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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. 

OBIŠČITE NAS TUDI NA

 
www. facebook.com/ 
GlasiloLjubljana

Skrb za zapuščene živali v Ljubljani bo odslej še boljša. Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana ima nove 
prostore, v njih so sodobno domovanje za pse, novi prostori za upravo s predavalnico, prostori za prostovoljce 
ter servisni prostori. Podrobneje v eni od naslednjih številk glasila.

Tudi OŠ Poljane v novo leto vstopa celovito statično in energetsko 
obnovljena. Izboljšana je potresna varnost objekta, za večjo 
požarno varnost je urejeno novo zunanje stopnišče. Statično in 
energetsko prenovljena je tudi OŠ Vodmat.

Na Podružnični šoli Rudnik so z energetsko 
sanacijo in statično obnovo izboljšali 
konstrukcijo šole in požarno varnost. Obenem 
so uredili prostore za pouk v manjših skupinah, 
povsem nova pa je šolska knjižnica, ki je šola prej 
ni imela. 

Decembrsko in januarsko dogajanje so zaznamovale 
predaje energetsko obnovljenih vrtcev in šol: tako so bili 
zaključeni številni projekti na področju predšolske vzgoje in 
izobraževanja, ki mu je samo v letu 2019 občina namenila kar 
113 milijonov evrov. V enoti vrtca Otona Župančiča Živ Žav 
so odslej prenovljena kuhinja, nove talne obloge v igralnicah, 
prenovljen prostor za knjižnico in za sodelavce vrtca. 

Ob naselju Rakova jelša stoji nov most preko Lahovega kanala. Poleg novega mostu je obnovljenih še 
360 m ceste, ki ob naselju Rakova jelša jug služi tudi kot del bodočega protipoplavnega nasipa. 

Vrtec Galjevica je prenovljen, vrtec Tinkara pa je dobil nov prizidek ter 
večnamenski prostor. 

V Ljubljani  
se dogaja!
dr. Uroš Grilc, foto: Nik Rovan
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Ljubljana 
od blizu  
in daleč 

Prvič sem v Ljubljano prišel pred več kot petdesetimi leti. Iz Murske Sobote. Na operacijo 
mandeljnov. Ne vem, zakaj me niso peljali v lokalno bolnišnico ali v Maribor, a to niti ni 
pomembno. V naši družini je bila zgodba povedana tolikokrat, da smo na glavne razloge 
zdravničine odločitve, zakaj me pošilja v Ljubljano, pozabili. Kasneje se je izkazalo, da 
to sploh ni bilo pomembno. Pomembno je bilo, da se je vse skupaj dogajalo v Ljubljani. V 
LJUBLJANI … 
Seveda se tega obiska ne spomnim, se pa spomnim vožnje z motorko. Motorka je bila vlak, ki 

je povezoval Mursko Soboto s Pragerskim. Tam se je prestopilo na pravi vlak. Tudi motorka 
je bila vlak, ampak ne čisto pravi. Bila je nekakšna serija med seboj povezanih avtobusov, 
motorka pa so ji verjetno rekli tudi zato, ker jo je poganjal dizelski motor …
Skratka, prvi obisk Ljubljane, obisk, ki je vključeval tudi prenočitev, sem doživel pri štirih 

letih in do naslednjega je minila cela večnost. 
V Ljubljani sem namreč prenočil šele dvanajst, trinajst let kasneje, ko smo začeli obiskovati 

ljubljanski jazz festival. S Tomažem, Pecem, Igorjem (in občasno se nam je pridružil še kdo) 
smo to razumeli kot pot v jazzovski Lurd ali Meko, zato nas ni motilo, da smo v prid zadostni 
količini piva pred in med koncertom pa seveda po njem za prenočišče izbrali Rožnik. Spalne 
vreče smo parkirali kar na stopnišču enega od študentskih domov. Najpogosteje tistega, kjer 
je nekoč bival Igorjev starejši brat. Dejstvo, da se je prav v tistem bloku Dušan gulil za izpite 
na arhitekturi, nam je dajalo občutek, da dom pripada tudi nam …
In že takrat sva s Tomažem vedela, da ni daleč dan, ko bova prišla v Ljubljano za vedno … 

ali vsaj za čas študija. O tem sva sanjala že od prvega letnika gimnazije. In tako se je tudi 
zgodilo, čeprav na koncu nisva živela v študentskem domu – vsaj ne legalno. 
Poletje ali dve pred tem je bilo vse samo še v naših glavah, sanjah, podobno kot vsi drugi 

načrti in interesi. Ob glasbi nas je zanimalo tudi gledališče pa film in knjige. In prav v 
enem od teh poletij smo prebirali Dolenčev in Ruplov satirični roman Peto nadstropje 
trinadstropne hiše, si na jutranji poti do edine tivolske pipe z vodo citirali izbrane stavke 
in se navduševali nad veličastnim koncem romana. Če se ne motim, se konča s povedjo: »In 
ostal je samo White Horse in še ta se je podražil.«
1978 sva s Tomažem nato za vedno zapustila Maribor. Polna načrtov in ambicij vsak na 

svojo fakulteto. Podobno kot prej za jazz (kljub Rončelovim izjemno poučnim mariborskim 
jazzovskim večerom) je bila Ljubljana za naju tudi druga beseda za univerzo. In to kljub 
temu da je Maribor že takrat gostil več kot solidno ekonomsko fakulteto in nekaj odličnih 
študijskih programov tehnike … Podobno je bilo z gledališči, čeprav smo še vedno ostajali 
tudi »abonenti« Borštnikovega srečanja. Sicer pa gledališče omenjam predvsem zato, ker me 
je prav to prvič pripeljalo v enega od raziskovalnih inštitutov. V prvi predstavi Gledališča 
Scipiona Nasice smo namreč potrebovali tudi belo miš in Dragan se je z nekom na Institutu 
Jožef Stefan dogovoril, da nam odstopi par. In to je bilo dovolj: dovolj je bila pot od recepcije 
do laboratorijev, kjer so takrat za poskuse še imeli miši (med drugim), da sem ugotovil, da je 
to delo, ki bi ga rad počel … Čeprav sem vedel, da kot zgodovinar verjetno nikoli ne bom imel 
bele halje. Tako je Ljubljana zame dokončno postala tudi sinonim za znanost. 
In prav tedaj, v tistem konkretnem trenutku, sem prvič dobil občutek, da bom morda nekoč 

tudi sam del tega mesta. 
Od takrat je minilo skoraj štirideset let. In ja, uspelo mi je dobiti službo na inštitutu, ne na 

kateremkoli, temveč na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti. Na centru, katerega raziskovalke in raziskovalci učijo oz. gostujejo na vseh 
slovenskih univerzah ali so našli (začasno) službo na raziskovalnih in univerzitetnih 
ustanovah po vsem svetu. 
Poleg domače ustanove sem od poznih osemdesetih let prejšnjega stoletja zelo hitro 

spoznal tudi siceršnjo raziskovalno pokrajino Ljubljane, ki je v veliki, veliki meri še vedno 
tudi raziskovalna pokrajina te države. Spoznaval sem kolegice in kolege s šestnajstih, 
sedemnajstih inštitutov ter raziskovalke in raziskovalce z nekaterih fakultet ljubljanske 
univerze. 
Ja, Ljubljana je tudi znanost. Več, Ljubljana je zelo pomembno evropsko gnezdo 

raziskovanja. Ne, še bistveno več: Ljubljana je središče za nekatera redka področja znanosti 
nasploh. Od filozofije do fizike in od kemije do robotike. Ali kot bi dejal Marcel Štefančič: 
Ljubljana je znanost. In kot taka tudi cilj mnogih ambicioznih ljudi, ki pa večinoma v 
Ljubljani žal ne morejo ostati. Poleg brezumnosti večine političnih skupin je za to odgovorna 
tudi ponudba v drugih delih Evrope, v ZDA in Aziji. A nekaj jih je na srečo vendarle ostalo. In 
prav te sem prosil, naj mi povejo, kaj jim pomeni Ljubljana, kamor so prišli raziskovat in kjer 
so si nazadnje ustvarili dom.
»Mirno, lepo mesto, sproščeno in romantično. Mesto, ki je obvladljivo in prijazno za 

družinsko življenje, včasih mogoče preveč umirjeno na obrobjih. Zelena, ampak istočasno 
betonska. Megleno mesto, iz katerega hočem pobegniti, obenem pa sem vedno vesela, ko se 
vanj vračam. Ljubljana je moj blok in so ljudje v soseski, ki imajo radi svoje mesto.« Tako mi je 
svojo Ljubljano opisala dr. Ana Hofman, kaj pa slovenska prestolnica pomeni še nekaterim 
drugim, si lahko preberete v tokratnem glasilu na strani 20.

dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU

“ Ljubljana 
je zelo 

pomembno 
evropsko 
gnezdo 
raziskovanja.

Na Podružnični šoli Rudnik so z energetsko 
sanacijo in statično obnovo izboljšali 
konstrukcijo šole in požarno varnost. Obenem 
so uredili prostore za pouk v manjših skupinah, 
povsem nova pa je šolska knjižnica, ki je šola prej 
ni imela. 
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Čista voda v Ljubljani

I zbrana trasa povezovalnega 
kanala C0 je optimalna, saj bi vse 
trase potekale po vodovarstvenih 
območjih. Dejstvo je, da večji del 

ljubljanske občine (severna, zahodna, 
osrednja in južna Ljubljana) leži na 
vodovarstvenem območju, mesto 
samo pa na napajalnih območjih 
različnih zajetij za oskrbo s pitno vodo. 
Kanalizacijsko omrežje v Ljubljani, 
zgrajeno tudi pred več kot 50 leti, 
se nahaja na vseh vodovarstvenih 
območjih. 

Kanalizacija na ožjem vodovarstvenem 
območju s strogim režimom varovanja 
(VVO IIA) je v Stegnah (zbiralnik Iskra 
premera 1400 mm), na Glinškovi ploščadi 
in Saveljski cesti. 

Na ožjem vodovarstvenem območju s 
strogim režimom varovanja II A, kjer 
poteka del trase povezovalnega kanala 
C0, je gradnja zakonsko dovoljena. 

V skladu s slovensko in 
evropsko zakonodajo
Pri pripravi in izvajanju projekta smo 
upoštevali vso relevantno slovensko in 
evropsko zakonodajo. Mestna občina 
Ljubljana je poleg vseh zakonsko 
predpisanih postopkov naročila tudi 
dodatna strokovna mnenja in študije, 
ki jih zakonodaja ne zahteva. Pred 
začetkom gradnje so bile narejene vse 
obvezne in dodatne neobvezne analize 
in študije. Katere in kdo jih je pripravil, 
lahko preberete na spletni strani projekta 
www. cistozate.si (prispevek Strokovna 
dejstva o velikem kohezijskem projektu).

Gradbena dovoljenja smo pridobili 
na podlagi gradbene in okoljske 
zakonodaje ter vseh pridobljenih 
soglasij in so pravnomočna. Nobeno 
od zahtevanih in pridobljenih soglasij 
ni postavljalo nobenih pogojev za 

VELIKI KOHEZIJSKI PROJEKT
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja
Krištof Mlakar, direktor Javnega podjetja VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., foto: arhiv JP VOKA SNAGA

Z velikim kohezijskim projektom bomo posodobili Centralno čistilno 
napravo Ljubljana (CČNL) in povečali njeno zmogljivost: nanjo bomo 
na novo priključili gospodinjstva s kar 22.500 uporabniki. Tako bomo 
dosegli 98-odstotno priključenost na kanalizacijo na območju strnjene 
poselitve v Mestni občini Ljubljana. S Centralno čistilno napravo bomo 
povezali tudi del občin Medvode in Vodice, pod katerima prav tako 
teče podzemna voda. Preobremenjeno čistilno napravo Brod pa bomo 
zaprli in tam uredili zadrževalni bazen. 

“ Samo s kanalom C0 
bomo odpravili 1600 

greznic.

Skupna dolžina kanala C0 je 12,1 km.

4
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gradnjo in obratovanje kanala C0, 
katerega skupna dolžina je 12,1 km. 
Gradnja poteka na zemljiščih, kjer ima 
Mestna občina Ljubljana pravnomočno 
gradbeno dovoljenje. Do zemljišč 
izvajalci dostopajo po javnih cestah. 
Pravnomočno gradbeno dovoljenje je 
izdano za 98 odstotkov trase. Pravice za 
gradnjo še nismo pridobili na 150 metrih, 
od tega 6 m na odseku Brod-Ježica.

Kanal C0 ne more potekati 
po Celovški cesti
Gradnja kanalizacije na Celovški cesti 
je tehnično nesprejemljiva. Na terenu 
so prostorske prepreke (tudi do 30 m 
višinske razlike in vemo, da voda ne 
teče navzgor), obstoječa kanalizacija 
pa ne omogoča priključitve naselij ob 
levem bregu reke Save na kanalizacijo po 
Celovški cesti. Rekonstrukcija obstoječe 
kanalizacije bi obenem pomenila 
izjemno velik poseg v prostor: promet 
bi morali preusmeriti na območje ožjega 
vodovarstvenega območja, območje 
Celovške bi bilo ohromljeno za daljše 
obdobje, obenem pa bi bilo moteno 
odvajanje komunalne vode na najgosteje 
poseljenem območju Ljubljane.

Cevi s premerom 1,2 metra, ki jih 
polagajo na globini od štirih do šestih 

metrov, so na najobčutljivejšem območju 
vodonosnika Ljubljanskega polja (v 
dolžini 2,1 km) položene v nepropustne 
armiranobetonske oklepe (kinete). S tem 
je zagotovljena dodatna, najvišja mogoča 
raven zaščite. Uporabljeni so najboljši 
materiali in tehnologije, ki so danes 
na tržišču. Cevi so iz centrifugiranega 

poliestra, njihova zagotovljena življenjska 
doba pa je 150 let.

Kanal C0 je bil prvič umeščen v prostor 
že pred skoraj tridesetimi leti. Leta 1991 
so sprejeli spremembe in dopolnitve 
Dolgoročnega plana občin in mesta 
Ljubljana. Potek kanala C0 je bil določen v 
strokovni podlagi za Občinski prostorski 
plan, ki ga je takratni Mestni svet potrdil 
leta 2002.

Partnerstvo Evropske komisije, 
Ministrstva za okolje, Mestne občine 
Ljubljana ter občin Medvode in Vodice
Evropska komisija je odločbo o pomoči 
projektu izdala avgusta 2017. S tem 
je odobrila sofinanciranje v višini 69 
milijonov evrov. Ministrstvo za okolje in 
prostor je ves čas sodelovalo pri pripravi 
projekta, ga posredovalo na Evropsko 
komisijo in tudi sofinanciralo sam 
projekt. 

Gre za pomemben okoljski projekt, ki so 
ga po temeljitem preverjanju potrdile vse 
pristojne institucije pri Evropski komisiji 
in tudi Evropska komisija sama. Projekt 
bo pripomogel k varovanju vodnih virov: 
poleg ukinitve preobremenjenih čistilnih 
naprav Brod, Rakova jelša, Pirniče in 
Vodice bo ukinjenih še 4500 greznic. 

VELIKI KOHEZIJSKI PROJEKT
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja

“ Evropska zakonodaja 
zahteva, da je v mestih 

vsaj 98-odstotna pokritost 
s kanalizacijo oziroma da 
je ustrezno očiščena vsa 
odpadna voda.

ZAKAJ SO GREZNICE NEVARNE? 
Večina greznic ni vodotesnih, kar pomeni, 
da fekalije iz njih pronicajo v podtalje, z 
njimi pa snovi, ki škodijo ljudem, živalim in 
naravi: kemikalije, ki jih zaužijemo s hrano 
in zdravili, naši izločki imajo koncentrirane 
snovi, med njimi precej težkih kovin … 
Po ocenah strokovnjakov je brezhibnih 
greznic manj kot pet odstotkov.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Ljubljana bo omogočila čiščenje odpadnih vod za približno 555.000 PE (merska enota za obremenitev, ki jo povzroči en človek v enem dnevu). 
Nadgrajena bo s terciarnim čiščenjem: odstranjevanjem dušikovih in fosforjevih spojin.
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Sedež podjetja je na naslovu 
Vodovodna cesta 90. Še danes 
ob njej poteka eden glavnih 
primarnih vodovodov iz vodarne 

Kleče, vodnih žil, ki preskrbujejo dobršen 
del mesta. »Uporabniki se lahko o naših 
prizadevanjih in rezultatih našega dela 

prepričate vsakič, ko iz vodovodne 
pipe priteče zdravstveno ustrezna pitna 
voda ter iz stanovanja odteče odpadna 
voda. Z vami nismo samo takrat, ko 
vodo uporabljate. Za Ljubljančane 
opravljamo vsakodnevne aktivnosti 
na obeh razvejanih komunalnih 
omrežjih in številnih pripadajočih 
objektih in napravah,« strne področje 
dela podjetja Boštjan Mišmaš, vodja 

sektorja kanalizacija, ki je tukaj zaposlen 
že dvajset let. Doda, da se je kvaliteta 
materialov v zadnjih dveh desetletjih 
bistveno izboljšala, tudi vse investicije ter 
storitve so skladne z vsemi evropskimi 
standardi. 

Najprej v 606 hiš
Začetki sodobnejšega vodovodnega in 
kanalizacijskega sistema ne segajo prav 
daleč v zgodovino. Pitna voda je prvič 
pritekla skozi pipe 606 ljubljanskih hiš 
(od 900-tih) šele konec 19. stoletja, in 
sicer po 27-kilometrskem vodovodnem 
omrežju. Danes centralno vodovodno 
omrežje meri 1100 kilometrov, iz 
katerega se po 40.500 priključkih 

preskrbuje 315.000 uporabnikov. Prvi 
del kanalizacijskega zbiralnika na levem 
bregu Ljubljanice v središču mesta je bil 
zgrajen leta 1916, na desnem pa šele 17 let 
kasneje. 

Leta 1951 je bilo ustanovljeno podjetje 
Kanalizacija Ljubljana. Danes je 
kanalizacijsko omrežje v upravljanju 
VOKE SNAGE, dolgo pa je 1134 
kilometrov. Po zaključku projekta Čisto.
Zate pa bo merilo 1258,5 kilometra.

»V Ljubljani pitna voda priteče po 
vodovodnem omrežju neposredno 
iz naravnega okolja, brez tehničnih 
postopkov priprave vode,« razloži 
Tanja Skitek, vodja službe, ki skrbi za 
vzdrževanje vodarn. Na vprašanje, ali je 
res, da ljubljanska voda ne vsebuje klora 
ali ozona, odgovori pritrdilno. Razloži še, 
da je vodni vir osrednjega vodovodnega 
sistema podzemna voda peščeno- 
-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega 
polja in Ljubljanskega barja. Tam se 
podzemna voda črpa v petih vodarnah: 
Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in 

Za čisto pitno vodo skrbijo  sleherni trenutek

“ Naravna pitna voda ter urejena celotna kanalizacijska 
infrastruktura sta zeleni dragocenosti prestolnice.

Staša Bizjak, foto: arhiv JP VOKA SNAGA

V našem življenju je voda večni 
spremljevalec. Prva stvar zjutraj: 
uporaba stranišča, kozarec sveže 
vode iz pipe, pa priprava kave 
ali čaja, tuširanje. Voda nam je 
vedno na voljo, odpadne vode pa 
nevidno in brez vonja odtečejo 
pod našimi nogami. S tem, od 
kod pride voda in kam gredo 
fekalije, se ne obremenjujemo, 
saj storitev poteka nemoteno. V 
bistvu pa je čista pitna voda čisti 
privilegij. Ljubljanska podtalnica je 
kot ogromen podzemni bazen, iz 
katerega črpa vodo Javno podjetje 
VOKA SNAGA, ki tudi skrbi za našo 
kanalizacijo. Z njimi smo preživeli 
dolg delovni dan in si podrobno 
ogledali, kako zahtevna in 
kompleksna je skrb za čisto pitno 
vodo v prestolnici. Lahko se vključite v sistem obveščanja o motnjah in načrtovanih delih na vodovodnem omrežju.
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VOKA SNAGA  
danes in jutri

Krištof Mlakar, direktor 

Ljubljana je mesto s kakovostnim vodnim 
virom, kar je v primerjavi z večino drugih 
svetovnih mest velika dragocenost, in 
ena redkih evropskih prestolnic, kjer 
iz pipe priteče naravna pitna voda, ki 
ni tehnološko obdelana. Ohraniti to 
dragocenost je naša osnovna naloga, ki se 
ji pridružuje še najvišja možna urejenost 
celotne kanalizacijske infrastrukture, 
vključno s kanalizacijo, hišnimi priključki 
in čistilnimi napravami. Zmanjševanje 
vodnih izgub in antropogenih obremenitev 
v okolju sta dva aktualna izziva, 
zagotavljanje kakovostnega življenja nam 
in zanamcem pa ultimativni cilj. Naš moto? 
Dogradi, obnovi in optimiziraj, seveda z 
najboljšimi mogočimi tehnologijami.

Čista voda v Ljubljani

Brest. Lokalni vodovodni sistemi se 
napajajo iz lastnih, lokalnih vodnih virov, 
kjer je vodni vir podzemna voda, zajeta 
v obliki izvirov ali vodnjakov, ali pa je vir 
površinska voda. Delovanje vodovodnega 
sistema je vodeno in nadzorovano v 
nadzornem centru štiriindvajset ur na 
dan. 

Strogo nadzorovano živilo
»Pitna voda je najbolj strogo nadzorovano 
živilo,« pove Marjetka Žitnik, ki dela v 
akreditiranem preskusnem laboratoriju. 
»Dnevno v vodi merimo petnajst 

mikrobioloških in fizikalno-kemijskih 
parametrov, enkrat na mesec pa več kot 
dvesto. Postopki, povezani s črpanjem, 
hranjenjem in transportom pitne vode, 
potekajo skladno z načeli HACCP 
sistema,« razloži. Nadzor nad skladnostjo 
in zdravstveno ustreznostjo pitne vode 
opravljajo sami, obenem pa je javna 
preskrba s pitno vodo tudi pod skrbnim 
nadzorom Zdravstvenega inšpektorata 
Republike Slovenije.

»Omrežje vodovodnega sistema mora 
ostati v dobri kondiciji – to je naše 
poslanstvo,« pove Klemen Kralj, vodja 
službe, zadolžene za vzdrževanje 
vodovodnega sistema. Zaposleni na tem 
oddelku delajo na terenu v vseh letnih 
časih in v 24-urni pripravljenosti. »Naše 
delo je tako interventno kot preventivno. 
Slednje se nanaša predvsem na nevidne 
vodne izgube.« Z merilniki izmerijo, 
ali se na merilnem območju izgublja 
voda. Lojze Krapež je merilni tehnik. 
»Sedemnajsto leto sem v podjetju. To 
delovno mesto mi je super, saj je zelo 
razgibano in dan nikoli ni enak dnevu.« 

Odpadna voda tudi zrcalo družbe
Mojca Vrbančič, vodja službe, ki skrbi 
za kanalizacijske objekte, pravi, da so 
odpadne vode zrcalo uporabnikov in 

same družbe: »Odpadna voda je bila 
pred tridesetimi leti drugačna kot danes. 
Modernizacija nam je v vsakdanjik 
prinesla veliko skritih onesnaževalcev. 
V mislih imam mikroplastiko, pesticide, 
zdravila in še marsikaj. Trudimo se, da 
prebivalce čimbolj ozaveščamo o tem, kaj 
ne sodi v straniščno školjko ali v rešetke 
(odprtine ali jaški ob cestišču), kamor ob 
dežju odteka padavinska odpadna voda. 
Cigaretni ogorki ne spadajo sem! Zdravila, 
prosimo, odnesite v lekarno, odpadno 
olje pa v premično zbiralnico za nevarne 
odpadke oziroma v zbirna centra na 
Povšetovi ali Cesti dveh cesarjev. Vodni 
krog se sklene in tako ali drugače dobimo 
prebivalci vrnjeno v prehrambenem toku 
nazaj, če ne ločujemo pravilno.« 

Mestna občina Ljubljana bo v sklopu 
največjega slovenskega okoljskega 
projekta odvajanja in čiščenja odpadne 
vode povečala in nadgradila centralno 
čistilno napravo v Zalogu. Povečanje 
zmogljivosti čistilne naprave je potrebno 
zato, ker se bo z zgraditvijo nove mreže 
fekalne kanalizacije na kanalizacijsko 

Za čisto pitno vodo skrbijo  sleherni trenutek

“ Na www.primavoda.
si boste našli veliko 

koristnih informacij o vodi 
v Ljubljani.

“ Na www.vokasnaga.
si/informacije/

kaksno-vodo-pijemo 
lahko spremljate, kakšno 
vodo pijemo v Ljubljani.

Lahko se vključite v sistem obveščanja o motnjah in načrtovanih delih na vodovodnem omrežju.

Se je tudi vam že zgodilo, da ste zaradi 
del na vodovodnem sistemu ostali 
brez oskrbe z vodo? Lahko se vključite 
v sistem obveščanja o motnjah in 
načrtovanih delih prek SMS-ov in e-pošte: 
 www. vokasnaga.si/voka-elista-prijava. 
Za prijavo v sistem obveščanja potrebujete 
številko odjemnega mesta, ki jo najdete na 
računu.
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Čista voda v Ljubljani

mrežo na novo priključilo več kot 22.000 
prebivalcev, hkrati pa je predvidena 
ukinitev nekaterih manjših čistilnih 
naprav.

S čim gospodinjstva najbolj 
obremenjujejo odpadne vode v 
javnem kanalizacijskem omrežju?
V odtok nikakor ne sodijo izrabljeno olje 
oziroma maščobe od kuhe ter ostanki 
hrane (te odvržemo med biološke 
odpadke – rjavi zabojniki). V odtok 
ne mečemo vlažilnih robčkov (tudi 
tistih ne, kjer piše, da so razgradljivi), 

(bombažne) vate in vatiranih palčk, saj 
se ne razgradijo. Vse to maši črpalke 
na kanalizacijskem sistemu. Prav tako v 
odtok ne mečemo cigaretnih ogorkov, 
ženskih vložkov, tamponov, kondomov 
in zobne nitke. Priporočljivo je omejiti 
uporabo močnih čistilnih sredstev 
in detergentov. Osnovni princip 
delovanja komunalnih čistilnih naprav 
je biološka razgradnja odpadne vode, 
pri kateri sodelujejo naravno prisotni 
mikroorganizmi. Natančen seznam, kaj 
vse ne spada v odtoke, najdete na  
 www.vokasnaga.si/informacije/ 
kaj-ne-spada-v-kanalizacijo.

