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S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.

foto: RUDI KOTNIK

Ljubljana je mesto, ki se človeku prej ali slej zasidra v srce. In ko jo tako 
skozi leta odkrivaš, ko odstiraš plast za plastjo, jo preprosto moraš vzljubiti. Na prvi pogled majhna prestol-
nica takoj  navduši z mogočno in neprecenljivo zgodovino, naravo in prijetnimi ljudmi. In vsakič znova, ko si 
prepričan, da svoje mesto zelo dobro poznaš, te preseneti z nečim novim, lepim, zanimivim.  Z ulico, ki  zaradi 
obnove diha popolnoma drugače, s privlačnim novim prostorom za otroke ali s predstavo domačega gleda-
lišča, ki svojo zgodbo odlično predstavlja v Ljubljani, čez lužo in celo na drugi polobli. Rada delam in bivam v 
našem prelepem mestu. Ponosna in hvaležna sem, da sem lahko del velike mestne ekipe.

Vesela sem, da so rezultati našega skupnega dela vidni in priznani. Pa ne samo med Ljubljančani, ki so naša 
najpomembnejša javnost in razlog za naša vsakodnevna prizadevanja, tudi obiskovalci od blizu in daleč z 
navdušenjem hvalijo naše mesto in zatrjujejo, da se bodo v Ljubljano nedvomno ponovno vrnili. Naše mesto 
je doma in v tujini zmeraj bolj prepoznavno kot srčno, gostoljubno, prijazno, čisto, varno in zeleno mesto, z 
občutkom za ohranjanje kulturne dediščine v sožitju s sodobnostjo in prihodnostjo. 
V juniju nestrpno pričakujemo razglasitev Zelene prestolnice Evrope za leto 2015. Ljubljana je ena izmed šti-
rih finalistov in že čez nekaj dni bomo v Nantesu skupaj s sodelavci zadrževali dih in čakali, da nam sporočijo 
ime zmagovalnega mesta.  
Še slabi trije meseci pa nas ločijo od prihoda »visokih gostov«. Saj veste, govorim o najboljših košarkarjih 
Evrope, ki se bodo na uvodnih tekmah prvenstva borili tudi v Hali Tivoli, v dvorani Stožice pa bodo na koncu 
najboljši med njimi visoko v zrak dvignili pokal evropskih prvakov. 

Prepričana sem, da bo Ljubljana – kot že ničkolikokrat doslej – pokazala, da je res športno mesto, kjer znamo 
športno navijati in se ob tem tudi zabavati. Zagotovo nam bo EuroBasket 2013 v Ljubljani za vedno ostal v 
najlepšem spominu, tudi zaradi spremljevalnega programa, ki ga pripravljamo s sodelavci velike mestne 
družine. Vabim vas, da se nam pridružite na ulicah in trgih v središču mesta. Čaka vas vrsta športnih posla-
stic, pa tudi presenečenj!

Navijajmo in veselimo se skupaj!  

  Tjaša Ficko
 podžupanja Mestne občine Ljubljana



4 S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.U r b a n 

POGLED V 
PRIHODNOST 
SKOZI SPOMINE NA 
LETO 1970 
ŽIVA KASAGIĆ

Od 16. do 24. maja 1970 je v Hali Tivoli pote-
kalo 6. svetovno prvenstvo v košarki.

Predtekmovalni del je takrat potekal v Kar-
lovcu, Sarajevu in Splitu, finalni del s sedmi-
mi najboljšimi reprezentancami pa je gosti-
la Ljubljana. Poleg reprezentance nekdanje 
Jugoslavije, se je prvenstva udeležilo še 
12 držav udeleženk. V času finalnega dela 
je Hala Tivoli v sedmih tekmovalnih dneh 
sprejela kar 110.000 gledalcev. Vzdušje je 
bilo izjemno, košarkarski navdušenci in na-
vijači pa so bili dodobra ogreti že s pomočjo 
košarkarjev Olimpije, ki so pred SP osvojili 
naslov državnih prvakov. 

NINA ŠIBIČ

LJUBLJANA BO MED 4. IN 22. SEPTEMBROM GOSTILA EVROPSKO PRVENSTVO V KOŠARKI, NAJVEČJI 
ŠPORTNI DOGODEK V NOVEJŠI ZGODOVINI SLOVENIJE! PRIPRAVE SO ŽE V POLNEM TEKU, DOGAJANJE 
BO PESTRO IN ZANIMIVO, NA VSAKEM KORAKU PA BO MOGOČE ČUTITI, DA LJUBLJANA ŽIVI S KOŠARKO! 
V SREDIŠČU MESTA SE BO ZVRSTILA VRSTA BREZPLAČNIH PRIREDITEV NA PROSTEM, NA KATERIH SE BO 
ZAGOTOVO NAŠLO KAJ ZANIMIVEGA PRAV ZA VSAKOGAR! 

Tekme prvega dela tekmovanja skupine A bodo potekale v Hali Tivoli, tekme drugega dela, ki bodo vrhunec dosegle s polfinalnima obračunoma 
in velikim finalom, pa v dvorani Stožice.  Hala Tivoli je sicer v svoji 48-letni zgodovini gostila že vrsto mednarodnih športnih dogodkov najvišjega 
kakovostnega razreda, leta 1966 je na primer tu potekalo svetovno prvenstvo v hokeju na ledu skupine A,  pa več svetovnih prvenstev v hokeju 
na ledu skupine B, ter svetovno prvenstvo v hokeju na ledu skupine C. Prvo svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Hali Tivoli, je bilo svetovno 
prvenstvo v namiznem tenisu leta 1965, leta 1970 pa so se tukaj na svetovnem prvenstvu pomerili tudi najboljši košarkarji sveta. 

Urbana tarča

LJUBLJANA MESTO KOŠARKE 

 AMBASADORJI 
EUROBASKETA 2013
Ivo Daneu ima danes, 43 let po svetovnem 
prvenstvu v košarki, spet aktivno vlogo na 
evropskem prvenstvu. Tokrat je v vlogi am-
basadorja prvenstva. 

Ivo Daneu namreč skupaj s še dvema legen-
dama košarke  – Petrom Vilfanom in Rašom 
Nesterovićem – širi dober glas o EuroBaske-
tu 2013 tako doma kot v tujini.

LIPKO, MASKOTA 
EUROBASKETA 2013
Maskota EuroBasketa 2013 je Lipko, simpa-
tični 21-letni fant, ki krasi tudi naslovnico 
Urbana. Njegovo ime izhaja iz slovenskega 
imena za drevo lipa, njegov avtor pa je obli-
kovalec Boris Lutman. Lipko izvira iz sožitja 
narave in človeka. Slovenija je namreč ena 
najbolj zelenih dežel v Evropi, zaradi svoje 
naravne slikovitosti in raznolikosti pa so na-
ravni simboli ključni za predstavljanje naše 
države. Hkrati je Lipko prva t.i. zelena ma-
skota EuroBasketa, zato bo imel še posebno 
simbolno moč, poleg vrednot države in pr-
venstva bo namreč predstavljal tudi pomen 
pozitivnega odnosa do narave in okolja. 
Lipko tako ni samo maskota, ampak je tudi 
vzornik.
Lipka so za maskoto prvenstva izbrali s po-
močjo spletnega glasovanja, na katerem so 
se »pomerili« štirje zmagovalni predlogi, 
prispeli na oblikovalski natečaj. Daleč naj-
več glasov – več kot 50% – je zbral Lipko.

V naslednjih mesecih bo Lipko prisoten 
praktično povsod, obiskoval bo šole, vrtce, 
velike športne dogodke, družil se bo z različ-
nimi generacijami. Med prvenstvom pa bo 
spremljal navijače, ki bodo prihajali v Slove-
nijo ter širil vrednote pozitivnega in hkrati 
energičnega navijanja.

SP v Ljubljani je bilo zadnje za kapetana re-
prezentance in legendo slovenske košarke, 
Iva Daneva.
Reprezentanca nekdanje Jugoslavije s tre-
nerjem Rankom Žeravico na čelu je finalni 
del prvenstva začela s tesno zmago proti re-
prezentanci Italije (66:63). Junak te tekme 
je bil 207 cm visok Krešimir Mosić, pred prvo 
tekmo pa je potekala slovesna otvoritev, na 
kateri je bil govorec tudi Josip Broz – Tito. 
Na naslednji tekmi so bili na nasprotni strani 
košarkarji Brazilije, ki pa so jih domači igral-
ci premagali kar za 25 točk. Na tretji tekmi 
je domača reprezentanca ugnala košarkarje 
Čehoslovaške za 10 točk, na četrti tekmi so 
klonili košarkarji Urugvaja (63:45), sledila je 
zmaga proti ZDA (70:63), na zadnji tekmi SP 
pa so domači košarkarji klonili pred repre-
zentanco Rusije, a so si že na predhodnih 
tekmah zagotovili naslov »zlatih fantov«. 

Takrat je pokal visoko v zrak dvignil kapetan 
jugoslovanske reprezentance, Ivo Daneu, ki 
je tako na najlepši možen način končal svojo 
bogato kariero. 

Dvorana Stožice je ognjeni krst doživela avgusta 2010 s prijateljsko tekmo med Španijo in Slovenijo.

foto: MIHA FRAS
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PROSTOVOLJNO NA 
EUROBASKET 2013
Za prostovoljno delo na EuroBasketu 2013 
se je v dobrih dveh mesecih in pol prijavilo 
več kot 2500 košarkarskih navdušencev. Pri-
javili so se prostovoljci iz 41 držav, največ jih 
je iz Slovenije (približno 1.900), sledijo pa 
prijavljeni iz Litve, Italije, Turčije in Poljske. 
Najstarejši prijavljeni prostovoljec bo letos 
star kar 77 let, najmlajši pa bo 18 let dopolnil 
le štiri dni pred začetkom prvenstva.

