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LJUBLJANA JE ŠE
VEDNO NJEGOVO
MESTO.

OBČUDUJEMO DOBRE LJUDI MED VOZNIKI LPP, RAZKRIVAMO, KDAJ NAJVEČ
ODPIRAMO VODOVODNE PIPE, IN RAZISKUJEMO PRAVLJIČNA JEZERCA NA VIČU.
ALI MORDA VESTE, KJE RASTE DREVO LETA 2020?
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Srečno, Ljubljana!

e eno leto se bliža točki, ko se bomo ozrli nazaj
in se spomnili vseh doživetij, dosežkov ter
dogodkov, ki so zaznamovali leto 2020. Leto,
ki je bilo posebno, leto, ki nas je postavilo pred
nepričakovane preizkušnje. Življenje se je zasukalo v nepri
čakovane smeri in bolj kot kadarkoli doslej se je med nas
naselila negotovost.
V Ljubljani smo se ves ta čas zavedali, da mora življe
nje teči dalje in da kljub upoštevanju omejitev, povezanih
z epidemijo, ne smemo dopustiti, da bi trpela kakovost bi
vanja naših meščank in meščanov. Ponosen sem, da smo
brez panike, skupaj z javnimi podjetji in zavodi, ki delujejo
pod okriljem Mestne občine Ljubljana, poskrbeli za kako
vostno in celovito oskrbo tudi v času najostrejših omejitev
in ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Niti za en dan
ni zastal odvoz odpadkov, vseskozi smo skrbeli za nemote
no oskrbo z vodo, toploto in energijo, nemoteno so tekle
tudi vse druge storitve Mestne občine Ljubljana. Posebno
pozornost namenjamo najranljivejšim skupinam, otrokom,
starostnikom in socialno ogroženim. Mnogi naši sodelavci
so se izkazali s prostovoljno pomočjo. Žal pa je kar dvakrat
zastal javni promet in celotno kulturno življenje.
Skupaj smo pokazali, da smo tudi v najbolj zahtevnih
razmerah najboljši servis meščankam in meščanom in
da smo lahko vzor vsakomur. Dokazali smo, da je Ljublja
na zares solidarno, tovariško in strpno mesto, v katerem
v medsebojnem spoštovanju in razumevanju različni živi
mo skupaj. V najtežjih trenutkih smo pokazali naše sočutje
in pripravljenost pomagati. Velika hvala osebju UKC

Ljubljana in Zdravstvenega doma Ljubljana, ki skrbi za naše
meščanke in meščane.
Praznični december, mesec veselja, upanja in dobrih želja,
je letos drugačen, kot smo bili vajeni, zato si želim, da še bolj
kot prejšnja leta v ospredje stopijo glavne vrednote božič
no-novoletnih praznikov. Družina, toplina, povezanost, soli
darnost, sočutje, tovarištvo, mir in medsebojno spoštovanje.
Vse to izraža tudi praznična okrasitev Ljubljane, ki se
letos osredotoča na ranljivost in trdoživost življenja. Želim si,
da bi lahko izpeljali čim več decembrskih prireditev, s kate
rimi bi delili praznično vzdušje z meščankami in meščani.
Seveda bomo pri vseh naših odločitvah spoštovali navodi
la Vlade RS in NIJZ, pri njihovem morebitnem izvajanju
pa dosledno upoštevali vse predpisane ukrepe. Zavedamo se,
da je zdravje vseh na prvem mestu. Tu sem izjemno ponosen
na vas, drage Ljubljančanke, dragi Ljubljančani, ki se že ves
čas vedete zelo odgovorno in samozaščitno, s čimer poudar
jate naš skupni duh solidarnosti in sočutja.
Spoštovane meščanke, spoštovani meščani, želim si,
da se otroci vrnejo v vrtce in šole, da ponovno začnejo vozi
ti mestni avtobusi in ostali javni prevoz ter da se čim prej
omogoči gospodarstvu, kulturi, športu in ostalim dejavnos
tim, da se vrnejo v ustaljene tirnice.
Želim vam mirno, zadovoljno, srečno in predvsem zdravo
leto 2021! Naj bo leto novih začetkov, upanja in vere v lep
šo prihodnost. S skupnimi močmi, povezanostjo, sočutjem,
tovarištvom, solidarnostjo in strpnostjo bomo odločno zako
rakali svetli prihodnosti naproti.
Srečno, draga Ljubljana!
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Nepremično premoženje
Mestne občine Ljubljana
Pri razpolaganju in upravljanju z nepremičnim
premoženjem je treba ravnati v skladu z
veljavno zakonodajo, ki ureja to področje,
in v skladu z načeli ravnanja s stvarnim
premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti. Mestna občina Ljubljana
vsem zainteresiranim omogoča vpogled v
načrtovane prodaje in oddaje nepremičnin,
ki so v njeni lasti, s spletno aplikacijo
Nepremičnine MOL (www.ljubljana.si/sl/
moja-ljubljana/nepremicnine-mol), kjer je
tudi v celoti opisano ravnanje z nepremičnim
premoženjem. DDV ni vključen v ceno.

PRODAMO
STANEŽIČE
Izklicna cena: 130.944 €
Zemljišči s parc. št. 1225/3 in parc. št 1265/2 v
skupni izmeri 744 m²

KAŠELJ
Izklicna cena: 398.800 €
Zemljišče s parc. št. 106/15 v izmeri 1994 m²

KAŠELJ
Izklicna cena: 169.200 €
Zemljišči s parc. št. 330/1 in parc. št. 324/4 v
skupni izmeri 1.128 m²

KAŠELJ
Izklicna cena: 131.250 €
Zemljišče s parc. št. 96/11 v izmeri 875 m2

BEŽIGRAD
Izklicna cena: 487.750 €
Zemljišča s parc. št. 804/3, parc. št. 804/4,
parc. št. 808/2 v skupni izmeri 1951 m²

V spomin

Poslovila se je častna meščanka Ljubljane, prof. dr.
Zora Konjajev, zdravnica, neonatologinja, pionirka
slovenske pediatrije, znanstvenica in partizanka.
Prof. dr. Zora Konjajev je naziv častna meščanka prejela
leta 2015. Ohranili jo bomo v spoštljivem spominu.

Mestna občina Ljubljana
OBVESTILO O NAMERAVANI PRODAJI PARKIRNIH PROSTOROV
V GARAŽI STANOVANJSKE SOSESKE CELOVŠKI DVORI
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3,
1104 Ljubljana, ima v lasti 188 prostih parkirnih prostorov v garaži
stavbe z ID oznako 1739 – 6767 na naslovu Rakuševa ulica 4 do
36 v Ljubljani, ki jih namerava prodati. Parkirni prostori različne
površine (od 11,86 m2 do 19 m2) se nahajajo v štirih kletnih etažah.
Pravno stanje parkirnih prostorov je urejeno. Lastninska pravica
na vseh parkirnih prostorih je v zemljiški knjigi vpisana v korist
prodajalca. Parkirni prostori se prodajajo prosti vseh bremen.
Cena posameznega parkirnega prostora znaša 1.000 €/m2
površine parkirnega mesta in ne vključuje 2% davka
na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
Parkirni prostori se prodajajo posamično. Prodaja posameznih
parkirnih prostorov bo potekala v skladu z 52. členom Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 31/2018). Za prodajo posameznega parkirnega
prostora bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba
bo sklenjena po poteku roka za objavo namere o sklenitvi
neposredne pogodbe za posamezni parkirni prostor (20 dni).

SLAPE
Izklicna cena: 185.400 €
Zemljišče s parc. št. 876/9 v izmeri 927 m²

Svoj interes za nakup parkirnega prostora izkažete tako, da izpolnite
prijavo na obrazcu prijave in jo oddate po elektronski pošti na
naslov jss.mol@ljubljana.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1000
Ljubljana. To obvestilo o nameravani prodaji velja do preklica.

KAŠELJ
Izklicna cena: 131.250 €
Zemljišče s parc. št. 96/11 v izmeri 875 m²

Prijavo za nakup parkirnega prostora lahko oddajo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

SLAPE
Izklicna cena: 200.250 €
Zemljišči s parc. št. 755/1 in parc. št. 755/7 v skupni
izmeri 801 m²

Dodatne informacije o parkirnih prostorih in samem postopku
prodaje dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu
Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana:
kontaktna oseba Mira Kastelic, tel. št.: 01/306 14 39.
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Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 218
c. in 218 č. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl.
US) ter 12. in 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03, 120/05, 4/06 – popr., 57/06, 122/07,
107/09 – obv. razlaga, 101/13 – ZdavNepr in 22/14 – odl. US) objavlja
JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča in
poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2021
I.
Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2021.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko
preverijo podatke in nanje podajo pripombe v času od 4. 1. 2021 do vključno
29. 1. 2021, na način: po elektronski pošti glavna.pisarna@ljubljana.si, po
telefonu številka 01 306 46 25 ali osebno po predhodni najavi po telefonu.

Spoštovane krvodajalke in
krvodajalci!

Rdeči križ Slovenije – Območno
združenje Ljubljana vas vljudno
vabi, da se naročite na odvzem
in darujete kri. Predhodna najava
je obvezna, saj zagotavlja varno
okolje za vse udeležene. Če želite
darovati, pokličite 051/672 147 ali
051/389 270 in se z Zavodom za
transfuzijsko medicino dogovorite
o dnevu in uri prihoda. Več
informacij na www.ztm.si.

Hvala, ker darujete kri
za življenje.

II.
Zavezanci so Mestni občini Ljubljana dolžni do vključno 31.01.2021 sporočiti
vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021.
Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so:
sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti
prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske
površine, podatki, potrebni za oprostitev plačila nadomestila, in podobno.
Zavezanci so po 12. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča dolžni sporočiti pristojnemu organu vse spremembe, ki
vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa
zavezanca, najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe.
Če zavezanec nastalih sprememb ne sporoči, se za odmero uporabijo podatki, s
katerimi razpolaga občina, ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.
III.

VPIŠITE PODATKE
V KOLEDAR
REKREACIJE 2021
Kljub veliko nejasnostim, kaj bo
z epidemijo, in kljub omejitvam v
prihodnjem letu verjamemo, da
organizatorji športnorekreativnih,
gibalno-rekreativnih in turistično-
-športnih prireditev že pripravljate
načrte za 2021. Zato vas vabimo
k brezplačnemu vpisu in oddaji
podatkov za objavo na portalu
www.rekreacija.si. Potrebujemo
vsaj naziv dogodka, datum, panogo,
kraj, kontaktne podatke (telefon,
spletna stran, e-pošta …), po
možnosti pa dodajte tudi kratek
opis. Za več informacij pišite na
koledar@rekreacija.si ali pokličite
041/537 097.

RAZGIBAJMO LJUBLJANO

Zavezanci spremembe sporočijo Mestni občini Ljubljana
s pisno in podpisano vlogo z dokazili na način:
- po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si
- s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana,
- z vložitvijo v vložišču pri Oddelku za ravnanje z
nepremičninami, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana.

Vloga je lahko prosto napisana, obrazci in vloge so na voljo v vložišču pri
Oddelku za ravnanje z nepremičninami in na internetnih straneh občine:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/vloge-in-obrazci/
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Kdo je tokrat okrasil
smreko v Mestni hiši?
Mojca Grizold
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Doris Kordić

Za okrasitev šestmetrske smreke v atriju Mestne hiše
vsako leto poskrbijo otroci. Letos so to nalogo prevzeli
v Vrtcu Galjevica in svoje pozitivne vrednote, ki jih
živimo v »mestu prijaznih ljudi«, prenesli na okraske.
Pripravili so 160 laminiranih lampijonov iz 13 ilustracij, ki
so jih ročno zlepili skupaj. Velika rdeča srca so izrezali
iz penaste gume, pomenijo pa prijaznost, strpnost in
sožitje. Otroci so bili nad končno podobo navdušeni.

Črt Piksi

Vozeče
skulpture
Mojca Grizold

»Kolesa so zamišljena kot vozeče skulpture – lahko krasijo
dnevno sobo ali pa se z njimi vozimo,« pravi Jaka Mihelič,
akademski kipar, ki v popoldanskem času izdeluje posebna
kolesa Katabrank v delavnici v centru mesta. Začne z
okvirno skico, nato pa po inspiraciji iz jeklene cevi sestavi
okvir in doda različne preostale dele, ki jih poskusi čim
več izdelati sam. Do zdaj je izdelal že 34 unikatnih koles,
triciklov in nevoznih konstruktov in niti dve njegovi kolesi
nista enaki – uporabil je že vse, od motornih gum pa do
pajkove mreže. Njegova kolesarska zgodba se je začela
leta 2003 v garaži njegovih staršev za Bežigradom.
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Oddali
smo jo!
Mojca Grizold
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Nik Rovan

Brez žice!, Wireless! se glasi slogan kandidature Ljubljane
za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025. Ekipa
Ljubljane, kandidatke za EPK 2025, je oddala drugo
prijavno knjigo, katere osrednja tema je solidarnost. Teja
Reba, umetniška direktorica kandidature, jo je opisala
kot krik domišljije, žarek upanja in nasmeh prihodnosti.
Program Ljubljane obsega 104 projekte in predstavlja
nove temelje razvoja kulture. Cilj je odgovoriti na
izzive mesta prihodnosti, a solidarna Ljubljana pri tem
odločno odgovarja tudi na izzive regije in države kot
celote. Razglasitev bo predvidoma 18. decembra.

Črt Piksi

Nova soseska
v zelenju
Mojca Grizold

Ali ste opazili, da na Viču rastejo nova stanovanja
v soseski Novo Brdo? Projekt Javnega stanovanjskega
sklada MOL obsega gradnjo šestih stanovanjskih blokov
s 174 neprofitnimi najemnimi stanovanji v velikosti od
23 do 76 m2 ter s podzemno garažo in paviljonom.
Osrednji del soseske bo zaprt za motorni promet, med
objekti pa bo na voljo prostor za igro in druženje v
zelenju. Otroci se bodo razveselili večjega otroškega
igrišča in travnika na severovzhodnem delu soseske,
ljubitelji sprehodov pa mreže pešpoti v bližini, s
katerimi se bo povezovala soseska. Stanovanja
bodo svoja vrata odprla predvidoma marca 2021.
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Nino Kolarev, JP LPT

SOLIDARNOST

LPP

Prostovoljstvo
srčnih ljudi
20 voznikov Ljubljanskega potniškega prometa se je odzvalo povabilu
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za prostovoljno pomoč pri
logistiki, čiščenju in dezinfekciji postelj in reševalnih vozil. Vozniki so že
v spomladanskem valu epidemije pokazali svoje srce in pripravljenost
za prostovoljno delo. Takrat se jih je za pomoč pri razvozu toplih
obrokov otrokom iz socialno ogroženih družin javilo kar 200.
Staša Bizjak

»Ko se je pojavila možnost, da pomagam, nisem
okleval. Takoj sem se javil. Do UKC-ja imam
posebno vez. Ne tako dolgo nazaj sva bila s sop
rogo pogosto na pediatriji zaradi najine hčer
ke,« razloži oče treh otrok, sedemintridesetletni
Goran Bogojević. Na reševalni postaji dela
v popoldanskem času, saj je soproga dopoldan
v službi. »Z ženo, ki odobrava mojo prostovolj
sko delo, sva 'dream team',« se pošali ter nada
ljuje, da ni tip, ki bi lahko bil ves čas doma.
Zaveda se, da kljub številnim domačim obve
znostim in dvema šoloobveznima otrokoma to
delo za vso družino predstavlja poseben izziv.

V akciji
kar 600 ljudi
Mojca Grizold
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ZA STAREJŠE
Prostovoljci Zavoda za
oskrbo na domu Ljubljana so
s starejšimi ljudmi v stiku po
telefonu. Nekateri prostovoljci
svojega uporabnika pokličejo
vsak dan, nekateri manj
pogosto, odvisno od želja in
potreb starejših. »Prostovoljci
mi povedo, da so tudi tokrat
stiske med njimi velike, sploh
pri tistih, ki živijo sami in
nimajo ustrezne socialne
mreže. Velikokrat pomaga
že iskren pogovor, da si
nekdo vzame čas in jim
prisluhne,« poroča vodja
prostovoljcev, Amir Crnojević.
Če le lahko še kje pomagajo,
se vključijo ali vključijo
katero drugo organizacijo.
Pokličite jih na telefon
01/24 20 605, od ponedeljka
do petka med 8. in 15. uro.

