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 Arturo, Milano, Italija:  Že vrsto let živim v Milanu, moja 
družina pa izvira iz 
Peruja. Kljub temu, da je 
Milano blizu Slovenije, 
sem tukaj prvič. Slovenija 
mi je bila zmeraj samo 
prehodna dežela in 
končno sem se odločil, 
da se ustavim v Ljubljani. 
Lepa, čista, umirjena je. 
Ljudje so zelo prijazni, 

sproščeni in gostoljubni. Pravi kraj za sprostitev. 

 Frank, München, Nemčija:  Z ženo sva prišla v Ljubljano 
na povabilo dolgoletnih 
prijateljev, ki smo se 
spoznali na dopustu 
na Hrvaškem. S seboj 
imava kolesi in s kolesi 
sva namenjena tudi do 
Pirana. Slovenijo sem 
obiskal že nekajkrat, 
predvsem sem navdušen 
nad Gorenjsko, nad 
Julijskimi Alpami, nad 
slapovi in cvetočimi 

cvetlicami, ki jih v dolini človek ne vidi. Pravkar se 
odpravljava na Grad.

 Birgit, München, Nemčija:  Z možem sva se, kot vidite, 
ustavila na tržnici, 
kjer si bova privoščila 
sardelice na žaru. Center 
je zelo živahen in urejen. 
Veseli naju, da je vse 
zelo prijetno, ljudje tukaj 
ste zelo topli. Saj veste, 
kakšno deževno vreme 
imamo vsi skupaj letos, 
zato upava, da nama bo 

vreme tako kot danes naklonjeno v času najinega bivanja 
tukaj. 

 Cristina Fabbriciosi, Vigevano, Italija:  Ljubljano sem 
obiskala že večkrat, ker je 
zelo blizu. Spominja me 
na rojstno mesto moje 
mame – Padovo. V obeh 
mestih, tako v Padovi kot 
v Ljubljani, se počutim, 
kot da sem doma. Vaša 
prestolnica leži v srcu 
države in jo tudi lepo 
predstavlja. Verjetno pa 
mi je Ljubljana draga tudi 
zato, ker tukaj živi nekaj 
meni zelo dragih ljudi. 

 Yuko, lektorica, Osaka, Japonska:  V Ljubljano sem prispela na 
mednarodno konferenco 
lingvistov, ki se konec avgusta 
odvija pri vas v Ljubljani. Zdaj 
imam nekaj časa zase in se 
sprehajam in opazujem. Prvi 
vtisi so zelo dobri. Občutek 
imam, da bi v Ljubljani lahko 
tudi živela.

 Asja, Apatity, Rusija:  Oprostite, zelo slabo govorim angleško, se 
lahko pogovoriva po rusko? 
(smeh) Potujem z mamo. 
Kupili sva karti za vlak po 
zelo ugodni ceni. Glavna cilja 
sta Ljubljana in Hanover, 
nato se vračava domov. Bila 
sem na Gradu, razgled je 
fenomenalen! Ker prihajam 
iz zelo majhnega mesta na 
severozahodu Rusije s 60.000 
prebivalci, se mi zdi Ljubljana 
zelo lepo večje, a obvladljivo 
mesto. 

 Steve Momchilovic, San Diego, ZDA:  Moji predniki prihajajo iz 
sosednje Hrvaške. Že tretja 
generacija živi v ZDA. Zdaj, 
ko sem prepotoval dobršen 
del Evrope, so me začele bolj 
podrobno zanimati tudi moje 
korenine. Ljubljanska tržnica 
je za nas Američane prava 
paša za oči. Pri nas človek ne 
vidi vsak dan sadik za solato. 
Tukaj pa lahko izbiraš med 
najrazličnejšimi vrstami. To 
mi je zelo zelo všeč. Včeraj, ko 

smo bili na večerji, smo se navdušili tudi nad slovenskimi vini. Odlična 
so. Ker je bilo bolj sveže vreme, smo posegli po rdečih, danes, ko sije 
sonce, pa bomo prešli na bela.

 Hana, San Diego, ZDA:  S prijateljem se ne moreva načuditi, 
koliko sveže zelenjave in 
sadja je na voljo pri vas, 
večina pridelkov pa prihaja 
iz Slovenije. Zanimiv nama 
je tudi avtomat za sveže 
mleko. To je za nas skoraj 
neverjetno, saj je do svežega 
mleka skorajda nemogoče 
priti, razen v primeru, če 
imaš doma kravo. Zdaj pa 
bomo zavili v ribarnico, da 
si ogledamo, kakšne ribe se 
prodajajo pri vas. Zame je 

Ljubljana dragulj, za katerega marsikdo ne ve, da obstaja.

»Zame je Ljubljana dragulj«
Staša Cafuta Trček

BarBara Vajda
direktorica Turizma Ljubljana  
od ustanovite do aprila 2014

Prav nobenega dvoma ni, da je Ljubljana 
danes lepša in privlačnejša kot kdajkoli doslej. 
Očarljiva evropska prestolnica, ki jo je letos 
Lonely Planet razglasil za drugo najboljšo 
turistično destinacijo v Evropi – takoj za 
tipično počitniško Grčijo –, bo letos  zabeležila 
več kot milijon nočitev. Za primerjavo: leta 
2006 smo jih našteli blizu 650.000. Rast 
turističnega obiska je izjemna in hkrati tudi 
konstantna. Nikakor pa ni naključna, temveč 
rezultat dolgoletnega trdega dela.  
Na področju turizma je bilo v Ljubljani v 
zadnjih letih narejenega resnično veliko. 
Prenova mestnega jedra, ki jo je sistematično 
vodila županova ekipa vse od leta 2006, je 
prinesla nove prostore, trge, parke, sprehajalne 
poti ob Ljubljanici in privlačne ulice, 
namenjene predvsem pešcem. Ljubljana je iz 
leta v leto postajala bolj urejena, prijaznejša 
in vse bolj pogost turistični cilj. V Ljubljani se 
obiskovalci počutijo dobro, očara jih podoba 
našega mesta in turistična ponudba, ki je 
resnično bogata in raznolika ter hkrati tudi 
cenovno dostopna. Živahen utrip mestu dajejo 
številne kulturne, turistične, športne in druge 
prireditve; mnogo jih je na javnih površinah in 
so za obiskovalce brezplačne. V Ljubljani je vse 
na kupu, blizu, prijazno, polno življenja, ki vrvi 
in privablja obiskovalce od blizu in daleč … 
Odgovorni vse več pozornosti namenjajo 
urejanju detajlov in prav to je tisto, kar daje 
celoti končno podobo. 
Razcvet turizma v Ljubljani je neločljivo 
povezan s predanostjo temu poslu vseh 
sodelavcev v Turizmu Ljubljana in z županovim 
odnosom do Ljubljane, zaupanjem svoji delovni 
ekipi in prijateljskim odnosom do someščanov, 
s katerimi je v nenehnem osebnem stiku.
Dejstvo, da si je letos Ljubljana pridobila naslov 
zelena prestolnica Evrope 2016, je izjemno 
priznanje in hkrati izziv, pa tudi jasno začrtana 
pot, po kateri bomo stopali. Za turistično 
dejavnost je to priložnost, da s skupnimi 
močmi turistično ponudbo našega mesta 
še bolj nadgradimo v »zeleno smer«. Tako 
bo Ljubljana še privlačnejša, lepša in še bolj 
očarljiva.

Foto: Miha Fras

Barbara Vajda
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Vsebina Kolumna: Ljubljana v srcu
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Srečanje dveh mest
Ni brez simbolike, da obnova ljubljanskega Trga republike (Edvard Ravnikar ga je zasnoval kot 
reprezentativno republiško središče z imenom Trg revolucije) sovpada s obeleževanjem dvatisoče 
obletnice starorimske Emone. Ob gradnji tega trga – ki je v svojem času sicer pomenila neusmiljen 
urbanistični poseg, povezan z uničenjem ostankov najlepšega ljubljanskega baročnega parka – so 
arheološka izkopavanja bistveno poglobila védenje o tem antičnem mestu. Zdaj bo odstranitev 
parkirišča trg prvič trajno postavila v funkcijo, ki mu je bila namenjena. Ljudem, ki bodo hodili 
po njem, bo šele omogočila doživetje njegovega prostora, ki je doslej prišel do izraza le ob državnih 
proslavah – ali demonstracijah. Največji ljubljanski trg bo začel funkcionirati prav na mestu, kjer je bil 
rob Emone – in nedaleč od njenega foruma. 
Šele zdaj ga bomo lahko zares doživljali kot trg. In isto se je v zadnjih letih zgodilo tudi z drugimi 
ljubljanskimi trgi. Ob najnovejši prenovi mestnega središča v prvih dveh mandatih Zorana Jankovića 
sem večkrat dobil občutek, da je postala Ljubljana z istimi stavbami kot prej povsem drugo mesto. 
Vzpostavil se je nov odnos do prostora. 
V načinu, kako je bil v Ljubljani obravnavan odprt, prazen prostor, je bilo dolgo nekaj agorafobičnega. 
To, da so bili najimenitnejši trgi spremenjeni v parkirišča, ni bila le posledica preobilice prometa, 
ampak simptom strahu pred praznim prostorom, ki je hotel vse zatrpati. Obenem je bil to strah pred 
reprezentativnostjo. Kakšen naval posmeha je v osemdesetih letih minulega stoletja doživel Ravnikar, 
ko je predlagal reprezentativno ureditev Prešernovega trga s fontano! Tak posmeh v Ljubljani ni bil 
nekaj novega. Ko so pred sto petdesetimi leti urejali Kongresni trg, so se vzbudile polemike, češ, zakaj 
potrebujemo klopi za brezdelne gospe, kjer bi lahko posadili solato? Plečniku je uspela zelo elegantna 
ureditev Kongresnega trga. A kmalu je tudi njegovo ureditev zamenjalo parkirišče. In še ko so prvi del 
starega mestnega središča vendarle zaprli za promet, je bil osrednji trg srednjeveškega mesta – Mestni 
trg – dobesedno prerezan; del je bil zaprt, del pa namenjen prometu; meja je bil Robbov vodnjak, čez 
katerega najnižjo stopnico je pogosto peljal avtobus. Ko danes hodimo po mestnem središču, si česa 
takega ne moremo več predstavljati. 
Še pred desetletjem je Ljubljana zaradi takega ravnanja s prostorom dajala vtis, kot da je mesto brez 
trgov. S tem ji je manjkala bistvena komponenta urbanosti. Trgi so seveda bili, a so bili degradirani. 
Zdaj je Ljubljana mesto z elegantno urejenimi trgi – in živi v drugem ritmu. Če je Emil Korytko 
v Prešernovem času o Ljubljani napisal: »To je mesto, ki je najmanj privlačno za tujca,« je danes 
Ljubljana nadvse priljubljena turistična destinacija. Ob prenovi mesta z odprtjem trgov, novimi 
mostovi, urejenimi obrežji, javno plastiko in novimi parkovnimi površinami so se pojavili očitki, da gre 
le za »kozmetične« spremembe. A v grščini ima beseda kozmetika isti koren kot beseda kozmos. 
Mestno tkivo Ljubljane je krhko in občutljivo; že majhni posegi lahko na istem prostoru vzpostavijo 
povsem različne prostore. Ko razmišljam o antični Emoni na mestu Ljubljane, se zavedam, da isti 
prostor ni isti, ker so bile tedaj simbolne koordinate prostorske predstave druge. Emona je bila del Italije; 
vključena je bila v njeno deseto regijo, ki se je imenovala Venetia et Histria. Urbanistično je bila skoraj 
popolna uresničitev »idealnega« geometrijskega mesta, urbs quadrata, primerljiva z antično Aosto in 
Augusto Pretorio. A v tej geometriji, še veliko strožji od geometrije Ravnikarjevega modernizma, naj 
bi glavna ulica potekala po trasi starodavne jantarne ceste. Ta je preko starih trgovskih poti vpenjala 
prostor v mit o Argonavtih, povezan z ezoterično zgodbo o zlatem runu. Tako kot mi govorimo o Emoni 
kot predhodnici današnjega mesta, so tudi prebivalci Emone govorili o davni Emoni izpred več kot tisoč 
let, ki je bila predhodnica njihove – in ki naj bi jo ustanovil sam Jazon.
Ni naključje, da so se najbolj domiselni novoveški urbanistični »preporodi« Ljubljane simbolno 
navezovali na Emono, obenem pa poudarjali mediteransko komponento. To velja za barok, ki je 
»italijanski« stil povezoval s prerojenjem Emone (poigravali so se celo z datiranjem »od ustanovitve 
mesta« – ta naj bi se zgodila 1221 pred n. š.). Plečnik je s hotel s tržnicami obuditi emonske kolonade, 
obenem pa s Tromostovjem priklicati Benetke. In eden najlepših detajlov Ravnikarjeve arhitekture je 
lebdeči »privid« rotunde z emonskega foruma, vključen v arhitekturo Ferantovih blokov.
Ob najnovejši prenovi mesta ljudje, ki pridejo od drugod, pogosto opazijo prav obuditev mediteranske 
komponente. Vsekakor se dogajajo zanimiva sovpadanja. Zadnjič sem govoril z nekom, ki zasleduje, 
kako se v Ljubljani samodejno zaseva vse več figovih drevesc. In ni dolgo, kar so v mestu začeli gnezditi 
galebi.
Dr. Miklavž Komelj
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Župan

Župan Zoran Janković je 9. maja 2014, na mestni praznik osvoboditve Ljubljane, napovedal 
svojo ponovno kandidaturo za župansko vodenje Ljubljane. Ta odločitev župana, ki je s svojo 
ekipo po znamenitem Ivanu Hribarju že doslej najzaslužnejši župan v zgodovini Ljubljane, je 
za današnjo Ljubljano velik privilegij. To mu priznavajo županski kolegi v Sloveniji in Evropi, 
turisti, ki obiskujejo mesto, in poleg Ljubljančank in Ljubljančanov številni prebivalci in 
prebivalke drugih delov Slovenije, ki upravičeno postajajo vse bolj ponosni na svoje glavno 
mesto in bi si tako zgledno skrb za svoj kraj želeli tudi v svoji domači lokalni skupnosti. O 
tem priča tudi nemalo pomembnih evropskih nagrad za izjemne nove prostorske ureditve. 
Pred časom se je zato arhitekt prof. Jurij Kobe vprašal, »kam po uspehu«, kako nadaljevati 
urbanistične posege, ki so v tako kratkem času vnesli v Ljubljano tako radikalne spremembe 
in s tem sprožili tudi povsem drugačen življenjski utrip prej zaspanega in zanemarjenega 
provincialnega mesta. Župana smo zato povprašali, kako sam ocenjuje dosedanje dosežke in 
katere zamisli ga vodijo ob odločanju za novi mandat.  

Spoštovani gospod župan, Ljubljančani smo vam 
iskreno hvaležni, da ste pripravljeni nadaljevati 
svoje delo za Ljubljano in nam še naprej vlivati 
občutek ponosa na mesto, v katerem je tako rekoč 
vsak dan lepše in bolj prijetno nam in gostom. 
Kdor pozna upravni birokratski aparat, ve, koliko 
energije jemljejo postopki za izvedbo posameznega 
projekta, vi pa ste jih v dveh mandatih uresničili 
tisoč petsto in več. Kako vam je uspelo?
1.540 projektov je uresničenih za večjo kakovost življenja 
Ljubljančank in Ljubljančanov. Vse življenje sem navajen 
dokončati delo, ki ga začnem. In Ljubljani, predvsem pa 
meščankam in meščanom, ki so mi že trikrat zaupali 
vodenje glavnega mesta, sem dal besedo, da bomo 
skupaj ustvarili evropsko prestolnico, vredno, da jo 
prepoznamo kot najlepše mesto na svetu. Že na začetku 
prvega mandata smo v ekipi, skupaj s podžupanom prof. 
Koželjem, na osnovi strokovne presoje in izraženih želja 
ter potreb prebivalcev postavili vizijo sonaravnega mesta 
s sodobnim urbanim udobjem in visokim socialnim 
standardom do leta 2025 in to nalogo je preprosto treba 
izpeljati do konca.

Je mogoče posamezne nedokončane in nove 
napovedane projekte izvesti tudi ob zaostrovanju 
finančne krize?
Nad obema dosedanjima mandatoma je ves čas strašila 
finančna kriza, zapovedano zategovanje pasu s tako 
imenovanim zujfom, načrten odvzem denarja, zmanjšanje 
sredstev zaradi nepremičninskega davka, ki je zdaj sicer 
umaknjen, a nam časovno odmika prihodek, pa smo 
vseeno izpeljali večino napovedanih projektov, med njimi 
nekatere zelo zahtevne, in ob tem zmanjšali proračunski 
dolg. Kriza je predvsem vsiljen psihološki pritisk, ki se 
mu lahko podrediš ali pa pogumno slediš svoji viziji in 
izpelješ večino tistega, kar si zastaviš. Če je jasna vizija in 
če so na pravih mestih sposobni in predani ljudje, ki so 
pripravljeni sodelovati za skupen cilj, je izvedljivo tako 
rekoč vse in ponosen sem, da smo to v Ljubljani dokazali – 
navkljub vsem pomislekom in včasih tudi neutemeljenim 
nasprotovanjem ter nagajanjem posameznikov.

Posamezniki vam očitajo zadolženost mesta.
Neutemeljeno in na pamet. Ko smo leta 2006 prevzeli 
vodenje mesta, je bila Ljubljana zadolžena za 57 milijonov 
evrov. Danes znaša zadolžitev 116 milijonov. Zakon nam 

Zoran Janković: »Rad imam   ljudi in rad imam naše
najlepše mesto na svetu«

Foto: Miha Fras

Zoran Janković

  1.540 projektov je uresničenih 
za večjo kakovost življenja 
Ljubljančank in Ljubljančanov.

  Danes znaša zadolžitev 
116 milijonov. Zakon nam 
dovoljuje, da bi se zadolžili za 
dodatnih 70 milijonov, pa tega 
ne nameravamo storiti, posojilo 
redno vračamo in zadolžitev 
postopoma zmanjšujemo.
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Župan

dovoljuje, da bi se zadolžili za dodatnih 70 milijonov, pa 
tega ne nameravamo storiti, posojilo redno vračamo in 
zadolžitev postopoma zmanjšujemo. Ob tem je potrebno 
povedati, da smo zaradi kaznovanja Janševe vlade v letu 
2006 s spremembo zakona o financiranju občin v preteklih 
8 letih v proračun prejeli 480 milijonov evrov manj. Kaj 
vse bi lahko naredili, če do tega ne bi prišlo! Če bi danes 
ustavili vse investicije v Ljubljani, bi dolg v celoti poravnali 
v enem letu. Pa tega ne bomo naredili, ker se razvoj mesta 
ne sme ustaviti. In letno vračilo dolga v višini 10 milijonov 
evrov je le 4 odstotke letnega proračuna.

Kako pa odgovarjate na očitke, da bi se morali 
zaradi sumov o nepravilnostih županski kandidaturi 
odpovedati?
Razni sumi in ovadbe se vlečejo že nekaj let in drugega kot 
upati, da bodo zadeve čim prej prišle na sodišče, kjer bom 
imel možnost dokazati svojo nedolžnost, ne morem narediti. 
Zanesem se na presojo ljudi, ki vidijo rezultate našega dela, 
zaupam v pravno državo, pričakujem pa tudi, da se bo 
kultura javnega govora postopoma normalizirala, saj vendar 
ne moremo v nedogled dovoliti, da se širijo neresnične 
informacije samo zato, da bi nekomu škodovali. 

Zoran Janković: »Rad imam   ljudi in rad imam naše
najlepše mesto na svetu«

Foto: Dunja Wedam

Kongresni trg, prenovljen po Plečnikovi zamisli, se je po prenovi iz zatrpanega parkirišča prerodil v osrednji reprezentančni 
in prireditveni mestni prostor. Ob prenavljanju so se razkrile tudi pomembne arheološke najdbe, garažna hiša pod trgom 
pa obiskovalcem mestnega središča omogoča parkiranje v bližini pomembnih državnih in kulturnih ustanov.

 
 

  Ko prenovimo Cankarjevo nabrežje ob Ljubljanici, to vidijo vsi, ki center obiskujejo, ne glede na to, iz katere 
četrtne skupnosti prihajajo. Ko pa prenovimo celoten Koseški bajer, 9 ulic v Polju ali rekreacijske poti ob 
Savi, pa to pridobitev čutijo predvsem tamkajšnji prebivalci, zato so te ocene subjektivne.
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Med Ljubljančani iz posameznih četrtnih predelov 
je občasno slišati pritožbe, da so vse investicije 
nakopičene v Centru, obrobje pa da v razvoju zaostaja. 
Kako to komentirate?
To seveda ne drži, rezultati na terenu dokazujejo nasprotno, 
česar ni težko preveriti in kar ljudje dobro vedo. Res pa je 
tudi, da ko prenovimo Cankarjevo nabrežje ob Ljubljanici, to 
vidijo vsi, ki center obiskujejo, ne glede na to, iz katere četrtne 
skupnosti prihajajo. Ko pa prenovimo celoten Koseški bajer, 9 
ulic v Polju ali rekreacijske poti ob Savi, pa to pridobitev čutijo 
predvsem tamkajšnji prebivalci, zato so te ocene subjektivne. 
Vseh osem let zelo tesno sodelujemo z vsemi četrtnimi 

skupnostmi, imamo redna srečanja z njihovimi predsedniki 
svetov, skupaj pripravljamo načrte investicij in skušamo čim 
bolj uslišati njihove želje. 
Informacije iz prve roke dobim tudi od številnih meščanov, 
ki me obiščejo vsak mesec na dnevu odprtih vrat in skupaj 
rešujemo zelo konkretne probleme. V preteklih 8 letih mi je 
svoje težave in pobude zaupalo več kot 14.000 Ljubljančank in 
Ljubljančanov. Udejanjenih je bilo veliko predlogov, kar me še 
posebej veseli, saj dokazuje, da smo z roko v roki še boljši in 
uspešnejši.

Ali bo zdaj, ko je središče že tako do potankosti 
urejeno, več proračunskih sredstev namenjenih 
posamičnim četrtnim skupnostim? 
Oprostite, ali po vašem vse nove ceste v Polju, gradnja 
stanovanjske soseske Polje III in novega četrtnega centra 
niso velike investicije? V Posavju je nov Športno-rekreacijski 
center ob Savi, tam smo na novo asfaltirali več cest in uredili 
mestne vrtičke, za Bežigradom imamo Center Stožice, kjer se 
odvijajo pomembne domače in evropske športne tekme ter 
mnogi kulturno-zabavni dogodki, četrtni mladinski center, 
nove bivalne enote na Belokranjski, Severni park, Črnuče 
imajo prenovljen zdravstveni dom, nov dom za starejše, četrtni 
mladinski center, pravkar prenavljamo Črnuški most, Rudnik 
ima že skoraj kompletno novo komunalno infrastrukturo, 
urejeno zacevitev jarkov ob Ižanski cesti, dnevni center 
aktivnosti za starejše, novo lekarno, v Trnovem smo prvi 

po osamosvojitvi legalizirali črne gradnje, uredili čistilno 
napravo in uredili prvo fazo cestne infrastrukture Rakove 
Jelše, preurejamo OŠ Kolezija in Livada, ki bosta v II. fazi dobili 
tudi prizidka, obnavljamo Plečnikovo hišo, uredili smo velik 
mestni park Rakova jelša, ki mesto povezuje s krajinskim 
parkom Barje, Rožnik ima novo cestno infrastrukturo na 
Brdu, prenovljeno Cesto na Vrhovce in Cesto Dolomitskega 
odreda, Vič ima moderen dom za starejše s 60 oskrbovanimi 
stanovanji, novo cesto Za progo na Dolgem mostu, tam 
se začenja gradnja 30 neprofitnih najemnih stanovanj, pa 
nadgradnja regijskega centra RCERO, urejeno je igrišče za 
golf, tam je dnevni center aktivnosti za starejše, Šentvid ima 

nov vrtec, novo knjižnico, nizkoenegijske bivalne enote na 
Pipanovi, novo igrišče za golf v Stanežičah, prenovili smo 
tamkajšnji dom krajanov, v Sostrem so dobili vaško učno 
točko na Jančah, asfaltirano cesto na Mali vrh, vodovod na 
Ravnem brdu, vodovod na Selah pri Pancah, Moste imajo 
prenovljen Dom Španski borci, povsem prenovljen Zdravstveni 
dom Fužine in tam tudi novo lekarno, v Jaršah smo uredili 
vročevod na Šmartinski in Ulici Gradnikove brigade, tukaj je 
zrasla najvišja stavba v Sloveniji Kristalna palača, pa izjemen 
novi hotel Plaza, v okviru partnerstva Šmartinska se nam 
obeta gradnja Ikee, v tem predelu sem posebej ponosen na 
Park Žale, v četrtni skupnosti Šmarna gora smo sanirali kar 
nekaj cest in vzpostavili vodovod na Šmarni gori, pripravljeno 
imamo dokumentacijo za gradnjo četrtnega centra, v Šiški 
smo zgradili 400 stanovanj za neprofitni najem, popolnoma 
prenovili Kino Šiška, odprli četrtni mladinski center, pravkar 
smo postavili temeljni kamen za 10 novih oskrbovanih 
stanovanj, v Dravljah sta med drugim prenovljena Zapuška 
cesta in Zlatek, pripravili smo vse potrebno za začetek gradnje 
vodovoda na Toškem čelu, v Polju smo obnovili že omenjenih 
9 cest, Staro šolo Polje in šolska igrišča, uspešno deluje četrtni 
mladinski center, najnovejša pridobitev v četrtni skupnosti 
Golovec je popolnoma prenovljen vrtec Čebelica itn., da pri 
tem ne naštevam novih športnih otokov in fitnes naprav v 
parkih za vse generacije, postaj mestnega kolesa BicikeLJ in 
prenovljenh ter dodatnih kolesarskih stez, obnove šol in vrtcev 
po vsej Ljubljani, prenove fasad in energetskih sanacij sedežev 
četrtnih skupnosti, ureditev številnih otroških igrišč, dodatnih 
več kot 45 novopridobljenih zelenih površin in parkov, več kot 
4000 novih dreves, odstranitev arhitekturnih ovir za gibalno 
ovirane, taktilne poti za slepe, obnove javnih spomenikov … 
Več kot 1.500 projektov, ki so, kot je le mogoče, enakomerno 
razporejeni po vsej Ljubljani.

Bo tudi v mandatu 2014 do 2018 mogoče nadaljevati z 
razvojem v dosedanjem tempu?
Da, s sodelovanjem Ljubljančank in Ljubljančanov, z odlično 
ekipo sodelavcev in z večino svetnikov LZJ v mestnem svetu 
bo to mogoče. Če v preteklih dveh mandatih neodvisna Lista 

Foto: Nik Rovan

Ižanska cesta, ena največjih letošnjih naložb v komunalno infrastrukturo (v vrednosti 8 mio evrov), ima urejeno zacevitev, ki jo         varuje pred poplavljanjem.

Foto: Dunja Wedam

S postavitvijo monumentalne spomeniške skulpture župana Ivana Hribarja, ki je Ljubljano vodil v letih 1896–1910, 
umetnini kiparja Mirsada Begića, se je slovenska prestolnica spoštljivo poklonila znamenitemu prenovitelju popotresne 
Ljubljane, zaslužnemu za izgradnjo reprezentativne secesijske arhitekture, vsestransko modernizacijo mesta in urejeno 
estetsko podobo mestnih ambientov. 

 Če v preteklih dveh mandatih neodvisna Lista Zorana Jankovića ne bi imela takšne večine, mnogi projekti ne 
bi bili uresničeni. Brez podpore v mestnem svetu  tako hitrega razvoja zagotovo ne bi bilo.
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Zorana Jankovića ne bi imela takšne večine, mnogi projekti ne 
bi bili uresničeni. Tako pa smo se lahko izognili politikantskim 
igricam in morebitnim izsiljevanjem posameznih opozicijskih 
svetnikov ter pogosto sami prevzeli celotno odgovornost za 
sprejete odločitve. Brez podpore v mestnem svetu  tako hitrega 
razvoja zagotovo ne bi bilo.
Z razvojem za večjo kakovost življenja v Ljubljani bomo 
intenzivno nadaljevali in še naprej sledili Viziji Ljubljana 
2025, ki smo jo zastavili na začetku prvega mandata. Nekaj 
pomembnih projektov je ostalo nedokončanih iz različnih 
razlogov in naša odgovornost je, da obljubljeno uresničimo, 
kljub temu, da so nam vse vlade doslej proračunska sredstva 
zmanjševale in kljub nagajanju posameznikov, ki bo morda 
prisotno tudi v prihodnje. Navsezadnje je tudi najvišja 
evropska nagrada, ki smo jo prejeli – osvojeni naslov zelena 
prestolnica Evrope 2016 – takó priznanje za preteklo delo 
kot tudi pomembna zaveza za prihodnje aktivnosti in 
prizadevanja. 

Kateri pa so ključni razvojni projekti v naslednjem 
mandatu, ne samo v investicijskem smislu, saj se 
zavedamo, kakšno dobrobit prinašajo prebivalcem 
Ljubljane brezplačni računalniški tečaji, brezplačne 
kulturne prireditve, kot so Bobri za najmlajše, festival 
Junij v Ljubljani in podobno, ambulanta Pro bono in 
številni brezplačni programi nevladnih organizacij na 

področju socialnega varstva, izobraževanja, športa in 
kulture?
Hvala za to misel. Drži, da razvoj mesta še zdaleč niso samo 
investicijski projekti, ki so Ljubljano obudili iz spanja in 
omogočili, da so se ohranila številna delovna mesta, ampak 
pred vsem tem na prvem mestu socialni, zdravstveni, 
izobraževalni, športni in kulturni standard meščank in 
meščanov. Dokaz za to je tudi dejstvo, da sredstva za kulturo, 
zdravje in socialno varstvo vsako leto povečujemo. V tem 
pogledu bomo še naprej skrbeli tako za najranljivejše skupine 
kot tudi za tiste, ki s svojimi potenciali zagotavljajo mestu in 
državi prihodnost. V mislih imam predvsem nadarjene mlade, 
za katere povečujemo število štipendij, poleg tega pa z vrsto 
programov spodbujamo razvoj podjetništva, konkurenčnost 
mladih in ustvarjanje delovnih mest z dodano vrednostjo.

Dodatno bomo nadgradili medgeneracijsko sodelovanje in 
pomoč, širili bomo družinske centre s programi za otroke 
in mlade družine, odpirali nove četrtne mladinske centre, 
podpirali karierne centre za mlade, dodatno nadgradili mrežo 
dnevnih centrov za starejše in oskrbo na domu, spodbujali 
socialno podjetništvo ter krepili lokalno samooskrbo, t.i. 
samooskrbo od njive do mize. Z novourejenimi rekreacijskimi 
prostori ter zelenimi površinami bomo še naprej spodbujali 
kakovostno preživljanje prostega časa na prostem in športno 
udejstvovanje Ljubljančank in Ljubljančanov. Nadaljevali pa 
bomo tudi z aktivnostmi in projekti za večjo mednarodno 
prepoznavnost Ljubljane in nadaljnjo rast kongresnega, 
kulturnega in športnega turizma, s katerim pomembno 
prispevamo h gospodarski aktivnosti in razvoju Ljubljane.

Boste tudi v novem mandatu obdržali vodstveno 
strokovno ekipo, s katero vam je uspelo Ljubljano 
postaviti ob bok svetovnim prestolnicam – s to izjemo, 
da je Ljubljana zaradi svoje človeške mere in zelenega 
zaledja za tujce še bistveno privlačnejša kot druga 
glavna mesta in jo odkrivajo kot skriti biser Evrope?
Seveda, brez svojih ožjih sodelavcev podžupanj in 
podžupanov, posebej vizionarskega prof. Janeza Koželja, 

visoko strokovno usposobljenih vodij mestnih oddelkov in 
javnih zavodov, pa tudi celotne velike mestne družine, ki 
diha z mestom, takega razvoja, ki so nam ga priznale tudi 
številne ugledne evropske institucije, ne bi bilo mogoče 
doseči. V času skupnega dela smo postali tako uglašena 
ekipa, da tako rekoč ni nič nemogoče, in veselim se našega 
sodelovanja tudi v novem mandatu.

Kaj pa kandidati za mestne in četrtne svetnike na 
vaši listi, po kakšnem kriteriju ste jih povabili k 
sodelovanju?
Na Listi Zorana Jankovića tudi tokrat kandidirajo ljudje s 
strokovnimi kompetencami na svojih področjih, mnogi med 
njimi so v Ljubljani prepoznavni po svojem dosedanjem 
delu in dosežkih. Druži nas pripravljenost, slediti začrtani 

viziji za še večjo kakovost življenja v našem mestu, 
optimizem in timski duh. Skupaj smo najboljši. Funkciji 
mestnega ali četrtnega svetnika pomenita tudi veliko dela 
z ljudmi na terenu, ne le na sejah. Tu pa je treba pozorno 
prisluhniti potrebam in željam, da jih potem lahko v okviru 
razpoložljivih možnosti uresničimo.

Ljubljančani in Ljubljančanke vas imamo radi, ker 
ste na dnevih odprtih vrat, nemalokrat pa tudi ob 
drugih priložnostih pripravljeni prisluhniti našim 
problemom in pogosto tudi najti rešitve zanje. Vaš 
slogan, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, je 
sprva izzival nasmeške, na koncu pa ste dosegli, 
da smo ta ponos vsi posvojili in se z njim dobro 
počutimo. Ljubljano poznate do zadnjega kotička 
in nenehno osebno skrbite, da prebivalci in mestne 
službe vzdržujejo red in čistočo, ki jo tujci opazijo 
kot posebno odliko mesta. Bodo vaša vrata ljudem še 
naprej odprta kot doslej?
Seveda. Rad imam ljudi in rad imam naše najlepše mesto 
na svetu. Prepričan sem, da bomo v prihodnjem mandatu 
skupaj naredili še veliko dobrega.

Foto: Nik Rovan

Ižanska cesta, ena največjih letošnjih naložb v komunalno infrastrukturo (v vrednosti 8 mio evrov), ima urejeno zacevitev, ki jo         varuje pred poplavljanjem.

 Dejstvo je, da sredstva za kulturo, zdravje in socialno varstvo vsako 
leto povečujemo.

 V preteklih 8 letih mi je svoje težave in pobude zaupalo več kot 14.000 
Ljubljančank in Ljubljančanov.

Foto: Dunja Wedam

Pretlakovan, zaprt za promet, z obnovljenim historičnim vodnjakom iz 17. stoletja in s pogledom na preurejeno nabrežje ob 
Ljubljanici je tudi Novi trg. Nedeljske pihalne godbe, lokali z mizicami na prostem in najrazličnejše prireditve dajejo slovesnemu 
novemu prostoru živahen mestni utrip.
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PodžuPan aleš Čerin: 
»usPelo nam je enakomerno 
razVijati Vsa PodroČja dela 
in žiVljenja V mestu«
Spoštovani gospod podžupan, kako kot dolgoletni 
sodelavec in prijatelj Zorana Jankovića ocenjujete 
prvih osem let županovega vodenja mesta?
Mirno lahko zatrdim, da je župan Zoran Janković s svojo ekipo 
v Ljubljani po 2. svetovni vojni pustil najbolj prepoznaven 
pečat. V teh osmih letih je Ljubljana doživela daleč največje 
spremembe. Ohranila je bogato zgodovinsko dediščino 
in jo vkomponirala v sodobno evropsko mesto z razvojno 
usmeritvijo, v kateri je v središču skrb za življenje, delo in 
razvoj meščanke in meščana v zeleni prestolnici Evrope. 
Najpomembneje pa se mi zdi, da je zaživela v vseh pogledih 
in se odprla v svet, svet pa v njej našel prebujeno krasotico. 
Postala je prepoznavna evropska prestolnica, ki se kiti z 

mnogimi najuglednejšimi evropskimi, pa tudi svetovnimi 
priznanji. Dokaz za to je skokovito zanimanje prebivalcev 
Slovenije in tujcev za njen obisk. 
Na podobno vprašanje sem večkrat poudaril tudi to, da nam 
je uspelo enakomerno razvijati vsa področja dela in življenja 
v mestu in ga tako narediti prijaznejšega za bivanje in obisk. 
Prav nobeno področje ni ostalo zanemarjeno. Tudi ne držijo 
ocene, da se je razvijalo samo ožje mestno središče, saj je prav 
vsaka četrtna skupnost v mnogočem napredovala. Obdobja, 
ki se izteka, ne zaznamujejo samo Stožice, garaža pod 
Kongresnim trgom in Fabianijev most, ampak prav vsak dan 

številni dogodki najkvalitetnejšega formata za vsakršen okus, 
ki Ljubljano postavljajo v stičišče raziskovalnega, kulturnega, 
umetniškega in športnega povezovanja. 

V času, ko je župan kandidiral na državnozborskih 
volitvah, ste nekaj mesecev funkcijo župana opravljali 
tudi sami. Kako danes gledate na ta čas? Kaj vam je 
osebno prinesla županska izkušnja? 
Začasno županovanje mi je bilo v čast, ponos, priznanje in 
tudi veselje. Jasno začrtani razvojni cilji, uigran orkester in 
bogate izkušnje iz prejšnjih let so moje delo olajševali. Moj 
način dela je sicer zelo različen od županovega, vendar mi 
laskajo ocene, da sem delo opravil dobro. Utrdil sem se v 
prepričanju, da dobro dela dobro, slabo pa slabo in da še kako 
drži rek, »da dobra beseda dobro mesto najde«; po drugi 
strani pa spoznanje, kako težko je karkoli izboljševati, ker 
se ljudje upirajo kakršnimkoli spremembam in se oklepajo 
ustaljenih vzorcev. To pa je v družbeni klimi, ko ljudje v ihti 
življenjskega ritma v glavnem gledajo samo nase, na lastne 
potrebe in interese in jim je za tegobe in probleme sočloveka in 

someščana zelo malo mar, garaško delo. Bistvo harmoničnega 
življenja in razvoja modernega mesta pa je prav v tem, da 
meščani in meščanke ter upravljavci mest sobivamo z roko v 
roki. 

Kako po osmih letih sodelovanja s strokovnimi 
sodelavci mestne uprave in javnih podjetij vidite 
usposobljenost mesta kot celote za izvajanje javnega 
servisa?
Če je bila mestna uprava pred našim prihodom zelo 
dobro opremljena za izvajanje predpisov, kar je dejansko 

Na krovu zgodovinskega  obdobja sodobne Ljubljane

Foto: Miha Fras

Podžupan Aleš Čerin

Foto: SI-Žiga

Koncert Mahlerjeve simfonije tisočev z dirigentom Valerijem Gergijevim v okviru Ljubljana Festivala v počastitev 20-letnice osamosvojitve Slovenije. Na odru je nastopilo več kot tisoč 
glasbenikov. Na novo odprti Kongresni trg se je s to prireditvijo vzpostavil kot prizorišče visoke kulture in elitnih slovesnosti.

Foto: Dunja Wedam

S Parkom Rakova jelša je na novo kultiviran dotlej 
degradirani prostor dela Ljubljanskega barja, ki se zdaj 
navezuje na mesto in vabi sprehajalce v objem zelene 
prestolnice Evrope 2016.

  V center dogajanja smo postavili meščanko in meščana, a ne kot 
objekta, ampak kot kraljico in kralja, in tej maksimi zavezujoče 
delovanje mestnih služb.
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njeno osrednje poslanstvo, je njena korenita posodobitev 
v organizacijskem smislu, zlasti pa v vsebini delovanja v 
letu 2007, ki jo je začrtal Zoran Janković z ekipo, pomenila 
popolnoma nov pristop v upravljanju mesta. V center dogajanja 
smo postavili meščanko in meščana, a ne kot objekta, ampak 
kot kraljico in kralja, in tej maksimi zavezujoče delovanje 
mestnih služb. In to še z eno dopolnitvijo, da do uporabnikov 
ne nastopajo kot posamezne službe, oddelki ali podjetja, 
ampak  mesto kot celota z enoznačno politiko. Ne gre za to, da 
mestna uprava strokovno ne bi bila prej in sedaj usposobljena 
za poslanstvo javnega servisa. Gre za korenito spremembo v 
razmišljanju zaposlenih, kar je dolgotrajen in trd proces, ki do 
kraja nikoli ni zaključen, da poslanstvo mestnega uslužbenca 
ni le golo odločanje o pravicah in obveznostih meščanov, 
ampak da je servis meščankam in meščanom. Govorim o 
preobrazbi birokratske miselnosti, ki je tako lastna državni in 
lokalni upravi, v upravljavsko, korporativno miselnost, ki je 
večini že prišla v kri.
V obeh mandatih je LZJ z absolutno večino, zlasti pa s 
strokovnostjo, disciplino in omiko dajala ton in pečat 
delovanju mestnega sveta in s tem tudi nosila glavni del 
odgovornosti za sprejete odločitve. Če je bilo na eni strani 
zaradi te večine udobno sprejemati še tako težke odločitve, 
pa je na drugi strani naredila dobršen del opozicije za 
nekonstruktivno in celo žaljivo, ki si enostavno ni prizadevala 
za boljše življenje prebivalcev Ljubljane, ampak a priori 
nasprotovala praktično vsakršnemu predlogu župana samo 
zato, da je lahko opozarjala nase. 

Ali pričakujete, da bo Ljubljana z novo vlado dr. 
Cerarja sodelovala uspešneje kot z dosedanjimi tremi 

vladami: Janeza Janše, Boruta Pahorja in Alenke 
Bratušek? 
Z gledišča mesta obstaja dvoje področij, kjer nikoli ne bo 
pravega zadovoljstva z vlado. Prvo tako področje so finance. 
Z vidika države se na Ljubljano prepogosto ne gleda kot na 
glavno mesto, kjer dejansko so tudi atributi države, ampak kot 
na mesto, ki je že tako najbolj razvito in bogato in s svojimi 
potrebami lahko počaka na boljše čase.
Drugo področje pa je zakonodaja, ki se nanaša na pristojnosti 
mesta. V osmih letih smo predlagali celo vrsto sprememb 
predpisov, od urejanja prostora do komunalnega gospodarstva 
v najširšem smislu, ki bi olajšali delo v mestu, posebej pa 
državi sami. Vendar je za take spremembe vedno potrebna 
politična volja, ki pa je, posebej iz zornega kota periferije, 
vedno zmanjka. 
Tretje veliko področje je sprotno reševanje strokovnih in 
operativnih zadev, ki ne zahtevajo niti denarja niti spremembe 
predpisov. Na tem zelo širokem področju pa ne glede na barvo 
vlade in ministrov nikoli ni bilo težav. Znano je, da smo že 
s prvo Janševo vlado zastavili pogajanja o dogovoru med 
vlado in Ljubljano na podlagi zakona o glavnem mestu in jih 
nadaljevali z obema naslednjima vladama. Dogovor vsebuje 
okrog sto točk, v glavnem s prej omenjenih dveh področij. 
Prišli smo že zelo blizu usklajenega dogovora, a podpisali ga 
doslej še nismo. Zato je moja prognoza, da z novo vlado, glede 
financ in spremembe predpisov ne bo prav nič drugače kot z 
dosedanjimi tremi vladami. 

PodžuPanja tjaša Ficko:  
»z žuPanom na Čelu in 
z moČno listo zorana 
jankoVića V mestnem 
sVetu Bo ljuBljana še 
naPrej naPredoVala V 
doBro ljuBljanČanoV in 
ljuBljanČank«
V prvem mandatu župana Zorana Jankovića ste vodili 
odnose z javnostmi, v drugem pa ste prevzeli mesto 
podžupanje. Kako vam je izkušnja komuniciranja z 
javnostjo v pomoč pri zahtevnih nalogah podžupanje?
Delo z ljudmi zmeraj zahteva komunikacijske veščine, ne 
glede na funkcijo. Po desetletju izkušenj na komunikacijskem 
področju se le še bolj zavedam, kako lahko površno 
komuniciranje povzroči nepotrebne konflikte in kako 
pomembna je lepa in prijazna beseda, strokovnost, predvsem 
pa iskrenost, tudi kadar je potrebno sporočiti odgovor, 
ki si ga sogovornik morda ne želi. Pogosto se zdi, da je 
komunikacija nekaj, kar vsi obvladamo, saj vendar govorimo 
in se sporazumevamo, pa vendar obstajajo nekatera pravila, 
ki lahko sobivanje in sodelovanje bistveno olajšajo. Motivacija 
sodelavcev, učinkovito timsko delo in usmerjenost k skupnim 
ciljem se ne zgodi samo po sebi. Za vse našteto je ključno 
pravilno komuniciranje, tudi sposobnost empatije. Predvsem 

Na krovu zgodovinskega  obdobja sodobne Ljubljane

Foto: Miha Fras

Podžupanja Tjaša Ficko

Foto: Dunja Wedam

S Parkom Rakova jelša je na novo kultiviran dotlej 
degradirani prostor dela Ljubljanskega barja, ki se zdaj 
navezuje na mesto in vabi sprehajalce v objem zelene 
prestolnice Evrope 2016.

  Lep primer je zelena prestolnica Evrope 2016. Ko smo pred leti 
začeli s projektom, je bila to le še ena dodatna naloga, danes o tem 
razmišljamo vsi. V vsaki aktivnosti in projektu, ki se ga lotimo, se 
dotaknemo tudi zelene oz. trajnostne komponente.
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pa pri vsakodnevnih nalogah in zelo različnih izzivih, s 
katerimi se pri svojem delu srečujem, pomaga umirjen 
pristop, ščepec zdrave pameti in širši pogled, ko si poleg 
drevesa sposoben videti tudi cel gozd.

V osmih letih je Ljubljana prejela številne ugledne 
mednarodne in domače nagrade za sijajno opravljeno 
strokovno delo velike mestne družine, posebej za 
prostorske načrte in izvedbene posege v prostor, v letu 
2010 je bila Ljubljana v ospredju svetovne pozornosti 
kot nosilka naslova svetovna prestolnica knjige, 
nazadnje pa je bila nagrajena kompleksna skrb mestne 
uprave za Ljubljano z naslovom zelena prestolnica 
Evrope 2016. Kaj za dinamiko dela znotraj uprave 
pomenijo vsa ta priznanja?
Vsako prejeto priznanje ali osvojen naslov je lepa nagrada za 
pretekla prizadevanja in delo. Skupaj s sodelavci se veselimo 
vsakega posebej. In tako, kot je osvajanje najvišjih stopničk 
pomembno za prepoznavnost in ugled mesta v očeh zunanjih, 
tako domačih kot tujih javnosti, je nedvomno izjemnega 
pomena tudi za veliko mestno družino. Najprej, ker je 
dokaz, da delamo prave stvari in da jih delamo dobro. To nas 
dodatno poveže in spodbudi k novim dosežkom. Večkrat se 
je zgodilo, da smo osvojili priznanje na enem področju, pa 
so me sodelavci iz drugih oddelkov obiskali z razdelanim 
predlogom, da bi tekmovali tudi oni. Naredili so primerjavo 
z drugimi mesti in bili prepričani, da so aktivnosti, ki jih 
izvajamo v Ljubljani, daleč najboljše. In smo tekmovali, pa 
tudi zmagali.
Poleg tega osvojeni naslovi pomembno vplivajo tudi 
na spremembo miselnosti celotne ekipe. Lep primer je 
zelena prestolnica Evrope 2016. Ko smo pred leti začeli s 
projektom, je bila to le še ena dodatna naloga, danes o tem 
razmišljamo vsi. V vsaki aktivnosti in projektu, ki se ga 
lotimo, se dotaknemo tudi zelene oz. trajnostne komponente. 
Tovrstne razprave prinesejo veliko dobrih idej. Včasih med 
sabo prav tekmujemo, kdo se bo spomnil boljše rešitve, in 
to je pomembna spodbuda za učinkovito in kakovostno 
delo v dobro Ljubljančanov in mesta. Veliko več je tudi 
interdisciplinarnega dela in skupnih projektov. Vsakdo želi 
biti del zmagovalnega kolektiva in vemo, da smo za dosežke 
zaslužni skupaj, posamezniku ne bi uspelo.

Kakšni so vaši načrti na področjih, za katera ste 
zadolženi – kultura, turizem, mednarodni odnosi, 
socialno in zdravstveno varstvo, korporacijsko 
komuniciranje – v prihajajočem mandatu?
V preteklih dveh mandatih je bilo v Ljubljani veliko 
narejenega na vseh področjih, zato si želimo začrtano 
pot nadaljevati in še naprej uresničevati vizijo Ljubljana 
2025, ki smo jo zastavili na začetku. Veseli me, da sredstev 

za kulturo, socialo in zdravje navkljub zahtevnemu 
gospodarskemu obdobju nismo zmanjševali, temveč jih 
vsako leto povečujemo. Nadaljevali bomo z investicijami 
v zdravstvene domove, prenavljamo Vilo Urška, da bodo 
storitve oskrbe na domu še kakovostnejše, v Zdravstveni dom 
Metelkova umeščamo izobraževalni in simulacijski center z 
referenčnimi ambulantami. Smo tik pred otvoritvijo Muzeja 
lutk na Ljubljanskem gradu, izvajamo celostno obnovo 
Plečnikove hiše, načrtujemo obnovo Švicarije in Art centra, 
gradnjo Minipleksa. Tukaj sta še Cukrarna in Rog, projekti 
so pripravljeni, gradbeni dovoljenji pridobljeni, obnova 
bo odvisna od pridobitve sredstev EU. Oddali smo tudi 
kandidaturo za pridobitev trajnega Unescovega naslova mesto 
literature. Če prištejem še izjemno širok spekter aktivnosti 
javnih zavodov, katerih ustanovitelji smo, in sodelovanje 
s predstavniki NVO, ki ga ocenjujem kot zelo korektno, za 
predah zagotovo ne bo prostora.  
Dosežke na področju mednarodne prepoznavnosti in ugleda, 
ki ga Ljubljana vsako leto uspešno krepi, bomo nadgrajevali 
tudi v prihodnje. Spodbujali bomo kongresni turizem in nove 
turistične produkte, kulturni in športni turizem, ki prav 
tako utrjujeta položaj Ljubljane na evropskem zemljevidu in 
širše. Še naprej bomo gradili zelo dobre odnose, ki smo jih 
vzpostavili z mnogimi evropskimi mesti, ter z njimi delili 
dobre prakse. Začenjamo tudi z aktivno pripravo na leto 2016, 
ko bomo ponosni nosili naslov zelene prestolnice Evrope. 
Program bo obsežen in bo trajal vse leto, k sodelovanju bomo 
povabili kar najširši krog deležnikov, saj bo to lepa priložnost 
tako za promocijo dobrih projektov kot tudi za nove poslovne 
ideje. 

Skoraj desetletje, še iz časa Mercatorja, sodelujete 
z županom Zoranom Jankovićem. Kakšno je po 
vseh letih delovnega sodelovanja vaše sporočilo 
Ljubljančanom pred odločanjem o nadaljevanju 
njegovega mandata na mestu župana?
Skoraj prepričana sem, da v tem trenutku ni človeka, ki bi 
mesto poznal bolje od njega. Vsak projekt, vsako ulico, ljudi 
z imeni in priimki. Kot si je zadal leta 2006, je z ekipo uspel 
prebuditi Ljubljano in jo narediti prestolnico, na katero 
smo vsak dan bolj ponosni. Zoran Janković ima Ljubljano 
res rad. Raje kot v pisarni je na terenu, med ljudmi, vse 
si mora ogledati sam in ima toliko energije, da ga včasih 
komaj dohajamo. Iskreno se veseli doseženih rezultatov in 
sprememb za večjo kakovost življenja prebivalcev. Verjame v 
timsko delo, tudi v težkih trenutkih stoji za svojimi sodelavci, 
svojih stališč ne spreminja po vetru. Nepopustljiv je, če je kdo 
nespoštljiv do mesta. Z županom na čelu in z močno Listo 
Zorana Jankovića v mestnem svetu se razvoj mesta zagotovo 
ne bo ustavil, ampak bo Ljubljana še naprej napredovala v 
dobro Ljubljančanov in Ljubljančank.

PodžuPan ProF. janez 
koželj: »ne Bi Bilo etiČno 
odPirati noVih ProjektoV, ne 
da Bi PoPrej dokonČali tiste, 
ki smo jih sami zastaVili«
Spoštovani gospod profesor, v zadnjih osmih letih 
ste iz svojega fakultetnega kabineta in predavalnice 
vstopili v mestno politiko in očitno je, da je bila to 
za Ljubljano ena najbolj srečnih okoliščin, saj ste z 
zaupanjem in podporo župana tako rekoč čez noč 
ustvarili moderno evropsko prestolnico. Kakšen je vaš 
pogled na tako kardinalno spremenjeno Ljubljano? 
Zares nam je uspelo marsikaj premakniti na bolje. Menim, da 
smo vsaj odpravili zaostanke in dali nastavke za prihodnost. 
Najbolj me veseli dejstvo, da smo razvoj mesta preusmerili k 
bolj trajnostnim ciljem, ki jih vse več ljudi podpira. Najteže 
je namreč prepričati ljudi, da trajnostni razvoj ni povezan z 
odrekanjem, ampak z bolj kakovostnim življenjem v mestu. 
Sproščeno javno življenje, ki se je razcvetelo na prenovljenih 
trgih, ulicah in nabrežjih, je spodbudilo številne ljudi, da z 
ustvarjalnimi projekti skupaj z nami oblikujejo svoje okolje.     

Foto: Staša Cafuta Trček

Podžupan prof. Janez Koželj
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Veliko svojih študentov ste vključili v različne 
projekte, da so lahko pridobili delovne izkušnje, kako 
pa vaše delovanje mestnega arhitekta sicer vpliva na 
vaše pedagoško delo?
Poučujem urbanistično oblikovanje, ki pri nas ni posebej 
čislano strokovno področje, se pa drugod v urejanju mest 
vedno bolj uveljavlja, in to zaradi svojih gospodarskih, 
okoljskih, družbenih in kulturnih učinkov, ki jih prinaša v 
mesta po vsem svetu. Tudi Ljubljana se je prerodila v živahno 
in lepo urejeno glavno mesto s preoblikovanjem javnih 
prostorov po načelih in metodah urbanističnega oblikovanja. 
Skratka, kar na fakulteti učim in v mestu usklajujem, se 
vidi in dokazuje v neposredni izkušnji. Prav tako tudi 
naše študente, še posebej tiste v seminarju, soočamo z 
resničnimi problemi urejanja mesta in jih usmerjamo bodisi 
k aktivističnemu bodisi projektnemu delu. V javno korist, 
seveda. 

Poleg urejenih novih mestnih ambientov ste zaslužni 
tudi za novo prometno politiko. Ste zadovoljni z 
dosedanjimi rezultati, zlasti s povečanim kolesarskim 
prometom, in kakšno dinamiko sprememb na tem 
področju pričakujete v prihodnje?
Po svoji naravi nisem nikoli zadovoljen z doseženim. Politiko 
imamo, vemo tudi, kaj moramo storiti, da dosežemo začrtane 

cilje v postavljenih rokih, nimamo pa žal vsi tiste odločenosti, 
da bi jo lahko dosledno in sistematično izvajali. Celo 
projektanti se neradi držijo navodil o načrtovanju prometnih 
ureditev po novih načelih. Zato je treba biti ves čas pozoren 
na odklone in se boriti za vsako odločitev, za vsak projekt 
posebej. Spreminjanje prometnih nazorov kot tudi navad 

je pač zahteven in dolgotrajen proces, ki pa, vsaj tako kaže, 
ni povračljiv. Dinamika torej ni tako pomembna, kot sta 
odločenost in doslednost ravnanja. Sicer pa so spremembe 
spodbudne, v primerjavi z letom 2003 je lani za 16 % padla 
uporaba avtov in se za 16 % povečalo pešačenje v mestu, 
uporaba koles se počasi zvišuje, uporaba  mestnih avtobusov 
pa se več ne zmanjšuje.        

Katere glavne načrte pa si želite izpeljati v mandatu 
2014–2018?
Prepričan sem, da bi se morali v naslednjem mandatu 
posvetiti naslednjim projektom po naslednjem prednostnem 
redu: ● sistematičnemu in bolj kakovostnemu vzdrževanju 
v prvih dveh mandatih izvedenih projektov, še posebej 
obsežnih ureditev javnih prostorov, nabrežij, parkov in 
mestnega zelenja, ● popravilom in rekonstrukciji velikega 
števila močno poškodovanih cestišč, kolesarskih stez in 
pločnikov po vsej občini, ● dokončanju že začetih, vendar iz 
različnih razlogov nedokončanih projektov, ● izvedbi že več 
let pripravljenih,  vendar iz različnih razlogov prestavljenih 
projektov, ● reševanja problemov, ki sicer uradno niso v naši 
pristojnosti, pa se brez odločnega angažmaja očitno ne bodo 
sami razrešili.   
V naslednjem mandatu naj bi se torej bolj posvečali 
nalogam, za katere smo se že zavezali in zahtevajo samo 
dosledno in sistematično izvajanje. Z drugimi besedami to 
pomeni, da naj bi se bolj ukvarjali s kvaliteto kot s kvantiteto 
projektov, da naj bi se še bolj ukvarjali s prenavljanjem kot 
z novogradnjami. Če že prevzemamo odgovornost za tretji 

mandat, potem ne bi bilo etično odpirati novih projektov, 
ne da bi poprej dokončali tiste, ki smo jih sami zastavili. 
Kar nekaj takšnih projektov bomo morali izvesti v okviru 
programa Zelena prestolnica Evrope že do leta 2016.    
Projekti, ki bi jih morali uresničiti, so: prenova Švicarije in 
Plečnikove hiše, Lutkovni muzej  in Hribarjeva dvorana 

na Gradu, začasna prenova Plečnikovega stadiona za 
Bežigradom, pristan na Špici, Športni in rekreacijski 
park Stožice, Športni in rekreacijski park Tomačevo, 
Šmartinski park – otroško igrišče, prometni načrti iz 
Prometne politike MOL, številne ceste (Slovenska, Litijska, 
Tržaška–Dolomitskega odreda, Kajuhova, Eipprova, 
Zaloška, Agrokombinatska, Letališka, Antona Bitenca, 
Cesta v Drago, varne šolske poti), sistem MOLIS, družbeni 
in trgovski center v Zalogu, galerija Cukrarna, Center ROG, 
vrtec v Kašlju,  energetska prenova šol in vrtcev, kopališče 
Kolezija, Regionalni center za ravnanje z odpadki, garaža 
Kozolec II.
Projekti, ki bi jih lahko izvedli, so: Gimnastična dvorana 
Cerar–Petkovšek–Pegan, zavetišče za zapuščene živali 
Gmajnice (vsaj I. faza), P+R Barje in Dolgi most, parkirišče 
za Živalski vrt, zadrževalnik na Brdnikovi cesti, mestni 
skupnostni vrtički, širitev pokopališč v Sostrem in Polju 
ter pokopališča Nove Žale, socialna stanovanja in knjižnica 
Polje IV, stanovanja za mlade družine na Rakovi jelši, brv 
čez Ljubljanico na Barju, Center za zaščito in reševanje na 
Krajnčevi, širitev Centralne čistilne naprave v Zalogu.   
Projekti, ki bi jih morali pripraviti: kopališče Ilirija, 
energetska in okoljska prenova stanovanjskih sosesk, nevarna 
gradbišča in gradbene jame, začasna raba zapuščenih 
stavbnih zemljišč, zapuščene stavbe in ruševine, ureditev 
obstoječih železniških postajališč v mestu, HE Portal na 
Ljubljanici, počivališče za tovornjake na Rudniku, razširitev 
Šmartinskega podvoza.

