-
četku našega štetja povezovala tedaj največji sistem, ki je kadarkoli obsta-

jal – rimski imperij. Na območju, velikem kar 5 milijonov km  , so bila prav 
mesta ključna za njegovo delovanje. 
Ostaline mesta Emone so še danes del sodobne Ljubljane: tri parkovna 
območja in sedem arheoloških spomenikov je združenih v krožno arhe-
ološko pot Po rimski Ljubljani, ki obiskovalcem omogoča neposredno 
doživetje rimske preteklosti. Če poti še ne poznate, vas vabimo, da jo na 
Poletno muzejsko noč doživite v soju bakel in ob vodstvu rimskih duhov.  
Več na www.mgml.si.

SLOVENSKI MUZEJI IN GALERIJE SE LETOS ŽE DVA-
NAJSTO LETO ZDRUŽUJEJO V SKUPNI AKCIJI PO-
LETNA MUZEJSKA NOČ. POTEKALA BO NA TRETJO 
JUNIJSKO SOBOTO, 21. JUNIJA. VRATA MUZEJEV IN 
GALERIJ BODO VSE DO POLNOČI NA STEŽAJ ODPR-
TA. VABILA BODO NA BREZPLAČNE OGLEDE RAZ-
STAV, UDELEŽBO NA DELAVNICAH, KONCERTIH IN 
DRUGIH ZANIMIVIH DOGODKIH. 

»Poletna muzejska noč vabi na brezplačne 
oglede.«

Oglejte si Emonsko Ljubljano v soju bakel.

Kultura v našem mestu
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KLJUČEK ZA PRIKLJUČEK  
Aktivno

RECHELLE NARAT

Že med ogrevalno sezono smo se v Energetiki 
Ljubljana posvetili uporabnikom različnih ogre-
valnih sistemov; z raziskavo trga smo opredelili 
njihove ogrevalne navade, potrebe, pridobili 
pa smo tudi njihovo mnenje, kaj jih pravzaprav 
vodi oz. motivira, ko se odločajo za način ogre-
vanja.
Temeljita proučitev obstoječega kupca Ener-
getike Ljubljana, pa tudi tistih, ki uporabljajo 
druge vire energije, je bila osnovno izhodišče 
za analizo trga, brez katere ni bilo možno pri-
praviti strategije oblikovanja storitev in trženja. 
Rezultat tega je nova akcija priključevanja, ki 
poteka od maja dalje. V novi ponudbi je Ener-
getika Ljubljana omogočila vsem interesen-
tom, da izberejo cenovno zelo dostopen paket 
s storitvijo na ključ. Namenjena je kupcem ozi-
roma lastnikom objektov, ki že imajo priključni 
plinovod, vendar na omrežje še niso priključeni 
in zemeljskega plina še ne uporabljajo.
Namen te akcije ni samo pridobiti čim več od-
jemalcev odličnega energenta, ki je enostaven 
za uporabo. Tak pristop je zasnovan tudi zato, 
da bi na območjih, kjer je omrežje že zgrajeno, 
to tudi izkoristili, kar bo imelo dvojni učinek: 
uporabnikom ne bo potrebno skrbeti za ogre-
vanje na zalogo, pač pa bodo oskrbovani pre-
ko daljinskega sistema Energetike Ljubljana. 
Prehod na ta sistem ogrevanja je pomemben 
tudi z okoljskega vidika, saj bo posledično prav 
tako prispevalo k izboljšanju kakovosti zraka na 

»Če tudi vi sanjate o tem, da bi naslednje zimske dneve preživeli brez skrbi glede 
ogrevanja in če že imate priključni plinovod na objektu zgrajen – zdaj je vaša prilo-
žnost: zemeljski plin je že na voljo, ugoden paket za ogrevanje na ključ pa tudi!«

SODOBEN ČAS PREDSTAVLJA VELIK IZZIV ZA POSAMEZNIKA: USKLAJEVANJE VSEH OBVEZNOSTI, DELA 
IN DRUŽINE, VZAME VELIKO ČASA, DAN IMA PA SAMO 24 UR. HITER TEMPO NAREKUJE POTREBO PO HI-
TRI IN UČINKOVITI STORITVI. IN V ENERGETIKI LJUBLJANA SE TRUDIMO, DA BI TO TUDI PONUDILI, ZATO 
POSEBNO POZORNOST POSVEČAMO PRIPRAVI TAKŠNIH STORITEV IN PONUDB, KI OMOGOČAJO KUP-
CEM PRIHRANEK ČASA, PA TUDI DENARJA…