V začetku decembra nas je razveselil sneg. Ekipe zimske
službe so bile na sneženje dobro pripravljene in so
sproti čistile ceste, pločnike, kolesarske steze, parkirna
mesta in druge površine. Prvo noč je bilo že ob 2. uri
na terenu kar 600 ljudi in 300 vozil zimske službe.
Tudi v tej zimi meščankam in meščanom omogočamo
prevzem brezplačne soli za posipanje. Ponjo lahko
pridete na KPL na Tbilisijski ulici 61. Od ponedeljka do
sobote med 7. in 17. uro, ob nedeljah pa od 7. do 13. ure
lahko brezplačno prevzamete 15 kilogramov soli. S seboj
imejte osebni dokument, iz katerega je razvidno, da ste
doma v Ljubljani, ter primerno posodo za prenos soli.
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SOLIDARNOST

»V naravi človeka je, da pomaga
ljudem,« pravi Nebojša Dragić,
petinpetdesetletni voznik avto
busa. Z veseljem se je odzval klicu
na pomoč pri razbremenitvi zapo
slenih v UKC-ju. »Pri Alenki in
Siniši smo bili zelo lepo sprejeti.
Bdita nad nami ter nam odrejata
delo.« Nebojšo še vprašam, po čem
si bo zapomnil to obdobje, ki je
nedvomno prelomnica v našem
življenju. Odgovori, da se izogi
ba predsodkov, da pa je zaradi teh
nepredvidenih razmer spoznal tudi
delovna mesta, ki jih sicer ne bi.

»Žal bi mi bilo, če ne bi bil aktivno udeležen pri pomoči,« kot strela
z jasnega pove petinpetdesetletni Saim Begić, ki se je nemudoma odzval
na povabilo k pomoči v UKC-ju. Nadaljuje: »Korona je prišla in bo tudi
odšla.« O strahu ne razmišlja in se z njim tudi ne želi ukvarjati. »Držim
se vseh varnostnih navodil. Tudi doma in v trgovini. V UKC-ju je več kot
8.000 zaposlenih, moja malenkost je le kapljica v tem mozaiku.« Vprašam
ga za kakšno zanimivost, ki se mu je vtisnila v spomin na tem »dobrodel
nem delovnem mestu«. Saim pomaga na točki »posteljna postaja«, kjer
čistijo in sterilizirajo postelje za nove uporabnike. Pove, da je nekega dne
na hodniku bolnišnice srečal sosedo, ki opravlja delo medicinske sestre.
»Ko je videla, da pomagam, sem v njenih očeh začutil žarek upanja in
sreče, da nis(m)o sami. To me je navdalo s srečnimi občutki. Zahvalil bi
se vsem sodelavcem, še posebej kolegu, vozniku avtobusa ter kavalirja,
Saliju Vocshaju, ki je z mano v izmeni.« Za sklep najinega telefonskega
pogovora me še zanima, koliko postelj dnevno v povprečju počistijo.
Odgovori, da med trideset in petdeset.

Podaljšanje veljavnosti mesečnih
in letnih vozovnic LPP
Mesečnim vozovnicam, ki so jih
potniki kupili za november in jih
zaradi zaustavitve javnega potniškega
prometa ne morejo uporabiti, bo LPP
veljavnost podaljšal do 31. 12. 2020.
Imetnikom splošnih in upokojenskih
letnih vozovnic bodo veljavnost teh
podaljšali za toliko dni, kolikor javni
potniški promet ne bo obratoval.
Podaljšanje se bo izvedlo samodejno,
in sicer ob prvi validaciji na avtobusu.
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»Nesmiselno se mi je zdelo čakati doma in ne narediti nič koristnega v tej izjemno
težki situaciji,« pove 54-letni Branko Tratar. »Želim pomagati. Spomladi se nas je
veliko sodelavcev javilo, pa eni nismo niti prišli na vrsto.« Ponosen je, da je na LPP-ju
tako harmoničen kolektiv, ki razmišlja in dela z odprto glavo ter pozitivizmom. Omeni
tudi, da so vsi prostovoljci opravili tečaj varstva pri delu, kjer so jih natančno naučili,
kako poteka celotni delovni proces, kako ravnati s čistili in drugo. »Sem na oddelku
za higieno prostora in opreme. S čistilnim strojem čistim hodnike ter tunele.« Sogo
vornika za konec še vprašam, ali njegovo prostovoljstvo podpirajo tudi domači. Brez
razmisleka odgovori: »Žena me zelo podpira.«

Za dostavo živil iz trgovine ali zdravil iz lekarne
lahko od ponedeljka do petka med 14. in 17. uro
pokličete na 051/614 322 ali pišete na e-naslov
nikolisam@outlook.com, kjer boste dobili vse
informacije o pomoči, ki poteka v organizaciji ČS Posavje,
v sodelovanju s Humanitarnim društvom Nikoli sam.

MLADI ZMAJI
Mladi Zmaji so na voljo mladim v
digitalnem mladinskem centru. Z
njimi boste ohranili motivacijo in lažje
razporedili šolske obveznosti. Trenutno
je aktivnih 33 mladih prostovoljk in
prostovoljcev, trije med njimi so iz tujine.
Mladim pomagajo pri šolskem delu ter
zanje pripravljajo prostočasne aktivnosti
s področja umetnosti ali ustvarjanja,
igre vlog, »podcasta« in živega javljanja.
Te dejavnosti se v večini odvijajo v
digitalnem mladinskem centru DigiMC
na platformi Discord. V spletni sobi
#svetovalnica (tudi DigiMC) je mladim
na voljo skupina študentk, kjer se z njimi
pogovarja o temah, ki jih trenutno težijo.
Mobilna psihosocialna svetovalka Jerneja
je vsem mladim v stiski dosegljiva od
ponedeljka do petka med 12. in 17. uro v
sobi #svetovalnica (DigiMC discord.gg/
kJZA5bC) in po telefonu na 041/662 132.

Prijazno VABILO – Če želite aktivno izboljševati
kakovost življenja v lokalni skupnosti ali spreminjati
svet na bolje, obiščite www.prostovoljstvo.org.
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KANALIZACIJA

Za še čistejšo Ljubljano

K

V mestu z zeleno dušo poteka
projekt Čisto zate, ki je kratko
ime za projekt »Odvajanje
in čiščenje odpadne vode
na območju vodonosnika
Ljubljanskega polja«. Kratko
ali dolgo ime, kakor vam
ljubo, zares pomembno
je, da se z njim izboljšuje
kakovost bivanja prebivalcev
v Mestni občini Ljubljana ter v
občinah Medvode in Vodice.

ar 22.500 prebivalcev bo na novo pri
ključenih na novozgrajeno kanaliza
cijsko omrežje, zanje bo zagotovljeno
odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Hkrati
bo za vse prebivalce, ki so in bodo priključeni
na Centralno čistilno napravo Ljubljana, zago
tovljeno tudi odstranjevanje dušikovih in fos
forjevih spojin iz odpadne vode. Na območju
Ljubljane se bo stopnja priključenosti na kana
lizacijo povečala na 98 odstotkov.
Projekt Čisto zate prinaša mestu in okolici
še kakovostnejše bivanje z dolgoročno rešitvijo in
zagotavlja, da bo Ljubljana varna in urejena tudi
za številne generacije, ki prihajajo. Spremembe se
niso zgodile čez noč. Gre za dolgoročne, finančno
vzdržne in trajnostno usmerjene korake, ki pos
tavljajo Ljubljano z okolico na globalni zemljevid
sodobno infrastrukturno urejenih mest. Pomemben
del projekta je ureditev na območju dveh sosednjih
občin, saj razmere tam ne vplivajo le na tamkajšnje
prebivalce, ampak bi, če ne bi bile urejene, prinašale
negativne učinke tudi v naše mesto.
Dogaja se – in se bo še – veliko. V Mestni
občini Ljubljana se nadgrajuje Centralna

Jak Vrečar

Urejena
kanalizacija,
čisto mesto
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čistilna naprava in dograjuje kanalizacijsko
omrežje. Nadgrajuje se tudi odvajanje komunal
ne odpadne vode v občinah Medvode in Vodi
ce. Skupaj gre za projekt, finančno ovrednoten
na krepko čez sto milijonov evrov, za katere
ga bo izdaten del sredstev črpan iz evropskega
kohezijskega sklada.
Poseben pomen ima v tem izjemno pomem
ben povezovalni kanal C0 (izg. »ce nič«), pri
katerem bo dograjen odsek na trasi Črnuče–
Roje. Oznaka C0 je ime povezovalnega kanala
od vzhodne obvoznice do čistilne naprave Brod.
Ta bo bistveno razbremenil centralni kanali
zacijski sistem v MOL in sistematično uredil
odvajanje odpadne vode s severovzhodnega dela
Ljubljane. Dela na tem projektu se nadaljujejo
po nedavni odločitvi ustavnega sodišča, ki je
zavrglo ustavno pritožbo in pobudo glede grad
nje navedenega kanala.
Vrhunska tehnologija za popolno varnost
Pri snovanju in uresničevanju projekta,
še posebej kanala C0, je dodatna skrb name
njena varnosti in zaščiti vodnega bogastva,

na katerem stoji naše mesto. Priprave na pro
jekt so bile obsežne, strokovnjaki pa so preu
čili vse mogoče scenarije, trase in podrobnosti
tehnične izvedbe. Ker leži večji del ljubljanske
občine na vodovarstvenem območju, praktič
no vse mesto pa na napajalnih območjih raz
ličnih zajetij za oskrbo s pitno vodo, je bilo
treba zagotoviti, da bodo vsa vodna zajetja
varna. Med ukrepi, s katerimi bo zagotovlje
na vrhunska varnost, je tudi izgradnja poseb
ne, dodatne zaščite na delu trase kanala C0.
Več kot dva kilometra kanala bosta zaščitena
s posebno kineto iz armiranega betona. Ta
bo še dodatno ščitila na globino šest metrov
položene cevi iz centrifugiranega poliestra,
katerih zagotovljena življenjska doba je 150
let. Stanje kanala bo ves čas pod nadzorom,
temu je ob cevovodu namenjen tudi poseben
prostor, ki bo ves čas delovanja omogočal
video preglede oziroma nadzor s kamerami.
Za varnost bo torej poskrbljeno z najsodob
nejšo tehnologijo, ki je na voljo.
Projekt bo pripomogel k varovanju vodnih
virov: poleg ukinitve preobremenjene čistilne

261 ulicah
na območju
MOL bo v
prihodnjem letu
končano urejanje
kanalizacije.

Več kot

22.500
prebivalcev

bo na novo priključenih
na javno kanalizacijo.

bo do leta 2022 priključenost na
kanalizacijo na območju MOL;
pred letom 2007 je bila ta 68%, do konca
leta 2018 pa smo jo povečali na 88 %.

Zakaj so greznice nevarne?
Velika večina greznic ni vodotesnih, kar pome
ni, da fekalije iz njih pronicajo v podtalje, z nji
mi pa vse snovi, ki škodijo ljudem, živalim in
naravi, npr. kemikalije, ki jih zaužijemo s hrano
in zdravili; naši iztrebki imajo koncentrirane
snovi, med njimi precej težkih kovin ... Po oce
nah strokovnjakov je brezhibnih greznic, torej
takih brez poškodb, manj kot pet odstotkov.
Usklajeni projekti – učinkovito mesto
Da lahko mesto Ljubljana diha s polnimi pljuči
tudi med najzahtevnejšimi deli, se projekti –
od komunalnih do prometnih – prepletajo in
povezujejo. Kjerkoli bo to mogoče, bodo dela,
povezana s širjenjem kanalizacijskega omrež
ja, povezana s prav tako načrtovanimi preno
vami cest in ostale infrastrukture, tako da se
bomo prebivalci izognili nepotrebnim dodatnim
nevšečnostim.

Okoli 6.000
greznic,

98%

Na

naprave Brod bo ukinjenih še več kot 4.000
greznic v Mestni občini Ljubljana in skoraj
2.000 greznic v občinah Medvode in Vodice.

12,1 km

bo dolg povezovalni
kanal C0 skupaj z
navezovalnimi oziroma
sekundarnimi kanali.

iz katerih odpadna voda
nekontrolirano prehaja v
okolje, bo ukinjenih – od tega
1.900 v Medvodah in Vodicah
nad Ljubljano.
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Prenavljamo.
Za vas.

STADION

3

V Ljubljani s številnimi projekti
skrbimo za višanje kakovosti
življenja meščank in meščanov. Na
različnih lokacijah po vsem mestu
je trenutno aktivnih 158 projektov,
med katerimi tokrat izpostavljamo
le nekatere prenove cest in
osnovnih šol ter gradnjo
Plinsko-parne enote TE-TOL.
Skupaj smo izvedli že več kot
2.200 projektov.

VODNIKOVA
DOMAČIJA

C

D

ŽALE

4
2

Ilustracija: Nika Jamnik

TIVOLI

1

E

ROŽNIK

B

GRAD

A

5
GOLOVEC

1

Prenova Tavčarjeve ulice
in Miklošičevega parka

3

Krožišče pri stavbi RTV Slovenija
omogoča boljši pretok prometa
in vodenje kolesarjev po
mestnem središču.

2

Prenova Kajuhove ceste
Okoliške stanovanjske ulice
bomo razbremenili s sklenjenim
vodenjem prometa na območju
med Letališko in Šmartinsko cesto.

4

Prenova Dunajske ceste
Vključuje tudi novost v oblikovanju
kolesarskih ureditev: kolesarsko
stezo s posebnim detajlom na
odseku Dunajske ceste od Ruskega
carja do krožišča na Ježici.

Gradnja Industrijske ceste
Razbremenili bomo predvsem
Zaloško cesto in okoliški
stanovanjski predel ter povečali
varnost udeležencev v prometu.

5

Prenova Tržaške ceste
Promet bo učinkovitejši,
pa še za pešce bo bolje.

Plinsko-parna enota TE-TOL
Z njo se bomo leta 2022 v
Ljubljani znebili večine premoga.
Uporaba premoga se bo zmanjšala
za kar 70 odstotkov.

A

Prenova
OŠ Vrhovci

D

Novogradnja prizidka
OŠ Riharda Jakopiča

B

Prenova
OŠ Nove Fužine

E

Gradnja prizidka k
OŠ Martina Krpana

C

Novo šolsko igrišče
OŠ Mirana Jarca

F

Novo šolsko igrišče
OŠ Franca Rozmana Staneta

Več informacij o prenovah in drugih projektih najdete na www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/ljubljana-zate/.

POGOVOR

Jani Ugrin

Treba bi bilo le napisati, da je tokratni Ljubljančan
Gogi iz Kosez, pa bi verjetno vedeli, da smo
govorili, sicer na daljavo, z Goranom Dragićem.
Ni le košarkar, ki je slovensko reprezentanco
in svoje moštvo v ligi NBA vodil do sanjskih
uspehov. Ni le simpatičen sogovornik in velik
človek. Je tudi ponosen Ljubljančan, ki vztraja,
da njegove korenine, ki so pognale na ljubljanskih
igriščih, spoznata tudi njegova otroka.
Anja Leskovar

LJUBLJANČAN
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POGOVOR

Črt Piksi

V Slovenijo se z družino vračate, kolikor je mogoče pogosto. Je Ljubljana še vaš dom?
Vedno! Tu sem začel svojo športno pot, tu imam prijatelje,
družino. Z ženo Majo sva se spoznala tu in po spletu okoli
ščin se je najina hči Victoria rodila v Ljubljani. Le sin Mateo
se je rodil v ZDA in ima tako edini od nas ameriško držav
ljanstvo. Od Ljubljane in Slovenije sem v bistvu dobil vse,
kar sem. Tu so me zgradili in sooblikovali mojo osebnost. In
zdi se mi, da je otroštvo tu še vedno lahko zelo lepo.
Kako pa otrokoma opisujete svoje otroštvo? Kakšne spomine imate na Ljubljano?
Zagotovo so to spomini na brezskrbno otroštvo v Kosezah.
Zjutraj smo otroci hitro pojedli, potem pa smo naredili krog
okoli bajerja s kolesi, nadaljevali pa na igriščih. Domov smo
šli samo, ko smo bili lačni. Cele dneve smo nabijali žogo.
Žoga nam je bila takrat vse. In nič nam ni manjkalo. Kot
srednješolec sem potem spoznal širšo Ljubljano, odprl se
mi je nov svet, s prijatelji smo spoznavali nove kotičke. Takrat
sem še bolj polno zaživel. Eden najbolj čustvenih spominov
pa je gotovo igranje za Slovenijo leta 2013 na evropskem
prvenstvu v Ljubljani. Igrati doma na tako velikem tekmo
vanju, igrati v mestu, ki mi je dalo vse, mestu, v katerem sem
se naučil košarke, je privilegij posebne vrste.