Foto: Dunja Wedam

Ob lanskem evropskem tednu mobilnosti je bil del Slovenske ceste zaprt za osebni promet in preurejen z začasnim mestnim 
pohištvom, ki uporabnikom omogoča prijetnejše gibanje in postanek ob pričakovanju mestnega avtobusa, v bližnjem načrtu pa je 
celovita prenova tega dela Slovenske ceste z novo prometno ureditvijo, urbano opremo in zasaditvijo dreves.

MED PRENOVO

PRED PRENOVO

PO PRENOVI

  Ljubljana se je prerodila v živahno in lepo urejeno glavno mesto 
s preoblikovanjem javnih prostorov po načelih in metodah 
urbanističnega oblikovanja.

Foto: Dunja Wedam

Novozgrajeni Materinski most, ki mu je dal ime 
podžupan prof. Janez Koželj, ker vodi tudi k 
porodnišnici, je temu delu Most vdihnil lepoto in 
omogočil živahen prometni pretok.
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PodžuPanja jelka žekar: 
»ljuBljana naj Postane naša 
skuPna skrB!«
Spoštovana gospa podžupanja, v podžupanski vlogi 
ste v drugem mandatu župana, zato vas sprašujem, 
kako ste na pospešeno prenavljanje Ljubljane gledali 
od zunaj, kako pa preobražanje vidite zadnja leta, ko 
sami soustvarjate te spremembe?
Imate prav, da gre za dva zelo različna pogleda na velike 
spremembe v mestu. Bliskovitemu spreminjanju Ljubljane 
sem se od vsega začetka zelo čudila in bila obenem navdušena, 
kaj vse je mogoče narediti in spremeniti, če je na čelu mesta 
prava ekipa, ki ima voljo za delo in predvsem za to, da se 
spopade z vsemi ovirami na poti do zastavljenih ciljev. Ovir je 
zaradi številnih upravnih postopkov in vrste drugih okoliščin 
v javni upravi res zelo veliko, kot tudi sama izkušam po dveh 
letih dela v tej ekipi. Zato spremembe v Ljubljani danes še 
bolj cenim, saj si je od zunaj težko predstavljati, kaj vse je 
potrebno postoriti, da pride do končne izvedbe posameznega 
projekta. Pred približno osmimi leti si Ljubljančani zagotovo 
nismo mogli niti zamisliti, da se bomo lahko brezskrbno 

sprehajali po novotlakovanem Mestnem trgu, Tromostovju, 
Prešernovem trgu ali povsem komunalno na novo opremljeni 
Wolfovi ulici, da bomo na Kongresnem trgu, reprezentativno 
preurejenem po Plečnikovih načrtih, poslušali koncerte ali 
občudovali ples otrok, namesto da bi se prebijali med natrpano 
pločevino, da bodo na Rakovi jelši legalizirane črne gradnje in 
urejena komunalna infrastruktura … 

Velike zasluge imate, da je Ljubljana kot edina 
evropska prestolnica že drugič zmagala z izvirnimi in 
radikalnimi trajnimi pridobitvami v času evropskega 
tedna mobilnosti in za to prejela marca letos nagrado 
ETM 2013. Kateri trajni ukrepi so v načrtu za letošnji 
evropski teden brez avtomobila? 
Ko smo kot edino mesto v Evropi že drugič prejeli to prestižno 
nagrado, smo si obljubili, da nas nagrada ne bo uspavala, 
ampak je to za nas nov izziv, da bomo naslednja leta še boljši. 
Kar nekaj trajnih ukrepov imamo v načrtu: spremembo 

namembnosti Trga republike, ki jo iz parkirnih površin 
namenjamo javnemu prostoru brez prometa, zgradili smo 
prepotrebno kolesarsko stezo v Tivoliju, kupili nove avtobuse 
na metan, naše Javno podjetje Ljubljanski potniški promet 
uvaja identifikacijske kartice za ljudi s posebnimi potrebami, 
ki jim bodo olajšale prevoz z mestnim potniškim prometom, 
podjetje vpeljuje tudi novo linijo mestnega prometa št. 18 na 
relaciji Stožice–Litostrojska–ZOO–Kolodvor (AP Ljubljana), 
nakupili smo vozila na metan za oddelke in službe Mestne 
občine Ljubljana. Tudi postavitev nove Ribje brvi in prenova 
Cankarjevega nabrežja je pomembna nova urbanistična 
ureditev na prometno zaprtem območju mestnega središča, 
ki nas vse spodbuja k hoji in kolesarjenju, pa tudi živahnim 
socialnim stikom, ki dajejo mestu domačnost. Poleg trajnih 

ukrepov smo bomo v času evropskega tedna brez avtomobila 
organizirali številne dogodke, s katerimi bomo še naprej 
spodbujali spremembe v potovalnih navadah, več gibanja, torej 
hoje, kolesarjenja, vse s ciljem, da kot odgovorni posamezniki 
zamenjamo osebno vozilo za druge oblike mobilnosti.

Ste zadovoljni s splošnim spreminjanjem potovalnih 
navad v Ljubljani? Se tudi sami vozite s kolesom in 
javnim prometom?
Že samo podatki o povečani uporabi javnega potniškega 
prometa in povečani uporabi kolesa znotraj projekta Bicike(LJ) 
nazorno kažejo, da se zavedanje občank in občanov mesta 
Ljubljane ter vseh tistih, ki dnevno prihajajo na delo ali 
ogled Ljubljane, spreminja v smer, ki jo nakazuje in podpira 
prometna politika Mestne občine Ljubljana in za katero se 
trudimo tudi z aktivnostmi v okviru tedna mobilnosti. Obe 
prevozni sredstvi, za kateri me sprašujete, tudi sama pogosto 
uporabljam, kolo predvsem za rekreacijo.

Na katerem področju bi si želeli sprememb v mestu v 
prihodnjem mandatu?
Tako kot se trudimo spremeniti potovalne navade in s tem 
zagotoviti bolj kakovostno in okolju prijazno življenje v mestu, 
bi si želela večjih sprememb tudi v našem skupnem zavedanju, 
tako meščank in meščanov kot obiskovalcev Ljubljane, da 
moramo skrbno ravnati  z vsem, kar imamo in smo ustvarili 
v mestu, kot da bi bilo naša neposredna last, pa naj bodo 
to novi objekti, obnovljena kulturna dediščina, nove ceste 
in mostovi ali pa urejene zelene površine. Vandalizem je 
zagotovo področje, kjer si želimo pozitivnih sprememb, zato 
že pripravljamo dodatne ukrepe za zajezitev te neprijetnosti in 
k temu vabimo vse someščanke in someščane. Ljubljana naj 
postane naša skupna skrb!

Foto: Staša Cafuta Trček

Podžupanja Jelka Žekar

  Vandalizem je zagotovo področje, kjer si želimo pozitivnih sprememb, 
zato že pripravljamo dodatne ukrepe za zajezitev te neprijetnosti in k 
temu vabimo vse someščanke in someščane. 

Foto: Dunja Wedam

S pretlakovanega Trga republike, preurejenega po 
zamisli arhitekta Edvarda Ravnikarja, je po prenovi trajno 
umaknjeno parkirišče. Ljubljana je tako ob Kongresnem 
in Novem trgu bogatejša še za enega od reprezentativnih 
velikih trgov, Slovenija pa je dobila osrednji prostor za 
državniške rituale in slovesnosti.
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Direktorica MU MOL

Spoštovana gospa direktorica, kako 
po osmih letih sodelovanja z županom 
Zoranom Jankovićem, najprej kot 
direktorica Javnega stanovanjskega 
sklada MOL in zdaj kot direktorica 
Mestne uprave MOL ocenjujete delo v 
tem obdobju? 
Seveda so to obdobje zaznamovali izjemni 
rezultati, ki jih je mogoče videti v prostoru 
Ljubljane, kot tudi boljša organizacija ter 
medsebojno sodelovanje vseh subjektov velike 
mestne družine. Četudi naše dosežke bolj ceni 
tujina s številnimi mednarodnimi nagradami 
in priznanji, ki smo jih v tem obdobju pridobili, 
kot pa nenaklonjeno javno poročanje, sem 
prepričana, da ogromen kakovosten premik 
v vsakodnevnem življenju občutijo tako 
Ljubljančani in Ljubljančanke, ki so jim 
naša prizadevanja primarno namenjena, kot 
tudi vsak dan večje število tujih in domačih 
obiskovalcev. Delo župana Zorana Jankovića 
prav gotovo odlikujeta skrb za vsakega 
posameznika, še posebej za otroke in mlade, in 
neizmerna delovna energija, kakršno seveda 
pričakuje tudi od vseh sodelavcev in sodelavk. 
Zato je delo naporno in praviloma prek 
delovnega časa, ki pa nudi veliko veselja, ne le 
zaradi rezultatov, temveč zato, ker ni odlašanja 
s sprejemanjem odločitev in bežanja pred 
odgovornostjo.  

Ob katerih dosežkih v tem obdobju imate 
osebno največje zadoščenje?
Največji dosežek na stanovanjskem skladu je 
bil v tem, da ljudje verjamejo v strokovnost 
in poštenost našega dela, četudi zmoremo 
na področju stanovanjske oskrbe zadostiti le 
manjšemu deležu neprestano naraščajočega 
števila upravičenih potreb. Poleg tega, da 
smo iskali inovativne rešitve, smo vseskozi 
ohranjali veliko senzibilnost do ljudi z 
različnimi oblikami prikrajšanosti ter jim 
uspeli nuditi boljše bivanje (stanovanja, 
prilagojena za invalide, hiša Hospic, 
stanovanjski objekt na Herši, center starejših 
Trnovo, stanovanjski objekt za Kralje ulice …) 
Težili smo h kakovostnemu oblikovanju 
večstanovanjskih objektov (nagrajena 

sta bila avtorja za Polje I) ter predpisano 
majhne površine stanovanj uravnoteževali z 
bogatejšim zunanjim prostorom (npr. zasnova 
naselja cesta v Gorice, kjer smo v skupne atrije 
zasadili tudi sadno drevje, ki že rodi). V Mestni 
upravi MOL pa mi največ pomenita ustvarjanje 
medsebojnega zaupanja med zaposlenimi ter 
prizadevanje za to, da smo najboljši javni servis 
v službi občanov in občank.

Kateri projekti iz časa, ko ste bili 
direktorica JSS MOL, vam dajejo 
največ zadoščenja, da so bili izvedeni v 
roku, saj je znano, da je pri marsikaterem 
prihajalo do zapletov zaradi težav z 
izvajalci?
V 14 letih, kolikor sem vodila sklad, smo 
izvajali več deset investicijskih projektov. Vsak 
je bil specifičen in smo se soočali z različnimi 
izzivi. Prav gotovo pa sta po zahtevnosti 
zelo izstopala nakup stanovanj v Celovških 
dvorih in gradnja soseske Polje II. Zaradi 
prvega smo morali poročati tako Komisiji za 
preprečevanje korupcije, Državnemu zboru 
RS in se moram sedaj zagovarjati tudi v 
sodnem postopku, četudi smo dosegli izjemno 
ugodne cene in uspeli zagotoviti dokončanje 
stanovanj kljub stečaju tako investitorja 
prodajalca kot glavnega izvajalca (Vegrad). 
Najpomembneje je, da smo s tem omogočili 
dom več kot 420 družinam. Pri Polju II se je 
izkazalo, da je izvajalec GPG sklenil pogodbe 
s podizvajalci v višjem znesku, kot je sklenil 
gradbeno pogodbo z nami. Ko smo zaradi 

zastojev na gradbišču ugotovili, da izvajalec ne 
poplačuje podizvajalcev, smo mu odpovedali 
pogodbo (v kratkem po tem je bil razglašen 
tudi njegov stečaj) in s pomočjo izvedbenega 
inženiringa ter neposrednih pogodb z izvajalci 
posameznih sklopov sami dokončali vseh 6 
objektov. Stanovalci so se vselili že konec leta 
2011. V zelo podobni situaciji se je investicija 
SSRS zavlekla do letošnjega poletja.

Je Mestna uprava v vaših očeh dober 
javni servis ali si v prihodnje želite vnesti 
morebitne izboljšave in novosti?
Mestna uprava MOL je najboljši javni 
servis, vendar pa seveda ne idealen, zato so 
vedno možne izboljšave. V zavesti vsakega 
sodelavca in sodelavke ne le v Mestni 
upravi MOL, temveč v celotni veliki družini 
želimo osmisliti, da smo v službi ljudi, tako 
Ljubljančank in Ljubljančanov kot stalno 
naraščajočega števila obiskovalcev najlepšega 
mesta na svetu.

Ob vedno večjem obsegu dela – tako 
zaradi predpisov kot zaradi naših ambicij 
soustvarjanja najboljšega okolja za življenje, 
delo ter investiranje  –  in hkrati prepovedi 
dodatnega zaposlovanja iščemo rešitve v 
izboljšanju delovnih procesov tako, da bomo 
z enako količino vloženega dela naredili 
več in bolje. Poleg tega si pomagamo tudi 
s tehnološkimi rešitvami, tako bomo npr. 
s 1. januarjem 2015 prešli na elektronsko 
poslovanje z računi.

Najvišja  
medNarodNa prizNaNja  
iN pridobljeNi Naslovi  

mestNe občiNe ljubljaNa

●   Zelena prestolnica Evrope 2016; 
Evropska komisija

●   Najbolj priporočena turistična 
destinacija 2014 (2. mesto); Lonely 
Planet

●  Evropski teden mobilnosti 2013; 
Evropska komisija (Ljubljana je 
edino mesto, ki je nagrado prejelo 
dvakrat)

●  Eurocities: nagrada Smart Living: 
Zagotavljanje varnosti in enakih 
možnosti v prometu za otroke 
in osebe z oviranostmi 2013, 
Eurocities

●  Arhitekturna nagrada Gubbio 
2012; A.N.C.S.A. (za prenovo 
Kongresnega trga in revitalizacijo 
arheoloških parkov) 

●  Access City Award 2012, Evropska 
komisija (za povečanje dostopnosti 
v prometu in z njim povezani 
infrastrukturi)

●  Evropska nagrada urbani javni 
prostor 2012; Center za sodobno 
kulturo Barcelona (za preureditev 
nabrežij in mostov čez Ljubljanico) 

●  Svetovna prestolnica knjige 2010;  
Unesco

Jožka Hegler: 
Prizadevamo si  
za najboljši 
javni  
servis

Foto: Robert Ribič

Jožka Hegler

Foto: Dunja Wedam

Po energetsko varčnem stanovanjskem kompleksu Polje II s 183 neprofitnimi stanovanji, za katere je JSS MOL prejel zlato priznanje Eko sklada, je 
v polnem teku gradnja soseske Polje III s 148 stanovanjskimi enotami za neprofitni najem, od tega 96 stanovanji in 52 bivalnimi enotami. Samo v 
mandatu 2010–2014 je JSS MOL zagotovil skupaj 720 neprofitnih najemnih stanovanj in uspešno rešil 1.331 stanovanjskih težav občanov, v obeh 
zadnjih mandatih pa kar 2441.

  Ogromen kakovosten premik v vsakodnevnem življenju občutijo tako Ljubljančani 
in Ljubljančanke kot tudi vsak dan večje število tujih in domačih obiskovalcev.

13



Vodilni sodelavci MOL

 
  Matjaž Bregar , vodja Službe za 
organiziranje dela mestnega 
sveta: Mestni svet MOL se je v 
mandatnem obdobju 2010 do 2014 
sestal na 36 rednih in 10 izrednih sejah 
(povprečno je seja trajala 3:45:51). Naj 
za primerjavo navedem, da se je v 
mandatnem obdobju pred tem sestal 
na 42 rednih in 12 izrednih sejah 
(povprečno je seja trajala 3:59:16), v 
mandatnem obdobju 2002 do 2006 pa 
na 32 rednih in kar 50 izrednih sejah 
(povprečno je seja trajala 6:56:04). Že 
na podlagi teh številk vidimo, da 
mestni svet v zadnjih dveh mandatnih 
obdobjih deluje precej bolj stanovitno, 
kot je pred tem. Če pa k tem številkam 

dodamo še podatek, da je v mandatnem obdobju med letoma 2002 in 2006 mestni svet seje 
zaključeval v enem dnevu zgolj izjemoma, saj je 32 sej opravil na 44 nadaljevanjih, v zadnjih dveh 
mandatih pa je vse seje, razen treh, zaključil v enem samem dnevu, zlahka ugotovimo bistven 
premik na tem področju. Podlago za tovrstno učinkovitejše delovanje mestnega sveta 
predstavljajo spremembe poslovnika mestnega sveta. Slednje so bile sprejete leta 2007, poslovnik 
pa smo nekoliko dopolnili še letos.
S prehodom na elektronsko poslovanje smo vsebinsko obogatili spletno stran mestnega sveta, na 
kateri lahko zdaj javnost spremlja celoten proces odločanja v mestnem svetu – od vložitve akta, 
njegove obravnave na delovnih telesih MS do dokončnega sprejetja na sejah MS. Ob tem lahko 
javnost spremlja tudi vse vložene amandmaje ter glasovanje o vsakem predlogu sklepa. Nedavno 
smo zagotovili tudi neposredne prenose sej MS, ki jih je odslej moč spremljati prek interneta. 
Javnosti je tako o delu mestnega sveta zagotovljena tudi možnost neposrednega spremljanja 
procesa odločanja v mestnem svetu. - Prizadevamo si spodbujati koncept aktivnega 
državljanstva, v katerem se lahko sleherni občan s svojimi predlogi in idejami vključi v 
oblikovanje politik na lokalni ravni. 

Meščanke in meščani imajo namreč na voljo kar nekaj vzvodov sodelovanja v procesu odločanja 
mestnega sveta. Tako lahko svoje predloge mestnemu svetu podajo bodisi prek svetniških klubov 
strank in list, zastopanih v mestnem svetu, svetov četrtnih skupnosti kakor tudi javnih razprav 
in razgrnitev. Na voljo pa so jim tudi drugi kanali, ki sicer niso neposredno povezani z delom 
mestnega sveta, a imajo lahko posreden vpliv nanj. Župan namreč organizira redna mesečna 
srečanja z občani, na katerih z njimi razpravlja o njihovih predlogih in pobudah. Poleg tega pa je 
mestna uprava vzpostavila spletno storitev »Pobude meščanov«, kjer lahko vsakdo ponudi svoj 
predlog za nadaljnji razvoj našega mesta. 
 

  Tilka Klančar , vodja Oddelka 
za zdravje in socialno varstvo: 
Mestna občina Ljubljana tudi v 
zaostrenih finančnih razmerah 
povečuje proračun za zdravje in 
socialno varstvo (27 % porast sredstev 
od 2007 do 2014). Tako lahko redno 
izvaja socialne transferje (doplačevanje 
stroškov za bivanje v domovih za 
starejše in v posebnih socialnih 
zavodih, zdravstveno zavarovanje 
občanov, pomoč družini na domu, 
plače družinskih pomočnikov). Prav 
tako zagotavlja izdaten obseg sredstev 
za mestne denarne pomoči. S svojimi 
javnimi zavodi, Zdravstvenim domom 
Ljubljana, Lekarno Ljubljana in 

Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana, smo se uvrstili v vrh kakovosti storitev, kar potrjujejo 
številna priznanja posameznikom in organizacijam. Hkrati smo skupaj vlagali v razvoj in v 
infrastrukturo.
Med novimi pridobitvami izpostavljamo kompletno prenovo in nadzidavo zdravstvenega doma 
v Črnučah, ki je z obnovljenimi in razširjenimi prostori dobil nove ordinacije za zobozdravstvo, 
razvojno ambulanto, ustrezne prostore za patronažno službo, center za duševno zdravje, 
referenčno ambulanto ter prepotrebno dvigalo. Z več kot 1,5 mio € vredno investicijo je objekt 
lahko ponos javnemu zdravstvu, celoten naš zdravstveni zavod pa vzor uspešnega delovanja. 
Lekarna Ljubljana je z lastnimi sredstvi posodobila že vse svoje lekarne, hkrati pa zgradila 
nove enote na Rudniku in v Fužinah ter rešila stisko dežurne lekarne z novo poslovalnico, ki ji 
ni para v državi. V zadnjem obdobju je močno razširil mrežo pomoči na domu naš najmlajši 
Zavod za oskrbo na domu, ki je poleg javne službe uvedel privlačne storitve socialnega servisa in 
prostovoljno medgeneracijsko druženje.
Ob nezmanjšanem sofinanciranju nevladnih organizacij smo v zadnjih letih skupaj uspeli 
obdržati vse dobre obstoječe programe in uvesti številne nove za najbolj ranljive, med njimi 
za ljudi s težavami v duševnem zdravju, za starejše, za ženske, ki doživljajo nasilje, za mlade, 
za ljudi, ki se srečujejo s tveganjem revščine, in druge. O tem smo izdali več brošur in zloženk, 
sprejeti so bili tudi strateški dokumenti, nazadnje Strategija razvoja socialnega varstva 
2013–2020, mnogi akcijski načrti v zvezi s starejšimi in z načini povečevanja dostopnosti za 
ljudi z oviranostmi. Prejeli smo listino Občina po meri invalidov ter posebno priznanje Evropske 
komisije za dostopnost. Temeljiti premiki se v zadnjem času dogajajo na področju zagotavljanja 
človekovih pravic istospolnih, tako smo letos organizirali izobraževanje in začeli podeljevati 
certifikate LGBT prijazno, s čimer stremimo k zagotavljanju enakih možnosti za ljudi različnih 
spolnih usmerjenosti in identitet.

Foto: Dunja Wedam

Brezplačnih računalniških tečajev, ki jih Mestna občina izvaja na sedežih četrtnih skupnosti, 
se je doslej udeležilo blizu 11.000 navdušenih tečajnikov. Prav tako uspešnih je vseh 8 
dnevnih centrov aktivnosti za starejše, ki številnim uporabnikom omogoča, da ustvarjalno 
in družabno preživljajo čas po izteku delovne dobe.

Foto: Dunja Wedam

Celovito je prenovljen in nadzidan zdravstveni dom v Črnučah, ki je z obnovljenimi in 
razširjenimi prostori dobil nove ordinacije za zobozdravstvo, razvojno ambulanto, ustrezne 
prostore za patronažno službo, center za duševno zdravje, referenčno ambulanto in 
prepotrebno dvigalo. Z več kot 1,5 mio € vredno naložbo je stavba v ponos javnemu 
zdravstvu, celoten mestni zdravstveni zavod pa vzor uspešnega delovanja.

S strokovnim vodenjem programov     in projektov oživljena Ljubljana
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Vodilni sodelavci MOL

 
 Rudi Dolšak , mag. posl. ved, 
direktor ZDL: Usmerjenost 
Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL) k 
pacientom in za paciente dokazuje 
pridobitev mednarodne akreditacije DIAS 
kot nadgradnja verificirani kakovosti po ISO 
standardih. V letu 2013 smo imeli 2,5 mio 
obiskov in 448.584 opredeljenih pacientov.
Visoko strokovnost in priljubljenost naših 
zdravnikov potrjuje že štirikrat prejeti naziv 
moj zdravnik leta, ki so ga prejele naše 
zdravnice: Lučka Molka kot najbolj cenjena 
pediatrinja, prim. doc. dr. Mateja Bulc, 
Jasna Dekleva in Jarmila Trček Breznikar 
pa kot najbolj cenjene zdravnice družinske 
medicine. Izjemno pa smo ponosni na 

evropsko zdravnico leta 2014, našo strokovno direktorico doc. dr. Tonko Poplas Susič, ki je po 
mnenju mednarodne komisije pustila pomemben pečat na področju zdravja posameznika in 
skupnosti. Skupaj z drugimi strokovnjaki je tudi idejna vodja projekta referenčnih ambulant 
družinske medicine, v katerih diplomirane medicinske sestre prevzamejo obravnavo 
pacientov z urejenimi kroničnimi boleznimi. V ZDL jih deluje že 43. 
ZDL je dinamična ustanova, ki teži k nenehnemu razvoju in izpopolnjevanju storitev. Slednje 
smo potrdili tudi z ustanovitvijo Simulacijskega (SIM) centra v začetku leta 2014, katerega 
poslanstvo je izboljšati varnost bolnikov in kliničnih rezultatov z vključitvijo simulacij v 
procese učenja in usposabljanja. - V ZDL se trudimo, da po najboljših možnostih nenehno 
investiramo tudi v obnovo objektov in opreme. V zadnjem obdobju se lahko še posebej 
pohvalimo z obnovo enote v Fužinah, delno v Mostah, Polju, na Viču in v Centru. Pretežno iz 
občinskega proračuna pa je bila v celoti obnovljena in razširjena enota v Črnučah. 
 

 Dr. Marjan Sedej , direktor Lekarne 
Ljubljana: Skrb za zdravje in dobro 
počutje ljudi je vodilo našega delovanja, zato 
skrbimo za nenehen razvoj naših storitev in 
širitev mreže enot. Od leta 2008 smo odprli 
oziroma prenovili naslednje lekarne: 
Supernova, Citypark, Fužine, Vrhnika – 
Zlatica, Trnovo, Rakovnik, Grosuplje – 
Sončni dvori, Vič, Metelkova, Stari trg pri 
Ložu, Idrija, dežurna Lekarna pri 
Polikliniki, Lukovica, Škofljica, Polje, 
Postojna, Horjul in Bloke. Skupno imamo 
trenutno 45 enot, od leta 2009 pa poslujemo 
tudi s spletno lekarno. Razvili smo nove 
storitve – osebno kartico zdravil, svetovanje 
o zdravem življenjskem slogu, pregled 

uporabe zdravil – in vpeljali sistem zvestobe s kartico zaupanja, ki imetnikom nudi različne 
ugodnosti. Letos smo ob 65-letnici delovanja Lekarne Ljubljana organizirali dogodek Festival 
zdravja, skupaj z Mestno občino Ljubljana smo sodelovali pri projektu za gluhe in naglušne in 

za sodelavce v lekarnah organizirali tečaj slovenskega znakovnega jezika. Svojo odgovornost 
vidimo tudi v zagotavljanju pomoči socialno ogroženim skupinam in v spodbujanju 
delovanja različnih društev in organizacij. Pridobili smo osnovni certifikat Družini prijazno 
podjetje in certifikat ISO 9001:2008. 
 

 Liljana Batič , direktorica 
Zavoda za oskrbo na domu 
MOL: Ljubljana je mesto, prijazno 
starejšim. Zavod za oskrbo na domu 
Ljubljana pri svojem delu uresničuje 
želje in pričakovanja starejših ljudi za 
pomoč na domu ter se hitro odziva na 
demografske razmere in spremembe 
strukture prebivalstva v našem 
okolju. Zavod starejšim, invalidom in 
kronično bolnim omogoča lažje in 
lepše življenje, nudi pomoč pri 
osnovnih dnevnih opravilih, 
gospodinjski pomoči in ohranjanju 
socialnih stikov, kar je glavna 
dejavnost, ki je z visoko 

subvencionirano ceno storitve v višini 80 % zelo prijazna do uporabnikov. Letos smo razširili 
možnosti uporabe naših storitev in začeli z izvajanjem storitev socialnega servisa: pedikuro, 
frizerstvom, čiščenjem ter več druženjem, spremstvi … Število in zadovoljstvo uporabnikov 
se v zadnjih letih vztrajno povečuje, zato razmišljamo še o novih storitvah: fizioterapiji, 
delovni terapiji, logopediji, psihoterapiji ter svetovalnih storitvah, ki jih bomo začeli izvajali že 
ob koncu letošnjega leta. Aktivno se bomo odzvali tudi na vedno večje potrebe oseb z 
demenco in njihovih svojcev. 
Pomemben korak naprej bo tudi selitev zavoda na novo, skupno lokacijo v vilo Urška na 
Poljanski cesti 98, kjer bomo lahko izvajali še več aktivnosti ter s tem uresničevali našo 
vizijo in podpirali medgeneracijsko solidarnost, prostovoljstvo, skrb za dobro psihofizično 
kondicijo starejših, spletali socialne mreže in med seboj povezali različne stroke in službe, 
ki so potrebne za celostno oskrbo. Tako bodo starejši aktivno vključeni v širše družbeno 
dogajanje, izkazano jim bo spoštovanje in dostojanstvo ter dana možnost odločanja o načinu 
in kvaliteti svojega življenja v okolju lastnega doma. 

Foto: Dunja Wedam

Brezplačnih računalniških tečajev, ki jih Mestna občina izvaja na sedežih četrtnih skupnosti, 
se je doslej udeležilo blizu 11.000 navdušenih tečajnikov. Prav tako uspešnih je vseh 8 
dnevnih centrov aktivnosti za starejše, ki številnim uporabnikom omogoča, da ustvarjalno 
in družabno preživljajo čas po izteku delovne dobe.

Foto: Dunja Wedam

Nepretrgoma odprta estetsko urejena in bogato založena nova dežurna Lekarna pri 
Polikliniki zagotavlja uporabnikom občutek varnosti glede oskrbe z zdravili. 
 

Foto: Dunja Wedam

Tipski mestni vrtički, doslej urejeni na treh lokacijah (v Dravljah, Štepanjskem naselju in na 
Ježici) so pomemben del ekološke prehranske samooskrbe vrtičkarjev, večinoma starejših, 
in nič manj tudi kot prostor prijetnega druženja, kjer se rojevajo tudi nove zamisli za 
olepševanje okolice bivalnega okolja.

S strokovnim vodenjem programov     in projektov oživljena Ljubljana
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 Sašo Rink , direktor Javnega 
stanovanjskega sklada MOL: 
Področje stanovanjske preskrbe je bilo, 
tako kot v prvem mandatu, tudi v 
drugem mandatu župana Zorana 
Jankovića deležno velike pozornosti – 
dodatno je bilo pridobljenih 720 
stanovanjskih enot. Če omenimo 
najpomembnejše, je bil zaključen projekt 
gradnje soseske Polje II s 183 stanovanji, 
kupljenih pa je bilo 495 stanovanj na več 
lokacijah. Tako projekt stanovanjske 
gradnje Polje II kakor nakup stanovanj v 
Celovških dvorih sta bila kljub stečajem 
izvajalcev uspešno zaključena. V 
javno-zasebnem partnerstvu je bilo 

pridobljenih 12 oskrbovanih stanovanj v Murglah. Zgrajen je bil prvi slovenski večstanovanjski 
objekt v pasivnem standardu z 22 bivalnimi enotami za socialno najbolj ogrožene na Pipanovi 
28, na Belokranjski 2 pa je bilo v okviru celovite prenove stavbe zgrajenih 8 bivalnih enot.
V tem obdobju so bili izvedeni 3 javni razpisi za oddajo skupaj 1240 neprofitnih stanovanj 
v najem, z dodelitvijo ali zamenjavo stanovanja pa je bilo v tem obdobju rešenih 1331 
stanovanjskih vprašanj občanov.
Glede na to, da je stanovanjska gradnja proces, ki v vseh fazah traja povprečno 7 let, skrbimo 
tudi za pridobivanje stanovanj v prihodnje. Sredi gradnje je soseska Polje III s 148 stanovanji 
in gradnja 54 oskrbovanih stanovanj Ob domu starejših občanov Šiška, ki poteka v javno-
zasebnem partnerstvu in kjer bo MOL pridobila 10 dodatnih oskrbovanih stanovanj. Tik 
pred začetkom gradnje je soseska Dolgi most s 30 stanovanji, poteka pa projektiranje soseske 
Polje IV s 75 stanovanji. Čakamo tudi na izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo Hiše 
Sonček na Vinčarjevi ulici, kjer bo dobilo dom 12 varovancev, obolelih za cerebralno paralizo. 
Vsega navedenega ne bi bilo mogoče izvesti brez izdatne podpore Mestne občine Ljubljana in 
zgolj tako lahko JSS MOL uspešno blaži stanovanjske stiske občanov.
 

 Marija Fabčič , vodja Oddelka 
za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje: V obdobju od 
leta 2006 dalje je bila skrb za 
dobrobit otrok prva in pomembna. 
Izboljšali smo pogoje za večjo 
kakovost dela in bivanja otrok in 
povečali različne nadstandardne, 
prostočasne in preventivne 
programe in projekte v vrtcih in 
šolah. Za otroke smo namenili 
634 mio evrov proračunskih 
sredstev, od tega za investicije in 
investicijsko vzdrževanje vrtcev 
in šol več kot 136 mio evrov za 
izvedenih več kot 1000 projektov. 

Z adaptacijami starih prostorov vrtcev, šol in drugih mestnih prostorov ter 
novogradnjami smo pridobili novih 87 oddelkov ali povedano drugače – 18 novih 
vrtcev in s tem zagotovili prostor v vrtcu za vse otroke, ki imajo maksimalno 
število točk s stalnostjo ter starostni pogoj za vstop v vrtec, razen v primerih, ko 
starši čakajo le na eno izbrano lokacijo. V vrtce je vključenih kar 88 odstotkov 
otrok. 
Za otroke in družine smo posodobili stavbo nekdanjega kopališča na Prečni ulici 
in jo spremenili v prečudovit domišljijski svet Družinskega centra Mala ulica. 
Na vseh objektih smo zamenjali azbestne strehe, ponosni smo na nove prizidke v 
šolah in vrtcih, energetske obnove, veliko število novih in obnovljenih kuhinj, nove 
specialne učilnice, knjižnice, telovadnice, še posebej pa na posodobljena šolska 
športna ter otroška igrišča za otroke v vrtcih ter prvega triletja v šolah. 
Skrb za nadarjene otroke, razvoj mladinskega raziskovalnega dela ter podvojitev 
sklada štipendij za nadarjene dijake in študente na eni strani, na drugi pa 
obravnava otrok s posebnimi potrebami, gibalno oviranih ter s primanjkljaji 
na učnem, čustvenem, socialnem in drugih področjih, za katere smo poleg 
prilagoditev objektov s klančinami in dvigali, dodatne pomoči v vrtcih in šolah ter 
drugih programov ustanovili tudi izobraževalni center za pedagoške delavce, nam 
daje energijo, da bomo tovrstne projekte izvajali tudi v naslednjem obdobju. Servis 
meščanov še nikoli ni bil tako vsestranski, sinergijski in kakovosten, kar je naša 
zaveza tudi za naprej.
 

 Mag. Vojko Vavpotič , 
direktor JZ Mladi zmaji: 

Mestna občina Ljubljana že od leta 
2007 zagotavlja organizirano 
preživljanje prostega časa otrok in 
mladih v okviru četrtnih 
mladinskih centrov Bežigrad, 
Črnuče, Šiška in Zalog. Četrtni 
mladinski centri so združeni v Javni 
zavod Mladi zmaji – Center za 
kakovostno preživljanje prostega 
časa mladih. Za vzpostavitev 
četrtnih mladinskih centrov gre 
zasluga predvsem županu Zoranu 
Jankoviću in Uradu za mladino 
MOL. Župan je s svojo 
tenkočutnostjo in razumevanjem 

mladinske problematike mladim v Ljubljani omogočil brezplačne in kakovostne prostočasne 
dejavnosti, ki spodbujajo avtonomijo, aktivno participacijo in odgovorno državljanstvo, 
predvsem pa krepijo vseživljenjsko usposabljanje ter neformalno učenje mladih.

Vizija našega zavoda je, da v naslednjih letih zagotovimo brezplačne prostočasne dejavnosti 
in aktivno participacijo otrok, mladih, njihovih družin ter mladinskih organizacij v celotni 
Mestni občini Ljubljana. To želimo doseči z vzpostavitvijo četrtnih mladinskih centrov v vseh 
četrtnih skupnostih Ljubljane. 

Foto: Nik Rovan

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je v javno-zasebnem partnerstvu s 
podjetjem Mijaks v Murglah pridobil 12 nadstandardnih stanovanj za neprofitni najem. 
Oskrbovancem je na dosegu roke zagotovljena vsa infrastruktura. 

Foto: arhiv ČMC

Velika mestna pridobitev za mlade so četrtni centri, za zdaj štirje (za Bežigradom, v Črnučah, v 
Zalogu in Šiški), v prihodnjem mandatu pa je v načrtu njihovo širjenje v vse četrtne skupnosti. 
Na sliki: Četrtni mladinski center Črnuče.

Vodilni sodelavci MOL
Fo

to
: R

ob
er

t R
ib

ič
Fo

to
: S

ta
ša

 C
af

ut
a 

Tr
če

k

Fo
to

: R
ob

er
t R

ib
ič

16



 
 Mag. Zdenka Ban Fischinger , 
direktorica ZOO Ljubljana: V 
zadnjih dveh mandatih nam je uspelo 
utrditi ugled Živalskega vrta 
Ljubljana v javnosti, podvojiti število 
obiskovalcev in s tem prihodke, 
podvojiti število zaposlenih, zlasti 
strokovnih kadrov, in z njimi narediti 
velik skok naprej pri strokovni oskrbi 
živali ter se uvrstiti med izbrano 
družbo najboljših živalskih vrtov v 
Evropi. Živalski vrt se redno uvršča 
tudi med najbolj priljubljene točke za 
kvalitetno preživljanje prostega časa v 
Sloveniji.
Največja, najlepša in najbolj sodobna 

nova pridobitev živalskega vrta je bila pred letom dni odprta nova ograda za sibirske tigre, 
skupaj s pridobitvijo čudovitega para teh mogočnih živali. Uresničitev te velike želje tako 
zaposlenih kot obiskovalcev nam je s finančno pomočjo omogočila MOL ob sodelovanju 
sponzorice NLB Vita. V začetku leta 2014 pa nas je z žledom prizadela največja naravna 
nesreča, ko se je zrušila tretjina naših dreves ter pod seboj pokopala tudi številne ograje 
in strehe objektov. Sanacija škode še vedno poteka, po njenem zaključku pa bo naš ZOO 
bogatejši za novo zunanjo ograjo v zgornjem delu vrta in za nekaj popolnoma prenovljenih 
ograd živali, ki so med ujmo ostale brez doma. Tudi pri tej preizkušnji nas je finančno podprla 
MOL, zelo korekten odnos pa je pokazala tudi zavarovalnica TILIA. Veseli nas, da je mimo 
živalskega vrta pričela voziti redna proga mestnega potniškega prometa, dosegla nas je 
kolesarska steza iz centra mesta, pripravlja se izgradnja kanalizacije.  
Za naslednje obdobje smo si zadali cilj, da se naš živalski vrt uvrsti med najlepše urejene 
živalske vrtove v Evropi in s tem med najbolj privlačne turistične točke tudi zunaj naših 
državnih meja. Drugi ambiciozni cilj pa je izgradnja novega zavetišča za zapuščene živali. 
 

 Marko Kolenc , vodja oddelka za 
šport: Na področju športa v Mestni občini 
Ljubljana je bilo v zadnjih dveh mandatih v 
partnerstvu s športnimi društvi in zasebniki 
veliko postorjenega tako iz infrastrukturnega, 
finančnega kot organizacijskega vidika. Še 
posebej sem ponosen, da je ljubljanski in 
slovenski šport prišel do reprezentativnega 
večnamenskega nogometnega stadiona in 
večnamenske športne dvorane. Posebno 
nagrado je stadion Stožice prejel tudi od UEFA, 
saj je bil v svoji kategoriji v letu 2010 uvrščen 
na prvo mesto.
Z dvorano in stadionom Stožice so se 
v Ljubljano in Slovenijo po dolgih letih 

zopet vrnili veliki mednarodni športni dogodki: Eurobasket, SP v hokeju, Svetovni pokal v 

gimnastiki, Svetovno mladinsko prvenstvo v judu, Svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju, 
mladinsko evropsko prvenstvo v nogometu in košarki ter svetovno prvenstvo za amaterske 
kolesarje.
S povečanjem sredstev za programe in investicije na področju športa v proračunu ter 
vsakoletno dodelitvijo skoraj 250.000 ur uporabe športnih objektov ter sofinanciranjem 
stroškov dela 96 trenerjev smo ustvarili boljše pogoje za delo z otroki, mladimi in odraslimi, 
vključenimi v programe kakovostnega in vrhunskega športa. Trojček največjih množičnih 
prireditev pri nas – Ljubljanski maraton, Maraton Franja in Pohod po poti spominov – ter 
novourejene vadbene površine ob reki Savi, ob Poti spominov, na Rožniku in v naseljih 
četrtnih skupnosti so prispevali, da smo prebivalci Ljubljane nad evropskim in slovenskim 
povprečjem športno aktivnih odraslih.
Začetek prenove kopališča Kolezija in izgradnje gimnastičnega centra v letošnjem letu 
pomenita začetek novega investicijskega ciklusa na področju športa, ki se mora v naslednjem 
mandatu zaključiti z obnovljenim Plečnikovim stadionom, atletskim stadionom Ljubljana in 
pokritim olimpijskim bazenom Ilirija ter vzpostavitvijo novih vadbenih površin za športno 
rekreacijo v naravi. Vrhunsko vzdrževani in zgrajeni novi športni objekti dajejo Ljubljani 
pečat evropskega mesta športa ter pogoje, da se v prihodnje ljubljanskim športnim klubom z 
ljubljanskimi športnimi zvezdami povrne evropska veljava.
 

 Mag. Mateja Demšič , vodja Oddelka 
za kulturo: Kultura je tisto področje, ki je 
v prvih dveh mandatih župana Zorana 
Jankovića in njegove ekipe v Ljubljani dobila 
status nosilke razvojnih idej in prežela vsa 
področja upravljanja mesta. Temeljno 
strateško vodilo mestne kulturne politike je 
dostopnost kulture, posebej tudi vrhunske, 
vsem generacijam, ne glede na socialni 
status. Poudarjeno je usmerjena h kulturni 
vzgoji otrok in mladih s festivalom Bobri in 
projektom Ljubljana bere, v katerem mesto 
triletnike in osnovnošolce vsako leto obdari 
z izvirnimi slovenskimi slikanicami. Tej 
vlogi primerno se je od začetka prvega

Foto: Dunja Wedam

Največja, najlepša in najbolj sodobna nova pridobitev živalskega vrta je bila pred letom dni 
odprta nova ograda za sibirske tigre. Uresničitev te velike želje tako zaposlenih kot obiskovalcev 
je s finančno pomočjo omogočila Mestna občina Ljubljana ob sodelovanju sponzorice NLB Vita.

Foto: arhiv ČMC

Velika mestna pridobitev za mlade so četrtni centri, za zdaj štirje (za Bežigradom, v Črnučah, v 
Zalogu in Šiški), v prihodnjem mandatu pa je v načrtu njihovo širjenje v vse četrtne skupnosti. 
Na sliki: Četrtni mladinski center Črnuče.

Foto: Dunja Wedam

Kar nekaj ljubljanskih osnovnih šol je uredilo t. i. multisenzorne sobe, v katerih se nemirni 
učenci lahko sprostijo na udobni in estetski opremi, v čarobni osvetlitivi in meditativni glasbi. S 
pravljičnim ozračjem v teh sobah učitelji učence tudi nagrajujejo za lepo vedenje in učni uspeh.

Vodilni sodelavci MOL
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Vodilni sodelavci MOL

mandata 2006 oz. 2007 do danes proračun, s katerim razpolaga, povečal z 19.306.853 evrov na 
27.310.695 evrov. 
Z zatočiščem za preganjane pisatelje v okviru svetovne mreže ICORN, s kulturnim časnikom 
Pogledi in literarnim festivalom Fabula - Literature sveta – projekti, rojenimi v času Unescove 
svetovne prestolnice knjige v letu 2010 – kultura napaja celoten svetovni in slovenski kulturni 
prostor, s festivaloma Ljubljana festival in Junij v Ljubljani, programi javnih zavodov s 
področja kulture ter vrsto kulturnih prireditev na prostem daje ustvarjalni pečat Ljubljani kot 
državnemu središču. Župančičeve nagrade vrhunskim umetnikom z nagrajevanjem osrednjih 
slovenskih ustvarjalcev sežejo čez meje Ljubljane v Slovenijo in svet. 
Ljubljana prepoznava tudi izjemen ustvarjalni potencial umetnikov in kulturnih ustvarjalcev, 
ki delujejo zunaj mestnih in državnih institucij, in prek javnih razpisov omogoča njihovo 
produkcijo. Samo v kulturni četrti Šiška smo v tem obdobju zagotovili 31 prostorov za 
delovanje nevladnih organizacij, medtem ko v celotni mestni občini deluje 161 nevladnih 
organizacij in 158 samozaposlenih s področja kulture, ki jim mesto nudi brezplačne prostore za 
uporabo. V znamenju Ljubljane, mesta kulture so tudi številne mednarodne nagrade, ki smo 
jih prejeli, in projekti, ki so pred nami: profiliranje Ljubljane kot kulturne prestolnice regije, 
pridobitev Unescovega naziva Ljubljana – mesto literature, dokončanje infrastrukturnega 
ciklusa Rog–Švicarija–Cukrarna–Palača Cukrarna, dokončanje obnove Plečnikove hiše in 
številni drugi, ki dajejo veter v jadra domišljiji in kreativnosti mesta. 
 

 Mag. Jelka Gazvoda , direktorica 
Mestne knjižnice Ljubljana: V MKL 
nas letno obišče dober milijon in pol bralcev, 
ki si izposodijo 4,8 milijona knjig in drugih 
publikacij. Za ta dosežek je bilo treba od leta 
2008 pa do danes veliko postoriti. Najprej 
smo vzpostavili enotno bazo bibliografskih 
zapisov in zaloge gradiva, ki danes šteje že 1,7 
milijona enot. Poenotili smo postopke pri 
nabavi in obdelavi, tako da lahko iščete 
želeno gradivo v vseh knjižnicah MKL 
naenkrat. Enotna zbirka članov je omogočila, 
da Ljubljančani z eno članarino uporabljajo 
vseh 36 knjižnic MKL, zaposleni pa imamo 
veliko boljši pregled nad izposojenim 
gradivom in prostimi izvodi. S tem je 

povezan eden naših pomembnejših projektov – uvedba mestne kartice urbane v poslovanje 
MKL. 
Prav tako smo ponosni na druge dosežke poenotenja: enotne vodstvene, administrativne 
in strokovne službe, enotno nabavo, bibliografsko obdelavo in zaščito ter izposojo gradiva, 
enotne izposojevalne roke, cene članarin, zamudnin in drugih storitev. Vse skupaj nam je 
prineslo precejšen prihranek sredstev, ki smo jih vsa leta vlagali v posodobitve poslovanja ter 
v informacijsko tehnologijo in vzdrževanje knjižnic. Precej smo vlagali tudi v »graditeljske« 
projekte: v letu 2011, ob zaključku leta svetovne prestolnice knjige, smo odprli novo knjižnico 
v Zadvoru, aprila letos prenovljeno Knjižnico Šentvid, uredili smo novo računalniško učilnico 
Učnega centra MKL, jeseni pa načrtujemo še odprtje prenovljene Knjižnice Savsko naselje. V 
organizacijsko shemo MKL smo sprejeli tudi Trubarjevo hišo literature, ki je postala uspešen 
mestni kulturni center.
Ponosni smo tudi na spletno stran MKL, ki je naše okno v svet, za katero smo prejeli nagrado 
Netko 2013 za najboljšo spletno stran v kategoriji digitalni nastop državne in javne uprave. 
Prav tako smo bistveno prispevali k razvoju platforme BIBLOS za izposojo e-knjig, ki je eden 
najnaprednejših projektov na področju knjige v Sloveniji. - Skoraj 84.000 članov priča o tem, 

da so Ljubljančani vzeli knjižnico za svojo. S storitvami vseživljenjskega učenja je ne le prostor 
za izposojo gradiva, branje in druženje, temveč tudi inovativna knjižnica, ki vedno več vlaga v 
izobraževalne vsebine in tehnološke izboljšave. 
 

 Darko Brlek , direktor in 
umetniški vodja Festivala 
Ljubljana, predsednik 
Evropskega združenja 
festivalov EFA: Preobrazba 
središča Ljubljane v času obeh 
županskih mandatov Zorana 
Jankovića je novega zagona in 
možnosti prinesla tudi zavodu 
Festival Ljubljana. Tako smo s 
Kongresnim trgom pridobili 
prizorišče, ki omogoča več tisočem 
ljubiteljicam in ljubiteljem visoke 
kulture, da jo lahko spremljajo po 
ugodnih cenah. Imena, ki so samo na 
trgu gostovala v zadnjih štirih letih, 
in projekti, ki smo jih izpeljali, 

dokazujejo, da ponosno in uspešno izpolnjujemo poslanstvo našega festivala: Mahlerjeva 
Simfonija tisočev s prek tisoč umetniki pod taktirko Valerija Gergijeva, glasbeno-vizualni 
performance z Ars Electronico, 2Cellos, Carmina Burana z Urošem Lajovicem, Riccardo 
Muti in prek 300 glasbenikov iz različnih držav v Verdijevem Rekviemu se v zgodovino mesta 
in Ljubljana Festivala zapisujejo kot prelomni dogodki, ki kažejo na to, da so težki časi lahko 
izziv, priložnost za napredek in kreativnost. 
Posluh župana Zorana Jankovića in njegove ekipe za kulturo se kaže tudi v tem, da občina 
ni zmanjševala sredstev za program, ki vsako poletje privabi več kot 50.000 obiskovalk 
in obiskovalcev. Izjemno smo hvaležni za to, saj smo lahko tako s temi sredstvi kot s 
sredstvi sponzorjev v Ljubljano pripeljali vrhunske izvajalke in izvajalce, kot so Dunajski 
filharmoniki, Orkester Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga, Akademski državni 
Bolšoj teater iz Rusije, Gewandhaus orkester Leipzig, Kraljevi orkester Concertgebouw, sir 
Simon Rattle, Ennio Morricone, Riccardo Chailly, Mariss Jansons, Michael Nyman, Béjart 
Ballet iz Lozane, Akademski državni balet Borisa Eifmana iz Sankt Peterburga, baletni 
ansambel gledališča Teatro alla Scala, Jurij Bašmet, Vadim Repin, Aleksander Rudin, Stefan 
Milenković, Boris Berezovski, Jean-Yves Thibaudet, Inva Mula, Leo Nucci, Elīna Garanča in 
mnogi drugi. 
Izjemno dragocena je zavzetost Zorana Jankovića in njegove ekipe za promocijo Ljubljana 
Festivala in naše prestolnice v tujini. Z njihovo pomočjo smo lahko naš program predstavili 
pri županih Dunaja, Gradca, Zagreba in Trsta. Iz tega izhaja tudi poseben mejnik v zgodovini 

Foto: arhiv Knjižnice Šentvid

Na letošnji svetovni dan knjige je Mestna knjižnica Ljubljana odprla prenovljene prostore 
Knjižnice Šentvid na 250 m², ki ima tudi na novo urejeno zunanjo klančino. Gre za t. i. 
zeleno knjižnico, ki kot informacijski center združuje in povezuje različne organizacije, 
skupine in posameznike v lokalnem okolju. Zelena knjižnica je bila tudi osnovno vodilo pri 
arhitekturnem preoblikovanju prostora in opreme.

Foto: Miha Fras

V letu Ljubljane – svetovne prestolnice knjige 2010 je Mestna občina Ljubljana v stavbi na Stritarjevi           ulici, kjer je nekaj časa 
stanoval Primož Trubar, odprla Trubarjevo hišo literature, kakršne ima več svetovnih prestolnic. Za           njen program skrbi  
Mestna knjižnica Ljubljana. Na sliki: častna meščanka pesnica Svetlana Makarovič na literarnem večeru            v Trubarjevi hiši literature.
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festivala, mesta in države: na predvečer uradnega odprtja 62. Ljubljana Festivala smo v Trstu 
izvedli Carmino Burano, navdušeno občinstvo pa nagovorili v slovenščini. Prepričan sem, da 
smo s tem odprli še eno novo možnost in priložnost tako za festival kot za mesto. 
 

 Blaž Peršin , direktor Muzeja in 
galerij mesta Ljubljane: 
Združeni zavod Muzej in galerije 
mesta Ljubljane je v polnosti zaživel. 
Uspešno smo oblikovali programske 
smernice posameznih lokacij in 
obiskovalcem na ogled postavili kopico 
odmevnih razstav. Med drugim smo 
pripravili razstavo najstarejšega 
lesenega kolesa na svetu, odkritega na 
Ljubljanskem barju, in razstavo 
2000-letnice dograditve Emone, v 
galerijah pa smo predstavili vrsto 
uveljavljenih in mladih, domačih in 
tujih umetnikov in umetniških skupin, 
kot so Jože Ciuha, Dušan Mandić, Rene 

Rusjan, Kostja Gatnik, Jože Suhadolnik, Maša Gala, Gregor Lorenci, France Mihelič, Jan Fabre, 
Jannis Kounelis, Josef Koudelka, Tim Etchells in mnogi drugi. V lanskem letu smo s pregledno 
razstavo in obsežnim katalogom obeležili tudi 50-letnico ustanovitve Mestne galerije. 

MGML je bil kot producent kar dvakrat izbran na razpisu za predstavitev Slovenije na 
beneškem bienalu: najprej leta 2010 na arhitekturnem bienalu s projektom Vsi odtenki 
zelene, lani pa s projektom Za naše gospodarstvo in kulturo umetnice Jasmine Cibic na 55. 
mednarodni umetnostni razstavi La Biennale di Venezia. Sam sem bil komisar izbora obeh.
Ena glavnih pridobitev zadnjih let je nov muzejski depo v Tehnološkem parku, ki smo ga v 
upravljanje prejeli v začetku leta 2013 in zagotovili ustrezno hrambo muzejskih in galerijskih 
zbirk. Leta 2012 smo s pridobljenimi evropskimi sredstvi uspešno izvedli in zaključili projekt 
prenove Arheološkega parka Emona, ki smo ga povezali v krožno pot po rimski Ljubljani, lani 
pa smo začeli s prenovo Plečnikove hiše, ki se nadaljuje tudi v prihodnjem letu. Pri pripravi 
razstav ter snovanju in izpeljavi evropskih projektov (Second Chance, OpenMuseums, TPAS, 
TechTour) smo sodelovali in se povezovali z mednarodnimi partnerji, muzeji in institucijami. 
Konec lanskega leta pa smo v okviru programa Evropa za državljane uspešno pridobili 
projekt Skriti otroci v okupiranih mestih med 2. svetovno vojno, ki bo aktualen tudi v letu 
2015, ko obeležujemo 70-letnico konca vojne. 
 

 Mateja Valentan, mag. , direktorica 
JZ Ljubljanski grad: Na področju 
investicij v obnovo Ljubljanskega gradu, ki 
jih je v obdobju od ustanovitve leta 2010 do 
2014 v višini 5.746.081 € financirala 
ustanoviteljica MOL, so bili ključni projekti: 
dokončanje Stolpa strelcev, obnova 
Kaznilnice, izvedba strelovodnega omrežja 
in snegolovov ter del v spodnjem lapidariju, 
I. faza Hribarjeve dvorane, I. faza 
energetske sanacije – ureditev kotlovnice, 
dokončanje Modre in Bele dvorane, bolj 
znanih kot Poročni dvorani na 
Ljubljanskem gradu, ter obnova trakta E1 z 
dostopnim stopniščem do Muzeja lutk. 
Štiri leta je na Gradu odprta stalna 

razstava Slovenska zgodovina, dve leti živi nova projekcija v Virtualnem gradu, pred dobrim 
letom pa je Grad postal bogatejši za novo stalno postavitev – Kaznilnico. Ob veliki podpori 
ustanoviteljice in širše velike mestne družine smo vsako leto izvedli tudi okrog 200 glasbenih, 
likovnih, izobraževalnih in uprizoritvenih prireditev in tradicionalnih dogodkov.
Ob ustanovitvi smo si zastavili cilj, da bi osrednjo turistično točko v mestu v prihodnjih letih 
obiskalo milijon ljudi na leto. Tej številki smo se leta 2012 približali, leta 2013 pa jo presegli, 
saj smo zabeležili 1.016.829 obiskovalcev. Letos avgusta smo na tirni vzpenjači pričakali 
dvomilijontega potnika od začetka obratovanja leta 2006. Prav tako smo v tem mesecu 
dosegli nov rekord, saj nas je 9. avgusta obiskalo 9.120 obiskovalcev.

Vodilni sodelavci MOL

Foto: 

V letu 2010, ko je Ljubljana nosila Unescov naslov svetovna prestolnica knjige, je Mestna 
občina Ljubljana v okviru mednarodne mreže mest zatočišč ICORN na Rimski cesti uredila 
stanovanje, v katerem ustvarjajo preganjani pisatelji.