Kaj pomeni odgovorno 

ravnanje z vodo? 
Kupujte le stvari, ki jih res potrebujete, saj 
se za proizvodnjo vsakega izdelka namreč 
uporabi ogromna količina vode.  
Ko odidete od doma, si natočite vodo iz 
pipe v stekleničko.  
Zminimalizirajte uporabo plastične 
embalaže za enkratno uporabo.  
Na  www.vokasnaga.si/informacije/kako-
lahko-prispevate-k-varovanju-vodnih-virov 
najdete še druge zelo uporabne nasvete. 

Zanimivosti

•  Vir pitne vode v Ljubljani je podzemna voda.

•  V Ljubljani je na voljo kar 39 pitnikov. Na pametni telefon si 
naložite aplikacijo TapWaterLjubljana, kjer boste lahko v toplejših 
mesecih našli najbližji pitnik (pozimi zaradi mraza ne delujejo).

•  70. člen slovenske ustave določa, da ima vsakdo pravico do pitne 
vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da 
služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo 
in z vodo za oskrbo gospodinjstev ter v tem delu niso tržno blago. 

•  Hidrologi Slovenijo uvrščajo med humidna območja (v nasprotju z 
aridnimi, sušnimi predeli). Naša dežela je ena izmed bolj vodnatih 
na evropskem kontinentu. Napoveduje se, da bodo države z 
vodnimi danostmi v bližnji prihodnosti ranljive za multinacionalke. 

•  Pod ljubljanskimi ulicami se razteza več kot 2.000 kilometrov 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

•  Na Centralni čistilni napravi Ljubljana se dnevno očisti okoli 
80.000 m3 odpadne vode, ki jo nato izpustijo v Ljubljanico.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

JHL_e-racun-22,3x16cm.pdf   1   28/11/2019   10:54

8



Izšla je brezplačna 
e-knjižica Vode 
Ljubljanskega 
barja, prva v seriji 
poljudnih knjižic 
o Ljubljanskem 
barju, ki skuša vode 
Ljubljanskega barja 
predstaviti čim bolj celostno in pokazati 
na medsebojno povezanost med 
posameznimi naravnimi procesi in pojavi 
ter našim delovanjem. Prva knjižica ne 
razlaga globin posameznega procesa ali 
pojava, temveč skuša podati le osnove 
in predstavlja nekakšen uvod v tematiko 
prihodnjih knjižic. Priskrbite si jo lahko 
na spletni strani Vodnega detektiva:
 www.vodni-detektiv.si 

Čista voda v Ljubljani

V okviru delavnic so devetošolci 
za simuliranje naravnih 
pojavov, povezanih z vodo 
in poplavami, izdelali 

različne modele: v veliki posodi so 
izdelali površje različnih pokrajin z 
različnimi prepustnimi in neprepustnimi 
podzemnimi plastmi, kraški svet, 
prodnato ravnico itd. Na takšno pokrajino 
so postavili naselja in gozdove, z vodo 
simulirali padavine in nato opazovali, 
kako se obnaša voda v njihovih modelih. 
Z zanimanjem so spremljali procese in jih 
prepoznali v lokalnem okolju. Ugotavljali 
so, kako lahko vsak posameznik 
pomembno vpliva, da se nivo vode 
v vodotoku ob hudih nalivih dviguje 
počasneje oziroma da ne doseže kritične 
višine, ko prestopi bregove.

Spoznali smo, da lahko vodo po obilnem 
deževju na različne načine zadržimo, da se 
ne izteče takoj v vodotok, npr. z zbiralniki za 

zalivanje vrta ali v majhnih vrtnih vodnih 
ureditvah, kjer zbiramo meteorne vode. Pred 
poplavami nas varujejo tudi zelene površine 

in drevesa, saj vodo vpijejo. – Inja

V vseh zelenih površinah v mestu se voda 
vpije v tla in tako ne odteče po tlaku. 

Ugotovila sem, kako pomembna so drevesa 
in rastline, ki lahko zadržijo veliko vode. Na 
našem modelu pokrajine je bilo zanimivo 
opazovati, kako se voda pretaka, vpija v 

podzemlje, pride na površje … – Tita

Opazovali smo, kaj se zgodi, če naenkrat 
pade velika količina dežja, predvsem kaj se 
zgodi z vodotokom, kjer ni gozdov, mokrišč 
ali drugih ovir, ki bi lahko zadrževale velike 

količine vode. – Jernej

Dotok so padavine, odtok reke. Vmes pa 
voda teče po različnih poteh. V naravni 

pokrajini se veliko vode vpije v podzemlje in 
polni naše rezerve pitne vode in tako počasi 

odteka iz pokrajine. Veliko novega sem se 
naučil in zdaj vem, kaj tudi lahko vpliva na 
zmanjšanje negativnih posledic poplav. – 

Miha

V močno urbaniziranem okolju steče voda 
po nepropustnih površinah po najkrajši 

poti v vodotok, povzroča poplave dolvodno 
(morda v sosednjem mestu ali državi), 
dolgoročno pa zmanjšuje zaloge pitne 

vode. Delavnica nam je pokazala globalne 
probleme, povezane z vodo, pa tudi mogoče 

rešitve. Bilo je super. – Edis

Devetošolci se bodo čez nekaj mesecev 
odločali, kako nadaljevati šolanje, zato je 
bil del delavnice namenjen tudi pogovoru 
o poklicih, ki sodelujejo pri načrtovanju 
vode v prostoru in varovanju pred 
poplavami. Za vse pa velja zavedanje, 
da je načrtovanje in upravljanje z 
vodo odgovornost vseh, saj lahko že 
posamezna lokalna skupnost ali pa 
vsak posameznik prispevata k znižanju 
nevarnosti ob obilnejšem dežju.

Mesta  
prihodnosti  
v očeh 
devetošolcev
Tina Drolc, OŠ Jožeta Moškriča

Podnebje je postalo pomembna tema, o 
kateri vse pogosteje govorimo v javnosti, 
medijih in doma. To dokazuje tudi kot izbrana 
beseda leta 2019, tematika pa se posebej 
žgoče dotika mladih. Na Osnovni šoli Jožeta Moškriča so zato 
pripravili delavnice Vodni detektiv za devetošolce: Načrtovalske 
igre v poplavnem območju z Marto Vahtar, krajinsko arhitekto z 
Inštituta za celostni razvoj in okolje.
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Dosežki in načrti oddelkov in služb Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

Zdravo okolje  
za naše zanamce

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka 
za varstvo okolja

Izboljšanje samooskrbe v mestu je ena 
od prioritetnih nalog Oddelka za varstvo 
okolja. Lani smo izvajali ukrepe za 
razvoj podeželja ter obenem s številnimi 
aktivnostmi spodbujali vključevanje 
lokalno pridelane hrane v prehrano 
ljubljanskih vrtcev in šol ter v gostinsko 
ponudbo mesta. Za tiste, ki želijo sami 
pridelati zelenjavo, smo uredili dve novi 
vrtičkarski območji, in sicer na Grbi z 58 
vrtički in v Vižmarjih, kjer bo za novo 
vrtičkarsko sezono na voljo 125 vrtičkov, 
od tega 14 za osebe z oviranostmi.

Z ureditvijo desnega nabrežja 
Ljubljanice v parku Muste, ki povezuje 
Fužine in Štepanjsko naselje, smo 
ustvarili kakovosten javni prostor za 
preživljanje prostega časa, rekreacijo 
in opazovanje Ljubljanice, postavili pa 
smo tudi nov pasji park. Posebno skrb 
smo namenili tudi oživitvi Črnuškega 

bajerja, ki v teh dneh dobiva končno 
podobo. 

Po uspešno podeljeni koncesiji 
Javnemu podjetju VOKA SNAGA 
za upravljanje Krajinskega parka 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo 
izvedli številne aktivnosti v parku, še 
posebej pa smo ponosni na ureditev 
pešpoti za Gozdarskim inštitutom, 
ki vodi na Rožnik. Našo Čebeljo pot 
in prizadevanja na področju razvoja 
urbanega čebelarstva so kot odlično 
prakso prepoznala številna evropska 
mesta, Čebelarska zveza Slovenije pa 
nam je podelila naslov Čebelam najbolj 
prijazna občina v letu 2019.

Idej še ne bo zmanjkalo
Tudi letošnje leto bo za nas polno 
izzivov. Iztekata se namreč dva strateška 
dokumenta, Program varstva okolja in 
Strategija razvoja podeželja, zato smo se 
že začeli pripravljati na nova dokumenta 
za obdobje 2021–2027. Nadaljevali 
bomo aktivnosti na področju izboljšanja 
samooskrbe in uredili dve novi 
vrtičkarski območji, eno na Grbi in drugo 
v parku Muste, kjer bo največji izziv 
izgradnja doživljajskega mostu preko 
Ljubljanice, ki bo Fužine in Štepanjsko 

naselje povezal v celoto in obogatil park 
Muste s posebnimi doživljaji.

Ker se zavedamo, da mesto soustvarjajo 
tudi naši meščanke in meščani, smo 
že lani začeli izvajati projekt Zunaj, 
ki ga bomo letos še nadgradili. S tem 
projektom skupinam stanovalcev, 
društvom, šolarjem itd. omogočamo 
uresničiti majhne projekte v njihovi 
bližini, ki okolico napravijo prijetnejšo, 
urejeno po meri stanovalcev. Lani je tako 
nastalo veliko dobrih malih projektov in 
prepričani smo, da idej še ne bo kmalu 
zmanjkalo.

Letos zaključujemo tudi evropski projekt 
APPLAUSE, ki se osredotoča na invazivne 
tujerodne rastline in katerega cilj je 
zasnovati poslovni model, ki upošteva 
načela krožnega gospodarstva. Seveda 
pa ne smemo pozabiti na spremljanje 
stanja okolja z izvajanjem različnih 
monitoringov, ki nam kažejo, kako 
uspešni smo pri izvajanju projektov in 
doseganju ambicioznih okoljskih ciljev. 

Varnost v Ljubljani  
je na zavidljivi ravni

Robert Kus, vodja Oddelka za zaščito, 
reševanje in civilno obrambo

Priprava in usklajevanje načrtov zaščite 
in reševanja, izvajanje usposabljanj in vaj 
vseh interventnih služb v Mestni občini 
Ljubljana, nakupi in vzdrževanje opreme 
ter nudenje pomoči – to so naše ne le 
vsakoletne, temveč tudi vsakodnevne 
naloge.

Nesreč z velikimi posledicami v letu 
2019 na srečo ni bilo veliko, a kljub temu 
je morala Javna gasilska služba MOL 
urgentno intervenirati skoraj 2000-krat. 
Pri tem smo nudili še dodatno pomoč 
za vzpostavitev osnovnih življenjskih 
pogojev, kar je bilo v 110 primerih. Pri 
tem je šlo za začasno nastanitev ljudi 
(prenočišče s prehrano), oskrbo z obleko, 
pomoč pri pridobivanju socialne ali 
psihosocialne pomoči itd.

Razvoj mesta usmerjajo ljudje
dr. Uroš Grilc

Življenje v mestu se lahko razcveta, ko je delo v zakulisju utečeno; smernice in cilji pa morajo biti jasni 
in javni, da si lahko vsi deležniki prizadevajo za prijetno, zdravo, vključujoče, varno in zeleno mesto. 
Predstavljamo, na katere dosežke v letu 2019 so nekateri oddelki in službe Mestne uprave še posebej 
ponosni in kaj so njihovi ključni cilji v letu 2020.

Foto: Miha Fras

Vrtički Ljubljančankam in Ljubljančanom omogočajo samooskrbo, lokalno pridelavo hrane ter povezanost z naravo.
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Lani smo izvedli 18 različnih vrst 
usposabljanj (za varno delo z motorno 
žago, na višini, za tehnično reševanje, 
usposabljanje enot za prvo in nujno 
medicinsko pomoč ter vodnikov 
reševalnih psov) in vaj za 907 članov 
različnih reševalnih enot, vključenih 
v sistem zaščite, reševanja in pomoči 
v Mestni občini Ljubljana. Skupaj so te 
aktivnosti trajale 36 dni.

Trenutno aktivno sodelujemo v 
dveh projektih, in sicer v državnem 
projektu Oblikovanje sistema vodenja 
odziva na nesreče, katerega namen je 
raziskati stanje na tem področju, izvesti 
primerjalne analize z drugimi državami 
in pripraviti predlog celovitega odziva 
na nesreče v Sloveniji, ter v projektu 
SIQUAKE2020, katerega namen je izvesti 
vajo zaščite in reševanja ob predpostavki 
rušilnega potresa v Ljubljanski kotlini. 
Projekt traja od začetka lanskega do 
konca letošnjega leta in vsebuje štabno 
in praktično vajo, delavnico o začasni 
nastanitvi prizadetih ter delavnico o 
nudenju podpore mednarodni pomoči. 
Praktični del vaje, katere namen bo 
preveriti posamezne postopke in ukrepe, 
ki bi se ob takšni nesreči izvajali, se bo 
letos odvijal v Ljubljani in okolici. 

Seveda tudi leto 2019 ni minilo brez 
nakupa reševalne opreme in vozil. 
Sofinancirali smo nakup 11 gasilskih 
vozil in gasilske opreme v višini 870.000 
evrov.

Letos bomo nadaljevali delo na trenutnih 
projektih, še naprej bomo pripravljali in 
izvajali usposabljanja, nakupe reševalne 
opreme in ob nesrečah pomagali 
prebivalcem Ljubljane.

Kultura je investicija  
v medčloveške odnose

Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo

Kultura odraža stanje duha vseh 
prebivalcev, ne le tistih, ki jo aktivno 
ustvarjajo in se redno udeležujejo 
kulturnih dogodkov, ampak tudi tistih, 
ki tega ne počno. Odsotnost zanimanja 
za neko področje nam lahko včasih pove 
več kot samo zanimanje zanj. 

Za nami je še eno kulture polno leto, 
predstavljamo pa le peščico dogajanja. 
Leto 2019 smo začeli s festivalom MENT, 

ki v organizaciji Centra urbane kulture 
Kino Šiška v mesto vabi skrbno izbrane 
visoko profilirane mednarodne goste 
in kot glasbeni showcase najavlja 
nove glasbene talente »od Balkana do 
Baltika in onkraj«. Sledil je že enajsti 
festival kulturno-umetnostne vzgoje 
Bobri z osrednjo temo ples-gib-telo. 166 
prireditev na 40 prizoriščih je brezplačno 
obiskalo kar 15.197 otrok in njihovih 
staršev oziroma skrbnikov.

Vsako leto na Kongresnem trgu skupaj 
s Festivalom Ljubljana organiziramo 
festival Junij v Ljubljani. Lani je bil že 11. 
po vrsti, ponujal pa je 48 brezplačnih 
dogodkov, ki si jih je ogledalo več kot 
20.000 obiskovalcev. Muzej in galerije 
mesta Ljubljane je izvedel četrto edicijo 
festivala Indigo, še posebej odmevna 
pa je bila razstava Ikone, Zakladi 
ruskih muzejev, na kateri si je 11.706 
obiskovalcev lahko ogledalo izbor 85 
ikon iz obdobja od poznega srednjega 
veka do 20. stoletja. Retrospektivno 
razstavo Alana Hranitelja na Ljubljanskem 
gradu Vzporedni svetovi, postavljeno 
ob triintridesetletnici njegovega 
umetniškega delovanja, je strokovna 
javnost ocenila za razstavo leta: v dobrih 
dveh mesecih si jo je ogledalo več kot 
60.000 obiskovalcev. Mednarodni grafični 
likovni center je lani predstavil 33. 
grafični bienale Ljubljana, katerega fokus 
je bila satira. Festival Hiša strpnosti 2019 v 
Mini teatru je obiskovalcem vseh starosti 
ponudil vizualni sprehod skozi različne 

svetove, stoletja in aktualne pereče 
probleme. 

Ponosni smo tudi na obnovo Starega 
letališča Ljubljana, ki je prvo javno-
-zasebno partnerstvo na področju 
kulturne dediščine, in sicer med občino 
in BTC, d. d. 

Kulture polno leto
Tudi leto 2020 obeta izjemne izzive. 
Sprejeta bo nova strategija kulturnih 
politik v Ljubljani do leta 2023, nadaljevali 
bomo aktivnosti za pridobitev naziva 
Evropska prestolnica kulture LJ 2025, 
načrtujemo krepitev mednarodnega 
sodelovanja z mesti, ki so nosila ali nosijo 
naziv EPK, med drugim z Reko, Gradcem, 
Leeuwardnom in Košicami. S kulturo 
krepimo in povezujemo tudi Ljubljansko 
urbano regijo in načrtujemo vzpostavitev 
partnerske mreže javnih zavodov in 
nevladnih organizacij na področju 
kulture znotraj Ljubljanske urbane regije.

Na Ljubljanskem gradu se bodo ob 
štiridesetletnici delovanja in ustvarjanja 
mednarodno uveljavljene zasedbe 
Laibach poklonili s pregledno razstavo 
25 izbranih galerijskih in koncertnih 
plakatov od leta 1980 do danes. Razstava 
bo hkrati napoved septembrskega 
koncerta skupine na Ljubljanskem gradu. 

Zaključen bo javni natečaj za ureditev 
minipleksa mestnega kina na Ajdovščini, 
nadaljevala se bo obnova Vile Zlatica in 
Galerije Cukrarna. 

Razvoj mesta usmerjajo ljudje

Foto: Nada Žgank

Predstava  Ariol v Slovenskem mladinskem gledališču je pustila močan pečat.
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Ljubljana  
je mesto športa

Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport

V preteklih letih je Mestna občina 
Ljubljana, v primerjavi z drugimi 
občinami in tudi državo, ustvarila 
najboljše pogoje za razvoj športa. Na 
letni ravni v povprečju za programe in 
investicije na področju športa namenja 
20 milijonov evrov.
Na Oddelku za šport skupaj z Javnim 
zavodom Šport Ljubljana in izvajalci 
programov športa na 150 športnih 
objektih po vsej Ljubljani vse leto 
meščanom vseh starostnih obdobij 
zagotavljamo 240.000 ur športnih 
programov na leto. Z zagotavljanjem 
brezplačne uporabe športnih objektov 
in sofinanciranjem strokovnega kadra 
prispevamo k zniževanju mesečnih 
vadnin in s tem omogočamo večjo 
dostopnost do vodenih programov 
športa. Za vse ljubitelje športne 
rekreacije, ki se želijo s športom 
ukvarjati neorganizirano v naravi in 
urbanem okolju, vzdržujemo otoke 
športa po vsem mestu in vzpostavljamo 
nove. Samo v preteklem letu smo po 
vsem mestu vzpostavili 10 novih otokov 
športa za vse. Med večje pridobitve 
na področju investicij pa lahko 
izpostavimo novo športno dvorano 
pri OŠ Vižmarje Brod. Leto 2019 je 
v Ljubljani zaznamovalo Evropsko 
prvenstvo v odbojki za moške v dvorani 
Stožice, na katerem je v finalu slovenska 
odbojkarska reprezentanca osvojila 
vrhunsko 2. mesto.

Nove otvoritve in projekti
Osrednji športni dogodek v letu 2020 bo 
Svetovno prvenstvo v hokeju skupine 
B, ki se bo konec aprila odvijal v Hali 
Tivoli. Za uspešno izvedbo dogodka 
Šport Ljubljana že prenavlja dvorano 
in jo pripravlja za uspešno izvedbo 
dogodka. S prenovo ledne dvorane 
v Tivoliju bodo imeli organizatorji še 
boljše pogoje. Predvsem pa bomo boljše 
pogoje priskrbeli igralcem hokeja z 
izgradnjo dodatne ledne ploskve na 
spodnji ploščadi pod Halo Tivoli: letos 
bomo z urbanistično arhitekturnim 
natečajem izbrali najboljšo arhitekturno 
rešitev.  
Poleg tega bomo letos ob kopališču 
Kodeljevo otvorili nov center za borilne 
športe, dve novi nogometni igrišči 
v Stožicah ter pokriti rolkarski park. 
S pridobitvijo gradbenih dovoljenj 
se bodo letos začele tudi tri največje 
investicije na področju športa: izgradnja 
Olimpijskega plavalnega centra Ilirija, 
kopališča Vevče in Atletskega centra 
Ljubljana.  

Izjemno v vrtcih  
in šolah

Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko 
vzgojo in izobraževanje

V obdobju od 2006 dalje smo v 
vrtcih pridobili 104, v šolah pa 134 
oddelkov in dosegli izjemno, kar 93,6 % 
vključenost otrok v vrtce. Za programe 
vzgoje in izobraževanja smo lani iz 
mestnega proračuna namenili preko 
113.000.000 evrov, od tega za investicije 
in vzdrževanje skoraj 46.000.000 evrov. 
Najpomembnejše pridobitve so celovita 
obnova osnovnih šol Vodmat, Poljane 
in podružnice Oskarja Kovačiča na 
Rudniku ter vrtcev Galjevica v enoti 
Galjevica, Najdihojca v enoti Biba in 
Vrhovcev v enoti Vrhovci. Pomembne 
pridobitve so tudi novi večnamenski 
prostori v vrtcih Galjevica, Pedenjped in 
Mojca, nova igrišča na osnovnih šolah 
Maksa Pečarja, Kolezija in Franceta 
Bevka, nova koncertna dvorana in 
prenova Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana, nove kuhinje na osnovnih 
šolah Danile Kumar in Spodnja Šiška 
ter v vrtcih Črnuče v Ostržku in Otona 
Župančiča na Peči, kjer je potekala tudi 
energetska obnova.

V 2019 je zaživela iniciativa ravnateljev 
osnovnih šol za izboljšanje poučevanja 
in kakovosti pouka. V vseh šolah 
izpostavljamo dobre prakse in se učimo 
drug od drugega, skupaj s šolami pa 
nastaja nova strategija razvoja vzgoje in 
izobraževanja v Ljubljani. 

Tudi letos nadaljujemo izvajanje 
nadstandardnih programov ter 
omogočamo primerno skrb za ranljive 
skupine otrok v vrtcih in šolah. Obenem 
sledimo infrastrukturnim ciljem, kar 
pomeni, da je dovolj prostora v vrtcih in 

šolah, da so prostori celovito energetsko 
in statično prenovljeni, inkluzivni in 
da predstavljajo spodbudno učno in 
vzgojno okolje, za kar bomo iz mestnega 
proračuna namenili po 25 milijonov 
evrov na leto. Na OŠ Riharda Jakopiča 
bomo nadomestili dotrajano telovadnico 
in jo nadgradili z dodatnimi učilnicami, 
na Vrhovcih bomo prenovili šolo in 
začeli pripravljati dokumentacijo za novo 
šolo z vrtcem na Brdu. Celovito bomo 
obnovili tudi osnovni šoli Nove Fužine in 
Martina Krpana ter enoti Murgle v vrtcu 
Kolezija in Ajda v vrtcu Ciciban. 

Nove ceste  
našega mesta

David Polutnik, vodja Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in promet

V preteklem letu smo zaključili lepo 
število infrastrukturnih projektov. 
Posebna pridobitev je novo, šesto 
parkirišče P+R, ki bo spomladi zaživelo v 
Stanežičah.

Prenovili smo celotno infrastrukturo 
številnih cest in ulic ter uredili 
površine za pešce in kolesarje, in sicer 
na Drenikovi, Kersnikovi, Erjavčevi, 
Trubarjevi in Parmovi ulici ter na 
Vodnikovi, Slovenski, Poljanski, Litijski in 
Prešernovi cesti. Uredili smo tudi številne 
ceste in ulice v projektu Čisto.Zate.

Najbolj pričakovani prenovi letošnjega 
leta sta prenovi Dunajske in Tržaške 
ceste, kjer bomo izvedli rekonstrukcijo 
in ureditev površin za pešce in kolesarje. 
Sicer pa načrtujemo tudi prenovo 
Letališke ceste, Črne vasi, Tavčarjeve 
ulice in Miklošičevega parka, Trga 
mladinskih delovnih brigad, Ceste 
španskih borcev, dela Ceste na Brdo 

Foto: Nik Rovan

Na trim otokih vas čakajo najrazličnejše naprave za krepitev vseh mišičnih skupin.
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in Ceste na Bokalce, Ulice Reber ter 
Industrijske ceste.

Še naprej bomo za opravljanje 
vsakdanjih potovanj spodbujali uporabo 
trajnejših oblik mobilnosti, predvsem 
hojo, kolesarjenje in javni potniški 
promet. Predvsem pa bomo pri vseh 
infrastrukturnih projektih pozorni na 
izvedbo, prijazno do občank in občanov.

Vlagamo v mlade, 
vlagamo v prihodnost 
mesta

Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino

Delo na Uradu za mladino je v letu 2019 
posebej zaznamovalo uvajanje sistema 
Logbook v delo mladinskih centrov. Vsi 
mladinski centri, ki sodelujejo v Mreži 
mladinskih centrov Ljubljana – trenutno 
jih je 13 – vodijo dokumentacijo o 
vsakodnevnem delu v enotnem sistemu. 
Ta poleg osnovnih podatkov o obiskih in 
aktivnostih mladinskih centrov omogoča 
tudi spremljanje učinkov mladinskega 
dela in načrtovanje aktivnosti za dvig 
kakovosti mladinskega dela. Podatki 
iz sistema kažejo, da se je v letu 2019 
v mladinskih centrih odvilo 8.953 
dogodkov, da so zabeležili dobrih 55.000 
ur programa, da se je aktivnosti udeležilo 
več kot 90.000 obiskovalcev ter da so 
kar 17 % aktivnosti vodili mladi sami s 
podporo mladinskih delavcev v centrih.

V letu 2020 bo ponudbo programov 
mladinskih centrov dopolnil MC BUS, 
odslužen mestni avtobus, ki je bil v letu 
2019 predelan v mobilni mladinski center. 
Z njim bomo uresničevali potrebo po 
kakovostnih programih mladinskega 
dela na območjih, kjer vzpostavitev 
običajnih mladinskih centrov (še) ni 
mogoča. Pomembnejša aktivnost v 
letu 2020 je tudi vzpostavitev spletne 
platforme »Ljubljana, mesto učenja«, ki bo 
združevala vso ponudbo neformalnega 
izobraževanja v mestu in omogočala 
ustvarjanje edinstvenih učnih poti z 
uporabo interaktivnega zemljevida, 
s playlistami učnih priložnosti in 
digitalnimi značkami.