»OD LJUBLJANE IN SLOVENIJE
SEM V BISTVU DOBIL VSE, KAR
SEM. TU SO ME ZGRADILI IN
SOOBLIKOVALI MOJO OSEBNOST.
IN ZDI SE MI, DA JE OTROŠTVO TU
ŠE VEDNO LAHKO ZELO LEPO.«
Je zato v vašem logotipu zmaj?
Ne, je pa zanimivo naključje. Ko sem prišel v Ameriko,
moj mentor Steve Nash ni znal izgovoriti mojega priim
ka in me je preimenoval v The Dragon (zmaj po angle
ško). Seveda se mu je zdelo poimenovanje še primernejše,
ko sem mu povedal, da je zmaj tudi v grbu mojega mesta.
In ko sem delal svoj logotip, je bil zmaj pravzaprav edina
logična možnost.
Pa Američani sploh znajo izgovoriti ime Ljubljana?
Uf, zelo težko, polomljeno, narobe. Da bi kdo na ulici znal
izgovoriti to zavozlanko, je skoraj neverjetno. So se pa moji
trenerji z nekaj vaje že kar dobro naučili.
Kako pa se je Ljubljana vaše zgodnje mladosti razlikovala
od današnje? Verjetno se še spomnite avtobusov na Prešernovem trgu.
Seveda se jih spomnim! Center se mi je takrat zdel v primer
javi s Kosezami neverjetno živahen. Vse se je odvijalo hitro,
veliko je bilo ljudi, ogromno je bilo prometa na ulicah, ki so
danes tišje, pešcon v centru ni bilo. Ljubljana se je v zadnjem
desetletju res umirila. Hkrati se je zelo posodobila, ampak
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pri tem ni izgubila tega, kar mi je najbolj všeč – zelenja.
Preprosto lepa se mi zdi.
Tega verjetno vsaj v centrih velikih ameriških mest ni toliko.
Ni. In šele v zadnjih letih sem spoznal, da to najbolj pogre
šam. Moja prva »ameriška« leta so bila v puščavski Arizoni
v tem smislu res monotona. Zdaj imamo sicer v Miamiju
morje, lahko gremo na čoln in plavat, tudi tam smo doma,
ampak občutek je drugačen. Vendarle sem bil velik del svo
jega življenja navajen na zeleno. Narava, zlita z mestom,
preseneti vse Američane, ki pridejo k nam. Seveda je v mili
jonskih mestih na kakšnem območju morda več možnosti
in izbire. Ampak tega občutka, da lahko tudi v mestu živiš
zunaj, da lahko greš na kosilo ali na kavico in sediš ob reki,
pod drevesom, v Ameriki ni. Tam so centri mest večinoma
moderni in mladi, brez prave zgodovine in pristnosti. To
pa da mestu dušo, kot jo ima Ljubljana ali kot jo imajo mesta
v Italiji ali Španiji.
Ja, dušo mestu dajejo tudi ljudje na prostem. Se vam zdi,
da Ljubljana z igrišči, pešpotmi, progami in športnimi poligoni daje svoj prostor tudi človeku, ne le prometu ali poslu?
Absolutno. V tujini je prepogosto videti, kako z gradnjo
mesta izgubljajo zelene površine. V Ameriki izgubimo veli
ko časa, da otroka peljemo na igrišče. In zaradi varnosti tja
ne moreta sama. V Ljubljani pa je to čisto drugače. Varnejša
je in veliko več infrastrukture je dostopne vsem. Parki so
v dobrem stanju, veliko je igrišč in igral za otroke. Sicer je
res, da se danes ukvarjamo z drugačnimi težavami kot nekoč.
Veliko dejavnosti se seli za domače štiri stene, v videoigre,
na internet. To je škoda. Otroci imajo bistveno slabšo moto
riko in koordinacijo. Ampak verjamem, da lahko s spodbu
dami, kot so urejena igrišča, ta trend obrnemo.

Košarkarski klub
Miami Heat je
novembra Goranu
Dragiću pripravil
svojevrstno
presenečenje. S
pomočjo Goranove
fundacije so po
Ljubljani razobesili
plakate z napisom
»Tvoja druga
družina je vedno
s teboj« in »Sin
Ljubljane. Kapetan
Miamija.«

In k temu prispevate tudi vi – z dobrodelnostjo, s promocijo športa v svojem košarkarskem kampu, z gradnjo prvega
pametnega košarkarskega igrišča v Ljubljani. Veliko vračate v skupnost.
To mi res veliko pomeni. Svojo prepoznavnost poskušam izko
ristiti, da zbližam ljudi, da mladim poskusim omogočiti to,
česar jaz nisem imel, spodbujati igrivost, učenje. Rad se družim
z otroki, to me zelo veseli. Igrišče sem zgradil prav zato – da bi
otroci šli ven in se družili, kot smo se mi. Športniki, ki smo
otrokom zgled, pač nosimo izjemno odgovornost, saj se od
nas učijo vrednot športa, potrpežljivosti, delavnosti, sočutja do
sočloveka. To je velika obveza, ampak je hkrati izpolnjujoča.
Kako pa z ženo svoja otroka učita te ponižnosti?
O tem se veliko pogovarjava. Mateo in Victoria imata zelo
drugačno življenje, tega se zavedava. Vsi si seveda želimo naj
več za svoje otroke, je pa tanka ločnica med preveč in dovolj.
Hoditi po tej črti je včasih težko. Čeprav sta preskrbljena do
konca življenja, jima nočeva vzeti pomembnih izkušenj. Želi
va, da se sama borita za svoje cilje, da sledita svojim sanjam,
delata šolo. To je mene gnalo naprej, to me je oblikovalo.
Tudi če imata otroka na dvorišču bazen, ki ga jaz nikoli
nisem imel, je prav, da se zavedata, da tega nimajo vsi in da je
treba za vsak dosežek delati. Zato nikakor ne dobita vsega,
kar si zaželita. In tudi zato ju peljem v Koseze, v enosobno
stanovanje, kjer sem odraščal. Pokažem jima, kje sva spala
s stricem Zokijem. Čudita se, kako majhno je, neverjetno se
jima zdi, da nisva imela svoje sobe. Vsega sicer še ne razu
meta, ampak je prav, da vidita tudi drugo stran.
Kam pa najraje greste, ko pridete v Slovenijo?
Vsako leto pridemo za tri mesece. Gremo v Bohinj, Kranj
sko Goro, na Bled, predvsem pa smo ob Koseškem bajerju,

»LJUBLJANA SE
JE V ZADNJEM
DESETLETJU RES
UMIRILA. HKRATI
SE JE ZELO
POSODOBILA,
AMPAK PRI TEM
NI IZGUBILA
TEGA, KAR MI
JE NAJBOLJ
VŠEČ – ZELENJA.
PREPROSTO LEPA
SE MI ZDI.«
na Rožniku. V Mostec gresta otroka posebno rada z dedi
jem in babico.
Pa se sploh lahko v miru sprehajate po Ljubljani?
Niti ne. No, morda zdaj, ko nosimo maske, malo lažje. Me pa
ne moti, če ljudje pristopijo, pozdravijo, želijo kakšno sli
ko in podpis. Rade volje ustrežem, če so ljudje spoštljivi in
vedo, kje je meja moje zasebnosti. Moram pa potem vedno
odgovarjati na nešteta vprašanja Victorie in Matea, ali me res
vsi poznajo. Zdaj počasi Luka Dončić že prevzema nekaj
te pozornosti. To je naravni proces prihoda novih generacij;
moje vzornike danes poznajo redki otroci. In moram priz
nati, da mi ta prehod prav ugaja. Komaj čakam »normalno«
življenje. Tudi zato se v medijih pojavljam vse redkeje. Čas
je, da se vsaj v tem smislu malce umaknem.
Se potem spet vidite v Sloveniji, v Ljubljani?
Dokler ne zaključim kariere, ne vemo, kje bomo. Želiva pa,
da tudi otroka ohranita stik s Slovenijo, zato tudi prihajamo
sem. Ko je čas za odhod v Ameriko, je strašna žalost, čeprav
se seveda veselita prijateljev. Po nekaj mesecih v Ameriki se
potem spet začnejo vprašanja, kdaj gremo nazaj v Slovenijo.
In to naju z Majo zelo veseli. Tudi zato, ker ne vemo, kje
se bomo ustalili, doma govorimo slovensko – z ljubljan
skim naglasom!
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Z mladimi
se odlično razume

Rožančevi
nagrajenci
2020

Lani je minilo 65 let, odkar je Lojze Pungerčič
spoznal atletiko, sprva kot uspešen tekmova
lec na srednjih progah in krosih, že deset let
pozneje pa je začel delovati kot atletski trener.
Navkljub temu, da je vstopil v 83. leto življenja,
je še vedno aktiven v tekaškem klubu Šmarno
gorska naveza. »Ker stanujem v bližini Šmarne
gore, v izteku svoje trenerske kariere spet delam
z mladimi. Nisem se še naveličal, še vedno sem
trdega zdravja, predvsem pa se ne silim k temu.
Mladi me imajo radi, v njihovem objemu sem
zadovoljen,« se dela z mladimi še vedno veseli
Pungerčič, ki je pred tem deloval v atletskem
klubu Svoboda, kar 32 let v Olimpiji, nekaj časa
tudi v Domžalah, pred Šmarnogorsko nave
zo pa tudi v Kronosu. Konec osemdesetih in
v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je
bil eden od pionirjev gorskega teka v Sloveniji.
»Ob tej nagradi se mi je oglasilo veliko
mojih nekdanjih in zdajšnjih varovancev, ki se
jih je v pol stoletja kar nekaj nabralo. Skoraj vsi
so bili enakega mnenja, da je ta nagrada prišla
v prave roke in da sem si jo zaslužil. Zame je
bilo še eno priznanje, da so se me spomnili in
mi čestitali zanjo.«

Vse od leta 1992 je nagrada
Marjana Rožanca napomembnejša
nagrada Mestne občine Ljubljana na
področju športa, ki jo za svoje delo
lahko prejmejo amaterski športni
delavci, športniki, športni pedagogi,
profesionalni športni delavci in
športni novinarji. Žal letos zaradi
epidemije novega koronavirusa ni
bilo slavnostne podelitve. Letošnji
nagrajenci pa so Tatjana Polajnar, ena
najboljših slovenskih rokometašic
vseh časov, Lojze Pungerčič, ki je v
atletiki neprekinjeno že 65 let, ter
eden izmed najboljših košarkarjev
Luka Dončić in najboljši slovenski
alpski smučar Žan Kranjec.
Miha Štamcar

Njegovo trenersko poslanstvo je bilo ves
čas amatersko. Pred upokojitvijo je bil kot
geodet operativno vpet v ljubljanske novo
gradnje, veseli pa ga, da vedno več ljudi teče.
»Kako je že dejal Tomaž Humar? Vse, kar
delaš, delaj s strastjo. Moj prvi trener, dr.
Janez Tome, je napisal knjigo Teci, moj prija
telj Janez Penca, ki je Primož Trubar slovenske
tekaške literature, pa je prevedel knjigo Uži
vaj v teku. Prvo ni zapoved, drugo pa je, če se
odločimo za prvo.«

Šport je najboljša
fakulteta za življenje
»O Marjanu Rožancu sem že kot aktivna špor
tnica veliko slišala, na žalost pa ga nisem nikoli
imela možnost osebno spoznati. Nagrada mi še
toliko več pomeni tudi zato, ker je Ljubljana,
kljub temu da nisem rojena Ljubljančanka,
tudi moje mesto,« je ob prejemu nagrade pou
darila Polajnarjeva, ki je bila konec osemde
setih in v začetku devetdesetih let prejšnjega
stoletja nepogrešljiva članica jugoslovanske
reprezentance.
Ko se je leta 1992 iz Beograda vrnila v Lju
bljano, je ob igranju za Krim Mercator redno
hodila v službo in vzporedno tudi študirala.
Končala je visoko upravno šolo, pred enajsti
mi leti pa je magistrirala še na Evropski pravni
fakulteti. »Po naravi sem trmasta, in ko se trdno
22 | Ljubljana

Čeprav je Tatjana Polajnar v
svoji dolgoletni rokometni
karieri z Belinko Olimpijo,
beograjskim Radničkim, s
katerim je bila dvakrat tudi
evropska klubska prvakinja,
Krimom Mercatorjem ter
jugoslovansko in slovensko
reprezentanco osvajala številne
naslove, ima nagrada Marjana
Rožanca zanjo posebno mesto.

odločim, kaj želim, lažje sledim svojim ciljem.
Seveda pa je bilo vse to ob podpori družine, pri
jateljev in sodelavcev, predvsem pa takratnega
predsednika Krima Zorana Jankovića in trener
ke dr. Marte Bon veliko lažje. Šport je zagotovo
najboljša fakulteta za življenje, naučiš se spre
jemati poraze, udarce in se veseliti zmag. Ni se
težko odrekati za dosego začrtanega cilja,« pravi
Polajnarjeva, ki je še vedno povezana s športom.
Resda zdaj na nekoliko drugačen način, saj je
že osem let direktorica Javnega zavoda Šport
Ljubljana, ki upravlja objekte in športne povr
šine v lasti MOL. Aktivna je tudi na področju
utrjevanja položaja žensk v športu in družbi
nasploh, kjer opaža napredek, čeprav je prisotno
še veliko »mačizma«.

»LJUBLJANA JE MOJE MESTO, MOJ DOM, TUDI
KRAJ, KJER SE JE MOJA KOŠARKARSKA POT
ZAČELA. ZATO SEM ŠE POSEBEJ VESEL NAGRADE,
KI JO PREJMEM OD MESTA, KAMOR SE VEDNO
NAJRAJE VRAČAM. KOŠARKA JE MOJE ŽIVLJENJE
IN NJEJ SEM PRILAGODIL CELO MOJO MLADOST,
ŠE VEDNO PA MI JE V NAJVEČJE VESELJE OB
KONCU SEZONE, DA PRIDEM DOMOV IN SE LAHKO
SPREHODIM PO POMIRJUJOČIH LJUBLJANSKIH
ULICAH. ZATO HVALA MESTNI OBČINI LJUBLJANA IN
ŽUPANU ZORANU JANKOVIĆU ZA TO NAGRADO.«
LUKA DONČIĆ,
KOŠARKAR

»VSI DOZDAJŠNJI
PREJEMNIKI SO PUSTILI
VELIK PEČAT V SLOVENSKEM
ŠPORTU, ZATO SEM BIL ŠE
TOLIKO BOLJ VESEL, KO
SEM PREJEL OBVESTILO,
DA SEM MED DOBITNIKI TE
NAGRADE. TA NAGRADA MI
JE ŠE DODATNA SPODBUDA,
DA TUDI V PRIHODNJE
DELAM ŠE VEČ IN ŠE BOLJE.«
ŽAN KRANJEC,
ALPSKI SMUČAR
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POGLED SKOZI OKNO

Nazdravimo
svetlejšim
časom
Pia Prezelj

Č

e Ljubljano nemalokrat – in povsem
po pravici – imenujemo Plečniko
vo mesto, na njenih ulicah in trgih
mnogokrat naletimo tudi na pesni
ka, prevajalca, duhovnika, jeziko
slovca, učitelja, novinarja in urednika Valentina
Vodnika; med drugim tudi na Trgu francoske revo
lucije, kamor je Plečnik leta 1929 postavil spome
nik Ilirskim provincam, vanj pa vpisal verze Ilirije
oživljene, pesnitve, s katero je Valentin Vodnik sla
vil njihovo ustanovitev. To pa ni edina priložnost,
ob kateri se srečata Plečnik in Vodnik – ko boste
prihodnjič stopili v Plečnikov hram v notranjosti
nekdanje komende nemškega viteškega reda, bos
te na stropu našli Vodnikov prevod anakreontske
pesmi Vsi pijejo radi, v kateri zemlja pije vodo,
pije pa jo tudi luna, pa drevesa in živali, zakaj bi
torej nam kdorkoli branil piti vino? Duhovitost sta
si delila tako Plečnik kakor Vodnik, v teh nemo
gočih časih pa je navkljub vsemu ključno, da se
s humorjem in veseljem tudi sami spravimo nad
malodušje, obup in strah, ob tem pa – kot sta dejala
že moža – z upanjem nazdravimo na pravičnejše
in svetlejše čase.