Vsi prijavljeni prostovoljci se te dni udeležu-
jejo posebnega informativnega seminarja, 
v času pripravljalnih tekem slovenske re-
prezentance pa bodo izbrani morali presta-
ti še bolj podrobna teoretična in praktična 
uvajanja.  Seznam, na katerem bo končnih 
1.100 prostovoljcev, ki bodo sodelovali na 
EuroBasketu 2013, bo znan predvidoma 15. 
junija.

Prostovoljci bodo sicer delali na 13 različnih 
področjih, njihova osnovna naloga pa bo za-
gotovitev vseh pogojev za delo, bivanje in 
dobrobit udeležencev prvenstva. 

NAGRADNO  VPRAŠANJE

Tokratno nagradno vprašanje se glasi:

Kateri dve prizorišči v Ljubljani bosta gostili tek-
me evropskega prvenstva v košarki 2013?

Odgovore pošljite na naslov urban@jhl.si, med njimi pa bomo to-
krat izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli:

1.   2 vstopnici za ogled tekme evropskega prvenstva 
       skupine A v Hali Tivoli 
2.   majico EuroBasketa 2013
3.    CD z uradno himno EuroBasketa 2013

Nagrade sta prispevali Mestna občina Ljubljana ter Košarkarska 
zveza Slovenije, organizator EuroBasketa 2013. 

Na spletnem mestu Turizma Lju-
bljana www.visitljubljana.com je 
že odprta posebna ciljna stran, za-
snovana kot vodnik za obiskovalce 
evropskega prvenstva v košarki 
2013, posebno podstran o Ljublja-
ni, gostiteljici EuroBasketa, pa 
smo pripravili tudi v okviru sple-
tnega mesta www.ljubljana.si. 

V prvem delu prvenstva se bodo v 
Hali Tivoli pomerile reprezentance 
Ukrajine, Velike Britanije, Francije, 
Nemčije, Izraela in Belgije. 

Ambasador EuroBasketa 2013 Ivo Daneu je ob prazniku Ljubljane podelil nagrade najboljšim trojkam.

Ambasador Peter Vilfan z Lipkom.

foto: NIK ROVAN

foto: ALEŠ FEVZAR
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Zapelji se z busom na tekmo.

Pridruži se navijačem LPP!

Z AVTOBUSOM NA 
EUROBASKET 2013
V okolici dvorane Stožice ter Hale Tivoli so 
urejena parkirišča, če pa se želite izogniti 
gneči na parkiriščih in okoli njih, vam svetu-
jemo, da se na tekme odpravite z avtobusi 
mestnega potniškega prometa. Z njimi se 
boste do prizorišč tekem lahko tri ure pred 
začetkom tekme in tri ure po koncu zapeljali 
brezplačno – vozniku samo pokažite vašo 
vstopnico za tekmo in en dva tri boste tam!

NA KOGA STAVIJO
Kdo bo v dvorani Stožice osvojil naslov 
evropskega prvaka v košarki? Katero mesto  
bo zasedla slovenska izbrana vrsta? Napo-
vedi članov mestne družine so si precej eno-
tne, 22. septembra pa bomo videli, kdo je 
imel najbolj prav!

Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo: 
»Verjamem, da bo Slovenija med prvimi 4! 
Napovedujem prve 4: Slovenija, Španija, 
Izrael in Turčija.«

Janko Kramžar direktor JP Snaga: »Zmaga-
la bo Slovenija!« 

Urša Otoničar, vodja Oddelka za finance in 
računovodstvo: »Ni dvoma: Srce pravi Slo-
venija, razum pa Španija.«

Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjske-
ga sklada MOL: »Zmagala bo Grčija, naši pa 
bodo v zaključku!« 

Robert Martinčič, direktor JP Žale: »Evropski 
prvak bo Španija, Slovenija bo v polfinalu.«

Darja Lesjak, vodja Službe za razvojne projekte in 
investicije: »Naše napovedi so – podajamo po dokaj 
hitrem posvetu znotraj službe – naslednje: finale Slo-
venija: Španija, Španija prvak, Slovenija srebro! Drži-
mo pesti, da bi bila medalja Slovenije še žlahtnejša!«

Vojko Grűnfeld, vodja Službe za lokalno samou-
pravo: »Evropski prvak bo Slovenija!«

Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, reševanje 
in civilno obrambo: »Prvaki Španci, Slovenija se 
bo uvrstila v zaključni turnir.«

Anton Vozel, vodja Odseka za prekrškovni posto-
pek, MR: »V zaključni turnir se bo seveda vključila 
Slovenija, žal pa bodo evropski prvaki Španci.«

Peter Horvat, direktor JP LPP: »Slovenija BO igrala v 
končnici in Evropski prvaki bodo Španci - na žalost!«

Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšol-
sko vzgojo in izobraževanje: »Želim si, da 
bi Slovenija zmagala, mislim pa da ne bo, 
ker trenutno ji zvezde ne kažejo v vrh; gle-
de na to, da se je slovenska reprezentanca 
na zadnjem prvenstvu prebila v končnico in 
da igra na domačem terenu, pa končnica ne 
sme biti problem. Končni rezultat za Slove-
nijo - 5. mesto.«  

Nataša Koprivšek, vodja Službe za notranjo 
revizijo:  »Za zlato se bodo borili Francozi in 
Španci, če bodo v polnih postavah. Zmagala 
bo Španija. Slovenija se bo uvrstila v zaključ-
ne boje in lahko se bo tudi potegovala za bro-
nasto medaljo. Vse je odvisno od poškodb. 
Kandidati za medalje so še Srbi, Grki in Rusi.«

Jožka Hegler, direktorica MU MOL: »Med 
favorite uvrščam reprezentanco Španije. Če 
jim gre že ekonomsko slabo, naj se veseli-
jo vsaj športnih uspehov. Zato navijam za 
njih. Seveda pa se bodo naši fantje uvrstili v 
zaključni del prvenstva. Za katero mesto se 
bodo borili, bo pa odvisno od sreče.«

Tjaša Ficko, podžupanja: »Finale Španija 
– Slovenija. Srce želi, da zmaga Slovenija, 
razum pa pravi drugače.«

Bogomira Skvarča, vodja Inšpektorata MOL:  
»Menim, da se bo slovenska reprezentanca 

uvrstila v zaključni del turnirja, če optimistično 
razmišljam, bo naša reprezentanca tudi zma-
gala. Sicer bo pa ZMAGALA KOŠARKA.«

Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport: 
»Evropski prvak bo Slovenija.«

Matjaž Bregar, vodja Službe za organizi-
ranje dela Mestnega sveta MOL: »Na obe 
vprašanji je enak odgovor: Slovenija.«

Marko Morel, vodja Odseka za mednarodne od-
nose in protokol po pooblastilu: »Rusija evropski 
prvak, Slovenija v zaključni del turnirja.«

Zoran Janković, župan: »Slovenija bo v finalu!«

foto: MIHA FRAS
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KAMNITE  VALOVNICE
Aktualno

NINA ŠIBIČ in TINA BERČIČ 
foto: TINA BERČIČ

TO POMLAD IN POLETJE SE BO 
NAŠE MESTO ODELO V NOVO 
PREOBLEKO. PRENOVE NA 
PETKOVŠKOVEM NABREŽJU, 
NOVEM TRGU IN ČOPOVI ULICI 
BODO JESENI PONUDILE NO-
VOSTI V NAJLEPŠI »DNEVNI 
SOBI« NA PROSTEM. PRENOV-
LJENE ULICE IN TRGI PRINAŠAJO 
V MESTO DODATNO SVETOV-
LJANSTVO IN V MODERNI 
ČAS VPLETAJO ČAROBNI DUH 
PRETEKLOSTI.

Petkovško nabrežje bo prenovljeno v ce-
loti. Obiskovalcem bo na dveh delih brežine 
iz razglednih ploščadi omogočalo uživanje ob 
občudovanju bližnjih znamenitosti, reke Lju-
bljanice in nove hortikulture na brežini. 

Novi trg, preko katerega poteka nevidna 
povezava med Plečnikovim Čevljarskim 
mostom in NUK-om, bo po prenovi namen-
jen sprehajalcem. Tlak iz granitnih kock bo 
položen v vzorcu valovnice z vzorci rdečega 
porfida. V severozahodnem delu vogala Nove-
ga trga bo zasajeno drevo, v neposredni bližini 
drevesa pa so predvidene klopi, od koder bodo 
sprehajalci občudovali Staro Ljubljano, grajski 
grič okronan z Ljubljanskim gradom in fontano 
na Bregu.  

Po prenovljeni Čopovi ulici se bodo pešci 
sprehajali po ploščah iz pohorskega tonalita 
in  v spodnjem delu ulice po kockah, ki bodo 
položene v raster ribje kosti, ki se bo ob robu 
hiš zgostil in dajal občutek pločnika, ki ga je 
ulica včasih imela. Pri vhodu v podhod med 
Čopovo in Nazorjevo ulico bodo v senci dreve-
sa nameščene klopce in pitnik. Ulica bo dobila 
tudi nove, varčne svetilke in taktilne oznake 
za slepe in slabovidne. Prenovljeno pa bo tudi 
»drobovje« najbolj frekventne ulice v središču 
Ljubljane, saj dela zajemajo tudi obnovo vodo-
vodnega in kanalizacijskega omrežja ter pa-
davinske kanalizacije. Ali ste vedeli, da je bilo 
kanalizacijsko omrežje na Čopovi ulici zgrajeno 
že leta 1934, javni vodovod s cevovodi iz litega 
železa pa že leta 1889?

S kockami pa ne bodo tlakovani samo prenov-
ljeno nabrežje, trg in spodnji del Čopove ulice. 
Zagotovo ste opazili, da je celotno središče 
Ljubljane prepredeno z granitnimi kockami, s 
katerimi so ustvarjeni različni vzorci, med kat-
erimi so tudi prave umetnine! In ali ste vedeli, 

da so le v Ljubljani kocke položene tako, da so 
prijazne tudi do petk na ženskih čeveljcih?