Zdravo mesto za vse

Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in 
socialno varstvo

Tako kot vsako leto smo se tudi v 
letu 2019 trudili za dobrobit občanov 
in občank Ljubljane: poleg rednih 
zakonodajnih obveznosti smo pripravili 
še številne druge aktivnosti za dvig 

kakovosti življenja. Največji projekt 
v lanskem letu je bilo rušenje in 
izgradnja novega prizidka z lekarno 
ob Zdravstvenem domu Bežigrad v 
vrednosti 5.243.076 evrov, izpostavljamo 
pa tudi pripravo akcijskih načrtov 
Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana 
2019–2022 in Ljubljana – občina po meri 
invalidov 2019–2020 ter novo brošuro 
Dostopna Ljubljana, ob izidu katere smo 
organizirali strokovno okroglo mizo. 
Z bogatim programom smo sodelovali 
na 19. Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje, gostili pa smo tudi mednarodni 
študijski obisk EUROCITIES delovnih 
skupin Urbano staranje in Dostopna 
mesta, kjer so udeleženci Ljubljano 
prepoznali kot primer dobre prakse 
in o tem posneli kratek film. Podelili 
smo 4 nove certifikate LGBT prijazno, 
na mednarodnem natečaju Emerging 
Europe Awards pa smo prav za certifikat 
LGBT prijazno prejeli prvo nagrado za 
najboljšo iniciativo, ki spodbuja enakost.

Še naprej si bomo prizadevali meščanom 
in meščankam zagotavljati dodatne 
kakovostne programe s področja 
socialnega vključevanja in zdravja, pri 
čemer se naše moči letos usmerjajo 
predvsem v pripravo Strategije razvoja 
socialnega varstva v Ljubljani za 
obdobje 2021–2031 z usmeritvami, cilji 
in nalogami Mestne občine Ljubljana na 
tem področju. Prizadevali si bomo tudi 
za spremembe zakonov o lekarniški 
in zdravstveni dejavnosti, da bosta 
podpirala izvajanje pristojnosti občin pri 
organiziranju in izvajanju teh dejavnosti. 
Prizadevali si bomo tudi, da bi država v 
Ljubljani čim prej zgradila nove domove 
za starejše.

Skrbimo za mestne 
nepremičnine

Simona Remih, vodja Oddelka za ravnanje z 
nepremičninami

V letu 2019 smo uspešno odkupili 
zemljišča za projekte aglomeracij, 
Industrijske ceste, Poti ob Savi, kanal 
C0 pa tudi za potrebe izgradnje OŠ 
Brdo ter zemljišča ob Barjanski cesti, ki 
jih potrebujemo za izgradnjo objekta 
Gasilske brigade Ljubljana. Prav tako smo 
odkupili zemljišča v Bizoviku ob Litijski 
cesti za gradnjo stanovanj, ki jih bo gradil 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine 
Ljubljana. Obenem smo uspešno prodali 
nekatera zemljišča in poslovne prostore, ki 
jih MOL ne potrebuje za svoje projekte. 
Toda to sploh še ni vse, kar se dogaja na 
našem oddelku. Poleg skrbi za redno 
osveževanje evidenc nepremičnega 
premoženja in strokovne podpore s 
področja geodezije vsem zaposlenim 
na Mestni občini ter občanom in 
občankam Ljubljane se ukvarjamo tudi s 
pridobivanjem nepremičnin za izvedbo 
projektov v dobrobit prebivalcem 
prestolnice. V lanskem letu smo zaznali 
precejšen porast investicij: nove gradnje 
objektov ter urejanje legalizacije zgrajenih 
objektov.
Tako kot vsako leto bomo poskrbeli 
za nove kapitalske prihodke s prodajo 
nepremičnin, ki jih MOL za svoje 
delovanje ne potrebuje, za čim več 
izdanih odločb za odmero komunalnega 
prispevka ter za pridobivanje sredstev 
iz naslova nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča.

Foto: Nik Rovan

Publikacijo Dostopna Ljubljana lahko poiščete tudi na www.ljubljana.si/sl/aktualno/izsla-je-knjizica-dostopna-ljubljana. 
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Gasilska brigada Ljubljana

Urbano okolje ter gostota 
poselitve mesta sta ključna 
dejavnika, zaradi katerih je 
večja potreba po posredovanju 

gasilcev. Čeprav so nesreče relativno 
nepredvidljive, nam statistični pregled 
omogoča podati oceno delovanja in nas 
obenem tudi usmerja, da se neprestano 
strokovno pripravljamo na naloge, ki nas 
čakajo. 
Žal smo zaznali porast interveniranja ob 
požarih, štirje večji požari pa so zahtevali 
obsežnejše intervencije. Prvi zelo obsežen 
požar je bil aprila na Beblerjevem trgu 
v Novih Jaršah. Gorela so tri stanovanja, 
požar pa se je deloma razširil na ostrešje. 
Posebnost intervencije je bila zahtevna 
evakuacija 93-ih oseb. Pet oseb je bilo 
poškodovanih. Drugi obsežnejši požar, 
maja na Viču, je bil že polno razvit, kar 
pomeni, da je bil v ognju celoten objekt. 
Dve osebi sta bili lažje poškodovani. Tretji 
zahtevnejši požar je bil junija na Ižanski 
cesti, ko je pogorela večja delavnica; 

septembra pa so zagoreli objekti in kup 
avtomobilskih pnevmatik v neposredni 
bližini industrijske cone Stegne. Poleg 
omenjenih požarov lahko med zahtevnejše 
intervencije v letu 2019 štejemo še 
posredovanje pri dveh železniških 
nesrečah, pri julijskem močnem neurju na 
širšem območju Ljubljane ter intervencijo v 
Dravljah, ko je puščal zemeljski plin in smo 

morali preventivno evakuirati več kot 300 
prebivalcev.
Brez izjemno korektnega in nadvse 
strokovnega sodelovanja z ljubljanskimi 
prostovoljnimi gasilskimi društvi si 

učinkovitega dela enostavno ne moremo 
predstavljati. Operativne enote iz teh 
društev so namreč v lanskem letu z nami 
posredovale na kar 428-ih intervencijah.
V Gasilski brigadi Ljubljana se želimo ves 
čas izpopolnjevati in razvijati ter utrjevati 
sodelovanje z drugimi intervencijskimi 
službami. Sodelovali smo že v več 
razvojno-raziskovalnih projektih, v letu 
2019 pa smo podpisali tudi dogovora 
s policijo in Univerzitetnim kliničnim 
centrom Ljubljana. Izvedli smo več 
skupnih aktivnosti, kot so vaje, posveti in 
predavanja.
Kot pomembno novost moramo omeniti 
gasilski ključ. Gre za poseben ključ, 
nameščen pri pomembnih objektih, ki 
omogoča hitrejše posredovanje in tako 
manj gmotne škode. Z gasilskim ključem 
je trenutno opremljenih že 46 ljubljanskih 
vrtcev.
Ob tej priliki vsem Ljubljančankam in 
Ljubljančanom ter obiskovalcem Ljubljane 
obljubljamo, da bomo še naprej delovali 
tako, kot nam narekujejo naše vrednote in 
poslanstvo, tako da bo mesto, tudi z našo 
pomočjo, še vedno eno najvarnejših mest 
na svetu. 

Gasilci v Ljubljani smo  
vedno pripravljeni na pomoč!
Robert Okorn, Gasilska brigada Ljubljana, foto: Sandi Zajc in arhiv GBL

Mestna občina Ljubljana ima organizirano učinkovito javno gasilsko 
službo, ki je vzor drugim v Sloveniji in v tujini. 

“ Neprestano 
se strokovno 

pripravljamo na naloge, ki 
nas čakajo.

Leto 2019 Gasilske 
brigade Ljubljana  
v številkah
•  V letu 2019 je bilo skupno število 

intervencij za 1,4 % manjše kot leto 
prej. 

•  Zabeležili so kar 1981 urgentnih 
dogodkov, kar je več kot 5 na dan!

•  634-krat je bil vzrok intervencije požar,

•  tehnično pomoč so nudili 761-krat,

•  322-krat je šlo za prometno nezgodo,

•  potencialne nevarnosti so odstranjevali 
113-krat,

•  89-krat so posredovali ob nesrečah z 
nevarnimi snovmi,

•  48-krat reševali živali in  14-krat 
posredovali pri reševanju ob nesrečah na 
vodi.

•  Poleg tega so opravili še 20 preventivnih 
pregledov ter 12 obsežnih vaj. 

•  Skupno število posredovanj v letu 2019: 
2013.

•  Na 428-ih intervencijah so z njimi 
sodelovale operativne enote iz 
ljubljanskih prostovoljnih gasilskih 
društev.Pri požaru v neposredni bližini industrijske cone Stegne je šlo za zahtevno posredovanje, pri katerem je sodelovalo kar 168 

gasilcev, dogodek pa je bil tudi v medijih zelo izpostavljen.
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Portreti znanih ljubljanskih fac

»Od nekdaj me je zanimala 
umetnost,« pojasni dr. 
Barbara Jaki, svetovljanka, 
ki govori pet jezikov. 

»Zato sem med študijem veliko hodila v 
Kinoteko, po razstavah … Ampak vsak 
četrtek zvečer sem na predavanje dr. 
Höflerja prišla s potovalko, da bi ob 22:25 
ujela Niš ekspres proti Novemu mestu.«

Ljubljana ji je počasi zlezla pod kožo. 
»Nisem in nisem se mogla navaditi 
mestnega prometa!« Toda ko ji je takratna 
ravnateljica Narodne galerije leta 1987, 
takoj po zaključku študija umetnostne 
zgodovine, ponudila delo v fototeki, ga 
je sprejela, in kmalu zatem se je primeril 
še zakon, otrok, gnezdo … »Natančno se 
spomnim trenutka, ko sem se vračala z 
nekega potovanja in sem si na Karlovškem 
mostu rekla, no, pa si doma. Presenečeno 
sem se zavedela, da je Ljubljana postala 
moj dom.« 

A z mestnim avtobusom ima še vedno 
težave. »Saj sploh nimam mesečne 
vozovnice,« se nasmeji, »povsod grem 
peš ali s kolesom.« In prav odmerjenost 
koraka ji pomeni veliko. »Spominjam se 
tistih zapolnjenih parkirnih prostorov na 
Trgu republike, pred SAZU-jem, v parku 
Zvezda … Večina si danes najbrž sploh ne 
predstavlja, da bi čez Tromostovje vozili 
avtomobili.«

»To se mi zdi enormna pridobitev. Ljubljana 
je doživela neverjetno transformacijo! Vse 
te tlakovane ulice, kolesarske steze, urbano 
pohištvo, avtobusne postaje, smetnjaki, 
označbe … Kar dela prof. Koželj kot mestni 
urbanist, to so veličastne poteze, ki so 
spremenile Ljubljano v prelepo mesto!« A 
moramo ga čuvati, doda, da nam poplava 
oglasnih panojev ne spači prostora in 
komunikacije.

Kar še naredi življenje žlahtno, so zelene 
površine, meni Jakijeva. »Pa dobro vodo 
imamo, precej bolj čist zrak, kot je bil … To 
so sijajne stvari, ki so dvignile kakovost 
življenja! Veliko potujem, in kadarkoli se 
vrnem domov, se ne morem načuditi, kako 
čista je Ljubljana. To je zelo fajn občutek!« 

Kam pa najraje zaide, razen na sladoled v 
Vigò? »Na Rožnik!« izstreli nasmejano. »Da 
si v nekaj minutah v gozdu, v naravi – to 
je strašna sreča! Tam še skrbi postanejo 
manjše.« Nič čudnega, da nama pogled 
skozi okno njene pisarne uhaja čez cesto 
– na začetek Lattermanovega drevoreda, 
kjer je nekoč stal Jakopičev paviljon. 
V park, poln kiparskih stvaritev, med 
zelenilo in zgodbe, ki so jih tamkaj zasejali 
prenekateri mojstri.
»V Ljubljani je tega veliko,« začne 
naštevati. »Plečnika, hvala bogu, 
srečamo skorajda na vsakem koraku, 
to je ena lepših stvari v mestu.« Toda 
mesto prežema še duh prenekaterega 
ustvarjalca. »Prav gotovo je med njimi 

Ivana Kobilca, Ljubljančanka, prva 
umetnica, ki je v mestu organizirala 
samostojno razstavo. Pa seveda Jakopič, 
on nam je veliko zapustil. Da ne omenjam 
vseh kiparskih umetnin – Begića, Brdarja, 
Tršarja ali Pirnata, krasnih primerov 
sodobne arhitekture … To je res sijajno!«

Da bodo na njihovih ramenih stale nove 
generacije, že tretji mandat skrbi tudi v 
vlogi direktorice enega izmed oporišč 
naše nacionalne identitete. Še več, je 
dejala njena kolegica iz Muzeja za novejšo 
zgodovino: če je v zadnjih letih kaj 
poenotilo Slovence, so to skoki v Planici 
in Narodna galerija. »Vedno sem se 
zavedala, da moramo to, kar smo dobili 
od predhodnikov, oplemeniteno zapustiti 
zanamcem.« Pa najsi bo to temeljita 
prenova stavbe (v roku, brez škandalov 
in aneksov), hramba Robbovega 
vodnjaka, nova pridobitev del Zorana 
Mušiča, donacije Metke Kraševec, pisma 
Ivane Kobilce … »Kar delamo, se zrcali v 
javnosti, in to da človeku dober občutek.«

Lora Power, foto: Miha Fras

Njeni prvi spomini na Ljubljano 
segajo v gimnazijska leta, ko sta 
se s sestro iz Novega mesta v 
prestolnico vozili z avtobusom, 
a prav daleč od glavne postaje 
nista prišli. Njun El Dorado, pravi 
direktorica Narodne galerije, je bila 
knjigarna Ars na vrhu Miklošičeve, 
kjer so bili založeni z umetnostno-
zgodovinsko literaturo. 

Presenečeno sem se zavedela, da je Ljubljana postala moj dom.

Ljubljančanka: dr. Barbara Jaki
Strašna sreča
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Ljubljanski znanstveniki

Znanost je bila v preteklosti 
neločljivo prepletena z verskimi 
dogmami, filozofskimi 
vprašanji, umetniško 

navdahnjenostjo in mitološkim svetom, ki 
naj bi razkrivali poti do resnice. Svet kot 
tak je bil na začetku enoten, nedeljiv ter 
prežet z naravnimi in božanskimi silami. 
Ljubljana je bila predvsem trgovsko, 
upravno in kasneje tudi cerkveno 
središče, a se je do danes uveljavila 
tudi kot mesto znanosti. V mestu so 
se rojevali, šolali in delovali številni 
učenjaki, raziskovalci in izobraženci, 
med katerimi so bili mnogi do 18. stoletja 
polihistorji ali politehniki, saj so se 
ukvarjali z več področji. V zakladnico 
človeškega znanja in zgodovine znanosti 
so prispevali mnogi ljubljanski astronomi, 
matematiki, naravoslovci, zgodovinarji, 
inženirji, potopisci, zdravniki, duhovniki 
in drugi strokovnjaki.

Zazrti v nebo in prihodnost
Prvi astronom, ki ga lahko zasledimo 
v zgodovini Ljubljane, naj bi bil Janez 
Lezicij (lat. Lezicius; 1242–?), ki se je po 
končanem študiju na bližnjih univerzah 

v Padovi, Vicenzi in Trevisu ustalil v 
Ljubljani ter deloval kot astronom in 
zvezdni tolmač (astrolog) v času vladanja 
koroškega in kranjskega deželnega 
vojvoda Ulrika III. Spanheimskega 
(1256–1269). Po pisanju Valvasorja je 
prerokoval prihodnost in se uvrščal 
med najbolj izobražene in najodličnejše 
meščane Ljubljane 13. stoletja. Tri stoletja 
kasneje je ljubljanski meščan Jakob 
Strauss (1533–1590), zdravnik in profesor 
naravoslovja (fizike) na Dunaju, leta 1577 
opazoval pojav kometa in ga opisal ter 
razložil v knjigi, ki je še isto leto izšla pri 
ljubljanskem tiskarju Mandelcu. V njej 
je skiciral in na astrološki način opisal 
najsvetlejši komet 16. stoletja. Izmeril 
je lego kometa in ocenil oddaljenost 
od Zemlje. Njegova teza, da gre za 
vesoljsko telo, je bila za tedanji čas 
izredno napredna. Kot astronom je več 
let izdajal koledarje in almanahe, ki so 
vsebovali prerokovanja iz medsebojne 
lege nebesnih teles, dolgoročne 
vremenske napovedi in svarila pred 
raznimi nesrečami, boleznimi, potresi in 
vojnami. Ljubljanski astronom Benedikt 
Ferretti (1655–ok. 1730) je postavil prvo 

znano zvezdarno na Kranjskem, in sicer 
v Tivoliju pod Turnom, kamor je zahajal 
s člani Academie operosorum. Leta 1681 
se je v Ljubljani rodil Franc Breckerfeld, 
jezuit, matematik, teolog in latinist, ki 
je deloval kot astronom na kraljevski 
zvezdarni v Cluju (Romunija).

Ljubljančan na kitajskem 
cesarskem dvoru
Tudi izjemen astronom svetovnega 
slovesa Ferdinand Avguštin pl. 
Hallerstein (1703–1774) se je rodil v 
Ljubljani. Po končanem ljubljanskem 
jezuitskem kolegiju je nadaljeval študij 
matematike in astronomije v Gradcu 
in na Dunaju. Leta 1739 je kot jezuit 
prišel v Peking. Sodeloval je pri pripravi 
velikega atlasa Kitajske in iz davčnih listin 
izračunal število prebivalcev cesarstva: 
198.213.713. Njegova izjemna poklicna 
pot ga je vodila od dvornega astronoma, 
vodje cesarjevega matematičnega 
oddelka z astronomijo do mandarina. 
Hallerstein je izdelal zvezdni opazovalnik 
(ekvatorialno obročasto kroglo), kar je 
veljalo za izjemen znanstveni dosežek; 
ta naprava bo v obliki spomenika v 

Najstarejši ljubljanski 
raziskovalci in znanstveniki
dr. David Petelin

Znanost je v najširšem 
spektru tesno povezana 
s prirojeno človeško 
radovednostjo, željo po 
logičnem in sistematičnem 
razumevanju zunanjega 
materialnega in 
nesnovnega sveta kot tudi 
notranjega človekovega 
bistva. Sodobna znanost se 
je rodila v večtisočletnem 
procesu z opazovanjem 
narave, opisovanjem 
raznovrstnih pojavov, z 
raziskovanjem neznanega, 
merjenjem rezultatov, 
preizkušanjem zakonitosti, 
s sistematičnimi razlagami 
ter seveda z izmenjavo 
informacij med učenjaki.

Foto: Project Guttenberg

V alkimijskih laboratorijih so se posvečali iskanju kamna modrosti, danes pa alkimija velja za predhodnico sodobne kemije.
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Ljubljanski znanstveniki

prihodnje krasila ljubljansko Grudnovo 
nabrežje. Hallerstein, s kitajskim imenom 
Liu Songling, je opazoval zvezde, 
komete, planete in satelite, Sončeve in 
Lunine mrke, organiziral astronomske 
meritve v krajih cesarstva ter opazovanja 
redno opisoval v različnih evropskih 
znanstvenih revijah.

Ljubljanski humanisti in 
renesančni misleci
Zaradi pomanjkanja primernih šol v 
Ljubljani je večina plemiških, meščanskih 
in kmečkih otrok hodila študirat na Dunaj 
ter na italijanske (Padova, Bologna) in 
nemške univerze, kjer so se uveljavili 
kot izobraženci, profesorji, dekani in 
celo rektorji (npr. Ljubljančan Ulrik 
Steidler v Leipzigu 1540). Humanistična 
izobrazba je veljala za vstopnico za službe 
v vse večji državni upravi. Zametek 
humanizma v Ljubljani je povezan 
z ustanovitvijo škofije leta 1461 in 
njenim drugim škofom Krištofom pl. 
Ravbarjem (1466–1536), ki je bil pravi 
renesančni človek, diplomat, v Italiji 
izobraženi humanist, mecen, vojaški 
strateg, knezoškof in deželni glavar 
Kranjske. Bil je tudi doktor obojega prava 
in odličen retorik, njegov škofijski dvor s 
knjižnico (ki jo je podedoval od prvega 
škofa Lamberga in tudi obogatil) pa 
štejemo za pravo ljubljansko humanistično 
središče. Njegov osebni in uradni tajnik je 
bil sošolec in prijatelj Avguštin Prug(e) l 
Tyfernus, ki se je uveljavil kot zbiralec 
antičnih napisov in je stalno spremljal 
škofa na potovanjih po Italiji, nemških in 
slovenskih deželah ter na diplomatskih 
misijah. Po uničujočem potresu leta 
1511 je škofu na novo pozidal škofijski 
dvorec in njegovo rezidenco v Gornjem 
Gradu. Dvorec je postavil tudi prvemu 
dunajskemu škofu, Ljubljančanu Juriju 
Slatkonji, pomembnemu dvornemu 
glasbeniku. Med ljubljanske renesančne 
arhitekte štejemo tudi Petra Bezlaja (umrl 
med 1515 in 1527), avtorja ljubljanske 
mestne hiše iz leta 1484 in cerkve sv. 
Jude in Tadeja na Viču, kjer je ohranjen 
zvezdasto obokan prezbiterij s sklepnikom 
z njegovim mojstrskim znakom. Spisal 
je tudi prvi arhitekturni traktat na 
Slovenskem Studium architecturae 
civilis. V humanistični krog stopa tudi 
protestant Primož Trubar (med 1507 
in 1509–1586), ki je z literarnim opusom 
začetnik slovenske znanstvene, strokovne 
in poljudne književnosti. V tem času je 
na tujem deloval prvi znani ljubljanski 
zgodovinar Peter Stern, ki se je kot 
»latinski vojni sekretar« cesarja Ferdinanda 
udeležil obrambe Dunaja pred turškim 
obleganjem.

Kamen modrosti in ezoterika
Poleg novega duhovnega gibanja, ki 
je v ospredje zanimanja postavljalo 

človeka in slavljenje antičnih idealov, 
se je ob izteku srednjega veka z 
znanostjo prepletala alkimija. Tej vedi 
se je vdajalo meščanstvo in plemstvo, 
medtem ko je bilo čarovništvo v 
domeni preprostega ljudstva. Tudi 
Habsburžani (Maksimilijan, Rudolf 
II.) so se na dvoru obdali z alkimisti, 
ki so opravljali funkcije astronomov, 
astrologov ali zdravnikov. Vse od 
antike je imela ezoterika sloves 
skrivnega znanja, dostopnega eliti 
in povezanega s prakso različnih 
religioznih prvin, ki vsebujejo 
odrešilno znanje. Pri nastajanju 
moderne znanosti sta imeli izjemno 
vlogo magija in okultna filozofija, 
še v 16. stoletju tesno povezani z 
religijo, filozofijo, matematiko, glasbo 
in medicino. Alkimisti so izhajali iz 
načela, da je vse v naravi živo, in iz 
naukov egipčanskega filozofa Hermesa 
Trismegista. Verjeli so, da v naravi 
obstaja t. i. kamen modrih, ki pomaga 
neplemenite kovine spreminjati v 
zlato, človeka pa v podobnem procesu 
duhovno razsvetliti.

Ljubljanski alkimisti
Z alkimijo se je v 16. stoletju 
ukvarjal Janez Krstnik Seebach, 
sin ljubljanskega škofa. Ohranjeni 
so računi ljubljanskega trgovca 
Roringerja, ki mu je v letih 1566–67 
priskrbel veliko steklenih posod per 
alchimistiche wasser, žvepla, vitriola, 
solitra in galuna. Alkimija je služila 
tudi vojnim potrebam. 20. septembra 
1596 je Gregor Corissa iz Ljubljane 

nadvojvodi Ferdinandu in vicedomu 
poslal dopis na treh straneh o izumu 
ognjene krogle Joachima Turekha, 
ki je bil verjetno prav tako Ljubljančan. 
Ognjena krogla naj bi bila nekakšna 
tempirana bomba: uporabiti naj bi se jo 
dalo na sto miljah razdalje, nastaviti pa 
tako, da bi se sprožila šele po 24-ih urah.

Od psihologije do zdravilne 
mineralne vode
Z alkimijo je bil povezan David 
Verbec (lat. Verbezius; 1577–1644), v 
ljubljanski lekarniški družini rojeni 
zdravnik in renesančni mislec. Med 
njegovimi deli izstopajo razprave iz 
kemiatrije (tj. alkimije, uporabljene v 
medicinske namene), poleg številnih 

spisov pa je napisal tudi naše prvo 
psihološko delo z naslovom Razprava 
o temperamentih (lat. Disputatio de 
temperamentis) iz leta 1598. Nastopal 
je proti mazaštvu v medicini in se 
posvečal raziskovanju kuge. Pisal je 
o vzrokih za nastanek, simptomatiki 
in kliničnih oblikah, poteku 
bolezni oz. epidemij in razpravljal o 
bolezenskem »semenu«, ki prihaja od 
zunaj ali pa je že v telesu. Bil je osebni 
zdravnik württemberškega vojvode. 
Njegov mlajši sorodnik deželni 
fizik v Ljubljani Janez Krstnik pl. 
Verbec (1633–1675) naj bi uspešno 
pozdravil grofa Zrinjskega z vodo iz 
Rogaške Slatine.
V bližini Ljubljane, na gradu Strmol, 
kjer je po pisanju Valvasorja ob 
prazničnih večerih strašilo, je bila 
alkimija 200 let središče zanimanja 
njihovih lastnikov. Lastnik gradu 
Ljubljančan Konrad baron Ruess 
pl. Ruessenstein, ki je skupaj z ženo 
dal med letoma 1646 in 1660 postaviti 
frančiškansko cerkev v Ljubljani, je 
bil navdušen alkimist, s pomočjo 
opazovanja naravnih pojavov pa 
je celo odkril zlato žilo na svojem 
posestvu. Dvorec Strmol je imel v 
fevdu tudi najznamenitejši alkimist 
na Kranjskem Janez Friderik pl. 
Rain, ki je leta 1680 v Ljubljani izdal 
publikacijo o kamnu filozofov. O 
alkimiji so pisali vsi, celo oče moderne 
fizike Isaac Newton, nad okultizmom je 
bil očaran tudi racionalist in matematik 
René Descartes. Danes velja alkimija 
za predhodnico kemije, deloma 

medicine in farmacije pa tudi botanike, 
mineralogije in metalurgije, ki so se 
kot znanstvene discipline diferencirale 
proti koncu 18. stoletja.