Foto: Miha Mally
V obnovi Ljubljanskega gradu, ki jo je v obdobju od ustanovitve leta 2010 do 2014 v višini 5.746.081 € financirala ustanoviteljica MOL, so bili ključni projekti: dokončanje 
Stolpa strelcev, obnova Kaznilnice, izvedba strelovodnega omrežja in snegolovov ter del v spodnjem lapidariju, I. faza Hribarjeve dvorane, I. faza energetske sanacije – ureditev 
kotlovnice, dokončanje Modre in Bele dvorane, bolj znanih kot Poročni dvorani, ter obnova trakta E1 z dostopnim stopniščem do Muzeja lutk. Na sliki: Modra poročna dvorana.

Foto: Miha Fras

V letu Ljubljane – svetovne prestolnice knjige 2010 je Mestna občina Ljubljana v stavbi na Stritarjevi           ulici, kjer je nekaj časa 
stanoval Primož Trubar, odprla Trubarjevo hišo literature, kakršne ima več svetovnih prestolnic. Za           njen program skrbi  
Mestna knjižnica Ljubljana. Na sliki: častna meščanka pesnica Svetlana Makarovič na literarnem večeru            v Trubarjevi hiši literature.
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Vodilni sodelavci MOL

Pred nami so veliki načrti tako na področju obsežnega kulturno-umetniškega programa, 
turizma kot tudi na investicijskem področju, kjer tudi v prihodnosti ob podpori Mestne 
občine Ljubljana načrtuejmo: ureditev Bastije in obhodne poti, dokončanje Hribarjeve 
dvorane, Vinoteke, Plečnikovih Šanc, Stolbe, garažne hiše, drevoreda in še česa. 
 

 Barbara Hieng Samobor , direktorica 
Mestnega gledališča ljubljanskega: 
Stavba, v kateri že šestdeset let domuje 
Mestno gledališče ljubljansko, leži v sečišču 
diagonal našega mesta, na Čopovi ulici. 
Notranjost hiše smo zadnje čase kar precej 
prenavljali, rečem lahko, da je za nami šest 
let uspešnih in »srečnih« investicijskih 
podvigov.
V skladu z internim strateškim načrtom 
in ob vsebinski ter finančni podpori 
Mestne občine Ljubljana smo adaptirali 
veliko preddverje ter ga funkcionalno 
dopolnili z novim, podaljšanim krožnim 
stopniščem, prenovili smo Malo sceno, 
povečali število požarnih izhodov in uredili 

oba vhoda – službenega in tistega za gledalce. Pri izgradnji panoramskega dvigala, ki je 
gledališke dvorane napravilo dostopne tudi gibalno oviranim ljudem, sta nam pomagala tako 
Ministrstvo za kulturo RS kot Mestna občina Ljubljana. Letos pa si skupaj z vodstvom Mestne 
občine Ljubljana neumorno prizadevamo, da bi kljub vsesplošni krizi prenovili povsem 
dotrajane garderobe. -Na vse te naše skupne dosežke sem zelo ponosna. Izboljšali so varnost, 
dostopnost, funkcionalnost in estetsko vrednost gledaliških prostorov.
 

 Uršula Cetinski , direktorica in 
umetniška vodja SMG: Uspešnost 
mestnih občin navadno merimo po 
kilometrih novih cest in vodovodov, po 
novih parkih in mostovih, po novih ali 
prenovljenih stavbah, kar je seveda več kot 
pomembno za bivanje posameznika in 
skupnosti v mestu, vendar pa bi rada 
opozorila na dejstvo, ki ga ne nihče ne meri, 
pa je bilo zame kot osemletno direktorico 
Slovenskega mladinskega gledališča, ki ga je 
ustanovila Mestna občina Ljubljana, 
izjemno pomembno: spodbujanje 
kolegialnih medčloveških odnosov in 

bdenje naše mestne občine nad delovanjem kulturnih in drugih mestnih zavodov.
Mestna občina Ljubljana z vsakoletnimi revizijami ni spremljala le pravilnosti delovanja 
naših zavodov, ampak je pozorno spremljala tudi naše uspehe in nas nenehno spodbujala 
pri premagovanju novih programskih in poslovnih izzivov. Naše uveljavljanje v tujini pa 
nagrade ustvarjalcev v našem gledališču so župan Janković, podžupani in podžupanje, dr. 
Grilc in mag. Demšičeva kot načelnika za kulturo in drugi sodelavci MOL v imenu naše 
ustanoviteljice vselej pospremili z dopisom pohvale in lepo besedo. To je bila za naš zavod 

pomembna spodbuda, saj je kreativno delovno vzdušje, ki ga je MOL dosledno ustvarjala z 
bdenjem nad rezultati mestnih zavodov, v Sloveniji zelo redko in ga pri svojem dolgoletnem 
delu v kulturi v resnici nisem srečala še nikoli doslej. Pripravljala je različna srečanja, na 
katerih smo zaposleni v mestnih kulturnih in drugih zavodih dobili priložnost, da se 
medsebojno spoznamo, iščemo možnosti povezovanja in sodelovanja. Razvila se je zdrava 
tekmovalnost, kar pomeni, da si vsak za uspeh prizadeva na svojem področju, da uspeh 
doseže na podlagi lastnega dela, in ne na račun koga drugega. 
V času slovesa od Slovenskega mladinskega gledališča se zahvaljujem Mestni občini Ljubljana 
za spodbude našemu gledališču, žal živimo v okolju, kjer je metanje polen pod noge najbolj 
razširjen nacionalni šport, zato je tudi zaradi lepega odnosa ustanoviteljice do našega 
gledališča moje delo v SMG eno izmed najlepših obdobij mojega življenja.
 

 Uroš Korenčan , direktor LGL: V 
Lutkovnem gledališču Ljubljana, kraljestvu 
domišljije, delam od aprila 2011 in samo v 
zadnjih treh letih se je v stavbi na Krekovem 
trgu spremenilo toliko, da težko naštejem 
vse. Gre za majhne, a pomembne korake, 
naštejmo jih nekaj: ● Oder pod zvezdami, 
ki sprejme do 300 gledalcev. V dvorani 
potekajo predstave, koncerti in druge 
kulturne aktivnosti, a tudi zelo pestra 
dejavnost poslovnih dogodkov, ki prinašajo 
našemu gledališču nov vir prihodkov. 
● Knjigarna Zvezdice Zaspanke, edina 
specializirana knjigarna za otroke in mlade v 
skrivnem kotičku naše stavbe – nasproti 
spodnje postaje grajske vzpenjače. V 

knjigarni poleg strokovne literature za področje lutkarstva prodajamo tudi vstopnice, vsak 
teden pa potekajo tudi brezplačne pravljične urice. Tuji turisti, ki jih je vsako leto več, se v 
knjigarni radi ustavijo, saj poleg spominkov tukaj najdejo tudi prevode najpomembnejših 
slovenskih otroških slikanic. ● Slaščičarna Zvezdice Zaspanke v preddverju Velikega odra, 
v kateri starši z otroki posedijo po predstavi in se ob tortici pogovorijo o njej. Slaščičarna 
omogoča večjo odprtost naše hiše, v l. 2013 pa jo je nadgradilo še poletno dogajanje pred 
stavbo – vsako soboto potekajo predstave na Sladkem odru. Pred hišo se je lani pojavil kip 
kenguruja - pitnik, ki odžeja vse mimoidoče, v tem poletju je na pročelju po 30 letih 
domovanja v stavbi zažarel napis, ki označuje, da smo tu, itn. Letošnjo jesen pa se na 
Ljubljanskem gradu obeta odprtje Lutkovnega muzeja.
V zadnjih 3 letih smo povečali število novih in tudi število odigranih predstav, v zadnjih 
4 letih se je obseg prodanih vstopnic povečal kar za dobrih 12 %. Gledališče na svojih 6 
lokacijah »proizvede« več kot 1.000 javnih prireditev in gosti več kot 100.000 obiskovalcev 
letno. Ti kazalci temeljijo na kakovosti našega dela. To dokazuje, da dediščina izza železne 
zavese (javni zavodi s področja kulture), če je profilirana in vodena na sodoben način, lahko 
postane tudi model kulturnega razvoja za prihodnjo Evropo. 

Foto: arhiv MGL

V Mestnem gledališču ljubljanskem so v zadnjih šestih letih adaptirali veliko preddverje ter ga 
funkcionalno dopolnili z novim, podaljšanim krožnim stopniščem, prenovili Malo sceno, povečali 
število požarnih izhodov in uredili oba vhoda – službenega in tistega za gledalce. Zgradili so tudi 
panoramsko dvigalo, ki je gledališke dvorane napravilo dostopne tudi gibalno oviranim ljudem.

Foto: Urska Boljkovac

Na vrhu Lutkovnega gledališča Ljubljana se pne svetel Oder pod zvezdami, ki sprejme 
do 300 obiskovalcev in ga gledališče uspešno trži tudi za najrazličnejše poslovne 
dogodke, s katerimi si zagotavlja nov vir prihodkov.

Foto: Urska Boljkovac

V knjigarni Zvezdice Zaspanke, edini specializirani knjigarni za otroke in mlade v skrivnem kotičku Lutkovnega gledališča 
Ljubljana, poleg strokovne literature za področje lutkarstva prodajajo tudi vstopnice in vsak teden pripravljajo brezplačne 
pravljične urice. Tuji turisti v njej poleg spominkov najdejo tudi prevode najpomembnejših slovenskih otroških slikanic.
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Vodilni sodelavci MOL
 

 Simon Kardum , direktor Kina Šiška: 
Pisalo se je leto 2008 in podarjen mi je bil 
povsem nov eksperiment. Kako zagnati in 
oživiti prazno lupino legendarnega 
šišenskega kina, ki je ubožno sameval in 
čakal na prenovo. Investicija v revitalizacijo 
objekta s spremenjeno vsebino in konceptom 
je po enoletni gradnji in opremljanju in 
seveda z izdatno pomočjo ustanoviteljice 
Mestne občine Ljubljana in njenim glavnim 
podpornikom (in nadzornikom) županom 
Jankovićem stekla in bila uspešno 
zaključena. Bil je to eden svetlih trenutkov za 
Ljubljano in Slovenijo. Ne le otvoritev. Po 
petih letih delovanja, po nič kolikih 
dogodkih, ki so se zvrstili pri nas, v naši 

produkciji pa tudi na drugih prizoriščih, se je Center urbane kulture Kino Šiška vpisal na 
mednarodni zemljevid. Postal je manufaktura prireditev z vseh področij ustvarjanja, 
kreativno leglo inovacij, odprt prostor svobodnih misli in sodelovanja. Brez sijajnega 
kolektiva in profesionalnih zunanjih sodelavcev se seveda ne bi izšlo. Tudi brez podpornikov, 
na čelu z mestnimi odločevalci, in partnerjev ne. Predvsem pa ne brez zvestega občinstva, ki 
k nam prihaja od blizu in daleč. Naslednja petletka je pred nami. Zgodba se še ni končala. 
Umetniška država bo živela do konca in naprej. Šiška rules!
 

 Iztok Kovač , umetniški vodja Centra 
kulture Španski borci: Ob stalni 
podpori Mestne občine Ljubljana so se 
Španski borci v petih sezonah, odkar je ta 
moščanski center kulture prevzel v 
upravljanje Zavod EN-KNAP, uveljavili kot 
prepoznavno domače in mednarodno 
prizorišče sodobnih umetniških praks, še 
posebej sodobnega plesa. Center, ki je bil v 
tem času s sredstvi MOL tudi delno 
obnovljen, predstavlja referenčno 
mednarodno sodobnoplesno produkcijo: od 
najprepoznavnejših, mednarodno 
uveljavljenih in zvezdniških produkcij v 
okviru svojega paradnega konja, 
mednarodnega programa Uvoz-izvoz – med 

več kot 60 gostovanji smo doslej med drugim lahko videli kultne skupine Rosas, Ultima Vez 
in DV8 ter prepoznavna imena, kot so Steve Paxton, Superamas, Wendy Houstoun in Julyen 
Hamilton – do mlajših evropskih talentov in vzhajajočih zvezd, ki se predstavljajo v sklopu 
celoletnega festivala Plesna Vesna (doslej več kot 30 gostovanj različnih avtorjev in skupin). 
Španski borci so postali tudi domicil mednarodnega ansambla za sodobni ples 

EnKnapGroup, ki s svojo kakovostjo, mednarodno uveljavljenostjo in fascinantnim 
repertoarjem del 23 domačih in mednarodnih avtorjev v sedmih letih sodobnemu plesu v 
Sloveniji postavlja nove mejnike. V moščanskem centru kulture se letno odvije več kot 400 
različnih dogodkov, med njimi okrog 150 plesnih in gledaliških predstav, 150 izobraževalnih 
dogodkov, od tega 50 predstav za otroke in mladino, 40 koncertov in različnih drugih 
dogodkov (festivalov, delavnic, razstav, predavanj …), ki jih letno obišče več kot 40.000 
obiskovalcev. - Mestna občina Ljubljana s podporo Centru kulture Španski borci pomaga 
zagotavljati prepotrebno kontinuiteto na področju predstavljanja mednarodne in domače 
produkcije sodobnih uprizoritvenih praks v prestolnici – s poudarkom na tradicionalno 
podhranjenem sodobnem plesu.
 

 Nina Peče Grilc , direktorica JZ 
Kinodvor: Ko je MOL oktobra 2008 
ponovno odprla Kinodvor in ga 
Ljubljani predstavila kot nov 
samostojni javni zavod ter mestni 
kino, so se pomena tega dogodka 
zavedali predvsem filmski 
zanesenjaki in ustvarjalci, ki so tiste 
pomladi ostali pred zaklenjenimi 
vrati kinematografa, še ne dolgo tega 
osrednje slovenske art kinopostaje. A 
že v prvem mandatu novega kina se je 
pokazalo, kako razsežni so 
pravzaprav učinki kakovostnega, k 
publiki usmerjenega in večstranskega 
Kinodvora, ki je kmalu postal »več 

Foto: Dunja Wedam

Osrednja prireditev v okviru letošnjega celoletnega praznovanja 2000-letnice ustanovitve 
Emone je bila prireditev Ave, Emona! na Kongresnem trgu 24. avgusta, ki je navdušila množico 
obiskovalcev in postavila še en pomemben temelj kulturnemu turizmu slovenske prestolnice.

Foto: Urska Boljkovac

V knjigarni Zvezdice Zaspanke, edini specializirani knjigarni za otroke in mlade v skrivnem kotičku Lutkovnega gledališča 
Ljubljana, poleg strokovne literature za področje lutkarstva prodajajo tudi vstopnice in vsak teden pripravljajo brezplačne 
pravljične urice. Tuji turisti v njej poleg spominkov najdejo tudi prevode najpomembnejših slovenskih otroških slikanic.

Foto: Dunja Wedam

 Za več kot uspešen projekt se je izkazala prenova nekdanjega elitnega kina Ljubljanski dvor, pozneje kina Sloge, 
v Kinodvor, usmerjen k publiki, z bogatim programom tudi za otroke Kinobalonom, novim Kinodvoriščem, 
Filmom pod zvezdami na Gradu in na Kongresnem trgu, številnimi delavnicami, pogovori in drugimi dogodki.
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Vodilni sodelavci MOL
kot kino«. Ljubezen do filma smo iz kinodvorane prenesli na druga mestna prizorišča in ob 
pomoči partnerskih sodelovanj ustvarili »kino pod zvezdami« na Ljubljanskem gradu in 
na Kongresnem trgu. V letu 2013 in 2014 smo kinu in filmu posvetili Leto kina. Tako 
praznujemo 90-letnico kina, kjer je od leta 1923 deloval elitni Ljubljanski dvor, pozneje 
kino Sloga. Mestni zavod je z njim bogatejši za obširen arhiv o svoji preteklosti, Ljubljana 
pa je dobila svoj prvi Kinozemljevid, na katerem je več kot 70 kinoprizorišč v vsej 
kinematografski zgodovini našega mesta. Kinodvor vsako leto širi svoja občinstva, na tem 
temelju pa je zasnovan tudi filmski in kulturno-umetniški program. Zanj smo prejeli 
evropsko nagrado za Kinobalon – najboljši program za otroke in mlade v mednarodni 
mreži Europa Cinemas, ki združuje več kot 3000 kinematografov v 69 državah po vsem 
svetu. Kinodvor v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana razvija načrt za nov mestni 
minipleks, ki bi Ljubljani prinesel več dvoran za raznolik in kakovosten filmski program 
ter boljšo alternativo v kinonavadah mladih generacij. - Mestu, predvsem pa županu in 
njegovi kulturniški ekipi – hvala za drznost in zaupanje, da je mogoče!
 

 Mag. Miran Gajšek , vodja 
Oddelka za urejanje 
prostora: OPN – strateški del in 
izvedbeni del sta skupaj z okoljskim 
poročilom brez dvoma 
najpomembnejša dokumenta 
področja urejanja prostora; dejstvo 
je tudi, da smo julija 2010 sprejeta 
dokumenta (OPN MOL SD in ID) 
enkrat že spremenili in dopolnili, v 
drugo pa Oddelek za urejanje 
prostora zopet vodi postopek 
sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta. To pomeni 
naslednje: strokovno korektno, 
postopkovno pravilno in v skladu z 

veljavno zakonodajo pripravljena in sprejeta temeljna prostorska dokumentacija je v 
razmerah izjemno težkega usklajevanja javnih in zasebnih interesov na eni strani ter 
interesov posamičnih resorjev na drugi strani brez dvoma dosežek. Kot drugo je 
pomembno poudariti nadaljevanje dobre urbanistične prakse v Ljubljani, ki se je v smislu 
sodobnega urbanizma 20. stoletja začela že pri urbanističnem natečaju po potresu 1896; 
načrt Maksa Fabianija je z načrtovanjem nove krožne ceste, novih ulic s pogledom na 
Grad, novih javnih prostorov (na primer Miklošičev park) vsekakor pomenilo prelom s 
tradicijo raščenega mesta in katastrskega urbanizma ter začelo nadgrajevati vlogo, pomen 
in identiteto Ljubljane. Konec koncev pomeni tudi to, da množice interesov posameznikov 
nismo mogli upoštevati. 
Stalno spreminjanje oziroma dopolnjevanje plana pomeni, da je prostorsko načrtovanje 
stalen proces. Nikoli ne moremo narediti takšnega plana, ki bi upošteval prav vse javne, 
zasebne in sektorske interese. Prostorski plan mora opredeliti čvrsto zgrajeno mesto, 
funkcionalno mesto, lepo mesto in mesto, ki v polni meri izraža identiteto, karakter, 
pomen Mestne občine Ljubljana kot osnovne enote lokalne skupnosti, Ljubljane kot 
vodilnega mesta v Ljubljanski urbani regiji, glavnega mesta države – Republike Slovenije, 
pomembnega evropskega glavnega mesta na stičišču štirih evropskih makroregij 
(Alpe, centralna Evropa, JV Evropa, Sredozemlje) in dveh jedrnih evropskih prometnih 
koridorjev (Mediteranski in Baltik – Jadran). 
 

 Nataša Jazbinšek Seršen , 
vodja Oddelka za varstvo 
okolja: Ob naravnih danostih (tri 
četrtine območja zavzemajo zelene 
površine, pod mestom so bogate 
zaloge podzemne vode, ki so edini 
vir za oskrbo s pitno vodo) si v 
Mestni upravi nenehno 
prizadevamo zagotavljati visoko 
kakovost bivanja, čisto in zdravo 
okolje ter ob tem ohranjati naravo z 
edinstveno biotsko raznovrstnostjo. 
Pomemben okoljski ukrep so 
prizadevanja, da degradirana 
območja spremenimo v nove zelene 
parkovne ureditve. Pred letošnjim 

poletjem smo vzpostavili Park Rakova jelša. Degradirano območje smo očistili, ozelenili, 
vzpostavili poti ter ga opremili z urbano opremo. Prijazno površino za najmlajše z igralno 
potjo iz naravnih materialov smo vzpostavili ob vznožju Rožnika ob Vodnikovi cesti. 

Foto: Dunja Wedam
V okviru projekta Ljubljana – moje mesto je bila v zadnjih dveh mandatih prenovljena vrsta tehnološko najzahtevnejših fasad na Slovenski cesti, 
ki se ji je kot glavni mestni ulici v posebnem projektu posvetil podžupan prof. Janez Koželj, na Prešernovi cesti (na sliki), Mestnem trgu, Dvornem 
trgu in v drugih predelih širšega mestnega središča.

Foto: Dunja Wedam

Posebno mesto med novimi pridobitvami ima povezava med Roško in Njegoševo po 
dvonivojskem Fabianijevem mostu, ki sklepa notranji prometni obroč in uresničuje vizijo 
Ljubljane 2025 z nastavkom za bodoče ureditve Cukrarne, Njegoševe in Šmartinskega 
podvoza. Most je inženirsko zelo zahteven objekt s posodobljenim vodenjem prometa, 
ki sledi novi mestni prometni politiki.
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Vodilni sodelavci MOL
Uredili smo dve vzorčni vrtičkarski območji (Štepanja vas in Dravlje), razširili vrtičkarsko 
območje na Ježici, dejavnost pa bomo širili tudi v prihodnje. Še naprej bomo spodbujali 
ekološko in integrirano pridelavo, predvsem v okviru razvoja podeželja. 
Z veseljem ugotavljamo, da je v naravi vse manj črnih odlagališč odpadkov. V zadnjih 5 
letih smo odstranili skoraj 90.000 ton gradbenih ter 600 ton azbestnih odpadkov ter v 
okviru projekta zamenjave kritin s šol in vrtcev odstranili dodatnih 700 ton azbesta.
Sanirali smo ribnik Tivoli ter sonaravno uredili njegove brežine in izvedli številne manjše, 
a nič manj pomembne ukrepe. V okviru izdelave atlasa ptic smo popisali 161 vrst, od tega 
kar 86 z rdečega seznama ogroženih vrst. Uspešno smo se lotili odstranjevanja tujerodnih 
rastlinskih vrst, predvsem zdravju škodljive ambrozije. Skrb za okolje je vpeta v vse pore 
delovanja mestne uprave in javnih podjetij, zato se okoljski kazalniki nenehno izboljšujejo, 
in ta cilj bomo zasledovali tudi v prihodnje. 
 

 Darja Lesjak , vodja Službe za 
razvojne projekte in 
investicije: Vsako jutro sem na 
poti v službo vesela, da lahko 
navdih za naloge, ki me čakajo, 
črpam tudi iz uspešno izvedenih 
projektov mesta, ki me spremljajo 
na poti od doma do Kresije. Na 
začetku poti me pogled na desno 
spomni na povezovalno cesto 
»Mivka« med Opekarsko in 
Barjansko, pogled na Ljubljanico pa 
na Hladnikovo brv na Špici in 
ureditev tega območja. Čez 50 
metrov me pričaka prestavljeni 
Hradeckega most, ko prečkam 

Zoisovo cesto pa prenovljena Breg in Kongresni trg s parkirno hišo, nova Ribja brv, 
prenovljeni Wolfova, Tromostovje, Stritarjeva, na drugi strani reke prenovljeno 
Petkovškovo nabrežje, v nadaljevanju Mesarski most in naprej, sicer pogledu skriti, Žitna 
brv, most Njegoševa–Roška, Lipičeva brv … 
Projektov je veliko, vsak je na svoj način pomemben za okolje, kjer je umeščen, za 
uporabnike, za Ljubljano. In vsi so mi pri srcu; od vodovoda na Cankarjev vrh do 
ureditve Koseškega bajerja, obnovljeni vrtci, novi parki, mostovi, brvi, ceste s komunalno 
infrastrukturo … Posebno mesto med novimi pridobitvami pa ima povezava med Roško 
in Njegoševo – Fabianijev most. Zakaj? Ker je del uresničevanja vizije za Ljubljano in 
Fabianijevih načrtov, nastavek za bodoče ureditve Cukrarne, Njegoševe in Šmartinskega 
podvoza, inženirsko zelo zahteven objekt, ima posodobljeno vodenje prometa, ki sledi 
novi prometni politiki mesta, je dokaz o premaganih ovirah, kot so stečaj izvajalca, 
pritožb na gradbeno dovoljenje in polemike o prometni ureditvi mostu, je izpričano 
odporen na visoke vode, je izkaz timskega dela v naši službi in dobrega sodelovanja z 
drugimi oddelki Mestne uprave in ne nazadnje, je lep. 

 
 David Polutnik , vodja Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in promet: 
Ljubljana je v zadnjih letih doživela 
korenito preobrazbo v sodobno, trajnostno 
naravnano prestolnico, tudi zaradi 
številnih prenovljenih površin, ki so 
bistveno izboljšale kvaliteto življenja v 
mestu; v novi podobi se tako, med drugimi, 
bohotijo Petkovškovo nabrežje, Novi trg, 
Mestni trg, Stari trg, Gornji trg, Prešernov 
trg, Kongresni trg, Čopova ulica in 
Cankarjevo nabrežje z novo jekleno Ribjo 
brvjo, ki je nadomestila staro leseno brv. 
Mestu je dal povsem novo podobo 
prenovljeni Trg republike. Doslej s 

pločevino zasičena ploščad, je, tako kot si je že v 60. letih prejšnjega stoletja zamislil arhitekt 
Edvard Ravnikar, postala z novimi tlaki (kar milijon kock so delavci položili na ploščad) urejen 
osrednji mestni in državni trg. 
Eden od projektov, na katerega smo lahko upravičeno ponosni, je Bicike(LJ). Z njim se je 
Ljubljana pridružila številnim svetovnim metropolam, ki se ponašajo s podobnim sistemom 
alternativnega javnega prevoza, a je naš Bicike(LJ) edini sistem, kjer si izposojo mestnega kolesa 
zagotovite z mestno kartico urbano. V sistem se je že v prvih dneh zbiranja prijav registriralo več 
kot 1000 ljudi, danes ima že skoraj 60.000 uporabnikov, opravljenih pa je bilo več kot 2 milijona 
voženj.
V zadnjih letih smo naredili tudi velik premik v komunalnem urejanju, zato smo lahko 
ponosni, da nam je, med drugim, uspelo urediti območje Vevče–Slape ter nenazadnje Ižansko 
cesto od odcepa za Mateno do križišča s Črno vasjo, nadaljevanje do Jurčkove ceste pa je že 
v fazi projektiranja. Prizadevamo si, da svoje naloge kolikor mogoče udejanjamo strokovno 
in kvalitetno, kar nas bo vodilo tudi pri prihodnjih nalogah: od prenove Slovenske ceste, 
komunalne ureditve Rakove jelše, Litijske in Hrušice, izgradnje vodovodov, izvajanju prometne 
politike ter pri drugih »manjših« ureditvah, ki še kako vplivajo na življenje meščank in 
meščanov v glavnem mestu.
 

 Mag. Liljana Madjar , direktorica 
RRA LUR: 

Razvoj Ljubljanske urbane regije 
omogočamo z uspešnim črpanjem 
evropskih sredstev. V zadnjih osmih 
letih so bile sprejete pomembne 
strateške razvojne odločitve, ki so vodile 
LUR v smeri trajnostnega razvoja in 
doseganja pametne rasti z intenzivnim 
spodbujanjem razvoja podpornih okolij 
ter mehanizmov za interdisciplinarno 
sodelovanje gospodarstva in 
raziskovalnih ter izobraževalnih institucij. 

Foto: Dunja Wedam
V okviru projekta Ljubljana – moje mesto je bila v zadnjih dveh mandatih prenovljena vrsta tehnološko najzahtevnejših fasad na Slovenski cesti, 
ki se ji je kot glavni mestni ulici v posebnem projektu posvetil podžupan prof. Janez Koželj, na Prešernovi cesti (na sliki), Mestnem trgu, Dvornem 
trgu in v drugih predelih širšega mestnega središča.

Foto: Dunja Wedam

V zaledju Vodnikove ceste nasproti bolnišnice Petra Držaja so bile letos na novo urejene zelene površine in igralna pot, sestavljena iz desetih 
postaj, povezanih v gibalno, čutno, likovno in prostorsko doživetje.
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Za uresničevanje omenjenih strateških odločitev smo, v sodelovanju z občinami in drugimi 
deležniki, uspešno realizirali prek 20 projektov, sofinanciranih s sredstvi UE, 10 izmed njih je 
trenutno še v teku.
Najpomembnejša so zagotovo vzpostavitev mreže zbirnih središč P+R, Parkiraj in 
prestopi, ki je ena prednostnih nalog krepitve javnega potniškega prometa in vzpostavljanja 
trajnostne mobilnosti v LUR. Uspešna kandidatura na razpisih za sofinanciranje izgradnje 
zbirnih središč P+R s sredstvi EU bo v Ljubljani omogočila širitev P+R na Dolgem mostu in 
izgradnjo P+R Barje, v regiji pa bodo predvidoma v letih 2014 in 2015 zaživela še štiri P+R 
središča.
Ustanovitev Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), za katerega smo prejeli 
nacionalno priznanje za odličnost v spodbujanju podjetništva, je bila ključen korak 
za povezovanje gospodarstva in kreativne industrije, rezultat pa vzpostavitev uspešnih 
poslovnih verig. Zelo zadovoljni smo tudi s projektom spodbujanja podjetništva med 
mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visokošolsko izobrazbo ter pri spodbujanju novih delovnih 
mest. V okviru projekta Podjetno v svet podjetništva smo pri uresničevanju podjetniških 
idej pomagali več kot 30 mladim. Ponosni smo lahko tudi na projekt Regijska štipendijska 
shema, prek katerega spodbujamo povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere 
za razvojne potrebe ter perspektivne poklice v naši regiji. V okviru programa se je po uspešno 
zaključenem šolanju zaposlilo 33 naših štipendistov. 
 

 Mag. Iztok Lesjak , direktor 
Tehnološkega parka 
Ljubljana: V kolektivu 
Tehnološkega parka Ljubljana smo 
vzpostavili podjetniško središče – 
živahno podjetniško in inovativno 
mesto v malem na Brdu, ki trenutno 
združuje 281 podjetij z visoko dodano 
vrednostjo. V letošnjem letu smo k 
sedmim poslovnim objektom 
oddali še enega. Poleg podjetij so pri 
nas nastanjeni še ARNES, centri 
odličnosti, depoji Mestnega muzeja, 
regionalna agencija, pošta, banka, 
ponudniki zdravstvenih storitev … 
Območje bomo obogatili tudi z 

vrtcem za najmlajše meščane. Jedro aktivnosti kolektiva pa ostaja oblikovanje in 
zagotavljanje pomoči za vstop na podjetniško pot, za pospešen zagon ter za globalno rast 
podjetij. V sodelovanju s strateškimi partnerji smo vzpostavili Iniciativo Start:up Slovenia 
in oblikovali sodobne programe za spodbujanje podjetništva. Posebno pozornost namenjamo 
spodbujanju podjetništva med mladimi, tako je program Start:up Geek House za razvoj 
podjetniške ideje uspešno končalo 29 mladih podjetniških ekip. Treh Start:up vikendov za 
preverjanje podjetniških idej se je udeležilo 209 študentov z 49 poslovnimi idejami. V 
co-working kreativnih prostorih se dnevno srečuje in ustvarja do 20 mladih podjetniških 
ekip in talentov. Hiter in globalni prodor podjetij zagotavljamo s programom Go:Global 
Slovenia, ki ga je uspešno zaključilo 34 podjetnikov. Pri usposabljanju podjetnikov sodelujemo 
z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, z Javnim stanovanjskim 
skladom MOL pa zagotavljamo stanovanjsko namestitev za mlade podjetnike, ki želijo 
podjetniško pot ustvariti v naši prestolnici. S svojimi programi želimo ohraniti podjetniški 
potencial v regiji, a hkrati privabiti tudi tuje podjetnike, da bomo zagotovili dotok novih idej 
in dodaten zagon podjetniške dejavnosti v Osrednjeslovenski regiji.

 
 Mag. Iztok Bricl , direktor 
Gospodarskega razstavišča: S 
kadrovsko-organizacijskimi 
potezami smo ob tradicionalnih 
sejmih v naši organizaciji razvijali 
kongresno dejavnost in dogodke. 
Gostili smo svetovne potujoče 
razstave z izjemnim obiskom: 
Razgaljena telesa, Genij – da Vinci in 
Možgani – zgodba od znotraj. 
Gospodarsko razstavišče je družabna 
točka za številne zabavne prireditve, 
od koncertov sodobne elektronske 
glasbe do sprejemov, predstavitev ipd. 
Pohištvenemu, graditeljskemu, 
turističnemu ter sejmu za zdrav 

življenjski slog smo dodali še Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem in obujeno prireditev Vino 
Ljubljana – mednarodno ocenjevanje vin ter vinski sejem. 
V zadnjih letih smo pridobili članstvo v pomembnih mednarodnih organizacijah, ki 
združujejo sejmarje in druge odločilne akterje v industriji srečanj. Postali smo prepoznaven 
center za odmevne mednarodne kongrese, kot so Avtoimunost, Svetovna skavtska 
konferenca, Kongres evropskega združenja agrarnih ekonomistov, letna konferenca 
največjega britanskega turističnega združenja ABTA, ki privabijo v Ljubljano tudi več 
kot 1500 udeležencev. Razstavišče je dobilo sodoben označevalni sistem po dvoranah in 
zunanjih površinah. Od 2012 je prenovljeni paviljon Jurček glavni vhod na naše prireditve 
z blagajnami, recepcijo in novinarskim središčem. V obeh etažah je vse dni v tednu odprta 
pivnica Paviljon, zgoraj kot kavarna, spodaj kot restavracija. Na ploščadi ob Dunajski 
prenavljamo stolp, ki bo z dvema LED zaslonoma služil oglaševanju. Za razstaviščem 
načrtujemo garažno hišo s sodobno večnamensko dvorano, da bi se izognili prometni gneči 
in prostorski stiski na naših največjih prireditvah. GRemo naprej: 365 dogodkom naproti! 
 

 Mag. Robert Kus , vodja 
Oddelka za zaščito, reševanje 
in civilno obrambo: 
Zagotavljanje hitre in učinkovite 
reševalne storitve ljudem na 
območju MOL je naše temeljno 
poslanstvo. Celoten mandat smo to 
poslanstvo uresničevali z 
usklajevanjem vseh sodelujočih v 
sistemu zaščite, reševanja in pomoči 
(ZRP) v naši občini, z zagotavljanjem 
usposabljanja za vse sodelujoče in z 
nakupi reševalne in druge opreme. 
Tako smo v tem obdobju na področju 
investicij v gasilska vozila, gasilsko 

Foto: 

V Četrtni skupnosti Polje je bilo v zadnjem mandatu obnovljenih devet cest s komunalno 
infrastrukturo, med njimi tudi Rjava cesta, ki je tamkajšnjim stanovalcem zelo polepšala 
vsakdanje življenje.

Foto: arhiv GBL

Inovativno vozilo za ekološka posredovanja, ki ima prostor za vodenje intervencije z vso opremo        za detekcijo, komunikacijo, opremo za jemanje 
vzorcev, podatkovno bazo in vremensko postajo. Velika prednost vozila so prevozni vozički z vso        potrebno opremo,  novost pa plinotesne obleke  
s sistemom notranjega prezračevanja, ki deluje v povezavi z mobilno banko zraka, in celotna       oprema za dekontaminacijo.
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Vodilni sodelavci MOL
opremo in orodja namenili 7.430.000 €, v opremo preostalih služb in nastanitvene rezerve 
1.100.000 €, za zagotavljanje delovanja prostovoljnega gasilstva (usposabljanja, operativne 
delo, nadomestila osebnih dohodkov v času intervencij, zavarovanja in zdravniški pregledi) 
4.029.000 €, za usposabljanja pa 517.000 €. V tem obdobju smo usposobili 4748 pripadnikov 
ZRP in vsako leto zavarovali (nezgodno, pokojninsko) od 842 do 849 pripadnikov ZRP 
(skupaj 6765 pripadnikov). Veliko energije smo tudi vložili v usklajevanje delovanja ob 
nesrečah vseh v sistemu ZRP (načrti ZR, informatizacija).    
Seveda denar brez srčnosti vseh ljudi, ki sodelujemo v našem sistemu, ne bi pomenil nič. 
Nesreče, ki jih v tem obdobju na območju naše občine ni bilo malo (letno so naši reševalci 
opravili v povprečju 1700 intervencij, v vseh teh letih pa nad 24.000), so nas še bolj povezale. 
Z mnogimi smo postali tovariši in prijatelji. Vse nesreče so pokazale (naj omenim le dve 
največji – poplave 2010, žled ter poplave 2014), da sistem ZRP deluje tudi takrat, ko je najteže. 
Reševali smo življenja in lastnino, zagotavljali pogoje za življenje in finančna sredstva za 
odpravo posledic nesreč. Prizadevnost, požrtvovalnost, tovarištvo, solidarnost, zanesljivost, 
skrbnost, nesebičnost, odgovornost, strokovnost so vrline in vrednote, ki jih ljudje v sistemu 
ZRP upoštevajo, zagovarjajo in predstavljajo. Sistem zato ne more zatajiti in biti neuspešen. 
Pomagati vsem, vedno in učinkovito so dosežki, na katere sem ponosen. - V bližnji 
prihodnosti bomo vsi skupaj zagotovili na južnem delu mesta izpostavo Gasilske brigade 
Ljubljana (GBL), v glavni postaji (Vojkova cesta) pa prostorsko združili GBL, Gasilsko zvezo 
Ljubljana in Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
 

 Tomaž Kučič , poveljnik GBL: V 
Gasilski brigadi Ljubljana z 
zadovoljstvom poudarjamo dosežene 
cilje v preteklem obdobju, saj nazorno 
kažejo na uspešnost in učinkovitost 
službe z vsemi zaposlenimi v brigadi. 
Uspešno je bil izveden nakup 
inovativnega vozila za ekološka 
posredovanja, pri katerem je priprava 
specifikacije opreme za vozilo trajala 
nekaj mesecev. Vozilo ima prostor za 
vodenje intervencije, kjer je zbrana 
vsa oprema za detekcijo, 
komunikacijo, oprema za jemanje 
vzorcev, podatkovna baza, 
vremenska postaja itd. Vodja lahko v 

tem zaprtem prostoru v miru analizira stanje in sprejema odločitve. Velika prednost je 
uporaba prevoznih vozičkov z vso potrebno opremo. V njih ni več nabiranja in kompletiranja 
posameznih kosov opreme, ni je potrebno nositi, ker se vozi, ni odvečnega prehajanja med 
posameznimi conami. Novost so plinotesne obleke s sistemom notranjega prezračevanja, ki 
deluje v povezavi z mobilno banko zraka. Ta služi tudi kot dodatna oskrba uporabnikov s 
stisnjenim zrakom. Novost je tudi celotna oprema za dekontaminacijo, ki je prej nismo imeli. 
Vrednost tega projekta je v celoti znašala 614.000 €.
Z urejanjem prometne problematike in omejevanjem avtomobilskega prometa v mestnem 
središču se je v času županovanja Zorana Jankovića izboljšala dostopnost intervencijskih 

vozil do kritičnih točk v ožjem središču mesta. Poteka tudi urejanje problematike divjega 
vrtičkarstva in odlaganja odpadkov. Po ureditvi nekaterih standardnih »nevralgičnih 
točk« na območju Žal, vzhodno od Vojkove ceste, industrijske cone Šiška in drugih 
je v štirih letih število intervencij gasilske službe ob požarih lop, drvarnic, barak, 
komunalnih zabojnikov pa tudi obdelovalnih površin padlo skoraj za 50 odstotkov.
Čeprav v Sloveniji standardi požarnega in zdravstvenega reševalnega pokrivanja še niso 
uveljavljeni, je bil v Občinskem prostorskem načrtu upoštevan predvideni oz. želeni dostopni 
čas – to je čas prihoda prve gasilske ekipe na kraj dogodka, zato bo treba v lokalni javni 
gasilski službi vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. S tem 
bo ta obvezna storitev lokalne skupnosti za prebivalce, obiskovalce in investitorje skladna 
s sedanjim urbanim stanjem in predvidenim razvojem mesta. Postavitev prve dodatne 
postaje s poklicnimi gasilci – izpostave GBL v južnem delu mesta – bo zato v prihodnje ena 
prednostnih nalog na našem področju.
 

 Mag. Andrej Orač , vodja 
Mestnega redarstva: Mestno 
redarstvo je tik pred svojo 22-letnico 
obstoja. Izzivi in razvoj te službe niso 
bili nikdar večji kot v času 
županovanja Zorana Jankovića. 
Čeprav so redarstva načeloma 
zasnovana kot represivni organi, pa 
ob podpori župana tovrstno 
dojemanje počasi vendarle 
spreminjamo. Pričeli smo z vrsto 
programov in aktivnosti, ki so 
netipične za običajno pojmovanje 
delovanja redarstev. Izvajamo 
namreč sprejeto Strategijo v skupnost 
usmerjenega dela Mestnega 

redarstva. Vodje četrtnih okolišev proaktivno sodelujejo z občani pri zaznavi težav in 
njihovem reševanju, še preden postanejo varnostni problem, ki bi zahteval represivno 
ukrepanje. Patrulje redarjev so opremljene tudi z avtomatskimi defibrilatorji, ki se 
uporabljajo ob srčnem zastoju. Redarji znanje o njihovi uporabi redno obnavljajo in 
nadgrajujejo. Tovrstne naprave so namreč najbolj potrebne tam, kjer so redarske patrulje – 
med ljudmi. Spremenjena vloga Mestnega redarstva se kaže tudi ob množičnih prireditvah v 
Ljubljani. Redarji ob teh priložnostih usmerjajo promet, podajajo informacije o parkirnih 
mestih v bližini in samo s svojo navzočnostjo delujejo preventivno, tako da do kršitev sploh 
ne prihaja. Dober primer za tak način delovanja je denimo pohod Pot ob žici, prispevek 
Mestnega redarstva ni ostal neopažen niti ob izvedbi Evropskega prvenstva v košarki, kjer je 
bilo zaradi preventivnega dela redarjev število represivnih ukrepov resnično minimalno. S 
sodelovanjem na dogodkih, ki jih organizirajo šole in vrtci, poskušamo pri malčkih in 
otrocih spodbuditi občutek, da so mestni redarji ljudje, ki jim lahko zaupajo in jim bodo ob 
težavah priskočili na pomoč. Zavedamo se, da je pridobivanje zaupanja ter partnerski odnos z 
občani nedokončan proces, ki terja vztrajnost. Mestno redarstvo je na tovrstne izzive v 
prihodnosti dobro pripravljeno in se jih veseli.

Foto: arhiv GBL

Inovativno vozilo za ekološka posredovanja, ki ima prostor za vodenje intervencije z vso opremo        za detekcijo, komunikacijo, opremo za jemanje 
vzorcev, podatkovno bazo in vremensko postajo. Velika prednost vozila so prevozni vozički z vso        potrebno opremo,  novost pa plinotesne obleke  
s sistemom notranjega prezračevanja, ki deluje v povezavi z mobilno banko zraka, in celotna       oprema za dekontaminacijo.

Foto: 

Letošnji žled je povzročil veliko škode tudi v Mestni občini Ljubljana. V začetku februarja so gasilci v več kot tisoč posredovanjih dan in 
noč odstranjevali posledice katastrofe, v nekaj tednih pa so mestne službe sistematično očistile prizadete predele mesta. 
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 Zdenka Grozde , direktorica 
Javnega holdinga Ljubljana: 
Zadnja leta je Javni Holding Ljubljana 
in povezana javna podjetja 
zaznamovala najobširnejša 
reorganizacija od ustanovitve. Z 
veliko poguma in zagnanosti nam je 
v kratkem času osmih mesecev 
uspelo vzpostaviti strateški holding, 
največjo strokovno bazo, ki je 
vsakodnevno v podporo tako javnim 
podjetjem kot meščanom. Strateški 
pristop nam omogoča usklajevanje 
poslovnih odločitev, ki sledijo 
potrebam razvoja in zdravega okolja, 
hkrati pa dvigajo zadovoljstvo 

meščanov, ki jih s svojimi storitvami dnevno nemoteno oskrbujejo javna podjetja. Poslovne 
procese smo podprli s sodobnim poslovno-informacijskim sistemom. 
Z vzpostavitvijo strateškega holdinga in združevanjem podpornih služb povezanih javnih 
podjetij smo posledično dosegli učinkovitost, povečali strokovnost ter racionalizacijo 
poslovanja, predvsem pri stroških dela, kjer smo dosegli velik prihranek. Javnim podjetjem 
smo od leta 2010 do leta 2013 prihranili več kot 2,5 mio evrov. Ob zaključku poslovnega leta 
2013 pa smo izredno ponosni tudi na poslovni izid, saj so prvič v zgodovini Javnega Holdinga 
vsa javna podjetja v skupini poslovala pozitivno. 
Kot vodja skupine Enotna mestna kartica sem še posebej ponosna na urbano, saj so jo 
uporabniki dobro sprejeli. Skupaj smo nadgrajevali sistem, ki je danes vzor tovrstnim 
sistemom v tujini, saj smo januarja letos v Londonu na svetovnem tekmovanju MasterCard 
plačilni sistemi v prometu v kategoriji Najuspešnejši plačilni sistemi na mobilnih telefonih z 
aplikacijo Urbana osvojili odlično prvo mesto. 
Enotna mestna kartica je omogočila tudi uvedbo integriranega prometa, ki uporabnikom 
iz okolice Ljubljane omogoča dostopnejši javni prevoz in s tem manj voženj z osebnimi 
avtomobili, kar je nedvomno izredno koristno za okolje. Na področju okolja je veliko 
narejenega tudi s širitvijo mreže za daljinsko ogrevanje, dvigom ločeno zbranih odpadkov 
in vodenjem projektov za izboljšavo infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in odvajanje 
odpadne vode. Prav na tem področju si prizadevamo, da bi uspeli od države prejeti zeleno luč 
za koriščenje evropskih sredstev, ki bi omogočila začetek dveh za okolje izredno pomembnih 
projektov: nadgradnjo Centralne čistilne naprave in gradnjo povezovalnega kanala C0 za 
odpadno vodo, ki je projekt treh občin. Z naše strani je pripravljeno vse, da v teh projektih 
črpamo evropska sredstva in prispevamo velik delež k čistejšemu okolju naših naslednikov. 
V prihodnosti bomo nadaljevali proces racionalizacije z uvedbo enotnega poslovno- 
informacijskega sistema tudi v temeljne procese vseh javnih podjetij.

 
 Krištof Mlakar , direktor JP 
Vodovod-Kanalizacija: Dosežki 
zadnjih osmih let so rezultat 
zavzetega dela strokovnjakov družbe 
in tesnega sodelovanja tako s 
sodelavci v skupini Javnega Holdinga 
kot tudi sodelavci Mestne občine 
Ljubljana. Skupni razvojni projekti so 
vodeni in izvajani strokovno, 
učinkovito, v dobrobit meščanov, 
obiskovalcev in drugih uporabnikov 
javnih storitev. V tem času smo 
komunalno opremljali središče mesta 
(obnove vodovodov na Čopovi ulici, 
Kongresnem trgu, Gornjem trgu), 
področja zunaj ožjega središča 

(Rudnik, Brod, Brdo, Novo Polje, Vevče, Slape, Rakova jelša) in področja zunaj urbanega dela 
mesta (Sela pri Pancah, Ravno Brdo). Veliko delo je opravljeno pri razvojnih projektih, ki so 
očem meščanov skriti. V letu 2011 smo uspešno zaključili kohezijski projekt, v okviru 
katerega so bili na kanalizacijskem sistemu zgrajeni trije zadrževalni bazeni in zbiralnika, s 
tem pa pomembno izboljšana kakovost reke Ljubljanice. Pri infrastrukturnih projektih je 
potrebnih veliko opravil, še preden zabrnijo gradbeni stroji. Tako se s polnim zaupanjem 
oziram na projekte velikega obsega, ki so z naše strani že pripravljeni in s katerimi bomo 
uredili odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ljubljanskega polja in Barja. Uredili 
bomo povezovalni kanal, ki bo odpadne vode iz primestnih naselij ob reki Savi pripeljal do 
Centralne čistilne naprave Ljubljana, ki pa bo nadgrajena s sodobnimi tehnologijami čiščenja 
odpadne vode. V okviru projekta Krajinskega parka Ljubljansko barje bodo s kanalizacijo 
opremljena naselja na jugu mesta, zaključujemo pa tudi pripravo dokumentacije za izgradnjo 
kanalizacije v Tacnu in Zgornjih Gameljnah. - V preteklem obdobju so se nam pridružili tako 
strokovna javnost kot tudi uporabniki pri še eni pobudi – pri skrbi za pitno vodo kot javno 
dobrino. »Voda je človekova pravica in naj bo dostopna vsem državljanom«, je bil naš poziv. 
 

 Janko Kramžar , direktor JP 
Snaga: Ljubljana je po podatkih 
organizacije Evropa brez odpadkov 
(Zero Waste Europe) evropska 
prestolnica z največjim deležem 
recikliranih odpadkov. Zelo resno in 
odgovorno smo se lotili iskanja 
odgovora na vprašanje, kako lahko 
postanemo družba recikliranja in 
družba odgovornih potrošnikov, ki 
ne zapravlja dragocenih virov in se 
usmerja v ponovno uporabo. Mestna 
občina se je zato odločila za 
sprejetje načrta Evropa brez 
odpadkov in Ljubljana bo tako 
postala prva prestolnica EU v tej 

evropski mreži lokalnih skupnosti. 

Foto: arhiv Snaga

Po dolgih letih truda se je začela gradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO 
Ljubljana), ki je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi. Projekt vodi JP Snaga, gre 
pa za najboljši in najsodobnejši sistem predelave odpadkov v Sloveniji. Center, ki bo s poskusnim 
obratovanjem začel konec leta 2015, bo uredil problematiko ravnanja z odpadki za tretjino 
Slovenije oz. za 700 tisoč državljanov.

Foto: Dunja Wedam

Mestna občina Ljubljana edina v Sloveniji odpadke v središču mesta zbira v podzemnih 
zbiralnicah. Trenutno jih deluje 50, v načrtu jih še vsaj 25. Podzemne zbiralnice odpadkov prinašajo 
večjo urejenost ulic, večjo prometno varnost, lažje odlaganje odpadkov za otroke, starejše in 
invalide, manj hrupa ob prevzemanju odpadkov, manj neprijetnega vonja ter manj vandalizma.

Foto: Dunja Wedam

Del odlagalnih površin na Barju je prekrilo igrišče za golf.
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Vodilni sodelavci MOL
Na poti k temu cilju bomo okrepili preprečevanje, ponovno uporabo in recikliranje odpadkov 
ter kar najbolj zmanjšali odpadke za odlaganje in energetsko izrabo. Načrt namreč pomeni 
nič odpadkov za odlagališča in sežigalnice. 
V MOL bomo do leta 2025 zbrali najmanj tri četrtine ločeno zbranih odpadkov (ta delež 
zadnja leta stalno narašča: trenutno se giblje pri okoli 60 odstotkih, lani je dosegel 54, 
predlanskim pa 45 odstotkov), manj kot 60 kilogramov preostanka odpadkov na prebivalca 
(lani 130, predlanskim 166 kilogramov) in odložili manj kot 30 kilogramov na prebivalca. 
Edini v Sloveniji odpadke v središču mesta zbiramo v podzemnih zbiralnicah – trenutno 
jih deluje 50, načrtujemo jih še vsaj 25. Podzemne zbiralnice odpadkov prinašajo številne 
koristi – najpomembnejše so večja urejenost ulice, večja prometna varnost, lažje odlaganje 
odpadkov za otroke, starejše in invalide (zaradi ustreznejše višine odlagalnih odprtin), manj 
hrupa ob prevzemanju odpadkov, manj neprijetnega vonja ter manj vandalizma. 
Po dolgih letih truda se je začela gradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO 
Ljubljana), ki je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi. Projekt vodi Snaga, 
gre pa za najboljši in najsodobnejši sistem predelave odpadkov v Sloveniji. Center, ki bo s 
poskusnim obratovanjem začel konec leta 2015, bo uredil problematiko ravnanja z odpadki 
za tretjino Slovenije oziroma za 700 tisoč državljanov. Poleg vseh dobrobiti je RCERO 
Ljubljana tudi primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin ter 
povezovalni element ravnanja z odpadki v Sloveniji med občinami in regijami, saj je trenutno 
vanj vključenih že 36 občin.
 

 Mag. Robert Martinčič , 
direktor JP Žale, d.o.o.: 
Plečnikove Žale so zagotovo 
najizvirnejša rešitev pokopališke 
arhitekture 20. stoletja, ki jo občuduje 
strokovna ter širša javnost po vsem 
svetu. Leta 2007 je bil Plečnikovim 
Žalam kot edinemu tovrstnemu 
objektu v Evropi podeljen znak 
evropska dediščina. To izjemno 
ugledno priznanje jim je podelil 
Odbor za evropsko dediščino, 
sestavljen iz ministrov za kulturo in 
dediščino držav članic EU. Od leta 
2009 so tudi kulturni spomenik 
državnega pomena. Poleg tega so 

turistična znamenitost, ki jo obiskujejo številni domači in tuji turisti. V preteklosti je 
neurejena okolica Plečnikovih Žal dolga leta kazila njihovo podobo in ugled ter ogrožala 
tukajšnje vodovarstveno območje. Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković je 
prepoznal njihov pomen in z ureditvijo Šmartinskega parka omogočil, da so Plečnikove Žale 
pridobile svoj prvotni sijaj.

Na zahodni strani pokopališča Žale je bila leta 2009 končana tudi širitev žarnega in leta 2011 
širitev klasičnega dela pokopališča. V prihodnjih letih je v načrtu razširitev pokopališč Sostro, 
Polje in Vič, kar bo omogočilo postopen prehod na mestna pokopališča. Tako bodo občani 
lahko izbrali pokopališče glede na njegove značilnosti in kvalitete ter posebnosti posamezne 
lokacije, in ne več zgolj glede na lego pokopališča.
 

 Vojko Grünfeld , vodja Službe 
za lokalno samoupravo: V 
prvih dveh mandatih Zorana 
Jankovića so na področju dela 
službe, ki jo vodim, postale četrtne 
skupnosti pomemben dejavnik pri 
sprejemanju odločitev na ravni 
mesta in izvajalke programov, ki so 
v interesu prebivalcev posameznih 
četrtnih skupnosti. Med njimi so 
posebno priljubljeni brezplačni 
računalniški tečaji za starejše 
prebivalce MOL, s katerimi so 
tečajniki zelo zadovoljni. Od uvedbe 
leta 2007 do junija 2014 se je teh 
tečajev udeležilo 10.866 starejših 

meščank in meščanov na začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni stopnji. Nekaj tečajev je 
bilo namenjenih tudi starejšim s posebnimi potrebami (slepim, gluhim in naglušnim). 
Letos smo podpisali pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Poslovno-
upravnega centra Zalog, v katerem bo prvo nadstropje namenjeno javnim programom: 
knjižnici, glasbeni šoli, dnevnemu centru za starejše občane, sedežu lokalne samouprave 
in dvema dvoranama (za rekreacijo in različne prireditve), okolica novega centra pa bo 
urejena kot peš območje za druženje, prireditve in druge aktivnosti. Iščemo nove rešitve 
za prostorske potrebe ČS Šmarna gora, ČS Jarše, ČS Moste in ČS Rožnik. Za potrebe 
lokalne službe in četrtne skupnosti Trnovo smo v tem času kupili prostore v Centru 
starejših v Trnovem (višina investicije je bila 866.586 €). Za tekoče in investicijsko 
vzdrževanje stavb poslovnih prostorov, ki so v upravljanju službe, in nakup pa smo v tem 
obdobju namenili 2.289.021 €. Na večino stavb, v katerih so naši prostori, smo namestili 
defibrilatorje. 
Služba za lokalno samoupravo ima strokovne rešitve tudi za nadaljnji razvoj četrtnih 
skupnosti, začrtan v statutarnih spremembah MOL, ki so bile sprejete spomladi leta 2007. 
Nadaljevali bomo tudi z računalniškim usposabljanjem starejših in pričeli z nekaterimi 
novimi vsebinami s področja usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev. Upam, da bo v 
prihodnje s strani države več posluha za celovito ureditev položaja Ljubljane kot glavnega 
mesta države in področja lokalne samouprave v smeri večje decentralizacije, vključno z 
uvedbo pokrajin.

Foto: arhiv Snaga

Po dolgih letih truda se je začela gradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO 
Ljubljana), ki je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi. Projekt vodi JP Snaga, gre 
pa za najboljši in najsodobnejši sistem predelave odpadkov v Sloveniji. Center, ki bo s poskusnim 
obratovanjem začel konec leta 2015, bo uredil problematiko ravnanja z odpadki za tretjino 
Slovenije oz. za 700 tisoč državljanov.

Foto: Dunja Wedam

Z novim samopostrežnim sistemom BicikeLJ, ki se iz središča širi tudi na obrobje mesta, 
se je Ljubljana pridružila številnim svetovnim metropolam, ki se ponašajo s podobnim 
sistemom alternativnega javnega prevoza, le da gre v Ljubljani za edini sistem, kjer si 
izposojo mestnega kolesa lahko zagotovimo z mestno kartico urbano. V sistem se je že 
v prvih dneh zbiranja prijav registriralo več kot 1000 ljudi, danes ima že skoraj 60.000 
uporabnikov, v dveh letih je bilo opravljenih več kot 2 milijona izposoj, uporablja ga več kot 
56 tisoč ljudi.

Foto: Dunja Wedam

Eden najuspešnejših projektov v mandatu župana Zorana Jankovića je legalizacija 
večine črnih gradenj na Rakovi jelši, naselje je deloma komunalno opremljeno, 
postavljena je tudi čistilna naprava. S tem je občina uspešno sanirala dolga leta 
zanemarjeno naselje in ga kot enakovredno vključila v urbano tkivo mesta. Ob koncu 
leta bo na javno kanalizacijo priključenih 90 % prebivalcev na celotnem območju 
Mestne občine Ljubljana. 
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Ob začetku novega šolskega leta je Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje javno 
predstavil podatke o vpisu otrok v javne vrtce in osnovne šole, o pridobivanju novih mest 
v vrtcih, o investicijah in energetski sanaciji ljubljanskih vrtcev in šol ter o štipendiranju 
nadarjenih dijakov in študentov. Mestno redarstvo in Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu MOL pa sta začetek šolskega leta pospremila s preventivnimi akcijami 
za zagotavljanje varnosti otrok, najmlajših in najranljivejših udeležencev v prometu.