Peter Škerl je ilustrator, ki za revijo
Ljubljana ustvarja cikel Ljubljančank
in Ljubljančanov na oknu. O tej seriji
ilustracij pravi, da »s kukanjem skozi okna
odkrivamo intimne zgodbe ljudi in mesta«.
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»V ZADNJIH
PETIH
LETIH JE
LJUBLJANA
POSTALA
MESTO Z
VELIKO
ZAČETNICO.
LEPO JE
ŽIVETI
TUKAJ.«

Zaljubil se je
... in postal je
Ljubljančan
Syed Bashar se je rodil v
Bangladešu. Neverjetna
volja in zagnanost sta ga
gnali na študij v Indijo,
ki ga je s pomočjo več
štipendij nadgradil na
Havajih. Leta 2013 je prvič
za nekaj mesecev prišel v
Slovenijo. Že leto kasneje
je svoje srce obljubil
prikupni Slovenki Maji in
skupaj sta Ljubljani na
Slovenski cesti 1 ponudila
havajsko kulinariko. Dan
pred najinim pogovorom
pa sta odprla še svoj drugi
bistro v centru Ljubljane, ki
bo ponujal veganski meni.
Ajda Borak

Iz revnega Bangladeša do Ljubljane. Kaj vse
se je zgodilo vmes?
Tako je, rojen sem v Bangladešu. Ker tam nima
mo ravno dobrih univerz, so me poslali v Indijo.
Kasneje sem si poiskal štipendijo, pravzaprav
kar tri različne štipendije, ki so mi omogo
čile nadaljevanje študija na Havajih – v raju
na Zemlji. Tam sem živel kar šest let in Havaji
so se mi zapisali v DNK. Od tam sem odšel
v New York in končno na podiplomski štu
dij na Dansko. To je bilo usodno. Spoznal sem
Majo, zaljubil sem se in danes sem Ljubljančan.
Kakšno je vaše življenje v Ljubljani?
Tukaj živim od leta 2015. Nimam se več za tuj
ca. Poročen sem s Slovenko in prepričan sem,
da o Sloveniji vem več kot marsikateri Slovenec.
Kot vsaka država ima tudi Slovenija svoje dobre
in slabe strani. Sam se trudim vedno ravnati
v skladu s tem, kar so me učili doma: poštenje
in delavnost te vedno pripeljeta daleč. Ljublja
na lahko tekmuje s katerokoli evropsko pre
stolnico. Ima dobre prometne povezave, mesto
je čisto, cenovno dostopno in ponuja visok
življenjski standard. Je kraj z vizijo, in to se vidi.

V zadnjih petih letih, odkar živim tukaj, je Lju
bljana postala mesto z veliko začetnico. Lepo
je živeti tukaj. Razmerje med delom in prostim
časom je odlično. Veliko je priložnosti za posel,
če si priden, delaven, ustvarjalen, inovativen in
pogumen, lahko hitro in zagotovo uspeš.
Od kod ideja in pogum za odprtje havajskega bistroja?
Po študiju sem bil zaposlen v kar nekaj veli
kih korporacijah, kjer sem bil vedno dober,
celo odličen delavec. Trenutek prizemljitve
sem doživel, ko sem postal uslužbenec mese
ca – direktor podjetja, ki mi je podelil nag
rado, pa ni poznal niti mojega imena. Takrat
sem prvič pomislil, kaj pa, če bi svoje znanje in
energijo uporabil zase in za svoj uspeh, ne pa
za to, da pomagam bogatim postati še bogatejši.
Odločil sem se, da bom delal nekaj, kar znam,
kar imam rad. Hrana je vedno bila moja strast.
Ko sva imela z Majo jasen cilj, je bilo treba le
še najti sredstva. Na poti do cilja sem ugoto
vil, da sta v Sloveniji nemogoči le dve stvari:
naučiti se jezika in najti prostor za restavracijo.
Končno sva odprla bistro Koa. Koa je največje
drevo na Havajih, beseda pomeni tudi »vojščak«
– ne tisti, ki napada, ampak tisti, ki brani. Je
pogosto ime za fante – pomeni »pogumen«.
Tudi posamezne črke, ki sestavljajo besedo koa,
imajo pomen. K dobimo iz začetnice besede

kama’aina, kar pomeni »iz zemlje« oziroma »s
Havajev«, o predstavlja besedo ono, ki pomeni
»slastno«, a pa dobimo iz besede aloha.
Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost?
Opazila sva, da v mestu ni velike izbire zaj
trkovalnic, zato bo najin naslednji projekt zaj
trkovalnica v newyorškem stilu. V prihodnosti
bi se rad posvetil izobraževanju. Rad bi se lotil
projektov v državah v razvoju. Sem iz revne
ga Bangladeša, kjer živi 160 milijonov ljudi,
in le malo jih je imelo srečo, da so ušli revščini
in si ustvarili boljše in lepše življenje. Rad bi
pomagal še komu. V življenju sam ne moreš
narediti veliko. Rabiš podporo drugih. Tudi
jaz sem jo imel na svoji poti. V Ljubljani pa bi
rad pustil nekaj restavracij, ki bi živele naprej,
zagotavljale delovna mesta in stregle dobro in
kakovostno hrano.

SLOVENSKA CESTA 1
LPP 1, 6 postajališče Aškerčeva
LPP 2, 3, 11, 19, 27 postajališče Križanke

SLOVENSKA CESTA 1
BICIKELJ: Zoisova cesta 2
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Mestni muzej Ljubljana (MGML)

»Cigararice« v
ljubljanski tobačni
tovarni v dvajsetih
letih 20. stoletja

TRŽNICE

Staša Bizjak

Vedno dobrodošli
Verjetno tudi vas daje nostalgija po tistih časih, ne tako dolgo
nazaj, ko je bil obisk bolšjaka na Bregu v Stari Ljubljani obvezni
ritual pred nedeljskim kosilom. Sprehod med stojnicami in
predmeti iz različnih časovnih obdobij. Svojo skodelico za kavo
sem kupila prav tam. Debela porcelanasta šalica je obrobljena
s trakom globoke modre morske barve. Ni samo kuhinjski
pripomoček. V koronačasih je vzbudila nostalgijo po številnih
tržnicah, ki jih Ljubljana premore, ne samo klasičnih. Hočem(o)
jih nazaj! Obiskala sem kar tri: Moste, Bežigrad in Koseze.
Staša Bizjak

Ste tudi
vi delali
v Tobačni?

Urška Strle

Leta 1871 je v prostorih nekdanje Cukrarne začela delovati
ljubljanska tobačna tovarna. Dve leti kasneje je bila preseljena
na lokacijo ob Tržaški cesti, kjer se je oblikoval eden najbolj
prepoznavnih industrijskih kompleksov v mestu. V 133 letih
svojega obstoja je tovarna zaposlovala od 500 do 2.500 lju
di, med katerimi so številčno vseskozi prevladovale ženske,
znane tudi kot »cigararice«.
V zgodovini tega pomembnega podjetja, ki je z odvaja
njem visokih trošarin na raznovrstne tobačne izdelke pol
nilo blagajne različnih držav, se zrcali dinamičen duh dobe.
Tobačna tovarna Ljubljana pa ni vznemirljiva samo za razu
mevanje zgodovine mesta. Njeno delovanje je vselej presegalo
tako mestne kot nacionalne okvire, zato jo lahko uvrstimo
med podjetja evropskega pomena.
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Naj zgodbe živijo naprej
Tobačna tovarna je zanimiva zaradi svoje vplivne
gospodarske in socialne vloge, še posebej pomembni
pa so ljudje, ki so v njej delali. Prav zato smo se odločili,
da bomo njeno zgodovino vzeli pod drobnogled tudi
v okviru evropskega projekta, ki ga vodi priznana
zgodovinarka prof. dr. Marta Verginella z Oddelka za
zgodovino FF UL (več o projektu na spletni strani
project-eirene.eu). Vzporedno z raziskavo o ljubljanski
tobačni tovarni potekajo raziskave tudi o tobačnih
tovarnah v Celovcu, Trstu, Reki, Pulju in Rovinju, od
katerih deluje le še slednja. Raznovrstnemu arhivskemu
gradivu in dragocenim rezultatom predhodnih
raziskav bi želeli dodati tudi ustna pričevanja.
Prijazno vabimo nekdanje zaposlene ne glede na spol,
položaj ali čas zaposlitve v tovarni, da nam podelite vašo
zgodbo in tako sodelujete v zgodovinski raziskavi
o tobačnih delavkah in delavcih. Če se odločite,
da bi delili svojo zgodbo, pokličite dr. Urško Strle
na 040/591 719 ali ji pišite na strleu@ff.uni-lj.si. Z
zanimanjem bomo prisluhnili vašim izkušnjam in stališčem,
veseli bomo tudi dokumentov, fotografij in drugih
drobcev iz preteklosti ljubljanske tobačne tovarne.
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P

rodajalka Tatjana mi ponuja: »Buhteljčki, sveži, še diše
či, topli!« Mmm, kako prijeten vonj, ki doseže nos kljub
zaščitni maski na obrazu. Za mano, na medosebni raz
dalji stoji gospod srednjih let. Vidi se, da se s prodajalko
poznata. »Mesnega, prosim,« naroči. Ogovorim ga: »A
ste stalna stranka?« Prikima in doda, da imajo tukaj,
v pekarni Rž najboljše bureke daleč naokoli. Da moram
obvezno poskusiti tako mesnega kot sirovega.

1

2

3

5
mi razloži Rihat, ki je na tej tržnici že od osemdesetih let.
V sredo, petek in soboto ga boste našli tukaj.
Potovanje v podhod Plave lagune je nepozabno doži
vetje. Če bi bila turistka in bi od vseh tržnic morala izbrati
dve, bi bila ena od njiju prav ta. Zakaj? Ker deluje kot
časovni stroj. Čisti retro moment. V podhod sem se spus
tila pri vhodu, kjer se nahaja cvetličarna Iris. Na križišču
Dunajske in Linhartove. Nad stopniščem je še vedno napis
Ona On, ki spominja na pretekle čase in blagovne znamke,
ki jih žal ni več. Namenjena sem na tržnico Bežigrad. Ta
je na koncu tunela. Natančneje, Linhartov podhod 39.
Pred vhodom na tržnico stoji uslužbenec, ki nas spušča
posamično v prostor. Do deset ljudi naenkrat. Kukam sko
zi steklena vrata in opazim napis z obvestilom o obnovi
tekočih stopnic, ki se nahajajo na tem delu. Skrbnik tržni
ce mi pove, da bodo končane predvidoma konec februarja
2021. Ko me spusti v prostor, naredim en krog, da si ogledam
ambient. Na začetku dve kmetici. Njuni mizi se šibita od
ponudbe. Nista preveč zgovorni. Grem dalje. Skrajno levo je
Tako prijetno se je začelo moje popotovanje po lju mesnica. Na sredini tudi eksotično sadje ter zelenjava. Tretja
bljanskih tržnicah zunaj središča mesta. Zdaj, ko smo miza z desne je namenjena kislemu zelju in repi. Naslednjih
omejeni na kraj prebivališča, lahko spoznavamo še druge nekaj se ponovi s ponudbo sezonske zelenjave. Nato sledi
mikrolokacije našega mesta. Tržnica Moste je ob Zaloški ponudnica medu in medenih izdelkov. Ustavim se pri Mariji
cesti 55. Tik ob Centru kulture Španski borci. Obsega z družinske kmetije Aleš. Pravi, da je tukaj že 27. leto in da so
pokrito tržnico v treh etažah in zunanji del. Nekoč blesteč njene stranke po večini stalne. »Po toliko letih hodijo k meni
nakupovalni center danes deluje le še v pritličju. Poleg vse generacije. Tudi otroci stalnih strank in njihovi vnuki.«
pekarne so tam še dve mesnici, vinotoč in ključavničar.
»Ta tržnica je najbolj praktična. Plečnikova centralna je
Na odprtem so stojnice s sadjem in zelenjavo, medom lepša, a koseška tržnica ima, kot se reče: 'vse, kar imajo veli
in medenimi izdelki, kiosk s ponudbo toplih napitkov in ki', pa še parkirna mesta so urejena,« opisuje Tina, ki pogosto
zahaja v ta del Ljubljane. »Po italijansko mortadelo in sveže
prigrizkov, mlekomat.
Namenim se do ponudnika kakijev. Se predstavim. testenine. Privoščim si zrel ananas. Pri kmetici s kmetije Zale
Prodajalca vprašam, od kod prihaja. »Iz Kopra,« odvrne in tel pa obvezno še svežo solato, odvisno od letnega časa. Pozimi
pove, da prodaja sezonsko sadje in zelenjavo. Zdaj so poleg motovilec, po domače repincl,« dobre volje razlaga potrošnica.
kakijev še muškatne buče, istrski česen, čebula, pozne vilja »Ko je bilo še dovoljeno, sem si po nakupu privoščila tudi kavo.
movke, zeleni in rdeči radič ... Mojo pozornost vzbudi Zdaj si jo bom odnesla v avto in jo tam posrkala.«
Na tržnici v Kosezah, ki se nahaja na Vodnikovi cesti
pozabljeni sadež – nešplja. »Jo poznate? To je zimski sadež.
Zrel je, ko je mehak. Na prvi pogled ne deluje fotoge 187, je vsak delovni dan pestra ponudba sadja, zelenjave
nično. Je pa odličnega okusa. Vsebuje tudi vitamin C,« in cvetja. Ponudbo živil dopolnjujejo avtomati za prodajo
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4
TRŽNICA MOSTE
LPP 2, 9, 11, 20, 25 postajališče Tržnica Moste
TRŽNICA BEŽIGRAD
LPP 6, 8, 11, 19, 22 postajališče Astra
TRŽNICA KOSEZE
LPP 7 postajališče Tržnica Koseze

TRŽNICA MOSTE
BICIKELJ: Zaloška c. 54
TRŽNICA BEŽIGRAD
BICIKELJ: Bežigrad 11
TRŽNICA KOSEZE
BICIKELJ: Vodnikova c. 187

hrane. V neposredni bližini je pokrit trgovsko-poslov
ni center, v katerem so živilske trgovinice, ribarnica,
dve kavarni, pekarna ... Ustavim se pri stojnici s sadeži
iz toplejših krajev. Opazim stranko, ki je izbrala meni
nepoznan sadež. Iz radovednosti vprašam, kako se imenuje
in od kod prihaja. »To je feijoa. Ta sadež izvira iz Južne
Amerike. Po okusu in vonju spominja na zrele jagode in
ananas,« opišeta Ramiza in Meho ter poudarita, da je
stranka iz Rusije naročila ta sadež. Iz pogovora ugotovim,
da pri njiju lahko naročite katero koli sadje in zelenjavo
z našega planeta. Zreli tropski sadeži priletijo z letalom
in jih ni treba doma dozorevati. Za konec naredim enako
kot prva sogovornica. Naročim kavo za domov v slaščičarni
Sladki vogal. Natakarica Sonja mi v šali pove, da je zaradi
ukrepov padla iz ritma in se ji včasih zdi, da ne zna več
postreči. Kavo spijem v avtomobilu.