Vsekakor je prijetno gledati navzgor, včasih 
pa je fascinantno pogledati po kakšnih tleh 
hodimo. Čudoviti vzorci, oblikovani iz granit-
nih kock – na primer krog na Wolfovi ulici (pri 
slaščičarni Zvezda), zanimiva »preproga« pred 
Mestno hišo, poseben vzorec na Študentovski 
in Mačji stezi ter valovi kock, ki se vijejo čez 
Breg.

Na vseh trenutnih gradbiščih kocke polaga tudi 
Esad Abdić, ki to delo opravlja že 36 let. Del se 
je priučil pri KPL-ju, kjer je še vedno zaposlen. 
V teh letih je tlakoval že približno 100 tisoč ms  
površin, najbolj pa je ponosen na kroge, ki jih 
je ustvaril na Stritarjevi ulici. Trenutno tlakuje 
Novi trg in pravi, da je delo tam zelo zahtevno, 
zato pa bo končni izdelek res nekaj posebnega. 
Ko razlaga o zahtevnih območjih tlakovanja, se 
najprej spomni polaganja kock okoli Robbovega 
vodnjaka, ki je bilo po njegovem mnenju najbolj 
zahtevno doslej. Sicer pravi, da je najtežji in 
najzahtevnejši ravno začetek tlakovanja, saj je 
treba natančno »ujeti« vse dimenzije tlakovane-
ga območja.   

Ljubljanske trge in ulice sicer tlakujejo 3 mojstri, 
pomagajo jim še 3 pomočniki, vsi skupaj pa se 
lahko pohvalijo, da so edini pri nas, ki delajo brez 
šablone, le z vrvico in »sliko v glavi«, kot to opiše 
Abdić. 

Ko se boste naslednjič sprehodili po središču 
Ljubljane, si le oglejte delo tlakovalcev, za katere 
lahko mirno rečemo, da so pravi umetniki!

Kvadratni meter površine sestavlja 
90 kock, oziroma kar 400, če tlaku-
jejo z manjšimi (5X5) kockami.

Tlakovalec v enem dnevu položi 
20 – 25 m    površin, če pa je vmes 
veliko elementov ali prekinitev, pa 

približno 10 m   dnevno.

2

2

2
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BITI NAJBOLJŠI JE PRILOŽNOST
Ljubljana smo ljudje

S sodelovanjem soustvarjamo Ljubljano.8

JUSTINA SIMČIČ, foto: TINA BERČIČ

JAVNI HOLDING LJUBLJANA JE 
V ZADNJIH LETIH DOŽIVEL VE-
LIKO ORGANIZACIJSKIH SPRE-
MEMB, RAZVOJA IN NAPRE-
DKA. OB USPEŠNI REALIZACIJI 
MNOGIH ZAHTEVNIH PROJEK-
TOV KOT SO REORGANIZACIJA 
PODPORNIH PROCESOV CE-
LOTNE SKUPINE, POENOTENJE 
INFORMACIJSKIH SISTEMOV, 
PRODAJA LASTNIŠKIH DELEŽEV 
DRUŽBENIKOV, IZLOČITVE IN 
PRIPOJITVE DRUŽB,  PRENOS 
INFRASTRUKTURE NA OBČINE, 
UVEDBA ENOTNE MESTNE KAR-
TICE IN  SKUPNE BLAGAJNE TER 
ŠTEVILNIH DRUGIH, OSTAJA 
ŠE PRECEJ ODPRTIH NALOG, KI 
JIH VELJA IZPOLNITI. TA IZZIV 
JE SKUPŠČINA JAVNEGA HOLD-
ING LJUBLJANA 1. APRILA ZAU-
PALA DOLGOLETNI DIREKTORICI 
ZDENKI GROZDE IN JI DODELILA 
NOV PETLETNI MANDAT VODEN-
JA DRUŽBE.

Ob tej priložnosti smo z Zdenko Grozde 
poklepetali o tem, kako vidi družbo v prihod-
nje in kje so še skrite poslovne priložnosti za 
družbo Javni holding Ljubljana.

         Lastniki so sprejeli ambiciozen 
Strateški načrt družbe za obdobje 2012 
– 2016, ki ste ga pripravili skupaj s so-
delavci. Kaj bi ob sprejetju tega doku-
menta še posebej izpostavili?
V Javnem holdingu želimo ostati v koraku s 
poslovnim okoljem in postati primer naju-
spešnejšega in perspektivnega poslovnega 
modela, zato bomo naša prizadevanja in 
energijo usmerjali tako k zastavljenim strate-
škim ciljem in doseganju rezultatov ter v ena-
ki meri k uporabnikom in zaposlenim. Izhodi-
šča so jasna: strateško upravljanje podprto z 
najnovejšimi procesi informacijskih tehnolo-
gij, zadovoljen, motiviran in strokovno uspo-
sobljen kadrovski potencial in zadovoljstvo 
uporabnikov. Izpostavljena gospodarsko – 
finančna kriza nas ne sme zaustaviti pri na-
daljnjem prilagajanju poslovnih procesov in 
informatizaciji poslovanja, saj bomo le z na-
vedenim lahko uresničili strategijo. Ob tem 
bi se želela zahvaliti vsem sodelavkam in so-
delavcem, ki so s svojim znanjem, kreativno-
stjo in marljivostjo pripomogli, da dosegamo 
in presegamo zastavljene cilje. 

 

       Omenili ste svoje sodelavce in 
poudarili kadrovski potencial, kot 
pomemben faktor pri uresničevanju 
zastavljenih poslovnih ciljev. Kakšne 
naloge ste si zastavili na tem podro-
čju?
Zastavili smo si cilj izoblikovati trdne kulturne 
vrednote in razvoj kadrov. To bomo dosegli z 
aktivnostmi, ki razvijajo pripadnost javnemu 
holdingu in skupini, izboljšali bomo dostop 
do informacij in vzpostavili več obojestran-
ske komunikacije, omogočili napredovanje 
z novim sistemom napredovanja, spremljali 
pobude sodelavcev in njihovo realizacijo in 
skrbeli za uspešno usposabljanje in izobra-
ževanje zaposlenih. Nekatere aktivnosti na 
tem področju pa smo že uresničili. Tudi v tem 
glasilu je omenjen certifikat družini prijazno 
podjetje, ki smo ga prejeli v mesecu maju, 
uvedli smo že minute za zdravje, ki vključuje-
jo sadni dan za vse zaposlene in skupno deset 
minutno telovadbo vsak torek, kjer dobimo 
mnogo koristnih nasvetov, katere lahko upo-
rabimo tudi na delovnem mestu. 

V začetku junija smo se razveselili novih so-
delavcev iz JP LPT in Žal in naše število se je 
povečalo na skupno 234 sodelavk in sodelav-
cev. Verjamem, da se bodo pri nas dobro po-
čutili. Vse bolj in bolj postajamo homogena 
skupina, ki je zmožna premagati tudi izzive, 
ki jih prinašajo težke gospodarske razmere. 
Skupaj stopamo po poti uresničitve zasta-
vljene vizije »biti najboljša strokovna stori-
tev«.

         Kateri so tisti poslovni cilji, ki bi 
jih v tem trenutku izpostavili kot naj-
večji izziv?
V tem trenutku največji izziv predstavljajo 
dokončanje implementacije SAP za nove 
podporne procese ter tudi temeljne procese 
javnih podjetij  LPT in Žale, implementacija 
CRM Biling SAP v javnem podjetju Energe-
tika Ljubljana, nato pa mogoče že sledi je 
pripojitev Energetike Ljubljana in Te –Tol, v 
kolikor bodo lastniki sprejeli tako odločitev. 

         Zdi se, da živimo v času pospeše-
nih sprememb? Toliko bolj pomembno 
je najti harmonijo znotraj sebe. Kako 
to uspete? 
V vseh teh letih sem morala najti način, da 
se notranje umirim. Najlažje to dosežem s 
športom, bodisi kolesarjenjem, tekom, ali v 
zadnjem obdobju tudi golfom. Veliko energi-
je pa pridobim tudi v druženju s svojimi naj-
bližjimi in dobrimi prijatelji.

Plod uspešnega sodelovanja med Javnim Hol-
dingom Ljubljana, Mestno občino Ljubljana, 
sosednjimi občinami in LPP-jem je tudi linija 19I, 
katero so občani z navdušenjem pozdravili. 

Skupaj uresničujemo zasta-
vljeno vizijo »Biti najboljša 
strokovna storitev«.
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                          Aktualno

»VEČJIH ČEVLJEV NE BI MOGEL OBUTI«
NINA ŠIBIČ  foto: MIHA FRAS

SREDI MARCA LETOS JE VODEN-
JE JAVNEGA STANOVANJSKEGA 
SKLADA MOL PREVZEL SAŠO 
RINK. 37-LETNI UNIVERZITETNI 
DIPLOMIRANI PRAVNIK JE ŽE 
OD LETA 2006 MESTNI SVETNIK 
LISTE ZORANA JANKOVIĆA IN 
VES TA ČAS SE AKTIVNO ZAVZE-
MA ZA LJUBLJANO, PRIJAZNO 
VSEM PREBIVALCEM IN OBISKOV-
ALCEM, NE GLEDE NA KAKRŠNO 
KOLI MERILO RAZLIKOVANJA. 
S STANOVANJSKO PROBLEMA-
TIKO SE JE AKTIVNO UKVARJAL 
ŽE KOT PREDSEDNIK IN POD-
PREDSEDNIK ODBORA MS MOL 
ZA STANOVANJSKO POLITIKO, 
ZATO TO PODROČJE DOBRO 
POZNA.