Ljubljanski homo universalis 
Janez Vajkard Valvasor
Osrednje mesto v ljubljanski znanstveni 
zgodovini zaseda Janez Vajkard 
Valvasor (1641–1693) homo universalis, 
avtor monumentalne Slave vojvodine 
Kranjske. Bil je izjemen etnograf, 
geograf, zgodovinar, naravoslovec, risar 
in zbiratelj. Nad poročilom o delovanju 
Cerkniškega jezera, ki so ga objavili 
v eni prvih znanstvenih revij, so bili 
angleški znanstveniki tako navdušeni, 
da so ga izvolili za člana eminentne 

“ V zakladnico človeškega znanja so prispevali mnogi 
ljubljanski astronomi, matematiki, naravoslovci, zgodovinarji, 

inženirji, potopisci, zdravniki, duhovniki in drugi strokovnjaki.
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Kraljeve družbe. Imel je vsestranske 
talente in številna zanimanja, seznanil 
pa se je tudi z največjo fizikalno 
zagato svojega časa, vakuumsko 
črpalko. S preučevanjem lastnosti 
novih materialov je iznašel postopek 
za ulivanje tankostenskih kipov, ki ga 
je uporabil za Marijin kip na stebru 
pred jezuitsko cerkvijo sv. Jakoba. 
Svojo iznajdbo je opisal in narisal v 
vodilni londonski in leipziški reviji, s 
tem pa velja za prvega mednarodno 
priznanega izumitelja iz naših krajev.

Znanstvena revolucija 18. stoletja
Na prelomu v 18. stoletje se je 
polagoma uveljavljala moderna 
znanstvena metoda z eksperimenti kot 
preizkusi veljavnosti hipotez oziroma 
teorij (Galileo Galilei). Na univerzah 
sta kraljevala Platon in Aristotel, zato 
je dolgo trajalo, da se je revolucija, ki 
jo je v astronomiji izpeljal Kopernik 
(heliocentrični sistem), prijela. Šele z 
razsvetljenstvom je prišlo do obračuna 
z raznimi oblikami praznoverja 
in iracionalizma. Vera v znanost 

(scientizem) je v zadnjih 200 letih 
napredovala tudi do prepričanja, ki 
nekritično poveličuje moč znanosti in 
priznava znanost za edino mogočo pot 
do vedenja, znanstveno resnico pa kot 
edino legitimno.

Zdravniki, kirurgi, veterinarji 
in homeopati
V Ljubljani je deloval znameniti 
zdravnik Marko Gerbec (lat. 
Gerbezius; 1658–1718), ki velja za 
enega od utemeljiteljev moderne 
medicine. Kot deželni fizik je z 
opazovanjem bolnikov in beleženjem 
njihovega zdravstvenega stanja 
med prvimi opisal hudo motnjo 
srčnega ritma, ki lahko povzroči 
nezavest in tudi smrt. V novem duhu 
znanosti je zagovarjal empirično 
izkušnjo, zdravstveno preventivo, 
pričal o škodljivosti alkoholizma 
in priporočal termalno zdravljenje. 
Kot prvi je klinično opisal pegavico 
in smernice njene terapije. Postal je 
član dunajske Academiae Naturae 
Curiosorum, kot edini Kranjec pa je 
upodobljen v Dvorani štiridesetih 
na padovski medicinski fakulteti. 
Bil je med ustanovitelji Academie 
operosorum Labacensis, ki se je v 
primerjavi z jezuitskim kolegijem, 
kjer je sicer delovalo nemalo odličnih 

profesorjev, znanstveno bolj uveljavila 
(zgodovina, ekonomija, numizmatika, 
medicina in politične vede). Po 
zaslugi operozov je nastala prva javna 
znanstvena knjižnica v Ljubljani, barok 
pa osrednji mestni umetnostni slog. 

Iz ljubljanske rodbine je izšel zdravnik 
in kirurg Vincenc Kern (1760–1829), 
ki je v evropsko operacijsko prakso 
uvajal revolucionarne izboljšave 
(razkuževanje, celjenje z odprtim 
zdravljenjem). Leta 1797 je bil 
imenovan za profesorja kirurgije in 
porodništva na ljubljanskem liceju in 
v mesto vpeljal cepljenje proti črnim 
kozam. Kasneje je postal vodilni 
kirurg na Dunaju in osebni zdravnik 
cesarja Franca I. V Ljubljani je deloval 
stanovski fizik Friedrich Baronio in 
Rosenthall (?–1784), ki se je ukvarjal 
s homeopatijo, zdravnik Jožef Ignacij 
Fanton de Brunn (1754–1795) pa velja 
za avtorja prvega veterinarskega spisa 
v slovenščini, izdanega v Ljubljani leta 
1784 (Bukuvze od shvinskih bolesni sa 
kmeteshke ludy, prevod knjige Johanna 
Gottlieba Wolsteina).

Vodilni inženirji in 
brodarji v monarhiji
Jezuit Gabriel Gruber (1740–1805) se 
je proslavil kot izjemen znanstvenik, 
naravoslovec, glasbenik, risar, 
šolnik, matematik, kemik, arhitekt 
in inženir. Na podlagi opazovanj in 
eksperimentiranj je pisal o številnih 
naravoslovnih znanostih. Gradil 
je obvozni rečni kanal (Gruberjev 
prekop) z namenom izsuševanja 
Ljubljanskega barja (največji takratni 
projekt v cesarstvu) in postavil 
poznobaročno stavbo na mestu 
pogorelega jezuitskega kolegija, 
v kateri je vodil šolo za mehaniko 
in hidravliko ter poučeval tudi 
inženirske vede, gradbeništvo in 
ladjedelništvo. Kot eden vodilnih 
raziskovalcev habsburške monarhije se 
je ukvarjal tudi z vakuumsko tehniko, 
kristalizacijo ledu, kot prvi na svetu 
pa je v laboratoriju raziskoval totalni 
odboj na meji med segretim in hladnim 
zrakom. Tudi njegova brodarska šola 
je bila edina te vrste v monarhiji. V 
sredini 18. stoletja se je v Ljubljani 
rodil Jožef Šemerl (1754–1844), 
veliki načrtovalec cestnih in rečnih 
povezav. Po jezuitskem kolegiju je 
študiral gradnjo rečnih prekopov na 
Nizozemskem in v Porenju, nato pa 
služboval v Ljubljani v krogu mladih 

inženirjev kot direktor, inšpektor in 
član komisij. Po odhodu Gruberja 
je vodil obrtno šolo. Izvajal je 
cestne gradnje po Kranjskem, urejal 
Ljubljanico in sanjal o rečni povezavi 
med Jadranom in Dunajem.

Ljubljansko razsvetljenstvo 
in slovenski narodni vzpon
Žiga Zois baron Edelstein 
(1747–1819, ilustracija na desni 
strani) je osrednja mecenska in 
mentorska osebnost slovenskega 
razsvetljenstva. Svoj čas najbogatejši 
človek na Kranjskem, plemič in 
svetovljan, raziskovalec naravoslovja 
in mineralog, poliglot in jezikoslovec, 
prostozidar, intelektualec ter 
predvsem mecen. Med svoje člane 
ga je sprejelo več tujih znanstvenih 
in literarnih družb, dopisoval si je z 
vodilnimi evropskimi znanstveniki, 
imel pa je tudi široko mrežo znancev 
v visokih aristokratskih krogih. Zois 
je razvil osebno zavest o pripadnosti 
slovenstvu in po vzoru Pohlina 
(Kraynska grammatika, 1768) v svoji 
palači na ljubljanskem Bregu zasnoval 
svojevrsten intelektualni krožek, ki 
je združeval kranjske razsvetljence. V 
baronovi palači na Bregu je domovala 
znamenita knjižnica z največjo 
znanstveno mineraloško zbirko ter 
s 7000 rokopisnimi in knjižnimi deli 
v nemškem, francoskem, angleškem, 
latinskem, slovenskem in italijanskem 
jeziku. Iz njegovega kroga je izšel 
slavist Jernej Kopitar (1780–1844), 
ki je leta 1809 izdal v Ljubljani prvo 
znanstveno slovnico slovenskega 
jezika, napisano v nemščini. 

Prvi slovenski dramatik Anton Tomaž 
Linhart (1756–1795), ki je večino 
svojega življenja preživel v Ljubljani, je 
tudi začetnik slovenskega znanstvenega 
zgodovinopisja. Med razsvetljence 
evropskega kova sodi pravnik in 
filozof Franc Samuel Karpe (1747–
1806), ki ga je kot osirotelega 
ljubljanskega meščanskega dečka pod 
svoje okrilje vzel grof Lichtenberg in 
poskrbel za njegovo odlično izobrazbo. 
Postal je univerzitetni profesor (v 
Olomucu, Brnu in na Dunaju) in rektor. 
Ukvarjal se je s filozofijo prava, prekinil 
s srednjeveško sholastiko in razvil 
svojevrstno razsvetljensko eklektično 
filozofijo po zgledu Kanta, Locka in 
Leibniza ter zagovarjal empirizem in 
racionalnost.

Slovenščina postane jezik znanosti
Vse do 18. stoletja je na univerzah, 
znanstvenih razpravah in v 
akademskih krogih vladala latinščina, 
zlagoma pa tudi nemščina. Avtorji 
prvih strokovnih (zlasti naravoslovnih 

“ Hallerstein je izdelal zvezdni opazovalnik in ta naprava bo 
kot spomenik kmalu krasila Grudnovo nabrežje.
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Ljubljanski znanstveniki

Kaj znanstveniKom in razisKovalcem pomeni ljubljana in življenje v glavnem mestu

Kadar pomislim 
na Ljubljano, 
pomislim na dom, 
na sončne vzhode 
in zahode v Alpah, 
ki jih vidim s 
kuhinjskega okna; 
pomislim na to, 
da je to mesto od 
ljudi in za ljudi. 
Spomnim se, ko 
sem kot študentka 
iz Srbije prvič 
prišla v Ljubljano, 
kako sem na 
Kongresnem trgu 
gledala praznične 
lučke (ki niso bile 
tiste barvaste, 
ready-made), 
osvetljeni grad (ki 
je bil videti, kot 
da lebdi v zraku) 
in okrase, ki so 
jih naredili otroci 
z ljubljanskih šol, 
in pomislila: to je 
mesto, v katerem bi 
lahko živela – niti 
sanjalo se mi ni, da 
se bo to nekaj let 
kasneje dejansko 
zgodilo.

dr. Jovana Mihajlović 
Trbovc, ZRC SAZU

Ljubljana me 
spomni na sladoled 
iz slaščičarne 
Zmaj v poznih 
osemdesetih v 
starem mestu in 
na sanitizacijo 
mestnega jedra v 
zadnjih letih. Šele 
v zadnjem času 
pa sem spoznal, 
da je Ljubljana 
precej glasna 
in neprijazna 
do kognitivno 
drugačnih 
ljudi, zlasti v 
prednovoletnem 
času; vseprisotna 
je bučna glasba 
in prireditve 
so pogosto po 
nepotrebnem 
pretirano 
ozvočene. Ob tem 
sem vedno znova 
presenečen, kako 
neučinkovito je 
mesto povezano z 
obmestnimi naselji 
z javnim prevozom, 
ki je dejansko 
neuporaben.

dr. Martin Pogačar, ZRC 
SAZU

Prestolnica Slovenije 
je postala zelo 
lepa, urejena, čista, 
polna obiskovalcev 
in turistov. V času 
mojega študija je 
bila bolj zapuščeno 
in turobno mesto. 
Zdaj je to zeleno 
mesto, ki ima veliko 
parkov in urejenih 
javnih površin. 
Všeč mi je zaprt 
javni trg in možnost 
za sprehode, 
doživljanje, 
občutenje mesta. 
Izboljšala se je 
tudi kulinarična 
ponudba, ki je 
svetovljanska, pa 
vendar ponuja 
tudi kulinariko 
slovenskih pokrajin 
in regij. V Ljubljano 
največkrat pridem 
zaradi službenih 
obveznosti, zjutraj 
me sicer razžalostijo 
prometni zamaški 
in zastoji, vendar si 
želim, da bi v mesto 
večkrat prišla tudi z 
družino.

dr. Jasna Fakin Bajec, 
ZRC SAZU

Mesto, ki je 
sčasoma postalo 
moje, vseeno 
doživljam z nekaj 
distance. Je odprto 
mesto, mogoče 
bolj, kot se zaveda; 
je mesto polno 
različnih plati, 
zgodovin, jezikov, 
zgodb, ki so skrite 
pod olikanimi 
fasadami in 
urejenimi ulicami, 
in so tu, jih slišiš in 
vidiš, samo če želiš; 
mesto, ki ga moja 
otroka obožujeta 
(in res mislita, da je 
najlepše na svetu), 
kar je predmet 
neskončnih 
družinskih hecov.

dr. Tanja Petrović,  
ZRC SAZU

Urejena je. Kot 
škatlica z bonboni, 
kar včasih 
povzroča rahlo 
frustracijo. Preveva 
me nostalgija 
za časom, ko so 
avtobusi vozili 
po Prešercu, ko 

je bila Makalonca 
ob Ljubljanici, kjer 
se je kadilo travo 
in bralo literarne 
časopise, in žalost, 
ker so danes v 
središču mesta 
prostori poenoteni. 
Obenem občutim 
zadovoljstvo, ker 
je v mestnem 
jedru toliko ljudi, 
najpogosteje 
turistov. Uživam v 
zelenju, parkih in 
javnih površinah, 
ki jih razvajeno 
jemljemo za 
samoumevne. 

dr. Iva Kosmos, ZRC 
SAZU

Poseben čar 
vidim v soobstoju 
zaprašene 
provincialnosti 
in odlične 
alternativne in 
eksperimentalne 
kulture, ki sta 
pogosto združeni 
v isti skupnosti, v 
istih prostorih.

Teja Komel, ZRC SAZU

Mir, zelenje, 
počasna hoja, 
odsotnost ljudi 
in zvokov zvečer. 
Pravo nasprotje 
zvoka tramvaja 
pod oknom, 
nasprotje vsemu, 
česar sem bila 
navajena. Enkrat 
se mesto pokaže 
kot popolnoma 
nepoznan svet, 
drugi dan se zdi 
kot dom ali kot 
da sem nekoč 
davno tukaj že 
bila. Tu vzniknejo 
zgodbe dedka 
in staršev o tem, 
kako so prihajali 
v Slovenijo, na 
kosilo v Ljubljano 
pa v majhno hišico 
na Bledu, ko sem 
bila še dojenček … 
njihove slovenske 
besede, ki po 
mojem sploh ne 
obstajajo …

Ksenija Pejović Bogetić, 
ZRC SAZU

Za mnenje o življenju 
v Ljubljani je svoje 
sodelavce povprašal dr. 
Oto Luthar.

del) v slovenščini so se srečevali z 
jezikovnimi težavami, saj so morali 
izoblikovati ustrezno izrazoslovje 
(kmetijski priročniki). V Ljubljani 
je bil leta 1831 ustanovljen Deželni 
muzej (poudarjeno naravoslovje), z 
znanstvenim delom pa so se do sredine 
19. stoletja organizirano ukvarjali 
le v zgodovinskih društvih. Leta 
1864 je bilo ustanovljeno slovensko 
znanstveno društvo Slovenska 
matica, ki je imela cilj izdajati 
»znanstvenih kakor občo koristnih 
knjig v slovenskem jeziku«. Za prvo 
sistematično vzpostavitev slovenske 
terminologije kakega strokovnega 
področja velja oblikovanje pravne 
terminologije. 
Leta 1897 je Albin Belar (1864–1939) v 
stavbi Višje realke ustanovil potresno 
opazovalnico, prvo na Slovenskem in 
v Avstro-Ogrski, s katero je Ljubljano 
dvignil na raven pomembnega središča 
svetovne seizmološke znanosti. 
Ukvarjal se je tudi z radiofonijo, 

meteorologijo, varovanjem narave, 
velja pa tudi za idejnega očeta 
Triglavskega narodnega parka. Številni 
ljubljanski in slovenski izobraženci 
so se v zadnjih desetletjih monarhije 
uveljavili kot profesorji in znanstveniki 
na avstrijskih in evropskih univerzah. 
Nekateri so se postopoma odtujili 
slovenskemu poreklu in se prepustili 
vplivom nemško govoreče okolice. 
Med njimi je bil rojeni Ljubljančan, 
zdravnik Friderik Pregl (1869–1930), 
ki je leta 1923 za razvoj organske 
kemijske analize in izboljšavo 
analitskih metod prejel Nobelovo 
nagrado za kemijo. Za dokončno 
uveljavljanje slovenščine kot jezika 
znanosti je bila ključnega pomena 
ustanovitev Univerze v Ljubljani leta 
1919, kjer so se poleg raziskovalcev 
uveljavile številne slovenske 
znanstvenice, mnoge iz Ljubljane.

Friderik Pregl, slovensko-avstrijski zdravnik in kemik ter 
Nobelov nagrajenec
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Med njegovimi knjižnimi deli se 
najdejo tudi knjige za otroke 
in mladino, ki jim tako želi 
približati slovenski jezik. Z 

njim smo se pogovarjali o njegovem delu 
pa tudi o odnosu do jezika.

Inštitut za slovenski jezik Frana 
Ramovša že nekaj let pripravlja 
izbor besede leta. Kako poteka izbor? 
Katera beseda je najbolj zaznamovala 
preteklo leto?
Predloge zbiramo prek temu namenjenega 
poštnega naslova (beseda.leta@zrc-sazu.si) 
pa tudi prek Facebooka in Twitterja. Letos 
smo prejeli skoraj 300 predlogov, kar je res 
veliko. Nato se sestane posebna komisija, 
ki upošteva tudi številčne podatke ter 
z jezikoslovnega in vsebinskega vidika 
presodi, katere od predlaganih besed bi 
lahko prišle v ožji izbor. Zadnji korak je 

spletno glasovanje na podlagi ožjega izbora 
desetih besed. Besedo leta na koncu torej 
izberemo vsi tisti, ki uporabljamo slovenske 
besede. Letos je bila to beseda podnebje.

Hkrati poteka izbor tudi za najbolj 
izvirno novo besedo. Pred leti je to bila 
beseda »drečka«.
Res je, izbira se tudi neologizem leta, novo 
besedo, ki se nam je po oceni jezikoslovcev 
v minulem letu najbolj posrečila. Letos 
je bila to beseda likotisk (tiskanje s 
3D-tiskalnikom). Poleg teh dveh izborov je 

skupnost gluhih in naglušnih letos prvič 
izbrala tudi kretnjo leta. Izglasovali so 
kretnjo ustava, saj se je lani začel postopek 
za upoštevanje slovenskega znakovnega 
jezika tudi v slovenski ustavi. 

Po katerem kriteriju uvrščate nove 
besede v Slovar slovenskega knjižnega 
jezika, zlasti v novi eSSKJ? V njem 
najdemo tudi sleng, vulgarne izraze …
Načeloma je za uvrstitev v slovar bistvena 
pogostnost rabe v besedilih in ustaljenost. 
Bi pa opozoril, da uvrstitev določene 
besede v slovar še ne pomeni, da jo je 
primerno uporabljati v vseh okoliščinah. 
Pri prebiranju slovarja je zato bistveno, 
da si ogledamo oznake ob posamezni 
besedi – slavisti jim rečemo kvalifikatorji. 
Te oznake nam povedo, v kakšnih 
okoliščinah je raba takšne besede običajna. 
Če je beseda z vidika knjižnega jezika 
kakorkoli zaznamovana, nas slovar na to 
opozori. Ne dosežemo enakega učinka, 
če rečemo dekle ali punca. Prav tako ne, 
če rečemo zategadelj ali zato, ali pa oče 
ali foter. In naloga slovarja je, da nas na 
takšne odtenke v rabi opozori. Beseda, ki je 
popolnoma običajna v pogovornem jeziku, 
nas bo v knjižnem jeziku zmotila. Knjižni 
jezik namreč uporabljamo tudi zato, da 
naredimo dober vtis. Tu jezikoslovci 
skušamo pomagati – vsak pa se mora na 
koncu odločati sam.

Vas je uvrstitev katere besede v SSKJ 
presenetila? Imate najljubše besede?
Ne, nobena beseda me ni presenetila, 
ker uvrstitev poteka po povsem merljivih 
kriterijih. Leksikografi načeloma ne smemo 
biti niti izbirčni niti presenečeni. Tudi 
najljubših besed nimam. Vsaka beseda, ki 
jo trenutno obravnava leksikograf, mora 
biti njegova najljubša beseda.

Spletni portal Fran.si, prek katerega 
lahko dostopamo do najrazličnejših 
slovenskih slovarjev, je zasnovan 
interaktivno. Za vsakdanje tujke lahko 
uporabniki sami predlagajo nove 
slovenske ustreznice.
To je v bistvu najbolj sproščen del portala, 
na katerem lahko najdemo zanimive 
predloge, mnogo pa je tudi zgolj šaljivih 
odzivov.

Komu pa je namenjen nastajajoči 
portal Franček? 
Ta portal bo namenjen predvsem 
osnovnošolcem in dijakom. Zamišljen je 
kot nekakšen uvod v rabo slovarjev. Od 
portala Fran se bo razlikoval zlasti v tem, 
da za njegovo uporabo ne bo potrebnega 
nobenega slovaropisnega znanja. To bo 
slovarski portal za tiste, ki šele spoznavajo 
svet besed in dejansko ne razmišljajo o 
tem, da se podatki o pomenu dobijo v SSKJ, 
podatki o sopomenkah v sinonimnem 
slovarju, izvor besed v etimološkem slovarju, 
narečne besede v narečnem slovarju itd. 
Skratka, namen Frančka je, da bi bil dostop 
do najrazličnejših podatkov o besedah zelo 
preprost, poenostavljen in tako vabljiv za 
najmlajše. Predstavitveno različico lahko 
najdete na  www. franček. si. Tako je, s č-jem.

Pri prebiranju delovnih zvezkov za 
prvo triletje osnovne šole sem opazila, 
da se v besedilih že pojavljajo tujke. 
Kako bi na primer sedemletnikom in 
osemletnikom pojasnili, kaj je dan 
reformacije?
Ravno s tem se ukvarjamo pri pripravi 
šolskega slovarja, ki ga vodi Špela Petric 
Žižić. Razlaganje besed najmlajšim je 
posebno in zelo zahtevno področje 
leksikografije, kajti razložiti jim moramo 
s preprostimi besedami, hkrati pa tudi 

Za prihodnost 
slovenščine  
se ne bojim
Intervju z dr. Kozmo Ahačičem
dr. Tanja Pihlar, foto: Miha Fras

Izredni profesor dr. Kozma Ahačič je jezikoslovec, 
leksikograf, literarni zgodovinar, raziskovalec 
in pesnik. Je znanstveni svetnik, predstojnik 
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU ter idejni oče in urednik našega največjega 
spletnega jezikovnega portala Fran.si, ki združuje 
39 slovarjev in slovenističnih jezikovnih virov. Za svoje delo je dobil več uglednih priznanj, leta 2017 je bil razglašen za Delovo osebnost leta.

“ Razmišljanje o jeziku ni 
iskanje napak. 
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definicija ne sme biti preveč suhoparna. 
Zato v šolskem slovarju uporabljamo tako 
imenovane stavčne definicije, besedo jim 
razložimo s celim stavkom, kot bi jo doma 
razložili svojemu otroku. Besedno zvezo 
dan reformacije bi torej razložil kot dan, ko 
praznujemo spomin na čase, ko se je začel 
slovenski knjižni jezik.

Za otroke ste napisali tudi slikanico 
Jezični možje o zgodovini slovenskega 
jezika. Če bi imeli časovni stroj, v 
katero obdobje v preteklosti bi se 
odpravili?
V sedanjosti se čisto dobro počutim. Kar 
zadeva splošni življenjski standard, živimo 
bolje, kot so pred stoletji, tudi informacij je 
več in verjetno bi bilo sodobnemu človeku 
v preteklosti kar nekoliko dolgčas. A če 
bi pri potovanju skozi čas upošteval zgolj 
jezikoslovne vzgibe, bi me najbolj zanimalo 
oditi v 16. stoletje. 

Pa bi se v 16. stoletju še lahko 
sporazumevali z našimi predniki?
Če berete besedilo iz 16. stoletja, ga lahko 
razumete – resda ne vsake besede in tudi 
ne vseh podrobnosti. Vendar bi se vsakdo 
od nas že v nekaj dneh dobro asimiliral, če 
bi se lahko vrnil v preteklost s časovnim 
strojem. Malo težje bi bilo, če bi se vrnili v 
čas pred izoblikovanjem slovenskih narečij, 
torej še nekaj stoletij prej.

Na koncu slikanice Jezični možje ste 
nakazali tudi razvoj slovenščine v 
prihodnosti. V današnjem globalnem 
svetu je angleščina postala univerzalni 
jezik. Je mogoče predvideti, kako bo s 
slovenščino?
Tehnološki razvoj jezika vodi v obratno 
smer. Manjši jeziki bodo z najrazličnejšimi 
prevajalniki znova dobili večjo težo, 
kot jo imajo danes. Zgodovina priča o 
tem, da se svetovnih jezikov sčasoma 
naveličamo, spremenijo se ekonomske in 
z njimi politične razmere. Kljub temu da 
je nehvaležno napovedovati prihodnost 
kateregakoli jezika, se za slovenščino ne 
bojim.

Če se spomnim svojih šolskih let, se 
mi je učenje slovnice vedno zdelo 
zelo suhoparno. Napisali ste kar dve 
slovenski slovnici – Kratkoslovnico 
za osnovno ter Slovnico na kvadrat 
za srednjo šolo in splošno rabo. 
Kako slovnico približati učencem in 
dijakom?
Slovnico jim lahko približamo tako, da jo 
osmislimo v sedanjem času. Ne morem 
sicer trditi, da je učenje pravil nekaj najbolj 
zabavnega na svetu, vendar je jezik sestavni 
del našega življenja: ko spoznavamo svoj 
jezik in smo sposobni razmišljati o tem, 
kako govorimo, pravzaprav spoznavamo 
tudi sami sebe in svoj način mišljenja. Ko 
spoznavamo slovnico svojega jezika, si 

naredimo tudi zelo dober okvir za lažje 
spoznavanje in prepoznavanje vseh ostalih 
jezikov. Slovnica je prav zato na pozitiven 
in negativen način vznemirjala ljudi že od 
nekdaj. V zavesti starejših je slovnica še 
vedno osovražena, ker smo se učili preveč 
podrobnih klasifikacij. Mlajše generacije pa 
so imele premalo strukturiran pouk jezika, 
ki ni ločeval bolj in manj pomembnega, kar 
jim je oteževalo, da bi se počutili v jeziku res 
doma.