Javni vrtci v šolskem letu 2014/15
V šolskem letu 2013/14 je v ljubljanske javne vrtce vključenih 
13.421 otrok. S tem je povečana vključenost otrok v vrtce 
na 88 %, medtem ko je podatek za Republiko Slovenijo 77 
%. Ljubljanski javni vrtci so za šolsko leto 2014/15 do 22. 
8. 2014 sprejeli 3.209 otrok, in sicer 2.572 otrok prvega 
starostnega obdobja in 637 otrok drugega starostnega 
obdobja. Na dan 22. 8. 2014 je bilo v postopku podpisa 
pogodbe še 99 otrok na centralnem čakalnem seznamu. 
Starši 104 otrok so zavrnili ponujeno prosto mesto v vrtcu 
in ostajajo na čakalnem seznamu. Vrtci so prejeli tudi 326 
odpovedi vlog (lani 159). Zaradi odpovedi ponujenega mesta 
in preoblikovanja skupin se prosta mesta še pojavljajo, zato 
vrtci staršem dnevno pošiljajo vabila k podpisu pogodb.

Pridobivanje novih prostih mest v vrtcih MOL
Od leta 2006 do danes je bilo z adaptacijami, 
rekonstrukcijami, prezidavami in novogradnjami odprtih 87 
novih oddelkov. Do konca šolskega leta 2014/15 bo na voljo 
774 oddelkov v 23 javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana.

Večja investicijska vlaganja  
v vrtce v letu 2014 
Letos je bilo zgrajenih ● 6 oddelkov v Vrtcu Šentvid, enoti 
Mravljinček; gradnja se je začela konec maja 2013, zaključena 
pa je bila maja 2014. Izvedena je bila ● nadomestna 
novogradnja z energetsko sanacijo Vrtca Otona Župančiča, 
enote Čebelica, ki je bila zaključena septembra 2014. 
● Celovita prenova z energetsko sanacijo pa je bila izvedena 
v Vrtcu Jarše, enoti Rožle in enoti Kekec, ki je bila prav tako 
zaključena septembra letos.
Že naslednje bo odprt vrtec s 7 oddelki v Tehnološkem parku 
Ljubljana, ki bo zadostil potrebam po vrtcu na območju 
Vrhovcev in v novozgrajeni soseski Zeleni gaj na Brdu. V načrtu 

je tudi izgradnja Vrtca Pedenjped, nove enote Zgornji Kašelj, z 8 
oddelki; investicija se bo začela v letu 2015 in bo zaključena dve 
leti pozneje. Tudi gradnja prizidka s 3 oddelki v Vrtcu Galjevica 
se bo predvidoma začela prihodnje leto in bo zaključena leta 
2017. Investicijski načrt bo uprava smiselno prilagajala glede na 
dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vrtcu. Sočasno 
pa bo potekalo tudi nadaljevanje obnove otroških igrišč v vrtcih 
Mestne občine Ljubljana.

Število osnovnošolcev se povečuje
Število ljubljanskih osnovnošolcev se v letu 2014/15 povečuje, 
in sicer za 698 učencev. Tako se bo v javnih šolah Mestne 
občine Ljubljana šolalo 21.473 učencev v 974 oddelkih. V 
letošnjem šolskem letu bo v ljubljanskih javnih osnovnih šolah 
9 oddelkov več. Po en oziroma dva oddelka več bodo imele: 
OŠ Danile Kumar, OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Dragomelj, OŠ 
Hinka Smrekarja, OŠ Milana Šušteršiča, OŠ Miška Kranjca, OŠ 
Nove Jarše, OŠ Poljane, OŠ Prule, OŠ Savsko naselje, OŠ Sostro, 
OŠ Vič, OŠ Vižmarje Brod, OŠ Zadobrova. En oddelek manj 
kot lansko leto bodo imele: OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Ketteja in 
Murna, OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Vide Pregarc, dva oddelka 
manj pa OŠ n. h. Maksa Pečarja.
V primerjavi z lanskim letom se je število prvošolčkov povečalo 
za 99, in sicer na 2.830. Obiskujejo 118 oddelkov javnih 
osnovnih šol. Skupno število oddelkov 1. razreda se letos v 
primerjavi z lanskim letom v ljubljanskih javnih osnovnih 
šolah ni povečalo. V šestih osnovnih šolah je en oddelek prvega 
razreda več kot lansko šolsko leto (OŠ Danile Kumar, OŠ dr. 
Vita Kraigherja, OŠ Miška Kranjca, OŠ Nove Jarše, OŠ Vič, 
OŠ Zadobrova), prav tako pa je v šestih osnovnih šolah en 
oddelek prvega razreda manj kot lansko šolsko leto (OŠ Ketteja 
in Murna, OŠ Kolezija, OŠ n. h. Maksa Pečarja, OŠ Polje, OŠ 
Valentina Vodnika, OŠ Vrhovci).
Povprečno število učencev v oddelku v primerjavi z lanskim 
letom se je povečalo z 21,5 na 22,1, povprečno število učencev v 

Foto: Nik Rovan 

Na začetku novega šolskega leta se je Izobraževalni center Janeza Levca, ki je namenjen podpori vzgoje in izobraževanja otrok 
s posebnimi potrebami v vrtcih in osnovnih šolah MOL, nastanil v novih sodobnih prostorih na Zemljemerski ulici. Po konceptu 
delovanja in specialno oblikovanem delovnem ambientu je edinstven v tem delu Evrope.

Dobro pripravljeni 
na novo šolsko leto

Foto: Nik Rovan

Svetovna inovacija – pokončen trajnostni vrt z zeleno steno je 
postavljen na fasado, ki obkroža zunanje igrišče Družinskega 
centra Mala ulica, prvi tovrsten center v Sloveniji.

Prikupno dvorišče Družinskega centra Mala ulica je 
na eni od obkrožajočih fasad igralnega prostora dobilo 
pokončni zimzeleni vrt, prvi te vrste v Sloveniji na javnem 
prostoru. Pravljični vrt, ki se vzpenja proti nebu in soncu, 
je izviren tehnološki izdelek slovenskih izumiteljev, čeprav 
sega izpričana zamisel vzpenjajočih se vrtov v davnino tri 
tisoč let. Tokrat je prvič s sistemom zalivanja s podtalnico 
omogočeno zalivanje pozimi, da voda ne more zamrzniti 
in se rastline ne posušijo. Gre za svetovno inovacijo, 
saj je celoten sistem zalivanja voden računalniško na 
daljavo. Skoraj čudežna ozelenela stena pa ni le tehnološka, 
ampak je prav toliko tudi mojstrska arhitekturna inovacija, 
saj je oblikovana v sozvočju z namensko izbranimi elementi 
opreme in tako enako kot notranjščina centra Mala 
ulica otroškim obiskovalcem privzgaja občutek za lepoto 
življenjskega okolja. 
Pokončni vrt je zelena površina izmenjujočih se rastlin, ki so 
v skupinah izbrane po posebnem redu, med njimi pa plovejo 
oblaki, pršijo kaplje in unikatno skrivnostno glasbilo z 
ribami. Oblaki so izdelani iz svetlo modre odbojne površine, 
kapljice pa so zasnovane kot obešeni elementi, ki se gibljejo v 
zraku in v kompoziciji pokončno rastočega vrta ponazarjajo 
naravno dogajanje. Mestna reka Ljubljanica je ustvarjena 
z vijugasto obliko iz modre odbojne površine, pod njo je 
izvedeno glasbilo iz posameznih obešenih predmetov 
v obliki rib, na katere otroci lahko igrajo z udarjanjem s 
paličicami. V delu pod glasbilom so zasajene dišavnice in 
jagode, ki jih otroci lahko nabirajo, vonjajo, jih poskušajo in 
tako spoznavajo, da brez vode ni rastlin in življenja. 
Podjetje Humko, ki je s sofinanciranjem Mestne občine 
Ljubljana, v okviru projekta Ljubljana – moje mesto, vrt 
pričaralo, tovrsten poseg izvaja na fasadah v bruto površini 
71 m² s patentirano obliko panelov, ki ponujajo optimalno 
razrast rastlin. Rastline so zasajene v poševne odprtine, 
optimalno nagnjene proti soncu v izmeničnem rastru, ki 
zagotavlja dovolj prostora vsaki posamezni sadiki. Tokrat 
bodo Humkovi vrtnarji prvič v praksi preizkusili možnost 
preživetja rastlin v mrzlih zimskih razmerah, saj so izvedbe 
pokončnih vrtov tvegane s stališča trajnega nasada prav 
zaradi propada rastlin zaradi zimske suše. - Mojstrom, vrtu 
in otrokom želimo srečno rast!

Izobraževanje

ob družiNskem 
ceNtru mala 
ulica je zrasel 
pokoNčNi 
zimzeleNi vrt
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oddelku 1. razreda pa se je povečalo s 23,2 na 24 učencev 
na oddelek. 

Večje investicije v osnovnih šolah v 
letih 2014 in 2015
● OŠ Vide Pregarc: protipotresna sanacija, energetska 
sanacija in dozidava prizidka (2014, 2015); ● OŠ Poljane: 
prenova stavbe za Izobraževalni center za strokovne 
delavce MOL in Centra Janeza Levca (2014); ● OŠ 
Koseze: ● prizidek za nove učilnice, prenova objekta 
(2014, 2015); ● OŠ Kolezija: prizidek za nove učilnice 
(2014, 2015); ● OŠ Livada: preureditev in manjši 
prizidek za nove učilnice (2014, 2015); ● OŠ dr. Vita 
Kraigherja: obnova kuhinje (2014); ● OŠ Zadobrova: 
obnova kuhinje (2014, 2015); ● OŠ Martina Krpana: 
obnova kuhinje (2014, 2015).
V naslednjih letih pa se obeta tudi več novih naložb 
v osnovne šole. ● Prenova OŠ n. h. Maksa Pečarja: 
zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov in izgradnja 
zunanjega igrišča ter telovadnice za potrebe OŠ n. h. 
Maksa Pečarja in četrtne skupnosti z zunanjo ureditvijo 
in parkiriščem (2015–2016); ● protipotresna sanacija 
na OŠ Šentvid in Gimnaziji Šentvid (2017); ● OŠ 
Franca Rozmana Staneta: zagotovitev manjkajočih 

šolskih prostorov (2016–2018); ● OŠ Riharda Jakopiča: 
zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov (2016–2017); 
● OŠ Oskarja Kovačiča: zagotovitev manjkajočih 
šolskih prostorov (2017–2018); ● morebitna dograditev 
OŠ Vrhovci zaradi potreb novega stanovanjskega 
naselja. Zaradi dotrajanih otroških igrišč v osnovnih 
šolah bo občina v obdobju od 2015 do 2018 pospešeno 
vlagala sredstva v njihovo obnovo.

Več štipendij za nadarjene 
V šolskem oziroma študijskem letu 2014/15 Mestna 
občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene 
dijake in študente, in sicer ● 16 štipendij za dijake, ● 40 
štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in 
enovitega magistrskega študija v Sloveniji, ● 21 štipendij 
za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) 
izobraževanja v Sloveniji, ● 4 štipendije za dodiplomski 
študij v tujini, ● 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.
Letos je vzpostavljen sistem e-prijave prek aplikacije 
E-razpis za nadarjene dijake in študente MOL, kar 
poenostavlja postopek prijave kandidatov in postopke 
za izpeljavo javnega razpisa. Aplikacija vodi kandidate v 
e-prijavi skozi pogoje in kriterije, ki jih morajo dosegati 
za pridobitev štipendije, strokovnim sodelavcem pa bo 
omogočala hitrejšo obdelavo podatkov.

Hitreje do subvencionirane mesečne vozovnice
Po novem lahko študenti in dijaki, katerih prvi medkrajevni oziroma mestni prevoznik je Ljubljanski 
potniški promet, prenesejo podatke iz svoje vloge v sistem urbane na spletnem naslovu  
https://urbana.jhl.si/vloga/. Ob potrditvi vnosa podatkov na spletu pridobijo študenti in dijaki 
sedemmestno kodo (primer: W123456), ki jo morajo skupaj z originalno vlogo, ki je izpolnjena, 
potrjena na izobraževalnem zavodu in podpisana, predložiti v Potniškem centru LPP, na okencu 
ZA HITRI VNOS. Ta način vnosa podatkov zagotavlja študentu in dijaku prednostno obravnavo na 
Potniškem centru LPP. - Tisti študenti in dijaki, ki že imajo urbano in potujejo samo v območnem 
sistemu, lahko originalno vlogo tako kot doslej pošljejo po pošti in urbano v štirih dneh potrdijo na 
urbanomatu, takoj zatem pa kupijo subvencionirano mesečno vozovnico za tekoči mesec.

Foto: Nik Rovan (zgoraj), Robert Ribič (spodaj)

V Ljubljani se vsako šolsko leto začenja s številnimi prenovami v vrtcih in osnovnih šolah. Med drugim je lepo 
prenovljena OŠ Livada, ki bo v II. fazi prihodnje leto dobila še prizidek za nove učilnice (zgoraj), za Vrtec Otona 
Župančiča, enoto Čebelica pa je bila izvedena nadometna novogradnja z energetsko sanacijo (spodaj).

29 Mozaik moje Ljubljane 

Mozaik moje Ljubljane
Opazujem, se spomnim, pogledam v knjigo  

in na medmrežje, vprašam, poznam.

Risba: Dušan Muc

Risba: Dušan Muc

Je kateri od teh zmajev, ki so prikazani s 
prostoročno črtno risbo, v mestnem grbu?

Odgovor na zastavljeno vprašanje pošlji s pripisom »Natečaj 
Mozaik moje Ljubljane«, s svojim naslovom in razredom 
ljubljanske osnovne šole, ki jo obiskuješ, najpozneje do  
25. oktobra na e-naslov: glasilo.ljubljana@ljubljana.si
ali na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glasilo Ljubljana, 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

Med pravilnimi odgovori bo izžrebanec prejel dve brezplačni 
veliki kombinirani vstopnici za Ljubljanski grad. 

Odgovor na vprašanje iz prejšnje številke glasila

Tak je bil pogled na Kamniško-Savinjske Alpe z  
najvišjim Grintovcem, 2558 m, pred stoletjem, ko 
je bilo na Ljubljanskem polju nekaj primestnih vasi, 
njive, vmes kak gozdiček in ob ravni Dunajski cesti 

dolg drevored.

Vstopnici za Ljubljanski grad je dobil   
Luka Zajc, 1. a razred OŠ Vič.  
Iskrene čestitke!

Rubriko pripravlja Dušan Muc.
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NagradNi Natečaj za ljubljaNske osNovNošolce

Če hodiš v ljubljansko osnovno šolo, si povabljen, da bolje spoznaš Ljubljano. Pravilno odgovori na zastavljeno 
vprašanje v rubriki Mozaik moje Ljubljane, dopiši, kateri razred in katero osnovno šolo v Ljubljani obiskuješ, in mogoče 
bo žreb izbral prav tebe, da se boš brezplačno popeljal na Ljubljanski grad z vzpenjačo, se povzpel na Razgledni stolp, 
si ogledal Virtualni grad in stalno razstavo slovenske zgodovine. Čakata te dve veliki kombinirani vstopnici, ki ti ju 
podarja Javni zavod Ljubljanski grad, da boš na Grad povabil tudi svojega spremljevalca.

Dobro pripravljeni 
na novo šolsko leto



 IZBOLJŠAVE NA LINIJAH LPP
2007
3. 1. 2007:  11  Ježica–Zalog
3. 9. 2007:   2   podaljšanje trase skozi tunel 

  8   Brod–Ježica po Drenikovi 
 11  trasa po Dalmatinovi 
 13  Bežigrad–Sostro 
 14   Savlje–Bokalce 
 20  podaljšanje trase skozi tunel 
 25  Medvode–Zadobrova 
 26  Gameljne–Beričevo 
 27  Letališka–NS Rudnik

2008
31. 3. 2008:  6B  Črnuče –Vnanje Gorice 

 19  sprememba trase 
 24  Bizovik–Kodeljevo

26. 6. 2008:    8    Gameljne–Brnčičeva 
 21  Ježica–Beričevo

1. 9. 2008:  11  po Roški 
 13  po Dalmatinovi

2009
9. 3. 2009:  28  Ljubljana–Mali Lipoglav 

 29  Ljubljana–Tuji Grm
1. 9. 2009:  19B  Barje–Jezero
15. 12. 2009:  6B  Črnuče–Vnanje Gorice

2010
3. 5. 2010:  3B  Litostroj–Škofljica

3. 6. 2010:  1D  Mestni log–Dolgi most
1. 9. 2010:  13  Center Stožice–Sostro

2011
29. 8. 2011:  3G  Ljubljana–Grosuplje 

 19I  Barje–Ig

2012
3. 1. 2012:  15  Stanežiče–Zgornje Pirniče
16. 1. 2012:  6B  Vnanje Gorice–Notranje Gorice
3. 9. 2012:  19I  Ig–Iška vas 

 3G   sprememba trase v Grosupljem v 
krožno

5. 11. 2012:  15  Zgornje Pirniče–Medvode 
 30  Medvode–Vodice

3. 12. 2012:   1   Mestni log–Mestni log (Snaga)

2013
4. 3. 2013:  51  Ljubljana–Polhov Gradec 

 52  Polhov–Črni vrh 
 53  Polhov Gradec–Suhi dol 
 55  Ljubljana–Vrzdenec 
 56  Ljubljana–Šentjošt

2. 4. 2013:  24  Kodeljevo–Žale

2014
20. 1. 2014:  Z14  Tehnološki park–Kolodvor
1. 5. 2014:  6B  Železna–Notranje Gorice
26. 6. 2014:   18   Center Stožice P+R–Kolodvor

Identifikacijska kartica za starejše, gluhe in naglušne, gluhoslepe 
in druge skupine oseb z oviranostmi

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je JP Ljubljanski potniški promet kot trajni ukrep za ljudi 
s posebnimi potrebami uvedel identifikacijsko kartico, ki vzpostavlja nove načine dostopnosti 
do javnega potniškega prometa in hkrati omogoča, da nevidni postanejo vidni, saj veliko 
gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih in drugih ljudi z oviranostmi ne prepoznamo na prvi 
pogled. Prepoznavanje teh posameznikov je še posebej pomembno med potovanjem, ko 
pride do izrednih dogodkov ali ko nekdo od njih – na lastno željo – potrebuje pomoč pri vstopu 
in izstopu na avtobus. Več o identifikacijski kartici: http://www.lpp.si/uporabne-informacije-za-
potnike/identifikacijske-kartice-lpp-za-osebe-s-posebnimi-potrebami.

potNikom  
iN okolju prijazeN 
ljubljaNski potNiški 
promet 2007–2014

Foto: Nik Rovan

Na letošnjem evropskem tednu brez avtomobila je JP Ljubljanski potniški promet na Kongresnem  
trgu predstavilo 10 novih metanbusov, pri katerih je izpust PM10 skoraj ničen in zato okolju prijazen.

Peter horVat
direktor Ljubljanskega potniškega prometa

Trajnostna izgradnja mreže linij LPP v Ljubljani in okolici Ljubljane 
je v mandatih županovanja Zorana Jankovića zagotovila več kot 
40 sprememb linij; podaljšane, nove in spremenjene linije so rezultat 
tega, da smo prisluhnili občanom in jim izpolnili želje. Med njimi 
naj izpostavim samo najpomembnejše: sprememba linije 18 (P+R 
Center Stožice–Kolodvor), ki vozi po Večni poti, 15 (Stanežiče–Zgornje 
Pirniče), 3 B do Škofljice, 6 B do Notranjih Goric, 19 I do Iške vasi, 30 iz 
Medvod do Vodic, podaljšana 24 do Žal, 13 do P + R Center Stožice … 
Prav tako so se zgodile velike spremembe na področju enotne mestne 
kartice urbane, ki jo potniki zdaj uporabljajo na vseh linijah LPP. 
Poenotenje plačilnega sistema EMK urbana je omogočilo integracijo 
medkrajevnih linij iz primestnih občin (Škofljica, Brezovica, Dobrova–
Polhov Gradec, Medvode, Grosuplje, Ig in Vodice) z mestnimi linijami 
v Ljubljani. Povezovanje je omogočilo za polovico nižje cene na 
integriranih linijah v primestne občine, boljše povezave v celotni mreži 
linij, usklajene vozne rede in povezave linij z obstoječimi parkirišči P+R 
za lažjo dostopnost do centra mesta ter posledično občuten dvig števila 
prepeljanih potnikov. Izboljšano informiranje potnikov s pomočjo 
napovednikov na postajališčih, napovednikov na spletni strani in 
storitve za načrtovanje poti, Google Transit ter širše prilagoditve 
spletne strani www.lpp.si za pametne telefone je pripomoglo k temu, 
da potniki laže in hitreje potujejo. Prav tako je odločilno vplivala 
na hitrost potovanja z mestnim potniškim prometom vzpostavitev 
rumenih pasov na Dunajski in Celovški cesti. LPP je na omenjenih 
območjih postal hitrejši od osebnih vozil, potnik na avtobusu pa je 
pridobil prednost pred osebnimi vozili. S storitvijo Prevoz na klic za 
osebe s posebnimi potrebami smo ustvarili enakovredno dostopnost 
do javnega potniškega prometa za vse. Prav tako zagotavljajo tri 
vozila na električni pogon Kavalir, da je v mestni pešconi vsem 
zagotovljen dostop do vseh pomembnejših ciljev. Pred štirimi leti smo 
začeli uvajati v Ljubljani metanbuse, ki prispevajo k čistejšem okolju 
v mestu in prihranek pri gorivu. Motor avtobusa na zemeljski plin 
oziroma metan izpolnjuje najstrožje okoljske kriterije, saj je izpust PM10 
delcev, ki merijo le nekaj tisočink milimetra in so škodljivi človeku in 
okolju, skoraj ničen. Letošnje leto (2014) se je 215 avtobusom mestnega 
potniškega prometa pridružilo še 10 novih, okolju prijaznih zgibnih 
avtobusov na metan, tako da šteje vozni park LPP zdaj že 36 avtobusov 
s pogonom na zemeljski plin (metan), kar predstavlja 17 % vseh 
avtobusov mestnega potniškega prometa LPP. Od leta 2010 smo kupili 
88 novih avtobusov, med njimi nosi zadnjih osem dizelskih oznako 
EURO 6. Z novimi avtobusi je okolje v Ljubljani lepše in bolj zdravo, 
zrak čistejši, raven hrupa pa nižja. Hvala županu in njegovi ekipi za vsa 
leta dobrega sodelovanja in za vso podporo pri projektih.

Foto: Robert Ribič

Peter Hrovat
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V Mestni občini Ljubljana znova združujemo moči, ideje in zanos za čim bolj prodorno in poučno izvedbo letošnjega Evropskega tedna 
mobilnosti (ETM), ki ga pripravljamo že 13. leto zapored. Pravljična srečna številka, ki nas bo popeljala v novo zgodbo o trajnostni mobilnosti 
in boljši kakovosti življenja v Ljubljani. Čeprav se zdi, da je ta pripovedka po resničnih dogodkih dosegla dramaturški vrh in srečen konec ob 
prejemu nagrade evropski teden mobilnosti 2013 za lansko uspešno izvedeno kampanjo, ni tako. Morda bi kdo mislil, da si lahko po takšnem 
prestižnem dosežku oddahnemo od ozaveščanja o koristih spremembe potovalnih navad v bolj trajnostne, vendar že pišemo nove strani te 
knjige: uvajamo več trajnih ukrepov kot lani in poleg tradicionalnih dogodkov pripravljamo še številne novosti. 

Zelene vsebine na zeleni osi
Ena od njih je zagotovo osrednji dogodek, ulični festival 
Naše ulice, naše odločitve, kakor se glasi tudi letošnji slogan 
tedna mobilnosti. Z njim smo želeli spodbuditi oživljanje 
ulic s poudarkom na dejavnostih, ki omogočajo druženje, 
kulturne in športne aktivnosti ter prijetno preživljanje 
prostega časa, saj bolje izrabljen javni prostor prinaša tudi 
boljše življenje. »Kljub temu, da sta Evropska komisija in 
strokovna žirija Ljubljano za lanske dosežke na področju 
trajnostne mobilnosti z nagrado izpostavili kot primer 
dobre prakse, se naša prizadevanja niso ustavila, temveč 
se krepijo. Šli smo še korak dlje in k sodelovanju povabili 
široko paleto nevladnih organizacij ter drugih deležnikov 
z različnih zelenih področij, saj smo prepričani, da lahko 
skupaj pripravimo bolj pisan program za občane in 
obiskovalce ter s tem dosežemo boljšo kakovost življenja. 
Razveselili smo se izjemnega odziva z njihove strani, 
pa tudi zanimanja s strani javnih podjetij in zavodov. 
Verjamemo, da z dogodki v tednu mobilnosti bogatimo 
dogajanje na naših tudi sicer živahnih ulicah in lahko 
izzovemo razmislek, kako je mogoče bivalno okolje še 
izboljšati, in zavedanje, da je za nas in za okolje bolje 
potovati po mestu peš, s kolesom ali javnim prevozom 
namesto z avtomobilom,« je dejala podžupanja Jelka Žekar, 
predsednica Odbora za načrtovanje in izvedbo Evropskega 
tedna mobilnosti. 

Tako smo na dan brez avtomobila, ki tradicionalno poteka 
22. septembra, tudi mi izpostavljali »družabni« pomen 
javnega prostora in na za motorni promet začasno zaprti 
Cankarjevi ulici z okolico pripravili pester program: od 
ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic za otroke s področja 
mobilnosti, okoljevarstva in zdravja, prek kulturnih in 
športnih dogodkov, do zanimivih iger, privlačnih razstav, 
gledaliških predstav in bralnega kotička. Predstavile so 
se tudi posamezne organizacije, ki so se letos z veseljem v 
velikem številu odzvale našemu povabilu k sodelovanju. 
Manjkalo ni niti glasbenih in plesnih popestritev, pa tudi 
ne razprave o kakovosti življenja v Ljubljani ter drugih 
zanimivosti. 
Sodelavci mestne uprave, javnih podjetij in zavodov smo bili 
znova zelo aktivni; želeli smo pokazati, da lahko del »zelene 
osi« med Čopovo in Tivolijem napolnimo z raznovrstnimi 
»zelenimi« vsebinami, kot se spodobi za zeleno prestolnico 
2016. Udeleženci so lahko uživali ob kolesarskih dogodkih 
in se o zdravem življenjskem slogu pozanimali na 
svetovalnih delavnicah ter spoznali delo posameznih 
oddelkov, podjetij in zavodov. Otroci in mladostniki so 
se lahko zabavali ob družabnih igrah, ki jih pripravljajo 
podjetja Javnega holdinga Ljubljana, zavoda Mladi zmaji in 
Pionirski dom sta pripravila ustvarjalne delavnice in igre 
za mlade. Tudi Kinodvor se je tega dne pridružil akciji in 
prostor pred svojim pragom, del Kolodvorske ulice, napolnil 
z dejavnostmi za otroke in filmsko obarvanimi dogodki.

Pisan je bil ves teden mobilnosti
Mavričen je bil pravzaprav ves teden od 16. do 22. 
septembra – obarvan je bil s plesom, kolesarskimi 
dogodki, dejavnostmi za spodbujanje hoje in javnega 
prevoza ter uporabe okolju prijaznejših vozil, pa tudi 
z brezplačnimi turističnimi ogledi ter dogodki, ki jih 
pripravljajo šole in vrtci. Znova smo opravljali meritve 
onesnaženosti zraka in hrupa, izvajali poostren nadzor 
prometa, zbirali mnenja in predloge o izboljšanju 
ter vsesplošno ozaveščali o prednostnih trajnostne 
mobilnosti. 
Posebej vidni bodo trajni ukrepi, ki smo jih uvedli 
ali »slavnostno« predstavili javnosti prav v ETM: 
odprli smo prenovljeni Trg republike in Cankarjevo 
nabrežje z novo Ribjo brvjo, novo kolesarsko 
stezo v parku Tivoli in linijo mestnega potniškega 
prometa 18, LPP pa je razkazal nove avtobuse na 
metan ter uvedel identifikacijsko kartico za osebe 
s posebnimi potrebami. Razstavili smo tudi nova, 
okolju prijaznejša vozila, ki jih ima mestna uprava v 
poslovnem najemu za službene poti, ki jih sodelavci 
ne morejo opraviti peš, s kolesom ali javnim 
prevozom.
Veseli nas, da smo pravljico letos še nadgradili. 
Podrobnejši program ETM je dostopen na www.
ljubljana.si/etm.

Foto: Nik Rovan

Na letošnjem evropskem tednu brez avtomobila je JP Ljubljanski potniški promet na Kongresnem  
trgu predstavilo 10 novih metanbusov, pri katerih je izpust PM10 skoraj ničen in zato okolju prijazen.
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Tudi letos je v okviru evropskega tedna mobilnosti Plesna šola Kazina na Kongresnem trgu pripravila prireditev Diham ples, na kateri je zaplesalo več kot 1800 učencev in dijakov.

Evropski teden mobilnosti 2014
Srečna 13 in resnična pravljica o boljši kakovosti življenja

Vita Kontić
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Velikokrat se pred ogrevalno sezono sprašujemo, kateri energent izbrati za čim cenejše 
ogrevanje. Poleti navadno na to pozabimo ali pa niti nočemo razmišljati o tem. Takšno 
ravnanje žal vodi k temu, da hladni dnevi še prehitro potrkajo na vrata in marsikdo 
vstopi v novo ogrevalno sezono ponovno nepripravljen. Eden izmed finančno najbolj 
ugodnih načinov je ogrevanje na zemeljski plin. Prihranki pri tem tipu ogrevanja so večji 
ali primerljivi z vsem drugimi načini ogrevanja, hkrati pa so izdatki za plinske ogrevalne 
naprave bistveno nižji od izdatkov za druge ogrevalne naprave, tako da ima zemeljski plin 
najkrajšo dobo vračanja investicije.

Preklopite na zemeljski plin in prihranite pri naslednjih ogrevalnih 
sezonah zaradi: ● nižjih stroškov ogrevanja do 50 % ali več, 
● najnižje investicije v ogrevalni sistem, ● možnosti pridobitve 
izjemno ugodnih subvencij, ki vam jih samo še v letu 2014 oziroma do 
porabe sredstev nudi ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ● možnosti 
pridobitve subvencioniranega kredita ali leasinga in ● plačevanja 
po porabi. 
Da pa boste imeli še dodatne ugodnosti, pa smo se v ENERGETIKI 
LJUBLJANA d.o.o. odločili, da v letošnjem letu za vas pripravimo 
posebno ponudbo najcenejših paketov ogrevanja na zemeljski plin. S 
pridobitvijo subvencije so paketi dostopni že od 1.950 evrov dalje, pri 
čemer pa naša ponudba lahko zadovolji raznolike potrebe in želje. 

Izberite paket in za preostalo poskrbimo mi!
V ENERGETIKI LJUBLJANA d.o.o. se zavedamo, da je menjava 
ogrevalnega sistema lahko zamuden proces, zato smo za vas pripravili 
paket »na ključ«. Tako vam zagotovimo, da kar najenostavnejše, 
hitro in ugodno zamenjate obstoječi način ogrevanja z ogrevanjem 
na zemeljski plin, ki je finančno najbolj ugoden način ogrevanja ne 
glede na izolacijo in energetsko učinkovitost hiše.
Ob nakupu kateregakoli paketa za ogrevanja na zemeljski plin vam 
ni potrebno skrbeti za nič, saj za vse poskrbimo v ENERGETIKI 
LJUBLJANA d.o.o. in vam mi »na ključ« vzpostavimo celotni 
ogrevalni sistem. Sam nakup paketa ogrevanja na zemeljski plin je zelo 
enostaven, saj lahko do paketa pridete hitro v treh korakih:

●  Pokličete na 080 2882. 

●  Ob obisku našega svetovalca izberete paket, ki je najbolj prilagojen 
vašim potrebam. 

●  Podpišete pogodbo za izvedbo del, opredeljenih v paketu.
Paketi »na ključ« so namenjeni vsem, ki še ne uporabljate zemeljskega plina 
za ogrevanje.

Subvencije 
Do 13. 10. 2014 oziroma do konca razpoložljivosti sredstev lahko 
pridobite subvencijo ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., do katere 

so uporabniki upravičeni v primeru, da uporabljajo kurilno olje 
ali premog ter zadostijo razpisnim pogojem. Nepovratne finančne 
spodbude veljajo za nove, še neizvedene naložbe v gospodinjstvih 
in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih 
odjemalcih na območjih, kjer je ENERGETIKA LJUBLJANA 
d.o.o. operater distribucijskega sistema. Subvencija  za zamenjavo 
obstoječega  30 kW kotla znaša 1.024 evrov. 
Več o novih paketih najdete na www.energetika-lj.si

samo lozej
direktor Energetike Ljubljana

Zagotovo je med bolj pomembnimi 
projekti, pri katerih sem sodeloval 
v zadnjem obdobju, združitev 
dveh uspešnih in pomembnih 
energetskih družb, torej pripojitev 
Termoelektrarne Toplarne Ljubljana 
(TE-TOL) k Energetiki Ljubljana. Cilj 
združitve je bil oblikovanje enovite 
in dobro organizirane družbe z 
vsemi obstoječimi dejavnostmi, ki bo 
razvojno, organizacijsko in tržno kar 
se da učinkovita v celoviti energetski 
oskrbi. 
Energetika Ljubljana upravlja dva 
sistema oskrbe z energijo: daljinsko 
ogrevanje in distribucijo zemeljskega 
plina. Oba pomembno prispevata 
k izboljšanju pogojev življenja 
prebivalcev v Ljubljani in primestnih 
občinah ter predstavljata pomemben 
temelj za učinkovito izvajanje 
energetske politike osrednje Slovenije. 
Pozitivni vplivi priključevanja 
obstoječih in novih stavb na daljinske 
sisteme Energetike Ljubljana so najbolj 
razvidni v zmanjševanju onesnaženja 
zraka in s tem v višji kakovosti bivanja. 
Brez Energetike bi bila Ljubljana danes 
sicer ogrevano mesto, ampak za višjo 
ceno in z bolj onesnaženim zrakom, kot 
smo ga poznali pred desetletji.
Vesel sem, da s sodelavci in drugimi 
strokovnjaki dobro sodelujemo in 
skupaj iščemo najboljše energetske 
rešitve za prihodnost. Ponosen sem na 
vse projekte, ki smo jih lahko realizirali 
zaradi učinkovitega povezovanja in 
delovanja podjetij v okviru Javnega 
holdinga Ljubljana ter dobrega 
sodelovanja z mestnimi strokovnimi 
službami. Naša skupna vizija je 
zagotoviti prebivalcem Ljubljane in 
prebivalcem sosednjih občin zanesljive 
in kakovostne storitve po primernih 
cenah, s posebnim poudarkom na 
varovanju okolja, v katerem živimo.

 Foto: arhiv Energetike Ljubljana 

Samo Lozej 
 

 Foto: Dunja Wedam 

Energetika Ljubljana je v zadnjih dveh mandatih obnovila in zgradila obsežne dele vročevodnega in plinovodnega omrežja v 11 četrtnih 
skupnostih, med drugim je nov tudi vročevod pod Mesarskim mostom.  

Energetika Ljubljana

Preudarno v zimo z 
Energetiko Ljubljana

Foto: arhiv GZL

Poklicni gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana so sodelovali v enoti, ki je bila 17. maja zjutraj napotena na območje Bosne in Hercegovine, in pomagali na območju Prijedora, bližnjega 
Tukova, Gomjenice in Raškovca, kjer so prevažali hrano, vodo in druge nujne potrebščine do prebivalcev, ki so ostali v poplavljenih hišah, ter pomagali pri evakuaciji ljudi in prevozu ljudi 
do zdravnikov. 19. maja so se premaknili iz Prijedora v Odžak, kjer so pomagali pri prevozih, evakuacijah, oskrbi ter odstranjevanju trupel.
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Varnost

Maja 2014 so katastrofalne poplave prizadele dobršen del Balkana. Najbolj so bila prizadeta področja v Republiki Srbiji, Bosni in Hercegovini, pa tudi v 
Republiki Hrvaški. Slovenija se je v okviru mednarodnega mehanizma civilne zaščite hitro odzvala prošnji za pomoč prizadetim državam. 16. maja se je 
začelo pestro dogajanje v gasilskih vrstah, da smo formirali dve začasni enoti civilne zaščite za reševanje na vodi in iz nje. 

Pomoč v Bosni in Hercegovini
Poklicni kolegi iz Gasilske brigade Ljubljana so sodelovali v 
enoti, ki je bila 17. maja zjutraj napotena na območje Bosne 
in Hercegovine. V soboto in nedeljo so pomagali na območju 
Prijedora, bližnjega Tukova, Gomjenice in Raškovca. Tam so 
predvsem prevažali hrano, vodo in druge nujne potrebščine 
do prebivalcev, ki so ostali v poplavljenih hišah, ter pomagali 
pri evakuaciji ljudi in prevozu ljudi do zdravnikov. 19. maja 
so se člani Gasilske brigade Ljubljana premaknili iz Prijedora 
v Odžak (JZ od Bosanskega Šamca), kjer so ljudem pomagali 
pri prevozih, evakuacijah, oskrbi ter odstranjevanju trupel.
Prostovoljni gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Bizovik, 
Barje in Črnuče – skupaj 14 pripadnikov – so se z dvema 
čolnoma in ekipo prve nujne medicinske pomoči) 17. maja 
opoldne napotili na območje Republike Srbije. V nedeljo, 18. 
maja, je bilo njihovo območje delovanja vas Kupinovo (občina 
Sremska Mitrovica), kjer so pomagali ljudem pri evakuaciji in 
izvajali naloge iskanja in reševanja na vodi, dan pozneje pa so 
opravljali enake naloge v kraju Morović v občini Šid.
Kmalu po odhodu enot iz Slovenije so se doma začele 
priprave za zamenjavo moštva. 21. maja 2014 so bile napotene 
sveže enote za zamenjavo obstoječih v BiH in Srbijo. 
Pripadniki Gasilske brigade Ljubljana so zamenjali svoje 
kolege, pripadnikom prostovoljnih gasilskih društev Barje 
in Bizovik so se pridružili še pripadniki z Viča. Za ekipo 
prve nujne medicinske pomoči iz Črnuč zamenjava ni bila 
poslana, ker se je enoti pridružil zdravstvenik, ki je spremljal 

enoto za prečrpavanje vode v Obrenovcu. Za izvedbo 
prevoza moštva so bila aktivirana gasilska vozila z vozniki 
iz prostovoljnih gasilskih društev Stanežiče Dvor, Šmartno 
ob Savi in Štepanjsko naselje. 22. maja so se v jutranjih urah 
moštva prvih enot srečno vrnila domov.

Druga faza nudenja pomoči
23. maja so stekle prve aktivnosti za t. i. 2. fazo nudenja pomoči 
prizadetim območjem. Potekal je izbor enot in opreme za 
naloge, ki bi bile lahko potrebne v 2. fazi. Tako je bila pod 
okriljem Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo pri 
Mestni občini Ljubljana iz pripadnikov poklicne in prostovoljne 
strukture javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana, 
predstavnikov Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo 
pri Mestni občini Ljubljana, Reševalne postaje Ljubljana, 
pripadnikov Slovenske vojske in zaposlenih v javnem podjetju 
Vodovod-Kanalizacija sestavljena enota, ki se je 28. maja 
napotila proti mestu Bijeljina v Bosni in Hercegovini. 
Enota je na prizadetem območju črpala vodo iz poplavljenih 
objektov, črpala fekalne vode in čistila kanalizacijska 
omrežja, čistila objekte, prečrpavala naftne derivate, 
izvajala dezinfekcijo stavb, prizadetim pa pomagala tudi pri 
iznosih kosovnih odpadkov, pred odhodom iz Bijeljine pa so 
pripadniki enote prebivalcem razdelili še preostanek zalog 
pitne vode in hrane. 
Sklic sestava enote je potekal hitro, manjše nevšečnosti 
je povzročalo prestavljanje datuma odhoda. To je bila 

najobsežnejša mednarodna pomoč Mestne občine Ljubljana 
v reševalnih silah doslej, značilnost enote pa je bila popolna 
avtonomnost in samooskrbnost. Kot zanimivost lahko 
navedemo, da so s seboj peljali vso pitno vodo, prehrano, 
sanitarno vodo, prenočitvene kapacitete, gorivo … Enotni 
smo si bili v ugotovitvi, da taka filozofija enote terja sicer več 
dela v pripravljalnem obdobju, vendar je edina smiselna in 
ustrezna. Prizadetega okolja enota ne obremenjuje s svojimi 
potrebami, v primeru neustreznega ali nezadostnega 
funkcioniranja lokalnih oblasti pa enota s tem veliko laže 
ohranja suverenost v tujem okolju.

Visoka motiviranost za pomoč
Za pripadnike vseh odprav na prizadeta območja je bila 
značilna zelo visoka motiviranost, izjemen ekipni duh, 
volja do dela, pozitivno vzdušje in morala. Posledica 
nepretrganih aktivnosti na terenu je bilo tudi pomanjkanje 
spanca, kar pa enote ni omajalo. Ob vrnitvi je bila enota 
napotena v novomeško vojašnico Slovenske vojske na 
dezinfekcijo vozil in opreme. Veliko dela s tega področja 
pa je pripadnike čakalo še naslednji dan, ko so se vračali 
v domače garaže, ker je bila količina za čiščenje potrebne 
opreme res velika.
Zaključek odprave je pospremil sprejem župana Zorana 
Jankovića. Verjetno so si vsi udeleženci edini, da so bogatejši 
za nove življenjske izkušnje, za nova spoznanja, predvsem 
pa se lahko zavedajo, da skupaj znajo in zmorejo veliko.

Ljubljanski gasilci so odpravljali posledice 
katastrofalnih poplav na delu Balkana
Cveto Šumec, poveljnik Gasilske zveze Ljubljana
Foto: arhiv GZL

Poklicni gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana so sodelovali v enoti, ki je bila 17. maja zjutraj napotena na območje Bosne in Hercegovine, in pomagali na območju Prijedora, bližnjega 
Tukova, Gomjenice in Raškovca, kjer so prevažali hrano, vodo in druge nujne potrebščine do prebivalcev, ki so ostali v poplavljenih hišah, ter pomagali pri evakuaciji ljudi in prevozu ljudi 
do zdravnikov. 19. maja so se premaknili iz Prijedora v Odžak, kjer so pomagali pri prevozih, evakuacijah, oskrbi ter odstranjevanju trupel.

Foto: arhiv GZL

Gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Bizovik, Barje in Črnuče – skupaj 14 pripadnikov – so se z dvema čolnoma in ekipo prve nujne medicinske pomoči 17. maja napotili na območje 
Republike Srbije. 18. maja so delovali v vasi Kupinovo, kjer so pomagali pri evakuaciji in izvajali naloge iskanja in reševanja na vodi, dan pozneje pa so opravljali enake naloge v kraju Morović. 
21. maja 2014 so pripadniki Gasilske brigade Ljubljana zamenjali svoje kolege v BiH in Srbiji, pripadnikom prostovoljnih gasilskih društev Barje in Bizovik so se pridružili še pripadniki z Viča.
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Ozaveščeni vrtičkarji množično 
posegajo po pripravkih HomeOgarden 
Mirjana Ribič

Podjetje HomeOgarden iz Ljubljane je član 
Tehnološkega parka Ljubljana od leta 2013. 
Njegova posebnost je v tem, da so njegovi 
strokovnjaki prepoznali potrebo ljubiteljskih 
vrtičkarjev po zdravi pridelavi zelenjave in 
sadja. Zavedajo se tudi, da ti pridelovalci hrane 
nimajo dovolj časa za svoje vrtičke, zato jim 
z organskimi izdelki olajšujejo delo na vrtu. 
V enem letu so v podjetju HomeOgarden 
ustvarili 28 vrst produktov za zdravo 
vrtnarjenje in zdravljenje rastlin. Prodaja je 
v letu dni narasla za 400 odstotkov. Podjetje 
ima pet zaposlenih in se širi, sedež imajo na 
Cesti 30. avgusta 4, ki vodi v središče Vevč 
in je ena od devetih cest v Četrtni skupnosti 
Polje, ki so bile letos obnovljene. Podjetje 
uspešno trži svoje izdelke tudi v Avstriji, če 
pa bodo napredovali tako kot letos, bodo 
čez nekaj let odprli tovarno, čeprav si želita 
stabilno poslovanje in počasno rast. Surovine 
za organsko pridelavo hrane zaenkrat uvažata, 
pakiranje pa zanju izdeluje kooperantsko 
podjetje. Naša sogovornika sta bila Marko 
Hočevar, diplomirani inženir agronomije in 
zelo uspešen svetovno znani inovator na 
področju agrokulture, in Aleš Pfeifer, direktor 
podjetja, diplomirani politolog in strokovnjak 
za marketing.

Glavna neznanka vsakega novega 
projekta je kupec
Marko Hočevar je motor razvoja, saj se že 20 let 
ukvarja z razvojem inovativnih izdelkov v  organskem 
kmetijstvu. Njegove patentne uporabljajo tudi druga 
podjetja. V zadnjih letih so njegove inovacije usmerjene v 
ekološke produkte za organsko kmetijstvo in ljubiteljsko 
vrtnarjenje, za svoje podjetje HomeOgarden pa je razvil 
že 28 novih unikatnih produktov. 
Aleš Pfeifer je specialist za trženje, zato smo se najprej 
pogovarjali o analizi trga. »Ko smo analizirali ankete, 
smo ugotovili, da se ljudje predvsem odločajo za naravno 
pridelavo hrane, ker ne želijo več kupovati pridelkov, 
ki so pridelani s kemičnimi preparati in so škodljivi za 
zdravje,« nam je povedal. »Ta podatek nas je presenetil, 
ker smo pričakovali, da se za vrtičkarstvo odločajo zaradi 
šibkega materialnega položaja. To spoznanje nam je dalo 
vedeti, da so današnji potrošniki živil zelo ozaveščeni, 
da se predvsem vračajo k naravi, pri čemer se zavedajo, 
kakšne prednosti ima lasten vrtiček. Povprečna starost 
naših kupcev je nekje med 30 in 45 let, imamo pa tudi 
starejšo populacijo. Vrtičkarje tudi izobražujemo, zato 
bomo tudi letošnjo jesen organizirali seminarje. Odziv 
trgovcev na novi program je bil resnično zelo dober, saj 
smo trenutno prisotni na več kot 90 odstotkih prodajnih 
mest v Sloveniji – v Merkurju, Bauhausu, Sparu, 
Mercatorju, Tušu, Mercatorju Tehniki, Semenarni Kalia, 
Gardenii – prav tako pa tudi v 90 odstotkih Kmetijskih 
zadrug in vrtnih centrov po Sloveniji. Z našimi produkti 
so zadovoljni tudi profesionalni pridelovalci sadik.« 

Ali ste kot člani Tehnološkega parka pridobili 
kakšna nepovratna sredstva za trženje produktov 
in razvoj podjetja?
»V Tehnološkem parku Ljubljana smo bili udeleženci 
seminarjev za start-up podjetja in smo se uvrstili med 
deset najbolj inovativnih. Za začetek smo dobili 20.000 
evrov podpore, naprej pa smo nadaljevali z razvojem in 
predstavili naše ideje Podjetniškemu skladu Slovenije. Za 
oglaševanje smo namenili že 70.000 evrov, največ smo 
vložili v promocijo v tiskanih medijih ter v pospeševanje 
na prodajnih mestih. V letu 2013 smo dobili odobrene 
razpise P1 in P2 Slovenskega podjetniškega sklada. 
Pridobljena sredstva so nam omogočila masovno 
proizvodnjo. Denarja ni težko dobiti, če imaš dobro 
zgodbo in dober produkt. Pri pridobivanju sredstev gre 
prav posebna zahvala banki UniCredit. Naše inovacije 
oziroma naše produkte smo preverili tudi na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani, v Sadjarskem centru v Mariboru 
in drugih inštitutih. Strokovnjaki so opravili teste 
učinkovitosti in z rezultati so bili zadovoljni. Takoj ko 
smo dobili pozitivno mnenje, smo začeli s proizvodnjo. 
Prodaja gre dobro in do konca leta pričakujemo prihodke 
v višini 600.000 €.«

Čas je za jesensko pripravo zemlje z 
organskimi produkti
Marko Hočevar nam je nekaj več povedal tudi o produktih: 
»Za naše potrošnike smo izdelali zelo enostavne in lične 
prospekte z navodili. Naš program ekološkega vrtnarjenja 

zajema več področij: organski sistem HomeOgarden je 
sistem brez agrokemikalij in umetnih gnojil. Namenjen 
je za vrtove, sadovnjake in travnike s poudarkom na 
urbanem vrtnarjenju. V lični embalaži smo zapakirali 
zemljo za korita in lončke in tudi za večje vrtove. Druga 
skupina naših produktov se imenuje Lekarna za rastline in 
je edinstven sistem produktov na svetu.«

Kaj vsebuje organska zemlja, ki je zapakirana v lepi 
kartonski embalaži?
»Organska zemlja je petkratni koncentrirani blok 
substrata za naravno, organsko izboljševanje zemlje na 
vrtu, sajenje in presajanje. Bistvena prednost je v tem, 
da ne nosite domov težke običajne zemlje, ampak si jo 
pripravite sami. Pri zemljah je večji del voda, ki pa ni 
vedno čista in neoporečna, zato je ključno, da veste, 
kaj ste dodali, če želite organsko vrtnariti, in kako 
lahko dosežete najboljše rezultate. Organsko zemljo 
uporabljate povsod, kjer želite izboljšati rahlost in 
zračnost zemlje in zmanjšati potrebo po zalivanju tudi 
do 50 odstotkov. Če uporabljate organsko zemljo za 
direktno sajenje, priporočamo pred setvijo, sajenjem 
ali presajanjem dodajanje naravnega organskega 
gnojila, in sicer HomeOgarden organski vrt v količini 
700 gramov na 70 litrov zemlje. Tako bodo rastline 
imele dovolj hranil za normalno rast. Po potrebi pa še 
dognojujte s HomeOgarden organskim dognojevanjem 
ali pršite rastline s HomeOgarden organskim listnim 
dognojevanjem. «

Foto: Mirjana Ribič 

V enem letu je prodorno in podjetno podjetje HomeOgarden ustvarilo 28 produktov za zdravo vrtnarjenje in zdravljenje rastlin. 
Na sliki z leve proti desni: Marko Hočevar, Edija Makovec in Aleš Pfeifer.
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Zelo priljubljen izdelek je tudi organska zemlja 
v sadilni vreči. Kakšne so njene prednosti?
»Paket zemlje je težak tri kilograme in zadostuje za 
pripravo 50 litrov zemlje. HomeOgarden organski 
vrt – edinstveno organsko gnojilo, ki ga potrebujete 
petkrat manj kot običajnega organskega gnojila, 
vsebuje sestavino, ki se v stroki imenuje mikoriza 
(gliva) in se dodaja h koreninam. Mikorizne glive in 
korenine rastlin ustvarijo simbiotsko povezanost, 
ki pripelje do bistveno hitrejše rasti korenin, lažje 
prenašanje suše, boljšo dostopnost hranil v zemlji, 
odpornost rastlin na zunanje strese in še marsikaj. 
Rastlinam dodamo mikorizo ob sajenju ali presajanju, 
tako da pride v območje korenin. Za najboljše 
rezultate mikorizo za plodovke dodajamo rastlinam 
v območje korenin kadarkoli. Najboljši čas uporabe je 
na začetku rastne dobe od marca do junija, odvisno od 
časa sajenja ali presajanja. Organski vrt uporabljamo 
na različnih vrstah vrtnih rastlin, kot so: jagode, 
paradižnik, buče, kumare, sadno drevje idr.«

Kdaj je najbolj primerno pripraviti zemljo na 
vrtu?
»Od septembra do konca novembra je čas, da ustrezno 
pripravimo zemljišča v naših vrtovih in sadovnjakih. 
Zato priporočamo uporabo gnojil organski vrt in 
organske zemlje, ki bosta zagotovili rodovitnost, 
rahlost in zračnost zemlje in bistveno lažji začetek 
rasti rastlin spomladi.«

Vaša inovacija so tudi produkti iz programa 
Lekarna za rastline, ki je edini tovrstni sistem 
na svetu. Za kakšen pripravek gre?
»Tudi najboljša oskrba rastlin ne more preprečiti, 
da jih ne bi napadale bolezni in škodljivci. Zelo 
pomembno je, da na rastlino delujemo tako, 
da krepimo in povečujemo njeno odpornost na 
najrazličnejše zunanje strese oziroma negativne vplive 
okolja. Lekarna za rastline ponuja  unikatno delovanje 
izdelkov, ki povečujejo odpornost in imunost rastlin 
pred zunanjimi vplivi okolja in obenem povečujejo 
rast in krepitev rastlin na povsem naraven in ekološki 
način. V nasprotju z večino obstoječih pripravkov na 
trgu, ki načeloma delujejo na bolezen ali škodljivca 
direktno, naši izdelki delujejo na rastlino, s tem da 
povečujejo odpornost in imunost rastline na številne 
negativne vplive iz okolja. Bistvena razlika je torej že 
v samem pristopu k problemu in predvsem dejstvu, 
da izdelki HomeOgarden ne spreminjajo biotske 
raznolikosti v vrtu in nimajo negativnih vplivov na 
okolje in zdravje ljudi. Prva skupina homeopatskih 
pripravkov temelji na potenciranih izvlečkih iz rastlin 
in naravnih mineralov, ki v pravilnem dodajanju 
rastlinam vplivajo na splošno odpornost in posredno 
na spodbujanje rasti in razvoja. V drugi skupini so 
pripravki, ki rastline krepijo in s tem povečujejo 
odpornost rastlin pred boleznimi in škodljivci. Tretjo 
skupino homeopatskih pripravkov pa predstavljajo t. 
i. specialni, s katerimi rešujejo specifične probleme, ki 
se pojavljajo na rastlinah.«

Za bralce Glasila Ljubljana je podjetje 
HomeOgarden pripravilo deset paketov. 
Bralci pokličite na številko 051/ 422 032, 
izdelke jim bodo podarili.
S: www.homeogarden.com, 
T:  05 905 23 00

Draguljarna Malalan na Mestnem trgu 21 v Stari Ljubljani razkriva neponovljive oblike nakita iz dragih 
kamnov, zlata in srebra. Oblikovalci si pri tem želijo, da bi kupci v njih prepoznali večno lepoto in 
ohranili žlahtne spomine na najlepše dogodke v življenju. Imenitno opremljena draguljarna privabi 
vsakogar, ki stavi na lepoto in magični sijaj unikatnega nakita. Družina Malalan pa nima le bogate 
ponudbe nakita, temveč tudi izbiro ur, pri čemer je ekskluzivni zastopnik prestižnih znamk. Nedaleč 
stran od Draguljarne Malalan, v ulici Pod Trančo 2, je tudi majhen in lepo urejen Atelje za mlade, v 
katerem podjetje prodaja nakit za mladino. V Ateljeju je na voljo bogata zbirka srebrnega nakita, 
med katero je tudi serija z imenom Stara Ljubljana. Ta serija kupca popelje po starih ljubljanskih 
ulicah, kjer je doživetje mesta najbolj pisano, vznemirljivo in privlačno. Stilsko oblikovan nakit je 
prava paša za oči ne le za mlade, obožujejo ga tudi starejše gospe in gospodje. Stilsko oblikovane 
obeske so poimenovali po trgih: Prešernov trg, Novi trg in Mestni trg. O trajni lepoti nakita in njegovih 
ustvarjalcih smo se pogovarjali s Petrom Malalanom, oblikovalcem in lastnikom draguljarne Malalan.

Številne generacije mladoporočencev, dame in 
gospodje imajo lepe spomine na vašo draguljarno, 
prihajajoče generacije pa vas bodo šele spoznale. 
Koliko časa se že ukvarjate z oblikovanjem nakita?
Po končanem šolanju za zlatarja leta 1986 sem se zaposlil 
v družinskem podjetju, kjer sem začel z oblikovanjem in 
izdelavo nakita. Med letoma 1987 in 1998 sem pogosto 
sodeloval na skupinskih ter samostojnih razstavah v Furlaniji 
- Julijski Krajini in Sloveniji.

Ob 65. obletnici vaše draguljarne bi radi slišali nekaj 
besed o tradicionalni izdelavi nakita vaše družine. 
Kako ste začeli?
Oče Anton je na Opčinah v Italiji, od koder izhaja moja 
družina, odprl majhno urarsko delavnico, nato sta z mamo 
Angelco dejavnost razširila s prodajo ur in pozneje dodala 
še nakit. Ko sem se pridružil podjetju, smo naši ponudbi 
dodali še lastno kolekcijo nakita. Z bratom Darkom sva leta 
1992 odprla poslovalnico v Ljubljani in od leta 1998 sem 
po dogovoru, da si dejavnost razdeliva, prevzel trgovino v 
Ljubljani.

Po kakšnem kriteriju izbirate zastopstvo ur in drugih 
programov iz uvoza?
Nekatere blagovne znamke, kot na primer IWC, Omega 
in Tag Heuer smo zastopali že na Opčinah. Postopoma 
sva z ženo Karmen začela dodajati še druge blagovne 
znamke, saj na tržišču ni bilo veliko ponudbe, zanimanje 
zanje pa je bilo precejšnje. Seveda ni bilo enostavno, 
saj so bili kupci vajeni ta program kupovati v tujini 
in jih je bilo treba pritegniti, da so spremenili svoje 
nakupovalne navade. Profesionalen in prijazen pristop 
ter zanimiva ponudba so jih prepričali. Zavedamo se, 
da mora biti ponudba kakovostna in raznovrstna, zato 
budno spremljamo trende na globalnem tržišču in k 
naši ponudbi vedno dodamo kaj novega. Slovenski kupci 
smo zelo zahtevni, vendar znamo ceniti kakovost in 
lepe izdelke. Seveda je za nas najpomembnejša blagovna 
znamka Malalan, ki ji posvečamo veliko pozornost. 
V prihodnosti jo bomo še bolj razvili s pomočjo tretje 
generacije, ki se že pridružuje podjetju.