1 Repa na tej fotografiji prihaja iz kmetije Matic s
Lipoglava. Kmetica Lojzka svetuje pripravo zimske
solate: »Potrebujete kolerabo, repo – naj bo v večini,
korenje, peteršilj, krompir in jabolko. Vse sestavine
narežite na kocke in skuhajte. Zabelite s toplim prelivom
ocvirkov.« Kot zanimivost pove, da so nekoč sušili
repine olupke, ki so ostali pri kisanju. Posušeni olupki
repe so tako čakali vse do velike noči, ko so jih namočili
v vodo, da so se zmehčali, ter jih skuhali in pojedli.
Ta simbolična jed oziroma juha se imenuje aleluja.
2 Rihat je na tržnici Moste že desetletja. »To je
moj način življenja. Vedno ste dobrodošli.«
3 Bežigrajska tržnica v podhodu Plave
lagune na enem delu spominja na azijski kaos
ponudbe v stilu »od šivanke do slona«.
4 Zrelo eksotično sadje, ki ga ni treba
dozorevati doma, prileti z letalom.
5 Uršo in Uršine sanje lahko spremljate tudi na
Facebooku. »Štiri leta že pečem po naročilu. Konec
aprila letos sem najela majhen prostor tukaj na tržnici
v Plavi laguni,« razlaga mlada kreatorka tort in drugih
slaščičarskih izdelkov. Za domov lahko poleg mini
tortic kupite še jabolčno pito, sirove štruklje in različne
zavitke. Najbolj sočen je tisti s skuto in borovnicami.
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TRŽNICE

TELEFARMACIJA

Tržnica Moste je bila
zgrajena v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Danes so
njene stalne stranke najbližji
sosedje. Gospa Milena, ki jo
ogovorim, mi pove, da je bil
ta trgovski center postavljen
tukaj pred Mercatorjem in
pred Pošto. »Tukaj so bile v
času otvoritve še kmetije,« z
zanimanjem poslušam. »To
je zame dogodek. Danes si
bom privoščila flancate in osje
gnezdo. Za vitaminsko bombo
pa neretvanske mandarine.«

Po
farmacevtski
nasvet
na daljavo
Z nastopom ukrepov, povezanih
z epidemijo novega koronavirusa,
se je pokazala povečana potreba
po svetovanju na daljavo. Zato
smo v Lekarni Ljubljana začeli
pospešeno razvijati novo
storitev – telefarmacevtsko
svetovanje – in jo uspešno
uvedli že konec septembra.

Kako se prijaviti na svetovanje?
1

2

Mateja Praprotnik

Telefarmacija je način svetovanja na dalja
vo, ki omogoča posvet z magistrom farma
cije prek telekonference. Namen storitve je
pacientom zagotoviti strokoven in pravoča
sen nasvet, tudi če ne morejo ali ne želijo
v lekarno, kar je v trenutnih časih razum
ljivo. Pravočasen strokovni nasvet pa lahko
prispeva k preprečevanju nastanka in pos
labšanja kroničnih nenalezljivih bolezni ali
k preprečevanju poslabšanja zdravstvenega
stanja pacienta.
Pacientom svetujemo tudi o samozdra
vljenju, prehranskih dopolnilih in medicin
skih pripomočkih ter o zdravem življenjskem
slogu in lajšanju tegob, povezanih z bolez
nimi sodobnega časa. Posvet je zaseben in
zaupen – posebno pozornost smo namenili
varovanju osebnih podatkov, storitev sveto
vanja na daljavo pa je brezplačna.
Svetovanje na daljavo je v izrednih raz
merah nujno potrebno, a prepričani smo,
da storitev marsikdo potrebuje, tudi kadar
ni izrednih razmer. Telefarmacija je tako
namenjena vsem, ki bodo na ta način še lažje
dobili strokovni nasvet.
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3

4

5

6

Pacienti se na storitev
prijavijo na spletni strani
www.lekarnaljubljana.si
s pomočjo klepetalnega
robota Žive.
Po brezplačni registraciji
pacient na mobilni telefon
prejme PIN-številko, s katero
dostopa do naročila na storitev.
Nato pacient s klikom izbere
želeno lekarniško storitev ali
opiše, kakšen posvet potrebuje.
Virtualna asistentka Živa
bo nato ponudila proste
termine svetovanj in lekarne,
ki izvajajo svetovanja.
Pacient bo s pomočjo Žive
lahko tudi preveril, na
katera svetovanja je naročen,
spreminjal termine ali jih po
potrebi tudi odpovedal.
Živa bo pacientu en dan pred
dogovorjenim terminom
poslala opomnik in povezavo
do telekonferenčnega klica,
ki poteka prek brezplačne
aplikacije Microsoft Teams.

•

•

•
•

•

•

Telefarmacija
je namenjena
vsem pacientom, ki
zaradi kakršnega koli razloga
ne morejo obiskati lekarne.
Magistri farmacije bodo
pacientom podali vse
pomembne informacije,
ki jih potrebujejo in jih
zanimajo: o pravilni in varni
uporabi zdravil, nasvete pri
samozdravljenju, informacije
o prehranskih dopolnilih in
medicinskih pripomočkih.
Storitev je brezplačna.
Posvet je zaupen in varen, saj
smo storitev razvili v skladu z
GDPR in veljavno zakonodajo
ter pri razvoju implementirali
najsodobnejšo tehnologijo.
Pacient lahko uporablja
katerokoli napravo, ki
je opremljena s kamero,
mikrofonom in povezavo
z internetom.
Pacient se na telefarmacevtsko
svetovanje naroči prek spletne
strani www.lekarnaljubljana.si,
kjer s pomočjo virtualne
asistentke Žive izbere termin.

SMO PRVI MED SLOVENSKIMI
IZVAJALCI LEKARNIŠKE
DEJAVNOSTI, KI SVOJIM
STRANKAM NUDIMO
DODATEN NAČIN IN MOŽNOST
KOMUNICIRANJA Z NAMI
TUDI NA DALJAVO. VESELI
NAS, DA BOMO LAHKO NA
TA NAČIN POMAGALI ŠE
ŠIRŠEMU KROGU PACIENTOV.

V novembru smo izvedli tudi storitev pregled uporabe zdravil s pomočjo sodobnih
tehnologij. Storitev v okviru zdravega življenjskega sloga, kot so svetovanje pri hipertenziji,
uravnavanju prekomerne telesne mase, svetovanje ob težavah s prostato, pri sladkorni
bolezni, venskem popuščanju in svetovanje o negi kože, trenutno v lekarnah ne izvajamo.
Ker pa je zanimanje zanje zelo veliko, bomo tudi te storitve v prihodnje ponudili na daljavo.
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NASILJE NAD ŽENSKAMI

Ana Jereb,

Društvo SOS telefon za ženske in
otroke – žrtve nasilja

Zakaj krivimo
ženske?

Z

godovina žensk in ženskih gibanj nas
uči, da je mesto ženske stoletja sodilo
v polje domačega, skrbi za dom in otro
ke. Moškemu je bila zaradi njegovega
spola odprta pot v javno, družbeno in politično
sfero, kjer je lahko uveljavljal svoj glas. Današ
nji položaj žensk, ki hkrati zahteva nadaljnja
prizadevanja in vztrajanje po več, pa ni samo
umeven, zanj so zaslužne močne predhodnice,
ki so bíle težke boje za lastni glas. Zaradi njih in

Tako kot že mesece in leta nazaj smo tudi
letošnjo pomlad in poletje iz tedna v teden
poslušale in prebirale o ženskah, ki bežijo pred
trpinčenjem, ki se uprejo. Ženske, s katerimi se
srečujemo, so tiste 'močne', ki so zmogle reči:
»Dovolj!« in zaloputnile vrata za seboj. Kaj
pa tiste ženske, s katerimi se ne bomo nikoli
srečale, ker jih ni več med nami, da bi lahko
spregovorile in da bi jim lahko prisluhnile?
Brez razumevanja krute zgodovine žensk
ne moremo razumeti grozovitega dogodka,
ko je avgusta letos zakonski partner zažgal
svojo partnerico. Brez razumevanja zgodovine
žensk lahko ta dogodek pripišemo zgolj neki
individualni patologiji posameznika in družin
skim odnosom, se čudimo nad tem, kako nihče
nikoli ni nič videl in slišal in kako je gospod
imel lepe manire s sosedi. Brez razumevanja
zgodovine žensk se v novinarskih prispevkih
ne postavljajo vprašanja ženske kot subjekta,
zgodovine trpljenja, ki so ga ženske preživele,
in kako razumeti ta grozodejstva znotraj širših
družbenih okvirjev in dogajanj. Besede, ki jih
zasledimo iz ust ali zapisov politikov, pozivi
k zavrnitvi istanbulske konvencije, komentar
ji različnih »strokovnjakov« o tem, kako mora
moški ženski pokazati njeno mesto in kako so
feministke zafrustrirane in krive ne vem česa
vse, so tlakovci, ki gradijo pot nazaj v temačne

BREZ RAZUMEVANJA KRUTE ZGODOVINE ŽENSK NE MOREMO
RAZUMETI GROZOVITEGA DOGODKA, KO JE AVGUSTA
LETOS ZAKONSKI PARTNER ZAŽGAL SVOJO PARTNERICO.
njihovih takrat morda povsem nepredstavljivih
zahtev lahko danes deklice hodijo v vrtce in
šole in ne v tovarne, v bolnišnicah delajo zdrav
nice, za volani srečamo šoferke, na inštitutih
znanstvenice, v galerijah slikarke in kuratorke,
na odrih performerke.
Zgodovina človeštva je hkrati tudi zgodo
vina podrejanja in zatiranja žensk, perpetualne
in vztrajne moči dominirati vsemu, kar je žen
skega, in si žensko skuša podrediti, izničiti in
vkalupiti. Ženske in vse, kar je vezano na ženska
področja, se skuša narediti kot manj pomembno,
si jih podrediti in imeti nad njimi nadzor. Zato
je tisto, kar je na strani ženskega, postavljeno kot
težavno, noro, iracionalno, krivo, grešno, pretira
no (ali premalo) seksualno ipd., zgolj zato, ker je
žensko, ker je ženska. O tem nas uči preteklost,
to vedenje moramo upoštevati danes, ko skuša
mo razumeti dogajanje okoli nas.
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čase, kjer ni mesta za ženski glas in za vse, kar je
ženskega. Družbeno legitimiranje, morda včasih
v domnevno povsem nedolžnih komentarjih
na forumih, v šalah na račun grozodejstev, po eni
strani odstira, kakšen pogled na ženske imajo
še vedno nekateri ljudje, po drugi strani pa pri
ča, da je v širšem družbenopolitičnem prosto
ru prostor za tako sovražne poglede do žensk.
In ti pogledi so tisti, ki so pripeljali do tega in
podobnih zločinov tega poletja.

Katja Zabukovec Kerin,

predsednica Društva za
nenasilno komunikacijo

Verjemite jim in jih
podprite

»

Se spomnite, kako sem stopila v vašo
svetovalnico pred dvema letoma? Brez
moči, prepričana, da mi nihče ne more poma
gati, da učinkovita pomoč niti ne obstaja. Ko
bi le takrat vedela, da se da, ko bi vsaj za tre
nutek videla v prihodnost! Lažje bi dihala.«
Tako je pred časom razmišljala mlada
ženska, uporabnica Društva za nenasilno
komunikacijo, ki jo je partner več let poniže
val, ustrahoval, pretepal in posiljeval, preden
ga je zapustila. Ko je prišla na prvi pogovor
k nam, je rekla, da imata s partnerjem teža
ve v komunikaciji, danes pa pove, da je preži
vela intimnopartnersko nasilje. Spomnim se,
da sem jo pred naslednjim pogovorom srečala
na hodniku društva, kjer je slišala del pogo
vora drugih uporabnic društva. Ko me je zag
ledala, je, šokirana in olajšana hkrati, rekla le:
»Nisem edina.«
Njeno pot iz nasilja bi lahko opisalo nekaj
ključnih stavkov, ki jih izrečejo tudi druge
preživele. Na začetku vprašajo: »Mi lah
ko pomagate? Ne vem, če zmorem sama.«
Pogosto se čudijo: »Verjeli so mi in ukrepali.«
Včasih so zadovoljne: »Končno mu je nek
do povedal, da je nasilje prepovedano, in mu
postavil mejo.« In na koncu procesa: »Niko
li več ne bom tiho! Nasilje nad ženskami je
treba ustaviti.«
V nevladnih organizacijah se pogosto
pogovarjamo o neverjetnih ženskah, ki jih
srečujemo pri svojem delu. Podobno opišejo
začetne težave, ki jim niso pripisovale veli
kega pomena, saj si niso predstavljale, v kako
hudo nevarnost lahko vodijo. Ljubosumje
in posesivnost, morda občasna žaljivka se

pogosto končajo s popolno kontrolo in odvze
mom moči. Ženske svoje partnerje opravičujejo
in zmanjšujejo težo njihovih besed ter udarcev,
ker mislijo, da je to njihova dolžnost – da rešu
jejo partnerske težave in ne komplicirajo. Ko se
zavejo, da pred okolico skrivajo vse večje mod
rice, so že tako ustrahovane in izolirane, da si
ne upajo oditi.
Ko te dni slavimo njihovo moč in pogum,
ne smemo pozabiti, da žrtve na poti iz nasi
lja pogosto potrebujejo pomoč. Najpogoste
je o nasilju najprej povedo svojim najbližjim.
Verjemite jim in jih podprite. Ponudite jim
konkretno pomoč – začasno nastanitev, varstvo
otrok, spremstvo na institucije, denarno pomoč.
Posredujte jim informacije o ponudbi pomoči,
ki je na voljo. Prijavite nasilje policiji, kadar
tega same ne morejo. Pokažite jim, da v svoji
stiski niso same.

PRIJAVITE
NASILJE
POLICIJI,
KADAR TEGA
SAME NE
MOREJO.
POKAŽITE
JIM, DA V
SVOJI STISKI
NISO SAME.
To jim ob mednarodnih dnevih akcij proti
nasilju nad ženskami sporočamo tudi nevladne
organizacije, policija in centri za socialno delo.
Če doživljate nasilje, se lahko tudi v času epide
mije obrnete na nas. Informacije, psihosocialna
pomoč, spremstvo na institucije, zagovorništvo,
pravna pomoč in varne hiše so na voljo.
Zaslužite si živeti brez nasilja. Naj vas na poti
do varnosti spremljajo zgodbe žensk, ki so po
njej hodile pred vami. Ker ne morete videti v svo
jo prihodnost, poglejte za hip v njihovo pretek
lost. Daleč so prišle in večina je danes varnih.