Katere najbolj tipične slovnične napake 
delamo Slovenci?
Temeljna napaka, ki spremlja naš odnos 
do jezika, je, da ko želimo razmišljati o 
jeziku, najprej pomislimo na napake. 
Vendar razmišljanje o jeziku ni iskanje 
napak, ampak bi moralo biti opazovanje 
tega, kaj z jezikom počnemo, predvsem 
pa zavedanje o tem, zakaj to počnemo, 
kakšen je naš cilj. Morali bi težiti za tem, da 

bi bili sposobni uporabljati jezik tako, kot to 
zahteva določena situacija, in narediti z njim 
dober vtis v zelo različnih okoliščinah. To 
so znanja, ki so bistvena zlasti v naši dobi, 
ko zelo veliko pišemo v različnih zvrsteh 
jezika, od knjižnega jezika do na primer 
pogovorne ljubljanščine. Konec koncev se 
moramo naučiti uporabljati tudi emodžije v 
SMS-ih.

Nam lahko kaj poveste o ljubljanskem 
narečju? Kako pogosto se še uporablja?
Res je, da se v Ljubljani še vedno goji 
ljubljanski mestni govor, vendar je zaradi 
pritoka študentov, dnevnih službenih 
migrantov in najrazličnejših obiskovalcev 
mesto tako rekoč postalo Slovenija v malem. 
Zasledimo lahko mešanico pogovornih 
jezikov, ki je v večjih mestih nekaj 
samoumevnega in ki jo nadomeščamo s 
standardiziranim pogovornim jezikom, 
ki bi mu težko rekli ljubljanščina. O tem 
je zanimivo knjigo napisala kolegica Maja 
Bitenc (Z jezikom na poti med Idrijskim in 
Ljubljano).

Dandanes veliko uporabljamo socialna 
omrežja, pošiljamo SMS-e ipd. Se to 
kako odraža na slogu pisanja?
To se lahko odraža na jeziku tistih, ki razen 
preprostega jezika sporočil ne uporabljajo 
nobenega drugega jezika. Vendar pa so 
takšni ljudje zelo redki. Gre bolj za to, da 
smo del življenja, ki je prej v jeziku potekal 
ustno, prenesli v zapis. Prav zaradi tega 

v elektronski komunikaciji pri kratkih 
sporočilih uporabljamo tudi emodžije, 
s katerimi želimo ponazoriti okoliščine, 
ki bi jih sicer v pogovoru videli in znali 
oceniti. Slikovni dodatki jeziku v sodobni 
komunikaciji nadomeščajo osebni stik. 
Pri mladih je seveda vedno večji problem, 
da berejo preveč nekvalitetnih besedil, za 
kvalitetne pa jim zmanjka energije. Tu bo 
dodatna vzpodbuda vse pomembnejša. Bi 
bilo pa krivično, če bi rekli, da mladi malo 
berejo. Verjetno berejo celo več, kot smo mi, 
saj imajo nekateri pametne naprave v rokah 
skoraj ves dan. Hkrati lahko opazujemo, 
da vedno več beremo knjige v tujem jeziku 
– preprosto zato, ker so nekatere od njih 
lažje dostopne. Vendar se mnogi tovrstni 
bralci ne zavedajo, da se s tem odpovejo 
delu jezikovne izkušnje. Če niso izvrstni 
poznavalci tujega jezika (in večinoma niso), 
berejo literaturo predvsem na ravni zgodbe. 
Drobnih jezikovnih odtenkov sploh ne 
zaznavajo in se tega seveda niti ne zavedajo. 
To pa je škoda!

Po najnovejših podatkih mednarodne 
primerjave dosežkov 15-letnih učencev 
in dijakov o bralni, matematični in 
naravoslovni pismenosti (PISA) so 
slovenski učenci in dijaki pokazali 
nadpovprečne bralne dosežke. Toda 
obenem so izkazali najnižji povprečni 
dosežek pri izkazovanju vrednotenja in 
razmišljanja o besedilu. Kako to? 
Naš pouk slovenščine je – če ga 
pogledamo v evropskem kontekstu – 
zelo kakovosten, seveda pa še ni idealen, 
predvsem je neprilagojen spremembam, 
ki jih je prinesla elektronska doba. Po 
mojem smo šibki na področjih, kot so 
kompleksnejša razmišljanja o našem jeziku, 
kompleksnejša razumevanja besedil in 
povezovanje informacij. Zakaj? Po mojem 
je treba iskati odgovor v tem, da pri pouku 
preveč hitimo in želimo mlade veliko 
naučiti. Pri tem pozabljamo na ločevanje 
med bolj in manj pomembnim, namesto 
jezikovne samozavesti pa krepimo občutek 
negotovosti, ker ni časa, da bi se dobro 
naučili osnove slovnice in pravopisa. 
Prav tako pozabljamo, da se lahko včasih 
veliko več naučimo s poglobljenim in 
na videz upočasnjenim poukom. Nič ni 
dragocenejšega od samostojnega pisanja, 
ki ti ga natančno pregleda učitelj, od 
samostojnega govorjenja, ki ga presoja 
razred. Tega ne more nadomestiti nobena 
teorija in noben elektronski pripomoček.

Pomembno je, da se že v šoli vadimo v 
poslušanju in branju besedil, v njihovem 
tvorjenju, v razmišljanju o jeziku na splošno, 
o njegovi zgradbi, pravopisu, primernosti 
različnih zvrsti za različne priložnosti. 
Vse to so navidez preproste dejavnosti; 
mnogo bolj kot načrtovanje vsebin pa so 
pomembni učitelji, ki imajo svoj jezik radi in 
svojo ljubezen do jezika predajajo naprej.

“ Slikovni dodatki 
jeziku v sodobni 

komunikaciji nadomeščajo 
osebni stik.
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Kot vsako veliko 
praznovanje so 
nekdaj tudi pustni 
čas proslavljali s 

prazničnimi živili. V delu 
Stara Ljubljana in njeni ljudje 
zgodovinar in kronist Josip 
Mal (1884–1978) o šegah v 
prvi polovici 18. stol. pravi, da 
je »tudi za pust skoro vsaka 
družina klala prašiča, od 
katerega so znancem poslali 
koline. Zelo priljubljeno je 
bilo tudi meso divjačine, 
zajcev, srn, jelenov, divjih 
kozlov, divjih prašičev, vider in 
medvedov, od katerih šape so 
bile Ljubljančanom posebna 
poslastica, podobno kot polhi. 
Alpska posebnost je bila 
poprovka iz mesa divjih koz in 
pa slanina z zeljem.«
Čeprav je bil v začetku 18. 
stol. sproščen pustni utrip 
najbrž manj izrazit, predvsem 
zaradi komaj kaj pojenjajočih 
turških obleganj in avstrijsko-
-turške vojne, se veselim 
zabavam visoko plemstvo 
vseeno ni odreklo. Ti so se 
predajali zabavnim vožnjam 
na saneh in večernim plesom 
v deželnem dvorcu oz. starem 
lontovžu (v palači Kranjskih 
deželnih stanov, danes sedež 
SAZU): »Meseca januarja 1753 
so plemiči v parih napravili 
sankarski sprevod do savskega 
mostu. Tam so večerjali in 
plesali, ob enajstih ponoči so 
se vrnili v mesto in udeležili 
bala.«

Pravila in poseben plesni red
Karnevalsko dogajanje se je 
takrat odvijalo ves predpust, 
torej vse od svetih treh kraljev 
do pepelnice, in bilo je tako 
veseljaško, da so morali veljaki 
sprejeti posebna pravila 
za šeme, njihove maske ter 
za plesne prireditve. Šeme 
pretirano skaženih podob ali 
krink, ki so v celoti prikrile 
telo, so bile prepovedane, 
prav tako kot duhovniške ali 
redovniške preobleke.
V 19. stoletju se je v Ljubljani 
odvijal pustni korzo, ki je 

bil takrat sinonim za vse 
vrste promenad oz. pustnih 
sprevodov v mestu. K nam so 
ga, kot pravi etnologinja Špela 
Kučan v Pustovanju v Ljubljani 
v dvajsetih in tridesetih 
letih 20. stoletja, domnevno 
prinesli kranjski plemiči in 
bogataši nemškega rodu. 
Kot enega najznamenitejših 
sprevodov velja omeniti 
»Korsofahrt« na pustni torek 
leta 1857, ko je po osrednjih 
ljubljanskih ulicah krenilo 
od 80 do 90 okrašenih kočij, 
polnih pustnih šem. Kočije 
so krožile okoli restavracije 
Zvezda na Kongresnem trgu, 
zbrana množica se je medtem 
razposajeno obmetavala s 
konfeti, najbolj zagreti pa so 
se prerivali pod balkonom 
Kazine, s katerega je nemška 
gospoda metala pomaranče 
in slaščice. Sprevodu z 
gosposkimi kočijami, ki so 
krenile po Wolfovi čez takratni 
Frančiškanski most na Mestni 
in Stari trg, so se kasneje 
pridružili še drugi našemljeni 
Ljubljančani, pa tudi primestni 
kmetje z okrašenimi vozovi. 

Domača sokolska maškarada
Za dolgoletno tradicijo 
prirejanja slovenskih maškarad 
v Ljubljani ima zasluge društvo 
Sokol, ki jih je kot prvo 
začelo organizirati že v 19. 
stoletju. Ljubljanske sokolske 
maškarade so prekašale 
vse druge v mestu, tako po 
organizaciji kot po idejni 
zasnovi z domiselnimi naslovi, 
kot so Velesejem, Cvetno slavje 
v Jokohami, Karneval v Sevilji, 
V deželi Mavrov ali Noč v 
New Yorku. Naslovi govorijo 
o tematskih maškaradah, 
ki so se vselej odzivale na 
aktualne dogodke po svetu. 
Društvo Sokol jih je prirejalo 
v takratnem Narodnem domu 
in Kazini, kasneje, ko so leta 
1926 dogradili Sokolski dom na 
Taboru, pa so potekale tudi v 
tamkajšnjih dvoranah. 

Predpustne zabave z živo 
godbo, plesom, hrano in 

Pust, pust krivih ust
Pustna tradicija v Ljubljani
Veronika Sorokin

Ljubljana se je v različnih obdobjih navzela zelo 
raznoterih vplivov in navad, značilnih za predpustni 
in pustni čas. Stara poganska tradicija preganjanja 
zime in čaščenja pomladi, eden najstarejših ljudskih 
običajev, se je trdno zasidrala v naši prestolnici. Pustne 
šeme, maškarade in rajanja so spremljali Ljubljančane 
različnih slojev tudi v trpkih časih uničujočih bolezni, 
pomanjkanja in gospodarskih kriz vse do danes. Pust 
v nenehnem prilagajanju novim navadam znova 
dobiva drugačno preobleko.

Foto: neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Maškarada je bila že nekdaj tako priljubljena kot danes. 
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pijačo so se odvijale v znanih 
ljubljanskih gostilnah Šestica, 
Pod skalco, Pri Jerneju, v 
Slonu, v restavraciji Bellevue, v 
kavarni Evropa, Emona itn. Še 

danes živo slanikovo pojedino 
so gostinci na pepelnični 
predvečer že med vojnama 
prirejali v različnih ljubljanskih 
restavracijah, denimo Krapeš v 
Zvezdi, Slamič, Šterk in v hotelu 
Union, kjer se je pojedina 

ohranila do današnjih dni. 
Ob dobrem vinu so ponujali 
vse vrste morskih rib in 
školjk, v ozadju pa je igral kak 
ljubljanski salonski orkester. 

Črno-bela reduta
Od svojevrstnih pustnih 
prireditev v prestolnici si 
posebno mesto zasluži črno-
-bela reduta kot najelitnejša 
tovrstna prireditev, ki je 
privabljala ljubljansko smetano 

in poosebljala svetovljanskega 
duha. Po besedah etnologa 
Damjana J. Ovsca je bila 
znana že v 19. stoletju, ko je k 
nam najverjetneje prišla prek 
Dunaja. Ohranila se je tudi po 
prvi svetovni vojni, predvsem 
po zaslugi Primorcev, ki so 
takrat v večjem številu prišli 
v Ljubljano. V predpustnem 
mestnem utripu je črno-bela 
reduta poleg sokolskih 
maškarad med obema 
vojnama zavzemala osrednje 
mesto, o njej so se na veliko 
razpisali tudi v ljubljanskem 
časopisju.
Najpogosteje so jo prirejali 
v dvoranah Kazine in hotela 
Union, ustrezno dekoriranih 
v črno-beli ikonografiji. Ob 

vstopu z vabili je vsakogar 
prestregla komisija, ki je 
preverjala tako identiteto kot 
toaleto. Prefinjene črno-bele 
maškaradne kostume so zlasti 
dame pogosto načrtovale 
že dober mesec vnaprej, 
v uniformah so smeli na 
prireditev le vojaki. Neznane 
osebe brez priporočil niso 
imele vstopa, po polnoči 
pa je bilo treba masko oz. 
krinko obvezno sneti. Pa še 
to: Ljubljančani so pred prvo 
svetovno vojno radi plesali 
četvorko, češko besedo, 
polonezo in valček, kasneje pa 
tango, fokstrot, one step, black 
bottom idr. Črno-bela reduta 
se je obdržala do gospodarske 
krize v 30-ih letih 20. stol., 
nato pa je po letu 1933 začela 
zamirati.

Otroške maškarade
Ob rednih maškaradah, elitnih 
in odprtih plesih osrednjih 
ljubljanskih dvoran v času pusta 
so bili kajpak otroci tisti, ki 
so šli v preprostih kostumih, 
narejenih iz starih, ponošenih 
oblačil, na ulice, se ustavljali 
pri hišah, kaj zapeli in zaplesali 
ter si tako za »pusta hrusta« 
prislužili kos potice, krof ali 
flancat. Po besedah etnologinje 
Špele Kučan je bila ta navada 
med vojnama še posebej 
živa v ljubljanskih delavskih 
predmestjih, denimo na Viču, 
Glincah, v Trnovem, Vižmarjih 
in Šiški. Otrokom premožnejših 
meščanov so pustne kostume 
navadno sešile domače 
šivilje, razkazovali pa so jih 
na ringaraji in organiziranih 
maškaradah v različnih 
telovadnicah, Narodnem 
domu, Kazini ali Unionu. 
Otroške maske so najpogosteje 
navdihovali junaki Grimmovih 
in Andersenovih pravljic, liki 
gusarjev, mornarčkov, kavbojev 
in Indijancev ter hollywoodski 
filmi 20-ih in 30-ih let 20. stol. 
Značilni ljubljanski pustni liki 
so bili še policaj Dreiteufel, 
Kurji želodček in Žane iz 
Ljubljane. 

Foto: neznan, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Zmagovalne maske maškarade društva Sokol I. na Taboru v Ljubljani. Osrednje vodilo maškarade leta 1928 je bilo »Na Jadranski obali«.

“ Ljubljančane so takrat v času pusta tepli 
zlasti visoki davki in zgodnja policijska ura.

“ Značilni ljubljanski 
pustni liki so bili 

policaj Dreiteufel, Kurji 
želodček in Žane iz 
Ljubljane.
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pustovanje po drugi svetovni vojni
dr. David Petelin

Po drugi svetovni vojni se je praznična podoba Ljubljane korenito spremenila 
zaradi velikih političnih, ekonomskih in družbenih transformacij (socializem), 
dotaknile pa so se tudi pustovanja, pustnih šeg in mestnega načina praznovanja. 
Kljub trudu, da bi Ljubljana postala največje slovensko karnevalsko mesto, je 
primat pustnega praznovanja od šestdesetih let naprej prevzel Ptuj. 

Ljubljanski povojni pustni 
sprevodi so bili od samega 
začetka tudi v znamenju 

številnih etnografskih mask 
različnih slovenskih pokrajin iz 
poganskega ljudskega izročila. 
Tako so na sprevodu na pustno 
soboto, 18. februarja 1950, na 
paradi sodelovali kurenti, godbe na 
pihala, folklorne skupine in številni 
vozovi. V primerjavi s predvojnim 
časom meščani niso več prirejali 
sprevoda po mestu s kritiko 
sodobnih razmer, temveč je šlo 
bolj za ohranjanje tradicije, zabavo 
otrok in vključevanja vseslovenskih 
pustnih šeg. V duhu novega časa 
so bile nekatere »buržoazne« 
oblike pustovanja opuščene (črno-
-bela reduta). Zaradi ideološkega 
pritiska se je tudi praznovanje 
velike noči kot najpomembnejšega 
krščanskega praznika umikalo 
iz javnosti, del nove pomladne 
socialistične praznične dejavnosti, 
ki so jih večinoma organizirale 
družbenopolitične organizacije 
(Zveza prijateljev mladine, Ciciban 
itd.), pa se je poleg pusta osredotočal 
na počastitev dveh novih 
pomembnih marčevskih praznikov: 
dneva žena in materinskega dneva. 
Toda maškarade v resnici nikoli 
niso zgubile svoje privlačnosti in 
so bile organizirane tako za odrasle 
kot tudi za podmladek. Pustovanje 
se je z ulic preneslo tudi v številne 
delovne kolektive, med nove 
tovarne, kjer so se delavci na pustni 
dan oblekli v maškare. Primernih 
mask v trgovinah ni bilo mogoče 
dobiti, zato so si mnogi sami sešili 
kostume ali pa so si jih izposodili. 
Na pepelnično sredo, 23. februarja 
1966, je skupina maskiranih moških 
pogrebcev z vdovo, duhovnikom in 
dvema harmonikarjema pritegnila 
pozornost ljubljanskih radovednežev 
tudi zaradi »soudeleženih« fičkov. 

Z ulic med štiri stene 
Še v sedemdesetih letih je bil živ 
spomin na pustne povorke. Časopis 
Ljubljanski dnevnik poroča za 
leto 1978, da: »/.../ pustna sobota in 
nedelja na Koprskem pa ni blestela 
v znamenju pustnih norčij. Podobno 
mrtvilo je bilo tudi v Ljubljani in 
Mariboru. V vseh večjih gostiščih 

in hotelih so sicer pripravili ples v 
maskah, a na mestnih ulicah so se 
sprehajale posamezne maske, večjih 
pustnih sprevodov pa ni bilo.« Malce 
bolje je bilo naslednje leto, ko je 
mesto na pustno soboto obiskala 
pustna povorka tradicionalnega 
hercegnovskega praznika mimoz. 
Poleg njih se je na Mestnem trgu 
pred desettisočglavo predstavilo 
petintrideset mažoretk, godba na 
pihala, ansambel ter trombonisti 
s starimi puškami. Kasneje v 
osemdesetih letih pa so zaspani in 
megleni zimski mestni utrip zmotile 
le posamezne našemljene skupine 
ali maske. Pustno dogajanje se je z 
ulic preselilo v zaprte javne prostore, 
kjer je bogatilo gostilniške prostore 
za odrasle ter šolske in društvene 
dvorane za mlajše maškare. 
Kot središča tovrstne zamaskirane 
družabnosti so prevladovale 
nekdanje sokolske dvorane, po 
vojni TVD Partizani, Pionirski dom 
in drugi, tudi mnogi po Ljubljani 
posejani krajevni domovi. Pustnega 
rajanja so se najbolj razveselili 
cicibani in pionirji, ki so sodelovali v 
zabavnih igricah, prepevali in plesali, 
najbolj izvirni celo prejeli ocene in 
nagrade za maske, vsi udeleženi pa 
skoraj vedno slastne krofe. Številni 
otroci so v novih blokovskih naseljih 
obhajali od vrat do vrat, kjer so jih 
stanovalci nagrajevali s sladkarijami 
in drobižem. Društva so organizirala 
pustovanja tudi za člane in članice 
ter njihove boljše in slabše polovice. 

Pustno rajanje in potrošništvo  
Po osamosvojitvi so se na ljubljanske 
ulice vrnili že znani etnografski 
liki in druge tradicionalne maske, 
poleg njih pa številni karnevalski 
liki, filmske in stripovske podobe, 
maškare, navdihnjene iz otroških 
oddaj, in skupinske zabavljaške 
maškare. Leta 2003 so po skoraj 
sedmih desetletjih obudili veliki 
pustni ples Črno-belo reduto v 
Unionski dvorani Grand hotela 
Union. Danes se folklorizem resda 
vse bolj prepleta s potrošništvom in 
nastajajo nove »izumljene tradicije«, 
toda Ljubljana se že vrsto let v času 
pusta z oživljanjem »spečega zmaja« 
spreminja v pravo karnevalsko 
mesto.

zmajev Karneval znova  
na ljubljansKih ulicah

Na pustno soboto, 22. februarja, bo v 
Ljubljani potekal tradicionalni pustni 
Zmajev karneval. Pustna povorka pričenja 

svojo pot ob 11. uri na Bregu oziroma Novem trgu 
in nadaljuje čez Čevljarski most, mimo Mestne hiše 
naprej čez Tromostovje, mimo Prešernovega trga 
do Kongresnega trga, kjer bo osrednje prizorišče 
karnevala. 
Na pustni povorki bodo sodelovale otroške 
skupine (vrtci in osnovne šole iz Ljubljane in 
okolice), pridružile pa se jim bodo tudi številne 
etnološke skupine kurentov, oračev, pokačev in 
drugih ter spremljevalne skupine bobnarjev in 
maskot. Na Kongresnem trgu se bodo okoli 12.30 
predstavile otroške skupine, žirija pa bo najboljšim 
otroškim maskam podelila nagrade. Po razglasitvi 
se bo pustno rajanje nadaljevalo s pestrim 
glasbenim programom do 14. ure.
Vabljeni na pustno rajanje tudi vi! 
www.visitljubljana.com

Pravila in pogoji za sodelovanje na fotografskem natečaju so objavljeni na:  
www.mklj.si/fotonatecaj
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Dušica Kunaver

MINUTE 
za mite

gostilna 
pri rusKem 
carju 

V začetku leta 1821 je knez 
Metternich v Ljubljani sklical 
drugi kongres Svete alianse, 

na katerem so se srečali avstrijski 
cesar Franc I., ruski car Aleksander 
I., kralj obeh Sicilij Ferdinand 
ter modenski vladar Franc IV. 
Modenski, skupaj s še približno 
500 ministri in predstavniki 
Francije, Velike Britanije, Prusije 
in posameznih italijanskih držav. 
Ljubljana je v tistih dneh dihala le 
za kongres. Prvič in zadnjič v svoji 
zgodovini je bila gostiteljica tako 
visokega sijaja, kot je bil tedanji 
blišč treh evropskih dvorov. V 
Ljubljani se je v tistih dneh dogajalo 
marsikaj: od vojaških parad, plesov, 
maškarad, ognjemetov ter opernih 
in gledaliških predstav do plovb 
po Ljubljanici, lovskih pohodov in 
svečanih maš.
V Filharmoniji je bila tako neka 
glasbena prireditev, za katero 
niso prodajali vstopnic, temveč so 
pobirali prostovoljne prispevke. 
Ruskemu carju se je zdelo, da za 
vstopnico ne more prispevati manj 
kot 10.000 zlatnikov. Drugi velikaši, 
ki so vstopali v dvorano za njim, 
niso želeli zaostajati za njegovo 
velikodušnostjo. A kaj so pomagali 
zbrani cekini, saj jih glasbeniki 
baje niso videli, pa tudi v Ljubljani 
niso ostali.
S slavnostno sejo v maju 1821 se 
je kongres končal, vladarji so odšli 
in s seboj odnesli blišč svetovne 
politike, Ljubljani pa so ostali 
miti. Eden od njih pripoveduje, 
da je ruski car Aleksander v času 
kongresa neprestano nosil rože 
dekletu, ki je bilo doma v gostilni 
na vrhu ježiškega klanca. Maja 1821 
je moral ruski car žalosten zapustiti 
naše mesto, »oblegana« gostilna pa 
še danes nosi ime Pri ruskem carju.
Na drugi kongres Svete alianse 
danes spominjata še Cesta dveh 
cesarjev in Kongresni trg.

Kultura

Skupno se je v številnih grajskih prostorih 
v letu 2019 odvilo kar 610 dogodkov, 
kar Ljubljanski grad umešča med 
živahna kulturna in družabna središča 

prestolnice. V preteklem letu smo obnovili 
Grajsko kavarno, razširili gostinsko ponudbo z 
Grajsko vinoteko, odprli šesto stalno razstavno 
postavitev Grajsko orožje v Erazmovem stolpu 
ter prenovili Galerijo »S«. V letu 2018 je bila 
prva trgatev v Grajskem vinogradu, v katerem 
je zasejanih 1050 trsov bele in rdeče sorte; 
strokovni upravitelj vinograda – Kmetijski 
inštitut Slovenije je lani napolnil prvih 350 
steklenic kakovostnega belpina in rdečegrajca, 
ki ju predstavljamo pod blagovno znamko 
Izbrani grajski užitki. 
Na kulturno-umetniškem področju smo lani 
izvedli 290 prireditev, ki so pritegnile 218.401 
obiskovalcev. Izmed vseh prireditev je izstopala 
poletna razstava, ki jo je strokovna javnost 
razglasila za razstavo leta: retrospektivna 
razstava Alana Hranitelja, ki je umetniku prav 
v teh dneh prinesla tudi nagrado Prešernovega 
sklada. 
Hostel Celica je na začetku leta 2019, tudi v 
okviru novega upravitelja Javnega zavoda 
Ljubljanski grad, pridobil prestižno priznanje – 
certifikat gold travelife. Ob glavni namestitveni 
dejavnosti smo lani v hostlu znova odprli 
kuhinjo za dnevna kosila in izvedli še 110 
kulturno-umetniških dogodkov. 