         Kakšni so vaši prvi vtisi na delov-
nem mestu direktorja Javnega stano-
vanjskega sklada MOL?
»Moram reči, da sem prišel v izreden kolek-
tiv. Že v času, ko sem z JSS MOL sodeloval 
prek Odbora za stanovanjsko politiko, sem 
vedno dobil vtis, da so sodelavci kompeten-
tni, da z veseljem opravljajo svoje delo in 
zdaj sem dobil potrditev, da je temu res tako. 
Vsako jutro z veseljem prihajam na delo.«

            Vaša predhodnica, gospa Jožka 
Hegler, je bila zelo vesela, ker ste rav-
no vi prevzeli njeno delo. Je bilo težko 
stopiti v njene čevlje, še posebej, ker 
je Jožka Hegler prava ikona stanovanj-
skega področja pri nas.
»Večjih čevljev si skoraj ne bi mogel obuti. 
Neizmerno spoštujem gospo Hegler, že prej 
sem imel z njo veliko stikov in moram reči, 
da je ena izmed oseb, ki jih najbolj cenim. 
Jožka Hegler je za sabo pustila dobro urejen 
kolektiv z urejenimi odnosi in upam, da bom 
vsaj približno dosegel njene rezultate in jih, 
če bom imel srečo, tudi nadgradil.« 

         Končan je 15. javni razpis za od-
dajo neprofitnih stanovanj v najem. 
Meščani nestrpno pričakujejo objavo 
prednostne liste, hkrati pa že čakajo 
naslednji razpis. Je morda že znano, 
kdaj naj bo objavljen?
»Situacija glede razpoložljivih stanovanj, ki 
bodo v prihodnosti na voljo, je precej nego-
tova. Finančna sredstva, ki so nam trenutno 
na razpolago, bodo – upam – zadostovala 
za tekoči investiciji (soseski Polje III in Dolgi 
most) in da bomo s tem zadostili potrebam 
po stanovanjih, dodeljenih na 15. razpisu. 
Hkrati pa upamo, da  bodo na državni ravni 
sprejeli spremembo Zakona o javnih skladih, 
s katero bi se lahko zadolževanje našega 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI 
JSS MOL
JSS MOL ne objavlja le razpisov za oddajo ne-
profitnih stanovanj v najem, ampak tudi vrsto 
drugih, s katerimi želi posameznikom olajšati 
stanovanjsko vprašanje oziroma omogočiti 
dodatne investicije. Tokrat izpostavljamo tri, 
javnosti manj znane javne razpise, na katere 
se lahko prijavite do sredine oziroma konca 
septembra.

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu 
deljenega lastništva kot javno-zasebnega 
partnerstva je namenjen osebam, ki si želijo 
zagotoviti lastno stanovanje, vendar nimajo 
dovolj lastnih sredstev za nakup. JSS MOL 
vstopi v solastništvo do višine 40 % vrednosti 
stanovanja, ta delež pa je nato treba odkupiti 
v 15 letih. 

Ciljna publika Javnega razpisa za stanovanj-
ska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževal-
na dela na stanovanjskih hišah so predvsem 
lastniki stanovanjskih stavb, ki si s tržnimi 
finančnimi instrumenti ne morejo zagotoviti 

sklada povečalo. Z novimi kreditnimi mo-
žnostmi bi lahko bistveno okrepili investicij-
sko dejavnost in zagotovili več neprofitnih 
najemnih stanovanj. Prav zaradi naštetih 
razlogov pa žal v tem trenutku ne morem na-
povedati, kdaj bo objavljen naslednji razpis 
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.«

prenove stavb. Posojila JSS MOL so finančno 
ugodna, zato na JSS MOL upajo, da bodo do-
bili kakšno prošnjo, ki ji bodo lahko ugodili. 

Javno povabilo za nakup stanovanj z usta-
novitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in 
izplačilom doživljenjske mesečne rente pa 
je namenjen starejšim stanovalcem, ki imajo 
v lasti stanovanja, primerna za bivanje, sami 
pa načeloma nimajo dovolj sredstev, da bi jih 
vzdrževali oziroma si zagotovili normalno ži-
vljenje in dostojno bivanje. 

 Raje obžalujem stvari, ki sem jih naredil, kot stvari, ki jih nisem!

Podrobnosti razpisov so objavlje-
ne na spletnih straneh 

www.ljubljana.si 
in www.jssmol.si.  

Za dodatne informacije lahko 
pokličete tudi na tel 306 14 00, 
sodelavci JSS vam bodo z vese-
ljem pomagali, da le pridete do 

skupnega cilja.

Ljubljano imam rad, ker je to 
mesto, polno življenja in pri-
ložnosti, je zeleno mesto, ki 
se z vsakim dnem spreminja. 
Vsak dan raje živim tukaj!
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Okolje & mi

ZA LEPŠI JUTRI
ZA DOSEGO ZAHTEV DIREKTIV EU, V SKLADU S KATERIMI MORAJO ČLANICE EU DO LETA 2020 RECIKLIRATI 
50 ODSTOTKOV VSEH KOMUNALNIH ODPADKOV, SO V SNAGI V SISTEM LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV 
IN ODVOZA UVEDLI VRSTO SPREMEMB, KI BODO PRIPOMOGLE K DOSEGU AMBICIOZNEGA CILJA – LOČE-
NO ZBRATI BLIZU 70 ODSTOTKOV LOČENIH FRAKCIJ VSEH KOMUNALNIH ODPADKOV.  POMEMBNO VLOGO 
PRI DOSEGANJU ZADOSTNIH KOLIČIN LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ IGRAJO TUDI ZBIRNI CENTRI, KI JIH IMA-
MO V LJUBLJANI IN NJENI OKOLICI ŽE ŠEST. NA PODROČJU LOČEVANJA ODPADKOV SNAGA NADALJUJE Z 
INTENZIVNIM  OZAVEŠČANJEM UPORABNIKOV.

NA OBISKU V ZBIRNEM 
CENTRU BARJE
NINA SANKOVIČ   foto: MATJAŽ ŠTEFANČIČ

ZBIRNI CENTER JE POKRIT OGRAJEN PROSTOR, 
UREJEN IN OPREMLJEN ZA LOČENO ZBIRANJE IN 
ZAČASNO HRANJENJE NEKATERIH VRST LOČENIH 
ODPADKOV. ODPADKOM JE NAMENJENIH VEČ VE-
LIKIH ZABOJNIKOV, OPREMLJENIH Z NAPISOM, KAJ 
SPADA V DOLOČEN ZABOJNIK. V MESTNI OBČINI 
LJUBLJANA IN PRIMESTNIH OBČINAH DELUJE ŠEST 
ZBIRNIH CENTROV, IN SICER ZBIRNI CENTER NA 
BARJU TER ZAČASNI ZBIRNI CENTRI NA BREZOVICI, 
V VODICAH, MEDVODAH, NA IGU IN NA ŠKOFLJICI 
ZBIRNI CENTER BARJE JE NAMENJEN OBČANOM 
VSEH OBČIN, V KATERIH SNAGA IZVAJA SVOJE STO-
RITVE. ZBIRNI CENTER BARJE JE ODPRT OD 1. APRI-
LA DO 31. OKTOBRA OD PONEDELJKA DO SOBOTE 
MED 6. IN 20. URO TER OD 1. NOVEMBRA DO 31. 
MARCA OD PONEDELJKA DO SOBOTE MED 6. IN 18. 
URO.

Za vas smo poklepetali z ekipo Zbirnega centra Barje, z Darkom Ža-
ričem na čelu:

   Kakšna je vaša naloga v zbirnem centru?
Zbirni center Barje je namenjen občanom, naša naloga pa je usmer-
jati, dajati napotke in informacije, odpadke pa razvrščajo ljudje sami. 
Seveda pri tem z veseljem priskočimo na pomoč, če gre za starejšo 
osebo ali če se kdo ne znajde. 

   Kako poteka delo? Imate kakšen nasvet za uporabnike 
zbirnega centra?
Vsem občanom svetujemo, da odpadke sortirajo že doma, saj bo tako 
delo pri nas potekalo hitreje. Včasih se namreč zgodi, da naletimo na 
slabo voljo ljudi, saj ob sobotah (predvsem spomladi) v zbirni center 
pride tudi do 700 ljudi in je zato treba spustiti zapornice, kar pomeni, 
da morajo počakati, da pridejo na vrsto. 

   Kaj bi izpostavili pod rubriko DOBRO JE VEDETI?
V zbirnih centrih ne sprejemamo odpadkov, ki nastajajo v proizvodnji ali 
obrti. Izjema je samo embalaža.  Podjetja in samostojni podjetniki mora-
jo skleniti pogodbo z ustrezno družbo. 
Občani lahko pripeljejo svoje odpadke s katerim koli vozilom ali prikolico.
Količinske omejitve veljajo za gradbene odpadke (0,5 kubičnega metra), 
pnevmatike (en komplet in rezerva), kosovne odpadke (3 kubične metre), 
zeleni odrez (1,5 kubičnega metra), salonitne plošče (evropaleta do višine 
pol metra) in pohištveni les (2 kubična metra ).
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   In težave?
Največ težav imamo z uporabniki, ki ne upoštevajo pravil glede do-
ločenih količinskih omejitev (na primer za gume), so žaljivi in nesra-
mni do delavcev, zahtevajo šefa ipd. Čeprav zbirni center ni namenjen 
pravnim osebam, želijo nekateri podjetniki na vsak način odložiti 
odpadke pri nas. Pri tem uporabljajo različne metode, od nasilnega 
nastopa do ponujanja podkupnine.

MIT O TEM, DA KUPI 
ODPADKOV SNAGI 
PRINAŠAJO NA KUPE 
DENARJA
Med komentarji spletnih člankov pogosto preberemo, da občani z 
zbiranjem odpadkov  Snagi omogočajo kovanje velikih dobičkov, saj 
vse zbrano proda, za povrhu pa občanom še zaračuna odvoz. In kaj na 
Snagi zares naredimo s posamezno vrsto odpadkov?
 
Odpadno embalažo (plastika, les, stiropor, del kartonske embalaže, 
steklo in kovinsko embalažo), ki jo zberemo v zabojnikih z rumenim in 
zelenim pokrovom, predamo (in ne prodamo) embalažnim družbam. 
Predamo tudi karton, ki je v zabojnikih z modrim pokrovom. Biološke 
odpadke prevzame (in ne kupi) družba, ki poskrbi za njihovo predela-
vo, za kar mora Snaga plačati. Tudi nevarne odpadke, ki jih zberemo v 
premični zbiralnici, zbiralnici na Povšetovi in v zbirnem centru Barje, 
predamo pooblaščenim družbam. Tudi za  prevzem večine tovrstnih 
odpadkov mora Snaga tem družbam plačati.
Kosovne odpadke najprej sortiramo, uporabne recikliramo (ne proda-

mo), neuporabe pa odložimo na odlagališču. Snaga preda tudi večino 
odpadkov, zbranih v zbirnem centru.
 