Kateri nakit pa je najbolj priljubljen pri mladih?
Večino mladih privlači masiven, drzen in inovativen 
nakit. Zelo dovzetni so za nakit, ki ima dobro marketinško 
podporo. Ne zanima jih samo zlat in srebrn nakit, ampak 
povprašujejo tudi po izdelkih iz keramike, stekla, lesa, 
plastike … Nekateri pa imajo raje tradicionalen nakit, recimo 
tanjši prstan z diamanti.

Ste bili za oblikovanje nakita tudi nagrajeni? 
Priznanje sem prejel na Mednarodnem bienalu v Celju leta 
1987. Ena od mojih kreacij je bila objavljena na naslovnici 
revije, ki jo izdaja obrtna zbornica iz Vidma.

Kdo poleg vas še ustvarja nakit v vašem podjetju? 
Našo kolekcijo oblikujem skupaj z zlatarjem Matejem 
in hčerko Tjašo, v zlatarskem ateljeju imamo najnovejšo 
tehnologijo za načrtovanje nakita. Sodelovali smo tudi že 
s študenti Akademije za likovno umetnost, ki so pri nas 
opravljali diplomsko delo.

Kako se danes prodajajo luksuzni modni dodatki in 
kateri kupci so vaša ciljna skupina?
Beseda luksuz izhaja iz latinske besede lux in pomeni 
svetlobo. Moje mnenje je, da je posebne dogodke v življenju 
treba obeležiti s kakšnim lepim kosom nakita ali uro kot 
spomin nanje. Poroka, rojstvo otroka, diploma, prvi posel, 
poslovni uspeh, vse so to edinstveni trenutki v življenju, 
na katere se radi spomnimo. Ko podarjamo darila, želimo 
podariti nekaj, kar ima trajno vrednost in bo mogoče lahko 
postalo del družinske tradicije. Takšni izdelki imajo poseben 
pomen tako za tistega, ki jih kupuje, kot za obdarovanca.

Ali povečan obisk tujih turistov omogoča boljšo 
prodajo?
Res je, povečano število turistov in urejenost Ljubljane sta 
gotovo razlog za boljšo prodajo. Vendar se moramo zavedati, 
da domači kupci trenutno kupujejo manj in zato prodaja 
turistom pomembno prispeva k naši poslovni uspešnosti. Ob 
tem pa se zavedamo, da so za nas vsekakor najpomembnejši 
domači kupci, ki smo jim za zvestobo iskreno hvaležni.

Foto: Robert Ribič

Imenitno opremljena draguljarna Malalan na Mestnem trgu 21, ki ima nedaleč stran, v ulici Pod Trančo 2, tudi majhen 
in lepo urejen Atelje za mlade.

Družinska blagovna 
znamka Malalan

Mirjana Ribič

35



Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod in od leta 2011 pridružena članica Univerze na Primorskem, je s širokim mednarodnim sodelovanjem polna študijske 
zagnanosti. Njene predavalnice in delavnice so prostori zbranosti in izjemne motivacije za pridobivanje znanja in izkušenj, študentske diplomske in magistrske naloge 
pa vzoren preplet teoretičnega znanja in izvirnih praktičnih idej. Na fakulteti namreč deluje mlad kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem in ustvarjalnim potencialom soustvarjajo prihodnost študentov, bodočih dizajnerjev. Tukaj poteka triletni visokošolski 
strokovni študijski program prve bolonjske stopnje Dizajn in magistrski študijski program druge bolonjske stopnje Dizajn. Študijski program Dizajn na obeh stopnjah 
obsega tri smeri: Notranjo opremo, Vizualne komunikacije ter Tekstilije in oblačila. Posebnost fakultete je v načinu izobraževanja, ki ga slušatelji lahko učinkovito 
uporabijo v praksi, zato se po študiju praviloma zlahka zaposlijo. Deloma je visoka zaposljivost študentov fakultete povezana z okoljem, iz katerega prihajajo, na 
primer družinskega podjetja, ki za uspešnejši prodor na trg potrebuje dodatna znanja. Njen žar pa je povezan predvsem z živo vpetostjo predavateljev v lastno 
ustvarjanje in vedoželjno raziskovanje novosti, ki se prenaša na študente. Fakulteta na čelu z dekanjo profesorico Nado Rožmanec Matičič, dobro sodeluje tudi z 
Mestno občino Ljubljana.

Nagrade mentorjem in študentom
Sodelavci fakultete uresničujejo svoje zamisli od ideje 
do izvedbe, pri tem pa gradijo visoke etične standarde, 
spoštujejo akademsko svobodo ter gojijo trajnostni odnos 
do okolja. Fakulteta je dobitnica številnih nagrad, ki jih 
prejemajo tako študenti kot njihovi mentorji. Je tudi nosilka 
številnih patentov in evropsko zaščitenih modelov. V 
evropskem prostoru se ponaša z nagrado Best university in 
nagrado Arch of Europe za kakovost in tehnologijo v zlati 
kategoriji, s katero se fakulteta zavezuje k sprejetju modela 
QC100 (Total Quality Management Model). Aktivno se 
vključuje v prizadevanja za uveljavitev vseživljenjskega 
učenja, ki je tudi sicer ena od strateških usmeritev evropskega 
visokošolskega prostora. Ponuja kakovostne, evropsko 
primerljive formalne in neformalne oblike izobraževanja 
in usposabljanja. Od leta 2007 je aktivno vpeta v evropski 
program Erasmus +, s pomočjo katerega je vzpostavila 
visoko kvalitetno mrežo mednarodnih povezav, ki omogoča 
študentom, visokošolskim učiteljem, sodelavcem in 
strokovnemu osebju izmenjavo znanj, idej in praktičnih 
izkušenj s področja dela. 

Sodelovanje z gospodarstvom
Na fakulteti aktivno delujejo tudi Študentski svet fakultete, 
Karierni center in Alumni klub. Fakulteta načrtno 
vzpostavlja povezave z gospodarstvom, v ta namen 
je soustanoviteljica in podpornica Razvojnega centra 
RC31. Razvojni svet svetuje vodstvu pri uresničevanju 
ciljev na področju izobraževanja in predlaga konkretne 
naloge za izboljšanje sistema načrtovanih in doseženih 
učnih uspehov in kompetenc diplomantov ter 
posodabljanja izvajanja študijskih programov in stalnega 
vključevanja rezultatov znanstvenega, raziskovalnega, 
umetniškega in strokovnega dela v izobraževanje. Pri 
oblikovanju programov zasleduje sodobne trende, deluje 
interdisciplinarno, omogoča izbirnost vsebin, razvija 
skupne programe in predmete z osnovami ekonomije in 
podjetništva, naravoslovja in tehnike, pri čemer se odziva 
na potrebe okolja in trga dela.
Tudi v okviru pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega 
in umetniškega dela sodeluje z več podjetji, nevladnimi 
združenji in umetniškimi platformami. Program nudi 
diplomantom možnost hitre vključitve na trg delovne sile in 

z opravljanjem prakse možnosti uveljavljanja ter delovanja 
tako na slovenskih kot na mednarodnih trgih s področja 
oblikovanja. Karieni center pomaga študentom tako pri 
načrtovanju kariere in gradnji zaposlitvenih kompetenc 
kot tudi pri pripravi kvalitetnih predstavitvenih map, jih 
spoznava s stroko in s podjetniškim okoljem ter jih uči 
poslovne komunikacije. V veliko pomoč je študentom tudi 
pri vzpostavitvi mednarodnih povezav in zaposlitvenih 
priložnosti, tako da zanje organizira brezplačne posvete 
in delavnice. Magistrski študijski program z naslovom 
Dizajn je edini študijski program v slovenskem prostoru, 
ki vsebuje študij oblikovanja notranje opreme. 

Pogoji za vpis
V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko 
vpiše vsak, ki je opravil splošno maturo, poklicno maturo 
ali zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem 
programu, po končanem študiju pa študentje pridobijo naziv 
diplomirani dizajner/dizajnerka ali magister/magistrica 
dizajna.
Več na www.fd.si

Foto: FD

Dekanja profesorica Nada Matičič ob prejemu nagrade v Frankfurtu 2014.

1   Mednarodno srečanje sedmih akademij in fakultet Gide 2013 v Ljubljani. Delavnice in razstave so potekale na Ljubljanskem gradu pod pokroviteljstvom župana Zorana Jankovića, 
ki je na slavnostni prireditvi podelil nagrade.  2   Razstava Design week v atriju Mestne hiše junija 2014.  3   Predstavitev izdelkov študentov s Katedre za notranjo opremo na 
Gospodarskem razstavišču.  4   Zakjučna modna revija 2014, delo študentov na Katedri za oblikovanje tekstilij.
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Foto: arhiv Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Nagrajenci fotonatečaja za najboljšo 
instagram fotografijo Prenašamo energijo – 
BIO 50 so: 1  nagrada: snicelj – Neža Oblak, 
2  nagrada: spamdrew4000 – Andrew Luk

Foto: arhiv Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Razstave BIO 50:  1  ZDAJ – Marko Turk: Homo faber (1. 9.–1. 10. 2014)   2  3, 2, 1 … TEST (18. 9.–7. 12. 2014)  3  ZDAJ – Po-uporaba (16. 
9.–4. 10. 2014)  4  ZDAJ – Perpetuum (12. 9.–30. 9. 2014)  5  ZDAJ – Znanilci nizozemskega oblikovanja @ BIO 50 (17. 9.–12. 10. 2014)  6  
ZDAJ – Nova valuta v modi (18. 9.–7. 12. 2014)  7  ZDAJ – MAP PIN, 11. mednarodni oblikovalski natečaj Trieste Contemporanea (19. 9.–3. 11. 
2014)  8  ZDAJ – Stigmarella, zgodba o čevlju in deklici (17. 9.–9. 10. 2014)

Leta 1963 je predsednik Mestnega sveta Ljubljana Marjan Tepina podal predlog za organizacijo Bienala industrijskega oblikovanja (BIO). Na podlagi te 
pobude se je leta 1964 v Ljubljani odvil prvi BIO, katerega ustanovitelji so Mestni svet Ljubljana, Gospodarska zbornica in tedanja združenja DAL, DAS, 
DLUS ter Zavod za gospodarstvo. Ta vizionarska poteza je na oblikovalski zemljevid zapisala BIO kot prvi mednarodni oblikovalski dogodek na svetu, ki 
vse do danes poteka prav v Ljubljani. Letos Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) tako ob podpori Mestne občine Ljubljana ter drugih partnerjev in 
podpornikov že 24. zapored pripravlja Bienale oblikovanja - BIO 50, ki svoja vrata odpira med 18. septembrom in 7. decembrom; pod njegovim okriljem pa 
se na različnih lokacijah mesta vrstijo razstave, dogodki, delavnice, debate in bogat vzporedni program, namenjen tako prebivalcem mesta Ljubljane kot 
njenim obiskovalcem vseh starosti in interesov.

Nova vsebinska zasnova Bineala
Letošnji BIO 50, najstarejši bienale oblikovanja na svetu 
pod kuratorskim vodstvom flamskega kustosa in kritika 
Jana Boelena ter s sokustosinjama Majo Vardjan in Cvetko 
Požar spreminja svojo tradicionalno podobo. Tokrat ne bodo 
predstavljeni že izdelani oblikovalski projekti. BIO 50 je z 
lanskim odprtim razpisom k sodelovanju povabil širok nabor 
profilov ustvarjalcev z različnih področji, da bi pod okriljem 
bienala, povezani v tematske skupine, odkrivali oblikovalske 
rešitve za različna področja vsakdanjega življenja. Slovenija pa 
je s svojo razvejano kulturo in povedanimi zgodbami služila 
za vsebinsko podlago letošnjega bienala. Na podlagi tipičnih 
lokalnih zgodb se tako preigrava mogoče oblikovalske rešitve 
za vse globalne prostore. 

Rekordna mednarodna udeležba in 
sodelovanje slovenskih podjetij
Letošnji BIO v ospredje postavlja sodelovanje in 
eksperimentiranje, kar je na njegov razpis pritegnilo rekordnih 
600 in več oblikovalcev, arhitektov, multimedijskih umetnikov 
ter snovalcev z vsega sveta, na koncu pa je bilo izbranih 120 
udeležencev iz 20 držav, med njimi iz Slovenije, Nizozemske, 
ZDA, Francije, Nemčije in tudi Južne Koreje. Udeleženci, 

razvrščeni v 11 tematskih skupin, že od februarja naprej 
skupaj raziskujejo in ustvarjajo oblikovalske intervencije, ki 
bodo predstavljene na glavni razstavi bienala. Dela nastajajo 
v okviru tem Skrite obrti, Spoznaj svojo hrano, Oblikovanje 
življenja, Hekanje gospodinjskih aparatov, Motorne enote, 
Sistemi mode, Javna voda – javni prostor, Nanoturizem, 
Hoja po mestu in Dostopno življenje. Za vsako izmed tem 
so mednarodni in slovenski mentorji izdelali smernice, 
med samim procesom pa s svojimi bogatimi izkušnjami in 
znanjem vodili napredovanje dela članov skupin in razvoj 
njihovih skupnih projektov. Način reševanja in raziskovanje 
vsakdanjih tem sta k sodelovanju privabila tudi slovenska 
podjetja in organizacije, ki z zanimanjem spremljajo procese 
znotraj skupin in v njem sodelujejo tudi sama. V tovrstnem 
sodelovanju so prepoznala možnost lastnega razvoja.

Polstoletna zgodovina oblikovanja 
zazrta v prihodnost in bogat paralelni 
program
Ob 50. obletnici BIO bo pomemben del dogajanja razstava 
petdesetletne zgodovine bienala, ki bo osvetlila ključne 
spremembe v družbi in vsakdanjem življenju, s tem pa tudi 

na področju oblikovanja. Kustosinja zgodovinske razstave je 
Cvetka Požar.
Razstava BIO 50 je odprta od 18. septembra do 7. decembra 
2014 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Galeriji Jakopič 
in Moderni galeriji v Ljubljani. Podrobnejši vpogled v razstavo 
razkrivajo vodeni ogledi, ki potekajo vsako nedeljo ob 11. uri. 
Obiskovalci spoznavajo razstavo ob razlagi predstavnikov 
organizatorjev Bienala oblikovanja, kustosov, mentorjev in 
udeležencev skupin, ogledi pa so zasnovani kot maratonski, 
klasični ali tematski pregled razstave ter bodo menjali prizorišča. 
Sočasno ob vodenem ogledu potekajo otroške ustvarjalnice, na 
katerih otroci raziskujejo prodorne teme bienala na ustvarjalen, 
igriv in zabaven način. Vsak drugi četrtek se v MAO posvečamo 
debatam o aktualnih temah, ki jih sproža bienale, ob izteku 
bienala pa sledi še konferenca o politiki oblikovanja. V času 
bienala oblikovanja se odvija tudi izjemno živahen vzporedni 
program brezplačnih dogodkov, razstav, delavnic, ustvarjalnic 
in predavanj pod skupnim naslovom BIO ZDAJ, namenjen 
tako otrokom kot odraslim. Oči in ušesa svetovne oblikovalske 
javnosti bodo tako vso jesen uprte prav v mesto Ljubljano, kar si 
tako živahno in kreativno evropsko mesto zasluži.
Več na www.bio.si 

BIO 50:  Oblikuj lokalno,  
spreminjaj globalno

Ana Kuntarič, Muzej za arhitekturo in oblikovanje
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Mestni štipendisti

Kot Mr. Tiger (v roza preobleki antiheroja z zajčjimi ušesi in zavezanimi rokami) se je Jaša od 7. do 9. marca leta 2006 sprehajal po Sarajevu. Kamera je 
beležila ruševine in grobove, mimo katerih je Jaša hodil tri dni, pa presenečenje in smeh prebivalcev tega tragičnega mesta. Bil je eden od njegovih 
umetniških projektov. V času, ko je študiral, in pozneje sem jih videla več in vsak od njih je bil drugačen. Od razstave velikih platen na Ljubljanskem gradu, 
zaključne razstave študentov Akademije lepih umetnosti v Benetkah, minimalističnih risb s svinčnikom, instalacij navideznih »zmešnjav« v Moderni 
galeriji do upočasnjenega, dih jemajočega performansa v galeriji Tobačne tovarne, v katerega smo bili gledalci dobesedno pospremljeni, nekateri celo 
prineseni, kot bi vstopali v sama nebesa. Moja občutja so bila vselej prevzetost in čudenje. Danes se vrstijo članki v slovenskem in tujem tisku o njegovih 
projektih, revija Modern Painters ga je uvrstila med 100 najperspektivnejših umetnikov na svetu. Za seboj ima več kot 30 samostojnih razstav, pred 
kratkim z razstavo Crystal C v newyorškem projektnem prostoru Pioneer Works v Brooklynu. V New Yorku je sodeloval tudi z galerijo On Steller Rays, leta 
2012 je sodeloval tudi na Beneškem bienalu, Ljubljano pa je dodobra zaznamoval s projektom The Lovest, ki je v prostorih Moderne galerije deloval med 
letoma 2011 in 2014. Zaznamuje ga tista prava zavezanost umetnosti, garaško delo, izvirajoče iz velike notranje potrebe, viharnost idej in občutljivost do 
sveta in ljudi. Naj citiram misel iz knjižice galerije Ganes Prat, ki je beležka tridnevnega Jaševega sprehoda po Sarajevu. »Umetnost je izmišljija. Umetnost 
ni življenje, je interpretacija življenja. Življenje pomeni živeti. Dani ali izbrani trenutek.« 

Tvoje umetniško delovanje v zadnjem času odmeva 
tako v Ljubljani kot tudi v New Yorku. Katera 
generacija se bolje odziva na tvoje projekte in kako je z 
odzivom kritike?
Težko bi delil odzivnost na generacije. Svoje delo vidim 
kot transgeneracijsko in tako je večinoma tudi sprejeto. V 
Sloveniji je žal še vedno v zraku strah pred (ne)razumevanjem 
sodobnih praks, med katere umeščam svoje delo, kar me 
vedno znova preseneti, ker so sodobne prakse izrazito 
komunikativne in v središče zanimanja postavljajo ravno 
publiko, ne glede na starost. Vsako okolje je definirano s širšo 
izkušnjo kulture, nacionalne ali predvsem nadnacionalne, 
svetovne. Kritika v večini primerov skuša zasedati vlogo 
nekakšnega mediatorja, kar je predvsem v Sloveniji izrazito 
deljeno na zastavonoše starejših praks in tistih, ki se do 
umetnosti ne opredeljujejo zgolj glede na medij, ki ga 
umetnik uporablja, temveč na to, kar njegova umetnost 
govori, sporoča. Odziv je v osnovi nekaj pozitivnega, ne glede 
na to, ali je delo tudi pozitivno sprejeto, z njim oblikujem 
žive procese, ki v realnost posegajo aktivno in z jasno 
oblikovanimi stališči glede moči umetnosti, predvsem njene 
nuje umeščanja v aktualna dogajanja. Velikokrat šele z odzivi 
publike, umetnikov in kritikov zaključim ali nadaljujem 
diskurz, ki sem ga s projektom odprl. 

Tvoji zadnji projekti so celoviti umetniški dogodki, ki 
jih oblikuješ timsko. Kako poteka realizacija takšnega 
dogodka in sodelovanje med ustvarjalci?
Zaradi same narave projektov, ki vključujejo različne 
medije, se v procesu priprav izvedbe in postprodukcije 

povezujem z drugimi ustvarjalci, kar dodatno 
obogati takó izkušnjo projekta kot poglobljenost 
izvedbe. Sodelovanja so zelo delikaten del procesa, 
ker v umetniških sferah vedno vključujejo moment 
avtorstva in medsebojnega zaupanja, ki je nuja za 
plodovito ustvarjanje. V preteklih letih se je marsikatero 
sodelovanje tudi že zaključilo, kar vidim kot naravno 
pot v rasti, za določen čas se poti prekrižajo, da se lahko 
nato kot posamezni avtorji obogateni podamo v nove 
izzive. Skupinsko delo je osnova vsakega smiselnega in 
konstruktivnega dela, ki je vizionarsko in namenjeno 
širši publiki, hkrati pa v svojem jedru pozitivno in 
iskreno. Umetnost ima moč povezovanja, in to mora 
izkoristiti v polni meri, še zlasti v časih, kakršni so 
danes, ko se vladavina ideje o uspehu posameznika kot 
edine navdihujoče zgodbe nikakor noče nehati. Tu je še 
toliko bolj na nas kot generaciji, da enostavno prekinemo 
s to negativno tradicijo poveličevanja enega, ene zgodbe 
in si upamo ustvarjati vsak zase skupaj.

Po diplomi na beneški akademiji si imel tudi 
več umetniških rezidenc. Danes si med najbolj 
vidnimi mladimi ustvarjalci tudi v svetovnem 
merilu tako kot tvoja soproga Meta Grgurevič, 
Jasmina Cibic, Ištvan Išt Huzjan. Kaj vas je še 
poleg beneške akademije, okolja in umetniške 
scene v Benetkah dodatno oblikovalo?
Ljubljana je bila vedno moje prvotno izhodišče, kraj, 
kjer sem se rodil in se izoblikoval v okolju, ki mi je 

veliko dalo. Ravno zato sem si vedno želel veliko dati 
tudi nazaj. Benetke so moj drugi dom, tam se zrasel 
kot umetnik med ljudmi, ki smo se vzajemno podpirali 
in se motivirali. Odprtost Akademije lepih umetnosti 
in predvsem mojega profesorja Carla Di Raca mi je 
omogočila voden, a samostojen razvoj, kontekst Benetk 
kot prizorišča svetovnih razstav pa predvsem sprotno in 
realno postavljanje lastne prakse od samega začetka v 
mednarodne kontekste umetnikov z vsega sveta. Danes 
je to zame New York, naslednji izziv, nuja zaradi želja in 
ambicij, ki bi jih rad realiziral v prihajajočem obdobju. 
Ljubljana bo vedno moj dom in sem se bom vedno 
vračal, na nek način nikoli nisem odšel, že ko sem šel 
v Benetke, enostavno sem razširil teritorij črpanja in 
udejanjanja idej.

Slišati je, kot da se poslavljaš.
Zadnjih nekaj let delam na premiku v New York, ki se 
dogaja premišljeno in sistematično, a že to pomlad sem 
razširil krog sodelavcev in se bom projekta selitve lotil 
še z večjo vehemenco. Si pa nikoli nisem dopustil, da na 
stvari ne bi gledal utopično ali vsaj romantično, in svojo 
pot vidim kot počasno gradnjo različnih mostov tako 
med razumevanji, obstoječimi, paralelnimi svetovi in 
predvsem tistimi nemogočimi, najlepšimi … sanjami. 
Pogrešanje je lahko zelo pozitivno čustvo, ker predvsem 
vzpostaviš bolj jasno sliko o tistem, kar dejansko 
pogrešaš, nato vstaneš in se lotiš stvari s še dodatnim 
žarom.

JAŠA (Mrevlje - Pollak)
Nada Breznik

Foto: Rosa Lux

Jaša Mrevlje Pollak 

Foto: osebni arhiv

Jaša Mrevlje Pollak kot Mr. Tiger v umetniškem projektu v Sarajevu leta 2006 v podobi 
antiheroja z zvezanimi rokami.
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Nagradni fotonatečaj

Na fotografski natečaj večinoma prihajajo posnetki s 
poudarkom na arhitekturi, parkovni ureditvi z rastjo 
in vodami, manj pa je prizorov, ki kažejo poulično 
življenje meščanov in turistov. Avtor Matevž Peršin 
pa je poslal figurativni motiv, ki prikazuje mestni 
utrip na obrobju Prešernovega trga s pogledom proti 
Čopovi ulici. Ta predel je najbolj obljudeno področje 
prestolnice in se končno tudi ponaša z lepo urejeno 
ploščadjo, medtem ko nekatere stavbe v slabšem stanju 
na Čopovi še čakajo na obnovo. 

Snemalec Peršin se je motiva lotil studiozno, 
kar izkazuje harmonična barvitost, premišljena 
kompozicija v duhu sinemaskopskega formata in 
vključuje dve močni vodoravni črni obrobi, kar daje 
vtis filmske projekcije. Kompozicija motiva je torej 
izrazito horizontalna, kar dodatno podkrepi bela 
linija na tlakovani površini Prešernovega trga. Figure 
so tehtno komponirane in od večernih sončnih 
žarkov, ki vdirajo skozi Cankarjevo ulico, zanimivo 
osvetljene. Izvor močnih žarkov v ozadju daje motivu 
svetlobni akcent, ki žari nad glavo mlade sprehajalke 
in v ospredju po konturah moške in ženske figure s 
kolesoma.

Nagrajencu se je najbolj približala Veronika 
Popotnig z odličnim posnetkom demolirane  fasade 
stare Cukrarne, kajti specifične poetične lepote 
ne najdemo samo na novih, svežih, ampak tudi 
na starih, siromašnih objektih. V seriji zanimivih 
fotografij avtorice Nataše najbolj izstopajo naslednji 
motivi: system error, vrba žalujka, stekleni vogal z 
mavričnim akcentom in rumeni balon nad poljem. 
Imeniten motiv z žarečo polno luno nad kupolo 
Stolnice je poslal Marko Smerkol in prav tako Matija 
Sušnik, ki na treh podobah prikazuje večerno 
bežigrajsko veduto, za katero veličastno žarijo 
Kamniške Alpe. Podobna motivika je v preteklosti 
že osvojila nagrado. Mirjana Galinac je posnela 
humorno obarvan motiv pozlačenega Emonca v 

muzeju, ki mu je hudomušni turist nataknil sončna 
očala in ga pokril s športno kapo. Anja Kastelic je 
z avtobusne postaje Križanke ujela v objektiv del 
konstrukcije nad glavo, obcestno arhitekturo in 
slikovite oblake skozi šipe postajališča.

Pavlino Ošlak je pritegnil deževen, zamegljeni del 
mesta, ki ga je posnela z visoke stolpnice; Antonijo 
Jereb športni stadion v Stožicah; Dejana Nikitoviča 
nočno razgibano Tromostovje s frančiškansko 
cerkvijo v ozadju; Predraga Subotića enak motiv, 
vendar posnet iz ptičje perspektive, medtem ko 
je Jakoba Marolta navdušila dvojna mavrica nad 
naseljem Šiška. Peterica navedenih snemalcev 
nedvomno obvlada kompozicijo, so pa nekateri 
motivi premalo kontrastni.

Čopova ulica v duhu sinemaskopske 
projekcije
Nagrajena fotografija Matevža Peršina

Stane Jagodič, akad. slikar in publicist

Foto: Matevž Peršin

Nagrajena fotografija.

Nagradni fotonatečaj Moja Ljubljana

Avtor vsakokratnega izbranega posnetka motiva Ljubljane prejme 125 evrov. Fotografije za 
objavo v naslednji številki pošljite najpozneje do 25. oktobra 2014 na naslov: Mestna občina 
Ljubljana, glasilo Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana na CD-ju ali v fizični obliki ali na e-naslov: 
glasilo.ljubljana@ljubljana.si. Za vse prejete natečajne fotografije si Mestna občina Ljubljana 
pridržuje pravico, da jih objavi v tiskani in/ali spletni obliki glasila Ljubljana. 
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 Janez Čuček  , novinar, nagrajenec glavnega mesta 
Ljubljane: Naše lepo mesto postaja vse bolj zalo, hkrati tudi za 
meščane in obiskovalce prijetnejše, bolj uporabno bi kdo lahko 
rekel. Med številnimi novotarijami zadnjih let se mi zdi najbolj 
koristna garažna hiša pod Kongresnim trgom. Končala je 
vsakodnevno trpinčenje prebivalcev starega mestnega jedra, ki so 
tod pogosto tudi zaman iskali parkirno mesto, avtomobilom 
obiskovalcev iz drugih krajev ponudila varno shrambo za nekaj 
ur, tujcem, ki bi to želeli, tudi parkiranje za več dni.

Zdaj smo morebiti že pozabili, da so jo odprli 1. julija 2011, malokdo pa ve, da je od tedaj v njej 
parkiralo že milijon in pol avtomobilov, največ leta 2012, ko jih je bilo 478.954, dobro pa kaže tudi 
letos, saj so v pol leta našteli že 254.518 vozil. V povprečju je hiša, v kateri je 721 parkirnih mest, 
od tega 36 širših za invalide in matere z vozički, zasedena 70-odstotno. Garaža je odprta 24 ur 
vsak dan v letu, redno pa je zaposlenih sedem delavcev in občasno še kak honorarec. Izgradnja 
garažne hiše je stala 18.468.777 evrov brez DDV. Prihodek: 777.724 evra leta 2011, 1.668.791 leta 
2012, 1.661.564 lani in 867.746 evra v prvih šestih mesecih letos. Čeprav pripelje v garažo na 
mesec od 28.800 do 37.000 vozil (decembra skoraj 50.000!), sta se doslej zgodili le dve nesreči, ko 
sta voznika kljub jasnemu opozorilu, da je najvišja dovoljena višina 2,10 metra, zapeljala vanjo z 
dodatno više naloženo prtljago na strehi in poškodovala napeljavo na strehi garaže.
To je kratko na pol novinarsko na pol ljubiteljsko poročilo o pridobitvi mesta, ki mi je najbolj 
pri srcu.

 
 Stane Jagodič  , akad. slikar in publicist: V teh duhamornih 
časih, ko se goji razdiralna strankarska politika, brezglava 
razprodaja državnega premoženja tujcem, vratolomno propadanje 
firm, mi pomenijo ocene tujih in tudi domačih turistov o doživljanju 
Ljubljane blag duševni učinek.  
Za generalno prenovo prestolnice je v svojih dveh dosedanjih 
mandatih intenzivno poskrbel župan Zoran Janković, in to 
z odlično uigranim delovnim timom, ter dal mestu vizualno 
slikovito podobo in omogočil prijetno počutje. Ker sem strasten 

pešec, mi je veliko pomenila izločitev prometa iz središča mesta in nato ureditev pločnikov, 
trgov, nabrežij, parkov, postavitev mostov, zgraditev podzemnih garaž in skrbna obnovitev 
zanemarjenih fasad. V pogovoru s prijazno prodajalko klobukov ob Wolfovi ulici sem prejel 

»Ljubljana je zakon!!!« 
Ljubljana v očeh meščank in meščanov ter     obiskovalcev mesta
Staša Cafuta Trček, Mirjana Ribič

Foto: Dunja Wedam

V obdobju dosedanjega županovanja Zorana Jankovića je Ljubljana dobila 45 hektarov 
novih parkov in več kot 4000 novih dreves, z ureditvijo Šmartinskega parka pa so Plečnikove 
Žale, ki so jih prej zastirali neugledni vrtički, pridobile tudi spoštljivo spremljavo mojstrove 
arhitekturne dediščine.
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pomenljiv odgovor: »Prav srečna sem, da imam po ukinitvi 
prometa lahko nastežaj odprta vrata in končno diham 
svež zrak. Prej pa je smrdelo po bencinu, neznosen hrup so 
povzročali osebni avtomobili in glomazni avtobusi. Bilo je 
resnično zadušljivo počutje.« Dodal sem: »Torej se svobodno 
sprehajamo po ulicah, celo z radoživimi malčki, tudi invalidi 
in siv smog ne ogroža več dihal, niti lepo obnovljenih 
historičnih fasad.« Ko sem znanca športnika vprašal, kaj 
meni o stadionu v Stožicah, mi je pomenljivo odvrnil: 
»Kapo dol županu Jankoviću!« V spominu imam tudi izjavo 
sedanjega dunajskega župana in deželnega glavarja Michaela 
Häupla: »Tudi mi Dunajčani se lahko marsičesa naučimo ob 
izvirnem razvoju vaše prestolnice Ljubljane.« 
Kot zapriseženega esteta me je dalj časa motilo 
zanemarjeno okolje južnega dela Plečnikovih Žal. Divja 
rast in zanemarjene kolibe so hudo degradirale posvečeno 
arhitekturo in vizualno motile urbano veduto. Na nekdanjem 
zanemarjenem zemljišču se danes tam raztezajo urejene 
travnate površine z drevesi in sprehajalne poti, kar estetsko 
dopolnjuje plemenito stavbno dediščino. Ljubljana je eno od 
najbolj zelenih mest in ni čudno, da prejema mednarodna 
priznanja, nazadnje kot najbolj zeleno mesto med evropskimi 
prestolnicami, seveda tudi za druge urbane podvige! 
Me pa boli objestno skrunjenje ljubljanskih lepot, ki se 
pojavljajo v obliki vandalizma, odvratnih grafitov in celo 
kraje javnih kipov, skulptur. Upam, da bo prihajajoča 
izvršilna oblast države znala ceniti vizualno harmonijo 
prestolnice in uspešno krotila nedoumljiva početja, ki so 
skrajno skregana z etiko, moralo in kulturo. 
 

 Maša Vodušek:  Ljubljana se 
je v svoji sedanji transformaciji 
resnično preoblekla v 
prestolnico svetovnega kova, ki 
je z novimi mostovi, podobo 
Petkovškega nabrežja, Brega, 
posodobitvijo Kongresnega trga 
in Čopove ulice pridobila na tisti 
manjkajoči infrastrukturi, ki je 
tako prebivalcem kot 

obiskovalcem v preteklosti nekoliko manjkala. V vsem tem je 
Ljubljana postala nekoliko svetlejša, obogatena z več 
majhnimi, prijetnimi kotički, ki mestu dodajo noto prisrčne 
očarljivosti, ki smo jo morda pred nekoliko leti pogrešali. Hoja 
po Ljubljani danes tudi tistim, ki v njej delamo vsak dan, 
predstavlja sprehod po mestu, ki ga z veseljem in ponosom 
ponudiš bodočim obiskovalcem kot tisto destinacijo, ki bo 
navdušila vse, ki v evropskih mestih iščejo kanček duše. 
Ljubljana jo danes resnično tudi ima.  
 

 Sabina Čakš:  Sem stanovalka 
na Bregu, ulici, ki se je v zadnjih 
letih prelevila iz ceste, polne 
avtomobilov, v eno izmed novih 
urbanih sprehajališč strogega 
centra. Tukaj sta zaživela tako 
Art sejem kot bolšjak. Zame je 
to ena najlepših pridobitev stare 
Ljubljane. Edini moteč element 
tukaj je, če seveda tukaj živiš, 
ropot, ko sejme v soboto in 

nedeljo pripravljajo. Priprave so zgodnje in glasne. Kar se pa 
vizualne podobe tiče, mi je seveda všeč preplet modernega z 
zelenjem, ki poteka ob Ljubljanici. Prav tako sem navdušena 
nad videzom Krakovskega nasipa in Gornjega trga. Najmanj 
pa mi je všeč ploščad na Kongresnem trgu, ki je preveč 
prazna in betonska. Ljubljana napreduje z vsemi na novo 
pridobljenimi mostovi, prelepe ulice so zamenjale prej bolj 
zanemarjene dele. Najlepša od uličic je zagotovo Križevniška 
ulica. Pomembno je, da je Ljubljana urejena in čista, kar 
zagotovo je, in napreduje v precej lepo celostno podobo enega 
najlepših mest v Evropi.

  Žana Kučan:  Ljubljana je 
vizualno lepo napredovala. Tudi 
kot mesto s programom je v 
redu. Je pa videti nekakšno 
zatišje za mlade ljudi. Po drugi 
strani je super živeti v njej, ker je 
kar mirna. Opazi se, da so javne 
površine obnovljene, a so 
mogoče v določenih pogledih 
celo preveč perfekcionistične.

»Ljubljana je zakon!!!« 
Ljubljana v očeh meščank in meščanov ter     obiskovalcev mesta

Foto: Dunja Wedam

Preurejeni Koseški bajer ni le priljubljena rekreativna točka stanovalcev tamkajšnje četrtne skupnosti, ampak se k doživetju 
vodne gladine z labodi in leseno plažo podaja veliko sprehajalcev iz vse Ljubljane. Letos je bajer dobil še učno pot, ki 
obiskovalce seznanja z rastlinskimi in živalskimi vrstami v bajerju in okolici.
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 Snežana Grabljevec:  
Mislim, da je Ljubljana v 
zadnjih letih postala resnično 
prava prestolnica, zaradi česar 
je tudi vedno bolj zanimiva za 
tuje obiskovalce, tako za tiste 
mlade kakor tudi za starejše. 
Pridobila je veliko novih 
površin za sprehajalce; 
ureditev teh površin je 
moderna, a še vedno diha s 

podobo Stare Ljubljane.
 

 Tomo Weber:  Ljubljana se je 
v zadnjih letih drastično 
spremenila na bolje. Verjetno 
vse spremembe opažam toliko 
bolj intenzivno, ker jo 
obiskujem iz tujine. Sem 
Ljubljančan, ki dela in živi v 
Čilu, a se pogosto vračam. Všeč 
mi je dogajanje v njej, čistoča in 
funkcionalnost. Najbolj pa sem 

vesel jezikov z vsega sveta, ki jih ujameš na sprehodu ob 
Ljubljanici. Ljubljana je postala končna destinacija, kar 
potrjujem tudi jaz, saj sem jo zamenjal za kar nekaj dni 
namesto morja. Če bi moral Ljubljano oceniti, bi ji dal 
desetko!
 

 Srečko Blas Daphne:  
Ljubljana se je v zadnjih osmih 
letih zelo spremenila. Postaja 
zeleno, urejeno in ljudem 
prijazno mesto. Pridobila je 
krasen Kongresni trg, kjer se 
prirejajo množične prireditve, 
Center in bregovi ob Ljubljanici 
z zaprtjem za promet zdaj 
vabijo mnogo ljudi na 
sprehode, v lokale, nakupe in 
kulturne dogodke. Novi 

mostovi, ki povezujejo levi in desni breg, so več kot 
dobrodošli in arhitekturno zanimivi. Le še Stožice je treba 
dokončati. Je pa po odzivu mojih prijateljev iz tujine in 
doma res najlepše mesto na svetu.
 

 Amanda Gril:  Zdi se, da 
Ljubljana v zadnjih letih 
doživlja lepotno renesanso. S 
prenovo posameznih delov 
mesta sta se spoprijateljila 
funkcionalnost ter šarm, ki še 
dodatno upravičujeta ime 
glavnega mesta.

 
 Brina Klampfer:  V zadnjih 
letih je Ljubljana postala res 
čudovito mesto. Všeč mi je, da se 
cona za pešce v centru širi in da 
lahko brezskrbno sprehajam 
psa. Najbolj pa uživam v zelenju, 
ki ga v Ljubljani res ni malo.
 

 Petra Rutar:  Ljubljana mi postaja 
iz dneva v dan lepša, polna novih 
vsebin. Prava mala metropola. 
Opazujem jo že nekaj let in vedno 
znova preseneča. Čestitke vsem, ki 
delajo na tem in so lahko zgled za 
preostala slovenska mesta ter vasi.

 
 Monika Mrše:  Ljubljana mi je bila 
vedno všeč in z vsako novo 
pridobitvijo v zadnjih letih mi je še 
bolj. Garažna hiša na Kongrescu je pa 
še mene opogumila, da grem v mesto 
tudi z avtomobilom. Čakam le še na 
to, da bi Špica spet postala kopališče.
 
 Vanja Mramor:  Ljubljana je z novo 
ureditvijo prijaznejša obiskovalcem. 
Prijetna za sprehod po mestnem 
jedru in prijetna za posedanje v 
dobri družbi ali pa tudi, če si sam, ob 
kozarcu dobrega vina. Super je, ker 
je urejena v pešcono. V glavnem, 

moje mnenje je, da je sprememba pozitivna!

Foto: Dunja Wedam

Nekoč degradirano območje ob Savi je preurejeno v Rekreacijski in izobraževalni center s sprehajališčem, otroškim igriščem,                  prostorom za piknik, manjšo živalsko farmo, prostorom za 
jahanje ter kolesarsko in pešpotjo med Tomačevim in Črnuškim mostom, kjer veliko Ljubljančanov dnevno aktivno preživlja                   svoj prosti čas.

Foto: Dunja Wedam

Garaža pod Kongresnim trgom je ena najbolj dobrodošlih 
parkirnih hiš v Ljubljani, saj je trg rešila pločevine, 
obiskovalcem mestnega središča pa omogočila, da parkirajo 
avtomobile v bližini ustanov, kamor prihajajo poslovno, po 
nakupih ali na kulturne prireditve.
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 Urša Žorž:  Pot v 
Ljubljano me vedno 
navda z velikim 
veseljem. Veselim se 
njenega vrveža, 
sprehoda čez 
Kongresni trg, 
Tromostovje do 

Ljubljanice in občudujem vse prenovljene stavbe, mostove, 
trge, vodnjake. Za piko na i pa si privoščim še kozarec dobrega 
vina v enem izmed čudovitih lokalov s pogledom na reko. 
Letos septembra se s sinom seliva v Ljubljano. Zelo se veseliva!
 

 Andraž Jug:  Meni 
je vse, kar so 
naredili v Ljubljani, 
odlično. Sem pa 
mnenja, da je dobro, 
da se kaj dela, tako 
se vsaj nekaj 
premika naprej.

 
 Veronika Iglič:  
Ljubljana se mi zdi v 
zadnjih letih vedno 
lepša in lepša. 
Najbolj mi je všeč 
obuditev starega 
mestnega jedra in 
kako so s tem 
poudarili njegovo 

zgodovinsko lepoto. Vračanje mladih in vrveža med stare 
mestne ulice, sploh v poletnem času, se mi zdi čarobno. 
LJUBLJANA JE ZAKON!!! 

 
 Nana Žargi:  Ljubljana je veliko 
pridobila na svoji podobi z 
ureditvijo prometa v določenih 
conah. Naša Križevniška je zdaj 
brez avtomobilov postala prelepa 
ulica in skupnost ulice vsako leto 
poskrbi za njeno ozelenitev. Tudi 
nadomestitev zabojnikov za 

odpadke v centru mesta s podzemnimi zbiralnicami je dobra 
odločitev, ki mestu podarja bolj izčiščen videz. 
 

 Martina Baškovič:  Doživljam, 
kako se je Ljubljana v zadnjem 
slabem desetletju polepšala. 
Obnovljene fasade, javni prostor 
je postal prijaznejši do nas 
uporabnikov. Celo Ljubljanice 
sem se začela bolj zavedati, 
odkar se lahko sprehajamo 
neposredno ob njej. Vedno bolj 
se odpira za ljudi, kar ji daje 

poseben čar. Posebno očarljivi so sprehodi ob takšnih 
priložnostih, kot sta Ljubljanska vinska pot ali veseli 
december. Poletna posedanja ob urejeni Ljubljanici pa so tudi 
nekaj res posebnega.
 

 Robert Pavšič:  Ljubljana se je 
v zadnjem desetletju zelo 
spremenila. Strogi center je 
postal zelo lepo urejen. Motijo 
pa me gradbene jame, kot na 
primer na Slovenski cesti – kjer 
naj bi se gradila »severna mestna 
vrata«, ter projekt Emonika, ki 

stoji. Želel bi si, da bi bil tudi ta del Ljubljane dokončan v 
najkrajšem možnem času, kot je bilo načrtovano.

 
 Maja Žerak:  Ljubljana mi je 
všeč, ker je zelo živahna in lepo 
obnovljena. Deluje zelo sveže. 
Zelo rada si ogledam fotografske 
razstave na prostem, tako v 
Tivoliju kot ob Ljubljanici. Ta 
dva razstavna prostora sta nam 
še bolj približala funkcijo 
javnega prostora. 

 
 Natalija Lapajne , višja 
kustosinja, Oddelek za 
izobraževanje, Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje: 
Že skoraj desetletje je, kar v 
muzeju pripravljamo 
izobraževalne programe v samem 
mestnem jedru za različne 
starostne skupine. Sprva smo v 

sodelovanju z UIRS in ZVKDS znotraj mednarodne evropske 
mreže Art Nouveau pripravljali študijske dneve, kjer smo 
raziskovali arhitekturno dediščino na prelomu stoletja z željo, da 
bi otroke in mladostnike seznanjali s kulturno dediščino secesije 
ne le v Sloveniji, temveč tudi v širšem okviru. Naša stalnica so 
zagotovo arhitekturni sprehodi po Plečnikovi Ljubljani, ki se jih 
udeležuje največ učencev in dijakov, in to ne le iz prestolnice. Za 
maturante smo pripravili program, kjer spoznavajo slovensko 
moderno arhitekturo, dela arh. Ravnikarja, Miheliča in mnoge 
druge, ki so v povojnem času spremenili podobo Ljubljane. Vse 
več mladih se odziva tudi na naše natečaje kratkega 
(arhitekturnega) filma in pravkar je zunaj aktualen natečaj ob 
BIO 50, katerega teme se dotikajo javnega prostora ter vsakdana 
slehernega posameznika in se zdijo včasih samoumevne, pa 
vendar se je vredno o njih preizpraševati. Za širše občinstvo 
pripravljamo enomesečne oglede arhitekture v živo, med 
najprivlačnejše sodijo tiste stavbe, ki so za javnost zaprte: 
sprehodili smo se že čez Plečnikove zapornice, obiskali stavbo, 
kjer je danes Ustavno sodišče, vile v Ljubljani in drugod v 
Sloveniji, s kolesi sledili reki in si ogledali preureditve nabrežij in 
mostov na Ljubljanici v predelu starega mestnega jedra, ki je bil 
nagrajen z Evropsko nagrado za urbani javni prostor 2012. 
Mnogi gostje iz tujine, ugledni profesorji, številni arhitekti z 
nami navdušeno odkrivajo arhitekturno dediščino mesta. 
Ni pa zgolj mestno jedro tisto, ki navdušuje, vse več je pozitivnih 
iniciativ na obrobju, v različnih soseskah in ravno v septembru 
se skupaj z IPOP in OŠ Nove Fužine pripravljamo na ustvarjalne 
delavnice, namenjene aktivnemu ozaveščanju o pomenu javnega 
prostora na Fužinah in razvoju veščin za sodelovanje pri urejanju 
javnega prostora.

Foto: Dunja Wedam

Nekoč degradirano območje ob Savi je preurejeno v Rekreacijski in izobraževalni center s sprehajališčem, otroškim igriščem,                  prostorom za piknik, manjšo živalsko farmo, prostorom za 
jahanje ter kolesarsko in pešpotjo med Tomačevim in Črnuškim mostom, kjer veliko Ljubljančanov dnevno aktivno preživlja                   svoj prosti čas.

Foto: Dunja Wedam

Prenovljena fasada Kozolca na Slovenski cesti.
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Anketa
 Vanja Borštnar , uslužbenka: V zadnjih letih opažam 
v Ljubljani velike spremembe na več področjih. Kot prvo 
bi pohvalila projekt BicikeLJ, ki se čedalje bolj širi po vsej 
Ljubljani, kolo pa postaja priljubljeno prevozno sredstvo 
občanov in tudi turistov. Osebno sem tudi kolesarka in sem 
vesela, da se širi ekološka ozaveščenost. Mestno središče je 
zelo urejeno in si želim, da se ta kultura širi po celotnem 
mestu. Tudi Petkovškovo nabrežje je v zadnjih nekaj letih zelo 
urejeno. Všeč mi je, ker je središče mesta zaprto za promet, to 
je ena izmed dobrih potez našega župana. Vesela sem, ker je 
obstal Trnfest. Prav tako redno obiskujem fotografske razstave 
v Tivoliju. Delno zaprtje Slovenske ceste me je nekoliko 
presenetilo, pričakujem pa, da bo območje za pešce in kolesarje 
še bolj urejeno, mogoče tudi bolj živahno sprehajališče. 
Ljubljana res postaja ena izmed najlepših metropol v Evropi. 
 

 Mišo Kustura , upokojenec: 
Brez laskanja lahko povem, da 
od leta 1945 pa do danes nihče 
od županov ni imel tako 
uspešnih projektov, kot jih ima 
Zoran Janković s svojo ekipo v 
samo osmih letih. Nekajkrat 
sem bil kot občan v njegovi 
družbi, ko smo se pogovarjali 
tudi o problemih Spodnje Šiške, 

pa sem bil presenečen, kako podrobno pozna naše probleme, 
čeprav ne živi na našem koncu. On je tudi edini župan, ki nas 
je obiskal, in upam, da bo še kaj prišel med nas. Letos je bil 
tudi na naši prireditvi Komarjeva nedelja na tržnici, ki se po 
novem imenuje Na vasi.

 
 Roman Koželj , čebelar 
podjetja Čebelarstvo 
Koželj: Na Mestni tržnici 
prodajam med že vrsto let in 
lahko povem, da je Zoran 
Janković kot župan zelo skrben 
gospodar in tudi pogumen, da 
je zaprl promet v mestnem 
jedru. Zelo lepo je gledati, kako 
se turisti in tudi Ljubljančani 

sprehajajo po umirjenih ulicah v središču mesta. V 
primerjavi z leti nazaj je Ljubljana danes svetovno 
turistično mesto. Zaenkrat sem zadovoljen s 
povpraševanjem tujcev po naših domačem slovenskem 
medu in tudi cena najema prostora za prodajo je 
zadovoljiva. Ljubljana je zelo čista tudi po zaslugi župana, 
ker sem osebno videl, kako nadzira čistočo v središču mesta 
in če ni tako, kot je treba, takoj pokliče delavce Snage, da 
očistijo ulice.

 
 Edija Makovec , 
uslužbenka, ki živi v 
Polhovem Gradcu: V 
Ljubljani mi je najbolj všeč cona 
za pešce v središču mesta, ker 
se lahko sproščeno sprehajamo 
in posedimo ob kavici, brez 
hrupa in nesnage, ki jo puščajo 
motorna vozila. Za nas, ki 
prihajamo v Ljubljano z 

lastnim prevozom, pa je največja pridobitev parkirišče 
Parkiraj in se pelji z mestnim avtobusom. Opažam tudi, da 
v Ljubljano zlasti ob vikendih prihajajo družine z majhnimi 
otroki, zato bi lahko imeli več animacij za otroke.
 

 Matej Volk , pridelovalec 
kalčkov iz podjetja Bilko 
d.o.o.: Ljubljana je v zadnjih 
nekaj letih zelo lepa, čista in 
postaja prava turistična 
prestolnica. Všeč mi je urejenost 
mestnega jedra, tudi okolica je 
lepo urejena, še veliko pa je 
potrebno urediti. Sedanji 
občinski upravi bi predlagal, da 

uvede enotno takso oz. enotno plačilo najema prodajnega 
prostora za mobilne enote. Nekdo, ki prodaja iz svoje mobilne 
trgovine na enem koncu, lahko v istem dnevu prodaja tudi na 
drugem koncu Ljubljane, plačuje pa dvakrat. V tujini so te 
storitve poenotene. Prodajalec s potrdilom o plačilu lahko 
prodaja na kateremkoli koncu mesta, kjer je to dovoljeno. 

 
 Viktorija Hočevar , 
prodajalka, lastnica eko 
trgovine RŽ v Spodnji Šiški: 
Ljubljana je res najlepše mesto na 
svetu, kajti tukaj živim 40 let, in ni 
bila nikoli tako lepa, kot je danes. 
To tudi povedo moje stranke. 
Majhni trgovci z ekološkimi 
programi pa bi radi imeli tudi več  
podpore pri promociji izdelkov na 
sejmih. Na tržnici - Na Vasi v 

Spodnji Šiški smo imeli letos prvič brezplačni prostor za prodajo 
in tega smo veseli.  Za nas je pomemben vsak evro, ker v času 
krize tudi mi težko prodajamo kakovostne in zdravju prijazne 
izdelke. Radi bi videli tudi več turistov iz mestnega jedra na 
našem koncu. Šiška je lepa: tukaj je kaj videti: Stara cerkev, lepo 
urejeni lokali, Vodnikova domačija, sprehajalne poti ob 
Koseškem bajerju, pa tudi sprehodi do Mosteca so zelo urejeni. 
Lahko bi turistični vlakec prepeljal turiste tudi na naš konec.  Vse 
pohvale za lepo urejeno Ljubljano.

 
 Hijacinta Civha – Škoda:  
Od Ivana Hribarja dalje 
noben župan ni naredil 
toliko za našo lepo 
Ljubljano kot Zoran 
Janković. Vsak dan sem na 
kakšnem koncu Ljubljane in 
se veselim vsake lepo 
urejeno zelenice, 
sprehajalnih poti, mostov, 

cvetličnih korit in tudi turistične gneče v središču 
mesta. Pred leti so bile fasade starejših stavb v mestu 
zanemarjene in žalostno je bilo videti, kako propadajo. 
Danes blestijo. Meščani smo lahko ponosni občani na 
našo lepo Ljubljano.

 
 Dajana Tekavec , 
zaposlena v 
delovnem centru 
Zavodu Janeza 
Levca in  Matjaž 
Mlakar , 
upokojenec: 

 Odkar je Zoran 
Janković župan, 
je naša Ljubljana 
zacvetela. Všeč 

nam je urejenost mestnega prometa v središču mesta. 
Posebej nam je všeč velik park pri Ljubljanskih Žalah, 
pa nova krožišča na tem koncu. Lepo je poskrbljeno 
tudi za upokojence, zlasti za tiste, ki bi se radi 
sprehodili po mestnem jedru. Tam jih čaka brezplačen 
prevoz z električnim avtomobilom Kavalir. Veliko 
je narejenega tudi pri urejanju okolice in nabrežij 
Ljubljanice. 

Foto: Dunja Wedam

Reprezentativni večnamenski nogometni stadion Stožice, prejemnik posebne nagrade UEFA,  in večnamenska športna dvorana. Z dvorano in stadionom Stožice so se v Ljubljano in 
Slovenijo po dolgih letih vrnili veliki mednarodni športni dogodki: Eurobasket, SP v hokeju, Svetovni pokal v gimnastiki, Svetovno mladinsko prvenstvo v judu, Svetovno prvenstvo v 
kajaku in kanuju, mladinsko evropsko prvenstvo v nogometu in košarki ter svetovno prvenstvo za amaterske kolesarje. Stožice pa gostijo tudi večje kulturne prireditve.
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Varovanje okolja

Ljubljana je dovolj veliko mesto, da najdejo v njem svoj kotiček tudi številne živalske in rastlinske vrste. A ne le tiste, ki si jih želimo, ali take, ki so tod staroselke. 
Vse več tudi v mestu srečujemo tujerodnih invazivnih vrst, ki se nezadržno širijo, izpodrivajo samonikle vrste, pogosto povzročajo tudi škodo na infrastrukturi 
ali celo neposredno škodijo ljudem. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj precej pogostih ljubljanskih invazivnih vrst. Če jih pravočasno prepoznamo, bomo 
lahko uspešni v preprečevanju nadaljnjega širjenja. 

Japonski dresnik 
Dresnik je med najbolj znanimi 
in nadležnimi tujerodnimi 
invazivnimi vrstami. Ob Savi na 
obeh bregovih oblikuje nepretrgane 
sestoje kilometre daleč, na začasnih 
deponijah se bujno razrašča, od 
tam pa ga z gradbeno mehanizacijo 
raznesejo prav kamorkoli. Skoraj ni 
več zelenice v Ljubljani, kjer krepki 
rdeči poganjki dresnika ne bi takoj 

po vsaki košnji predirali travne ruše, in niti najbolj intenzivna 
košnja zelenih pasov na cestah ga ne odstrani.
Poleg pravega japonskega dresnika (Fallopia japonica) s 
popolnoma golimi in pri dnu ravno prisekanimi listi se pri nas 
pogosto pojavlja tudi nič manj nadležni češki dresnik (Fallopia 
× bohemica), križanec dveh azijskih vrst, ki ima liste pri dnu 
srčaste in nekoliko dlakave. Vsi ti dresniki so zelnate trajnice z 
zelo močnimi nadzemnimi poganjki, ki ustvarijo vtis grmovja, 
a v jeseni v celoti odmrejo. Le globoko razpreden sistem 
podzemnih olesenelih korenik prezimi in prav te korenike so 
glavni vir širjenja dresnikov. Če pojav dresnika zaznamo takoj 
po gradbenem posegu (z neočiščeno gradbeno mehanizacijo se 
namreč največkrat širijo koščki korenik), moramo nemudoma 
ukrepati in vse mlade poganjke čimbolj globoko izkopati. Ko 
se rastlina pod zemljo razrase, je namreč ne bo več mogoče 
enostavno iztrebiti, pa najsi bo z redno košnjo ali s prekrivanjem 
s folijo, še celo uporaba herbicidov ni popolnoma učinkovita.

Topinambur, laška repa 
Že od druge polovice 19. stoletja se 
pri nas širi topinambur (Helianthus 
tuberosus). Sprva so ga priporočali 
zaradi užitnih gomoljev, pozneje 
so ga zaradi teh istih gomoljev lovci 
sadili po gozdnih jasah, da bi divje 
prašiče odtegnili od polj. Neredko 
pa srečamo topinambur tudi še po 
vrtovih, saj so njegovi veliki rumeni 
koški prav dekorativni. V nasprotju 

s sorodno sončnico, ki se kot enoletnica pri nas nikakor ne 
»prime«, se je topinambur že pred več kot stoletjem vsaj lokalno 
naturaliziral in danes je v večjem delu nižinske Slovenije resna 
invazivka, ki oblikuje goste sestoje predvsem vzdolž vodotokov, 
a tudi na različnih drugih rastiščih. Cveti jeseni, a je s svojimi 
togo dlakavimi nasprotno nameščenimi listi prepoznaven že 
vse poletje. Redna košnja mu preprečuje cvetenje, a populacija 
lahko propade šele po več letih intenzivne košnje, saj je zalog v 
gomoljastih korenikah dovolj, z razraščanjem korenik pa se tudi 
širi.