Pridite na Grad tudi letos!
Tudi leto 2020 obeta živahen program na 
vseh umetniških področjih; med dogodki 
pa velja izpostaviti tematsko razstavo Za 

devetimi gorami ter fotografski razstavi mojstra 
modne fotografije Alana Gelatija in Veličastne 
podobe vrhunskih fotografov društva 
National Geographic. Glasbeni navdušenci 
ne zamudite festivala Godibodi, jazzovskih 
večerov v Skalni dvorani vsak petek in koncerta 
skupine Laibach. Letos bodo še 10. grajski 
dnevi, Zmajev festival in Grajski december ter 
Grajski salsa festival. Med najbolj obiskanimi in 
priljubljenimi poletnimi dogodki na prostem 
bo zagotovo tudi letos Film pod zvezdami – 
letni kino (v sodelovanju s Kinodvorom). 
V letu 2020 načrtujemo nov turistični produkt 
v povezavi z vinsko zgodbo, ki jo oblikujemo 
na Ljubljanskem gradu. Ob nekaterih drugih 
programih in projektih bo to tudi uvod v leto 
2021, ko bo Slovenija Evropska gastronomska 
regija. 

Živahen utrip nad 
mestom vse dni v letu
Janja Rozman, Ljubljanski grad, foto: Miha Mally

Števci prehodov so lani zabeležili 1.336.190 obiskovalcev Ljubljanskega 
gradu. Med obiskovalci, ki jih zajamemo v statistiki prodanih turističnih 
vstopnic, smo v letu 2019 zabeležili 24,21 % domačih obiskovalcev. Tirna 
vzpenjača je prepeljala 590.128 potnikov, 5. aprila 2019 pa že štirimilijontega 
potnika od začetka obratovanja (konec leta 2006). 

21. februarja, na Mednarodni dan turističnih 
vodnikov, se lahko udeležite enega od 
brezplačnih vodenj po Ljubljani:

• ob 11:00, Po grško v Sloveniji, Plečnik in Grki, 
zbor: Mesarski most

• ob 12:00, Od prve porodnišnice do prvega 
hotela v Ljubljani, zbor: pred Filipovim 
dvorcem  

• ob 15:00, Ljubljanica nekoč in danes, vožnja 
z ladjico, zbor: Gallusovo nabrežje (prijave 
nujne, www. localguides-slovenia. com).
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Mesto literature

Knjiga sodi v sklop treh 
pomembnih izdaj, ki pregledno 
predstavljajo temeljne 
zgodovinske posebnosti mesta 

in na neki način tvorijo svojevrstno 
trilogijo. Poleg Zlate knjige še Ljubljanski 
župani skozi čas 1504–2004 ter 
Malefične svoboščine Ljubljančanov. Vse 
tri odlikuje dovršena estetska podoba. Na 
platnicah in na zaščitnem ovoju knjige o 
meščanih je v posebni tehniki odtisnjen 
pečat mesta iz druge polovice 15. stoletja, 
ki je bil za posebne priložnosti v rabi vse 
do 2. svetovne vojne. Knjige je celostno 
oblikoval Jan Jagodič. Urednik Zlate 
knjige o častnih meščanih pa je Janez 
Polajnar. 
Knjiga je dokument nekega obdobja, v 
katerem se zrcali tudi zgodovinski okvir 
preoblikovanja skupnosti držav, v katere 
smo sodili do osamosvojitve. V tem 
obdobju so se menjali režimi in družbene 
ureditve, politika in ideologija, predvsem 
pa se je oblikovalo meščanstvo Ljubljane, 
njegove vrednote in posebnosti. 

Zgodovina podeljevanja naziva sega v leto 
1809. Do lanskega leta je bilo podeljenih 
134 nazivov. V času 2. svetovne vojne jih 
niso podeljevali, v 45-letnem obdobju FLRJ 
in SFRJ pa je bilo podeljenih le 9 častnih 
nazivov. Zgovorno dejstvo je, da je častne 
nazive v 210-ih letih prejelo 116 moških 
in le 18 žensk. Prva častna meščanka je 
postala Franja Tavčar 1928, šele sedemdeset 
let kasneje pa še Pia Mlakar, ki je naziv 
dobila hkrati s svojim možem Pinom. Knjiga 
obsega biografije častnih meščanov, njihove 
portrete ali fotografije, če so bile na voljo, pa 
tudi nekatere zanimive barvne kopije listin. 
Prva listina o podelitvi naziva v slovenskem 
jeziku je bila podeljena baronu Antonu 
Codelliju leta 1865.
Medtem ko častne meščane aktualnega 
časa dobro poznamo, pa je še zlasti 
zanimivo prebirati o življenju in zaslugah 
ljudi iz začetkov zgodovine podeljevanja. 
V prvih letih podeljevanja so ta naziv 
pridobili mnogi plemiči, grofi in baroni. 
Za predlaganje v ta elitni krog so bili 
odločilni posegi regulacije Ljubljanice, 

izsušitev Barja, kasneje so z njim odlikovali 
domače podjetnike, zaslužne za izpeljavo 
pomembnih projektov, kot sta graditev 
Kazine in ljubljanske realke. V obdobju 
kraljevine je bila pomembna ureditev 
struge Ljubljanice, po vojni so nazive prejeli 
politiki, od osemdesetih let pa prevladujejo 
znanstveniki, kulturniki in umetniki. 
Med dobitniki naziva so tudi nekateri tuji 
državniki.
V 19. stol. so v treh listinah zapisali, da se 
podeljujejo pravice in prednosti častnega 
meščanstva naslovniku in njegovim 
potomcem, kar je seveda vzbudilo proteste, 
zlasti, ko je vnuk enega od prejemnikov 
dodal svojemu nazivu »dedni častni 
meščan«. To prakso so seveda opustili: naziv 
zdaj pripada izključno osebi, ki je prejela 
častni naziv.
Častni meščani imajo od leta 2009 pravico 
podati občinskim organom mnenja 
in pobude v zadevah mestne občine, 
povezanih z ugledom, pomenom in 
razvojem mesta.

Nada Breznik, foto: Andrej Peunik, Mestni muzej Ljubljana

Zlata knjiga častnih  
meščanov Ljubljane
Mestni muzej v Ljubljani je ob koncu lanskega leta predstavil svojo 
najnovejšo monografijo, Zlato knjigo častnih meščanov Ljubljane 
avtorja Janeza Kosa. 

Naložite si brezplačni izvod na www.epk.ljubljana.si  
in nam sporočite mnenja in predloge na EPK2025@ljubljana.si

Ljubljana je 30. decembra oddala kandidaturo za naziv Evropske 
prestolnice kulture 2025. Z njo smo razvili program, ki se bo dotaknil prav 
vsakega občana in občanke v Ljubljani in 25-ih občinah Ljubljanske urbane 

regije. Odgovarjamo na ključne razvojne izzive mesta prihodnosti in kulturo 
postavljamo v srž razvojnih strategij mesta in regije. Zato si želimo, da 

Ljubljana postane 19. evropsko glavno mesto, ki bo nosilo ta naziv.
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LITERARNA 
LJUBLJANA IMA 
SVOJE SPLETNO 
MESTO
Na spletnih straneh 
mestoliterature. si 
so odslej zbrane 
predstavitve 
literarnih prostorov 
v Ljubljani 
(knjižnice, knjigarne, 
prireditveni prostori, 
organizacije), 
predstavljeni so 
portreti, objavljene 
reportaže iz 
domačih knjižnic in 
pogledi na literarno 
Ljubljano. Predvsem 
pa lahko na enem 
mestu spremljamo 
napovednik vseh 
literarnih dogodkov 
v mestu.
Pozdravljeni na 
 mestoliterature.si!

Mesto literature

Lepo je poslušati profesionalnega 
pripovedovalca, a pripovedovanje 
je lahko tudi zanimiva in 
pomembna družinska aktivnost. 

Otroci so iskrivi pripovedovalci, če jim le 
omogočimo prostor in čas in namenimo 
pozorna ušesa. Prav z namenom, da 
bi družine spodbujali k raziskovanju 
pravljičnih motivov ter skupnemu 
ustvarjalnemu preživljanju prostega 
časa ob pravljicah, smo na Vodnikovi 
domačiji Šiška odprli Pravljični studio: 

Pripovedovalsko igralnico za otroke. Z 
različnimi elementi in igrali obiskovalce 
vabijo k raziskovanju pravljičnih motivov, 
spoznavanju pravljičarjev, poslušanju 
pravljic ter predvsem k samostojnemu 
izmišljevanju in pripovedovanju zgodb. 

Pravljični studio (Vodnikova domačija 
Šiška, Vodnikova cesta 65) družine vabi k 
brezplačnemu obisku vse do konca februarja, 
od torka do petka med 15. in 19. uro in ob 
sobotah in nedeljah med 10. in 14. uro. 

Kako smo nekoč preživljali počitnice

Več o pravilih in pogojih sodelovanja na www.mklj.si
ter paket naravne kozmetike podjetja Herba Slovenica.

Kako smo nekoč preživljali počitnice

Več o pravilih in pogojih sodelovanja na www.mklj.si
ter paket naravne kozmetike podjetja Herba Slovenica.

Pripovedovalska 
igralnica za otroke
Špela Frlic, Vodnikova domačija Šiška, foto: Nada Žgank

Odkar znamo 
ljudje govoriti, si 
pripovedujemo 
zgodbe. V dolgih 
stoletjih se je preko 
ustnega in pisnega 
ustvarjanja številnih 
pripovedovalcev 
izoblikovala skoraj 
nepregledna 
zakladnica pravljic, 
ki ubesedujejo 
vznemirljiva potovanja 
pravljičnih junakov 
v druge svetove, 
njihova srečevanja s 
pravljičnimi bitji in 
upanje v srečne konce 
za vse, ki imajo dobro 
srce.

Tukaj

govorimo 

literaturo.

mestoliterature.si

Napovedi vseh
literarnih dogodkov
v Ljubljani odslej na
mestoliterature.si.

Ljubo doma: 
zgodbe o 
bivališčih, 
pohištvu in 
gospodinjskih 
aparatih 
Ned / 16. 2. / 11.00 
Vodnikova 
domačija Šiška
Pripoveduje Maša 
Ogrizek,
ilustrira Tanja 
Komadina (4+)

Kosovelova 
nenapisana 
knjiga
Tor / 18. 2. / 18.00
Knjižnica 
Prežihov Voranc
Predavanje Miklavža 
Komelja o novih 
spoznanjih Kosovelove 
zapuščine 

Francoski stripar 
Adrien Demont v 
Ljubljani
Tor / 18. 2. / 19.00
Kino Šiška
Glasbeno-literarni 
dogodek ob izidu 
risoromana Pépée – 
divja plat Léa Ferréja

Cerkev: 
predstavitev 
kriminalke 
Avgusta Demšarja
Čet / 20. 2. / 18.00
Trubarjeva hiša 
literature
Pogovor z avtorjem 
vodi urednik Nino 
Flisar

Sergej Harlamov: 
Mnogoboj 
mitologij
Čet / 20. 2. / 19.00
Center za poezijo 
Tomaža Šalamuna
Branje iz nove 
pesniške zbirke

Ignor 33
Sre / 26. 2. / 20.00
Klub Gromka, 
AKC Metelkova
Glasbeno-literarni 
dogodek

Zbrane zgodbe 
Kurta Vonneguta
Čet / 27. 2. / 19.00
Vodnikova 
domačija Šiška
Pogovor s prevajalcem 
Brankom Gradišnikom
vodi Boštjan Gorenc - 
Pižama

Glasno branje za 
starejše z Lado 
Zei
Čet / 5. 3. / 10.00
Vodnikova 
domačija Šiška
Branje popotniške 
literature

Pripovedovalski 
večeri za odrasle
Pet / 28. 2. / 20.00
Vodnikova 
domačija Šiška
Pripoveduje Rok 
Kušlan 

Otroci so iskrivi pripovedovalci zgodb.
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Mestni štipendisti

Kako je potekalo šolanje in kdaj si se 
odločila za študij petja?
Spomnim se, da sem v zgodnjem otroštvu, 
stara sem bila šest let, gledala predstavo 
Kranjski komedijanti v režiji Zvoneta 
Šedlbauerja, v kateri je nastopala tudi 
sopranistka. Njen glas me je očaral. Toda 
posebnega zanimanja za klasično glasbo v 
otroštvu nisem imela. 

Šele kot študentka ljubljanske filozofske 

fakultete sem se vpisala v nižjo glasbeno 
šolo Vič Rudnik k profesorici Barbari 
Nagode. Glasbeno teorijo sem hitro 
končala in se pripravila za sprejemne 
izpite na Zürcher Hochschule der Künste 
v Švici. Sprejemne izpite je opravljalo 
približno 300 kandidatov, sprejeli 
pa so nas sedem. Pri tem študiju je 
najpomembnejši profesor, mentor, zato 
se študenti vpisujemo tja, kjer naš izbrani 
profesor poučuje. Moja profesorja sta bila 

Scot Weir in Yvonne Naef. Po povratku v 
Ljubljano sem začela tudi sama poučevati, 
zato sedaj končujem še pedagoški 
program na Akademiji za glasbo.

Katere operne vloge si do sedaj že 
pela in kateri nastopi so ti ostali v 
posebej lepem spominu?
Bila sem Venus v Wagnerjevi operi 
Tannhäuser na züriškem poletnem 
festivalu, v Badnu sem pela v Mozartovi 
operi Cosi fan tutte vlogo Fiordiligi. Eno 
najtežjih del, ki sem jih izvajala, so bili 
gotovo Kafkovi fragmenti (G. Kurtág) v 
programu Theater der Künste Zürich. V 
posebej lepem spominu pa sta mi ostala 
nastop v gledališki predstavi Nekropola 
po istoimenskem romanu Borisa Pahorja 
in v režiji Borisa Kobala na Ljubljanskem 
gradu ter v Teatru Verdi v Trstu ter moj 
prvi recital v Ljubljani, v Mestnem muzeju. 

Katera glasba poleg operne in druge 
klasične glasbe ti je še posebej pri 
srcu?
Rada imam tudi jazz, najbolj pa me 
je navdušil in pretresel portugalski 
fado. Najprej sem ga slišala v izvedbi 
portugalske pevke Marize, ki je že večkrat 
nastopila v Križankah. 

Kako doživljaš pedagoško delo? 
Kako usklajuješ nastopanje in 
poučevanje? 
Rada imam pedagoško delo, pri 
katerem se naučim marsičesa o sebi. 
Na privatnih urah poučujem otroke in 
odrasle, tiste, ki se želijo glasbi posvetiti 
profesionalno, kot tudi tiste, ki jim je 
petje v veselje. Vseeno pa sta moja prva 
ljubezen petje in seveda nastopanje, 
saj menim, da le takrat, ko imaš petje 
res rad, lahko veselje in ljubezen 
predajaš naprej drugim. No, tako da 
ob pedagoških obveznostih brez težav 
najdem čas za pripravo na svoje nastope, 
vaje s pianistko Irino Milivojević ter 
študij novih projektov. 

Ali si v Ljubljani že dobila kakšno 
ponudbo za nastop v operni 
predstavi?
Na žalost ne. Si pa vsekakor želim 
delati na slovenskih odrih. Prav zdaj 
pripravljam nov koncert za prihajajočo 
sezono, na programu pa tokrat ne bo 
slovanskih avtorjev, temveč nemški 
skladatelji, in sicer Wagner, Brahms, 
Strauss, Mahler in Berg.

Sopranistka 
Katarina Kobal
Do 21. leta nisem pela
Nada Breznik, foto: Jerneja Batič

“ Moja prva ljubezen sta 
petje in nastopanje.

Katarina Kobal je 27. januarja 
letos nastopila v Viteški 
dvorani Križank. To je bil 
njen prvi koncert v Sloveniji 
po končanem magistrskem 
študiju petja v Zürichu. 
Pela je samospeve iz cikla 
psalmov Antonína Dvořáka, 
redko slišane samospeve 
Antona Lajovica ter Pesmi 
in plese smrti Musorgskega, 
ki so bili to pot izvedeni 
prvič. Razgiban celovečerni 
program, ki je prikazal širino 
duše slovanskih skladateljev, 
je izvedla ob spremljavi 
pianistke Irine Milivojević. 
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meseČni 
napovedniK 

Dogodki za otroke
ŠKUC

ob sobotah ob 10. uri (do 29. 2.)

ŠKUCOVE PACKARIJE

Brezplačni program gledaliških 
predstav in ustvarjalnih delavnic 
različnih zvrsti je namenjen otrokom 
od 3. leta dalje. 

PIONIRSKI DOM – CENTER 
ZA KULTURO MLADIH

22. in 23. 2. od 15. do 19. ure

PUSTNO RAJANJE V FESTIVALNI DVORANI

Festivalna dvorana vsako leto diši 
po krofih. Pustne šeme s plesom in 
smehom preganjajo zimo. Tudi letos 
ne bo nič drugače! Tokrat nas bosta 
Janko in Metka popeljala v pravljični 
gozd. V njem bomo srečali tudi Srđana 
Milovanovića – zvezdnika oddaje 
Znan obraz ima svoj glas. Skupaj 
bomo zapeli in se imeli super. Le v 
koga se bo našemil tokrat? 

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
5. 3., premiera

Agnès de Lestrade in Valeria Docampo: 
MEGLOPREJKA, 6+

Režija: Tamara Kučinović
Sleherni človek ima vtkano 
sposobnost, da prikriva svoje stiske 
in žalost. Tako nastane praznina. 
Največkrat zaradi izgube nekoga ali 
nečesa. Ponekod tudi samega sebe. 
V praznini hranimo svoje izgube, 
bolečino, svoj nezaželeni jaz. Zato jo 
radi skrijemo. Verjamemo, da je to 
edino, kar nas lahko reši. Pa vendarle 
ni tako enostavno.

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE
7. 3. ob 11. uri

MOKRIH NOG NAOKROG

Močvirja so pomembna bivališča 
mnogim rastlinam in živalim, ki 
drugje ne bi mogle preživeti. Podali se 
bomo v močvirje, kjer se bomo srečali 
s tamkajšnjimi prebivalci in izdelali 
ljubke regljajoče žabice.

CENTER KULTURE ŠPANSKI BORCI
7. in 8. 3.

OPUS 1 – plesna miniatura 2020

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
/ 27. državno tekmovanje mladih 
plesnih ustvarjalcev
Tekmovanje je namenjeno 
spodbujanju mladih plesalk in 
plesalcev k samostojnemu ustvarjanju 
avtorskih solo plesov ali kompozicij za 
največ dva plesalca.

Otroci v mestu

KaKo je 
danes  
biti deKle?

Ula Kostić, 9. a, OŠ Franeta 
Bevka Ljubljana

V današnjih časih prav 
gotovo ni enostavno biti 
predstavnica »nežnejšega« 
spola. 
Nekateri bi mi to 
trditev sicer očitali, a 
dejstvo je, da se dekleta 
kljub enakovrednosti 
in enakopravnosti v 
današnjem času še 
prevečkrat počutimo 
odrinjene, podrejene in 
v nekaterih družbah celo 
neenakopravne. Prav zato je 
vztrajno uveljavljanje pravic 
in opozarjanje na krivice še 
kako pomembno. 
Socialna omrežja so po 
mojem mnenju lahko dobro 
orodje za ozaveščanje in 
izobraževanje o pravicah 
deklet in žensk, lahko 
pa predstavljajo tudi 
past samozadostnosti 
in samovšečnosti, ki ju 
opažamo pri današnjih 
dekletih.  
Okolje, v katerem 
posamezno dekle odrašča, 
ima gotovo velik vpliv. 
Današnja doba je zelo 
razvita in tudi tehnologija 
hitro napreduje. Vse bolj 
nas »zastrupljajo« socialna 
omrežja, ki nadomeščajo 
realne okoliščine in 
doživetja. Na različnih 
omrežjih (Instagram, 
Twitter, Facebook in 
Snapchat) velikokrat 
vidimo podobo »popolnega 
dekleta«. V želji, da bi se 
približale temu idealu, 
dekleta objavljajo le vesele 
fotografije oziroma sebe 
v najboljši možni vizualni 
podobi. 
Socialna omrežja imajo 
prav gotovo zelo velik 
ali celo prevelik vpliv 
na samopodobo deklet. 
Prevelika obsedenost s 
samopodobo pogostokrat 
privede do bolezenskih 
stanj, kot sta bulimija 
in anoreksija, pa tudi 
do različnih psihičnih 
motenj, kot sta depresija in 

anksioznost. Vpliva tudi na 
stil oblačenja in modo, ki se 
tako vse hitreje spreminja, 
dekleta pa posledično v 
obupu zapravljajo veliko 
denarja. Vse to gotovo vodi 
v različne stiske, ki na neki 
način opredeljujejo mojo 
generacijo. 

Toda mogoče je opaziti, da 
se položaj in vpliv žensk 
v svetu zvišuje. Vse več 
imamo žensk v politiki, na 
vodilnih položajih v velikih 
gospodarskih družbah, 
znanstvenic, raziskovalk, 
inženirk ter drugih 
strokovnjakinj.  

Vsekakor je to zelo 
pozitivno, saj na ta način 
izkazujemo in potrjujemo 
vlogo enakopravnih članic 
na vseh področjih v družbi. 
Postajamo bolj cenjene in 
tudi države, ki še vedno 
kršijo pravice žensk (do 
svobode, izobraževanja, 
dela, vozniškega dovoljenja 
itd.), sicer prepočasi, 
pa vendarle podlegajo 
pritiskom svetovne javnosti.

Moje življenje se gotovo 
razlikuje od življenja 
mnogih vrstnic po svetu, 

a kljub mnogim razlikam 
so nam skupne tudi 
moč, želja ter volja za 
izboljšanje položaja deklet 
in žena v svetu danes in v 
prihodnosti.

pestre 
poČitnice  
v ljubljani 

dr. Uroš Grilc

Ljubljanski javni zavodi 
med zimskimi šolskimi 
počitnicami pripravljajo 
zanimive programe, zato 
za pestro preživljanje 
počitniškega časa sploh ne 
bo treba iz mesta. 

Trije počitniški dvojčki 
v Kinodvoru
V Kinodvoru si lahko vsak 
počitniški dan ogledate 
dopoldanske projekcije 
filmov, pripravljajo pa 
tudi Tri zimske počitniške 

Foto: Miha Mally

Že komaj čakamo, da se skupaj podamo na razburljivo popotovanje!
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Zakaj v razredu in na šoli  
potrebujemo MVO
MVO so posebni otroci. Veliko 
jih je. Vse možne oblike njihovih 
posebnosti so pod enotno črto v 
resnici enake. So MVO. Morda bi v 
isto kategorijo potrebnih otrok v šoli 
uvrstili še otroke begunce in otroke 
invalide. In šele z vsemi temi otroki 
šola postane normalna.
MVO uničujejo pedagoški red in 
mir in spokojnost, po svojih merilih 
diktirajo obnašanje na hodnikih, v 
razredih in jedilnici. Vsa znanost, 
pedagoška in psevdopedagoška, 
ni dovolj, da bi jih spremenila in 
izničila njihov vpliv. Razne gospe z 
raznimi akademskimi nazivi hodijo 
po šoli z mapami, polnimi zapiskov, 
in se ukvarjajo z njimi. Potem pa 
se ugotovi – nič ne moremo. Celo 
zdravnice predpisujejo posebna 
zdravila, stimulanse za možgane, pa 
redko pomaga dalj časa. Po celem 
svetu se to dogaja, ponekod so doze 
stimulansov dvignili že za desetkrat. 
Pa vseeno – ne da se, ne gre.
Vsi se zgražajo nad temi MVO: 
starši ostalih otrok zahtevajo, da 
se jih kaznuje, da se jih odstrani iz 
razreda njihovega otroka (izkazujejo 
prave segregacijske, šovinistične 
in rasistične popadke, včasih 
poskušajo celo sami obračunati 
s sošolcem svoje princeske ali 
kraljeviča); učiteljice tarnajo, da 
ne morejo nič narediti, da so 
nemočne, ure in ure zapravljajo 
na neplodnih sestankih; ravnatelj 
je sit stalnega pritoževanja, boji se 
vsemogočne inšpekcije, ker mu 
kariero uničujejo na svetih staršev 
in na svetu šole; ravnateljice mirijo 
vse, kar leze in gre na šoli, in z vso 
ljubeznivostjo pretrpijo vse, kar 
se jim naloži, prikrivajo težave, 
ker MVO škoduje ugledu šole; 
šole se dogovarjajo, jih poskušajo 
prešolati, zamenjujejo si jih v svoji 
strokovni preproščini. Pa nič ne 
pomaga: zlomljeni so svinčniki, 
udarci padajo, na hodnikih ni varno, 
v razredih so neprestani prepiri z 
učitelji, manipulacije, grožnje. Zdi 
se, da MVO v ustvarjanju strahu 
in nereda uživajo, se potrjujejo, 
obvladujejo šolo v celoti. V jedilnici 

se vrivajo v vrsto, včasih sošolcu 
ali pa komurkoli od učencev 
obrnejo krožnik špagetov na 
glavo, zahtevajo, da drugi za njimi 
pospravijo pladenj, itd. Pred šolo 
čakajo, da bodo koga pretepli. Vsi 
bi jih izločili iz družbe, pa ni kam. 
Tukaj so, naši so.
Ne pomaga pritoževanje, pogovori, 
posebne in posebno usposobljene 
pedagoginje, psihologinje, razne 
zunanje institucije – celotno okolje 
se jim mora nekako prilagajati, da 
preživi, da vsaj približno dosega 
učne rezultate. Res je hudo, zelo 
hudo. So razsejani na vseh šolah 
približno enakomerno. Vsem je 
skupno MVO. Pa še to zoprno 
lastnost imajo, da nikoli ne 
manjkajo, da nimajo alergij, da niso 
prehlajeni in da jih ne boli glava. 
Zdravi so in šola se ne more niti en 
dan oddahniti od njih.
Pa vendar: naši so, tukaj so, so, 
kakršni so. Potrebni so zato, da se 
ve, da družba ni idealna, da šola 
ni cvetoč in srečen vrt ali idiličen 
otok izven družbe, varen pred tako 
imenovanimi anomalijami, ljudmi 
MVO.
Tukaj so zato, da pomagajo svojim 
vrstnikom zrasti, odrasti, postati 
odporni in zmagoviti. Na koncu, 
prav na koncu, končajo ti MVO 
večinoma zagrenjeni, neuspešni, 
izločeni iz družbe. Če jim ne 
pomagamo, če jih ne razumemo.
In kaj je MVO? Stara in enotna 
kratica za vse težavne otroke tega 
časa, ko sta psihološka znanost in 
pedagogika (skupaj z vsemi lažnimi 
oblikami) tako napredovali, da z 
veseljem na vsakogar obesijo neko 
posebno motnjo (po taksonomiji 
jih je samo elementarnih, brez 
kombinacij, kakšnih štirideset!). 
MVO preprosto pomeni vse eno in 
isto: motnja vedenja in osebnosti.
Naj živijo med nami ti MVO in 
naj nas sooblikujejo! Zanje velja 
tragičnost; za nas, pridne, ubogljive 
in zmožne več ali manj, pa veljajo 
lepo vedenje in toleranca in 
povprečnost. Prave kvalitete!