Snaga (po tržnih cenah) proda zgolj troje − papir, kovino in akumula-
torje, pri čemer prihodki od prodaje znižujejo strošek na položnici, ki 
jo plačajo naši uporabniki. Zbran in prodan papir zmanjša znesek na 
položnici za nekaj manj kot evro.
 
Snaga denar v grobem porabi za 460 zaposlenih, nakup in vzdrževa-
nje vozil za odvoz ter stiskanje odloženih odpadkov, tehnično vzdr-
ževanje odlagališča, zbirnega centra, sortirnice kosovnih odpadkov 
in druge infrastrukture ter plačilo predpisanih davkov in okoljskih 
dajatev. Ne smemo pozabiti niti na številne investicije − samo v letu 
2012 smo za 55.000 novih zabojnikov za embalažo in papir porabili 
približno 2,5 milijona evrov. 
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Ljubljana smo ljudje

MOTOKROS V KRVI
ZGODBE, KI SI JIH SODELAVKE IN SODELAVCI PRIPOVEDUJEMO, NAS POVEZUJEJO, DA SE LAŽJE IN UČIN-
KOVITEJE SPOPADAMO Z IZZIVI, S KATERIMI SE V POSLOVNEM OKOLJU VSAKODNEVNO SREČUJEMO. 
PRAV JE, DA SI ZGODBE DELIMO V ČIM VEČJI MERI, SAJ IMAJO POLEG POVEZOVANJA, ŠE VRSTO BLAGO-
DEJNIH UČINKOV. TOKRAT BOMO Z VAMI DELILI ZGODBO SODELAVCA, CIRILA PODRŽAJA, KI V JAVNEM 
PODJETJU VODOVOD-KANALIZACIJA ŽE ŠTIRI LETA VOZI »KANALARJA«, TOVORNJAK, S KATERIM PRA-
ZNIJO GREZNICE, POŽIRALNIKE, KANALE, VČASIH PA TUDI KAJ ODMAŠIJO. CIRIL PODRŽAJ JE POLN ZA-
NIMIVIH ZGODB, POBLIŽE PA NAM  BO TOKRAT PREDSTAVIL ZGODBO O SVOJI STRASTI -  MOTOKROSU.

TINA BERČIČ 
foto: ANDREJ OMAHEN IN OSEBNI ARHIV 

        Vaša strast so motorji. Od kdaj se 
že ukvarjate z motokrosom? 
»Leta 1991, pri svojih 11 letih, sem se začel 
aktivno ukvarjati z motokrosom, vendar sem 
moral zaradi nesreče z motornim kolesom 
zelo kmalu s treningi za nekaj časa prekiniti. 
Po padcu sem bil kar 8 dni v komi, zato sve-
tujem vsem, ki se odpravljajo na motor, da se 
nanj vedno usedejo s čelado in ostalo obve-
zno opremo. Če bi jo imel na glavi med svojo 
nesrečo tudi sam, bi odnesel brez poškodb.« 

       Kako zgleda vaš trening? Zahteva 
motokros kakšno posebno telesno pri-
pravljenost?
»Dobra fizična pripravljenost je za dober mo-
tokrosističen rezultat nujno potrebna. Pozi-
mi se je potrebno dobro fizično pripraviti, če 
se le da s pomočjo osebnega trenerja, ki pri-
pravi ustrezen program treniranja in pravilne 
prehrane. Potrebno pa je opraviti tudi ogro-
mno ur treningov na motorju, ki vključujejo 
tudi skoke, ki jih lahko vadiš samo na progi. 
Treniram vedno na poligonu, motor naložim 
v kombi in se odpeljem na trening.«   

        Ste že dolgo aktiven tekmovalec? 
»Aktiven tekmovalec sem 9 let, lansko tek-
movalno sezono sem še vozil, trenutno pa 
imam  zaradi poškodbe ramenskih vezi pav-
zo. Ko bo rehabilitacija uspešno zaključena, 
bom vsekakor spet zajahal jeklenega konjič-
ka, saj ko imaš motokros v krvi, brez njega 
enostavno ne gre.«

       Na tekmah vozite pod številko 
139, je to vaša srečna številka?
»To številko so mi dodelili, ko sem naredil li-
cenco in postal registriran motokrosist. Šte-
vilka 139 je moj zaščitni znak in vizualni sim-

bol, uporabljam pa jo že vrsto let.« 

        Kako poteka motokros tekma? 
Na katero dirko oziroma rezultat ste 
še posebej ponosni?
»Vsaka motokros tekma se začne z jutranjim 
treningom, ki se vozi na čas. Ti treningi so 
pravzaprav kvalifikacija, saj se glede na re-
zultate postaviš na »rampo« - štartno črto. 
Najboljši na jutranjem treningu si lahko iz-
bere najboljšo štartno pozicijo na tekmi. Po 
padcu rampe traja tekma 20 minut regular-
nega časa, po končanem regularnem času 
ima prvi, ki pride čez cilj, in vsi ostali za pre-
vozit še dva dodatna kroga. Tisti, ki pride po 
dveh dodatnih krogih prvi v cilj, je zmagova-
lec. Sam se lahko pohvalim z dvema tretjima 
in enim drugim mestom.«

        Kakšne misli se vam pred startom 
porajajo?
»Pred tekmo srce dela »na polno«, po trebu-
hu, pa kot pri zaljubljenosti, čutim metuljč-
ke (smeh). Pred vsakim startom na rampi 
telo polno adrenalina najprej umirim s tre-
mi globokimi vdihi in izdihi, 20 sekund pred 

Skoki se pri motokrosu vrtijo od pet do 40 metrov v daljino, v višino pa od dva do 6 metrov.

startom pa vedno dvignem in malo sprostim 
roke. To je moj obred za srečo.«

        Kaj vam motokros pomeni?
»Motokros je zame najboljša oblika sproščanja 
in polnjena baterij za uspešno spopadanje z 
izzivi, ki mi jih življenje ponuja. Ko sem na mo-
torju sem v drugem svetu, pozabim na vse in 
se popolnoma predam motokrosističnim užit-
kom. Seveda imam, tudi ko snamem čelado, 
enake probleme kot pred tekmo, ampak po-
navadi dobim nov zagon za njihovo reševanje. 
Zato priporočam vsem, da si v življenju vzame-
jo čas zase in poiščejo nekaj za srce in dušo, saj 
je tako svet še veliko lepši.« 

 Osebno mi je velika čast voziti na progi v 
Orehovi vasi pri Mariboru, saj je edina slo-
venska proga, na kateri  se odvijajo tekme 
svetovnega prvenstva. Tekmovanje na tej 
progi predstavlja določeno spoštovanje, saj 
na njej vozijo zelo dobri »piloti«, kakor lahko 
v slengu tudi rečemo dobrim voznikom mo-
tokrosa.

Obvezna oprema motokrosista je tudi lesena lopatka za odstranjevanje blata.
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Urban priporoča

LJUBLJANA FESTIVAL 
V SREDIŠČU  VAŠIH  DOŽIVETIJ

Letošnji,  61. Ljubljana Festival  bo potekal med 27. junijem in 10. septembrom. V tem času se bodo 
na največjih odrih glavnega mesta zvrstili dogodki številnih izjemnih svetovnih umetnikov. Festival 
bo odprl svoja vrata z glasbeno-vizualnim performansom leta, ki ga bosta zaznamovala predvsem  
Uvertura 1812 P. I. Čajkovskega  in udeležba najnaprednejšega tehnološkega festivala na svetu Ars 
Electronice. Sledili bodo 2Cellos, vedno razprodani Béjart Ballet iz Lozane, kraljica flamenka María 
Pagés, Orkester Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga, ki se bo pod taktirko karizmatičnega  
Valerija Gergijeva to poletje predstavil kar trikrat, konec julija bo na sporedu koncert s pianistom 
Dmitrijem Majborodo, v začetku septembra pa bo orkester izvedel še Wagnerjevi operi Rensko 
zlato in Valkira. Ne zamudite tudi muzikala Briljantina z izjemnimi umetniki z londonskega West 
Enda, Orkestra Gewandhaus Leipzig, ki ga bo vodil eden najbolj priznanih dirigentov našega časa 
Riccardo Chailly, ter zaključka 61. Ljubljanskega festivala, ki se bo do prihodnjega leta poslovil  z 
baletom Bratje Karamazovi ruskega genialnega koreografa Borisa Eifmana.

BREZPLAČNI 
JUNIJ  V  
LJUBLJANI
Peti festival Junij v Ljubljani se začenja z vrhun-
skim baletnim večerom Tango v izvedbi izjem-
nih plesalcev SNG Maribor v koreografiji Ed-
warda Cluga. Dopoldnevi na Kongresnem trgu 
bodo rezervirani za zabavo najmlajših, popol-
dnevi bodo namenjeni lahkotnejšim plesnim in 
glasbenim žanrom, medtem ko bomo lahko ob 
večerih uživali v vrhunskih gledaliških, plesnih 
in opernih produkcijah ter koncertih priznanih 
kulturnih institucij in umetnikov. Letos prvič bo 
potekala Triada, tradicionalni projekt, namen-
jen povezovanju umetniških akademij Uni-
verze v Ljubljani. Bogat in žanrsko raznovrsten 
junijski program skriva veliko zakladov, med 
drugim koncert s pralnimi stroji pod taktirko 
mednarodno prepoznavnega slovenskega 
umetnika Vlada G. Repnika. Ponujal pa bo tudi 
veliko smeha z Vid Valič in Denis Avdič Šovom, 
glasbenih užitkov ob poslušanju opernih arij v 
izvedbi SNG Opere in baleta Ljubljana in dru-
gih privlačnih vsebin.
Festival Junij 2013 v Ljubljani se bo končal na 
dan poletnega solsticija, ko se bo Ljubljana 
ponovno pridružila več kot 340 mestom po 
svetu, ki bodo slavila Dan glasbe. Igralo in pelo 
se bo ves dan na različnih trgih in ulicah.