Orjaški dežen 
Ponekod v vzhodni in severni 
Evropi je ta kavkaška vrsta zasedla 
že ogromne površine opuščenih 
travnikov in pašnikov. Pri nas še ni 
tako pogosta, a zasedenih rastišč 

se trdovratno drži in tako je tudi večletno izkopavanje na ozki 
parceli med Botaničnim vrtom in OŠ Oskarja Kovačiča še ni 
uspelo zatreti. Od vseh naših drugih kobulnic se razlikuje po 
velikosti, saj zlahka preseže 3 m višine, primerno orjaški so tudi 
listi in socvetja, vsa rastlina pa je pokrita z drobnimi temno 
obarvanimi bodičkami, ki nam podobno kot žgalni laski koprive 
ob dotiku vtrejo v kožo strupen sok. Težave pa nastopijo šele 
naslednji dan, ko se pod vplivom UV žarkov v koži dokončno 
razvije fototoksična snov, ki povzroči lokalno vnetje z bolečimi 
mehurji in brazgotine lahko ostanejo vidne še leta. Dežen 
(Heracleum mantegazzianum) je zelnata trajnica, ki ustvari na 
stotine ali celo tisoče semen, s katerimi se uspešno razširja. Zato jo 
moramo zatirati z izkopavanjem in hkrati preprečevati dozorevanje 
semen. Za prvo silo bi bilo tako že rezanje kobulov po cvetenju 
dobro, a vsekakor se je treba lotiti tudi čimbolj popolnega izkopa 
vsake posamezne rastline. Previdno, rastlinski sok povzroča tudi 
vnetja sluznic!

Žlezava nedotika 
V osrednji in vzhodni Sloveniji 
skorajda več ni potoka, ki ga ne 
bi obraščala žlezava nedotika 
(Impatiens glandulifera), 
pojavlja pa se tudi na gozdnih 
robovih in drugih polsenčnih 
mestih. Čvrsta vzhodnoazijska 
enoletnica lahko zrase tudi 
več kot 2 m visoko, steblo je sicer nenavadno krhko, a vseeno 
redko poleže, ob poplavah pa lahko taka krhka stebla celo služijo 
razširjanju z vodnim tokom. Pozno poleti in jeseni se razvijejo 
številni rožnati do škrlatni veliki cvetovi z zelo posebnim 
vonjem. Prav zaradi medonosnosti so nedotiki pri širjenju precej 
pomagali čebelarji, semena pa širi uspešno tudi sama, saj se zreli 
plodovi eksplozivno odpirajo in razmečejo semena več metrov 
naokrog. Kljub temu, da se zdijo obsežni obrečni sestoji nedotike 
neobvladljivi, jo že z redno košnjo, ki tudi preprečuje cvetenje, v 
nekaj letih lahko v celoti odpravimo. Semena so namreč v prsti 
razmeroma kratkoživeča.

Drobnocvetna nedotika  
(Impatiens parviflora)
Nizka vzhodnoazijska 
enoletnica senčnih mest se 
je na naših tleh udomačila 
že v začetku prejšnjega 
stoletja, šele v zadnjih letih 
pa ponekod opažamo, 
da lahko skoraj v celoti 
izpodrine samonikle vrste 
v gozdni podrasti. Po vseh znakih podobna prejšnji vrsti, 
a manjša, okoli pol metra visoka, s precej bolj neopaznimi 
bledorumenimi cvetovi. Cveti že od začetka poletja dalje. 
Podobno kot velja za žlezavo nedotiko, se tudi drobnocvetne 
nedotike (Impatiens parviflora) lahko znebimo z redno košnjo, 
a ker v gozdovih navadno ne kosimo, je pri širjenju nič ne 
ovira.

Navadna vinika 
Vinike so priljubljene vzpenjalke, ki 
se jih pogosto sadi tudi za ozelenitev 
fasad. A nekatere ostanejo tam, 
kjer želimo (npr. trikrpa vinika, 
P. tricuspidata, ki jo zato tudi 
priporočamo za sajenje), druge pa 
se razširjajo dalje. Pri tem jim dobro 
služijo ptice, ki v jeseni raznašajo 
semena, saj se rade gostijo z modrimi 
jagodami. Tako se je tudi po vsej 
Sloveniji razširila peterolistna vinika (Parthenocissus quinquefolia), 
ki pokaže svojo invazivnost predvsem v obrečnih gozdovih, a tudi na 
različnih drugih rastiščih. Je olesenela vzpenjalka, ki se po podlagi 
vzpenja s pomočjo vitic, tako da lahko prerase drevesne krošnje in 
grmovje več metrov visoko. Če jo odstranimo takoj, ko se pojavi, bo 
še najbolje, saj lahko že v prvem letu tako prerase okoliško rastlinje, 
da bodo posledice lahko še dolgo vidne, tudi če nam jo kasneje uspe 
zatreti. Ker pa se širi s pticami, se neredko pojavi v živih mejah, ki so 
na tako razraščanje lesnate vzpenjalke lahko še posebej občutljive.

Deljenolistna rudbekija 
Ravno pred stopetdesetimi leti 
so botaniki prvič poročali o tem, 
da se je v Mostecu naturalizirala 
severnoameriška deljenolistna 
rudbekija (Rudbeckia laciniata). To 
zelnato trajnico prepoznamo že na 
daleč po velikih deljenih listih in 
pozno poleti ter jeseni po orjaških 
koških z rumenimi jezičastimi in 
rjavkastimi cevastimi cvetovi, slednji 
na razločno izbočenem socvetišču. Okrasne vrtne oblike imajo 
pogosto pomnožene jezičaste cvetove, da so njihovi koški videti 
kot krizanteme. V osrednji in vzhodni Sloveniji srečamo danes 
rudbekijo zlasti na poplavnih območjih rek, na gozdnih robovih, 
v logih, včasih je tudi gojena (predvsem oblika s pomnoženimi 
jezičastimi cvetovi). 

Kanadska in orjaška zlata rozga 
To sta tisti razkošno cvetoči rumeni poznopoletni rastlini, ki ju 
pogosto iz neznanega razloga zamenjujejo za ambrozijo. Pa si niso 
prav nič podobne! Zlati rozgi sta meter do dva visoki zelnati trajnici, 
ki se zelo uspešno razraščata s podzemnimi živicami, širita pa 
z množico plodov, ki jih od jeseni do pomladi veter nosi z zrelih 
socvetij. Obe vrsti imata številne suličaste liste ter stotine drobnih 
rumenih koškov, ki oblikujejo gosto stožčasto socvetje, po katerem 
ju že na daleč prepoznamo. Najbolj izrazita razlika med vrstama je, 
da ima orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) golo steblo, kanadska 
(Solidago canadensis) pa gosto štrleče dlakavo. Obe srečujemo v 
velikih sestojih na različnih tipih opuščenih ali neredno vzdrževanih 
travišč, ob robovih gozdov ter na ruderalnih rastiščih. Ko se enkrat 
zakoreninita, ju je izredno težko iztrebiti, 
pogosta košnja in ruvanje posameznih 
preostalih rastlin bi bili šele v nekaj letih 
lahko uspešni. Pozor: tu in tam jo ponujajo 
tudi kot okrasni rastlini. Res sta lepi, a 
njuna invazivnost daleč presega lepoto.

Invazivne rastlinske vrste v Ljubljani II
Prof. dr. Nejc Jogan
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Četrtni razgledi

ČS Center

Dan ČS Center 2014
Meta Verbič

Letošnje prireditve ob dnevu ČS Center bodo potekale 
v času od 6. do 13. oktobra. Tako kot običajno se bodo 
začele v ponedeljek, 6. oktobra, z odprtjem razstave 
ustvarjalnosti prebivalcev četrtne skupnosti. Nadaljevale 
se bodo z osrednjo kulturno družabno prireditvijo za 
prebivalce, letos na OŠ Poljane, kjer se je tudi vse začelo, z 
zgodovinsko učno uro o zgodovini Slovencev med NOB in 
v času osamosvajanja Slovenije na OŠ Majde Vrhovnik in s 
tekmovanjem za pokal ČS Center 2014 v malem nogometu 
za srednješolce in v odbojki za srednješolke na Srednji 
zdravstveni šoli na Poljanski cesti. V ponedeljek, 13. oktobra, 
pa se bomo s spominsko slovesnostjo ob spomeniku 24 
talcev pri Gimnaziji Poljane poklonili spominu 24 talcev, 
meščanom Ljubljane, ki so na ta dan leta 1942 padli pod 
streli fašistične soldateske. Ob tej priložnosti prebivalce ČS 
Center obveščamo, da bodo z vsemi podrobnostmi programa 
prireditev seznanjeni v tradicionalni zgibanki, ki jo bodo 
v poštnih nabiralnikih našli 1. oktobra. Že zdaj prisrčno 
vabljeni, da se nam pridružite.

ČS Trnovo

Trnovske prireditve 2014 
v znamenju obletnic
Breda Cajhen 

Tudi letos smo v počastitev dneva ČS Trnovo 9. oktobra 
pripravili vrsto prireditev in dogodkov, ki jih podrobno 
predstavljamo v programu. Letošnje prireditve so med 
drugim v znamenju praznovanj nekaterih obletnic: 
60-letnice delovanja Gasilskega društva Trnovo, 5-letnice 
delovanja Centra starejših Trnovo in, kako bi drugače, 
2000-letnice Emone.
Gasilsko društvo Trnovo je ob svojem jubileju pripravilo 
bogat program prireditev, ki potekajo vse leto. Tako je v 

programu naših letošnjih trnovskih prireditev vključen 
le del njihovega praznovanja. Ampak pomemben del, saj 
bo na razstavi na Krakovskem nasipu predstavljena dolga 
zgodovina in dejavnost društva. Sicer pa ima gasilstvo v 
Trnovem bogato, da, večstoletno tradicijo. Rdeči petelin je 
bil namreč v preteklosti kar pogosta nesreča, ki je prizadela 
posamezne hiše in cela naselja. Posebno poguben požar je 
bil 1800. leta. Ivan Vrhovnik v svoji knjigi Trnovska župnija 
v Ljubljani podrobno, kronološko po stoletjih navaja, kako je 
ta nesreča spremljala nekdanje prebivalce. Ti so se po pomoč 
zatekali k sv. Florjanu, krajevni »firtlčarji« (danes bi jim rekli 
redarji) so morali po hišah pregledovati dimnike oz. ali je 
vse pripravljeno v primeru požara. V boj proti tej nesreči se 
je vključila tudi modra cesarica Marija Terezija. Leta 1749 je 
dovolila vsakomur, da si na Ljubljanskem barju naredi svojo 
opekarno (dotlej je imelo to pravico samo mesto), vendar pod 
pogojem, da žge opeko po dunajskem kalupu (danes bi jim 
rekli standardi) in sicer: zidake, obločnike, tlačnike in strešno 
opeko. Cesarica se je prav dobro zavedala, da bo požarov 
manj, če bodo hiše zgrajene iz opeke, in ne iz lesa, in krite 
s slamo. Tako je skozi čas gašenje požarov postalo tradicija 
in ni čudno, da ravno iz Krakova izhaja oče prostovoljno 
organiziranega gasilstva na Slovenskem Franc Doberlet. 
Danes pomagajo trnovski gasilci in gasilke pri vseh naravnih 
nesrečah, so dobro usposobljeni, imajo sodobno opremo 
in uživajo med krajani velik ugled. Ob jubileju njihovega 
društva jim iskreno čestitamo!
Center starejših Trnovo praznuje 5-letnico svojega 
delovanja. V tem času se je v okolju dodobra uveljavil in 
je s svojo prikupno kavarnico postal prijazno stičišče za 
zmenke ob kavici in za druga srečanja med prebivalci doma, 
njihovimi obiskovalci in krajani. Okolica je prijazna s parkom 
in košatimi drevesi, lesenimi skulpturami in pred centrom 
doprsnim kipom dr. Bojana Accetta. Varovanci se v 40 
enoposteljnih in 58 dvoposteljnih sobah v centru počutijo 
varno in so zadovoljni, saj so deležni skrbne strokovne nege 
in pozornosti vseh zaposlenih. Poleg osnovne dejavnosti 
zagotavlja center tudi dodatne storitve. Velik poudarek je na 
družabnosti in tedenskih prireditvah, na katerih sodelujejo 
tudi prostovoljci. V njihovih odprtih prostorih so stalne 
fotografske in druge razstave. Eno takšnih bomo videli tudi 
po prireditvi 1. oktobra, ko se bo prestavila Skupina 999 iz 
Likovnega ateljeja na Eipprovi ul. 23. Enaka občutja o tem 
okolju delijo tudi stanovalci varovanih stanovanj.
Na delu Mirja, ki spada pod našo ČS, je imeniten Arheološki 
park Emonska hiša. Potem ko so ponovno zasipali 
arheološko najdišče na prostoru predvidenega NUK 2, je na 
Jakopičevem vrtu edino arheološko odkritje emonske hiše in 
situ. Mestni muzej izjemno skrbno ureja ta park, na panojih 
so temeljite obrazložitve in kar lahko si je prestavljati življenje 
v tej hiši pred 2000 leti. Z različnimi predavanji in vodenimi 
ogledi bomo ta naša spoznanja še poglobili. 
Vse te in še druge znamenitosti, posebej še tiste, ki nas 
povezujejo s Plečnikom, smo vključili v štiri tematsko vodene 
oglede. Pridite! Videli in slišali boste obilo zanimivega! 
Plečnika smo se spomnili tudi s počastitvami v trnovski 
cerkvi in župnišču, predvajali pa bomo tudi TV film iz 1992. 
leta Kamniti Pigmalion.
Na vsaki prireditvi in dogodku pa boste lahko spoznali 
tudi sodoben utrip v naši ČS, pa tudi edinstveno žlahtnost 

in lepoto tega okolja. Naše prireditve so v oktobru, veliko 
jih je na prostem. Pri tem vemo, da jih lahko slabo vreme 
temeljito pokvari. Ampak druge možnosti skoraj nimamo. 
Plečnikova domačija je še vedno v prenovi, zaprta torej. Iz 
drugačnih razlogov je zamrl tudi KUD France Prešeren 
Trnovo. Dolgovi so ga pokopali in čeprav je župan  v dobri 
veri trikrat na srečanju s predstavniki društva predlagal, 
naj se z upniki lotijo sporazumne poravnave dolgov, je, vsaj 
doslej, naletel na gluha ušesa. Trnovčani pa žalujemo za 
domom, o katerem beremo v Vrhovnikovi Trnovski župniji v 
Ljubljani: »Gospodarsko izobraževalno društvo za Krakovo 
in Trnovo (ust. 1907) se je preimenovalo v Prosvetno društvo 
za Trnovo in Krakovo, po vojnem presledku oživljeno leta 
1920 – je prirejalo pozimi igre in predavanja. Do ukinitve 
1932. leta se je zvalo Katoliško prosvetno društvo za Krakovo 
in Trnovo in imelo v Karunovi ulici  št. 14 Prosvetni dom, 
slovesno otvorjen je bil kot Orlovski dom 12. decembra 1927. 
Orli in Orlice so gojili telovadbo.« Torej bo ta dom, ki je nastal 
z volilom in delom Trnovčanov in Krakovcev čez 13 let slavil 
100-letnico obstoja. Skozi desetletja je bil dom pomembno 
prizorišče, na katerem je marsikateri umetnik začel svojo 
kariero. Žal je arhiv doma pogorel. Še bolj žalostno pa bo, 
če bo dom prodan, kajti vprašanje je, kaj se bo potem v tem 
simpatičnem kulturnem hramu dogajalo. Želeti je, da bi 
novi predsednik KUD-a v prizadevanju po rešitvi društva in 
doma uspel. Tedaj bo verjetno potrebno pripraviti prenovljen 
program, v katerem bo poleg vsebin za urbano mladež 
prostora tudi za druge dejavnosti, namenjene različnim 
potrebam in okusom. Tako bi lahko častno pričakali 100. 
obletnico doma kot središčne kulturne ustanove tega okolja.
Pridite na naše prireditve, vsi ste prisrčno povabljeni!   
Program: ●  1. 10. 2014 ob 16.00 : praznovanje 
5-letnice delovanja Centra starejših Trnovo, dvorana ČS 
Trnovo, Devinska ul. 1b/II, nastopajo: Ansambel Livada, 
ŽPZ Žene in dekleta dveh vasi, domski mešani pevski 
zborček, pesnici Nada Mihelčič in Martina Počkaj ter 
folklorna skupina Kolovrat; na koncu plesno presenečenje; 
program bo povezovala Saša Einsiedler; ● po končani 
prireditvi v kavarni centra odprtje razstave likovnih del 
Skupine 999 (skupina ljubiteljskih slikark in slikarjev 
pod mentorstvom akademskih slikark mag. Nuše Lapajne 
in dr. Sladjane Mitrović, Likovni atelje, Eipprova 23; na 
ogled do 30. 11. 2014. ●  1. 10. 2014 ob 19.00 : Kulturni 
večer na temo Plečnikovih oporok, Finžgarjeva galerija 
v trnovskem župnišču, Kolezijska ul. 1, Tone Kompare bo 
predstavil publikacijo, ki obravnava raznoterost in vsebin sko 
zanimivost Plečnikovih oporok, kulturni program Trnovski 
oktet. ●  2. 10. 2014 ob 17.00 : Kulturni popoldan s 
pesmijo in predavanjem, dvorana ČS Trnovo, Devinska ul. 
1b/II, nastopajo: Pevski zbor Društva upokojencev Trnovo in 
predavanje dr. Bernarde Županek o Emoni in življenje v njej; 
●  18. 9. 2014 ob 18.00 : odprtje razstave ob 60-letnici 
delovanja Gasilskega društva Trnovo na Krakovskem 
nasipu, na 11 razstavnih panojih bo prikazano 60-letno 
delovanje društva; zvedeli boste, kdaj je po Trnovem zapeljal 
prvi gasilski avto, kje je živel oče slovenskega gasilstva; 
na ogled do 20. oktobra; ●  27. 9. 2014 ob 10.00 : 23. 
tradicionalna veslaška regata na Ljubljanici pod Prulskim 
mostom bodo v organizaciji Veslaškega kluba Ljubljanica 
startali veslači in vesla čice iz vseh slovenskih klubov na 267 

Foto: arhiv GD Trnovo

Gasilsko društvo Trnovo je ob svojem 60. jubileju pripravilo 
bogat program prireditev, ki potekajo vse leto. Do 20. 
oktobra je na Krakovskem nasipu na ogled razstava, ki 
predstavlja zgodovino in dejavnost društva.

Foto: Dunja Wedam 

Center starejših Trnovo praznuje 5-letnico svojega 
delovanja. V tem času se je v okolju dodobra uveljavil in je s 
svojo prikupno kavarnico postal prijazno stičišče za zmenke 
ob kavici in za druga srečanja med stanovalci doma, 
njihovimi obiskovalci in krajani.
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m dolgi progi od Prulskega mostu do izliva Gradaščice v 
Ljubljanico; ●  30. 9. 2014 od 15. do 20.00 : dan odprtih 
vrat Gasilskega društva Trnovo; Gasilski dom, Cesta v 
Mestni log 31, na ogled bo oprema društva in prikaz gašenja 
in reševanja človeških življenj in imetja; obiskovalci se bodo 
lahko preizkusili tudi sami; ves oktober bo v dopoldanskih 
urah mogoč skupinski ogled v gasilskem domu, obisk je 
potrebno predhodno najaviti na info@gasilcitrnovo.si. 
 ●  8. 10. 2014 ob 18.00 : Koncert učencev Glasbene 
šole Lj. Vič-Rudnik, dvorana Glasbene šole, Gradaška 
ul. 24; učenci in učenke se bodo predstavili s solističnimi 
vokal nimi in instrumentalnimi izvedbami, nastopili bodo 
v različnih zasedbah, zaigral pa bo tudi šolski orkester; 
●  9. 10. 2014 ob 17.00 : osrednja prireditev ob dnevu 
ČS Trnovo; v OŠ Trnovo, Karunova ul. 14 A, nastop otrok 
trnovskih vrtcev, osnovnih šol, Mladinskega doma Malči 
Belič in Glasbene šole Ljubljana Vič-Rudnik; mladim 
gasilcem bodo ob jubileju GDTrnovo podeljena priznanja in 
odlikovanja najzaslužnejšim članom in članicam društva 
in nekaterim občanom; ●  9. 10. 2014 ob 17.00 : vodeni 
ogled: Emonska hiša in Rimski zid, z zbirnega mesta na 
mostu pred trnovsko cerkvijo bosta Petra Peunik in Ana 
Porok vodili obiskovalce/ke do Arheološkega parka Emonska 
hiša, ogled se bo nadaljeval do južnega vhoda v Emo no, 
današnjega Rimskega zidu, nato do arheoloških ostalin 
in do Plečnikove preureditve v park; ●  10. 10. 2014 od 
15.00 dalje  družabno srečanje za vse krajane v domu 
Ribiške družine Barje; svoje dejavnosti bodo predstavili 
ribiči, taborniki, gasilci, čebelarji in klekljarice; ob glasbi in 
zakuski bo poskrbljeno tudi za dobro razpoloženje; ●  10. 
10. 2014 ob 17.00 : Družinski izlet: Plečnik na kolesu z 
zbirnega mesta pred Plečnikovo hišo,|Karunova ul. 4 in 6, 
Nika Damjanović bo popeljala kolesarsko karavano na ogled 
najpomembnejših Plečnikovih stvaritev v Ljubljani; vabljene 
vse generacije s priporočeno starostjo otrok od 6 do 10 let; 
ogled se bo zaključil na osrednji tržnici, v primeru slabega 
vremena izlet odpade; za udeležbo je potrebna predhodna 
najava na tel. 01/ 24 12 506; ●  11. 10. 2014 ob 14.00 : 
vodeni ogled po Krakovem in po Trnovem; ●  3. 10. 
2014 ob 15. uri : vodeni ogled po Plečnikovih sledeh v 
Trnovem z zbirnega mesta na mostu pred trnovsko cerkvijo 

bo Ana Porok popeljala obiskovalce/ke na ogled notra njosti 
cerkve, nato čez most ob Gradaščici do Trnovskega pristana 
ter po Eipprovi ulici mimo Plečnikove hiše do Spomenika 
žrtvam vojne na Riharjevi ulici; ●  4. 10. in 11. 10. 2014 
ob 14.00 : vodeni ogled po Krakovem in po Trnovem z 
zbirnega mesta pred Mostom Hradeckega na Krakovskem 
nasipu bo Tadej Jakopič navzoče popeljal po Krakovski ulici 
mimo rojstne hiše Riharda Jakopiča in krakovske kapele do 
Arheološkega parka Emonska hiša in po Emonski cesti do 
obeležij slovenskih impresionistov in do trnovske cerkve. 
●  4. 10. 2014 od 10.00 naprej : vožnja z ladjico Barjanko 
po Ljubljanici, na Trnovskem pristanu ob Plečnikovih 
stopnicah zasidrana ladjica Barjanka bo ude ležence/ke 
popeljala vzdolž Ljubljanice do zapornice in nato nazaj do 
Špice; na ladjici ogled fotografij arheoloških ostankov in 
replika oljenke nekdanje Emone; vodič Janez Virant; ogled je 
potrebno predhodno javiti na GSM 041/ 544 060; 
●  5. 10. 2014 ob 9.15 : sv. maša v spomin Jožeta Plečnika, 
trnovska Cerkev Sv. Janeza Krstnika; ●  7. 10. 2014 ob 
16.30 : Filmski popoldan, knjižnici Urbanističnega 
inštituta RS, Trnovski pristan 2, vhod iz prehoda nasproti 
trgovine Mercator, uvod Ana Porok, predvajanje TV filma 
Kamniti Pigmalion o Plečnikovem delu na Dunaju, v Pragi 
in Ljubljani. avtorjev Brede Kovič in snemalcev Ubalda 
Trnkoczyja in Pavla Grzinčiča. 

ČS Sostro

V Bizoviku gasijo  
že vsaj 130 let! 
Primož Leban

Letošnjo bizoviško poletje je minilo v znamenju 130. 
obletnice tamkajšnjega gasilskega društva. Aktivnosti 
ob počastitvi dolgoletnega delovanja PGD Bizovik so 
potekale vse leto in še vedno potekajo. 
Še posebej slovesno je bilo v začetku julija, ko so bizoviški 
gasilci skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi Gasilske 

zveze Ljubljana izpeljali pravi gasilski praznik. Tistega 
dne, 5. 7. 2014, je bilo v Bizoviku nadvse slovesno, saj je se 
je skozi vas vila osrednja gasilska parada Gasilske zveze 
Ljubljana, v katero je bilo skupno vključenih 21 vozil in 385 
gasilcev. Sledila je slovesnost, na kateri so govorci poudarili 
pomen tako gasilstva na splošno kot tudi bizoviškega 
gasilskega društva v okviru lokalne skupnosti. Enotno je bilo 
poudarjeno, da gasilstvo predstavlja še kako potreben vzor 
humanega dela in solidarne pomoči soljudem ne glede na 
versko pripadnost, državljanstvo in politično opredeljenost. 
Po podelitvi spominskih priznanj ter odlikovanj Gasilske 
zveze Slovenije posameznim članom PGD Bizovik za 
dolgoletno in uspešno delo se je formalni del praznovanja 
zaključil. Pričela se je tradicionalna bizoviška gasilska 
veselica, ki se je tudi tokrat zavlekla pozno v noč. Kot običajno 
ni manjkalo dobre volje in ponosnih nasmehov, ki se zdijo ob 
pogledu na prehojeno pot več kot upravičeni. 
Bizoviška gasilska zgodba se je namreč začela pisati leta 1884, 
ko je bila (kot druga v Ljubljani) ustanovljena Prostovoljna 
požarna bramba Bizovik. Še istega leta so prizadevni 
ustanovitelji zbrali dovolj sredstev za nakup najnujnejše 
opreme, posebej so bili ponosni na vodno batno črpalko. 
Prvo shrambo orodja so imeli kar pri načelniku Babniku 
(po domače Pri Pogačarjevih), ki je v te namene odstopil 
del kašče. Sočasno so začeli zbirati sredstva tudi za gradnjo 
gasilskega doma, kar pa se je nekoliko zavleklo, saj je bil 
dom zgrajen šele leta 1901. Nadstropna stavba je bila zidana, 
poleg nje pa je bil postavljen tudi lesen stolp za sušenje cevi in 
vadbo. V bližini doma so izkopali še vodnjak, iz katerega so 
črpali vodo za gasilske vaje, prav pa je prišel tudi za gašenje 
morebitnih požarov v okolici.
Tudi Bizovičani so se v poznejših letih trudili, da so si, poleg 
urjenja članstva in opravljanja svoje osnovne dejavnosti, 
posodabljali orodje, opremo in prostore društva. Tako so že 
leta 1927 kupili vprežni voz, voz za prevoz moštva in motorno 
črpalko Rosenbauer, ki še vedno brezhibno deluje. Leta 1932 
pa so adaptirali dom in kupili poltovorni avtomobil Ford 
za prevoz črpalke in šestih gasilcev. Podobno kot v drugih 
gasilskih društvih so se tudi v Bizoviku poleg z gasilstvom 
ukvarjali še z drugimi dejavnostmi, zlasti s kulturno-
prosvetnimi. Tako so v okviru Prostovoljne gasilske čete 
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- Povabilo k sodelovanju 
Meščanke in meščani ste prijazno povabljeni, da prispevate 
utrinke iz življenja v svojih četrtnih skupnostih, sporočate o 
pridobitvah v vašem ožjem življenjskem okolju, pa tudi svoje 
predloge, pobude in vprašanja, na katera bodo odgovorili 

sodelavci Mestne uprave. Svoje prispevke pošljite na naslov: à 

Mestna občina Ljubljana  
Glasilo Ljubljana  
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana  

e-naslov: glasilo.ljubljana@ljubljana.si.

Foto: 

Letošnje bizoviško poletje je minilo v znamenju 130. obletnice tamkajšnjega gasilskega društva. Aktivnosti ob počastitvi dolgoletnega delovanja PGD Bizovik so potekale vse leto in še 
vedno potekajo.
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Bizovik leta 1933 ustanovili dramsko skupino, ki je z ljudskimi 
igrami nastopala tudi po okoliških krajih.
Največji dosežek članov društva po drugi svetovni vojni je bil 
nov gasilski dom, ki je bil dograjen leta 1974. Dom so leta 1996 
še razširili in ga okrasili s fresko sv. Florijana. Gasilski dom 
služi ne samo razvejani dejavnosti društva, ampak se v njegovi 
dvorani odvijajo tudi razne kulturne in družabne prireditve v 
dobrobit krajanov. Tu svoja predavanja in šolanja organizira 
tudi Gasilska zveza Ljubljana. Društvo od leta 1995 izdaja svoje 
glasilo Bizoviški gasilec, ki ga brezplačno razdeli krajanom v 
svojem požarnem območju.
Članstvo si ves čas prizadeva za posodobitev in obogatitev 
gasilske opreme. Vozni park zdaj sestavljajo vozilo MAN GVC 
16/25, kombi GV 1 Mercedes Sprinter ter motorni čoln. V letu 
2013 pa so svečano prevzeli novo avtocisterno MAN 24/130, za 
katero bodo jeseni začeli graditi novo garažo. Kot pomemben 
kos svoje opreme člani radi omenijo tudi avtomatski 
defibrilator, napravo, s katero rešujemo ljudi v primeru srčnega 
zastoja, ki se nahaja v kombiniranem vozilu.
Članstvo se redno izobražuje, saj se zaveda, da nista 
pomembna samo dobra oprema in najnovejša vozila, ampak 
tudi znanje. Strojniki, nosilci izolirnega dihalnega aparata, 
reševalci ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševalci na vodi, 
voditelji čolna, potapljači, tehnični reševalci, inštruktorji, 
predavatelji, informatiki, bolničarji … vsa ta znanja 
lahko najdemo med člani in kar 7 jih ima opravljeno tudi 
mednarodno licenco nudenja prve nujne medicinske pomoči 
ITLS. Redno sodelujejo z osnovno šolo Božidarja Jakca, 
PŠ Hrušica in vrtcem v Hrušici, kjer za najmlajše redno 
pripravljajo dneve odprtih vrat in šolske predstavitve gasilske 
dejavnosti.
Uspešni so tudi na področju gasilskih tekmovanj, kjer redno 
dosegajo lepe rezultate, kar potrjuje, da je članstvo tudi fizično 
pripravljeno in usklajeno za skupno delo. Usposobljenost 
in vzdržljivost bizoviških gasilcev sta bili na preizkušnji 
tudi ob lanskih poletnih neurjih in poplavah, pri gašenju 
požarov na Krasu, ob letošnjem obsežnem žledolomu in ob 
reševanju na poplavljenem območju Srbije. Zadnjih pet let 
je društvo organizator Gasilskega taktičnega tekmovanja in 
Mednarodnega odprtega prvenstva gasilskih reševalnih čolnov 
na Ljubljanici. Obe tekmovanji sta že v začetku presegli meje 
Ljubljane, saj na njih redno srečujemo ekipe iz sosednjih krajev, 
mest in celo sosednje Hrvaške. 

Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik je društvo III. kategorije 
in ima sedež v sektorju Vzhod. Pokriva območje Bizovika, 
del Dobrunj, Hrušico, Gmajno, Fužine in del Štepanjskega 
naselja. Skupaj s poklicno enoto Gasilske brigade Ljubljana 
in preostalimi 34 prostovoljnimi gasilskimi društvi sestavlja 
poenoteno Javno gasilsko službo Mestne občine Ljubljana. 
Društvo je zadnja leta vključeno tudi v projekt Uprave 
republike Slovenije za zaščito in reševanje Portalni gasilci, v 
katerem je določeno za pomoč pri posredovanju ob morebitni 
nezgodi v predoru Golovec. 
V 130. letu delovanja ima društvo pod vodstvom predsednika 
Boštjana Mravljeta in  poveljnice Suzane Anžur 148 članov. 
Med njimi je 52 mladih do 18 let, 47 operativnih gasilcev 
(4 višji gasilski častniki, 15 gasilskih častnikov in 5 nižjih 
gasilskih častnikov), 41 gasilcev, 3 veterani in 3 častni člani. 
Društvo pa ima tudi 563 podpornih članov.
Bizoviškim gasilcem res ni dolgčas. Iz naštetega izhaja 
širok spekter njihovega delovanja, ki ga odlikuje humanost, 
solidarnost, prostovoljnost, množičnost, tovarištvo in 
nesebičnost. Kot je razbrati iz pogovorov, ki jih je slišati 
vsak četrtek na društvenih sestankih, nameravajo tudi v 
prihodnje nadaljevati s svojim plemenitim in humanitarnim 
poslanstvom. Tudi zato velja na koncu zapisati z velikimi 
črkami: ISKRENE ČESTITKE, PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO BIZOVIK, IN ŠE NA MNOGA LETA USPEŠNEGA 
DELOVANJA!

ČS Vič
 

Viški dan sosedov 
Metalwitch 2014
Danilo Šarić, predsednik sveta ČS Vič

Junija smo letos že šestič po vrsti organizirali Viški dan 
sosedov, v okviru katerega je potekal festival MetalWitch. 
Tudi letos smo poskrbeli tako za ljubitelje športa, ki so 
tekmovali v balinanju in tenisu, kot tudi za ljubitelje glasbe, 
seveda pa nismo pozabili niti na naše najmlajše. Letos se je 
Piki Nogavički pridružila še Indijanka Pocahontas. Skupaj so 
ustvarjali na otroških delavnicah, risali, slikali in se zabavali. 
Najboljši športniki so bili nagrajeni s pokali. Predstavili so 
se nam tudi karateisti iz karate kluba Sankukai. Letos smo 
na MetalWitchu uživali ob zvokih slovenskih skupin Free 
Beer, Below Zero, Burn Fuse, Tomcat, Necrotik in Avven.
Tudi letošnje prireditve ne bi bilo brez sponzorjev, ki se jim 
iskreno zahvaljujemo za njihovo pomoč. Javni razsvetljavi 
d.d. za posojen agregat, Oddelku za zaščito, reševanje in 
civilno obrambo MOL za postavitev šotora in Svetovni 
kavarni Sputnik, gospe Maji Drašler, ki je poskrbela za zabavo 
najmlajših. Zabavali smo se v Športnem parku Svoboda na 
Gerbičevi ulici 61/a, vstop je bil brezplačen, poskrbljeno je bilo 

za hrano in pijačo. Pozitivne energije in dobre volje tudi tokrat 
ni manjkalo. - Se vidimo prihodnje leto v še večjem številu.

ČS Dravlje

Odprta prenovljena  
pošta v Dravljah
Jože Čurin

Za številna gospodinjstva Zgornje Šiške, predvsem Dravelj se 
je 6. avgusta končalo nekajmesečno tekanje do najbližje, toda 
še vedno oddaljene pošte, saj so tega dne Generalni direktor 
Pošte Slovenije mag. Boris Novak, direktor PE Pošte Slovenije 
v Ljubljani Evgen Zadnik in župan Zoran Janković slovesno 
odprli prenovljene poslovne prostore pošte 1117 Ljubljana na 
Vodnikovi cesti 235 v Dravljah. V  prenovljenih prostorih, 
ki obsegajo 664,75 m2 površine, je uporabnikom poštnih 
storitev na voljo pet sodobno opremljenih okenc za sprejem in 
izročanje poštnih pošiljk, opravljanje denarnih storitev ter 118 
poštnih predalov. V prostore pošte je omogočen neoviran vstop 
invalidom na vozičku. Za celotno naložbo je Pošta Slovenije 
namenila okoli 500 tisoč evrov. Pošta 1117 Ljubljana je bila 
odprta 19. junija 1981 in je danes ena izmed največjih pošt v PE 
Ljubljana, po številu zaposlenih pa je največja, saj je na pošti 
40 zaposlenih, od tega 28 pismonoš. Pošta pokriva območje s 
13.251 gospodinjstvi in opravlja vse vrste storitev. V šestkrat 
tedensko dostavo je vključenih 12.990 gospodinjstev, medtem 
ko ima 261 gospodinjstev petkrat tedensko dostavo. Ponovno 
odprta pošta je dobrodošla predvsem starejšim ljudem, saj so 
morali po opravkih do najbližjega poštnega urada v Kosezah, 
za prevzeme priporočenih pošiljk pa še dlje, na Devovo 
ulico onstran Celovške ceste. Že ob otvoritvi so si številni 
občani lahko ogledali nove prostore in se s pristojnimi Pošte 
pogovorili o novostih in ponudbah. K temu naj dodamo, da 
delovni čas ostaja nespremenjen: od ponedeljka do petka od 8. 
do 19. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure.

Rokov sejem v Dravljah
Turistično društvo Dravlje in župnija Dravlje sta ob podpori 
ČS Dravlje tudi letos na Rokovo nedeljo 17. avgusta priredila 
tradicionalni Rokov sejem na Rokovem trgu v Dravljah. 
Praznik so pred dvanajstimi leti obnovili, znan pa je bil že 
v 17. stoletju. Sejem je slovesen zaključek praznovanja sv. 
Roka za Ljubljančane in bližnjo okolico z mašami v cerkvi 
Kristusovega učlovečenja kot zahvala in priprošnja sv. Roku za 
odvrnitev kužnih bolezni. Letos bo na prireditvi predstavljena 
prostovoljna in dobrodelna dejavnost v ČS Dravlje. Ob 15.00 
se bo s povorko draveljskih gasilcev in Pihalnega orkestra 
Litostroj od gasilskega doma do trga sv. Roka začel kulturno-
zabavni program. Na ta dan vsako leto s svojimi dobrotami 
zaživi tudi nekdanja gostilna Pr' Kovač. Za lepo petje in dobro 
voljo je proti večeru poskrbel še ansambel Maj.

Foto: Nik Rovan

V ČS Vič so letos že šestič organizirali Viški dan sosedov, v 
okviru katerega je potekal festival MetalWitch. Na otroških 
delavnicah so risali, slikali in se zabavali tudi najmlajši.

Foto: Nik Rovan

Na OŠ Vič so letos že devetič priredili Viški žabji tek, ki se ga 
je udeležilo okoli 900 učencev in 900 odraslih rekreativnih 
tekačev.

Foto: Nik Rovan

V  prenovljenih prostorih Pošte v Dravljah je uporabnikom poštnih 
storitev na voljo pet sodobno opremljenih okenc za sprejem in izročanje 
poštnih pošiljk, opravljanje denarnih storitev ter 118 poštnih predalov.

Foto: Tomaž Celarec

TD Dravlje in župnija Dravlje sta ob podpori ČS Dravlje tudi letos na 
Rokovo nedeljo 17. avgusta priredila tradicionalni Rokov sejem, znan že 
v 17. stoletju, ko so se sv. Roku zahvaljevali za odvrnitev kužnih bolezni.

48



Šport

ljuBljana ima Veliko Posluha za šPort
V Športni zvezi Ljubljane že vrsto let opozarjamo na dejstvo, da je 
denarja za šport za vse na državni ravni bistveno premalo. Ob tem 
ne moremo mimo ugotovitve, da tudi nacionalnih spodbujevalnih 
akcij skoraj ni, zato tudi razdrobljenost velikega dela športa za vse ni 
presenečenje. Res je, da smo letos sprejeli Nacionalni program športa 
v državnem parlamentu skoraj z aklamacijo, vendar bo šele izvedbeni 
načrt in drugi predpisi, tudi po lokalnih skupnostih, pokazal njegovo 
pravo vrednost. V njem smo zapisali, da bomo povečali sredstva za 
šport za vse v desetih letih za trikrat, kar bi moralo bistveno prispevati k 
večjemu odstotku športno aktivnih prebivalcev Slovenije. 
Za Ljubljano lahko rečem, da ima veliko posluha za šport, kar se odraža 
predvsem v podpori vrhunskemu športu, programom otrok in mladine 
ter izgradnji športne infrastrukture. Ugotavljamo pa, da imamo še veliko 
rezerv ravno na področju športa za vse, ki ga odgovorni vse prevečkrat 
obidejo z izgovorom, da gre za prostočasne aktivnosti v domeni 
prebivalcev samih. To je seveda le delno res, če si res želimo povečati 
število športno aktivnih (redno ali vsaj občasno)! Eden izmed ciljev, ki jih 
želimo uveljaviti z novo Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana, je 
ravno ta!
Lani se je ob sodelovanju lokalnih športnih zvez in zavodov začela 
nacionalna akcija Razgibajmo se, ki se ji je pridružila tudi Športna zveza 
Ljubljane. V praksi program izvajamo s pomočjo športnih animacij po 
četrtnih skupnostih, v pomembnem obsegu tudi s pomočjo sredstev, 
ki jih dobimo s strani Fundacije za šport. Prav tako so zelo pomembni 
tečaji, vadbe in drugi športni dogodki po posameznih športnih 
panogah, ki jih organiziramo skupaj z našimi člani.
Eden izmed pomembnih ciljev akcije pa je tudi objava podatkov 
vadbene ponudbe v občini, ki je pred vami. Zbiranje kakovostnih in 
ažurnih podatkov je natančno in zahtevno delo, ki je zelo odvisno tudi 
od vseh drugih deležnikov v športu. Lahko rečem, da so večinoma 
tudi v športnih okoljih v Ljubljani spoznali, da je takšno obveščanje 
pomembno za njihovo delo!
Pred vami je torej nabor vadbenih programov, ki čakajo na vas. Preglejte 
ga in se odločite za sebi najbolj primerno športno ali gibalno dejavnost. 
Verjamem, da bo vsakdo lahko našel zase kaj zanimivega, to pa bo tudi 
za nas ustrezna nagrada in motivacija za naprej.

Uspešno »športanje« vam želim!
Mag. Janez Sodržnik, predsednik Športne zveze Ljubljana

Partnerji programa so:

Za sodelovanje pri pripravi se posebej zahvaljujemo tudi Zvezi športnih 
društev Krim in Zvezi športnih društev Svoboda.

ČS BEŽIGRAD
Aerobika
Alfa-int d.o.o.
Alfa Gym, Dunajska cesta 49
M: 051/ 307 540, S: www.alfa-gym.si
Gibis-EM d.o.o.
Gimnazija Bežigrad , Peričeva ulica 4
M: 041/ 637 610, S: www.gibis-em.si
Vadba za telo in dušo, Matej Cankar s.p.
Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30, Tomačevo, 
M: 031/ 345 898
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
Športni center Buba, Vodovodna cesta 25
M: 031/ 250 250, S: www.buba.si
Športni klub V gibanju
OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2 a
M: 040/ 990 022, S: www.vgibanju.si
Smučarsko društvo Novinar
Rekreacijski center Staničeva,  
Staničeva ulica 41
M: 040/ 775 770, S: www.novinar-drustvo.si

Atletika
Atletsko društvo Mass Ljubljana
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja
M: 040/ 457 876, S: www.admass.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
OŠ Savsko Naselje, Matjaževa ulica 4
M: 040/ 457 876, S: www.admass.si
Športno društvo Brigita Bukovec
OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 031/ 338 300,  
S: www.atletskodrustvo-brigitabukovec.com

Balinanje
Balinarski športni klub BS-3
Balinišče BŠK BS-3, Baragova ulica 11
M: 041/ 772 029

Borilne veščine in drugo
Vadba za telo in dušo, Matej Cankar s.p.
Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30, Tomačevo, 
M: 031/ 345 898

Drsanje – hitrostno
Športno društvo Srečni Luka
Lucky Luka ledeni center, Stopniška ulica b.š.
T: 01/ 437 73 33, S: www.drsaj.se

Drsanje – umetnostno
Športno društvo Srečni Luka
Lucky Luka ledeni center, Stopniška ulica b.š.
T: 01/ 437 73 33, S: www.drsaj.se

Dviganje uteži
Telovadni klub Plamen
TK Plamen, Vojkova cesta 58
M: 040/ 850 508, plamencki.wordpress.com

Fitnes
Alfa-int d.o.o.
Alfa Gym, Dunajska cesta 49
M: 051/ 307 540, S: www.alfa-gym.si

Vadba za telo in dušo, Matej Cankar s.p.
Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30, Tomačevo, 
M: 031/ 345 898
Maksfitnes, fitnes center, d.o.o.
Vadbeni center MaxxFitnes, Dunajska cesta 190
T: 0590 41 900, S: www.maxxfitnes.si

Funkcionalna vadba
Tanergija, Tanja Želj s.p.
OŠ Franceta Bevka,  
Ulica Pohorskega bataljona 1
M: 040/ 833 228, S: www.tanergija.si
Petit studio, Nataša Čebokli Bleiweis s.p.
Petit studio, Parmova ulica 51
M: 031/ 348 036, S: www.petit-studio.si
Vadba za telo in dušo, Matej Cankar s.p.
Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30, Tomačevo, 
M: 031/ 345 898
Telovadni klub Plamen
TK Plamen, Vojkova cesta 58
M: 040/ 850 508, plamencki.wordpress.com

Gimnastika – akrobatika
Športno društvo Sokol Bežigrad
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 031/ 629 954, S: www.sokolbezigrad.si

Gimnastika – ritmična
Športni klub Bleščica
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
Športno društvo Špička
OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova 2 a
M: 040/ 667 703, S: www.spicka.si
Športno društvo Špička
OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 040/ 667 703, S: www.spicka.si

Gimnastika – splošna
Športno društvo Sokol Bežigrad
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
T: 01/ 434 76 03, S: www.sokolbezigrad.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 031/ 629 954, S: www.sokolbezigrad.si

Joga
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Ljubljana
Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14
M: 040/ 221 108, S: www.joga-ljubljana.org
Inštitut 108, zavod za borilne, 
meditacijske in zdravilne veščine
Srednja gradbena geodetska in 
okoljevarstvena šola Ljubljana, Dunajska 
cesta 102
M: 040/ 582 674, S: www.108.si
Meida d.o.o., Športno-plesni center Buba
Športni center Buba, Vodovodna cesta 25
M: 031/ 250 250, S: www.buba.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Puhova ulica 6
T: 01/ 534 40 26, S: www.dca-ljubljana.org

Kam na vadbo
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Ju – jitsu
Športno društvo Ju-jitsu Olimpija
OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 031/ 639 782, myjujitsu.net

Judo
Judo klub Bežigrad Ljubljana
BU-BA center, Vodovodna cesta 25
M: 051/ 306 306, S: www.ilovejudo.com
Judo klub Bežigrad Ljubljana
Rekreacijski center Staničeva,  
Staničeva ulica 41
M: 051/ 306 306, S: www.ilovejudo.com

Karate
Inštitut 108, zavod za borilne, 
meditacijske in zdravilne veščine
Srednja gradbena, geodetska in 
okoljevarstvena šola Ljubljana,  
Dunajska cesta 102
M: 040/ 582 674, S: www.karate.si
Karate klub Forum
Rekreacijski center Staničeva, Staničeva ulica 41
M: 031/ 231 440, S: www.sankukai.org

Kegljanje
Kegljaški klub Gobar Ljubljana
Rekreacijski center Staničeva, Kegljišče 
Staničeva, Staničeva ulica 41
M: 031/ 368 311

Kolesarstvo – bmx
Kolesarsko društvo Rajd
BMX steza Ljubljana, Linhartova cesta
M: 031/ 807 335, S: www.kd-rajd.si

Kolesarstvo - cestno
Športno društvo Turbo M
ŠD Turbo M, Vodovodna cesta 92
M: 041/ 758 189, S: www.turbom.org

Košarka
Športno društvo Sokol Bežigrad
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja
M: 031/ 370 734, S: www.sokolbezigrad.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega 
bataljona 1
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva  ulica 1
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si

Kotalkanje – umetnostno
Športno društvo Srečni Luka
Lucky Luka ledeni center, Stopniška ulica b.š.
T: 01/ 437 73 33, S: www.rolaj.se

Lakros
Športno društvo Lacrosse Olimpija
Ragbi igrišče MORS, Kardeljeva ploščad
M: 068/ 186 282, S: www.lacrosse.si

Mali nogomet
Društvo za pomoč in samopomoč 
brezdomcev Kralji ulice
Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
M: 030/ 323 305, S: www.kraljiulice.org
Športno društvo Turbo M
Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
M: 041 758 189, S: www.turbom.org

Namizni tenis
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Puhova ulica 6
T: 01/ 534 40 26, S: www.dca-ljubljana.org

Nogomet
Športno društvo Nogometni klub 
Olimpija Ljubljana
Športni center Jama, Vodovodna cesta 25
T: 01/ 431 01 44, S: www.nkolimpija.si
Športno društvo Otroška nogometna 
šola Ljubljana
OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
Športno društvo Otroška nogometna 
šola Ljubljana
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
Športno društvo Otroška nogometna 
šola Ljubljana
OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
Športno društvo Otroška nogometna 
šola Ljubljana
OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega 
bataljona 1
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
Športno društvo Otroška nogometna 
šola Ljubljana
OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2 a
M: 041/ 599-322, S: www.onsljubljana.si
Športno društvo Otroška nogometna 
šola Ljubljana
OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
Športno društvo Sokol Bežigrad 
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041/ 792 507, S: www.sokolbezigrad.si

Odbojka
Športno društvo Fitt Črnuče
Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
M: 01/ 561 81 72, S: www.drustvo-crnuce.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041/ 792 507, S: www.sokolbezigrad.si

Pilates
Športno-plesni center Buba, Meida 
d.o.o.
Športni center Buba, Vodovodna cesta 25
M: 031/ 250 250, S: www.buba.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Puhova ulica 6
T: 01/ 534 40 26, S: www.dca-ljubljana.org
Športno društvo Sokol Bežigrad
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041/ 792 507, S: www.sokolbezigrad.si
Tanergija, Tanja Želj s.p.
Tanergija, Soba 5, Štihova ulica 5
M: 040/ 777 443, S: www.tanergija.si
Vodenje športnih aktivnosti, Petra 
Bizjak s.p.
BM studio, Dunajska cesta 63
M: 041/ 394-525, S: www.pilatesspetro.si

Ples – capoeira
Športno in kulturno društvo Capoeira 
Slovenija
OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 041/ 504 621, capoeiraslovenija.si

Ples – družabni
Ljubljanski plesni klub
Plesni studio, Neubergerjeva ulica 9
M: 041/ 890 872, S: www.lpk.si

Športno-plesni center Buba, Meida d.o.o.
Športni center Buba, Vodovodna cesta 25
M: 031/ 250 250, S: www.buba.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Puhova ulica 6
T: 01/ 534 40 26, S: www.dca-ljubljana.org

Ples - LA in ST plesi
Športno-plesni center Buba, Meida 
d.o.o.
Športni center Buba, Vodovodna cesta 25
M: 031/ 250 250, S: www.buba.si

Ples - moderni plesi
Športno-plesni center Buba, Meida 
d.o.o.
Športni center Buba, Vodovodna cesta 25
M: 031/ 250 250, S: www.buba.si

Ples - navijaške skupine
Akademsko športno društvo za plesne 
in navijaške skupine Diamond
OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1
M: 041/ 777 663, S: www.zmaji.com

Ples - orientalski
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Puhova ulica 6
T: 01/ 534 40 26, S: www.dca-ljubljana.org
Živa Center d.o.o.
Živa center, Tomačevo 27
M: 041/ 404 773, S: www.bitizenska.org

Pohodništvo
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Puhova ulica 6
T: 01/ 534 40 26, S: www.dca-ljubljana.org

Pohodništvo - nordijska hoja
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Puhova ulica 6
T: 01/ 534 40 26, S: www.dca-ljubljana.org

Rokoborba
Klub Rokoborba Ljubljana
Klub Rokoborba Ljubljana, Neubergerjeva 
ulica 13
T: 01/ 437 94 26

Splošna telovadba
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Puhova ulica 6
T: 01/ 534 40 26, S: www.dca-ljubljana.org
Gibanje d.o.o.
Gibanje d.o.o., Dunajska cesta 74
T: 01/ 436 46 51, S: www.gibanje.si
Športno društvo ABC šport
Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
Športno društvo ABC šport
OŠ Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2 a
M: 040/ 632 030, S: www.abcsport.si
Športno društvo ABC šport
OŠ Bežigrad, Črtomirova ulica 12
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
Športno društvo ABC šport
OŠ Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
Športno društvo Gibko
OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4
T: 01/ 562 67 36, S: www.svetzdravja.si
Športno društvo Sokol Bežigrad
OŠ Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1
M: 041/ 200 219, S: www.sokolbezigrad.si
Masaže, refleksoterapija, zdravo 
življenje, Vanja Rotar s.p.
PST Žale, Tomačevska cesta
M: 041/ 901 973, S: www.smoveyobroci.si

Telovadni klub Plamen
Šolski center PET, Celjska ulica 16
M: 040/ 850 508, plamencki.wordpress.com
Športno-plesni center Buba, Meida d.o.o.
Športni center Buba, Vodovodna cesta 25
M: 031/ 250 250, S: www.buba.si
Društvo za pomoč in samopomoč 
brezdomcev Kralji ulice
Športni center Triglav, Vodovodna cesta 25
M: 030/ 323 305, S: www.kraljiulice.org

Tarok
Tarok društvo Ljubljana
Brunarica Balinarskega kluba BS-3,  
Baragova ulica 11
M: 041/ 708 393, S: www.tdl.si

Tek
Mito Šinkovec, Telodrom, studio za 
oblikovanje in kultivacijo telesa
Telodrom, Kolarjeva ulica 45 a
M: 041/ 764 321, S: www.mito.si
Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
DDBLj, Kardeljeva ploščad 28
M: 01/ 534 00 61, S: www.ddb.si
Vadba za telo in dušo, Matej Cankar s.p.
Rekreacijski center Fitzone Functional 
Training, V dolini 30, Tomačevo, 
M: 031/ 345 898

Wushu – taichiquan
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Puhova ulica 6
T: 01/ 534 40 26, S: www.dca-ljubljana.org
Veria Natur Aste, Valerija Kastelic s.p.
Higeja, Ptujska ulica 19
M: 040/ 459 970, S: www.umetnostgibanja.si

ČS CENTER
Aerobika
Športno društvo Narodni dom 
Ljubljana
Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051/ 664 944, S: www.narodnidom.si
Športno društvo Tabor
Športno društvo Tabor, Tabor 13
T: 01/ 232 25 28,  
S: www.sportnodrustvo-tabor.si

Aikido
Športno društvo Narodni dom 
Ljubljana
Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051/ 664 944, S: www.narodnidom.si

Alpinizem
Planinsko društvo Ljubljana-Matica
PD Ljubljana - Matica, Miklošičeva cesta 17
M: 031/ 850 521, S: www.pd-ljmatica.si

Alpsko smučanje
Smučarski klub Olimpija
OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 031/ 392 267,  
S: www.smucarski-klub-olimpija.si
Smučarski klub Olimpija
OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva 11
M: 031/ 392 267,  
S: www.smucarski-klub-olimpija.si

Balinanje
Športno društvo Poljane Ljubljana
Balinišče ŠD Poljane, Zarnikova ulica 3
M: 041/ 550 169
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Boks
Boksarski klub Ljubljana
OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 031/ 317 666, S: www.boksljubljana.si

Borilne veščine in drugo
Judo klub Zmajčki
Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8
041 831 570, S: www.zmajcki.si

Bunkarbrc
Športno društvo Bunkabrc
Zavod za usposabljanje Janeza Levca, 
Levstikov trg 1
M: 041/ 564 385, footbag.si

Fitnes
Športno društvo Tabor
Športno društvo Tabor, Tabor 13
T: 01/ 23 22 528,  
S: www.sportnodrustvo-tabor.si

Funkcionalna vadba
Športno in rekreativno društvo Pelion
Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva ulica 1
M: 040/ 549 581, S: www.kickboxing-pelion.si

Gimnastika - ritmična
Športni klub Bleščica
OŠ Prežihov Voranc, Prežihova ulica 8
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
Športno društvo Špička
OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041/ 365 632, S: www.spicka.si
Športno društvo Špička
OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 040/ 667 703, S: www.spicka.si

Gimnastika - športna
Športno društvo Narodni dom 
Ljubljana
Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051/ 664 944, S: www.narodnidom.si
Športno društvo Tabor
Športno društvo Tabor, Tabor 13
T: 01/ 232 25 28,  
S: www.sportnodrustvo-tabor.si

Go
Go društvo Ljubljana
Knjižnica Otona Župančiča,  
Kersnikova ulica 2
M: 041/ 543 603, ljubljana.go-zveza.si

Jamarstvo
Jamarski klub Železničar
JK Železničar, Hrvatski trg 2
M: 041/ 707 689, S: www.jkz.si

Joga
Agni joga, Daša Lakner s.p.
Agniyoga center, Beethovnova ulica 7
M: 040/ 816 261, S: www.agniyoga.si
Društvo Joga v vsakdanjem življenju 
Ljubljana
Sho Rin Društvo za športne in kulturne 
dejavnosti, Mesarska cesta 4
M: 040/ 221 108, S: www.joga-ljubljana.org
Društvo Joga v vsakdanjem življenju 
Ljubljana
OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 040/ 221 108, S: www.joga-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Gosposvetska cesta 4
T: 01/ 232 24 21, S: www.dca-ljubljana.org

Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Povšetova ulica 20
T: 01/ 430 51 52, S: www.dca-ljubljana.org
Pilates holistični center sodobnih oblik 
vadbe in sproščanja d.o.o.
Holistični center, Cankarjeva ulica 10
M: 041/ 675 400, S: www.pilates.si
Športno društvo Narodni dom Ljubljana
Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051/ 664 944, S: www.narodnidom.si
Športno društvo Poljane Ljubljana
Dvorana MOL, Zarnikova ulica 3
M: 041/ 773 800

Judo
Judo klub Zmajčki
Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8
M: 041/ 831 570, S: www.zmajcki.si

Kickboks
Športno in rekreativno društvo Pelion
Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva ulica 1
M: 040/ 549 581, S: www.kickboxing-pelion.si

Košarka
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 040/ 777 720,  
S: www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 040/ 777 720,  
S: www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 040/  777 720,  
S: www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 5
M: 040/ 777 720,  
S: www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si

Mali nogomet
ŠD Poljane Ljubljana
Športno rekreacijski center Poljane,  
Poljanska cesta 26
M: 040/ 977 848