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE TUDI V LETU 2014 
Ohranjanje okolja in zanesljivost oskrbe z 
energijo ob vedno večjih potrebah po energi-
ji postajata ključna dejavnika razvoja družbe. 
Pravilna uporaba energije se vedno obrestu-
je: prihranek energije pomeni tudi prihranek 
stroškov. Z upoštevanjem pravil URE in OVE 
se viri energije uporabljajo na racionalen na-
čin, pri tem pa se uporabnikom ni potrebno 
odpovedati udobju, ki so ga vajeni.
Energetika Ljubljana je bilo prvo slovensko 
energetsko podjetje, ki je ponudilo nepovra-
tne finančne spodbude gospodinjstvom, če 
investirajo v okolju bolj prijazne energetske 
sisteme za oskrbo z zemeljskim plinom ali 
toploto. Finančne spodbude so namenjene 
tudi javnemu sektorju, pravnim osebam in 

območjih, kjer uporabljajo druge vire energije 
(kurišča ipd.).
Tudi dobro zasnovana akcija pa ne pomaga, če 
je dobro pripravljena samo na papirju. Najbolj-
ši promotorji dejavnosti so vedno sodelavci. 
Čeprav so akcijo pripravili v Sektorju za upo-
rabnike, so bili z akcijo – tudi na njihovo željo 
– seznanjeni sodelavci iz drugih sektorjev, ki se 
srečujejo z občani oziroma potencialnimi kupci 
na terenu – ob gradnji omrežja, obiskih zaradi 
urejanja služnostnih pravic in drugih priložno-

stih. Vsi sodelavci so tudi z veseljem in aktivno 
pristopili k akciji, saj jim je glavna motivacija 
ponuditi zanimivo ponudbo ter obveščati inte-
resente – pa tudi tiste, ki to niso – da je na voljo 
»priključek do omrežja na ključek« po res ugo-
dni ceni; hkrati pa je v ceni še dodana vrednost: 
Energetika Ljubljana bo poskrbela tudi za tiste 
zoprne podrobnosti in postopke, ki marsikomu 
niso po godu in se prav zato ne odloči, da bi in-
vestiral v boljši ogrevalni sistem: uredila doku-
mentacijo in poenostavila izvedbo.

podjetnikom. Tradicijo nadaljujemo tudi v 
letu 2014, saj so letos na voljo nepovratna fi-
nančna sredstva za ukrepe v večjo energijsko 
učinkovitost obstoječih stavb, in sicer za:
-      vgradnjo novega kotla na zemeljski plin,
-      vgradnjo nove toplotne postaje,
-      vgradnjo plinske kompresorske toplotne    
        črpalke,
-       energetski management,
-       izdelavo energetskega pregleda,
-       izvedbo programov informiranja in 
        ozaveščanja.

Če torej potrebujete zemeljski plin ali toplo-
to, izkoristite možnost povračila dela stro-
škov investicije!

Dodatne informacije na:
www.energetika-lj.si/ucinkovita-raba-energije
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 Aktualno

Predviden potek linije 18 na trasi Center Stožice P + R – Kolodvor.

DOBROTA JE (LAHKO) SIROTA  
RECHELLE NARAT   foto: ARHIV JPE

Čeprav  veljamo Slovenci za bolj nezaupljive in 
previdne ljudi, pa se včasih izkaže, da ni čisto 
tako. Kar nekajkrat se je že zgodilo,  da so ljudje 
odprli vrata neznancem, ki so pozvonili in pro-
sili za kozarec vode, a medtem, ko jim je stano-
valec želel prijazno ustreči, so ga le-ti okradli…
Tu pregovor »Dobrota je sirota« zagotovo drži 
in ima pravi pomen. In žal v zadnjem času tudi v 
drugem primeru, s katerim se soočata dve jav-
ni podjetji, Energetika Ljubljana in JP Vdovod 
- Kanalizacija.

V Ljubljani, pa tudi njenih primestnih občinah, 
so nekateri prebivalci doživeli neprijetne izku-
šnje s ponudniki storitev, ki so v imenu javnih 
podjetij ponujali brezplačne storitve. Na žalost 
pa se je nekajkrat zaključilo tako, da so brez-
plačno storitev nazadnje (pre)drago plačali in 
to predstavnikom podjetja, ki sploh ne obsta-
ja…
Ko so v obeh podjetjih izvedeli, kaj se dogaja 
na terenu, so svoje odjemalce, pa tudi druge 
občane opozorili na dogajanje.