BLIŽNJICE  V INTERNET 
EXPLORERJU 8 IN 9

Nasveti IT-jevca

Spletni pregledovalnik oz. brskalnik, katerega tržno ime je Internet explorer, je samo 
eden od programov, ki sestavljajo zbirko programov za dostop do svetovnega spleta 
in je najpogostejši pri tradicionalni rabi brskalnikov. Zadnje čase pa se  uveljavljajo 
tudi drugi kot so Firefox, Google, Chrome itd. 
V tokratni številki si bomo ogledali nekaj osnovnih bližnjic za delo s programom In-
ternet explorer 8 in 9.

Bližnjica na tipkovnici    Operacija

Ctrl + T                                         Odpiranje novega zavihka
Ctrl + Tab                                         Preklapljanje med zavihki
Ctrl + W                                         Zapiranje zavihkov
Crtl + D                                         Dodajanje trenutne strani med priljubljene
Ctrl + P                                         Tiskanje trenutne strani
Ctrl + F                                        Iskanje na aktivni strani
Ctrl + Shift + Delete Brisanje zgodovine brskanja
Ctrl + Shift + T                     Vnovično odpiranje zadnjega zaprtega zavihka
F5                                         Osveževanje strani
F11                                         Preklapljanje med celozaslonskimi in navadnimi pogledi
Alt + D                                         Izbiranje besedila v naslovni vrstici
Alt + C                                         Odpiranje središča priljubljenih in prikaz priljubljenih
Ctrl + klik (miška)                     Odpiranje povezave v novem zavihku v ozadju

skk

skk

g2

foto: FRANCE ITE LEVIEUX

foto: BOGDAN KLADNIK
Pestro dogajanje v Ljubljani.
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URŠA KARER    
foto: MATEVŽ PATERNOSTER

Avtorica razstave Irena Šinkovec je zgodbo o kolesu postavila v tri 
sklope. Prvi predstavlja kolo v njegovem primarnem kontekstu – v 
prostoru in času kolišč na Ljubljanskem barju, s posebnim poudar-
kom na varovanju in ohranjanju bogate kulturne dediščine. Drugi 
sklop razstave predstavlja kolo kot enega najpomembnejših tehnolo-
ških izumov s poudarkom na obdobju industrializacije, ki je bistveno 
spremenila gospodarski, znanstveni, politični in širši družbeni razvoj 
zahodne civilizacije. Tretji sklop razstave kolo predstavlja na simbolni 
ravni vrtenja v drugačni razsežnosti časa in prostora. Človekova želja 
po znanju, raziskovanju in ustvarjalnosti je neustavljiva in posega tudi 
onkraj matičnega planeta. S širšim konceptom razstava obiskovalce 
spodbuja k lastnemu razmišljanju in raziskovanju ter poudarja nelo-
čljivo povezanost znanosti, umetnosti in dediščine. 

Neposredno izkušnjo življenja v koliščarski vasi bo moč doživeti s se-
stavljanjem makete lesenega kolesa, ob tkanju blaga, preoblačenju v 
koliščarje, vonjanju zelišč ter mletju pšenice s kamnom ob kamen ali 
netenju ognja. Doživetje starodavne koliščarske dediščine in navdih 
kolesa kot izuma pa bo tudi izhodišče za številne obrazstavne dogod-
ke za vrtce, šole, družine ter odrasle domače in tuje obiskovalce.

Kultura v našem mestu

IZUM KOLESA JE TEMELJ ČLOVEŠKE CIVILIZACIJE IN KULTURE. TISOČLETJA IZUMLJANJA NISO IZNAŠLA 
NIČESAR, KAR BI GA LAHKO NADOMESTILO. KOLO SPODBUJA NAPREDEK IN USTVARJALNOST. IN NAJ-
STAREJŠE LESENO KOLO Z OSJO, STARO 5200 LET, SO ARHEOLOGI ODKRILI NA LJUBLJANSKEM BARJU. 
OD 24. MAJA SI GA OGLEJTE NA RAZSTAVI V LJUBLJANSKEM MESTNEM MUZEJU. NA IZJEMNO NAJDBO, KI 
SLOVENIJO IN LJUBLJANO POSTAVLJA NA SVETOVNI ZEMLJEVID KULTURNE DEDIŠČINE, BO V POLETNIH 
MESECIH OPOZARJALA TUDI SVETLOBNA INSTALACIJA NA LJUBLJANSKEM GRADU. KOLO, KI SE VRTI ŽE 
5200 LET, PA BO Z EKSKLUZIVNIM PROGRAMOM VKLJUČEN TUDI V JESENSKO EUROBASKET MANIJO. DA 
SE TI V GLAVI ZAVRTI! 

POŽENIMO SVET NAPREJ!

Kolo preseneča z natančno in izjemno domišljeno izdelavo. Tehnološka dovršenost in starost 
uvrščata to kolo in os v sam vrh svetovne kulturne dediščine.
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Aktivno

DRUŽINI PRIJAZNI

TINA BERČIČ  foto: JANEZ PLATIŠE

S svetovalno-revizorskim postopkom prido-
bivanja certifikata Družini prijazno podjetje 
sta pet članski projektni skupini obeh družb 
začeli na začetku letošnjega leta. Člani pro-
jektnih skupin so v sodelovanju z zunanjima 
svetovalcema, izdelali načrt vpeljave ukre-
pov za izboljšanje upravljanja delovnih pro-
cesov in kakovosti delovnega okolja. Skupini 
sta poleg štirih, s strani izvajalca, Ekvilib in-
štituta, obveznih ukrepov, izbrali še sedem 
za družbi pomembnih in aktualnih ukrepov.  
Končen nabor ukrepov so člani posameznih 
skupin najprej  predstavili vodstvu družb, 
nato pa je načrt vpeljave ukrepov potrdil še 
Revizorski svet podeljevalca certifikata.
Delo projektne skupine se nadaljuje z izdela-
vo protokola za izvajanje posameznih ukre-
pov, s čimer bodo le-ti zaživeli v praksi. 

SREDI MAJA STA SE  JAVNI HOLDING LJUBLJANA IN JAVNO PODJE-
TJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE PRIDRUŽILA VEČ KOT 140 
DRUŽBENO ODGOVORNIM SLOVENSKIM PODJETJEM IN ORGANIZA-
CIJAM, S PREKO 50.000 ZAPOSLENIMI, KI IMAJO OSNOVNI CERTIFIKAT 
DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE. Z OSNOVNIM CERTIFIKATOM DRUŽINI 
PRIJAZNO PODJETJE PA SE LAHKO POHVALITA TUDI JAVNI PODJETJI 
ENERGETIKA LJUBLJANA IN ŽALE.

Alenka Zlatnar Židan, vodja Službe za kadrovske in splošne zadeve, Javni holding Ljubljana:
»S pridobitvijo certifikata Družini prijazno podjetje smo vstopili v skupino 
podjetij, ki se zavedajo pomembnosti usklajenega poklicnega in družinskega 
življenja zaposlenih.  Prepričana sem, da z izvajanjem sprejetih ukrepov, lahko 
pričakujemo predvsem višje zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih ter izbolj-
šamo organizacijsko klimo, saj se bodo sodelavci ves čas zavedali, da lahko ob 
izrednih družinskih situacijah izkoristijo bonitete, ki jih nudi naše »družini prija-
zno« podjetje.«

Andreja Slavec, strokovna sodelavka za kadre, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice:
»Cilj izbranih in s strani vodstva potrjenih ukrepov je izboljšanje upravljanja de-
lovnih procesov, kakovosti delovnega okolja ter ne nazadnje boljše usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Verjamemo, da nam bo z imple-
mentacijo dogovorjenih ukrepov tudi uspelo doseči zastavljene cilje«.
 

Zdenka Grozde (četrta z leve), direktorica Javnega holdinga Ljubljana, in Ma-
teja Duhovnik (peta z leve), direktorica Ljubljanskih parkirišč in tržnice, na po-
delitvi certifikata.

ODPRTA KUHNA

NINA ŠIBIČ  foto: NIK ROVAN 

Na Pogačarjevem trgu si lahko vsak petek  
na prostem privoščite specialitete domače 
in mednarodne kuhinje ter pri tem pokukate 
naravnost v lonce kuharskih mojstrov.
Odprta Kuhna je edinstvena tržnica skuhanih 
dobrot, ki gostincem, restavracijam, kmeč-
kim turizmom in samostojnim kuharskim 
mojstrom daje priložnost predstavitve svojih 
edinstvenih jedi in hkrati promocijo njihovih 
gostinskih destinacij. Vsak petek kuhalnice na 

stojnicah zavihti več kot 40 najboljših gostin-
skih ponudnikov.
Hrano si lahko privoščite kar na Pogačarjevem 
trgu ali pa si jo odnesete v službo oziroma do-
mov, organizatorji pa bodo za sproščeno in 
zabavno vzdušje poskrbeli tudi s prijetno glas-
bo ter različnimi nastopi.
Pri Odprti kuhni sodeluje tudi Javno podjetje 
Ljubljanska parkirišča in tržnice,d.o.o., ki je 
upravljavec površin, kjer bo vsak petek dišalo 
po različnih dobrotah. 
Dober tek in vabljeni vsak petek na Pogačar-
jev trg.

Odprta kuhinja je »doma« na Poga-
čarjevem trgu, delu Centralne tržnice, 
po katerem se vsako leto sprehodi več 
kot dva milijona ljudi. 