Mitja Svete,

predsednik Združenja za MOČ

Čaka nas še veliko
dela

O

semnajstega novembra obeležujemo
evropski dan za zaščito otrok pred
spolnim izkoriščanjem in spolno zlo
rabo, 20. novembra svetovni dan otroka in 25.
novembra mednarodni dan boja proti nasilju nad
ženskami in deklicami. Ob tem si lahko postavi
mo vprašanje, kaj smo kot družba storili, da pre
prečimo spolno nasilje in spolne zlorabe otrok.
V začetku leta je državni zbor sprejel dopol
nitev kazenskega zakonika, ki zastaralne roke
za najhujša kazniva dejanja zoper spolno nedo
takljivost podaljšuje za trikrat. Za dejanja,
storjena od marca 2020 naprej, so predvideni
zastaralni roki v obdobju od 30 do 90 let. Z
drugimi besedami, zastaralni roki so tako dolgi,
da je zastaranje dejanj spolnega nasilja praktično
nemogoče. Kot nevladna organizacija se v bliž
nji prihodnosti ne bomo več srečevali z dekleti
v dvajsetih letih, ki še živečega storilca ne more
jo prijaviti, ker je dejanje zastaralo. Sedaj so
pogostokrat dobile surov odgovor: »Žal je dejanje
že zastaralo.« Dvajsetletnice, ki bodo lahko nosile
posledice vse življenje, medtem ko bo storilec
mirno dočakal starost. Dovolj je bilo takih zgodb!
Prav tako v letošnjem letu se k uresničitvi
bliža še ena izmed pomembnih točk boja proti
spolnemu nasilju – hiša za otroke. Če bo pro
jekt potekal v skladu z načrti, bomo v začetku
leta 2021 dobili prvo hišo za otroke po modelu
Barnahus. Slednji se je v skandinavskih drža
vah izkazal za izredno dober model, ki omogo
ča uspešen pregon spolne zlorabe otrok, hkrati
pa povečuje število razkritih dejanj, saj žrtve
in njihove podporne osebe pridobijo zaupanje
v uradne ustanove. Držimo pesti, da bo insti
tucija ustrezno umeščena v slovenski prostor in

delovala v skladu z mednarodno postavljenimi
standardi modela Barnahus. Ali bo hiša za otroke
rešila problem spolne zlorabe otrok? Seveda ne,
a lahko pomembno prispeva k uspešnemu boju
proti nasilju nad otroki.
Ali smo nezadovoljni pesimisti? Ne, zgolj
realisti. Še vedno slišimo izjave, kot so: »Kako
ste bili pa oblečeni?« »Slišimo vas, a tukaj
ne moremo nič.« »Veste, če bi prijavljali vsa
ko tako stvar, potem bi bilo pri nas ogromno
primerov spolnih zlorab.« »Ob prijavi je bil pri
osebi zaznan vonj alkohola.« Vse te izjave so sli
šale žrtve spolnega nasilja in njihove podporne
osebe, ko so se zatekle po pomoč na institucije.
Te izjave imajo za žrtve podobno sporočilo kot
izjave storilcev: »Ja, a si mislila, da bova gledala
filme?« »Jaz ne uporabljam kondoma.« »Veste,
malo me je zaneslo danes.« »Saj sva se samo igra
la.« In dodajmo še izjave sorodnikov, prijateljev
in partnerjev: »Zakaj si pa potem šla z njim?«
»Verjamem ti samo pet procentov.« »Pa zakaj se
še vedno ubadaš s tem, to je bilo že toliko časa
nazaj.« »Zakaj ves čas misliš nanj?«

LAHKO SI POSTAVIMO
VPRAŠANJE, KAJ SMO
KOT DRUŽBA STORILI,
DA PREPREČIMO
SPOLNO NASILJE IN
SPOLNE ZLORABE.
Čaka nas še veliko dela. Spremembe zakono
daje, jasni postopkovniki, enotne vstopne točke
za žrtve nasilja, sprememba mišljenja in aktivno
soočanje z nasiljem. In zato potrebujemo tudi
sistematično izobraževanje tako strokovnjakov
kakor tudi otrok, mladostnikov in odraslih oseb.
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POMOČ

SOCIALNA
STISKA

ZVEZA PRIJATELJEV
MLADINE LJUBLJANA
MOSTE-POLJE
01/54 43 043

info@zpmmoste.net

CENTER ZA SOCIALNO
DELO LJUBLJANA
01/475 08 02

gp-csd.ljubl@gov.si

Center za socialno
delo Ljubljana, Enota
Ljubljana - Bežigrad

01/300 18 00 in 01/300 18 01

PRELOMI – INŠTITUT ZA
DRUŽINSKO TERAPIJO,
SVETOVANJE IN
IZOBRAŽEVANJE
pomoč v finančnih
stiskah in dolgovih
040/200 030

prelomi@siol.net

gpcsd.ljbez@gov.si

Center za socialno
delo Ljubljana, Enota
Ljubljana - Center
01/475 08 00

gpcsd.ljcen@gov.si

Center za socialno
delo Ljubljana, Enota
Ljubljana Moste - Polje
01/587 34 00

gpcsd.ljmos@gov.si

Center za socialno
delo Ljubljana, Enota
Ljubljana Vič - Rudnik
01/200 21 40

gpcsd.ljvic@gov.si

Center za socialno
delo Ljubljana, Enota
Ljubljana - Šiška
01/583 98 00

gpcsd.ljsis@gov.si

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
– OBMOČNO ZDRUŽENJE
LJUBLJANA
01/425 34 19, 040/871 589,
041/706 657 in 040 788 698

(ponedeljek-četrtek med 9. in 15.
uro in petek med 9. in 12. uro) za
nujno oskrbo v času epidemije
covid-19
info@rdecikrizljubljana.si

DUŠEVNO
ZDRAVJE
Društvo ALTRA

Odbor za novosti v
duševnem zdravju izvaja
programe svetovanja,
zagovorništva, vodi
dnevni center za osebe
s težavami v duševnem
zdravju ter izvaja program
stanovanjskih skupin
za osebe s težavami v
duševnem zdravju.
Zaloška 40
01/544 4760
svetovalnica@altra.si

Ozara Slovenija

Nacionalno združenje
za kakovost življenja
Cigaletova ulica 5

Šent

Slovensko združenje
za duševno zdravje
Belokranjska cesta 2
Dnevni center za osebe
s težavami v duševnem
zdravju Ljubljana in
program stanovanjskih
skupin za osebe s težavami
v duševnem zdravju
01/230 7830
info@sent.si

Slovensko združenje za
preprečevanje samomora
Center za psihološko
svetovanje Posvet izvaja
program Svetovanje
posameznikom, parom
in družinam v stiski.
Tržaška cesta 132
01/251 29 50 in 031/704 707
info@posvet.org

ZDRAVSTVENI DOM
LJUBLJANA
Center za duševno
zdravje Moste – Polje
01/584 4244

narocanje.cdz.mos@zd-lj.si

Center za duševno
zdravje Bežigrad (PE
Črnuče)
01/300 33 34

01/520 99 00

Pokličete lahko vsako noč
od 19.00 do 7.00.

NUJNA PSIHIATRIČNA
POMOČ
Čez dan

Univerzitetni klinični
center Ljubljana –
Poliklinika
Njegoševa ulica 4

01/434 45 17

Ponoči in čez vikend

Center za mentalno
zdravje
Grablovičeva 44a

01/587 49 00

Spominčica – Alzheimer
Slovenija

Pomoč za osebe z demenco
in njihove svojce
01/256 51 11
svetovalni telefon: 059/ 305 555
vsak delovni dan med 9. in 18. uro
svetovanje@spomincica.si

Zavod za oskrbo na domu
Ljubljana
Pogovorni telefon za
starejše s prostovoljci
01/24 20 605 od ponedeljka do

petka med 8. in 15. uro

narocanje.cdz.bez@zd-lj.si

Center za duševno
zdravje Center
01/427 3826

narocanje.cdz.cen@zd-lj.si

NASILJE

Center za duševno
zdravje Šiška

KRIZNE/VARNE
NAMESTITVE

info@ozara.org

narocanje.irena.
logonder@zd-lj.si

Krizni center za
ženske in otroke, žrtve
nasilja Društva Ženska
svetovalnica

01/620 0423

01 581 5220

Center za duševno
zdravje Vič
01/200 4596

Zatočišči za ženske in
otroke, žrtve nasilja
Društvo SOS telefon za
ženske in otroke — žrtve
nasilja

080/11 55, vsak dan od 12.00 do

22.00, vikendi in prazniki od 18.00
do 22.00

Varni hiši Društva za
nenasilno komunikacijo

031/736 726, ponedeljek, sreda

in petek od 8.00 do 19.00, torek in
četrtek od 8.00 do 16.00
vh.dnk@siol.net

PSIHOSOCIALNO
SVETOVANJE IN
PODPORA
Društvo SOS telefon za
ženske in otroke — žrtve
nasilja

080/11 55, vsak dan od 12.00 do
22.00, vikendi in prazniki od 18.00
do 22.00
031/699 333, vsak delovni dan
od 9.00 do 15.00
drustvo-sos@drustvo-sos.si

Društvo za nenasilno
komunikacijo

01/434 48 22 in 031/770 120,

vsak delovni dan od 8.00 do 16.00
info@drustvo-dnk.si

Društvo Ženska
svetovalnica

Pisarna za informiranje in
svetovanje Ljubljana

narocanje.cdz.vic@zd-lj.si
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KLIC V DUŠEVNI STISKI

Sprejemajo le zdrave
osebe, ki nimajo simptomov
okužbe s koronavirusom.
031/233 211, nonstop

01/251 16 02 in 040/359 909,

vsak delovni dan od 9.00 do 18.00
zenska@svetovalnica.org

Združenje za MOČ Celostna psihosocialna
pomoč žrtvam spolnega
nasilja in drugih oblik
nasilja

041/204 949, nonstop, in
080/28 80, vsak delovni dan od

Beli obroč Slovenije,
Društvo za pomoč žrtvam
kaznivih dejanj
01/430 54 90 in 040/ 772 276,

vsak delovni dan od 10.00 do 16.00
beliobroc@gmail.com

Lunina vila, Inštitut za
zaščito otrok
Svetovanje, namenjeno
otrokom, mladostnikom,
staršem, strokovnim in
dežurnim delavcem

DRUŠTVO CENTER ZA
POMOČ MLADIM (CPM)

Platforma Ljubljana
mesto učenja

01/438 22 10, 031/323 573

Na platformi so posodobili
učni seznam predvajanja
»Informiraj se o
koronavirusu SARS-CoV-2«,
ki združuje najnovejše
informacije na morebitna
odprta vprašanja in dileme.
ljubljana.cityoflearning.eu

lj-info@cpm-drustvo.si
@drustvo_cpm

Abstinent - Društvo za
urejeno življenje
Pomoč pri težavah z
alkoholom
064/244 496

Mreža mladinskih
centrov Ljubljana

drustvo.abstinent@gmail.com

031/665 266, nonstop
svetovanje@luninavila.si

DRUGE
POMEMBNE
ŠTEVILKE
POMOČI
Logout – Center pomoči pri
prekomerni rabi interneta
080 7376

Mladi v stiski se lahko
obrnejo tudi na mladinske
centre v Ljubljani.
www.mrezaljubljana.si

MLADI

JZ Mladi zmaji

Za vse mlade, ki se znajdejo
v stiski, so Mladi zmaji
ponovno organizirali pomoč
psihosocialne svetovalke.
041/662 132, vsak delovni dan

od 12.00 do 17.00.
Pomoč lahko poiščejo tudi v
sobi #svetovalnica digitalnega
mladinskega centra DigiMC.
Facebook stran @mladizmaji

info@logout.si

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19

Ker pogovor daje moč.

080 51 00
24 ur, vsak dan.
Klic je brezplačen.

8.00 do 16.00
info@zamoc.si
Facebook stran @SkupajZaMoc
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IZLET

Manca Korelc, Rok Kušlan

Pravljična
jezerca
na robu
mesta
Čudovita majhna
jezera v močvirnatem
gozdu so krasna ideja
za manjši družinski
izlet, zanimiva lokacija
za tekaški trening in
opojna destinacija
za fotografe.
Manca Korelc

neomejeno domišljijo. Močvirnati gozd bo pos
tal prava pustolovščina, če se opogumite ter
skrenete z gozdne poti in lovite trenutke v naravi
na razmočenih tleh. Otroci bodo uživali v doži
vetjih v gumijastih škornjih, o katerih bodo
zagotovo še dolgo govorili.
Za tekače
Jezerca lahko postanejo nova destinacija
za umirjen trening v osrčju narave. Če se k njim
odpravite iz centra mesta, bo dolga Tržaška cesta
(njena celotna dolžina je več kot osem kilome
trov) ravno pravšnja za tekaško ogrevanje pred
izvajanjem vaj za moč v močvirnatem gozdu.
Druga možnost pa je, da se z avtom pripelje
te do Dolgega mostu in celoten trening opra
vite po gozdu.
Na zahodu Ljubljane, na obrobju Ljubljan
skega barja, je gozd, v njem pa jezerca. Videti
so kot pravljično močvirje, ki vas v trenutku
iz betonskega okolja posrka med prijazna
drevesa. V začetku pomladi tukaj omamno
diši, na tleh raste neskončno belih cvetkov
podlesne vetrnice in cvetov rumene kalužni
ce, v jeseni pa v pozdrav kima listje v vseh
jesenskih odtenkih. V jezercih se svetlikajo

Žagarski vrh
od Dolenčevega mlina
Žagarski vrh bo, ko se
bomo spet lahko vozili z
avtobusi, marsikateri Šiškar,
Vičan ali Bežigrajčan, ki
ima občinsko mejo pred
nosom, imel za odkritje
leta, korone, karantene ...
ali kakor si že naj označimo
obdobje, ki smo mu priča.
Rok Kušlan
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Dominanto v grebenu, ki se za
dve stopnici dvigne nad Golovec z
Orlami (slednje so že onkraj občinske
meje!), so že pred desetletji na piko
vzeli radioamaterji, ki so na njenem
temenu postavili prijetno in nevsiljivo
kočo (vsekakor lastnosti, ki jih gre
ponotranjiti tudi nam, koronskim
konkvistadorjem). Ti s svojimi antenami
slišijo ves svet, kar je dober obet
tudi za takšne, ki premoremo le oči v
glavi, da se poženemo gor pogledat
polovico Slovenije. Tam gori jo tudi
uzremo. In zremo. Vse tja do Rima.

sončni žarki, na vsakem koraku pa obiskoval
ce spremlja umirjena tišina. Nekoč, ko so bile
zime še mrzle in so jezerca zamrznila, so otroci
tukaj igrali hokej. Morda je prav ta kraj nova
ideja za zimske radosti.
Za družine
K jezercem se odpravite ob sončnem ali oblač
nem dnevu, opremite se s pohodno obutvijo in

JEZERA NA VIČU
LPP 1 postajališče Zgornji log

JEZERA NA VIČU
BICIKELJ: P+R Dolgi most

Fotografi
V močvirnatem gozdu boste našli celo paleto
motivov. Morda bo vaše oko ujel lebdeči list,
ki poplesava v ritmu vetra, ali pa strohnelo deb
lo, ki je omagalo v jezercu, obkroženo z odpad
lim jesenskim listjem. Naj vaš objektiv premami
ljubka gobica na tleh, ki bi jo bilo zaradi njene
lepote škoda pojesti, če bi bila užitna.

Izhodišče v bližini sotočja Žagarskega
potoka in Reke pod Dolenčevim
mlinom to pot dosežemo z avtom.
Pod noge vzamemo kolovoz, ki se
od glavne ceste odcepi v dolino
Žagarskega potoka. Ko pridemo do
sotočja Žagarskega in Turnovega
potoka, prečkamo slednjega in se
zagrizemo v greben, ki se med njima
surovo postavi pokonci. Po nekaj sto
metrih se strmina unese, mi pa se
vztrajno držimo grebena, tudi ko se
kolovoz prične izgubljati. Po dobre pol
ure vzpona pridemo do roba gozda
pod kmetijo Žagar, od koder že vidimo
cilj. Da ne motimo posesti, se pod
kmetijo držimo levo. Ko dosežemo
cesto, se po njej vzpnemo do cilja.

Pri povratku najprej sledimo glavni
cesti na vzhod proti Javorju. Ko
pridemo do znaka za stransko cesto
z desne, na drugo od dveh tudi
zavijemo. Cesta preide v kolovoz,
ki nas pelje na stranski greben.
Kolovoz prečka razgledne travnike,
ko pride v gozd, pa preide v stezo.
Ta se povzpne na neimenovan vrh,
ki si zasluži, da ga osvojimo. Z njega
se vrnemo nekaj korakov, nato pa
zavijemo levo na greben z ledinskim
imenom Visoko, ki se potegne proti
zahodu. Po njem se po slikoviti
stezi skozi resje in borovničevje
spustimo do doline Reke, ki jo
dosežemo na izhodišču, in tako po
švicarsko natančno zašpilimo izlet.
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IZBOR

1

Doris Kordić

POVEŠAVA BUKEV

Na vrtu pred hišo na Vodnikovi cesti 93

Bukev je že tako ali tako slovenska kraljica gozda. Povešava
bukev pa si zasluži še laskavi naziv drevo leta. Njen lesk sporoča,
koliko časa, truda in ljubezni lastnik vloži v skrb za to mogočno
drevo, ki je zagotovo velik doprinos k javni podobi ulice.
Skrbnik drevesa: etažni lastniki na Vodnikovi cesti 93

2

1
2

3

4

5

6

7

DIVJI KOSTANJ

Na Parmovi ulici

To je mogočno drevo, ki predstavlja vez med urejenim in
degradiranim urbanim območjem. Če bomo bolje poskrbeli
zanj, lahko postane še lepši predstavnik svoje vrste.
Skrbnik drevesa: MOL
3

POVEŠAVA JAPONSKA SOFORA

Na Barjanski cesti, Mirje 6

Japonska sofora je eno najbolj zanimivih dreves
v Ljubljani. Ljubkovalno ji rečemo mamut, saj
oblika njene krošnje spominja na mamuta. S svojo
impresivno lepoto odžareva skrb svojih lastnikov.
Skrbnik drevesa: stanovalci na naslovu Mirje 6
4

JAPONSKA SOFORA

Na Prešernovi cesti v Parku Sveta Evrope

To skrbno negovano drevo z lepo oblikovano krošnjo
svojo veličastnost še posebej izžareva poleti, ko cveti.
Skrbnik drevesa: Cankarjev dom
5

HRAST DOB

Na Koleziji, Rezijanska ulica 22

Ta ogromni, lepi in neverjetni hrast je eno od
najstarejših dreves na Viču. Njegova senca
pokriva celo otroško igrišče in s tem otrokom
poleti omogoča prijetno senco ter prispeva
h kakovostnemu okolju za otroke.