V Energetiki Ljubljana ljudem svetujejo, naj 
bodo pozorni na osebe, ki se predstavljajo kot 
predstavniki podjetja in podizvajalci Energe-
tike Ljubljana za izvajanje nujnih zamenjav 
plinskih cevi za štedilnike; za izvajanje teh del 
Energetika Ljubljana ni izdala pooblastila no-
benemu izvajalcu; opozarjajo tudi, da ponudni-
ki teh del izvajajo storitve v lastnem interesu. 
Priporočajo, da ste pri nenapovedanih osebnih 
obiskih previdni: zahtevajte službeno izkazni-
co predstavnika podjetja, po potrebi preverite 

tudi verodostojnost podjetja in storitev, ki vam 
jih ponujajo.

Tudi v JP  Vodovod-Kanalizacija občanom sve-
tujejo, da naj bodo pozorni pri obiskovalcih; 
predstavniki njihovega podjetja praviloma pri-
dejo po predhodni najavi, lahko pa se zgodi, da 
tudi nenajavljeno – v primerih, ko morajo odči-
tati vodomere ali ob izrednih dogodkih, kot so 
npr. okvare na javnem vodovodnem omrežju. 
V vsakem primeru pa obstaja možnost, da se 

SLEDIMO POTREBAM UPORABNIKOV
Z uvedbo spremenjene linije 18 bo LPP povezal Bežigrad, Šiško, Rožno 
dolino in center Ljubljane. Za meščanke in meščane iz naselij Mostec, 
Koseze, Podutik, Dravlje in Šentvid se s tem odpirajo nove možnosti hi-
trejšega dostopa do centra mesta. Prav tako bodo po novem s prestopa-
njem na linijo 18 mnogo hitreje v Zgornji Šiški ali Rožni dolini potniki iz 
Črnuč oziroma Ježice ter Stožic. Pričakujemo, da bomo s spremenjeno li-
nijo 18 pridobili potencialne potnike tudi iz skupin voznikov osebnih vozil, 
katerim primanjkuje parkirnih prostorov na Verovškovi in na Vodovodni 
za Bežigradom oziroma na Svetčevi cesti v Rožni dolini, kjer je veliko štu-
dentsko naselje. Možnost parkiranja v P + R Center Stožice bodo lahko 
izkoristili tudi zaposleni v industrijski coni Šiška in Stegne; neposredno 
povezavo linije 18 z Bežigradom, Rožno dolino in centrom mesta pa tudi 
šolarji Srednje šole tehniških strok in Srednje Frizerske šole na Litostroj-
ski, razveselili pa se je bodo tudi študenti Biotehniške fakultete in Fakul-
tete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in 
informatiko.

Poleg navedenega bo linija 18 omogočila tudi celoletno povezavo Žival-
skega vrta in Rožne doline s centrom mesta in s tem ponudila obilo mo-
žnosti za prestopanje znotraj mreže linij LPP. Obratovala bo okvirno od 
pete ure zjutraj do desete ure zvečer, od 26. junija 2014 naprej.

občani zavarujejo: osebje se mora na zahtevo 
uporabnika izkazati s službeno izkaznico, na 
kateri so ime in priimek zaposlenega ter foto-
grafija, na hrbtni strani pa žig. 

Pri nasvetu uporabnikom obeh storitev pa pou-
darjajo, da osebje JP Vodovod - Kanalizacija ali 
Energetike Ljubljana  nikoli ne izstavlja računov 
na terenu in ne zahteva plačila z gotovino.

TAMARA DEU

Zagotovilo, da je ponudnik storitev res predstavnik javnega podjetja: storitev ne zaračuna na licu 
mesta. 
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Aktivno

PREIZKUSITE VIRTUALNO URBANO
KONEC MESECA MAJA JE BILA PRVIM 1.000 UPORABNIKOM V TESTNO UP-
ORABO PONUJENA VIRTUALNA VREDNOSTNA URBANA. PRVI TESTNI UPORA-
BNIKI BODO LAHKO PREIZKUSILI VSE FUNKCIONALNOSTI, KI JIH APLIKACIJA 
OMOGOČA, OB PRENOSU APLIKACIJE NA SVOJE TELEFONE PA BODO PREJELI 2,5 
€ DOBROIMETJA. PROJEKT JE NASTAL V SODELOVANJU MESTNE OBČINE LJU-
BLJANA, LJUBLJANSKEGA POTNIŠKEGA PROMETA IN TELEKOMA SLOVENIJE.