 Iz Odprte kuhne bo dišalo vsak petek 
do 19. ure. Celo poletje in jesen - vse 
do oktobra.
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NOVA NAGRADA MOBILNEMU  TE-TOLU 
Aktivno

DORIS KUKOVIČIČ   foto: JAKA KOREN

Neposredna vpetost TE-TOL v urbano oko-
lje zahteva posebno odgovornost do prebi-
valcev, zato je družba leta 2009 vzpostavila 
mobilni portal (m.te-tol.si), preko katerega 
lahko prebivalci na preprost način pridobijo 
celovite informacije o vplivu TE-TOL na ka-
kovost okolja, v katerem živijo. Leta 2010 je 
bil portal izbran za eno izmed petih najboljših 
družbeno-odgovornih praks s področja mo-
bilno dosegljivih okoljskih vsebin na svetu.

Letos je mobilni portal TE-TOL prejel novo 
priznanje, in sicer je postal nacionalni zma-
govalec v okviru Energy Globe Award za leto 

Celovite informacije o obratovanju in vplivu TE-TOL na kakovost zraka v 
Ljubljani lahko spremljate na mobilni povezavi m.te-tol.si.

VANJA KRMELJ IN TINA BERČIČ  
foto: MARKO TALJAN

Bliža se junij in z njim dolgo pričakovani 
konec šolskega leta in, vsaj za otroke, dva 
meseca brezskrbnosti. Tudi nam staršem 
odleže, vendar se kaj hitro znajdemo pred 
vprašanjem, kako poskrbeti za kakovostno 
počitniško varstvo naših otrok? Na srečo je v 
Ljubljani tudi za to dobro poskrbljeno. Vrsta 
zavodov v lasti Mestne občine Ljubljana po-
nuja zanimive, kakovostne in finančno ugo-
dne poletne programe. Za vas smo izposta-
vili le nekaj programov, kjer se bodo otroci 
dobro počutili, veliko novega in zanimivega 
naučili, stkali nova prijateljstva, sem in tja pa 
se bo morda vžgala tudi kakšna iskrica prve 
ljubezni.     

V Javnem zavodu Mladi Zmaji bodo poleti 
poskrbeli za zanimivo preganjanje dolgčasa 
mladostnikov, ki obiskujejo njihove četrtne 
mladinske centre. V svojih enotah bodo pri-
pravili kopico raznolikih aktivnosti za mla-
dostnike, ki bodo med drugim potekale tudi 
zunaj centrov. Odpravili se bodo na medna-
rodno mladinsko izmenjavo v Nemčijo, čofo-
tali v Savudriji, krepili svoje mišice in razisko-
vali naravo na Mepi taboru v dolini Radovne, 
hodili na enodnevne izlete po Sloveniji, na 
taboru ob Kamniški Bistrici se bodo sezna-
njali z osnovami taborniških veščin, čaka pa 
jih tudi kolesarska tura po slovenskih cestah, 
namakanje v italijanskem vodnem parku 
Aquasplash in še veliko drugih zanimivih 
aktivnosti. V prostorih četrtnih mladinskih 
centrov pa se bodo od ponedeljka do petka, 
med 12. in 20. uro, dogajale tudi kreativne, 
športne, kulturne, osvežilne počitniško obar-
vane aktivnosti. Za podrobnejše informacije 
obiščite www.mladizmaji.si. 

Za šolarje prve triade bo v Družinskem cen-

POČITNIŠKO KREATIVNI
tru Mala ulica od 1. julija do 30. avgusta or-
ganizirano počitniško varstvo, in sicer vsak 
dan med 7.30 in 16.30, razdeljeno pa bo na 
tematske tedne. Podroben program in razpis 
najdete na  www.malaulica.si. 

Zagotovo mladim in otrokom, ki se bodo 
udeležili kakšnega izmed programov, ne bo 
dolgčas!

2012 in se tako uvrstil v svetovni izbor, kate-
rega končni rezultati bodo znani 5. junija, na 
Svetovni dan okolja. Gre za najbolj prestižno 
energetsko–okoljsko nagrado, ki se jo po-
deljuje v okviru Svetovnega vrha za okolje 
Združenih narodov. Cilj projekta je ustva-
riti zavedanje o potrebnih rešitvah za naše 
okoljske probleme in pokazati, da lahko vsak 
od nas prispeva svoj del. 

POČITNICE V PIONIRSKEM 
DOMU

Počitnice s kulturo in jeziki: od 26. 
junija do 12. julija in  od 19. do 30. 
avgusta
Začetna in nadaljevalna gledali-
ška šola: od 1. do 12. julija in od 19. 
do 30. avgusta
Poletna likovna šola: od 26. junija do 
12. julija in od 19. do 30. avgusta

Več: www.pionirski-dom.si.

POČITNIŠKE DELAVNICE NA 
LJUBLJANSKEM GRADU

OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 
Druženje z lutko, lutkovna delavnica 
in predstava Kekec
22. 6. ob 11.00, Palacij / vstop prost 

PRAVLJIČNO USTVARJALNA SRE-
ČANJA
Pravljična animacija in delavnica za 
otroke, Friderikov stolp, ob 11. uri / 3 € 
13. 7.: Mala vila – hrvaška pravljica in 
10. 8.: Jamie in mlada gospa – irska 
pravljica

SREDNJEVEŠKI TABOR IN LOKO-
STRELSTVO
Grajski park med 10. in 18. uro, ob le-
pem vremenu vsako nedeljo v juliju in 
avgustu / vstop prost

KNJIŽNICA POD KROŠNJAMI  
in bralna glasba v živo
1. 6. – 1. 9., grajsko dvorišče / vstop prost
Knjižnica: vsak petek, soboto in nede-
ljo, med 10. - 20. uro (ob lepem vre-
menu)
Bralna glasba v živo: ob nedeljah, 
ob 11. uri (ob lepem vremenu)

Več: www.ljubljanskigrad.si.
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 Aktivno

NAJDRAGOCENEJŠE ZA RAZVOJ OTROŠKE DUŠE  

SONJA VIDONJA   foto: arhiv PIONIRSKEGA DOMA

Kreativen in inovativen pedagoški kolektiv z likovnega, gledališkega 
in jezikovno-izobraževalnega področja so v 70-letih sestavljali izjemni 
pedagogi: Drago Hrvacki, Lado Pengov, Bogdan Borčič, Lojze Kovačič, 
Marjan Tršar, Dragica Čadež, Mirjana Borčič, Milan Dekleva in številni 
drugi. Pionirski dom je zadnja leta razširil svojo ponudbo celoletnih in 
krajših programov, jih posodobil ter pritegnil mlajšo generacijo peda-
gogov in umetnikov, ki z veliko mero entuziazma ustvarjajo novo pot 
razvoja zavoda. Številne likovne in ustvarjalne delavnice izvajajo tudi 
v Art centru na Komenskega 9, letos pa so pod svojo streho sprejeli še 
Hišo otrok in umetnosti s programi lutkovnega ustvarjanja. 

PIONIRSKI DOM – CENTER ZA KULTURO MLADIH LJUBLJANA ŽE 50 LET PUŠČA NEIZBRISAN PEČAT MED 
MLADIMI, KI OBISKUJEJO IZOBRAŽEVALNE IN KULTURNE DEJAVNOSTI TER PROGRAME ZA KREATIVNO 
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČAS. 

Pionirski dom je že vrsto let organizira številne festivale, s katerimi 
mlade spodbujajo k pripravi avtorskih del, ki jih (nekateri prvič) pred 
številnim občinstvom predstavijo na odru Slovenskega mladinskega 
gledališča in v Festivalni dvorani, ki je skozi bogato zgodovino stkala 
številne srečne zgodbe o ljubezni in prijateljstvu. Ob petkih tako v 
Festivalni dvorani še vedno plešemo vse vrste plesa, ki nam jih je v 
svoji zapuščini predal Adolf Jenko, starosta slovenskega plesa. 
Letošnji september bo za Pionirski dom prazničen. Na zamudite 
praznovanja, ki ga bodo ob 50-obletnici zavoda, 5. in 6. septembra 
2013 pripravili za vas. Podrobnosti prazničnega programa, s katerim 
bodo vsem na stežaj odprli vrata, bodo objavili na spletni strani 
www.pionirski-dom.si.

»Pionirski dom je bila takšna ustanova, ki je dopuščala in podpirala kultiviranje otrok s svobodo izražanja, s strpnostjo 
do poskusov drugih in s spoštovanjem posameznikove kreativne volje.«  Milan Dekleva, pesnik in pisatelj, v Pionirskem domu 
delal 3 leta kot pedagog za glasbo

»Današnjim otrokom in vsem prihodnjim želim take mentorje in predvsem jim želim Pionirski dom. Ta ustanova ima v 
svojem imenu najdragocenejše za razvoj otroške duše. Občutek pionirstva v pomenu odkrivanja novih neraziskanih sve-
tov duše.« Aleš Valič, igralec, bivši učenec Pionirskega doma

V NESREČI NIKOLI SAMI 
TINA BERČIČ   foto: PETER GEDEI

SKRB ZA SOČLOVEKA IN MEDSEBOJNO SODE-
LOVANJE STA LASTNOSTI, KI JIH V ČASU INDIVID-
UALIZMA ŠE TOLIKO BOLJ CENIMO. MED TISTE, 
KI NESEBIČNO POMAGAJO DRUGIM, ZAGOTOVO 
SODI TUDI NEBOJŠA MATIJEVIČ, KI JE S PODPORO 
VODSTVA JP VODOVOD-KANALIZACIJA POVEZAL 
DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA IN SLUŽBE 
MOL TER ZAČEL AKTIVNOSTI ZA REŠEVANJE 
PONESREČENCEV IZ, OZIROMA S POMOČJO, 
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA.