Nogomet
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Ledina, Komenskega ulica 19
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Namizni tenis
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Gosposvetska cesta 4
T: 01/ 232 24 21, S: www.dca-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center za starejše, Povšetova cesta 20
T: 01/ 430 51 52, S: www.dca-ljubljana.org
Namiznoteniški klub Ljubljana
OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7
M: 041/ 254 716

Nordijsko rolkanje - skajk
Skike klub Slovenija
Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031/ 744 592, S: www.skike.si

Pikado
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Gosposvetska cesta 4
T: 01/ 232 24 21, S: www.dca-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Povšetova ulica 20
T: 01/ 430 51 52, S: www.dca-ljubljana.org

Pilates
Agni joga, Daša Lakner s.p.
Agniyoga center, Beethovnova ulica 7
M: 040/ 816 261, S: www.agniyoga.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Gosposvetska cesta 4
T: 01/ 232 24 21, S: www.dca-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Povšetova cesta 20
T: 01/ 430 51 52, S: www.dca-ljubljana.org
Pilates d.o.o.
Pilates holistični center, Cankarjeva ulica 10
T: 01/ 421 02 35, S: www.pilates.si
Športno društvo Metulj
Društvo vojnih invalidov, Malenškova ulica 1
M: 040/ 785 934, S: www.sd-metulj.si
ŠD Tabor
ŠD Tabor, Tabor 13
T: 01/ 232 25 28,  
S: www.sportnodrustvo-tabor.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
Uršulinski samostan, Ulica Josipine 
Turnograjske 8
M: 040/ 209 299, S: www.svetzdravja.si

Plavanje
Plavalni klub Ilirija
Kopališče Ilirija, Celovška cesta 3
M: 041/ 798 076, S: www.plavalniklub-ilirija.
si

Ples - družabni
Društvo Kazina Ljubljana
Plesna šola Kazina, Kongresni trg 1
T: 01/ 421 81 81, S: www.kazina.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Gosposvetska cesta 4
M: 01/ 232 24 21, S: www.dca-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Povšetova ulica 20
T: 01/ 430 51 52, S: www.dca-ljubljana.org

Ples - moderni plesi
Društvo Kazina Ljubljana
Plesna šola Kazina, Kongresni trg 1
T: 01/ 421 81 81, S: www.kazina.si

Ples - orientalski
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Gosposvetska cesta 4
T: 01/ 232 24 21, S: www.dca-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Povšetova ulica 20
T: 01/ 430 51 52, S: www.dca-ljubljana.org

Ples - šov plesi
Društvo Kazina Ljubljana
Plesna šola Kazina, Kongresni trg 1, Ljubljana
T: 01/ 421 81 81, S: www.kazina.si

Pohodništvo
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Gosposvetska cesta 4
T: 01/ 232 24 21, S: www.dca-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Povšetova ulica 20
T: 01/ 430 51 52, S: www.dca-ljubljana.org

Pohodništvo - nordijska hoja
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Gosposvetska cesta 4
T: 01/ 232 24 21, S: www.dca-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Povšetova ulica 20
T: 01/ 430 51 52, S: www.dca-ljubljana.org
Športno rekreativno društvo Tacen
Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041/ 447 446

Sabljanje
ŠD Tabor
Dvorana ŠD Tabor, Tabor 13
M: 041/ 362 843, S: www.sabljanje.org

Splošna telovadba
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Gosposvetska cesta 4
T: 01/ 232 24 21, S: www.dca-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Povšetova ulica 20
T: 01/ 430 51 52, S: www.dca-ljubljana.org
ŠD Narodni dom Ljubljana
Študijska telovadnica, Bleiweisova cesta 25
M: 051/ 664 944,  
S: www.narodnidom-drustvo.si
ŠD Tabor
ŠD Tabor, Tabor 13
T: 01/ 232 25 28,  
S: www.sportnodrustvo-tabor.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
Uršulinski samostan, Ulica Josipine 
Turnograjske 8
T: 01/ 562 67 36, S: www.svetzdravja.si

Tek
Športno društvo ABC šport
Letno telovadišče, Bleiweisova cesta 25
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si

Vlečenje vrvi
ŠD Poljane Ljubljana
Športnorekreacijski center Poljane,  
Poljanska cesta 26
M: 030/ 323 305
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Wushu - taichiquan
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Gosposvetska cesta 4
T: 01/ 232 24 21, S: www.dca-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Povšetova cesta 20
T: 01/ 430 51 52, S: www.dca-ljubljana.org

ČS ČRNUČE
Aerobika
Gibis-em d.o.o.
OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 041/ 637 610, S: www.gibis-em.si

Košarka
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si

Odbojka na mivki
Športne dejavnosti in izobraževanje, 
Miha Premelč s.p.
Športnorekreacijski center Črnuče,  
Cesta 24. Junija
M: 031/ 360 845, S: www.drustvo-crnuce.si

Pilates
Vodenje športnih aktivnosti,  
Petra Bizjak s.p.
OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 041/ 394 525, S: www.pilatesspetro.si

Pohodništvo - nordijska hoja
Petit studio, Nataša Čebokli Bleiweis s.p.
Sračja dolina nad Črnučami
M: 031/ 348 036, S: www.petit-studio.si

Splošna telovadba
Društvo Šola zdravja
Rokometno igrišče, Cesta 24. junija 21 a
M: 040/ 397 277,  
S: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
ŠD ABC šport
OŠ Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
ŠD Gibko
OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
T: 01/ 562 67 36, S: www.svetzdravja.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
OŠ Maksa Pečarja, Dunajska cesta 390
M: 040/ 209 299, S: www.svetzdravja.si

Tek
Svetovanje na področju športa,  
Samo Lavrič s.p.
Slaščičarna Angel, Pot v smrečje 3
M: 040/ 611 111, S: www.razgiban.si

ČS DRAVLJE
Aerobika
Sunny studio družba za rekreacijo 
razvedrilo in kozmetične storitve d.o.o.
Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01/ 513 44 44, S: www.sunny.si

Aikido
Društvo Ki dojo
OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040/ 264 880, S: www.ki-dojo-drustvo.si

Bovling
Bowling klub BK 300
Klub300, Regentova cesta 35
M: 041/ 836 297, S: www.klub300.com

Gimnastika - ritmična
Športni klub Bleščica
OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
ŠD Špička
OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 040/ 667 703, S: www.spicka.si

Joga
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Kunaverjeva ulica 6-8
T: 059 934 435, S: www.dca-ljubljana.org

Karate
Karate klub Forum
OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica1
M: 031/ 231 440, S: www.sankukai.org

Kolesarstvo - sobno
Sunny studio d.o.o.
Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01/ 513 44 44, S: www.sunny.si

Namizni tenis
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Kunaverjeva ulica 6-8
T: 059 934 435, S: www.dca-ljubljana.org

Nogomet
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Dravlje, Klopčičeva ulica 1
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Pikado
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Kunaverjeva ulica 6-8
T: 059 934 435, S: www.dca-ljubljana.org

Pilates
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Kunaverjeva ulica 6-8
T: 059 934 435, S: www.dca-ljubljana.org
Sunny studio d.o.o.
Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01/ 513 44 44, S: www.sunny.si

Ples - akrobatski rock&roll
Plesni klub M
Plesno mesto, Cesta Ljubljanske brigade 33
M: 041/ 333 303, S: www.plesnomesto.si

Ples - družabni
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Kunaverjeva ulica 6-8
T: 059 934 435, S: www.dca-ljubljana.org
Plesni klub M
Plesno mesto, Cesta Ljubljanske brigade 33
M: 041/ 333 303, S: www.plesnomesto.si
Zasebni vrtec Metulj d.o.o.
Zasebni vrtec Metulj, Podutiška cesta 76
M: 041/ 454 930, S: www.vrtec-metulj.si

Ples - navijaške skupine
Akademsko športno društvo za plesne 
in navijaške skupine Diamond
OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 041/ 777 663, S: www.zmaji.com

Ples - orientalski
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Kunaverjeva uliva 6-8
T: 059 934 435, S: www.dca-ljubljana.org

Ples - šov plesi
Plesni klub M
Plesno mesto, Cesta Ljubljanske brigade 33
M: 041/ 333 303, S: www.plesnomesto.si

Pohodništvo
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Kunaverjeva ulica 6-8
T: 059 934 435, S: www.dca-ljubljana.org

Pohodništvo - nordijska hoja
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Kunaverjeva ulica 6-8
T: 065 934 435, S: www.dca-ljubljana.org

Splošna telovadba
Društvo Šola zdravja
ČS Dravlje, Draveljska ulica 44
M: 040/ 397 277,  
S: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Karate klub Šiška
Dojo panther, Celovška cesta 264
M: 040/ 977 957, panther.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, 
Kunaverjeva ulica 6-8
T: 059 934 435, S: www.dca-ljubljana.org
Sunny studio d.o.o.
Sunny studio, Regentova cesta 37
T: 01/ 513-44-44, S: www.sunny.si
ŠD ABC šport
OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
Zasebni vrtec Metulj d.o.o.
Zasebni vrtec Metulj, Podutiška cesta 76
M: 040/ 656 963, S: www.vrtec-metulj.si

ČS GOLOVEC
Aerobika
BIT center, d.o.o.
Bit center, Litijska cesta 57
M: 031/ 227 225, S: www.fitnescenterbit.com

Alpsko smučanje
Smučarski klub Snežinka
OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva ulica 42
T: 01/ 542 26 90, S: www.snezinka.com

Atletika
Atletsko društvo Mass Ljubljana
OŠ Božidarja Jakca, Podružnična šola 
Hrušica, Pot do šole 1
M: 040/ 457 876, S: www.admass.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 040/ 457 876, S: www.admass.si

Fitnes
BIT center, hotelirstvo, gostinstvo, 
športne aktivnosti d.o.o.
Bit center, Litijska cesta 57
M: 031/ 227 225, S: www.fitnescenterbit.com
Inergija - vadba za telo in dušo, Ines Rutar s.p.
Center Metulj, Litijska cesta 148
M: 070/ 839 386, S: www.inergija.si

Frizbi
Športno društvo Frizmi
Igrišče RFC Emona, Pesarska cesta 1
M: 040/ 188 079, S: www.frizmi.si

Funkcionalna vadba
BIT center, d.o.o.
Bit center, Litijska cesta 57
M: 031/ 227 225, S: www.fitnescenterbit.com

Gimnastika - ritmična
Športni klub Bleščica
OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 031 827 727, S: www.blescica-klub.si

Joga
Športno-kulturno društvo Plesni studio 
Tina
Plesni studio Tina, Litijska cesta 38
M: 051/ 376 037, S: www.ples-tina.com

Judo
Judo klub Golovec Ljubljana
OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 040/ 432 612, S: www.judo-golovec.com

Kolesarstvo - sobno
PTC Korbar, d.o.o., Ljubljana
Center Metulj, Litijska cesta 148
T: 01/ 524 19 15, S: www.center-metulj.si

Košarka
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 040/ 777 720,  
S: www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si

Nogomet
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Pilates
BIT center, d.o.o.
Bit center, Litijska cesta 57
M: 031/ 227 225, S: www.fitnescenterbit.com
Športno-kulturno društvo Plesni studio Tina
Plesni studio Tina, Litijska cesta 38
M: 051/ 376-037, S: www.ples-tina.com

Ples - družabni
Športno-kulturno društvo Plesni studio Tina
Plesni studio Tina, Litijska cesta 38
M: 051/ 376 037, S: www.ples-tina.com

Ragbi
Rugby atletski klub Olimpija
Igrišče RAK Olimpija, Štepanjsko naselje
M: 041/ 412 289, S: www.rugby-olimpija.si

Splošna telovadba
ŠD ABC šport
OŠ Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva ulica 42
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si

ČS JARŠE
Aerobika
M fit storitve d.o.o.
Moj fit, TUŠ center, Bratislavska ulica 9
T: 01/ 600 62 35, mojfit.com

Atletika
Atletsko društvo Mass Ljubljana
OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
T: 01/ 438 59 10, S: www.admass.si
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Avtomobilizem - karting
Megaciklon d.o.o. Ljubljana
Karting center BTC Ljubljana,  
Šmartinska cesta 152
T: 01/ 585 25 70, S: www.indoor-karting.com

Boks
ŠD Makoto
Tempelj borilnih veščin Makoto, Ob železnici 14
M: 041/ 730 770, harimurat.com

Fitnes
Blagovno trgovinski center d.d.
Športni center Millenuim, Šmartinska 152
T: 01/ 585 15 00, S: www.millenium-btc.si
M fit storitve d.o.o.
Moj fit, TUŠ center, Bratislavska ulica 9
T: 01/ 600 62 35, mojfit.com
ŠD Kettlebells
Kettlebells center, Kopna pot 6
M: 040/ 416 762, S: www.kb-center.si

Floorball
Floorball klub Olimpija Ljubljana
Športna dvorana vojašnice Edvarda Peperka, 
Leskoškova ulica 7
M: 041/ 749 197, S: www.fbkolimpija.si

Funkcionalna vadba
Maksimum d.o.o., PE Maxx fit
Maxxfit, Kajuhova cesta 32 p
M: 040/ 888 440, S: www.maxxfit.si
Smo-fit, funkcionalna vadba d.o.o.
Center za funkcionalno vadbo Reebok 
CrossFit Ljubljana, Šmartinska cesta 106
M: 070/ 658 112,  
S: www.reebokcrossfitljubljana.si
ŠD Alive
Studio Alive, Šmartinska cesta 100
M: 040/ 346 064, training.alive.si
ŠD Kettlebells
Kettlebells center, Kopna pot 6
M: 040/ 416 762, S: www.kb-center.si

Gimnastika - akrobatika
Gimnastično društvo Zelena jama
Športni center Zelena jama,  
Pokopališka ulica 35
T: 01/ 540 24 80, S: www.gimzj-drustvo.si

Gimnastika - ritmična
ŠD Špička
OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 040/ 667 703, S: www.spicka.si
ŠD Špička
OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 040/ 667 703, S: www.spicka.si

Gimnastika - športna
Gimnastično društvo Zelena jama
Športni center Zelena jama, Pokopališka 
ulica 35
T: 01/ 540 24 80, S: www.gimzj-drustvo.si

Joga
Gimnastično društvo Zelena jama
Športni center Zelena jama,  
Pokopališka ulica 35
T: 01/ 540 24 80, S: www.gimzj-drustvo.si

Judo
Judo klub Sokol Ljubljana
Srednja medijska in grafična šola, 
Pokopališka ulica 35
M: 041/ 209 558, S: www.judoklubsokol.si

Karate
Karate klub Forum
OŠ Jože Moškrič, Jarška cesta 34
M: 031/ 231 440, S: www.sankukai.org

Kickboks
ŠD Makoto
Tempelj borilnih veščin Makoto, Ob železnici 14
M: 031/ 721 983, S: www.makoto.si

Kinologija
Kinološko društvo Krim
Vadišče ŠKD Krim Sneberje
M: 051/ 681 128, S: www.kd-krim.si

Konjeništvo
Konjeniški klub Pip
Park Sava, Tomačevo
M: 041/ 681 502, S: www.kk-pip.com

Košarka
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
M: 040/ 777 720,  
S: www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si

Nogomet
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 041 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1
M: 041 599 322, S: www.onsljubljana.si

Odbojka
Gimnastično društvo Zelena jama
Športni center Zelena jama,  
Pokopališka ulica 35
T: 01/ 540 24 80, S: www.gimzj-drustvo.si

Pilates
Plesna zvezda, d.o.o.
Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
M: 041/ 634 000, S: www.plesnazvezda.si
Klub Zaupam vase
Dvorana Vetpet, Letališka cesta 29
M: 041/ 288 147, S: www.klubzaupamvase.si
ŠD Kettlebells
Kettlebells center, Kopna pot 6
M: 040 416 762, S: www.kb-center.si

Plavanje
Blagovno trgovinski center d.d.
Vodno mesto Atlantis, Šmartinska cesta 152
T: 01/ 585 21 00,  
S: www.atlantis-vodnomesto.si

Ples - družabni
Plesna zvezda, d.o.o.
Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
M: 041/ 634 000, S: www.plesnazvezda.si

Ples - LA in ST plesi
Plesna zvezda, d.o.o.
Plesna zvezda, Šmartinska cesta 152
M: 041/ 634 000, S: www.plesnazvezda.si

Ples - navijaške skupine
Akademsko športno društvo za plesne  
in navijaške skupine Diamond
OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 041/ 777 663, S: www.zmaji.com

Splošna telovadba
Blagovno trgovinski center d.d.
Otroški center Beti in Cej, Emporium, 
Letališka cesta 3
M: 040/ 454 447, S: www.otroski-center.si
Blagovno trgovinski center d.d.
Športni center Millenium BTC,  
Šmartinska cesta 152
T: 01/ 585 15 00, S: www.millenium-btc.si

Društvo Šola zdravja
Športno igrišče Mladinskega doma,  
Jarška cesta 44
M: 040/ 397 277,  
S: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Gimnastično društvo Zelena jama
Športni center Zelena jama,  
Pokopališka ulica 35
T: 01/ 540 24 80, S: www.gimzj-drustvo.si
ŠD ABC šport
OŠ Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
ŠD Gibko
OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
M: 031/ 659 713, S: www.svetzdravja.si
ŠD Makoto
Tempelj borilnih veščin Makoto, Ob železnici 14
M: 031/ 721 983, S: www.makoto.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11
T: 01/ 562 67 36, S: www.svetzdravja.si

Tek
Gimnastično društvo Zelena jama
Športni center Zelena jama,  
Pokopališka ulica 35
T: 01/ 540 24 80, S: www.gimzj-drustvo.si

Tenis
Blagovno trgovinski center d.d.
Športni center Millenium BTC,  
Šmartinska cesta 152
T: 01/ 585 15 00, S: www.millenium-btc.si

ČS MOSTE
Aerobika
Sportclub d.o.o.
Sportclub, Fakulteta za šport,  
Gortanova ulica 22
T: 01/ 520 77 77, S: www.sportclub.si

Ameriški nogomet
ŠD Srebrni sokoli Ljubljana
Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041/ 356 598, S: www.silverhawks.si

Balinanje
Balinarsko športno društvo Fužine
Balinišče BSK Fužine, Brodarjev trg 10
M: 041/ 529 307

Duatlon
Triatlonski klub Ljubljana
Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041/ 580 540, S: www.triatlonklub-lj.si

Dviganje uteži
Klub dviganja uteži Olimpija
Večnamenska dvorana Kodeljevo,  
Poljanska cesta 99
M: 031/ 318 485, S: www.kdu-olimpija.si

Fitnes
Center za socialno delo Ljubljana Moste 
Polje
SPM, Preglov trg 15
T: 01/ 520 64 42, S: www.drustvospm.si
Osebno trenerstvo Jure Klemenčič s.p.
Ambrosija, Zaloška cesta 167
M: 040/ 549 581, S: www.bodyteam.si
Sportclub d.o.o.
Sportclub, Fakulteta za šport,  
Gortanova ulica 22
T: 01/ 520 77 77, S: www.sportclub.si
Bitfit, Zemljak Hedvika s.p.
Bitfit fitnes, Zaloška cesta 151
M: 031/ 844 544, S: www.infolife.si/bifit

Funkcionalna vadba
Raznovrstne športne storitve,  
Ivan Uršič Drolc s.p.
Stadion Kodeljevo,Gortanova ulica 21
M: 031/ 323 699, S: www.sportnitrener.com
Športno društvo Kinvital
Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031/ 893 284, S: www.kinvital.si

Gimnastika - ritmična
Športni klub Bleščica
OŠ Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2
M: 040/ 628 128, S: www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
ŠD Moste
OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 041/ 506 792, S: www.ritmicnagimnastika.org

Gimnastika - športna
ŠD Moste
ŠD Moste, Proletarska ulica 3
T: 01/ 542 20 80, S: www.sd-moste.org

Joga
Društvo Joga v vsakdanjem življenju 
Ljubljana
Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49
M: 040/ 221 108, S: www.joga-ljubljana.org

Karate
Karate klub Forum
OŠ Martin Krpan, Gašperšičeva ulica 10
M: 031/ 231 440, S: www.sankukai.org

Košarka 
Košarkarsko društvo Slovan
Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ulica 21
T: 01/ 524 11 05, S: www.kd-slovan.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 040/ 777 720,  
S: www.otroska-kosarkarska-sola.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 040/ 777 720,  
S: www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si

Namizni tenis
Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan
Kopališče Kodeljevo -  
Dvorana za namizni tenis, Poljanska 99
T: 059 018 130, S: www.ntdkajuh-slovan.si

Nogomet
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Ketteja In Murna, Koširjeva ulica 2
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Pilates
Sportclub d.o.o.
Sportclub, Fakulteta za šport,  
Gortanova ulica 22
T: 01/ 520 77 77, S: www.sportclub.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
Dom starejših občanov Fužine, Nove Fužine 40
M: 040/ 209 299, S: www.svetzdravja.si
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Plavanje
Akademsko atletsko društvo Slovan
Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 040/ 626 361, S: www.tek.si
Pulz šport, d.o.o.
Fakulteta za šport, Gortanova 22
M: 040/ 810 669, S: www.plavanje.org
Pulz šport, d.o.o.
Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 040/ 810 669, S: www.plavanje.org
Športni klub 3K šport
Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 031/ 288544, 3ksport.si
ŠD ABC šport
Fakulteta za šport, Gortanova 22
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
ŠD Aqua
Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 041/ 328 189, S: www.malasolaplavanja.si
ŠD Riba
Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 041/ 365 542, S: www.riba-drustvo.si

Plavanje - skladnostno
Plavalna zveza Slovenije
Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 051/ 330 644, S: www.plavalna-zveza.si

Rokomet
Moški akademski rokometni klub 
Olimpija
Športna dvorana Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031/ 307 387, S: www.mark-olimpija.com

Splošna telovadba
Dom starejših občanov Fužine
Center aktivnosti Fužine, Nove Fužine 40
M: 051/ 441 791, S: www.caf-ljubljana.si
Društvo Šola zdravja
Park ob Domu starejših občanov Fužine, 
Nove Fužine 40
M: 040/ 397 277,  
S: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Osebno trenerstvo Jure Klemenčič s.p.
Ambrosija, Zaloška cesta 167
M: 040/ 549 581, S: www.bodyteam.si
ŠD ABC šport
OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
ŠD Moste
ŠD Moste, Proletarska ulica 3
T: 01/ 542 20 80, S: www.sd-moste.org
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8
M: 031/ 659 713, S: www.svetzdravja.si

Tek
Akademsko atletsko društvo Slovan
Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 22
M: 040/ 62 63 61, S: www.tek.si
Akademsko atletsko društvo Slovan
Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 040/ 626 361, S: www.tek.si
TrenerT športno društvo
Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 031/ 791 694, trenert.si
TrenerT športno društvo
Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031/ 791 694, trenert.si

Tek na smučeh
Smučarsko društvo Krplje
Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 041/ 456 895, S: www.sd-krplje.si

Tenis
Teniško društvo Slovan
Športni park Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 031/ 387 501, S: www.tdslovan.si

Triatlon
Športni klub 3K šport
Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 031/ 288 544, 3ksport.si
TrenerT športno društvo
Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22
M: 031/ 791 694, trenert.si
Triatlonski klub Ljubljana
Stadion Kodeljevo, Gortanova ulica 21
M: 041/ 580 540, S: www.triatlonklub-lj.si

Vaterpolo
Akademski vaterpolo klub Olimpija
Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 040/ 350 141, S: avkolimpija.si
Vaterpolo klub Ljubljana
Kopališče Kodeljevo, Poljanska cesta 99
M: 040/ 350 141, S: vaterpololjubljana.si

ČS POLJE
Aerobika
Središče vitalis, SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
T: 01/ 200 95 50, S: www.sredisce-vitalis.si
Športno društvo Polje
ŠD Polje, Polje 356
M: 051/ 205 957
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
OŠ Polje, Polje 358
T: 01/ 562 6 736, S: www.svetzdravja.si

Alpsko smučanje
Smučarski klub Snežinka
OŠ Polje, Polje 358
T: 01/ 542 26 90, S: www.snezinka.com

Atletika
Atletsko društvo Mass Ljubljana
OŠ - Športna dvorana Kašelj, Kašeljska cesta 119 a
M: 040/ 457 876, S: www.admass.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
OŠ Polje, Polje 358
M: 040/ 457 876, S: www.admass.si

Balinanje
Balinarski športni klub Polje
Balinišče Slape, Balinarska pot 7
M: 051/ 661 570
Balinarski športni klub Zalog
Balinišče, Hladilniška pot 36
M: 040/ 624 371

Fitnes
Javni zavod Šport Ljubljana
Oaza klub Zalog, Hladilniška pot 36
T: 083 834 200, S: www.sport-ljubljana.si

Gimnastika - ritmična
ŠD Špička
OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 040/ 667 703, S: www.spicka.si

Hokej na ledu
Hokejski klub Slavija junior
Drsališče Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041/ 796 988, S: www.hk-slavijajr.si

Joga
Društvo Joga v vsakdanjem življenju 
Ljubljana
OŠ Polje, Polje 358
M: 040/ 221 108, S: www.joga-ljubljana.org

Društvo Joga v vsakdanjem življenju 
Ljubljana
OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
M: 040/ 221 108, S: www.joga-ljubljana.org
Središče Vitalis, SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
T: 01/ 200 95 50, S: www.sredisce-vitalis.si

Kajak kanu na tekočih vodah
Kanu klub Simon
Kajakaški center na Vevčah  
pri mostu ob Papirnici
M: 041/ 417 345, S: www.kanu-klub-simon.si

Karate
Karate klub Sensei Ljubljana
OŠ Polje, Polje 358
M: 040/ 433 552, S: www.karateklub-sensei.si
Karate klub Zmaj
OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 041/ 755 333, karateklubzmaj.si
Karate klub Zmaj
OŠ Polje, Polje 358
M: 041/ 755 333, karateklubzmaj.si

Kerling
Curling klub Emona
Drsališče Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041/ 728 114
Curling klub Ljubljana
Drsališče Zalog, Hladilniška pot 36
M: 041/ 500 511, S: www.curling-ljubljana.si
Curling klub Zalog
Drsališče Zalog, Hladilniška pot 36
M: 070/ 772 664, S: www.curling-zalog.si

Kolesarstvo
Kolesarsko društvo Rog
Gostilna Pri peclju,  
Cesta v Kresnice 19, Podgrad
M: 051/ 628 158,  
S: www.radenska-kdzivljenje.si

Košarka
Košarkarski klub Janče
OŠ Polje - Športna dvorana Kašelj, Kašeljska 119
M: 040/ 380 820, S: www.kkjance.si
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 040/ 777 720,  
S: www.otroska-kosarkarska-sola.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Polje - Športna dvorana Kašelj, Kašeljska 119
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Polje, Polje 358
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si

Kriket
Cricket klub Ljubljana
OŠ Polje, Polje 358
M: 041/ 748 444

Namizni tenis
Namiznoteniški klub Vesna
Zadružni dom, Agrokombinatska cesta 2
M: 040/ 540 030
ŠD Polje
ŠD Polje, Polje 356
M: 051/ 205 957

Nogomet
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Polje, Polje 358
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Orientacijski tek
Orientacijski klub Tivoli
OŠ Polje - Športna dvorana Kašelj, Kašeljska 119
T: 01/ 524 58 84, S: www.oktivoli.si
Orientacijski klub Tivoli
OŠ Polje, Polje 358
T: 01/ 524 58 84, S: www.oktivoli.si

Petanka
ŠD Polje
ŠD Polje, Polje 356
M: 051/ 205 957

Pilates
Središče vitalis, SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
T: 01/ 200 95 50, S: www.sredisce-vitalis.si

Sabljanje
Sabljaški klub Erazem
SK Erazem, Vevška cesta 52
M: 040/ 471 610, S: www.skerazem.org

Splošna telovadba
G-rega, zavod za rekreacijo šport in 
prosti čas
Otroški športni center G-rega, Hladilniška pot 36
M: 041/ 676 097, S: www.g-rega.si
Središče vitalis, SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Središče Vitalis, Hladilniška pot 28
T: 01/ 200 95 50, S: www.sredisce-vitalis.si
ŠD Polje
ŠD Polje, Polje 356
M: 051/ 205 957
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
OŠ Zadobrova, Zadobrovška cesta 35
T: 01/ 562 67 36, S: www.svetzdravja.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
OŠ Zalog, Cerutova ulica 7
T: 01/ 562 67 36, S: www.svetzdravja.si

Taborništvo
Društvo tabornikov rod Samorastniki
DTR Samorastniki, Polje 12
M: 031/ 248 337, rsa.rutka.net

ČS POSAVJE
Aerobika
Kubus fit, d.o.o
Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
M: 030/ 674 953, S: www.cube-fitnes.si
Sokol group d.o.o.
Sokol Laguna, Dunajska cesta 270
M: 041/ 698 498, S: www.sokolgroup.com
ŠD Ježica
ČS Posavje, Bratovševa ploščad 30
M: 041/ 722 135, S: www.drustvo-jezica.si

Atletika
Atletsko društvo Mass Ljubljana
OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
T: 01/ 438 59 10, S: www.admass.si

Badminton
Badminton klub Ježica
OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
T: 01/ 512 11 00, S: www.bkjezica.net

Baseball
Baseball softball društvo Ježica 
Baseball igrišče, Tesovnikova
M: 051/ 688 553, S: www.jezica-baseball.com

Bridž
ŠD Green s 31
ŠD Greens, Dunajska cesta 190
M: 031/ 743 177, S: www.sdgreens31.si
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Fitnes
Kubus fit, d.o.o
Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
M: 030/ 674 953, S: www.cube-fitnes.si
Sokol group d.o.o.
Sokol Laguna, Dunajska cesta 270
M: 041/ 698 498, S: www.sokolgroup.com

Gimnastika - ritmična
Športni klub Bleščica
OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si

Joga
Društvo Joga v vsakdanjem življenju 
Ljubljana
Joga karate center Ljubljana, Selanova ulica 16
M: 040/ 221 108, S: www.joga-ljubljana.org

Karate
Karate klub Forum
Karate center Savlje, Selanova 16
M: 031/ 231 440, S: www.sankukai.org

Kolesarstvo - sobno
Kubus fit, d.o.o.
Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
M: 030/ 674 953, S: www.cube-fitnes.si

Konjeništvo
Konjeniški klub Ljubljana
Hipodrom Ljubljana, Stožice 28 a
M: 031/ 339 276, S: www.hipodrom-lj.si
Šola jahanja in trening konj, Mojca 
Kolenc s.p.
Hipodrom Stožice, Stožice 22
M: 041/ 547 970

Konjeništvo - kasaštvo
Kasaški klub Stožice Ljubljana
Hipodrom Stožice, Stožice 28
M: 040/ 720 357,  
S: www.kasaski-klub-stozice.si

Nogomet
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Odbojka
ŠD Ježica
OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041/ 722 135, S: www.drustvo-jezica.si

Pilates
Kubus fit, d.o.o.
Cube fitness, Ulica prvoborcev 25
M: 030/ 674 953, S: www.cube-fitnes.si
Sokol group d.o.o.
Sokol Laguna, Dunajska cesta 270
M: 041/ 698 498, S: www.sokolgroup.com
Tanergija, Tanja Želj s.p.
Pilates center Tanergija (Špela dance center), 
Dunajski cesta 190
M: 040/ 833 228, S: www.tanergija.si
ŠD Ježica
ČS Posavje, Bratovševa ploščad 30
M: 041/ 722 135, S: www.drustvo-jezica.si

Softball
Baseball softball društvo Ježica
Baseball igrišče, Tesovnikova
M: 051/ 688 553, S: www.jezica-baseball.com

Splošna telovadba
Društvo Šola zdravja
Igrišče Bratovševa ploščad
M: 040/ 397 277,  
S: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Društvo za osebno in duhovno rast 

Magičnost gibanja
Društvo Magičnost gibanja, Kalingerjeva 7
M: 041/ 327 775, S: www.magicnost-gibanja.si
ŠD ABC šport
OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 031/ 659 713, S: www.svetzdravja.si
ŠD Ježica
OŠ Danile Kumar, Godeževa ulica 11
M: 041/ 722 135, S: www.drustvo-jezica.si

Strelstvo
Strelsko društvo Tabor-Ježica
Pokrito strelišče, Dunajska cesta 230
M: 031/ 364 273, sdtaborjezica.blogspot.com

Veslanje - sobno
Sport Olympus, d.o.o.
SOKOL Laguna, Dunajska cesta 270
T: 04/ 530 37 00, S: www.rowing.si 

ČS ROŽNIK
Aerobika
Konex, d.o.o.
Konex center, Cesta na Brdo 109
T: 01/ 241 40 00, S: www.konex-center.si

Atletika
Atletsko društvo Mass Ljubljana
OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 040/ 457 876, S: www.admass.si
ŠD Brigita Bukovec
OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 031/ 338 300,  
S: www.atletskodrustvo-brigitabukovec.com

Badminton
Konex, d.o.o.
Konex center, Cesta na Brdo 109
T: 01/ 241 40 00, S: www.konex-center.si

Balinanje
Balinarski klub Brdo
BK Brdo, Cesta na Bokalce 28 a
M: 031/ 624 167

Biatlon
Smučarski klub Brdo
SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041/ 603 455

Boks
Boksarski klub Dolomiti
BK Dolomiti, Hirsch Roman, Vrhovci c. XII/11a
M: 031/ 635 628
Klub borilnih veščin Ljubljana
Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 041/ 962 485, S: www.fcl.si

Deskanje na snegu
Easyriders snowboard klub
Cesta na Vrhovce 45
M: 040/ 541 527, S: snowboard.si/easyriders

Fitnes
Konex, d.o.o.
Konex center, Cesta na Brdo 109
T: 01/ 241 40 07, S: www.konex-center.si

Funkcionalna vadba
Konex, d.o.o.
Konex center, Cesta na Brdo 109
T: 01/ 241 40 07, S: www.konex-center.si

Gimnastika - ritmična
ŠD Bleščica
OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si

Go
Go društvo Ljubljana
Bar Žolna, Cesta v Rožno dolino 44
M: 041/ 543 603, ljubljana.go-zveza.si

Gorsko kolesarstvo
Kolesarsko društvo MTBstudio
Zadnja postaja LPP 14, Bokalci
T: 01/ 241 40 07, S: www.mtbstudio.si

Kickboks
Klub borilnih veščin Ljubljana
Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 040/ 470 470, S: www.fcl.si

Nogomet
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 04/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Ples - capoeira
Športno in kulturno društvo Capoeira 
Slovenija
OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041/ 504 621, capoeiraslovenija.si

Pohodništvo - nordijska hoja
Pulz šport, d.o.o.
Parkirišče pri Živalskem vrtu Ljubljana, 
Večna pot 70
M: 040/ 810 669, S: www.nordijskahoja.com
Smučarski klub Brdo
SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041/ 603 455

Potapljanje
Potapljaško društvo Nemo
PD Nemo, Petrčeva ulica 4
M: 040/ 488 881, S: www.divepoint-nemo.com

Rolanje - tekaške rolke
Smučarski klub Brdo
SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041/ 603 455

Skvoš
Konex, d.o.o.
Konex center, Cesta na Brdo 109
T: 01/ 241 40 00, S: www.konex-center.si

Splošna telovadba
Društvo Šola zdravja
OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 040/ 397 277,  
S: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Konex, d.o.o.
Konex center, Cesta na Brdo 109
M: 031 623 139, S: www.konex-center.si
Olepševalno društvo Rožna dolina
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 
Rožna dolina C.VIII/34
M: 031/ 432 953
ŠD ABC šport
OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
ŠD Gibko
OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 031/ 659 713, S: www.svetzdravja.si

Tek
Pulz šport, d.o.o.
Parkirišče pri Živalskem vrtu Ljubljana, 
Večna pot 70
M: 040/ 810 669, S: www.treningteka.com

Tek na smučeh
Smučarski klub Brdo
SK Brdo, Brdnikova ulica 14
M: 041/ 603 455

ČS RUDNIK
Aerobika
Društvo SMC Rakovnik
Zavod Salesianum, Rakovniška ulica 6
T: 01/ 427 30 28, donbosko.si/rakovnik
ŠD ABC šport
Športna špica, Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana, Ižanska cesta 10
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si

Aikido
ŠD Dokiai
Dojo ob železnici, Dolenjska cesta 44 a
M: 040/ 544 560, S: www.dokiai.si

Badminton
Badmintonski klub Olimpija
Športna dvorana Krim,  
Ob Dolenjski železnici 50
M: 040/ 330 161,  
S: www.badminton-olimpija.com

Fitnes
Fit center PMAT d.o.o.
Fitman, Ukmarjeva ulica 6
M: 070/ 555 900, S: www.fitman.si
VTT, d.o.o.
Fitnes studio BSS Rudnik, TPK Rudnik, 
Jurčkova cesta 231
M: 041/ 693 302, S: www.bodyshaping.si

Funkcionalna vadba
Športni klub V gibanju
Gasilski dom Rudnik, Dolenjska cesta 137
M: 040/ 990 022, S: www.vgibanju.si
Korak zdravja, Nadiža Pleško s.p.
Križišče Jurčkove in Peruzzijeve ceste
M: 041/ 335 011, korakzdravja.si

Gimnastika - ritmična
Klub za športno ritmično gimnastiko 
Narodni dom
Športna dvorana Krim,  
Ob Dolenjski železnici 50
M: 031/ 524 280, klubrg-narodnidom.si

Jadranje
Jadralni klub Ljubljana
JK Ljubljana, Livada 31
M: 031/ 338 188, S: www.jadralni-klub.si

Joga
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Pot k ribniku 3 a
T: 01/ 427 12 21, S: www.dca-ljubljana.org

Judo
Judo klub Golovec Ljubljana
OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 040/ 432 612, S: www.judo-golovec.com

Kajak kanu na tekočih vodah
Kajak kanu klub Ljubljana
Kajakaški center Ljubljana, Livada 31
M: 040/ 432 271, S: www.kajak-ljubljana.si

Karate
Karate klub Forum
OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 031/ 231 440, S: www.sankukai.org

Košarka
Društvo SMC Rakovnik
Zavod Salesianum, Rakovniška ulica 6
T: 01/ 427 30 28, donbosko.si/rakovnik

Namizni tenis
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Pot k ribniku 3 a
T: 01/ 427 12 21, S: www.dca-ljubljana.org
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Šport
Namiznoteniški klub Ilirija
Športna dvorana Krim,  
Ob Dolenjski železnici 50
M: 051/ 383 929
Namiznoteniški klub Ljubljana
Športna dvorana Krim,  
Ob Dolenjski železnici 50
M: 041 254 716
Namiznoteniški klub Olimpija 
Ljubljana
Športna dvorana Krim,  
Ob Dolenjski železnici 50
T: 01/ 420 16 60, S: www.ntkolimpija.org

Nogomet
Nogometni klub Krim
NK Krim, Pot k ribniku 6
M: 031/ 868 706, znkkrim.wordpress.com
ŠD ABC šport
Športna špica, Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana, Ižanska cesta 10
M: 040/ 632 030, S: www.abcsport.si
Društvo SMC Rakovnik
Zavod Salesianum, Rakovniška ulica 6
T: 01/ 427 30 28, donbosko.si/rakovnik
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Odbojka
ŠD Fitt Črnuče
Športna dvorana Krim,  
Ob Dolenjski železnici 50
T: 01/ 561 81 72, S: www.drustvo-crnuce.si
Društvo SMC Rakovnik
Zavod Salesianum, Rakovniška ulica 6
T: 01/ 427 30 28, donbosko.si/rakovnik

Pikado
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Pot k ribniku 3 a
T: 01/ 427 12 21, S: www.dca-ljubljana.org

Pilates
Ples Plus d.o.o.
Plesna šola Ples plus, Rakovniška ulica 5
M: 041/ 362 837, S: www.plesplus.si
ŠD ABC šport
Športna špica, Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana, Ižanska cesta 10
M: 040/ 632 030, S: www.abcsport.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
Salezijanski zavod Rakovnik (Rotunda), 
Rakovniška ulica 6
T: 01/ 562 67 36, S: www.svetzdravja.si
Športno kulturno društvo Viktorius
Salezijanski zavod Rakovnik (Rotunda), 
Rakovniška ulica 6
M: 041/ 377 174, S: www.viktorius.si

Ples - družabni
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Pot k ribniku 3 a
T: 01/ 427 12 21, S: www.dca-ljubljana.org
Ples Plus podjetje za kulturno dejavnost d.o.o.
Plesna šola Ples plus, Rakovniška ulica 5
M: 041/ 362 837, S: www.plesplus.si

Ples - moderni plesi
ŠD ABC šport
Športna špica, Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana, Ižanska c. 10
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si

Ples - navijaške skupine
Akademsko športno društvo za plesne 
in navijaške skupine Diamond
OŠ Oskarja Kovačiča, Dolenjska cesta 20
M: 041/ 777 663, S: www.zmaji.com

Ples - orientalski
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Pot k ribniku 3 a
T: 01/ 427 12 21, S: www.dca-ljubljana.org

Pohodništvo
Društvo za zdravje srca in ožilja 
Slovenije
Srčna pot Becel, Rakovnik, Pot k ribniku
T: 01/ 234 75 50, S: www.zasrce.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Pot k ribniku 3 a
T: 01/ 427 12 21, S: www.dca-ljubljana.org

Pohodništvo - nordijska hoja
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Pot k ribniku 3 a
T: 01/ 427 12 21, S: www.dca-ljubljana.org

Ribištvo - kasting in 
sladkovodni športni ribolov
Ribiška družina Barje
RD Barje, Hladnikova ulica 11
M: 041/ 740 314, S: www.rdbarje.si

Rokomet
ŠD Rokometni klub Krim
Dvorana Krim, Ob Dolenjski železnici 50
M: 031/ 600 597, S: www.rk-krim.si

Splošna telovadba
Društvo Šola zdravja
Športna špica, Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana, Ižanska c. 10
M: 040/ 397 277,  
S: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Društvo Šola zdravja
KKK Ljubljana, Livada 31
M: 040/ 397 277,  
S: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Masaže, refleksoterapija, zdravo 
življenje, Vanja Rotar s.p.
Srčna pot Becel, Rakovnik, Pot k ribniku
M: 041/ 901 973, S: www.smoveyobroci.si
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Pot k ribniku 3 a
T: 01/ 427 12 21, S: www.dca-ljubljana.org
ŠD ABC šport
Športna špica, Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana, Ižanska c. 10
M: 040/ 632 030, S: www.abcsport.si
ŠD ABC šport
Vrtec Galjevica, Galjevica 35
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
Društvo SMC Rakovnik
Zavod Salesianum, Rakovniška ulica 6
T: 01/ 427 30 28, donbosko.si/rakovnik
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
Mladinski ceh, Rakovniška 6
M: 040/ 209 299, S: www.svetzdravja.si

Strelstvo
Strelsko društvo Olimpija
Pokrito Strelišče, Dolenjska cesta 11
M: 040/ 748 868, S: www.sd-olimpija.si

Veslanje na deski - sup
Nervoza? projektiranje d.o.o., Ljubljana
Kajak kanu center Livada, Livada 31
M: 041/ 667 692, S: www.supslovenia.si

Wushu - taichiquan
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Pot k ribniku 3 a
T: 01/ 427 12 21, S: www.dca-ljubljana.org 

ČS SOSTRO
Aerobika
ŠD Zadvor
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 031/ 574 232,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si
ŠD Zadvor
Zadružni dom Zadvor,  
Cesta II. grupe odredov 43
M: 031/ 657 923,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si

Atletika
Atletsko društvo Mass Ljubljana
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 040/ 457 876, S: www.admass.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
Športna dvorana Mulc, Sostrska 2a
M: 040/ 457 876, S: www.admass.si

Badminton
ŠD Zadvor
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 031/ 564 942,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si
ŠD Zadvor
Zadružni dom Zadvor,  
Cesta II grupe odredov 43
M: 031/ 564 942,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si

Fitnes
Športno rekreacijsko društvo Sostro
ŠRD Sostro, Sostrska cesta 22
M: 041/ 874 080, S: www.srdsostro-drustvo.si

Joga
ŠD Zadvor
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041/ 743 021,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si

Košarka
ŠD Zadvor
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051/ 356 619,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si

Namizni tenis
ŠD Zadvor
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041/ 861 746,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si

Nogomet
ŠD Zadvor
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 051/ 360 755,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si

Odbojka
ŠD Zadvor
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041/ 765 241,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si

Pilates
ŠD Zadvor
Zadružni dom Zadvor,  
Cesta II.grupe odredov 43
M: 031/ 305 378,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si

Ples - družabni
ŠD Zadvor
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 040/ 228 956,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si
Umetniško ustvarjanje, Alenka Čož s.p.
OŠ Sostro – Podružnična šola Lipoglav,  
Mali Lipoglav 8
M: 041/ 400 086, S: www.alenkacoz.com

Ples - moderni plesi
ŠD Zadvor
Zadružni dom Zadvor,  
Cesta II.grupe odredov 43
M: 041/ 529 228,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si

Ples - navijaške skupine
Akademsko športno društvo za plesne 
in navijaške skupine Diamond
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041/ 777 663, S: www.zmaji.com

Skvoš
Športno rekreacijsko društvo Sostro
ŠRD Sostro, Sostrska cesta 22
M: 041/ 874 080, S: www.srdsostro-drustvo.si

Splošna telovadba
ŠD Mulc
Vadbeni center Mulc, Sostrska cesta 2 a
M: 040/ 863 229, S: www.mulc.si
ŠD Zadvor
Zadružni dom Zadvor,  
Cesta II grupe odredov 43
M: 031/ 657 923,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si
ŠD Zadvor
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 031/ 657 923,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si

Wushu - taichiquan
ŠD Zadvor
OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47
M: 041 855 620,  
S: www.sportnodrustvozadvor.si

ČS ŠENTVID
Atletika
Atletsko društvo Mass Ljubljana
OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2
M: 040/ 457 876, S: www.admass.si

Boks
ŠD Golden gloves
Golden Gloves, Prušnikova cesta 95
M: 070/ 832 420, S: www.bcgg.si

Funkcionalna vadba
Športni klub V gibanju
Športna dvorana Gimnazije Šentvid, Ob 
Zdravstvenem domu 3
M: 040/ 990 022, S: www.vgibanju.si
ŠD Golden gloves
Golden Gloves, Prušnikova cesta 95
M: 070/ 832-420, S: www.bcgg.si
Vadbeni studio OZ, Brigita Žinko s.p.
Studio OZ, Pri malem kamnu 11
M: 040/ 574 714, S: www.studio-oz.si

Gimnastika - ritmična
Klub za športno ritmično gimnastiko Šiška
Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040/ 579 504, S: www.ksrg-siska.net
Športni klub Bleščica
OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
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Šport

Golf
Racman golf klub
Golf igrišče Gunclje, Kolesarska cesta, Stanežiče
M: 040/ 630 767, S: racmangolf.si
Racman golf klub
Racman golf klub vadbeni center,  
Cesta na Poljane 1
M: 040/ 630 767, S: racmangolf.si

Hokej - in line
ŠD Šentvid – Ljubljana
Športno rekreacijski center ŠD Šentvid, 
Bokalova ulica 14
T: 01/ 518 50 57, S: www.sd-sentvid.si

Kajak kanu na tekočih vodah
Kajak kanu klub Tacen - KD Slovenica
Kajakaški poligon Tacen, Marinovševa 8 a
T: 01/ 513 65 30, S: www.kajakklubtacen.si

Karate
Karate klub Forum
OŠ Vižmarje Brod, Na Gaju 2
M: 031/ 231 440, S: www.sankukai.org

Košarka
ŠD Šentvid – Ljubljana
Športno rekreacijski center ŠD Šentvid, 
Bokalova ulica 14
M: 040/ 209 340, S: www.sd-sentvid.si

Nogomet
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
Športno rekreacijski center ŠD Šentvid, 
Bokalova ulica 14
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Franca Rozmana Staneta, Prušnikova 85
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Odbojka na mivki
ŠD Šentvid – Ljubljana
Športno rekreacijski center ŠD Šentvid, 
Bokalova ulica 14
T: 01/ 518 50 57, S: www.sd-sentvid.si

Pilates
Športni klub V gibanju
Športno rekreacijski center ŠD Šentvid, 
Bokalova ulica 14
M: 040/ 990 022, S: www.vgibanju.si
Športni klub V gibanju
Telovadnica Carka, Medenska ulica 84
M: 040/ 990 022, S: www.vgibanju.si

Ples - navijaške skupine 
Akademsko športno društvo za plesne 
in navijaške skupine Diamond
OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 041/ 777 663, S: www.zmaji.com

Rafting
Skok šport d.o.o.
Skok šport center, Marinovševa ulica 8
M: 040/ 217 000, S: www.skok-sport.si

Ragbi
Rugby klub Ljubljana
Stadion Oval, Kolesarska pot
M: 070/ 837 136, S: www.rugbyljubljana.si

Rolanje
ŠD Šentvid – Ljubljana
Športno rekreacijski center ŠD Šentvid, 
Bokalova ulica 14
T: 01/ 518 50 57, S: www.sd-sentvid.si

Smučanje - nordijska kombinacija
Smučarsko društvo Dolomiti
OŠ Franca Rozmana Staneta,  
Prušnikova ulica 85
M: 031/ 364 811, S: www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
Smučarsko-skakalni center Poseka Gunclje
M: 031 364 811, S: www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 031/ 705 909, S: www.sddolomiti.si

Smučarski skoki
Smučarsko društvo Dolomiti
OŠ Franca Rozmana Staneta,  
Prušnikova ulica 85
M: 031/ 705 909, S: www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
Smučarsko-skakalni center Poseka Gunclje
M: 031/ 364 811, S: www.sddolomiti.si
Smučarsko društvo Dolomiti
OŠ Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 031/ 705 909, S: www.sddolomiti.si

Splošna telovadba
ŠD Gibko
OŠ Franca Rozmana Staneta,  
Prušnikova ulica 85
M: 031/ 659 713, S: www.svetzdravja.si
ŠD ABC šport
Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
ŠD ABC šport
Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
Športni klub V gibanju
Telovadnica Carka, Medenska cesta 84
M: 040/ 990-022, S: www.vgibanju.si
Športni klub V gibanju
Gimnazija Šentvid, Ob zdravstvenem domu 3
M: 040/ 990 022, S: www.vgibanju.si
ŠD ABC šport
Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
ŠD Gibko
OŠ Franca Rozmana Staneta,  
Prušnikova ulica 85
M: 040/ 209 299

Športno plezanje
Planinsko društvo RTV Ljubljana
Škofijska klasična gimnazija, Štula 23
M: 041/ 281 341, S: www.pdrtv.si
Športno plezalni klub Andreja Kokalja
Škofijska klasična gimnazija, Štula 23
M: 041/ 569 530, S: www.plezanje-kokalj.si

Tek
Športni klub V gibanju
Kajakaški center, Marinovševa ulica 8
M: 040/ 990-022, S: www.vgibanju.si
Vadbeni studio OZ, Brigita Žinko s.p.
Studio OZ, Pri malem kamnu 11
M: 040/ 574 714, S: www.studio-oz.si

Tenis
ŠD Šentvid – Ljubljana
Športno rekreacijski center ŠD Šentvid, 
Bokalova ulica 14
T: 01/ 518 50 57, S: www.sd-sentvid.si

ČS ŠIŠKA
Aerobika
Društvo Naš klub
Naš klub, Černetova ulica 12
M: 041/ 756 390, S: www.nasklub.si

Fitnes center Panter
Fitnes Panter, Stegne 11,  
Industrijska cona Šiška
T: 01/ 500 01 00, S: www.panter-klub.si
GMS Fitnes d.o.o.
4P fitnes club, Verovškova ulica 55 a
M: 040/ 332 203, 4p-fitness.com
Inergija, Ines Rutar s.p.
Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 070/ 839 386, S: www.inergija.si
ŠD Gib Ljubljana Šiška
Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030/ 312 804, S: www.gib-sport.com
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01/ 518 16 62, S: www.sportnahisailirija.si

Atletika
Atletski klub Olimpija
Športni park Ljubljana, Milčinskega 2
M: 051/ 352 206,  
S: www.atletski-klub-olimpija.si
Atletsko društvo Kronos
Športni park Ljubljana, Milčinskega 2
M: 031/ 487 400, S: www.adkronos.si
Atletsko društvo Mass Ljubljana
Športni park Ljubljana, Milčinskega 2
M: 040/ 457 876, S: www.admass.si
ŠD Brigita Bukovec
Športni park Ljubljana, Milčinskega 2
M: 031/ 338 300,  
S: www.atletskodrustvo-brigitabukovec.com
ŠD Brigita Bukovec
OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 031/ 338 300,  
S: www.atletskodrustvo-brigitabukovec.com
Veteransko atletsko društvo Ljubljana
Športni park Ljubljana, Milčinskega 2
M: 031/ 635 981, atletika.blogspot.com

Balinanje
Balinarsko športno društvo Hermes LL
Športni park Ljubljana – balinišče,  
Ob Kamniški progi 1
M: 031/ 557 467
Balinarsko športno društvo Šiška
BŠD Šiška, Jezerska ulica 5
M: 041/ 876 457
ŠD Gib Ljubljana Šiška
Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030/ 312 804, S: www.gib-sport.com

Bob
Bob in skeleton klub Ljubljana
Športni park Ljubljana, Milčinskega ulica 2
M: 041/ 352 100

Borilne veščine - drugo
Klub borilnih veščin Ljubljana
Gym MMA.si, Celovška cesta 172
M: 040/ 470 470, S: www.fcl.si

Deskanje na vodi
Ujusansa surf klub
Zimski bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040/ 541 527, S: www.ujusansa.si

Drsanje
Drsalno kotalkarski klub Stanko 
Bloudek
Hala Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040/ 352 498, S: www.drsanje.si

Fitnes
Fitnes center Panter d.o.o.
Fitnes center Panter, Stegne 11,  
Industrijska cona Šiška
T: 01/ 500 01 00, S: www.panter-klub.si

Gimnazija Ljubljana Šiška
Fitnes center Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32
M: 040/ 617 117, S: www.gimnazija-siska.si
GMS Fitnes d.o.o.
4P fitnes club, Verovškova ulica 55 a
M: 040/ 332 203, 4p-fitness.com
JZ Šport Ljubljana
Fitnes Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01/ 430 66 60, S: www.sport-ljubljana.si
Savna Breza, Jurij Križnik s.p.
Savna Breza, Lepodvorska ulica 13
T: 01/ 231 97 13, S: www.savnabreza.com
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
Športna hiša Ilirija, Vodovodna cesta 155
T: 01/ 518 16 62, S: www.sportnahisailirija.si
Zavod za trenerstvo in razvoj 
potencialov
Eurofitnes, Vodnikova cesta 155
M: 051/ 343 191, S: www.trener.si

Floorball
Floorball klub Olimpija Ljubljana
OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 051/ 231 407, S: www.fbkolimpija.si

Funkcionalna vadba
Feelgood, Mario Sambolec s.p.
Feelgood vadbeni center, Litostrojska cesta 58 c
M: 059/ 047 050, S: www.feel-good.si
Fitnes center Panter d.o.o.
Fitnes center Panter, Stegne 11,  
Industrijska cona Šiška
T: 01/ 500 01 00, S: www.panter-klub.si
Korak zdravja, Nadiža Pleško s.p.
Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041/ 335 011, korakzdravja.si
Prosapia, d.o.o.
Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040/ 573 640, S: www.studio-prosapia.si
Valeo, Mirjana Frankovič s.p.
Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040/ 507 707, valeo-lifestyle.si

Gimnastika - akrobatika
ŠD Gib Ljubljana Šiška
Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030/ 312 805, S: www.gib-sport.com

Gimnastika - ritmična
Športni klub Bleščica
OŠ Koseze, Ledarska ulica 23
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
OŠ Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
Športno društvo Moste
Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 041/ 506 792,  
S: www.ritmicnagimnastika.org

Gimnastika - športna
ŠD Gib Ljubljana Šiška
Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030/ 312 804, S: www.gib-sport.com

Hokej - in line
ŠD Srečni Luka
Kotalkališče Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01/ 437 73 33, S: www.rolaj.se

Hokej na ledu
Hokejski klub Olimpija
Hala Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01/ 232 2317, S: www.hkolimpija.si
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Šport

Joga
Društvo joga v vsakdanjem življenju 
Ljubljana
Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa ulica 32
M: 040/ 221 108, S: www.joga-ljubljana.org
Društvo Naš klub
Naš klub, Černetova ulica 12
M: 041/ 756 390, S: www.nasklub.si
Fitnes center Panter d.o.o.
Fitnes center Panter, Stegne 11,  
Industrijska cona Šiška
T: 01/ 500 01 00, S: www.panter-klub.si
Prosapia, d.o.o.
Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040/ 844 481, S: www.studio-prosapia.si
ŠD Gib Ljubljana Šiška
Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030/ 312 804, S: www.gib-sport.com
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
Športna hiša Ilirija, Vodovodna cesta 155
T: 01/ 518 16 62, S: www.sportnahisailirija.si

Ju - jitsu
Ju-jitsu klub Shinto
OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041/ 588 716, S: www.jjk-shinto.org

Judo
Judo klub Olimpija Ljubljana
Telovadnica ob bazenu Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031/ 844 505, S: www.judo-olimpija.com

Karate
Prosapia, d.o.o.
Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040/ 844 481, S: www.studio-prosapia.si

Kolesarstvo - sobno
Fitnes center Panter d.o.o.
Fitnes center Panter, Stegne 11,  
Industrijska cona Šiška
T: 01/ 500 01 00, S: www.panter-klub.si
ŠD Gib Ljubljana Šiška
Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030/ 312 804, S: www.gib-sport.com
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01/ 518 16 62, S: www.sportnahisailirija.si

Košarka
ŠD Otroška košarkarska šola Ljubljana
OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 040/ 777 720,  
S: www.otroska-kosarkarska-sola.si

Kotalkanje
Drsalno kotalkarski klub Stanko 
Bloudek
Kotalkališče Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040/ 352 498,  
S: www.drsanje.si/kotalkanje
Športno društvo Srečni Luka
Kotalkališče Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01/ 437 73 33, S: www.rolaj.se

Kotalkanje - hitrostno
ŠD Srečni Luka
Kotalkališče Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01/ 437 73 33, S: www.rolaj.se