MOJCA HUCMAN

V želji obiskovalcem še bolj približati kultur-
ni in zgodovinski pomen Žal, ki predstavljajo 
eno najizvirnejših rešitev pokopališke arhi-
tekture 20. stoletja, so v podjetju Žale konec 
meseca maja nadgradili mobilni vodič Park 
miru s tremi brezplačnimi tematskimi sklo-
pi. Prva dva tematska sklopa, ki sta nastala 
v sodelovanju z Društvom slovenskih pisa-
teljev in Združenjem dramskih umetnikov, 
bosta obiskovalce pokopališča popeljala do 
najbolj znamenitih pesnikov in pisateljev ter 
igralcev, ki so pokopani na pokopališču. Tretji 
tematski sklop pa zajema vojna grobišča, ki 

si jih lahko obiskovalci ogledajo v muzeju na 
prostem – pokopališču Žale. 
Aplikacijo si lahko obiskovalci na svoje pa-
metne telefone namestijo na strani Google 

TINA BERČIČ

Aplikacija je na voljo uporabnikom pametnih 
telefonov z operacijskim sistemom Android 
4.1+, ki podpira tehnologijo NFC (Near Field 
Communication). Na svoj pametni telefon si 
jo prenesejo in namestijo iz spletne trgovine 
Google Play. Če aplikacija v trgovini uporab-
nikom ni na voljo, potem njihov mobilni tele-
fon uporabe le-te ne podpira. 

Uredništvo Urbana vabi prvih 10 
bralcev, da se pridružite testnim 
uporabnikom aplikacije Urbana, 
ki bodo skupaj z dobroimetjem 
v višini 2,5 € preizkusili njeno de-
lovanje. V kolikor boste ob regi-
straciji naleteli na podatek, da je 
kvota 1.000 testnih uporabnikov 
že dosežena, ID številko, ki se vam 
bo izpisala na zaslonu, pošljite na 
e-naslov urban@jhl.si, in poskrbeli 
bomo za ročni vnos v sistem.

Uporabniki lahko z aplikacijo plačujejo poto-
vanja z mestnimi avtobusi, storitve parkirišč 
LPT,  vzpenjače na Ljubljanski grad. Omo-
goča tudi izposojo koles v sistemu BicikeLJ. 
Pri storitvah mestnega potniškega prometa, 
poleg hitrega brezkontaktnega plačila vo-
zovnice, aplikacija omogoča tudi brezplačno 
prestopanje v obdobju 90 minut, možnost 
plačila potovanja za več potnikov hkrati, pol-
njenje računa kartice, izpis stanja, pregled 
zgodovine uporabe, urnik prihodov avtobu-
sov in druge potovalne informacije. Pri plači-
lu parkirnine uporabnikom nudi informacijo 
o strošku in času parkirnega mesta. Dodatna 
novost je možnost polnitve računa virtualne 
kartice Urbana neposredno z mobilnim  te-
lefonom, in sicer z uporabo storitve Moneta. 

Jeseni bo aplikacija na voljo uporabnikom 
vseh mobilnih operaterjev. Možnost polnitve 
računa virtualne vrednostne kartice Urba-
na prek mobilnega telefona bo možna le za 

uporabnike storitve Moneta.

Zdenka Grozde, direktorica Javnega hol-
dinga Ljubljana in vodja projektne skupine 
enotne mestne kartice, je ob predstavitvi 
projekta na novinarski konferenci povedala, 
da je sistem Urbane naklonjen sledenju so-
dobnim naprednim tehnologijam, kar je bo-
trovalo tudi pri odločitvi za zgoraj omenjeno 
nadgradnjo. Ob tem je omenila še, da se že 
dogovarjajo za novosti nadgradnje na mobil-
nih aparatih z windows platformo.

foto: arhiv TELEKOM SLOVENIJE

POKOPALIŠKA ARHITEKTURA NA DLANI Play ali spletni strani aplikacije ARtour. Apli-
kacija preko navigacijske naprave (GPS) v 
pametnem telefonu ugotovi, kje se obisko-
valec nahaja in mu ponudi ustrezno vsebino: 
prikaže zemljevid, vse točke, še posebej tiste 
v njihovi bližini. Aplikacija bo uporabnike vo-
dila od točke do točke in jim ob vsaki točki sa-
modejno prikazala pomembne informacije, 
fotografijo in širše besedilo.
Brezplačna mobilna vodiča »ARTOUR« po 
pokopališču Žale, ki sta zaživela lansko leto 
ob dnevih dediščine evropskih pokopališč, 
obiskovalcem ponujata mobilno vodenje po 
Plečnikovih Žalah – Vrt vseh svetih in po Par-
ku miru – pokopališče Žale, ki je letos doživel 
nadgradnjo z zgoraj omenjenimi, prav tako 
brezplačnimi tematskimi sklopi. 