Dolgoletni delovodja nadzora Službe za vzdrževanje kanalizaci-
jskega omrežja v javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija, Nebojša 
Matijevič, dobro pozna razvejanost in dogajanje v kanalizacijskem 
omrežju. Ob uporabi dodatnih znanj, ki jih je pridobil kot dolgoletni 
jamar, je pripravil izhodišča za način reševanja, ki do zdaj še ni bilo 
vključeno v program reševanja ob naravnih nesrečah. 6. maja je tako 
bilo prvo srečanje predstavnikov Civilne zaščite Ljubljana Jug, ja-
marjev reševalcev Jamarskega kluba Železničar (enota za reševanje 
iz ruševin, utesnjenih prostorov in visokih stavb v Mestni občini Lju-
bljana) in predstavnikov JP Vodovod-Kanalizacija. Namenjeno je 

bilo izobraževanju o načinih in poteku reševanja ponesrečencev iz, 
oziroma s pomočjo, kanalizacijskega omrežja. Izobraževanja je ob-
segalo teoretični in praktični del. Po teoretični predstavitvi ljubljan-
skega kanalizacijskega omrežja in pasti ter možnosti, ki jih skriva, 
so se udeleženci odpravili tudi v kanalizacijsko omrežje, kjer so se z 
možnostmi reševanja seznanili tudi praktično. 
Dobro poznavanje ljubljanskega kanalizacijskega omrežja lahko v pri-
meru različnih nesreč, kot so na primer požari in potresi, predstavlja 
edino, mogoče celo najvarnejšo in najhitrejšo pot do ponesrečenca, 
pot ki rešuje življenja. Veliko zanimanje za tovrstna znanja so izrazili 
tudi pripadniki Specialne enote slovenske policije, zato verjamemo, 
da se bo sodelovanje vključenih nadaljevalo in bodo aktivnosti rezul-
tirale v bogatejšem izboru reševanja za primer naravnih nesreč.

 Lyndon B. Johnson, 36. predsednik ZDA je rekel: »Nobena 
težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, zelo malo pa 
je takih, ki jih lahko rešimo sami.« Imel je prav. Zato sto-
pimo skupaj, ne samo v primeru nesreč, temveč vsak dan, 
na vseh področjih – za lepši jutri!  

Udeleženci srečanja bodo nova znanja  pri reševanju s pridom uporabljali.
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Aktivno

LEPA SI ZELENA LJUBLJANA

NINA ŠIBIČ  

Uvrstitev med najboljša evropska mesta na 
področju trajnostnega razvoja je za Ljublja-
no velika čast ter potrditev, da so naši cilji 
pravilno zastavljeni, naše delo pa usmerjeno 
v pravo smer. Skupni cilj vseh nas, tako Me-
stne uprave, kot javnih podjetij in zavodov, ki 
delujejo pod okriljem MOL, je meščanom in 
meščankam omogočiti kvalitetno življenje v

zelenem, čistem ter trajnostno naravnanem 
mestu, kjer se narava zliva z mestnim vrve-
žem, kjer naravo spoštujemo in jo varujemo.  
Trajnostno naravnanih projektov je v našem 
mestu toliko, da vseh ne bomo mogli našteti, 
vsekakor pa moramo omeniti ekološko cono 
v središču mesta, zaprto za motorni promet, 
ki smo jo vzpostavili leta 2007 ter jo še vedno 
širimo in obnavljamo. Območje, namenjeno 
pešcem in kolesarjem, zdaj obsega že več kot 
30 ulic in se razteza na skoraj 80 tisoč m². 

To pomeni, da smo v teh šestih letih površi-
ne za pešce v središču mesta povečali kar za 
550 %. Z različnimi projekti, usmerjenimi v 
spodbujanje uporabe koles, hoje ter javnega 
prometa se trudimo, da bi čim več meščanov 
ter obiskovalcev Ljubljane svoje avtomobile 
pustilo doma in se v mesto odpravilo na bolj 
»čist« in zdrav način. Veseli smo, da so me-
ščani in obiskovalci lepo sprejeli samopostre-
žni sistem izposoje koles Bicikelj. Veseli, da 
je Kavalir, o katerem pišemo v naslednjem 
članku, predvsem pa njegovi vozniki, tako 

LJUBLJANA SE JE UVRSTILA MED ŠTIRI FINALISTE, KI SE POTEGU-
JEJO ZA NASLOV ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2015 IN NES-
TRPNO PRIČAKUJEMO 14. JUNIJ, KO BODO V NANTESU, TRENUTNI 
ZELENI PRESTOLNICI EVROPE, RAZGLASILI ZMAGOVALNO MESTO 
ZA LETO 2015.

»JOŽI PRID, GREMO 
SE PELJAT« 
TAMARA DEU   

Bivša lastnica gostilne Škof, Jožica Pitarević, 
iskriva 86-letnica polna zanimivih zgodb in
dogodivščin, živi na Gosposki ulici v centru 
Ljubljane in je redna uporabnica Kavalirjev, 
električnih vozil, katere od aprila do oktobra 
vsak dan med 8. in 20. uro srečujemo v Lju-
bljani. Vozniki Kavalirjev prevažajo starejše, 
tiste, ki težje hodijo, osebe z oviranostmi in 
turiste. A Igor, Zoran in Sašo ter drugi vozni-
ki LPP, ki vozijo Kavalirja, dobro vedo, da je 
potrebno postoriti še marsikaj drugega kot 
potnika samo zapeljati. Rednim potnikom 
tudi kaj uredijo.

Vse podrobnosti o Ljubljani, zeleni pre-
stolnici, njenih ciljih, viziji ter aktualnih 
projektih si lahko ogledate na www.lju-
bljana.si/zelena-prestolnica

Gospa Jožica to ceni. Tu in tam ji kateri od fan-
tov prinese kaj iz trgovine, ji pomaga prenesti 
vrečke v stanovanje, velikokrat jo povabijo na 
vožnjo, ko sedi ob Ljubljanici, ali pa jo prepro-
sto povabijo naj se malo zapelje z njimi. Tako 
se je navadila, da Kavalirja redno uporablja za 
obisk tržnice, zdravnika ali za vožnjo do taksi-
ja, da gre lahko na obisk k hčerki.  

Kljub temu, da ji je umrl mož in je sama, je za-
radi Kavalirja družabna. Rada ima življenje in 
naravo, zato se večkrat odpelje s Kavalirjem 
tudi malo »na zrak«, med vožnjo pa kramlja s 
sopotniki. Včasih se je z avtobusom odpeljala 
po regrat v Podutik ali Zalog, zdaj pa se dobi s 
prijateljicami v centru mesta ali gre pomagat 
na tržnico gospe, s katero sta se spoprijatelji-
li. A vse to brez brezplačnega Kavalirja ne bi 
bilo mogoče. »Potujem lahko po centru me-
sta, kolikor me je volja. Fantje so zelo pridni, 
pozorni in spoštljivi. Sašu, Zoranu in Igorju 
sem zato lansko leta spletla iste čepice. Le-
tos pa bom spletla še brezrokavnik Zoranu.« 
Potem se hudomušno zasmeji: »Sem jim že 
rekla, da bi morali dobiti kakšno nagrado, 
ker imajo tako veliko dela z nami.« S svojim 
leskom v očeh, hudomušnim nasmeškom in 
malho polno dogodivščin, je Jožica Pitarević 
postala naša gospa Jožica in z gotovostjo lah-
ko trdimo, da jo bomo zelo radi še velikokrat 
zapeljali po Ljubljani. 

zelo priljubljen, da je postal prava ljubljanska 
atrakcija. Veseli vseh dosežkov, zaradi ka-
terih je Ljubljana tako edinstvena, zelena in 
preprosto lepa!

In vsaj še eno izjemno prednost Ljubljane 
moramo omeniti. Naše mesto je eno izmed 
redkih evropskih mest, kjer se lahko pohva-

Projekt Zelena prestolnica Evrope vodi 
podžupanja Tjaša Ficko, pri njem pa sode-
lujejo sodelavci Mestne uprave, Javnega 
holdinga Ljubljana ter javnih podjetij in 
zavodov, ki delujejo v okviru MOL.

Do danes je Kavalirja vozilo devet voznikov 
LPP, trenutno pa Kavalirja upravlja šest vo-
znikov. Kavalirja obratujeta 200 dni na leto, 
od začetka pa do danes pa sta prevozila že 
100.000 km in 100.000 potnikov.

limo, da pijemo kakovostno vodo naravnost 
iz pipe.  Na to edinstvenost Ljubljane veliko-
krat pozabimo oziroma jo jemljemo kar pre-
več samoumevno.

foto: MIHA FRAS

foto: TAMARA DEU

foto: DUNJA WEDAM
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  Moja Ljubljana

Vsak letni čas prinaša na Ljubljanski grad svojo zgodbo, še prav posebej pa poletje, saj ga obiščejo številni 
domači in tuji gosti. Poleti oživi sleherni kotiček te mogočne srednjeveške trdnjave. Prižgejo se odrske luči 
in pod zvezdnim nebom grajskega dvorišča nastopi čas, ko si ta izjemna naravna kulisa in kultura podata 
roki. To je tudi čas za Film pod zvezdami, čas številnih gledaliških uspešnic, prenesenih z odrskih desk v 
grajsko okolje, čas, ko se lahko od srca nasmejete na festivalih komedije. Lahko se sprehodite med čudesi 
indijskega sveta, ki ga je v svoj fotoaparat ujel Arne Hodalič, si ogledate delček razstave o najstarejšem ko-
lesu na os na svetu ali se poučite, kako je živela nenavadna ženska, pisateljica in svetovna popotnica Alma 
Karlin. Na grajskem dvorišču lahko odplešete Ples poletja. Senca grajskih kostanjev je rezervirana za ljubi-
telje Knjižnice pod krošnjami. Grajski park bo vsako sončno julijsko in avgustovsko nedeljo dobil podobo 
srednjeveškega tabora. Skratka, v središču slovenske prestolnice – na Ljubljanskem gradu čakajo na vas 
številna doživetja. Vljudno vabljeni. Več na www.ljubljanskigrad.si. 

V GRAJSKEM OBJEMU POD ZVEZDNIM 
NEBOM 

foto: MIHA FRAS

foto: NADA ŽGANK foto: SARA BANO

foto: SARA BANO foto: DUNJA WEDAM
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