Lokostrelstvo
Lokostrelski klub DLL-Potens
Lokostrelsko strelišče ob Koseškem bajerju
M: 051/ 653 393

Motociklizem - spidvej
Avto-moto touring klub Ljubljana
Športni park Ilirija, Vodnikova cesta 155
M: 041/ 652 032, S: www.amtk.si

Namizni tenis
Namiznoteniški klub Ilirija
OŠ Koseze, Ledarska ulica 33
M: 051/ 383 929

Nogomet
Nogometni klub Bravo
Športni park Ljubljana, Milčinskega 2
M: 041/ 352 327, S: www.nk-bravo.si
Nogometno društvo Ilirija
Športni park Ilirija, Vodnikova cesta 155
M: 040/ 709 460, S: www.ndilirija1911.si
ŠD ABC šport
OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Koseze, Ledarska ulica 33
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Nordijsko rolkanje - skajk
Skike klub Slovenija
Kotalkališče Stanko Bloudek, Celovška cesta 25
M: 031/ 744-592, S: www.skike.si

Odbojka na mivki
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
Športna hiša Ilirija, Vodovodna cesta 155
T: 01/ 518 16 62, S: www.sportnahisailirija.si

Petanka
Balinarsko športno društvo Hermes LL
Športni park Ljubljana – Balinišče,  
Ob Kamniški progi 1
M: 031/ 557 467

Pilates
Fitnes center Panter d.o.o.
Fitnes center Panter, Stegne 11,  
Industrijska cona Šiška
T: 01/ 500 01 00, S: www.panter-klub.si
Prosapia, d.o.o.
Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040/ 844 481, S: www.studio-prosapia.si
ŠD Gib Ljubljana Šiška
Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030/ 312 804, S: www.gib-sport.com
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
Športna hiša Ilirija, Vodovodna cesta 155
T: 01/ 518 16 62, S: www.sportnahisailirija.si

Plavanje
Plavalni klub Ilirija
Zimski bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041/ 798 076, S: www.plavalniklub-ilirija.si
Plavalni klub Olimpija
Zimski bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041/ 38 64 56, S: www.pko-klub.si
Plavalni klub Rina
Šolski bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041/ 739 507, S: www.klub-rina.si
ŠD Aqua
Zimski bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041/ 328 189,www.malasolaplavanja.si

ŠD Aqua
Zimski bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041/ 328 189, plavanje.net
ŠD Riba
Zimski bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041/ 365 542, S: www.riba-drustvo.si
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
Športna hiša Ilirija, Vodnikova cesta 155
T: 01/ 518 16 62, S: www.sportnahisailirija.si

Ples - capoeira
Športni in Kulturno društvo Capoeira 
Tradicao Baiana Slovenija
Fitnes center Panter, Stegne 11
M: 040/ 500 624, instrutoraursa.wordpress.com
Športno in kulturno društvo Capoeira 
Slovenija
OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 041/ 504 621, capoeiraslovenija.si

Ples - družabni
Društvo Kazina Ljubljana
Plesna šola Kazina, ŠUS Eurofitness, 
Vodnikova cesta 155
T: 01/ 421 81 81, S: www.kazina.si

Ples - moderni plesi
Društvo Kazina Ljubljana
Plesna šola Kazina, ŠUS Eurofitness, 
Vodnikova cesta 155
T: 01/ 421 81 81, S: www.kazina.si

Ples - navijaške skupine
Akademsko športno društvo za plesne 
in navijaške skupine Diamond
OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 041/ 777 663, S: www.zmaji.com

Ples - orientalski
Studio Lajali, dejavnost plesnih šol, 
d.o.o.
Studia za orientalski ples Lajali,  
Celovška cesta 175
M: 031/ 553 772, S: www.lajali.si

Ples - šov plesi
Društvo Kazina Ljubljana
Plesna šola Kazina, ŠUS Eurofitness, 
Vodnikova cesta 155
T: 01/ 421 81 81, S: www.kazina.si

Pohodništvo - nordijska hoja
Športno društvo Metulj
Pot spominov in tovarištva, Koseški bajer
M: 040/ 785 934, S: www.sd-metulj.si

Potapljanje - podvodni hokej
Društvo za podvodne aktivnosti pH 
Ljubljana
Zimski bazen Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031/ 323 699, S: www.uwh.si

Rolanje
ŠD Srečni Luka
Kotalkališče Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01/ 437 73 33, S: www.rolaj.se

Skeleton
Bob in skeleton klub Ljubljana
Športni park Ljubljana, Milčinskega 2
M: 041/ 352 100

Smučanje - nordijska kombinacija
Smučarsko društvo Dolomiti
OŠ Spodnja Šiška, Gasilska ulica 17
M: 031/ 364 811, S: www.sddolomiti.si

Smučarski skoki 
Smučarski skakalni klub Costella Ilirija 
Ljubljana
Smučarski skakalni center Mostec
M: 040/ 451 838, S: www.sskilirija.com

Splošna telovadba
Akademsko atletsko društvo Slovan
Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040/ 626 361, S: www.tek.si
Akademsko atletsko društvo Slovan
Športni park Ljubljana, Milčinskega 2
M: 040/ 626 361, S: www.tek.si
Društvo Šola zdravja
Park med ulico Ane Ziherlove in Rašiško ulico
M: 040/ 397 277,  
S: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Društvo za zdravje srca in ožilja 
Slovenije
ŠD Gib, Drenikova cesta 32
T: 01/ 234 75 50, zasrce.si
Judo klub Sokol Ljubljana
Srednja medijska in grafična šola, 
Pokopališka ulica 35
M: 031/ 766 880, S: www.judoklubsokol.si
ŠD ABC šport
Vrtec HCA Marjetica, Bitenčeva ulica 4
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
ŠD Gib Ljubljana Šiška
Športni center Gib, Drenikova cesta 32
M: 030/ 312 804, S: www.gib-sport.com
Športno rekreativno društvo dr. Petra 
Držaja
OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1
M: 041/ 443 628
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
Vrtec Hans Christian Andersen,  
Rašiška ulica 7
T: 01/ 562 67 36, S: www.svetzdravja.si

Športno plezanje
Športno plezalni klub Andreja Kokalja
Gimnazija Ljubljana Šiška, Aljaževa ulica 32
M: 041/ 569 530, S: www.plezanje-kokalj.si
Športno plezalni klub Andreja Kokalja
OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16
M: 041/ 569 530, S: www.plezanje-kokalj.si

Tek
Adidas trgovina d.o.o
Matjanova pot 23, Mostec
T: 080 15 95, S: www.adidas-solateka.si
Akademsko atletsko društvo Slovan
Športni park Ljubljana, Milčinskega 2
M: 040/ 626 361, S: www.tek.si
Akademsko atletsko društvo Slovan
Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 040/ 62 63 61, S: www.tek.si
Klub Polet, Ljubljana
Park Tivoli, Celovška cesta 25
T: 01/ 473 73 94, S: www.polet.si
Gibit d.o.o.
Koseška cesta, Koseški bajer
M: 040/ 331 833, S: www.gibit.si
Petit studio, Nataša Čebokli Bleiweis s.p.
Športni park Ljubljana, Milčinskega 2
M: 031/ 348 036, S: www.petit-studio.si
Prosapia, d.o.o.
Studio Prosapia, Celovška cesta 111
M: 040/ 573 640, S: www.studio-prosapia.si
Športni klub 3K šport
Koseška cesta, Koseški bajer
M: 031/ 288 544, 3ksport.si
ŠD Kinvital
Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 031/ 893 284, S: www.kinvital.si
ŠD KvadraTEK
Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 041/ 932 013, S: www.kvadratek.si
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Šport
ŠD Mladi up
Park Tivoli, Celovška cesta 25
M: 051/ 346 897, S: www.tekaskitrener.si
ŠUS - Evrofitnes, d.o.o.
Športna hiša Ilirija, Vodovodna cesta 155
T: 01/ 518 16 62, S: www.sportnahisailirija.si
Valeo, Mirjana Frankovič s.p.
Športni park Ljubljana, Milčinskega 2
M: 040/ 507 707, valeo-lifestyle.si
Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.
Park Tivoli, Celovška cesta 25
T: 080 20 60, klub.vzajemna.si

Tenis
Teniški klub Jaki šport
Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14
M: 041/ 630 425, S: www.jakisport.com
Teniški klub Jaki šport
Športni park Ilirija, Vodnikova cesta 155
M: 041/ 630 425, S: www.jakisport.com
Železničarski teniški klub Ljubljana
Teniški park ŽŠD Ljubljana, Milčinskega 2
M: 041/ 355 409, S: www.tc-lj.si

Triatlon
Športni klub 3K šport
Koseška cesta, Koseški bajer
M: 031/ 288 544, 3ksport.si

ČS ŠMARNA 
GORA
Atletika
Tekaški klub Šmarnogorska naveza
Atletski stadion Tacen, Rocen,  
Rocenska ulica 56
M: 041/ 670 141,  
S: www.smarnogorska-naveza.si

Joga
Zdravo živi, FinKin, d.o.o.
Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
M: 041/ 901 963, zdravozivi.si

Kolesarstvo
Kolesarsko društvo Rog
Policijska akademija Tacen, Rocenska 56
M: 051/ 628 158, S:  
www.radenska-kdzivljenje.si

Nogomet
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Šmartno, Cesta v Gameljne 7
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Pohodništvo - nordijska hoja
Zdravo živi, FinKin, d.o.o.
Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
M: 041/ 901 963, zdravozivi.si

Splošna telovadba
Zdravo živi, FinKin, d.o.o.
Gasilski dom Tacen, Tacenska cesta 154
M: 041/ 901 963, zdravozivi.si
Športni klub V gibanju
Teniška igrišča na Brodu, Tacenska cesta
M: 040/ 990 022, vgibanju.si

Tek
Tekaški klub Šmarnogorska naveza
Atletski stadion Tacen, Rocen,  
Rocenska ulica 56
M: 041/ 670 141,  
S: www.smarnogorska-naveza.si

ČS TRNOVO
Aerobika
ŠD Trnovo
ŠD Trnovo Ziherlova ulica 40
T: 01/ 283 83 67,  
S: www.sportnodrustvotrnovo.si

Funkcionalna vadba
ŠD Trnovo
ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01/ 283 83 67,  
S: www.sportnodrustvotrnovo.si

Gimnastika - ritmična
ŠD Špička
OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 040/ 667 703, S: www.spicka.si
ŠD Špička
OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 040 667 703, S: www.spicka.si

Gimnastika - splošna
ŠD Trnovo
ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01/ 283 83 67,  
S: www.sportnodrustvotrnovo.si

Joga
Društvo joga v vsakdanjem življenju 
Ljubljana
OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 040/ 221 108, S: www.joga-ljubljana.org

Judo
ŠD Mala šola juda
OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 051/ 306 306, S: www.malasolajuda.si

Konjeništvo
Konjeniški klub Trnovo
Konjeniški center Trnovo,  
Cesta dveh cesarjev 11
M: 041/ 642 253, S: www.kk-trnovo.si

Konjeništvo - preskakovanje ovir
Konjeniški klub Trnovo
Konjeniški center Trnovo,  
Cesta dveh cesarjev 11
M: 041/ 642 253, S: www.kk-trnovo.si

Košarka
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Kolezija, Cesta v Mestni Log 46
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si

Nogomet
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Kolezija, Cesta v Mestni Log 46
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

Pilates
Pilates studio Peti element,  
Špela Jakša, s.p.
Peti element pilates studio,  
Barjanska cesta 58
M: 041/ 352 555, S: www.petielement.si
Športno društvo Metulj
Dom starejših občanov, Devinska ulica 1
M: 040/ 785 934, S: www.sd-metulj.si

Ples - navijaške skupine
Akademsko športno društvo za plesne 
in navijaške skupine Diamond
OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2
M: 041/ 777 663, S: www.zmaji.com

Splošna telovadba
Društvo Šola zdravja
OŠ Kolezija, Cesta v Mestni Log 46
M: 040/ 397 277,  
S: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
ŠD Gibko
OŠ Trnovo, Karunova ulica 14 a
M: 031/ 659 713, S: www.svetzdravja.si
ŠD Trnovo
ŠD Trnovo, Ziherlova ulica 40
T: 01/ 283 83 67,  
S: www.sportnodrustvotrnovo.si

Tenis
ŠD Trnovo
ŠD Trnovo Ziherlova ulica 40
T: 01/ 283 83 67,  
S: www.sportnodrustvotrnovo.si

Veslanje
Veslaški klub Ljubljanica
Veslaški klub Ljubljanica,  
Velika čolnarska 20
T: 01/ 283 87 12,  
S: www.vesl-klub-ljubljanica.si

ČS VIČ
Aerobika
Jaks, d.o.o.
Športni center Dolgi most, Dolgi most 6 a
T: 01/ 242 75 36, S: www.sc-dolgimost.com
Partizan Vič
Partizan Vič, Tržaška cesta 76
T: 01/ 423 10 95, S: www.partizanvic.si
Sokol group d.o.o.
Sokol Vič wellnes center, Koprska ulica 72
M: 041/ 698 498, S: www.sokolgroup.com
Vitaspin, d.o.o.
Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 040/ 160 056, S: www.fit-city.com

Badminton
Badminton klub Ljubljana
Športni center Dolgi most, Dolgi most 6a
M: 041/ 323 966,  
S: www.badminton-ljubljana.si
Badmintonski klub Olimpija
Športni center Dolgi most, Dolgi most 6 a
M: 041/ 616 479,  
S: www.badminton-olimpija.com

Balinanje
Balinarski športni klub Svoboda
Balinišče Svoboda, Gerbičeva ulica 61
M: 041/ 572 520
Balinarsko športno društvo Bičevje
Balinišče Gerbičeva, Gerbičeva ulica 61
M: 041/ 360 799

Dviganje uteži
Vis Corporis d.o.o.
Vigor ground, Tržaška cesta 135
M: 064/ 154 361, S: www.vigor.org

Fitnes
Jaks, d.o.o.
Športni center Dolgi most, Dolgi most 6 a
T: 01/ 242 75 36, S: www.sc-dolgimost.com
Sokol group d.o.o.
Sokol Vič wellnes center, Koprska ulica 72
M: 041/ 698 498, S: www.sokolgroup.com

Vitaspin, d.o.o.
Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 040/ 160 056, S: www.fit-city.com

Funkcionalna vadba
Vis Corporis d.o.o.
Vigor ground, Tržaška cesta 135
M: 064/ 154 361, S: www.vigor.org

Gimnastika - ritmična
Športni klub Bleščica
OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si
Športni klub Bleščica
OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 031/ 827 727, S: www.blescica-klub.si

Gimnastika - splošna
Partizan Vič
Partizan Vič, Tržaška cesta 76
T: 01/ 423 10 95, S: www.partizanvic.si

Golf
Golf klub Trnovo
Golf igrišče Trnovo, Cesta dveh cesarjev nn
M: 051/ 366 690, S: www.golftrnovo.com

Joga
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Tržaška cesta 37
M: 059/ 934 435, S: www.dca-ljubljana.org

Karate
Karate klub Forum
OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1
M: 031/ 231 440, S: www.sankukai.org

Kolesarstvo
Športni klub 3K šport
Poslovni objekt Kozarje,  
Cesta Dolomitskega odreda 10
M: 031/ 288 544, 3ksport.si
Vitaspin, d.o.o.
Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 040/ 160 056, S: www.fit-city.com

Kolesarstvo - sobno
Vitaspin, d.o.o.
Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 040/ 160 056, S: www.fit-city.com

Košarka
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si
Žensko košarkarsko društvo Ježica
OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041/ 709 460, S: www.zkdjezica.si

Namizni tenis
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Tržaška cesta 37
T: 01/ 244 62 66, S: www.dca-ljubljana.org

Nogomet
Mladinski nogometni klub Svoboda - 
Vič Ljubljana
Stadion Svoboda, Gerbičeva ulica 61
M: 031/ 358 422, nksvobodavic.webs.com
Nogometni klub Svoboda
Stadion Svoboda, Gerbičeva ulica 61
M: 031/ 358 422, nksvobodavic.webs.com
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
OŠ Vič, Abramova ulica 26
M: 041/ 599 322, S: www.onsljubljana.si

59



Šport

Paint ball
Paintball club Spyder
Paintball park Spyder, Cesta v Gorice 13
M: 041/ 504 955, S: www.spyder.si

Pikado
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Tržaška cesta 37
T: 01/ 244 62 66, S: www.dca-ljubljana.org
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Tržaška cesta 37
T: 01/ 244 62 66, S: www.dca-ljubljana.org
Partizan Vič
Partizan Vič, Tržaška cesta 76
T: 01/ 423 10 95, S: www.partizanvic.si
Sokol group d.o.o.
Sokol Vič wellnes center, Koprska ulica 72
M: 041/ 698 498, S: www.sokolgroup.com
ŠD Metulj
Devi joga center, Bobenčkova ulica 4/I
M: 040/ 785 934, S: www.sd-metulj.si
ŠD Studio Živa
Studio Živa, Tržaška cesta 76
M: 041/ 775 773, S: www.studio-ziva.com

Ples - capoeira
Športno in kulturno društvo Capoeira 
Tradicao Baiana Slovenija
Transformator, Glinška 6
M: 041/ 243 411, S: www.capoeiratb.si

Ples - družabni
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Tržaška cesta 37
T: 01/ 244 62 66, S: www.dca-ljubljana.org

Ples - orientalski
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše, Tržaška 
cesta 37
T: 01/ 244 62 66, S: www.dca-ljubljana.org

Pohodništvo
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Tržaška cesta 37
T: 01/ 244 62 66, S: www.dca-ljubljana.org

Pohodništvo - nordijska hoja
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Tržaška cesta 37
T: 01/ 244 62 66, S: www.dca-ljubljana.org
Vitaspin, d.o.o.
Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 040/ 160 056, S: www.fit-city.com

Sabljanje
Sabljaški klub Ljubljana
Športna dvorana Aprima, Tržaška cesta 132
M: 041/ 254 017,  
S: sabljanjeljubljana.weebly.com

Splošna telovadba
121 trening d.o.o.
ONE to ONE fitnes klub, Tržaška cesta 315
M: 041/ 693 518, S: www.one2one.si
Društvo Šola zdravja
Park ob križišču Jamove in Koprske, pri 
mostu čez Gradaščico
M: 040/ 397 277,  
S: www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Tržaška cesta 37
T: 01/ 244 62 66, S: www.dca-ljubljana.org
Partizan Vič
Partizan Vič, Tržaška cesta 76
T: 01/ 423 10 95, S: www.partizanvic.si
Sokol group d.o.o.
SokolVič wellnes center, Koprska ulica 72
T: 01/ 200 27 55, S: www.sokolgroup.com
ŠD ABC šport
OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
ŠD ABC šport
OŠ Vič, Tržaška cesta 74
M: 040/ 632 020, S: www.abcsport.si
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
OŠ Bičevje, Splitska ulica 13
M: 031/ 659 713, S: www.svetzdravja.si

Tek
Vitaspin, d.o.o.
Fit city center, Tržaška cesta 132
M: 040/ 160 056, S: www.fit-city.com

Tenis
Športno rekreativno društvo Max club
Max tenis club, Tbilisijska b.h.š.
M: 041/ 676 109, S: www.maxtenisclub.si
Teniški klub Svoboda
Teniški klub Svoboda, Gerbičeva 61 a
T: 01/ 283 30 02, S: www.tksvoboda.si

Triatlon
Športni klub 3K šport
Poslovni objekt Kozarje,  
Cesta Dolomitskega odreda 10
M: 031/ 288 544, S: www.3ksport.si

Wushu - taichiquan
Mestna zveza upokojencev Ljubljana
Dnevni center aktivnosti za starejše,  
Tržaška cesta 37
T: 01/ 244 62 66, S: www.dca-ljubljana.org

Ponudniki športnih  
in gibalnih programov, pozor!

Če ste zamudili z oddajo podatkov za objavo v glasilu 
Ljubljana, še ni nič izgubljenega. Vaši vpisani programi bodo 
uporabnikom takoj vidni na portalih www.rtvslo.si/rekreacija 
in www.rekreacija.si. Za dodatne informacije pokličite Žigo 
Černeta na 041 537 097, info@rekreacija.si.

Foto: Nik Rovan

Mladi so v Guncljah dobili igrišče za golf.

Foto: Nik Rovan

Osnovna šola Franceta Bevka ima letos prenovljeno telovadnico.

Foto: Nik Rovan

Gibalni park zdravja PANGEA je rezultat standardnega projekta PANGeA – Telesna aktivnost 
in prehrana za kakovostno staranje v izvedbi inštituta za kineziološke raziskave Znanstveno-
raziskovalnega središča Univerze na Primorskem s projektnimi partnerji in v sodelovanju z 
Mestno občino Ljubljana in Javnim zavodom Šport Ljubljana.
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Poročila

Foto: Jakob Jeraša

Pianist Denys Masliuk

Foto: osebni arhiv

Miha Debevec

•
Odprte hiše Slovenije 2014: 
OHS 3.–5. oktober 2014
Prvi oktobrski vikend Odprte hiše Slovenije 
vabijo, da vstopite v najbolj zanimive, 
nepričakovane in domiselne prostore! Na 
ogled bo več kot 100 izbranih sodobnih 
kakovostnih stavb in prostorskih ureditev 
po vsej Sloveniji, od tega polovica v Ljubljani. 
OHS v Sloveniji letos beleži peto obletnico, in 
v tem času so zrasle v največji spletni portal 
izbrane slovenske arhitekture. Objekti v 
sklopu Odprtih hiš Slovenije so brezplačno na 
ogled z vodenjem, program pa je objavljen na 
spletni strani www.odprtehiseslovenije.org. 
Pozor, za nekatere oglede se je treba prijaviti 
prek spletne strani! Med 3. in 5. oktobrom 
vstopite v dobre prostore in srečajte ljudi, ki 
ustvarjajo naš grajeni prostor.
Osrednji dogodek OHS 2014 je razstava 
INGORANCA = TEMA = OVIRA v Galeriji 
Kresija od 3. do 17. oktobra 2014. Razstava 
opozarja na dejstvo, da smo uporabniki 
prostora med seboj različni, in da imamo 
temu primerno različne potrebe. Z izborom 
eksponatov, ki nagovarjajo različne čute in 
se dotikajo različnih oviranosti, pripoveduje, 
da vključujoč način načrtovanja arhitekture 
in prostora ne bi smel biti luksuz, ampak je 
temeljna pravica vseh nas!

Ferfl, NATEČAJ za podjetniške 
ideje z družbenim učinkom
Prijavite svojo družbeno odgovorno idejo 
do 2. novembra 2014 na www.ferfl.si
Ferfl ni navaden feferonček! Ferfl je projekt, 
ki podpira vse generacije, mlade in nekoliko 
manj mlade, da začnejo razmišljati o boljši 
prihodnosti in razvijejo idejo, ki bo imela 
družbeni učinek!
Natečaj išče posameznike in skupine, ki 
želijo s svojimi idejami izboljšati delovanje 
družbe, v kateri živimo. Oktober je mesec, ki 
bo usmerjen v iskanje pravih idej. Start-
up vikend podjetništva z družbenim 
učinkom, ki se bo odvijal med 24. in 
26. oktobrom 2014 (prijave na start-up 
vikend zbiramo do 21. 10. 2014), vam bo 
pomagal izpiliti vašo idejo. Rok za prijavo 
na natečaj je 2. november 2014. Med vsemi 
prijavljenimi ekipami bo strokovna žirija 
izbrala 6 najboljših idej, ki se bodo uvrstile 
v ŠOLO PODJETNIŠTVA z družbenim 
učinkom. Šola bo za udeležence brezplačna, 
saj bodo vse šolnine krite iz nagradnega 

sklada, ki znaša 14.000 evrov. V sklopu 
40-urnega izobraževalnega programa boste 
tako pridobili celovito podjetniško znanje in 
veščine, izdelali prototip vaše ideje in dobili 
prvo pravo priložnost za vstop na trg. To pa 
še ni vse! V šoli podjetništva bo strokovna 
komisija izbrala 2 zmagovalni ideji, ki si bosta 
prislužili nagrado v višini 4.000 evrov in 
priložnost za vstop v Socialno podjetniški 
inkubator za obdobje 4 mesecev. Nagrada 
bo izplačana v obliki podjetniškega 
svetovanja oziroma mentoriranja ter 
zagotovitvi primernih poslovnih prostorov za 
začetno obdobje poslovanja.  
Kaj še čakate! Prijavite svojo idejo še danes na 
www.ferfl.si. 

•
Vrhunski koncerti nad 
mestom – Zvoki klasike na 
Ljubljanskem gradu
September–december 2014
Letos vstopamo v tretjo sezono cikla 
Zvoki klasike na Ljubljanskem gradu. V 
preteklih dveh letih se je izkazalo, da naše 
občinstvo z veseljem prihaja na koncerte v 
čudovito okolje, na grič nad mestom, da je 
kakovostne koncerte sprejelo za svoje in da 
so ti v prestolnici postali nepogrešljivi. V 
drugi sezoni smo poskušali cikel obogatiti 
z umetniki iz tujine, posebnost letošnjega 
cikla šestih koncertov pa bo predstavitev 
nekaterih glasbenikov, ki so si za svojo 
novo domovino izbrali našo deželo. Denys 
Masliuk prihaja iz Ukrajine, Theresa 
Plut s slovenskimi koreninami je rasla v 
kanadskem okolju, Nadežda Tokareva pa 
je Rusinja in tudi v svoji prvotni domovini 
priznana umetnica. Ob tem nismo pozabili 
na mlade slovenske umetnike, ki pravkar 
začenjajo svojo umetniško pot. Oskar Laznik 
je v slovenskem kulturnem okolju vse bolj 
prisoten in opažen, prav tako pianista Tadej 
Horvat in Aleksandra Pavlovič, mladi 
kitarist Uroš Barič je že pri šestindvajsetih 
zmagovalec nekaterih mednarodnih 
tekmovanj. 

Kot poseben posladek cikla pa bo nedvomno 
Gavriel Lipkind, mladi violončelist 
judovskega rodu, ki je pred nedavnim kot 
meteor zablestel na evropskem glasbenem 
nebu. Po nastopu v središču glasbenega 
dogajanja v Berlinu so njegove zgoščenke v 
trenutku izginile s prodajnih polic … Prav 
vsi umetniki, ki bodo nastopili, so dobitniki 
številnih prestižnih mednarodnih nagrad. 
Vljudno vabljeni, koncertne sporede in druge 
informacije o dogodkih  lahko najdete na 
spletni strani www.ljubljanskigrad.si

•
Akademija za zdravilstvo
Za tiste, ki želite pomagati sebi in 
soljudem s preizkušenimi zdravilskimi 
metodami, v študijskem letu 2014/15 
vpisuje Akademija za zdravilstvo v 3 
zdravilske programe: TRADICIONALNO 
KITAJSKO ZDRAVILSTVO z Lino 
Lo Faro, AJURVEDO z Biljano Dušić, 
INFOPATIJO z Vesno Periček Krapež. 
Celoten program traja 2 leti. Po uspešno 
opravljenih zaključnih izpitih udeleženec 
prejme certifikat o usposobljenosti za 
samostojno zdravilsko delo po izbrani 
zdravilski metodi. Ob uspešnem zaključku 
celotnega programa omogoča legalno delo 
zdravilca določene usmeritve. Mogoče se je 
tudi udeležiti samo posameznih seminarjev. 
Predavatelji in mentorji so izkušeni 
zdravilci, profesorji, zdravniki. Začetek 
programa septembra 2014.
Predmetnik, urnik,  predavatelji, 
šolnina so predstavljeni na spletni strani 
Akademije za zdravilstvo www.zdravilska-
akademija.si. Informacije in prijave: info@
zdravilska-akademija.si, 01/513-11-46 // 
051-377-388

Vabilo na krvodajalski akciji 
oktobra 2014
Spoštovane krvodajalke in krvodajalci mesta 
Ljubljane! Rdeči križ Slovenije, Območno 
združenje Ljubljane vas prijazno vabi na 
oktobrski krvodajalski akciji, ki bosta 
potekali: v petek, 17. oktobra 2014, od 
7.00 do 15.00 ure in v petek, 24. oktobra 
2014, od 7.00 do 15.00 ure na Zavodu za 
transfuzijsko medicino RS, Šlajmerjeva 
6, Ljubljana. Hvala, ker darujete kri za 
življenje. - Za dodatne informacije pokličite 
RKS - OZ Ljubljana, Tržaška 132 Ljubljana, T: 
01/ 62 07 298 in 040 871 589 ali nam pišite na: 
kaplja@rdecikrizljubljana.si

Tečaj diatonične harmonike 
Mihe Debevca
Vse, ki vas zanima igranje na diatonično 
harmoniko, vabimo, da se prijavite na tečaj, 
ki ga bo vodil Miha Debevec, dvakratni 
absolutni zmagovalec najprestižnejšega 
tekmovanja na svetu v igranju na to 
glasbilo. Tečaj je primeren tako za začetnike 
kot tudi za tiste s predznanjem na tem 
inštrumentu. Tečaj se bo začel v soboto, 4. 
oktobra 2014, v prostorih Doma krajanov 
Notranje Gorice. Za prijave in podrobnejše 
informacije pokličite na telefonsko številko 
041/806 414 ali nam pišite na e-naslov: miha.
debevec@siol.net. Vljudno vabljeni!

Pridružite se Mešanemu 
mladinskemu pevskemu zboru 
Veter
Mešani mladinski pevski zbor Veter, v 
katerem prepevajo dijaki ljubljanskih 
srednjih šol in gimnazij, letos praznuje 
petindvajset let neprekinjenega delovanja. 
Ni veliko srednješolskih zborov pri nas, ki 
bi se lahko pohvalili s tako dolgo in bogato 
zborovsko tradicijo. V vseh teh letih je zbor 
ohranil mladostno energijo, stalno posegal po 
raznovrstni zborovski literaturi, se uspešno 
predstavljal na zborovskih tekmovanjih doma 
in v tujini ter navduševal tako mlado kot 
tudi staro občinstvo. Predvsem pa je Veter 
marsikateremu ljubljanskemu srednješolcu in  
srednješolki polepšal najstniška leta. 
Dragi srednješolec, srednješolka! V mesecu 
septembru zbor Veter sprejema v svoje vrste 
nove pevce in pevke, za kar pa ni potrebno 
imeti glasbenega predznanja ali pevskih 
izkušenj, dovolj je le ljubezen do glasbe 
in želja po druženju s  svojimi vrstniki z 
drugih ljubljanskih srednjih šol in gimnazij. 
Pridruži se nam! Vaje: torek ob 19.00 in 
petek ob 16.00 na Krekovem trgu 2, Ljubljana 
(Šentjakobsko gledališče, 2. nadstropje). 
Informacije: T 01 426 8471, E: info@zborveter.si 

Ljubljanski vestnik
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Poročila

•
Almanah o štipendiranju 
nadarjenih v mestni občini 
Ljubljana

Nada Breznik

Na Oddelku za predšolsko vzgojo 
in izobraževanje je tik pred izidom 
almanah o štipendiranju nadarjenih 
v Mestni občini Ljubljana od leta 
1998 do 2013. V zajetnem gradivu so 
predstavljeni statistični podatki in 
preglednice, pravna ureditev področja, 
v sliki in besedi so nanizane prireditve 
in dogodki, povezani s štipendiranjem 
in delovanjem Kluba štipendistov, 
ki je praznoval že deseto obletnico 
obstoja. Nekateri nekdanji štipendisti, 
danes uspešni in prepoznavni 

strokovnjaki, podjetniki, umetniki 
in znanstveniki, so predstavljeni 
v posebnem poglavju, obsežno 
poglavje pa so s svojimi odgovori na 
vprašalnik sooblikovali štipendisti, 
ki so pojasnjevali, kaj jim je štipendija 
pomenila oz., kaj jim pomeni in 
kakšen je njihov odnos do Ljubljane. 
Svoja razmišljanja so uvodoma zapisali 
vsi pomembni akterji in funkcionarji, 
nekdanji in sedanji, prav tako so svoje 
spomine zapisali nekdanji in sedanji 
predsedniki in predsednice Kluba 
štipendistov, aktualna predsednica 
predvsem svojo vizijo delovanja 
kluba. Zaokrožen in sistematično 
urejen pregled področja je prav gotovo 
dragocen prispevek ne le za interno 
rabo in arhiv, mnogim bo ohranil ali 
obudil spomin na čas izobraževanja 
in sodelovanja z drugimi štipendisti 
različnih strok, gotovo pa bo tudi 
spodbuda novim generacijam 
štipendistov in tehten argument za 
ohranitev in razvoj področja.

•
Županovi dnevi odprtih vrat
Župan Zoran Janković ima vsak prvi 
torek v mesecu dan odprtih vrat, ko je 
v pritličju Mestne hiše, Mestni trg 1, med 
14. in 20. uro osebno na voljo za pogovor 
z meščankami in meščani. Za pogovor se 
lahko prijavite po telefonu na Odsek za 
pobude meščanov, na telefonskih številkah 
01/306 12 82 ali 01/306 10 65. 

Najem poslovnih prostorov
Mestna občina Ljubljana oddaja več 
poslovnih prostorov v najem. Vse 
informacije so objavljene na spletni 
strani http://www.ljubljana.si/, dodatne 
informacije so vam na voljo na tel. št. 
01/306-11-37.

 Zdravstvo in socialno varstvo: Ambulanta za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja: tel.: (01) 
437 20 10; Socialna delavka v Ambulanti za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja: tel.: (01) 437 91 82; 
Klinični center: tel.: 01/ 522 50 50; TOM - telefon otrok in mladostnikov: tel.: 116 111; telefonski klic v 
duševni stiski (od 19. do 7. ure): tel: (01) 520 99 00; telefon za starše pri Mladinskem domu Jarše (tor. 
in čet. od 16. do 18, ure): tel.: (01) 543 43 23 ali e-naslov: stan-skupina.hisa@guest.arnes.si; SOS telefon za 
ženske in otroke – žrtve nasilja: 080 11 55  Območno združenje Rdečega križa LjubljanaObmočno 
združenje Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana, humanitarni center: telefon 01/ 25 62 635, izdajanje 
humanitarne pomoči vsak pon. in tor. od 12.00 do 16.00 ure in sre. od 10.00 do 17.00 ure, sprejem donacij 
vsak v pon. in tor. od 8.00 do 17.00 ure, v sre. od 8.00 do 18.00 ure, čet. od 8.00 do 16.00 ure in pet. od 8.00 do 
12.00 ure; preskrba brezdomcev: čet. in pet. od 10.00 do 12.00 ure, brezplačna telefonska številka: 080 88 84. 

 SOS telefon je namenjen ženskam in otrokom, ki so doživljali ali še vedno doživljajo nasilje v družini 
in drugih medosebnih odnosih ter potrebujejo pogovor. SOS telefon je namenjen tudi ženskam in njihovim 
otrokom, ki potrebujejo umik pred nasiljem v družini v Zatočišče za ženske in otroke – žrtve nasilja v 
Ljubljani. Prek SOS telefona se ženske lahko vključijo tudi v skupino za samopomoč za ženske, ki so doživljale 
ali še vedno doživljajo nasilje. Na SOS telefon lahko pokličete ob delavnikih od 12. do 22., ob sobotah, nedeljah 
in praznikih pa od 18. do 22. Telefonska številka 01 / 524 19 93 pa je telefaks, namenjen gluhim – žrtvam 
nasilja.  Društvo SOS telefon, Svetovalni telefon za osebe z izkušnjo nasilja na delovnem mestu: 031/ 
722 333, vsak torek: od 17.00 do 20.00.  ROZA ALARM! Prijavite homofobno diskriminacijo in nasilje 
prek spletne prijave na naslovu www.ljudmila.org/lesbo/alarm. Namenjena je prijavam, obveščanju in 
poročanju o nasilju, zlorabah in diskriminacijah, katerih žrtve so geji, lezbijke, biseksualci in transspolne ter 
transseksualne osebe. Omogoča hitro in preprosto poročanje o kršitvah ter takojšen dostop do pomoči in 
podpore.  Skupina SAA Ženske Slovenija predstavlja anonimno skupino deklet in žena, ki okrevajo od 
zasvojenskega seksualnega vedenja. Za dodatne informacije se obrnite na: saa.zenske@gmail.com ali 030/ 
254 592   Svetovalnica za izboljšanje bivanja starejših, ZDUS, Kebetova 9, uradne ure: tor., čet. 12.00-
16.00, T: 51 94 117, M: 041/ 480 395, S: http://zdus-zveza.si/svetovalnica-bivanje Svetovanje in informacije o 
oskrbovanih in namenskih stanovanjih, izboljšavah bivalnega okolja, o sobivanju in stanovanjskih skupnostih 
starejših itn.  OA, Overeaters Anonymous je skupina za samopomoč osebam, ki okrevajo od odvisnosti 
s hrano (kompulzivnega prenajedanja, bulimije, anoreksije). Za dodatne informacije se obrnite na http://
oa-slovenija.com ali 051 755 291.  Krizni center Ženske svetovalnice lahko pokličete 24 ur na dan na 
telefonski številki: 040/ 260 656 in 031/ 233 211.  Svetovalnica Fužine: Svetovanje in informiranje 
posameznikom, parom, družinam, ki so se znašli v psihosocialnih stiskah in težavah; Preglov 
trg 15, tel.: 5206-442, vsak dan od 9. do 17. ure. svetovalnica.fuzine@siol.net, www.csd.ljmostepolje.si  
Program Korak: svetovanje, informiranje in pomoč uporabnikom nelegalnih drog in njihovim 
svojcem; Preglov trg 15, tel.: 5206-442, vsak dan od 9. do 17. ure svetovalnica.fuzine@siol.net; www.csd.
ljmostepolje.si  Center za psihološko svetovanje POSVET, Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, uradne 
ure: vsak delovni dan od 12. do 19. ure, tel.: 031/704 707, e-naslov: posvet@posvet.org in info@posvet.org, 
spletna stran: www.posvet.org  Pomoč družini na domu: Zavod za oskrbo na domu (ZOD), tel.:01/ 
23 96 502, Zavod Pristan: 01/ 54 79 579, 031/ 702 698.  Društvo Al-anon za družine, v katerih je problem 
alkohol. Naslov: Lepi pot 6, Mirje, e-naslov: alanon@email.si; dežurni telefon: 041/ 590 789.  Anonimni 
alkoholiki Vas zanimajo naše izkušnje? Pišite, telefonirajte, pridite! Naslov: P. p. 3512, 1001 Ljubljana, 
tel: 01/ 433 82 25, e-naslov: aa.slo@amis.net, spletni naslov: http:/www.aa-drustvo.si  Društvo socialni 
forum za zasvojenosti in omame, Resljeva 11, Ljubljana: najava po tel.: 01/ 438 68 00, 01/ 438 68 05 ali na 
e-naslovu tomazic.katja@siol.net; odprto od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, v ponedeljek in četrtek tudi 
od 17. do 19. ure  Združenje DrogArt za zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi 
nudi individualno, telefonsko ali spletno svetovanje. Pokličite na: 01/ 439 72 70 ali 041/ 730 800. Lahko nam 
tudi pišete na: info@drogart.org.   SOS-molitev – nekdo bo molil zate: 031/533 133. Vsak dan med 20.00 
in 22.00 uro.  Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije • Telefon MLADI 
MLADIM: usposobljen mladinski svetovalec odgovarja na vprašanja vrstnikov po telefonu (01/510 16 76, 051/ 
300 380), e-pošti, Facebooku in Msn-ju. Delovni čas: pon.– čet. 15.30 – 17.30. • POMP -psihosocialna pomoč 
družinam priseljencev: celostna obravnava družin in aktivno socialno-kulturno in ekonomsko vključevanje 
priseljencev v skupnost: učenje slov. jezika, računalniško opismenjevanje, informiranje, medkulturno učenje 
in delavnice za otroke. • Svetovalnica Dravlje: Individualno in skupinsko svetovanje mladostnikom, staršem 
in strokovnim delavcem. Pomoč pri reševanju težav v obdobju odraščanja in vključevanja v socialno okolje, 
vsak delovnik od 8. do 17. ure. Vse storitve so brezplačne. Več na www.misss.si ali 01/510 16 70.  Združenje 
proti spolnemu zlorabljanju, Masarykovi 23, Ljubljana nudi zagovorništvo, svetovanje ter podporo in pomoč 
v skupini za mladoletne in odrasle žrtve spolne zlorabe. Tel. 01/ 43 13 341 in na brezpl. št. 080 28 80 vsak dan 
od 9. do 17. ure, sre. od 9. do 19. ure, pet. od 9. do 15. ure, e-naslov: spolna.zloraba@siol.net, splet: www.spolna-
zloraba.si.   Skupina SIA Ljubljana predstavlja anonimno skupino za samopomoč osebam, ki so preživele 
spolno zlorabo in ki okrevajo od njenih posledic. Za dodatne informacije se obrnite na: sia.ljubljana@gmail.
com.  Zaupni telefon Samarijan za pogovor v stiski – 24 ur na dan na brezplačni številki 116 123. 

 Promet: Oddelek za gospodarske javne službe in promet: tel.: (01) 306 17 14; številka za zapuščena 
vozila: tel.: (01) 306 16 25; Redarstvo: tel.: (01) 306 16 32; AMZS, pomoč, vlečna služba, informacije: tel.: 19 87 

 Služba za pobude meščanov: tel.: (01) 306 12 82   Dežurna številka Inšpektorata MU 
MOL: informacije o divjih odlagališčih, prevrnjenih smetnjakih in drugih dejavnikih onesnaževanja 
okolja: tel.: (01) 306 16 04   Varuh človekovih pravic, brezplačni klic in informacije: tel.: 080 15 30 

 Policija: tel: 113   Center za obveščanje, gasilci, reševalna postaja: tel.: 112   Dnevni center za 
starejše: Povšetova, tel.: 01/430 51 520   Zavetišče za živali Gmajnice 30, tel.: 01/256 02 79. Uradne ure 
za obiskovalce - delavniki: od 11. do 12. ure in od 14. do 17. ure, sobote, nedelje in prazniki - od 12. do 15. ure. 
Za oddajo najdenih živali lahko pokličete kadarkoli 24 ur na dan in najdenčka oddaste.  JP ENERGETIKA, 
Center za pomoč uporabnikom, T 080 28 82  JP VO-KA, dežurna služba Vodovod T 01 58 08 112, dežurna 
služba Kanalizacija T 01 58 08 212, brezplačna številka 080 86 52   Javni holding Ljubljana, uradne ure 
pon. od 8. do 13. ure, sre. 8. do 14. ure in pet. od 8. do 12. ure.  JP LPP, Prevoz na klic in informacije za 
osebe z oviranostmi v mestnem potniškem prometu T 01 58 22 425, M 051 44 99 92 (24 ur/vse dni v letu) 

 JP SNAGA, Center za podporo in pomoč uporabnikom T 01 477 96 00

Pokliči me!

Foto: osebni arhiv Aljaža Beguša

Opravičilo: V glasilu Ljubljana 4/2014 
smo ob predstavitvi nekdanjega 
štipendista klarinetista Aljaža Beguša 
(na sliki) pomotoma objavili fotografijo 
Matevža Gantarja. Za napako se iskreno 
opravičujemo.

Foto: Dunja Wedam

26. oktobra ob 10.30 se začenja 18. Ljubljanski maraton, ena od treh največjih športnih 
prireditev v Ljubljani. Do 24. septembra se je prijavilo že 17.512 tekačev iz Slovenije in tujine.
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Okoljske meritve

Kakovost vode in zraka v Ljubljani

Kakovost pitne vode julija 2014
Centralni vodovodni sistem mesta Ljubljane in okolice 
se oskrbuje iz dveh vodnih virov, Ljubljanskega polja in 
Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda izkorišča v petih 
vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.
Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode JP Vodovod-
Kanalizacija izvaja na vseh oskrbovalnih območjih skladno 
z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09) v okviru mikrobioloških in fizikalno-
kemijskih preiskav, katerih obseg je odvisen od ocene 
tveganja za določeno vzorčno mesto oz. nadzorno točko 
sistema. Notranji nadzor izvajajo akreditirani laboratoriji.
Druge javno dostopne informacije uporabniki prejmejo:

 po elektronski pošti na naslovu voka@vo-ka.si,
 na spletni stani JP Vodovod-Kanalizacija www.vo-ka.si.

Dodatne informacije o rezultatih notranjega nadzora 
pitne vode so na voljo v podmenijih na spletni strani  
www.jh-lj.si/vo-ka/informacije/kaksno-vodo-pijemo  

Kakovost podzemne vode julija  2014 
   <   - meja določanja (LOQ)
MV -  predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po 

Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09)
Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode je v juniju 
presegal desetilatrazin (razgradni produkt pesticida 
atrazin) na merilnem mestu Brest I a.   
Vodnjak ni vključen v sistem za oskrbo s pitno vodo.    

Kakovost zraka junija 2014
V tabeli so predstavljeni podatki meritev onesnaženosti 
zraka na merilnem mestu ob križišču Tivolske ceste in 
Vošnjakove ulice. Na tem merilnem mestu smo od začetka 
januarja do konca maja 2014 zabeležili 34 dni s preseženo 
dnevno dovoljeno vrednostjo delcev. Preostali parametri se 
gibljejo v okviru dovoljenih vrednosti.
V skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 
9/2011) veljajo naslednji normativi:
SO2 (žveplov dioksid): Mejna urna vrednost je 350 mg/ m3 
in ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem 
letu. Mejna dnevna vrednost je 125 mg/m3 in ne sme biti 
presežena več kot 3-krat v koledarskem letu.
NO2 (dušikov dioksid): Mejna letna vrednost je 40 mg/m3. 
Mejna urna vrednost je 200 mg/m3 in ne sme biti presežena 
več kot 18-krat v koledarskem letu.
NOx (dušikovi oksidi): Mejne vrednosti za skupne dušikove 
okside niso določene.
PM10 (delci): Mejna letna vrednost v koledarskem letu je 
40 mg/m3. Mejna dnevna vrednost delcev PM10 je 50 mg/m3 in 
ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu.
Benzen: Mejna letna vrednost za benzen je 5 mg/m3.

Rezultati notranjega nadzora julija 2014 
OSKRBOVALNO OBMOČJE

PARAMETER enota mejna vrednost KLEČE,  
HRASTJE, BREST

HRASTJE,  
JARŠKI PROD

1. 7. 2014 1. 7. 2014

pH 6,5 -9,5 7,4 7,4

Elektroprevodnost (pri 20OC) µS/cm 2500 453 505

Nitrat mg/l NO3 50 8,87 11,9

Nitrit mg/l NO2 0,5 <0,008 <0,008

Sulfat mg/l SO4 250 4,99 10,5

Klorid mg/l Cl 250 3,16 15,8

Fluorid mg/l F 1,5 <0,04 <0,04

Bor mg/l B 1 0,0058 0,022

Krom µg/l Cr 50 0,57 4,1

Svinec µg/l Pb 10 0,27 1,7

Atrazin µg/l 0,1 <0,007 0,021

Desetilatrazin µg/l 0,1 0,047 0,031

2,6-diklorobenzamid µg/l 0,1 <0,006 <0,006

Pesticidi - vsota µg/l 0,5 0,054 0,059

Trikloroeten in tetrakloroeten - vsota µg/l 10 0,2 0,1

Trihalometani - vsota µg/l 100 1,3 <0,5

Escherichia coli v 100 ml 0 0 0

Koliformne bakterije v 100 ml 0 0 0

OCENA SKLADEN SKLADEN

Vir: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., avgust  2014

Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Lj. polju in Lj. barju 
Julij 2014

merilno mesto datum atrazin desetilatrazin
lahkohlapni

halogenirani ogljikovodiki nitrat
krom  

(skupno)

enota μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l

MV 0,1 0,1 10 50 30

Kleče VIIIa 7. 7. 2014 0,015 0,017 <0,20 14 1,0

Hrastje Ia 7. 7. 2014 0,044 0,054 0,50 21 21

Šentvid IIa 7. 7. 2014 0,016 0,018 <0,20 18 2,1

Jarški prod III 7. 7. 2014 0,007 0,010 0,05 9,3 2,5

Brest Ia 7. 7. 2014 0,026 0,135 0,25 11 1,4

Vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2014,  
Oddelek za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana

Zrak v Ljubljani junija 2014
Merilno mesto križišče Vošnjakove ul. in Tivolske c. SO2 NO2 NOx Benzen PM10

Veljavnih podatkov * 99 % 99 % 99 % 100 % 90 %

Maksimalna urna koncentracija 10 96 140 6 70

Maksimalna dnevna koncentracija 3 49 73 2 43

Minimalna dnevna koncentracija 0 16 21 2 16

Srednja (mesečna) koncentracija 1 35 50 2 28

Število preseganj dovoljenih vrednosti 0 0 - - 0

Vse vrednosti koncentracij so navedene v µg/m3.  
* stopnja pokritosti z meritvami v merilnem obdobju. 
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PROGRAM MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
NA 14. FESTIVALU ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
V CANKARJEVEM DOMU OD 29. 9. 2014 DO 1. 10. 2014

I. preddverje Cankarjevega doma
Ura Prostor 1 Prostor 2

PONEDELJEK, 29. SEPTEMBER 2014

11:00– 11:40 Vadba: Telovadba za vsakogar - Športno društvo Gibko, v sodelovanju s Fizioterapijo Zrnec Računalniška delavnica: Digitalna fotografija – kako svoje posnetke predstavim 
prijateljem? - MOL, Služba za lokalno samoupravo

12:00–12:40 Vadba: Tai Chi - Mestna zveza upokojencev - Dnevni centri aktivnosti za starejše Medgeneracijsko sodelovanje  -  Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

13:00–13:40 Jezikovna delavnica: Orientiramo se v mestu (v nemščini) - JZ Cene Štupar - Center za 
izobraževanje Ljubljana Delavnica: Prenos fotografije na blago in les  - ŠKUC

14:00–14:40 Predavanje: Preprečevanje padcev v starosti - Inštitut  Antona Trstenjaka
15:00–15:40 Vadba: Drums Alive - DSO Fužine - Center aktivnosti Fužine
16:00–16:40 Predavanje: Kam in kdaj pelje moja linija - JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Delavnica: Prikaz izvajanja socialnega servisa (pedikura) Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
17:00– 17:40 Predavanje: Podeželje  v MOL - MOL, Oddelek za okolje, Odsek za razvoj podeželja Predavanje: Zdrav življenjski slog - Zdravstveni dom Ljubljana

TOREK, 30. SEPTEMBER 2014

09:00–09:40 Računalniška delavnica: Aktivno v spletu – Google oblak - MOL, Služba za lokalno 
samoupravo

Delavnica: Socialna mreža in starost - pomen prostovoljstva in medgeneracijskega 
sodelovanja - Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije

10:00–10:40 Predavanje: Alzheimer cafe - Spominčica, Slovensko združenje za pomoč pri demenci
11:00–11:40 Delavnica: Grafika in umetnost vsakdanjega življenja  - Mednarodni grafični likovni center Predavanje: Ureditev vrta v jeseni - Cvetlična
12:00–12:40 Vadba: Telovadba proti osteoporozi in težavam v hrbtenici - Športno društvo Narodni dom Šahovska delavnica: Matiraj dedka - Mestna knjižnica Ljubljana
13:00–13:40 Nastop: Hišni band CAF - DSO Fužine - Center aktivnosti Fužine
14:00–14:40 Predavanje: Starajmo se trezno - Inštitut  Antona Trstenjaka Delavnica: Ustvarimo mozaik - Pionirski dom

15:00–15:40 Gledališka delavnica in predavanje o kulturi gluhih: Integracija v kulturno in družbeno 
življenje - Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana Predavanje: Vpliv redne in pravilne uporabe zdravil na zdravje - JZ Lekarna Ljubljana

16:00–16:40 Prikaz izvajanja storitve pomoči na domu - Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
17:00–17:40 Plesna vadba: Zumba v tretjem življenjskem obdobju - Mestna zveza upokojencev - Dnevni centri aktivnosti za starejše

SREDA, 1. OKTOBER 2014
09:00–09:40 Predavanje: Domača oskrba starega človeka  - Inštitut Antona Trstenjaka 
10:00–10:40 Prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja 

(AED) - Zdravstveni dom Ljubljana - Splošna nujna medicinska pomoč
Jezikovna delavnica: Na letališču, avtobusni in železniški postaji (v angleščini) - JZ Cene 
Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana

11:00–11:40 Predavanje: Varno na bus - JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Računalniška delavnica: Digitalna fotografija – kako svoje posnetke predstavim 
prijateljem? - MOL, Služba za lokalno samoupravo

12:00–12:40 Vadba: Jorobika – Športno društvo Narodni dom

13:00–13:40 Predavanje:  Posledice nezdravega življenjskega sloga - Zdravstveni dom Ljubljana Delavnica: Izdelajmo linorez - Pionirski dom
14:00–14:40 Predavanje: Načrtovanje izleta v ZOO Ljubljana - ZOO Ljubljana Predavanje: Zelišča in njihov pomen za zdravje - Društvo za sožitje z naravo
15:00–15:40 Ples: SALSA - DSO Fužine - Center aktivnosti Fužine

Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna. Pridržujemo si pravico do sprememb programa!

V času trajanja festivala bo na predstavitvenem prostoru MOL ves čas potekala tudi predstavitev podeželja MOL, Ljubljanski potniški promet, d.o.o. bo nudil informacije o avtobusnih 
linijah, Javni stanovanjski sklad MOL pa bo vsak dan med 11. in 14. uro nudil informacije o možnih stanovanjskih rešitvah v MOL.

SPREMLJEVALNI PROGRAM MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
V OKVIRU FESTIVALA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 2014

URA IZVAJALEC DOGODEK ZBIRNO MESTO
PONEDELJEK, 29. SEPTEMBER 2014

10:00 Ogled vaške sušilnice Mali Lipoglav Pri vaški sušilnici na Malem Lipoglavu (obvezna predhodna prijava pri Mihaeli Grum: T: 031 457 623)
11:00 Festival Ljubljana Vodstvo po Križankah Trg francoske revolucije 1, Ljubljana (pred blagajno Križank ob 10.55)
11:00
18:00

Javni stanovanjski sklad MOL v 
sodelovanju z Mijaks investicije d.o.o. Ogled oskrbovanih stanovanj Murgle, Mokrška 16 C (informacije in predhodna prijava na predstavitvenem prostoru MOL med 10. in 14. uro v času trajanju 

festivala )  
15:00 Turizem Ljubljana Voden ogled Ljubljane Predstavitveni prostor MOL v CD ob 14.55
17:00 Ljubljanski grad Voden ogled Ljubljanskega gradu Pred Info centrom na Ljubljanskem gradu

TOREK, 30. SEPTEMBER 2014
10:00 Voden ogled Podgrada pri Ljubljani Pred Domom krajanov Podgrad (obvezna predhodna prijava pri Milanu Bizjanu: T: 041 807 146)
10:00 Muzej in galerije mesta Ljubljana Vodstvo po razstavi Emona: mesto v imperiju Blagajna MGML, Gosposka 15
11:00 Muzej in galerije mesta Ljubljana Vodstvo po arheoloških parkih Ljubljane Blagajna MGML, Gosposka 15
11:00 Turizem Ljubljana Voden ogled Ljubljane Predstavitveni prostor MOL v CD ob 10.25
14:00 Mestni kino Kinodvor Ogled filma Dva dneva, ena noč 100 brezplačnih vstopnic – prevzem s kartico upokojenca ZPIZ-a med 13.00 in 13.30 na blagajni Kinodvora, Kolodvorska 13
15:00 Turizem Ljubljana Voden ogled Ljubljane predstavitveni prostor MOL  ob 14.55
15:00 Center urbane kulture Kino Šiška          Voden ogled Kina Šiška  pred vhodom Kina Šiška, Trg prekomorskih brigad 3
17:00 Ljubljanski grad Voden ogled razstave Slovenska zgodovina pred Info centrom na Ljubljanskem gradu

19:00 Slovensko mladinsko gledališče       Predstava  Zadnji ples Nižinskega  (režija:  Marko 
Mlačnik) 20 brezplačnih vstopnic – prevzem na blagajni SMG, Vilharjeva 11 med 18 in 18.30 uro

19:30 Društvo slovenskih skladateljev Koncertni Atelje (koncert) Atrij Mestnega muzeja Ljubljana, Gosposka 15
09:00
18:00

Javni stanovanjski sklad MOL v 
sodelovanju z Mijaks investicije d.o.o. Ogled oskrbovanih stanovanj Murgle, Mokrška 16 C (informacije in predhodna prijava na predstavitvenem prostoru MOL med 10. in 14. uro v trajanju 

festivala)  
SREDA, 1. OKTOBER 2014

10:00 Muzej in galerije mesta Ljubljana Vodstvo po razstavi Emona: mesto v imperiju Blagajna MGML, Gosposka 15, 1000 Ljubljana
11:00 Muzej in galerije mesta Ljubljana Vodstvo po arheoloških parkih Ljubljane Blagajna MGML, Gosposka 15, 1000 Ljubljana
11:00 Turizem Ljubljana Voden ogled Ljubljane predstavitveni prostor MOL v CD ob 10.25

15:00 Mednarodni grafični likovni center Voden ogled razstave Andreja Jemca: 
Barvni sitotiski iz zbirke MGLC pred Gradom Tivoli (MGLC), Pod turnom 3 (zaželena predhodna prijava pri Lili Šturm: T: 01 241 38 18, E: lili.sturm@mglc-lj.si)

17:00 Ljubljanski grad Voden ogled Ljubljanskega gradu pred Info centrom na Ljubljanskem gradu
09:00
18:00

Javni stanovanjski sklad MOL v 
sodelovanju z Mijaks investicije d.o.o. Ogled oskrbovanih stanovanj Murgle, Mokrška 16 C (informacije in predhodna prijava na predstavitvenem prostoru MOL med 10. in 14. uro v trajanju 

festivala)  
ČETRTEK, 2. OKTOBER 2014

10:00 Športno društvo Bela žogica Prikaz namiznega tenisa za seniorke in seniorje Športni park Rudnik, namiznoteniška dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50
Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna. Pridržujemo si pravico do sprememb programa!