Pridušanjevalnica
Dušan Merc, nekdanji ravnatelj OŠ Prule in predsednik DSP

Otroci v mestu

dvojčke, ki vključujejo 
ogled filma in 
ustvarjalne delavnice – v 
ponedeljek delavnico 
igre pred kamero, v 
sredo animiranega 
filma, v četrtek pa 
pripovedovalsko 
delavnico.

Cena posamezne 
delavnice je 10 evrov in 
vključuje tudi vstopnico 
za ogled filma. Prijave 
sprejemajo pri blagajni 
Kinodvora, za vse 
informacije obiščite 
 www. kinodvor. org 
ali pišite na 
 kinobalon@ kinodvor.org.

Počitniška 
pustolovščina v svetu 
pravljic in legend na 
Ljubljanskem gradu
Z gradovi so neločljivo 
povezane številne 
pravljice in legende. Le 
kdo ne pozna pravljic 
o pogumnih vitezih, 
hudobnih kraljicah, 
prebrisanih spletičnah 
in strašnih zmajih? 
Se nam upate v času 
zimskih počitnic 

pridružiti na nepozabni 
pustolovščini, ki vas bo 
vodila v svet pravljic 
in legend, stkanih 
za grajskimi zidovi? 
Odlično! 

Delavnice so namenjene 
učencem prve triade 
osnovnih šol, cena 
vstopnice za posamezen 
dan je 5 €, število mest 
je omejeno.  Za obisk 
delavnic priporočamo 
vožnjo s tirno vzpenjačo.

Dodatne informacije 
in predstavitev 
delavnic najdete na 
 www. ljubljanskigrad.si.

Zimska avantura z 
Mladimi zmaji 2020
Mladi zmaji vabimo vse 
mlade k soustvarjanju 
zimske počitniške 
avanture! Spuščali se 
bomo po belih strminah 
Krvavca, z lučkami 
pohajkovali po gozdovih 
očarljivega Tamarja, 
uživali na koncertu 
v zmajevski kleti ter 
skupaj v najljubših 
pižamah ponočevali v 
enem od mladinskih 
centrov Mladih zmajev 

Foto: Miha Mally

Že komaj čakamo, da se skupaj podamo na razburljivo popotovanje!
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ter se družili v naših 
dnevnih sobah. 

Več informacij o 
avanturi najdete na 
naši spletni strani 
 www.mladizmaji. si 
in družabnih omrežjih 
Facebook in Instagram.

Pestro počitniško 
dogajanje v Mestni 
knjižnici Ljubljana
V enotah Mestne 
knjižnice Ljubljana med 
počitnicami pripravljajo 
številne delavnice, 
namenjene različnim 
počitniškim okusom. 

Med drugim se lahko 
udeležite delavnic 
kul elektronike in 
programiranja za otroke, 
oblikovanja črk, se 
naučite sestaviti Rubikovo 
kocko, se seznanite s 
kinološkimi knjigami 
iz knjižnice, se naučite 
izdelati origami ali 
čisto svojo igro križci 
in krožci, se spopadete 
z decoupage oziroma 
servietno tehniko ali 
pa se preizkusite v 
igranju družabnih iger in 
izdelovanju preprostih 
robotkov. Pozabili ne 
bomo niti na druge 
kreativne delavnice, 
in ker bomo ravno v 
pričakovanju pusta, bomo 
izdelovali tudi pustne 
maske.

Podrobnosti preverite na 
www.mklj.si.

Počitniški dnevi 
v Mali ulici 
Teden zimskih počitnic, 
ki ga bomo preživeli 
skupaj, bomo posvetili 
raziskovanju zimske 
narave. Veliko časa 
bomo preživeli zunaj, 
morda nas bo do takrat 
celo presenetila babica 
Zima ter nas razveselila s 
pošiljko snega. Preizkusili 
se bomo tudi v kuhanju 
oziroma peki. Ker pa bo 
letos zimske počitnice 
popestril pust, bomo 
poskrbeli tudi za maske 
in za okrasitev Male 
ulice. Zagotovo nam ne 
bo dolgčas in poskrbeli 
bomo, da nam bodo 

počitnice ostale v lepem 
spominu!

Več informacij boste našli 
na  www.malaulica.si.

Aktivne počitnice s 
Športom Ljubljana
Šolarje vabimo, da se nam 
pridružite na dejavnostih 
ob bazenu, kjer bomo 
plavali z učitelji plavanja 
in se igrali v vodi. Ali pa 
pridite na športne igre 
v dvorani, kjer se bomo 
preizkusili v igrah z žogo 
in se spopadli s poligoni, 
ali se nam pridružite na 
dejavnostih na prostem.

Program je namenjen 
otrokom, rojenim od 
leta 2008 do 2012, 
cena celotedenskega 
programa je 150 evrov. 
Dodatne informacije na 
info@ sport-ljubljana.si ali 
na 051 361 354.

dolga pot
Miha Robnik, profesor 
športne vzgoje

Pred dnevi sem bil 
prisoten na plavalnem 
tekmovanju. Plavalec 
je v starostni kategoriji 
do 12 let postavil štiri 
državne rekorde. Super! 
Povsem naključno sedim 
ravno za njegovimi starši. 
Oba energično navijata 
ob vsakem njegovem 
nastopu in ga seveda tudi 
posnameta z mobilnim 
telefonom in pospremita 
z visoko dvignjeno pestjo 
ob uspešnem nastopu. 

Rezultati so dobri, vsi 
hočemo in želimo biti 
uspešni: ljudje smo 
tekmovalna bitja, pa 
vendar razmišljam o 
tej zgodbi. Postavljam 
se v vlogo plavalca, 
trenerja in staršev. Kaj 
je zaslužno za takšne 
uspehe tako zgodaj? Je 
plavalec biološko gledano 
nekoliko zrelejši kot 
preostali 12-letniki? Je to 
prednost? Mogoče je fant 
resnično talentiran in ima 
dober »občutek za vodo«? 
Mogoče trenira več kot 
preostali sovrstniki in 

je zato najboljši v svoji 
kategoriji? 

Kot športnik verjetno 
doživlja en kup pozitivnih 
občutkov. Intervju pred 
kamero za nacionalno 
televizijo, vsi ga hvalijo, 
trepljajo po ramenih, 
občutek uspešnosti, oče 
in mama ga objemata in 
se skupaj z njim veselita 
novih rekordov. In vse to 
se dogaja že pri zgodnjih 
dvanajstih letih. Trener 
je seveda ponosen, 
prav tako starši. Vse je 
super, vsi skupaj so v 
središču pozornosti. Pa 
vendar … že dogodek ob 
odplavani disciplini, kjer 
ni odplaval državnega 
rekorda, je poskrbel za 
grenak priokus. Najprej 
že dvignjena pest, nato 
pa pogled na semafor in 
nekakšno razočaranje. 
Porajajo se mi misli, kaj 
se bo zgodilo z vsemi 
vpletenimi, ko bo prišlo 
obdobje neuspeha? 
Dokler se otroci razvijajo 
in rastejo, pridobivajo na 
moči in izboljšujejo svoje 
fizične sposobnosti vsak 
dan. Predvsem fantje. Bo 
ob neuspehu športnik 
začutil občutek krivde? 
Da je razočaral starše? 
Bodo starši vršili vedno 
večji pritisk na trenerja? 
Bo trener zahteval še več 
od plavalca? Bodo vsi 
vpleteni padli v začaran 
krog in jih bo želja po 
uspehu pokopala v smislu 
uspešne športne kariere? 

Pot do tako želene 
olimpijske medalje je 
dolga in vse ožja s kupom 
preprek. Prostora na vrhu 
je malo. Mlad športnik 
in starši pa se običajno 
tega ne zavedajo, dokler 
teče vse po maslu. Zato 
je predvsem pomembno, 
da športnik uživa v 
tem, kar počne. Časa za 
resen trening in vstop v 
življenje profesionalnega 
športnika je še ogromno. 
Do tedaj pa ne pozabimo, 
da mlademu športniku 
ne odvzamemo otroštva 
in mladostništva ter 
radosti in igrivosti, ki ju to 
obdobje prinaša. 

Ljubljanske glavce

Narodni muzej Slovenije se ponaša 
s prenovljeno stalno razstavo, kjer 
je prav posebno mesto namenjeno 
predstavitvi pomembnega predmeta, 
ki ga hranimo v naši ustanovi. Gre za 
najstarejše znano glasbilo na svetu, ki 
ga je pred več kot 60.000 leti izdelal 
neandertalec. Piščal je bila najdena v 
jami Divje babe in je izdelana iz kosti 
mladiča jamskega medveda.

Sprašujemo te: iz katere kosti 
je izdelana piščal?
Namig: Pomagaj si z risbo  
okostja jamskega medveda.

Izmed vseh pravilnih odgovorov, ki 
bodo prispeli do 29. 2. 2020 na naslov  
 ljubljanske. glavce@ gmail. com, 
bomo izžrebali dobitnico ali 
dobitnika družinske vstopnice za 
ogled občasne in stalne razstave 
Narodnega muzeja Slovenije. 
Vstopnico boste prevzeli na blagajni 
muzeja na Prešernovi cesti 20, ki je 
odprt vsak dan od 10. do 18. ure, ob 
četrtkih do 20. ure.

Ljubljanske Ljubljanske 
glavceglavce

Pravilni odgovor na decembrsko vprašanje se 
glasi: Bojne ladje, opremljene s periskopom, so 
podmornice. Dobitniki vstopnic za družinski 
obisk Muzeja novejše zgodovine Slovenije 
(ter kompleta za izdelavo svojega periskopa) 
so: Peter Gliha, Ajda Ožbolt in Marko Kovše. 
Čestitamo!

Otroci v mestu

Risba: Dragica Knific Lunder
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Mladi na sceni

SiNAPSA je slovensko društvo 
za nevroznanost, katerega 
poslanstvo je spodbujati razvoj 
nevroznanstvene dejavnosti v 

Sloveniji, med drugim s povezovanjem 
raziskovalnega dela med posameznimi 
področji nevroznanosti, organizacijo 
strokovnih srečanj in spodbujanjem 
nevroznanstvenega izobraževanja na 
vseh ravneh. Trenutna predsednica je 
prof. dr. Mara Bresjanac, vodji ljubljanske 
organizacije Tedna možganov pa sta 
psihologinja Nastja Tomat in Kristina 
Kolle, študentka psihologije. V SiNAPSI 
namreč že od leta 2004 vsak tretji 
teden v marcu organizirajo Teden 
možganov (Brain Awareness Week), 
ki je mednarodna akcija, posvečena 
ozaveščanju laične in strokovne javnosti 
o pomembnosti raziskovanja živčevja. Na 

naša vprašanja o letošnji temi o odnosih 
nam je odgovorila Nastja Tomat.

Kako ste izbrali letošnjo temo o 
odnosih?
Človek je kot socialno bitje vedno vpet 
v takšne ali drugačne oblike odnosov. 
Želimo pokazati, da človek ne more 
obstajati in biti celostno preučevan 
izven svojega socialnega okolja. Ljudje 
bivamo v recipročni povezavi z drugimi 
– mi vplivamo nanje in oni vplivajo na 
nas, kar je dinamičen in kompleksen 
proces. Na Tednu možganov želimo zajeti 
najrazličnejše vidike in ravni odnosov. 
Govorili bomo o odnosu do sebe in 
drugih, med drugim o prijateljstvu, 
partnerstvu in intimnosti. Zanimalo nas 
bo, kako družbene norme vplivajo na 
odnose ter na kakšen način se oblikuje 

odnos do različnih skupin. Danes vedno 
aktualna tema so tudi socialna omrežja, 
zato se bomo dotaknili vprašanja 
intimnosti in zasebnosti v dobi interneta 
in pametnih telefonov. Torej bomo 
govorili tako o intimnosti in povezanosti 
kot o izolaciji in socialni deprivaciji 
– obe strani spektra tako ali drugače 
vplivata na naše možgane. Temo vedno 
izberemo skupinsko in po večdnevni 
diskusiji. Na Tednu možganov jo potem 
obdelamo z vidika različnih strok, od 
biologije, nevrologije in nevroznanosti 
do psihologije, sociologije, filozofije in 
kognitivnih znanosti. Odnose smo izbrali, 
ker ta tema zadeva vse ljudi, poleg tega pa 
želimo izkoristiti priložnost, da odpremo 
vrata v svet socialne nevroznanosti.  

S katerega vidika se lotevate 
povezave med možgani in odnosi?
Pri socialnih interakcijah in oblikovanju 
odnosov sodelujejo številni hormoni, 
živčni prenašalci, možganske strukture 
in omrežja. Predstavili bomo vlogo, ki jo 
pri odnosih igrajo na primer oksitocin, 
zrcalni nevroni in limbični sistem. 
Poleg tega bomo možgane postavili v 
širši kontekst in se spraševali, kako na 
njihovo strukturo in delovanje vplivajo 
odnosi v zgodnjem otroštvu, bogatost 
ali siromašnost naših socialnih stikov in 
kultura, v kateri živimo. Zanimalo nas bo, 
na kakšen način je evolucija spodbujala 
razvoj socialnih možganov in kaj lahko 
sodobne metode slikanja možganov, 
kot je funkcijsko magnetnoresonančno 
slikanje, doprinesejo k našemu 
razumevanju odnosov. Dotaknili se bomo 
težav v zaznavanju sebe in oblikovanju 
ter vzdrževanju odnosov, ki se pojavljajo 
pri različnih motnjah in boleznih, tudi 
na področju duševnega zdravja, ter iskali 
njihove nevrološke korelate. 

Ste se lotevali razmerja med možgani 
in odnosi tudi na podlagi različnih 
starostnih obdobij?
Pri oblikovanju programa smo veliko 
razmišljali o odnosih v različnih razvojnih 
obdobjih. Veliko raziskovalcev preučuje, 
kako socialno okolje vpliva na razvoj 
možganov v otroštvu in mladostništvu 
ter kako stili navezanosti v otroštvu 
oblikujejo vzorce v nadaljnjem življenju. 
Še ena aktualna tema je socialna mreža 
pri starostnikih – ali in na kakšen način 
lahko socialni stiki delujejo kot varovalni 
dejavnik pri ohranjanju zdravja? 

Teden možganov: 
spregovorimo o odnosih
Patricija Fašalek, foto: arhiv društva SiNAPSA

Delovno skupino Gube, ki znotraj SiNAPSE organizira Teden možganov, 
večinoma sestavljajo študentje s področja medicine, psihologije, 
kognitivnih znanosti, biologije, filozofije in sociologije. Gre za mlade 
navdušence nad nevroznanostjo, ki vse leto posvečajo svoj čas in 
energijo ustvarjanju Tedna možganov. 

Vodji ljubljanske organizacije Tedna možganov sta psihologinja Nastja Tomat (na fotografiji) in Kristina Kolle, študentka 
psihologije.
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Mladi na sceni

meseČni napovedniK 
Mladi na sceni

KLUB GROMKA 
Zatiranje v gromki: Ema 

18. 2. 2020 ob 20.00
Predstava Ema, ki temelji 
na drami političnega 
aktivista Howarda Zinna, 
odpira vprašanja moči in 
neenakosti v družbi ter 
spodbuja h kritičnemu 
razmisleku o sistemu, 
v katerem živimo. Ema 
Goldman je najpomembnejša 
predstavnica ameriškega 
anarhofeminizma in 
aktivistka prve polovice 20. 
stoletja.

 www.kolektiv-ziz.com/ZIZ/
predstave/ema 

KNJIŽNICA OTONA 
ŽUPANČIČA 

Predavanje v programu Šola 
življenjskih veščin Društva »UP«

18. 2. 2020 ob 18.00
Katja Završnik Istenič: 
»Zakaj se moj otrok zateka k 
samopoškodbi?«

AKTIVNOSTI V MC VIČ
Zbiralna akcija rabljenih oblačil

V februarju in marcu 
poteka zbiralna akcija 
rabljenih oblačil za otroke 
in mladostnike. Rabljena 
in čista oblačila bomo v 
naših prostorih (Trg MDB 
14) z veseljem sprejeli vsak 
delovni dan med 9.00 in 
17.00. V začetku aprila pa 
bomo ponovno organizirali 
dogodek IZBERI SI KOS ZA 
NOV VIDEZ.  

 MladinskoVIC

Zimske počitnice 

od 17. do 24. 2.
Med zimskimi počitnicami bo 
od 9.00 do 15.00 vsakodnevni 
brezplačni počitniški 
program.
Več:  www.msvic.si in fb 
strani:  MladinskoVIC 

TRUBARJEVA HIŠA 
LITERATURE

Feminizem danes

3. 3. 2020 ob 19.30
Predavanje Alje Lobnik o 
(ne) vstopu žensk v umetniške 
institucije

 kudanarhiv.org

IMPRO LIGA
Impro liga, vseslovensko 
tekmovanje impro gledaliških 
skupin. Sezono 2019/2020 kot 
rdeča nit zaznamujeta šport 
in odnos med športom in 
kulturo. 

www.impro-liga.si. 
23. 2., CSK France Prešeren
20.00 Impro liga tekma: Pasji 
kašelj vs. Smeti

8. 3., CSK France Prešeren
20.00 Impro liga tekma: 
Shakira Shakira vs. Okvrd

ImproŠke

13. 3., Klub Tiffany
20.00 Improške z gostjami: 
Superženska

Kabaretni večer, poln petja, 
improviziranih prizorov, 
poezij, zgodb in ostalih 
dogodivščin, povezanih s 
super ženskami v zgodovini 
in danes. 

ŠILA – ŠOLSKA IMPRO LIGA
Vseslovensko tekmovanje 
dijaških impro gledaliških 
skupin v kratkih 
improviziranih prizorih.

28. 2., Gledališka dvorana 
Dijaškega doma Tabor
17.00 ŠILA tekma: Gimnazija 
Vič 2 – Gimnazija Poljane 2

13. 3., Gledališka dvorana 
Dijaškega doma Tabor
17.00 Gimnazija Ledina – 
Gimnazija Celje-Center

KNJIŽNICA ŠIŠKA
Po poteh francoske književnosti: 
Francoski literarni krožek, Les 
misérables (Victor Hugo)  

24. 2. 2019 
Francoski literarni krožek 
poteka enkrat na mesec 
v Knjižnici Šiška, kjer se 
pogovarjamo o enem izmed 
romanov znanih frankofonih 
pisateljic in pisateljev. 
Zaželene so predhodne 
prijave na naslov: aicha.
boughazi.92@gmail.com

Bralni krožek Sestrovščine 
ponosnega delfina

18. 2. 2020 ob 19.30, 
Škratova čitalnica, 
Kersnikova 4

Beremo Angela Davis: 
Women, Race and Class, 5. in 
6. poglavje. 

 Sestrovščina-ponosnega-
delfina

ULCA, SLABIH STO 
KVADRATOV SVOBODE, 
ODPRTA ULCA

Ponedeljek 14.00–17.00: 
KICK OFF (učenje, domača 
naloga, pisanje CV, iskanje 
joba, svetovanje, informiranje)

Torek 19.00–22.00: 
ULIČNI KLUB (pingpong, 
družabne igre, jam session, 
petje, karaoke, socialne 
igre, icebreaker, energizer, 
teambuilding, DIY, šivanje)

Sreda 19.00–22.00: OPEN 
SESSION (cypher, breaking, 
hiphop, locking, house, 
popping)

Četrtek 14.00–17.00: 
DROP-IN (hiphopinfo, 
hiphopknjižnica, popupshop, 
streetwear, spreji, internet, 
kuhinja)

Petek 14.00–17.00: OPEN 
SESSION (DJ-MC-SKETCHING 
skiciranje, tagging, nalepke, 
šablone, miksanje, skrečanje, 
repanje, beatboxing)

 mladinskicenterulca

NOVA ODPRTOST 
MLADINSKEGA 
CENTRA BOB

Ponedeljek 16.00–21.00 
Drop in; 19.00 –21.00 Let‘s 
talk Slovene

Torek 16.00–21.00 Drop 
in; 16.00–18.00 Učenje in 
podpora pri razvoju idej

Sreda 16.00–21.00 Drop in; 
18.00–21.00 Ročni nogomet

Četrtek 13.00–17.00 Drop 
in; 15.00–17.00 Družabne 
igre

Petek 17.00–22.00 Petkov 
odklop od tedna

Nedelja 17.00–21.00 
Nedeljsko popoldne v živo

 zikdbob
Več dogodkov in informacij 
za mlade najdeš na 
 www. lmit.org!

Kaj pa glede na nove oblike 
odnosov, ki postajajo vse bolj 
popularne?
Veliko raziskovalcev se ukvarja 
z iskanjem nevrobioloških 
korelatov socialnega in 
spolnega vedenja različnih vrst. 
Eno od plenarnih predavanj 
bo posvečeno temu, kaj 
nevroznanost danes ve o 
ljubezni. Predvajali in komentirali 
bomo tudi film, ki govori o 
odnosih, ki za našo družbo niso 
konvencionalni. Sicer pa imata 
na to, kaj si interpretiramo kot 
normalno, velik vpliv družba 
in kultura, v kateri živimo. 
Različne oblike odnosov zato 
velja preučevati z različnimi 
metodami in iz različnih vidikov 
– biološkega, nevrološkega, 
psihološkega, sociološkega itd.

Dobri socialni odnosi so 
povezani s psihofizičnim 
zdravjem
•  Različne raziskave kažejo, da 

ljudje z dobro socialno mrežo 
kažejo večjo odpornost za 
različne somatske bolezni: od 
kardiovaskularnih težav do 
rakavih obolenj. 

•  Glede na raziskave sklepamo, 
da so socialni stiki povezani 
z aktivnostjo nevroloških in 
endokrinih sistemov, npr. 
simpatičnega živčnega sistema 
in osi hipotalamus-hipofiza- 
-nadledvična žleza (ang. HPA 
axis), ki vplivajo na razvoj in 
potek različnih bolezni. 

•  Ker so socialne vezi pri 
mnogih vrstah pomembne 
za preživetje, lahko občutja 
socialne nepovezanosti 
sprožajo odziv, ki se pojavi ob 
življenjsko ogrožajoči grožnji, 
takšna aktivacija pa ima na 
dolgi rok lahko posledice za 
zdravje. 

•  Oblikovanje in ohranjanje 
socialnih stikov, ki 
zadovoljujejo naše relacijske 
potrebe, torej ni samo prijetno, 
temveč služi tudi kot varovalni 
dejavnik pri ohranjanju našega 
zdravja. 

Nevroznanost je interdisciplinarna, 
zato so v ekipo Gube vedno 
dobrodošli mladi iz vseh strok, ki 
jih to področje zanima.
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Z Urbano na izlet okoli Ljubljane

Odvisno namreč, ali 
vprašate Ljubljančane ali 
Polhograjčane. Slednji 
namreč prisegajo na 

Lovrenca oz. (Polhograjsko) Goro, 
ljubljanske srajce pa na (Polhograjsko) 
Grmado. In oboje je povsem logično, 
ko pa oboji na vrhova lezejo gledat svoj 
kraj. Ljubljane se namreč ne vidi dobro z 
Gore, Polhovega Gradca pa ne z Grmade. 
Obe, tako Gora kot Grmada, pa sta tudi 
imenitni razgledni točki, čeprav po 
višini dosegata skromnejše rezultate v 
primerjavi s prvaki hribovja. 

Tudi na tokratni izlet se odpravljamo iz 
Ljubljane, zato tudi mi pod drobnogled 
vzemimo Grmado. Njen razgled in 
priostrena oblika obiskovalce vabita od 
samih začetkov planinarjenja. Tako so na 
njej Piparji (skupina narodno zavednih 
pionirjev planinarjenja, zaslužnih za 
ustanovitev slovenskega planinskega 
društva) postavili prvo slovensko 
planinsko kočo. Od skromne kolibe 
danes seveda ni več ne duha ne sluha, 
razgled, ki je Piparje gnal gor, pa ostaja. 
Zaenkrat še: kmetje so pašo živine na teh 
koncih že pred desetletji opustili, gozd pa 
ne pase lenobe in vztrajno prerašča vršne 
trate. 

Izhodišče današnjega pohoda je 
končna postaja linije številka 7 pri 
nekdanji tovarni Iskra v Pržanu. Od 
izhodišča krenemo proti zahodu po 
kolovozu, ki se v loku kmalu vrne do 

tovarne, nato pa se južno od nje vzpne na 
greben, kjer zavijemo desno. Kolovozu 
potem sledimo nadaljnje dobre pol 
ure, dokler ne pridemo do naslednjega 
grebena, kjer se priključimo markirani 
poti iz Šentvida proti Toškemu čelu in 
zavijemo levo. Še pol ure porabimo do 
Toškega čela, ko se kolovoz zravna, pa 
zagledamo kažipot proti Katarini. Kmalu 
pridemo do asfalta, zavijemo desno in 
po približno 200 metrih pridemo na 
glavno cesto, ki na Toško čelo pripelje iz 
Podutika in pelje naprej proti Katarini. 
Po njej poteka tudi markirana pot, po 
kateri do Katarine oz. Topola, kot se vas 
uradno imenuje, pridemo v nadaljnje 
tri četrt ure. Še četrt ure porabimo skozi 
vas do kapelice, kjer zavijemo levo proti 
Dobrovi. Po nekaj korakih za obeležjem 
iz NOB nato zavijemo desno proti vasi 
Belo. Po približno desetih minutah nas 
markacija popelje desno na kolovoz, po 
katerem kmalu pridemo na greben med 
Goljekom in Grmado. Nadaljujemo vzdolž 
grebena in v slabe pol ure pridemo pod 
vršno kopo. Po dobrih treh urah zložnega 
vzpona je napočil čas, da malo obrusimo 
zobe ob kolenih. Pot je speljana v ključih, 
kar vendarle nekoliko ublaži strmino, 
in po dobre četrt ure že stojimo na vrhu 
Grmade. Ni čisto jasno, s katerim delom 
telesa se zadevamo ob izohipso, ki 
označuje 900 metrov, saj si karte dosledno 
niso enotne, ali je njena višina 898 ali 
899 metrov nad morjem. Ker razen Tošča 
okrog nas komaj kakšen hrib dosega 

omenjeno višino, se z vrha razprostira 
čudovit razgled. Ko se ga naužijemo, se 
spustimo nekaj metrov do odcepa proti 
Polhovemu Gradcu oz. Dvoru, ki se le 
nekaj korakov niže ponovno razcepi. 
Levi odcep se takoj začne spuščati, mi pa 
izberemo desnega, po katerem stopimo 
na greben med Grmado in Malo Grmado. 
Zahvaljujoč slikovitosti nam bo grebenska 
pot jemala sapo, saj je greben zaradi 
dolomitne podlage močno priostren in 
daje občutek resnih gora. No, vsekakor 
si ob nepazljivosti zlahka nakopljemo 
sitnosti, le višina ni ravno »visokogorska«. 
Pod Malo Grmado se ponovno odločimo, 
kam naprej. Po obeh stezah sicer pridemo 
v Polhov Gradec, po levi pa tudi v Dvor. 
Zaradi navezave na avtobusno linijo 51 
izberemo levo stezo, ker nas pripelje 
bližje postaji. Po približno desetih 
minutah ponovno pridemo do razpotja: 
leva steza nas pelje v Dvor, desna v Polhov 
Gradec. Na avtobus bi sicer lahko stopili 
tudi v Dvoru, vendar se, zlasti v primeru 
možnosti, da ga zamudimo, le odpravimo 
proti Polhovemu Gradcu. Tam je namreč 
ob postaji skromen lokal, kjer lahko 
vedrimo. Kmalu po omenjenem razcepu 
pridemo do zaselka Ravnek, od koder 
nadaljujemo po cesti, ki jo markacija 
nekajkrat seka, nato pa se od nje odcepi 
v grapo in se na drugi strani po kolovozu 
spusti v Polhov Gradec. Pri gostilni 
Pratkar stopimo na glavno cesto, po 
kateri krenemo desno in po približno 200 
metrih pridemo do avtobusne postaje.