POGLED OD ZNOTRAJ Razstava možgani – Zgodba od znotraj, ki se 
razteza na več kot 1.300 m  , se opira na raz-
iskave in tehnologijo 21. stoletja ter obisko-
valce seznani z najnovejšimi odkritji nevro-
znanosti. S pomočjo interaktivnih prikazov, 
ugank, slik možganov in dognanih modelov 
lahko obiskovalci raziskujejo občutke, ču-
stva, misli, razvoj, predvsem pa jim razstava, 
s pomočjo  umetniške domišljije, nazornih 
možganskih posnetkov in dinamičnih inte-
raktivov za vse starosti, ponuja nov zorni kot 
in globok vpogled v njihove lastne možgane.
Več o razstavi, ki je na ogled vsak dan v tednu 

med 9. in 20. uro, in pestrem spremljevalnem 
programu najdete na www.brains.si. 

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE 
DO 24. AVGUSTA 2014 V STEKLE-
NI DVORANI GOSTI IZJEMNO 
POUČNO RAZSTAVO AMERIŠKEGA 
NARAVOSLOVNEGA MUZEJA IZ 
NEW YORKA, KI  NA INTERAK-
TIVEN NAČIN PRIKAZUJE, KAKO 
MOŽGANI DELUJEJO, ČUTIJO, 
ČUSTVUJEJO, RAZMIŠLJAJO IN SE 
SPREMINJAJO. 

2
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Novo rekreacijsko območje je bilo zasnovano v okviru serije razstav VIZIJE 
SO Društva arhitektov Ljubljana, katerih namen je bil opozoriti na neizko-
riščene prostore mesta. Projekt, ki so ga poimenovali »Povezava mesta s 
Krajinskim parkom Ljubljansko barje«, so v življenje spravili na Oddelku za 
varstvo okolja MOL. 

Območje, ki je bilo doslej neurejeno in celo degradirano, so to pomlad 
očistili, ozelenili in z nekaj urbane opreme spremenili v prijetno rekreativ-
no površino. Nova rekreativna površina na Barju se razteza blizu izvoza 
Center z Ljubljanske obvoznice, na desni strani. Ob uradnem odprtju sredi 
junija, bodo tam postavljene tudi označevalne table, tako da je zagotovo 
ne boste mogli zgrešiti!

Novo rekreativno površino na Ljubljanskem barju bomo meščani in me-
ščanke zagotovo sprejeli z odprtimi rokami in čez nekaj let se zagotovo ne 
bomo več spomnili, da so to priljubljeno območje nekoč »krasile« ogro-
mne količine gradbenih in kosovnih odpadkov. 

Vabljeni na Ljubljansko barje, k odkrivanju novega zelenega območja Lju-
bljane, kjer se bomo zagotovo počutili kot doma!

  Moja Ljubljana

VABLJENI NA LJUBLJANSKO BARJE
LJUBLJANA JE RES ZELENO MESTO, SAJ JE POLNA ZELENIH KOTIČKOV, NA KATERIH MEŠČANI IN 
MEŠČANKE Z VESELJEM NABIRAMO NOVO ENERGIJO, SE SPROŠČAMO, REKREIRAMO, PREŽIVLJAMO 
PROSTI ČAS IN SE DRUŽIMO. ZDAJ SE JE VSEM MESTNIM ZELENIM OAZAM PRIDRUŽILO ŠE NEKOČ DE-
GRADIRANO OBMOČJE NA LJUBLJANSKEM BARJU. 

Novo rekreacijsko območje so v sklopu letošnje čistilne akcije velike mestne družine 
čistili tudi sodelavci Oddelka za varstvo okolja. 

Tako so si novo rekreacijsko površino zamislili člani Društva arhitektov Ljubljana.Sprehodite se po Ljubljanskem barju.

Prej neurejeno območje je hitro začelo dobivati novo podobo! 

Tak pogled pa je le še spomin….

»Med preobrazbo iz degradiranega v rekreativno območje 
so odstranili več kot 300 ton odpadkov in 15 ton azbestnih 
odpadkov, odstranili so neurejene vrtičke, zasadili okoli 100 
dreves, kosili, odstranjevali tujerodne invazivne vrste, uredi-
li poti, nasuli lesne sekance in pesek in še marsikaj. Te dni pa 

 

postavljajo še klopi, table in igrala!«

NINA ŠIBIČ     foto: ARHIV MOL  in  NIK ROVAN
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