Ljubljančani so poslali
29 predlogov za kandidate
za drevo leta 2020. Izmed
vseh prispelih je nato
strokovna komisija izbrala
sedem finalistov, za
katere so lahko glasovali
vsi meščani. S to akcijo
želimo doseči večje
zavedanje Ljubljančanov
o pomembnosti dreves
v mestu in preprečiti
nepravilne prakse ravnanja
z drevesi tako na javnih
površinah kot tudi na
zasebnih zemljiščih.

Skrbnik drevesa: Vrtec Kolezija
6

ČEŠNJA

Na Gallusovem nabrežju

To sadno drevo nudi hrano živalim in
prispeva k biotski pestrosti v prostoru. Ko
cveti, je prava paša za čebele in oči turistov.
Človek lahko uživa v njenih plodovih ali
se zgolj ohladi v senci njene krošnje.
Skrbnik drevesa: MOL
7

KOPRIVOVEC

Na Taboru v križišču Vidovdanske in Ilirske ulice

Koprivovec na Taboru s svojim
posebnim habitusom daje značilno
podobo temu malemu javnemu
prostoru. Je posebno, mogočno in
v veselje vsakemu, ki gre mimo.
Skrbnik drevesa: MOL
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DREVO LETA

V Ljubljani smo letos zasadili 600 novih dreves.
Drevesa mesto lepšajo in mu prinašajo številne
koristi. Vsako drevo je nekaj posebnega, a Ljubljančani
so izbrali enega, ki še posebej izstopa.
Petja Pirnat
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SISTEM

Domen Pal, Branko Čeak in Jože Maček

V Ljubljani imamo veliko srečo,
da pitna voda do nas priteče
iz naravnega okolja brez
tehničnih postopkov priprave
vode. Pitno vodo Voka Snaga
črpa iz petih vodarn na
obrobju mesta. To so Šentvid,
Hrastje, Jarški prod, Brest in
Kleče, ki je najstarejša vodarna
na območju prestolnice.

Vodohran na
Rožniku iz
leta 1945.

Nina Sankovič

Ozadje
oskrbe
s pitno
vodo
V

odni vir osrednjega vodovodnega sis
tema je podzemna voda, načrpana
v petih vodarnah. Lokalni vodovodni
sistemi se napajajo iz lastnih, lokalnih vodnih
virov, kjer je vodni vir podzemna ali površin
ska voda. Centralni vodovodni sistem in sedem
lokalnih vodovodnih sistemov je razvejana mre
ža, ki poleg petih vodarn s 44 vodnjaki obse
ga še enajst manjših lokalnih črpališč in 1.100
kilometrov vodovodnega omrežja – približno
toliko kilometrov znaša razdalja med Ljublja
no in Brusljem. Iz omrežja prek 43 tisoč prik
ljučkov Voka Snaga preskrbuje več kot 330
tisoč uporabnikov.
V osrednjem sistemu se s pitno vodo nekate
ra naselja stalno preskrbujejo le iz ene vodarne,
druga pa iz dveh ali več vodarn, kar je odvisno
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Herkulov
vodnjak

od porabe vode in tlačnih razmer v sistemu.
Voda se na poti iz črpališč do uporabnikov
v omrežju zadržuje samo nekaj ur.
Kako pa voda priteče na višje ležeče predele,
kot je denimo grajski hrib? Voda navzgor seveda
ne teče sama, tudi tlak v vodovodnem omrežju je
prenizek, da bi lahko šlo brez pomoči. Da voda
priteče v višje ležeče vodohrane, so na vodovod
nem omrežju vgrajene prečrpalnice.
V Ljubljani za vzpostavitev zadostnega tlaka
v omrežju nimamo tako imenovanih vodnih
stolpov, kot jih poznajo mesta na ravninskih
območjih, pač pa vodo prečrpavamo v vodohra
ne, in to takrat, kadar je poraba v vodovodnem

Armaturna celica
vodohrana Pržan

Kdaj Ljubljančani največ odpiramo pipe?
Okoli sedmih zjutraj, do devete pa se poraba vode spet umiri.
Več vode načrpamo tudi okoli 18. ure, zadnji skok porabe
pa je med 22. in 23. uro.
Ob večji porabi vode je pretok v vodarni Kleče več kot 800
litrov na sekundo, iz vseh vodarn skupaj pa čez 1.200 litrov
na sekundo. V času epidemije, ko smo ljudje več doma, je
v stanovanjskih objektih povečana poraba vode. Enako je
tudi ob polčasu kakšne pomembne nogometne tekme.
Vsak prebivalec v Ljubljani in okolici na dan porabi približno
150 litrov pitne vode, ob upoštevanju industrijske in druge rabe
pa povprečna dnevna poraba vode znaša 200 litrov na osebo.

sistemu manjša, na primer ponoči. Ko je pora
ba vode v vodovodnem omrežju povečana,
pa voda, da bi se izognili dodatnemu vklopu
črpalk v vodarnah, doteka tudi iz vodohranov.
Ti s svojimi rezervnimi zmogljivostmi omogo
čajo stabilnejšo preskrbo s pitno vodo.
Delovanje vodovodnega sistema vodimo
in nadzorujemo v nadzornem centru. Tja se
prenašajo vsi podatki o delovanju posameznih
objektov. Tisti, ki so namenjeni črpanju, prečr
pavanju in shranjevanju vode, so avtomatizirani
in nadzorovani daljinsko.
Poraba pitne vode se na objektih, pri
ključenih na javno vodovodno omrežje, meri
z vodomeri. Da bi bile meritve porabe vode
za obračun zanesljive in pravilne, vgrajene
vodomere Voka Snaga zamenja vsakih pet let,
večje pa na tri leta.
Uporaba pitne vode se je v času epidemije
v številnih objektih zmanjšala ali povsem pre
kinila. Posledica je zastajanje vode v interni
vodovodni napeljavi, kar lahko poveča tvega
nje za njeno zdravstveno neustreznost. Voda
ima lahko neprijeten vonj in okus, je začasno
obarvana ali motna.
Da bi se izognili težavam pri zagotavlja
nju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne
vode, vam svetujemo, da do vzpostavitve običaj
nih razmer, tj. do vnovičnega zagona dejavnosti,
poskrbite za preventivne ukrepe in vodo v inter
ni vodovodni napeljavi popolnoma izmenjate

vsaj enkrat na teden. To storite s splakovanjem
stranišč in z odprtjem vseh pip vsaj do stabili
zacije temperature vode.
Pozimi se zaradi temperatur, ki padejo pod
ledišče, lahko zgodi, da voda v vodovodnem pri
ključku, vodomeru ali interni vodovodni nape
ljavi zmrzne. Do tega najpogosteje pride, če ne
poskrbimo za ustrezno zaščito cevovodov in
naprav ter občasen pretok vode v ceveh. Da voda
v priključku in/ali interni vodovodni napeljavi
ne bi zmrznila, notranjost vodomernega jaška in
pokrov dodatno toplotno izolirajte. Tako boste
preprečili kroženje mrzlega zraka okrog nape
ljav. Pomembno je tudi, da je vodomerni jašek
pozimi vedno zaprt.
Poskrbite za stalen ali vsaj občasen pretok
vode v ceveh, v objektu, ki ni v stalni uporabi
(počitniške hiše, novogradnje ipd.), pa zapri
te ventil in spustite vodo iz vodovodnih cevi.
Če imate na vrtu pomožne objekte in vrtne
pipe, je pomembno, da iz njihovih cevovodov
izpraznite vodo.
Vsaj enkrat na mesec preverite tudi sta
nje vodomera. Če na njem opazite kakršne
koli poškodbe, o tem čim prej obvestite Voko
Snago na brezplačno telefonsko številko 080
86 52. V nobenem primeru se odprave okva
re na vodovodnem priključku ali vodomernem
mestu ne lotite sami.

Ob prekinitvah in motnjah pri oskrbi s
pitno vodo vas lahko obvestimo tudi
prek SMS-sporočila in e-pošte. Izpolnite
obrazec na www.vokasnaga.si/voka-elistaprijava in se prijavite na obveščanje.

V Ljubljani imamo trdo vodo,
kar je za pitno vodo običajno.
Trdoto določajo v vodi raztopljene
kalcijeve in magnezijeve soli.
Mehka voda je na primer deževnica,
v kateri raztopljenega kalcija in
magnezija skoraj ni, v trdi vodi
pa je prisotnost kalcijevih in
magnezijevih ionov večja. Pitna
voda iz javnih vodovodnih sistemov
je najpogosteje srednje trda ali trda.
Zakaj se iz vode izloča
vodni kamen?
Bolj kot je voda trda, več
vodnega kamna vsebuje. Zaradi
slabe topnosti kalcijevega
in magnezijevega karbonata
na površinah lahko opazimo
tako imenovani vodni kamen:
zaradi soli, ki se izločijo iz vode,
nastanejo usedline. Vodni kamen je
popolnoma neškodljiv in naravna
sestavina pitne vode. Če vodo
segrevamo, se vodni kamen izloča
hitreje – to pojasni bele lise na
vaši posodi in v kotličku za vodo.
Zakaj je voda iz pipe
občasno bela?
Kadar so v vodi prisotni majhni
zračni mehurčki, iz pipe lahko
priteče bela voda. Pojav je
le prehodnega značaja in
neškodljiv za zdravje.
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JAVNI SERVIS

JAVNI HOLDING LJUBLJANA
Podjetje, brez katerega bi lahko vladal kaos, pa na to niti ne
pomislimo. Podjetje, ki deluje kot motor mesta, ki s strateškim
vodenjem in usmerjanjem skrbi, da se vse storitve javnih podjetij
neopazno vklapljajo v vsakdan skoraj 300.000 meščanov. Vse
to je Javni holding Ljubljana, ki skupaj s podjetji v skupini
Energetika Ljubljana, JP Voka Snaga in LPP ter javnima
podjetjema JP LPT in ŽALE predstavlja pomemben, a neopazen
steber, ki sooblikuje Ljubljano – takšno, kot jo imamo radi.
Zdenka Grozde

BREZ NAS SE
LJUBLJANA
USTAVI
Javni holding Ljubljana pomembno prispeva
h kakovosti življenja v mestu in njegovi okolici. S
svojo aktivnostjo meščankam in meščanom nudi
udobje ter kakovost bivanja. Nemoteno delovanje
tako ključnega sistema, ki zagotavlja nujno potrebne
javne storitve, je še posebej pomembno v razmerah,
kakršnim smo priča. Med epidemijo, ko so delovni
pogoji in razmere zaostreni po celotni državi, si več
kot 2.500 sodelavk in sodelavcev vsakodnevno pri
zadeva, da meščani na svojih domovih vsaj malen
kost lažje prestajajo omejitve.
Sodelavke in sodelavci Javnega holdinga Lju
bljana z izvajanjem strokovnih in podpornih
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dejavnosti skrbijo, da delovni procesi v povezanih
javnih podjetjih ter v JP LPT ter ŽALE nemote
no potekajo in da uporabniki storitev težav, ki jih
epidemija prinaša na vsa področja človeškega delo
vanja, ne občutijo. Kljub razmeram si sodelavci
Javnega holdinga Ljubljana in povezanih javnih
podjetij 24 ur na dan, vse dni v tednu prizadevajo,
da so domovi meščank in meščanov topli, iz nji
hovih pip teče kakovostna pitna voda, da odvaja
nje odpadne vode in ravnanje z odpadki poteka
nemoteno. Kljub vladni ustavitvi javnega potni
škega prometa smo odločeni, da bo LPP obdr
žal svoj položaj in potnike ter uspešno nadaljeval

s prizadevanji na področju trajnostne mobilnosti.
V času, ko avtobusi ne obratujejo, LPP prevoz
na delo in z njega zagotavlja sodelavcem ljubljan
skega Univerzitetnega kliničnega centra in Doma
starejših občanov Vič-Rudnik, Enota Bokalce.
Nemoteno delovanje je plod dolgoletnega dela
in uspešnega vodenja skupine. Pa tudi uigranosti
sodelavk in sodelavcev, predvsem pa njihove srčno
sti, predanosti in odločenosti, da so najboljši servis
meščankam in meščanom, ki jim je na voljo tudi v za
vse težkih razmerah. Kot še nikoli doslej prihaja do
izraza solidarno in odgovorno ravnanje sodelavcev
Javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij.

Služba za notranjo
revizijo

Urad direktorice
Opravlja strokovne in organizacijske naloge za organe družbe
(skupščina, svet ustanoviteljev, nadzorni svet, kolegij direktorjev),
spremlja izvajanje sprejetih odločitev, izvaja naloge s področja
odnosov z javnostmi ter druge naloge za potrebe direktorice družbe.
V 10 LETIH JE BILO NA 112 SEJAH SKUPŠČINE IN SVETA
USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ, POVEZANIH V
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, SOGLASNO SPREJETIH 922
SKLEPOV. ČLANI NADZORNEGA SVETA SO V 10-LETNEM
OBDOBJU NA 69 SEJAH SPREJELI 709 SKLEPOV.

Služba za notranjo
revizijo opravlja
naloge notranjega
revidiranja in strokovne
ocene pravilnosti in
smotrnosti poslovanja
družb v skupini.

SEKTORJI
Sektor za finance
in računovodstvo
Izvaja dela in naloge
s področja financ,
računovodstva, plana,
analiz in kontrolinga in
v tem okviru skrbi za
plačilni promet, likvidnost,
zadolževanje, izdelavo
računovodskih izkazov,
izdeluje letna poročila
in poslovne načrte.
V OBDOBJU OD LETA
2010 DO 2019 JE PREJEL
SKORAJ 558.000
VHODNIH RAČUNOV
IN IZDAL VEČ KOT
MILIJON OPOMINOV. DO
KONCA LETA 2019 JE
SKLENIL SKORAJ 47.000
SOGLASIJ ZA DIREKTNE
OBREMENITVE.

Sektor za pravne,
kadrovske in
splošne zadeve
Izvaja dela in naloge s
področja pravnih zadev
in zastopanja na sodišču,
upravljanja s kadri,
varnosti in zdravja pri
delu ter splošnih zadev,
s posebnim poudarkom
nad skladnostjo splošnih
pogojev poslovanja
in aktov s področja
dejavnosti Javnega
holdinga Ljubljana.
V 10 LETIH JE VLOŽIL
VEČ KOT 30.000
PREDLOGOV ZA
IZVRŠBO, IZTERJAL
VEČ KOT 23
MILIJONOV EVROV TER
PRIPRAVIL OZIROMA
PREGLEDAL VEČ KOT
10.500 POGODB.

Sektor za javna naročila

Sektor za informatiko

Vodi in izvaja postopke
javnih naročil in nabav
ter skupnih javnih naročil
za vsa javna podjetja
in po pooblastilu za
občine družbenice.

Opravlja dela in naloge s
področja informacijskih
in komunikacijskih
tehnologij ter
zagotavljanja
nemotenega delovanja
vseh sistemov.

V 10 LETIH JE IZVEDEL
SKORAJ 3.000 JAVNIH
NAROČIL, KATERIH
VREDNOST JE ZNAŠALA
VEČ KOT 911 MILIJONOV
EVROV, TER SKLENIL
VEČ KOT 3.300
POGODB, OKVIRNIH
SPORAZUMOV
IN ANEKSOV.

V 10 LETIH JE REŠIL
SKORAJ 70.000
ZAHTEVKOV ZA
PODPORO DELOVANJA
SLUŽB JAVNEGA
HOLDINGA LJUBLJANA
IN JAVNIH PODJETIJ.
UPRAVLJA Z VEČ KOT
600 APLIKACIJAMI.

Zgoraj navedeni podatki veljajo za obdobje od leta 2010 do konca leta 2019.
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TAMLADI

TAMLAJŠI

Karolina Iva Barić Ravbar

Kako je K
la
a
t
s
o
a
p
r
o
a
l
i
n
junakin
ja pravljice o Koroni?
Karolina Iva Barić Ravbar, 3. b razred, Osnovna šola Bežigrad

Moj ati oziroma tata, kot mu pravim, ker
je Primorec v Ljubljani, je začel pisati
knjigo Karolina premaga hudobnega
kralja Korono, ko je bil še marec.

kaj me osreci...

K R ES N I C K E
(ker za navdih ne rabiš pogledati daleč v nebo)
Eva

Bilo mu je hudo, da smo ostali
doma zaradi novega koronavirusa.
Zamisel zanjo se je sicer porodila
noni, torej moji primorski babici.
Všeč mi je, ker sem v njej glavna
junakinja, poleg mene pa v njej
nastopajo še moje prijateljice.
A najbolj mi je všeč, da nam
daje pogum, da nas ni strah
koronavirusa. Da ne bo strah tudi
tebe, delim njeno vsebino.
Nekoč je v Virolandiji živel zlobni
kralj Korona virus. Vzgajali sta ga
starejša sestra Gripa in teta Pljučnica.
Kralj je bil zelo zelo zloben!
V sosednjem Zelenem gaju je
živelo veliko ljudi dobrega srca. Ob
bistrem potočku je v ljubki hiši živela
tudi deklica po imenu Karolina.

KAJ ME OSREČI?
Ivana Naceva

Ljubljanska mreža info točk – L'MIT, ki jo
sofinancira MOL, nas je tudi letos razveselila
z novimi karticami Kaj me osreči. Kartice so
brezplačne in jih lahko dobite v Škucu, na Sta
rem trgu 21. V digitalni obliki so dostopne tudi
na spletni strani www.lmit.org, kjer lahko mladi
kadarkoli oddajo svojo misel.
Gre za projekt, v okviru katerega se zbirajo
igrivi in domišljeni odgovori mladih na vpra
šanje, kaj jih osreči in zakaj. Vsako leto tako
med vsemi poslanimi odgovori izberejo šest
najboljših, ki jih nato ilustrirajo in natisnejo
v obliki raznobarvnih razglednic. Letos so kot
posebnost vključili tudi dve dodatni misli o času
med karanteno.
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Prehlad pomaga deklicam, je pobesnel
in se od jeze vse bolj napihoval.

Ko je Karolina to prebrala, se je
samo za hipec prestrašila, a se je
hitro opogumila in odšla po nasvet k
zdravniku Zdravku, ki je stanoval za
sedmimi gorami. Ta ji je rekel, naj z
odločnimi besedami prepriča kralja
Korono, da ustavi napade na ljudi.

Stric Prehlad je deklicam
rekel: »Hitro za mano!«

Karolina se je odpravila s prijateljicami v
deželo Virolandijo. Potrkale so na vrata.
Ko so se ta odprla, so zagledale pred
seboj ogromno gmoto. To je bil kralj
Korona. Zelo se je razjezil in zakrulil:
»Ve, smrklje, kaj počnete tukaj?!«
Karolina je odvrnila: »Ti zlobni virus,
sama hudobija te je. Mi vemo, kako te
premagati, ker imamo zdravilni čaj!«
Vse to je v sosednji hiši opazoval
stric Prehlad in prihitel na pomoč.
Ko je kralj Korona videl, kako stric

Kralj Korona je čedalje težje dihal.
Izkašljeval je smrdečo sluz, ki se
je oprijemala kljuk in vrat.
Le en vhod je bil še prost in skozi
tega so naše prijateljice odšle v
sosednjo hišo strica Prehlada.
Kralj Korona je klical na pomoč sestro
Gripo in teto Pljučnico in kričal: »Na
pomoč, na pomoč, težko diham!«
Na koncu se je tako napihnil, da ga
je – puhh, čihh, ahh – razneslo.
Karolina je zaklenila kralja Korono v
pravljico, iz katere ne more ven. Za vsak
primer pa ima še vedno na voljo svoj
zdravilni čaj, če bi skočil iz pravljice.

Ko je Korona izvedel, da majhna
deklica dela čarobne čaje, ki ozdravijo
bolezni, se je vedno bolj napihoval od
jeze. Karolina je namreč s prijateljicami
Glorijo, Hano, Niko, Lilo in Evo
vse leto nabirala zdravilne zeli.

Kartice hitro očarajo s posrečenimi odgo
vori. Zdi se, da si je vsak kaj našel svoj popolni
zakaj. Zato ne preseneča njihova priljubljenost
med mladimi, saj nas vedno znova spomnijo,
da se košček sreče skriva tudi v drobnih stvareh
in dejanjih. Morda pa nam bodo v navdih tudi
v prihajajočih mesecih.
Letošnji sejem ilustracije lahko do
29. decembra obiščete prek spleta na
www.sejemilustracije.si. Na ogled in
nakup so tudi tokrat printi in originali
(z okvirji ali brez njih), izbirate pa
lahko med deli 35 ilustratorjev.

pismo, v katerem je napisal, da
bo kralj Korona okužil ves svet.

STARI TRG
LPP 2, 3, 11, 19, 27 postajališče Gornji trg

STARI TRG
BICIKELJ: Breg 20, Grudnovo nabrežje 3

Zlobni Korona se je nekega dne odločil,
da napove vojno Karolini in ljudem
v Zelenem gaju. Kihal in kašljal je na
kljuke in okna. Ljudje so se okužili, zato
jih je veliko moralo oditi v bolnišnico.
Stric kralja Korone, Prehlad, je
v Karolinin nabiralnik spustil
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DELO MESTNEGA SVETA

DARILA

Poročilo s 17. seje Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
Veronika Sorokin

Sprejeti dokumenti na 17. seji (16. 11. 2020)
Svetnice in svetniki so sprejeli Predloge Sklepov
o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji
Javnega zavoda Kinodvor in k Strateškemu načrtu
zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih,
za obdobje 2021–2025. Sprejeli so tudi: ● Predlog
Rebalansa finančnega načrta Javnega Stanovanjske
ga sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2020, ●
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah o
avtotaksi prevozih, ● Dopolnjeni Osnutek Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Flaj
šmanova ulica, ● Predlog Sprememb in dopolnitev
Statuta Mestne občine Ljubljana idr.
Glavni poudarki razprave
Svetnice in svetniki so na novembrski seji obrav
navali Odlok o podelitvi koncesije za opravlja
nje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
v občini Ljubljana, pri čemer so mestni svetnici
Mojca Škrinjar in Maruša Babnik (SDS) ter sve
tnik Jožef Horvat (NSi) izpostavili potrebo po čim
večji razpršenosti zdravstvene dejavnosti. Menijo,
da ta ne bi smela gravitirati zgolj na mestno središče.
Svetnica Škrinjarjeva je pohvalila dodeljevanje kon
cesij, saj bodo tako zdravstvene storitve za občane
dostopnejše, svetnik Horvat pa je pripomnil, da se
v danih razmerah razgalja tudi kriza na zdravstve
nem področju, in dodal, da bi bilo potrebno čim več
koncesij dodeliti koncesionarjem in ne zdravstve
nim domovom. Župan Zoran Janković je dodal,
da je Zdravstveni dom Ljubljana nedvomno odlična
zdravstvena institucija.
V okviru Predloga Rebalansa finančnega načr
ta Javnega Stanovanjskega sklada MOL za leto
2020 je bila podana ocena, da bo v letošnjem letu
na strani prihodkov doseženo 18,4 milijona evrov,
na strani odhodkov pa 24,6 milijona evrov. Raz
pravljavci na seji so pozitivno ocenili Strategijo
Javnega zavoda Kinodvor za obdobje 2021–2025,
priprave na Minipleks Mestnega kina, sodelovanje
s pobudo Evropske prestolnice kulture in tenden
ce za povrnitev v stanje pred obdobjem korone.
Svetnica Mojca Škrinjar (SDS) je poudarila, da je
v vsakem primeru pomembno ostati v pripravlje
nosti tudi morebitnega nadaljevanja danih razmer
epidemije in razmišljati o nadaljnjem obratovanju
na daljavo. Veliko pohval je bil deležen Strateški
načrt zavoda Pionirski dom – Center za kulturo
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mladih, v okviru katerega se je v prvem valu epi
demije 60 odstotkov dela izvajalo na daljavo. Po
zaključku pomladne epidemije se je k začasno pre
kinjenim programom Pionirskega doma znova
vrnilo kar 90 odstotkov uporabnikov, kar govori
o veliki kredibilnosti Centra za kulturo mladih in
visokem zaupanju uporabnikov.
Na seji so mestni svetniki in svetnice obrav
navali tudi Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah o avtotaksi prevozih. Večina jih je
podprla predlagano spremembo za dodeljevanje
dovoljenj za opravljanje taksi službe; po novem se
bodo le-ta izdajala na posebnih obrazcih. Dovolje
nje bo moralo biti nameščeno na notranjem delu
vetrobranskega stekla, v spodnjem desnem robu
in opremljeno s QR-kodo. Mestno redarstvo in
Inšpektorat Mestne občine Ljubljana bosta tako
imela vpogled v informacijsko bazo s potrebnimi
podatki o izvajalcih taksi prevozov. Župan Zoran
Janković je poudaril, da je dana dopolnitev o avto
taksi prevozih zelo dobrodošla, saj so taksi storitve
v prestolnici slabe. Dodal je, da je ob približno 500
taksistih v mestni občini približno toliko taksistov
zaposlenih še na črno.
Proti koncu seje so obravnavali še Dopolnjeni
Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostor
skem načrtu Flajšmanova ulica. Kot je natančneje
pojasnil podžupan prof. Janez Koželj, so v okviru
načrtovane stanovanjske soseske motilni elementi
v pritličnem delu novega in obstoječega dela, kajti
pritikline in pomožne enote je treba praviloma loci
rati razpršeno, ob vhodu, medtem ko mora notranji
del ostati namenjen drugim aktivnostim, denimo
otroškemu igrišču. Kot je dodal, je skrb za enovito
bivalno okolje prednostna. Svetnica Ida Medved
(SDS) in svetnik Jožef Horvat (NSi) sta pripomnila,
kje je v okviru soseske predviden prostor za parki
rišča, in župan Zoran Janković je pojasnil, da bo
za parkiranje v okviru soseske in novih neprofitnih
gradenj zagotovljena garaža.
Svetniška vprašanja in pobude z odgovori
mestne uprave
Svetnica Mojca Škrinjar (SDS) je na Oddelek
za urejanje prostora podala pobudo s predlogi
programskih obogatitev območja Spodnje Šiške.
Prejela je odgovor, da so podlage za izvedbo aktov
v okviru Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Ljubljana za dano območje že izobliko
vane. Kot so dodali, je bil na območju Spodnje

Šiške v preteklih letih del občinskih podrob
nih prostorskih načrtov že uveljavljen, deloma
so bili načrti tudi izvedeni ali pa so v izvajanju.
Za del lokacij aktivnosti priprave prostorskih aktov
potekajo prav zdaj (npr. umeščanje male ledene
dvorane in spremljevalnih rekreacijskih površin
v prostor pred dvorano Tivoli, preveritev prostor
skih in naložbenih možnosti za premestitev dela
parkirnih mest v parterju Tivolija v podzemni
garažni prostor idr.). Prav tako se je na Oddelku
za gospodarske dejavnosti in promet pozanimala
glede izvedbe kolesarskih povezav s sosednjimi
občinami, in kot so ji pojasnili, trenutno potekajo
prenove mestnih vpadnic, Tržaške in Dunajske
ceste, v okviru katerih se urejajo tudi površine
za kolesarje. Kot so še dodali, sodi vzpostavitev
državnega in medobčinskega omrežja kolesar
skih povezav v srednjeročni časovni okvir, zato
natančnejša časovna opredelitev o izvedbi projek
tov za zdaj še ni mogoča.
Z Oddelka za kulturo so se odzvali na pobudo
samostojnega svetnika Liste kolesarjev in pešcev
Janeza Starihe, ki v času trajanja epidemije pred
laga pomoč lokalnim umetnikom z zagotovitvijo
sredstev za delovne štipendije, z aktivnim vključe
vanjem umetnikov v programe javnih zavodov itn.
Z Oddelka kot pomembni ukrep pomoči navajajo
realizacijo javnih razpisov za štiriletne javne kul
turne programe 2020–2023, za enoletne projek
te in za samozaposlene v kulturi. Dodajajo, da so
v času zaprtja kulturnih institucij omogočili delo
in izvedbo pripravljenih programov (odprti odri,
virtualni koncerti, projekti na področju vizualnih
umetnosti idr.).
V Svetniškem klubu samostojnih svetnikov so
se pozanimali glede ureditve parkirnih prostorov
v stanovanjskih soseskah in z Oddelka za gospo
darske dejavnosti in promet so jim pojasnili, da se
analize stanja parkirnih potreb za stanovalce zaklju
čenih območij izdelujejo sočasno z ureditvijo novih
ureditev v območju. Občini je dodatno določena
tudi izdelava mobilnostnega načrta, s katerim se
natančneje opredelijo najprimernejše rešitve. Kot
dodajajo, so za olajšanje zagotovitve parkiranja
v soseskah v Mestni občini Ljubljana že uvedli mož
nost pridobitve parkirnih dovolilnic, med konkret
nimi ukrepi pa navajajo še izgradnjo P+R parkirišč.
Svetnika dr. Dragana Matića (SMC) je zanima
lo vprašanje v zvezi z odvozom odpadnega papirja
po sistemu od vrat do vrat v naseljih v Mestni občini
Ljubljana in z Oddelka za gospodarske dejavnosti
in promet so ga obvestili, da bo zbiranje papirja po
tem sistemu vpeljano postopno, po normalizaciji
razmer in upoštevajoč finančno situacijo.

Pošiljka
kulture
Po izvirna in navdušujoča decembrska
darila vam letos ne bo treba od
doma. Nedavno smo odprli spletno
trgovino vašega najljubšega
ljubljanskega muzeja in galerij!
Urša Karer

Luka Ažman

Predstavljamo vam izjemno priložnost, da za
praznike ogrejete srca ljudi, ki so vam najbližji
in najdražji, izkažete spoštovanje svojim poslov
nim partnerjem ali pa letos s pošiljko kulture
obdarite kar sami sebe. V Ljubljani je za vse
ljubitelje umetnosti in kulture vrata odprla nova
spletna trgovina MGML!
V njej vas čaka devet različnih darilnih
paketov, ki smo jih za vas pripravili v Mestnem
muzeju Ljubljana, Galeriji Jakopič, Plečnikovi
hiši in Mestni galeriji. V paketih boste našli
izbrane izdelke domačih in tujih umetnikov,
publikacije MGML, Muzejsko vodo, kavo
STOW ter letne vstopnice za obisk razstav
MGML za prihajajoče leto. Kul pozornost,
Zapiski iz ljubljanske zgodovine, Urbani šik,
Plečnik kot navdih, Fotoutrinek in Umetnost
nima alternative je le nekaj imen paketov, med
katerimi lahko izbirate. Z njimi boste razveselili
vse, ki uživajo v dobrih zgodovinskih zgodbah

in cenijo čutnost kave. Darila bodo veseli tudi
tisti, ki svoje poti najraje ubirajo skozi življenje
mesta tukaj in zdaj, pri tem pa jih navdihujejo
umetniška fotografija, izbrana arhitektura in
sodobna umetnost.
Potrudili smo se, da so paketi kulture
že pripravljeni kot darilni paketi in da so cenov
no dostopni. Ko izberete paket, nam ob naročilu
le sporočite, ali naj pošiljko kulture pošljemo
na vaš domači naslov ali pa boste z njo prese
netili koga od svojih bližnjih ali koga drugega,
ki je za vas pomemben.

Obiščite spletno stran
shop.mgml.si in s svojimi
decembrskimi nakupi
počastite ljubljansko
zgodovino, kulturo in
umetnike!
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