Od Pržana čez Grmado  
do Polhovega Gradca
Besedilo in foto: Rok Kušlan

Andrej Stritar v knjigi Izleti po ljubljanski okolici v 
poglavju o Polhograjskem hribovju s prvim stavkom 

zadane žebljico na glavico, ko pravi: »Polhograjsko 
hribovje je pravo darilo narave prebivalcem Ljubljane.« In 

pravzaprav ima to darilo celo pentljo – oziroma dve.
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Nikoli ni prepozno 
za začetek
Staranja žal ne moremo 
preprečiti, lahko pa 
z zdravim življenjem 
poskrbimo, da bo lepše 
in prijetnejše. Kakovost 
življenja v zrelih letih je 
odvisna od posameznika 
in njegovega prizadevanja 
za ohranitev svojih 
sposobnosti. Za to skrbi tudi 
Mestna občina Ljubljana, ki 
s programom Razgibajmo 
Ljubljano Akademskemu 
atletskemu društvu Slovan 
sofinancira redno tedensko 
telovadbo za starejše. Nizko 
intenzivna skupinska vadba 
posamezniku omogoča 
prilagoditev intenzivnosti 
glede na lastne sposobnosti, 
preizkusite ali brezplačno 
pridružite pa se jim lahko 
ob sredah, med 10. in 
11. uro, v Športnem centru 
Triglav na Vodovodni 
cesti 25. Informacije: 
 www. szlj. si,  www.tek.si.

Urejene so tekaške 
smučine v Stanežičah
Za tek ali pohod na smučeh 
potrebujete zelo malo: 
smuči, čevlje in palice, nekaj 
prostega časa, a veliko 
volje. Možnosti za take 
vrste rekreacijo letos (še) ni 
prav veliko, zato izkoristite 
razpoložljive možnosti v 
naši bližnji okolici.

Ljubljanskih tekaških 
smučin je v najboljših časih 
na voljo osem, s pomočjo 
umetnega snega pa je urejen 
nekaj sto metrov dolg krog 
na ragbi igrišču in igrišču za 
golf pri Stanežičah. Proga je 
pripravljena za klasičen in 
prost korak, tek na smučeh 
pa je mogoč med 10. in 
20. uro, v večernih urah 
pod reflektorji. V bližini 
so urejena parkirišča (P+R) 
in še pred vhodom na 
ragbi igrišče, čisto blizu 
pa ustavi tudi avtobus LPP 
številka 1. Informacije: 
 www. timingljubljana.si.

Razgibajmo Ljubljano
Žiga Černe, Športna zveza Ljubljane, foto: Dunja Wedam

znani ljubljanČani o gibanju
Gojko Zalokar, direktor Timing Ljubljana

  Spodbuda: Za rekreacijo ne potrebujete dopinga
Čeprav poseganje po prepovedanih dodatkih povezujemo predvsem s 
profesionalnim športom, je doping vse večja težava mladih in rekreativcev. 
Doping namreč rekreativnim in mladim športnikom prinaša hude zdravstvene 
posledice, ki se lahko končajo tudi s smrtjo. Zato hodite po pravi poti!

Ljubljana ni le mesto vrhunskega 
športa s prepoznavnimi klubi. 
Njen glas vse dlje seže tudi po 
zaslugi velikih rekreativnih 
dogodkov. Verjetno ga ni 
med nami, ki še ne bi slišal za 
Pohod, Pot ob žici, Volkswagen 
Ljubljanski maraton, Maraton 
Franja itd. A verjetno nas le 
malo ve, da imamo v mestu 
sistem, ki omogoča, da se vsi 
otroci naučijo plavati, da se 
lahko brezplačno vključimo v 
rekreativne programe ter da 
lahko brezplačno uporabljamo 
oseminštirideset zunanjih 
fitnes naprav, trim otokov 
in stez ter naprav za ulično 
vadbo. Za možnost rekreacije 
je poskrbljeno tudi v zimskem 
času. Ob ugodnih snežnih 
pogojih je na travnatih površinah 
urejenih osem smučarskih 
tekaških prog, ki so dostopne 
tako tekačem kot sprehajalcem 

na tekaških smučeh. In 
nenazadnje: da je Ljubljana 
mesto športa in zdravega načina 
življenja, nam dokazuje tudi 
veliko število uporabnikov Poti 
spominov in tovarištva, ki je naš 
največji športni objekt.
Ponudba športa v Ljubljani 
je pestra, ponudnikov pa 
je iz leta v leto več. Večina 
programov je žal plačljivih in 
si jih mnogi Ljubljančani ne 
morejo privoščiti. Področje 
organiziranih oblik rekreacije 
in redne vadbe v društvih in 
klubih s komponentami športne 
vzgoje v zadnjem času žal 
zaostaja za privatno iniciativo in 
ne sledi potrebam prebivalcev. 
V prihodnje bodo zato potrebni 
dodatni ukrepi, s katerimi bomo 
privabili čim več odraslih h 
gibanju in športni aktivnosti, kar 
je tudi eden od ciljev Strategije 
športa v Ljubljani do 2028.

Čeprav zima v Ljubljani doslej ni postregla s snegom, so tekači na smučeh vseeno prišli na svoj račun – proga za tek na smučeh v Stanežičah vas pričakuje vsak dan.
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Grem, greva, 
gremo na Orle
Orle ležijo na 453 
metrov visokem 
hribu, ki je vzhodni 
podaljšek Golovca in 
sosed nekoliko višjega 
Molnika. So dostopne 
iz številnih smeri in 
izhodišč: skoraj iz 
centra Ljubljane po 
grebenu Golovca, 
z dolenjske strani z 
Rudnika in Lavrice, s 
severa prek Urha, iz 
Zadvora, Podmolnika, 
Bizovika ali Hrušice, 
za iznajdljive in 
radovedne pa še po 
raznih drugih poteh. 
Iz katerekoli smeri se 
že povzpnete do cilja, 
vas čaka svežina na 
krajšem, ne več kot 
dvournem pohodu. Čas 
vzpona lahko pohodnik 
poljubno skrajša ali 
podaljša, saj si smer 
vzpona in sestopa 

izbere vsak sam. Vse 
pohodniške poti, ki 
peljejo na Orle, so 
primerne za rekreativce 
vseh starosti. Poleg žiga 
vas v Gostilnici Orle 
lahko pričaka okrepčilo 
ter razgled v vse smeri 
na okoliške hribe, Barje 
in del mesta, v jasnem 
pa do oddaljenih 
vršacev Kamniških, 
Karavank in Julijcev. 
Športno društvo Zadvor 
vabi k redni hoji po 
Golovcu, Zadvorskem 
hribu in vseh ostalih 
poteh, ki pripeljejo 
na Orle. Tudi letos s 
pomočjo zbiranja žigov 
v celoletni akciji, ki 
bo trajala do zadnjega 
dne v decembru. 
Kartonček za žige 
kupite v Gostilnici 
Orle. Podrobno o 
programu preberite na 
 sportnodrustvozadvor.si.

Razgibajmo Ljubljano
RAZGIBAJMO LJUBLJANO

Za objavo v glasilu Ljubljana ali v elektronskem 
tedniku Športni utrinki nam lahko novice 

pošljete na  info@ szlj.  si, vprašanja pa lahko 
zastavite tudi po telefonu 01 434 72 91.

P rav zato smo na 
Slovenskih železnicah 
za vse ljubitelje 
smučanja in deskanja 

na naravnem snegu, pripravili 
Smučarski paket Vogel, ki bo 
navdušil še tako zahtevnega 
smučarja in deskarja. 
Smučarski paket vsebuje 
povratno vozovnico za vlak 
med Ljubljano in Bohinjsko 
Bistrico in dnevno smučarsko 
vozovnico, prevoz s ski busom 
od železniške postaje v 
Bohinjski Bistrici do spodnje 
postaje Žičnice Vogel in nazaj 
ter kosilo. 

Na smučanje se lahko z vlakom 
iz Ljubljane odpravite tudi na 
Soriško planino. Smučarski 
paket Soriška planina vsebuje 
povratno vozovnico za vlak 
med Ljubljano in Bohinjsko 
Bistrico, vozovnico za 
smučišče, povratni prevoz 
s ski busom od železniške 
postaje Bohinjska Bistrica do 
Soriške planine in kupon za 
kosilo. Posebna ponudba velja 
vse do 10. maja. 

Za vse tiste, ki radi 
pogledajo čez mejo, pa je 
v naši bližnji in malo daljni 
soseščini na voljo pestra 
izbira smučarskih središč. 
Z vlakom se iz Ljubljane 
lahko pripeljete do svetovno 
znanega smučarskega 

središča Schladming ali do 
doma smučarskega prestiža 
Kitzbühel s številnimi 
smučarskimi centri, do 
doline Gastein s smučarskimi 
progami različnih zahtevnosti, 
termalnimi užitki in pestrim 
nočnim življenjem, da ne 
pozabimo še železniških 
postaj St. Anton am Arlberg 
in Landen am Arlberg, ki sta 
izhodišče za smučarske centre 
v okolici, kot so Stuben, Zürs, 
Lech, St. Christoph, Strengen, 
Flirsch, Pettneu in Schnann.

Kroga ne moremo skleniti brez 
Obertauerna, kjer smučarska 
sezona traja vse do maja, ali 
slalomske proge v švicarskem 
mondenem smučišču Wengen. 
Tudi vožnja z vlakom do 
Wengna je ena najbolj 
spektakularnih na svetu! 
Čudoviti razgledi na okolico, 
na Zürich, Bern in Interlaken 
ter prehod skozi živo skalo 
do najvišjega evropskega 
postajališča Jungfraujoch 
(3471 m) vas pripeljejo v 
svet smučarskega gorskega 
paradiža. 

Vse podrobnejše informacije o 
voznem redu, cenah, dodatnih 
ponudbah in o vsem, kar 
vas še zanima, dobite na 
svoji železniški postaji na 
 www. slo-zeleznice.si in na 
 potnik.info@slo-zeleznice.si.

Mira Vanovac, Slovenske železnice

Iz Ljubljane z vlakom  
na smučanje!

Slovenija je smučarska dežela, o tem ni dvoma! Od 
uspehov Mateje Svet, Bojana Križaja, Jureta Koširja … do 
Tine Maze, Petra Prevca, Ilke Štuhec ter mnogih drugih 
se tradicija širi in nadaljuje. Toda ali ste pomislili, da se na 
smučine lahko iz Ljubljane podate z vlakom?

NA SMUČANJE

Čeprav zima v Ljubljani doslej ni postregla s snegom, so tekači na smučeh vseeno prišli na svoj račun – proga za tek na smučeh v Stanežičah vas pričakuje vsak dan.
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Okolje

Koseški boršt najdemo med 
cesto Roberta Blinca, Žabjo 
ulico, Večno potjo ter travniki 
ob Pržancu in Glinščici. Ta 

čudoviti nižinski gozd sredi Ljubljane je 
priljubljen prostor rekreativcev, gobarjev 
in sprehajalcev. Predstavlja dragocen del 
zelene oaze sredi urbanega okolja in nudi 
dom najrazličnejšim organizmom. Čistilne 
akcije se je udeležila pisana druščina, med 
njimi lastniki parcel, člani društva Zelenih 
nadzornikov Ljubljana, člani Slovenskega 
Geocaching kluba in lokalni prebivalci.

Veseli nas spoznanje, da na območju 
nismo našli toliko odpadkov, kot smo 
pričakovali. Največ odpadkov smo pobrali 
ob Večni poti in ob vseh večjih gozdnih 

poteh. Razlogi so jasni: še vedno je veliko 
neodgovornih sprehajalcev in voznikov, 
ki odpadke brezbrižno odvržejo kar 
ob najbližjih poteh. Zakaj to počnemo? 
Se počutimo dobro, ko kup odpadkov 
zagledamo na domačem dvorišču? Če smo 
tudi sami med tistimi, ki sta jim čistoča 
in red doma samoumevna, je na mestu 
razmislek o našem ravnanju tudi takrat, ko 
zapustimo mejo domačega dvorišča. Ne 
le zaradi zakonodaje, ki nam prepoveduje 
smetenje vsepovprek, temveč tudi zaradi 
zavedanja, da je že streljaj od naših domov 
drugo dvorišče, naj bo dom ljudi ali bližnji 
gozd, potok, travnik, kjer prav tako živijo 
bitja in organizmi, ki lahko že ob prvem 
onesnaženju izginejo ali izumrejo.

Pričakovano smo odkrili največ plastične 
embalaže, pločevink, papirja in kartonske 
embalaže. Za naknadno odstranitev smo 
zabeležili nekaj lokacij, kjer so bili večji 
kupi odloženih odpadkov. Te so v gozd 
pripeljali neodgovorni posamezniki, ki jim 
je bilo zeleni odrez, plastično embalažo ali 
odpadke, nastale ob prenovi stanovanja, 
odveč odpeljati na za to predvideno mesto.

Ali je organizacija čistilnih akcij smiselna? 
Ob tem se bo kdo morda vprašal, ali na 
ta način ne dajemo potuhe neobzirnim 
posameznikom. Osrednji namen takšnih 
akcij je ozaveščanje, da smo soodgovorni 
za razvoj in stanje nekega kraja. Videz 
mesta in širše okolice je ogledalo njegovih 
prebivalcev, je naša soodgovornost in naš 
ponos.

Naša skupna naloga je poskrbeti, da bo 
v bodoče vseh vrst odpadkov manj. Prav 
vsak od nas lahko prispeva svoj delež. Ni 
stvar v trudu, edino prav in samoumevno 
nam mora postati odpadke prinesti do 
predvidenih mest za njihovo ločevanje 
oziroma odlaganje. Pomembno nam je, 
da je skrb za odpadke kar se da preprosta 
in udobna, zato ohranjamo relativno 
gosto mrežo košev, v primerjavi s trendi 
v nekaterih drugih parkih, kjer število 
košev zmanjšujejo in ljudi spodbujajo k 
podobnemu bontonu, kot velja na primer 
pri obisku gora. Zavedamo se, da je za 
večji premik v tej smeri potrebno veliko 
časa in podpora obzirnih obiskovalcev. 

Očistili smo Koseški boršt
Besedilo in foto: Luka Šparl,  
Služba Krajinski park Tivoli,  
Rožnik in Šišenski hrib, JP VOKA SNAGA

Jeseni je v Koseškem borštu in na območju gozda Za Mošenico 
potekala čistilna akcija.

Večje količine odpadkov iz gospodinjstev lahko brezplačno odložite na dve za to določeni zbirni mesti.
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Okolje

Naša šola je v središču Ljubljane. A na srečo ni odrezana od 
narave. Za šolo imamo velik vrt, kjer si številne ptice, ki so se 
morale prilagoditi na življenje v mestu, najdejo zatočišče. 

Zato na šolskem vrtu 
od novembra do 
aprila (odvisno od 

vremenskih razmer) v dveh 
krmilnicah hranimo ptice 
in opazujemo, katere vrste 
ptic prihajajo in v kakšnem 
številu, njihovo vedenje in 
morebitne posebnosti. V 
štirih letih sistematičnih 
opazovanj nas je zanimalo, 
katere vrste ptic živijo na 
našem šolskem vrtu, ali se 
vsako leto pojavljajo enake 
ali različne vrste ptic, katera 
vrsta je najštevilnejša in ali 
se je število ptic, ki prihajajo 
v krmilnice, v štirih letih 
opazovanj kaj spremenilo. 
Biološka pestrost je naše 
naravno bogastvo in 
dogajanje ob ptičji krmilnici 
je idealna priložnost za 
opazovanje. 
Ptice hranimo s sončničnimi 
semeni trikrat na teden, 
opazujemo pa jih skozi okno 
šolske jedilnice, ki je blizu 
krmilnici. Tudi biološka 
učilnica ima pogled na vrt in 
krmilnico, tu za opazovanje 
uporabimo daljnogled. V 
krmilnici ali pod njo smo 
doslej opazili poljskega in 
domačega vrabca, liščka, 

turško grlico, sivo vrano, 
goloba, veliko sinico, 
kosa, ščinkavca, zelenca in 
taščico. Število vrst, ki so 
obiskovale krmilnico, se v 
štirih letih ni spreminjalo. 
Najpogosteje opažamo obe 
vrsti vrabcev, liščke, veliko 
sinico in golobe. Ostale 
vrste se pojavljajo redkeje in 
posamično.
V zadnjem opazovalnem 
letu smo imeli v krmilnicah 
težave z golobi. Bili so 
agresivni, podili so ostale 
ptice, pogosto so zasedli 
krmilnico in v njej čepeli 
dolgo časa. Prav zaradi njih 
smo opazili manj ptic kot 
prejšnja leta. Lanska zima je 
bila dolga in ptice so pojedle 
več kot 40 kg hrane. Zdaj so 
na hranjenje že navajene in 
v krmilnico priletijo le nekaj 
minut po tem, ko natrosimo 
novo hrano. 
Naš vrt je prava oaza za ptice 
v središču mesta, saj v bližnji 
okolici ni veliko vrtov, dreves 
in grmov za skrivališča. 
Veseli smo, da je narava za 
našo šolo živa, da ji lahko 
prisluhnemo, v njej uživamo 
in zanjo tudi nekaj storimo.

na Kaj smo pozorni pri hranjenju ptic
Marjana Jankovič, Oddelek za varstvo okolja

Hranjenje ptic ima lahko 
tudi negativne učinke 
zaradi možnosti prenosa 
povzročiteljev bolezni 
med pticami. Zato je 
priporočljivo, da se 
krmilnice očistijo pred 
vsakim ponovnim nanosom 
sveže hrane, ki naj bo v 
zmernih količinah. Pazimo, 
da redno hranimo ptice, 
ko ponoči temperature 
padejo pod ledišče. Ptic ne 
hranimo z ostanki človeške 

hrane, še posebej ne kuhane 
in začinjene. Pri nakupu 
hrane za ptice pazimo, da 
ne vsebuje pelinolistne 
ambrozije. Še več nasvetov 
lahko učenci najdejo na 
spletni strani Društva za 
opazovanje in preučevanje 
ptic Slovenije (DOPPS), in 
sicer v poglavju: »Pomagajmo 
pticam in naravi«.

 www.ptice.si/ 
ptice-in-ljudje/pomagajmo-
pticam-in-naravi 

vrtovi v mestu  
so zatoČišČe  
za ptice

Ida Tarman Šmit, Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Za sadne rastline moramo začeti skrbeti, še preden 
začnejo odganjati. Okrepimo jih s škropljenjem in 
zaščitimo proti boleznim in škodljivcem, kar bo dobra 
osnova za pravilen razvoj v novi sezoni.

Na drevesih in ostalih 
rastlinah se mnoge 
bolezni skrivajo v 

lubu rastlin. Prav tako številni 
škodljivci, njihove ličinke in 
jajčeca prezimujejo na drevesih, 
grmih in drugih olesenelih 
rastlinah v našem vrtu. Vsaka 
špranja je lahko pribežališče 
škodljivca ali bolezni. Zato je zelo 
pomembno, da opravimo zimsko 
škropljenje z oljnim sredstvom, 
ki fizično uniči škodljivce. Zelo 
dobro je kombinirati bakrovo 
sredstvo s časom rezi, saj baker 
razkuži rane, nastale pri rezi. 
V času škropljenja in še vsaj 
6 ur po škropljenju mora biti 
temperatura nad 5 °C. Izberemo 
dan brez vetra in močnega sonca. 
Seveda ne sme po škropljenju 
deževati. Najbolj učinkovito bo 
škropljenje v fazi, ko se brsti 
začnejo napenjati. Če je možno, 
škropljenje ponovimo čez 
7–14 dni. Pazimo, da škropimo 
le do faze mišjega ušesca, sicer 
lahko poškodujemo cvet. Kdaj je 
pravi čas za škropljenje, moramo 
ugotoviti sami, in sicer z rednim 
pregledovanjem drevja. Včasih 
imamo milo zimo in se brsti kaj 
kmalu začnejo napenjati, po 
dolgi in hladni zimi pa škropimo 
nekoliko kasneje. Tako sledimo 
naravnim procesom in se jim 
prilagodimo. 

Vzgoja sadik doma
Za dober in kakovosten pridelek 
potrebujemo dobro razvite 
zelenjavne sadike z močnim 

koreninskim sistemom, čvrsto 
rastjo in dobro razvitimi 
listi in steblom. Pri nakupu 
semena bodimo pozorni na 
poreklo semena, leto pridelave 
in kalivost. Če vzgojimo na 
vrtu zdrave rastline, bo tisto 
seme najboljše, sploh če je 
pridelano ekološko. Kakovostna 
zemlja zagotavlja zdrave in 
močne sadike in hiter razvoj 
koreninskega spleta. Substrat 
zagotovi sadikam vse potrebne 
hranilne snovi in skrbi za 
optimalno zadrževanje vode v 
zemlji. Semena lahko posejemo 
v najrazličnejše posode, lahko 
tudi v škatle od jajc, saj jih lahko 
s sadikami vred posadimo v 
zemljo. Najvažnejše je, da je 
posoda dovolj trdna in da je v 
njej mogoče zagotoviti odcejanje 
vode.
V prvih fazah po setvi 
pospešujemo kalitev posejanih 
semen s prekrivanjem s prosojno 
folijo, ustrezno vlago v zemlji 
in dovolj toplote. Vrtnine 
po kalitvi in na začetku rasti 
potrebujejo visoko, predvsem 
pa enakomerno dnevno in 
nočno temperaturo. Najnižjo 
temperaturo za vznik potrebujejo 
solatnice in kapusnice (med 18 
in 22 °C), najvišjo pa plodovke 
(okoli 25 °C). Pomembna je 
tudi svetloba, da se rastline ne 
pretegnejo. V dnevih s slabo 
osvetlitvijo, če je le mogoče, 
znižamo temperaturo v prostoru 
in zmanjšamo zalivanje.

Prva opravila v sadovnjaku in na vrtu
Vrtnarski nasveti

Gorazd Maslo, Odsek za razvoj podeželja
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Delo Mestnega sveta
Poročilo z 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Veronika Sorokin

Sprejeti dokumenti na 10. seji (16. 12. 2019)
Svetnice in svetniki so sprejeli več različnih 
predlogov: o proračunu Mestne občine 
Ljubljana za leti 2020 in 2021, Sklep o načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem in 
določitve skupne vrednosti pravnih poslov 
nepremičnega premoženja za prihodnji 
dve leti, predlog Finančnega načrta Javnega 
stanovanjskega sklada za leto 2020, Odlok 
o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine 
Ljubljana za potrebe vrtičkarstva ter predlog 
letnih programov športa za naslednje triletno 
obdobje.

Glavni poudarki razprave
Prednovoletna redna seja Mestnega sveta je 
bila posvečena obravnavi zgoraj omenjenih 
sprejetih predlogov in dokumentov. Ob 

končnem Poročilu o opravljenem 
nadzoru razpolaganja s premoženjem 
občine za leto 2018 je bilo ugotovljeno, 
da se kratkoročne in dolgoročne terjatve 
sicer niso povečevale, a so še vedno visoke. 
Jožef Horvat (NSi) je glede investicij v 
infrastrukturne objekte izpostavil, da 
nameščanje kanalet pri povezovalnem 
kanalu C0 ni bilo preudarno, župan Zoran 
Janković pa je pojasnil, da je bil načrt za 
traso kanala zasnovan že leta 1993 in da je 
glede vseh zemljišč za izgradnjo kanala vse 
rešeno korektno, na podlagi česar so bila 
izdana tudi potrebna gradbena dovoljenja.  
Svetniki in svetnice so podali različna 
mnenja glede sprejetega mestnega 
proračuna za leti 2020 in 2021. 

Grega Ciglar (Levica) je izrazil mnenje, 
da je namenjenih 10 milijonov evrov za 
izvedbo trajnostne prometne strategije 
premalo, saj naj bi z višjo subvencijo JP 
LPP lahko privabila več uporabnikov 
javnega potniškega prometa. Dr. Asta 
Vrečko (Levica) je poudarila, da bi bilo 
treba več pozornosti nameniti projektu 
»Mestno kolo«. Urška Honzak (Levica) bi 
si želela socialno sprejemljiv proračun, 
ki bi zagotavljal dostopna najemna 
stanovanja za mlade. Župan Zoran 
Janković je odgovoril, da občina že sicer v 
precejšnji meri skrbi za neprofitna najemna 
stanovanja, a da so tu nekatere državne 
omejitve, ki si jih prizadevajo spremeniti. 
Na sprejeti proračun za leto 2020 v višini 
400,21 milijona evrov in 414,6 milijona 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V ČETRTNIH SKUPNOSTIH
DOGODEK KRATKA VSEBINA TERMIN LOKACIJA
ČS BEŽIGRAD
Z energijsko medicino do 
vitalnosti in dobrega počutja 

Različne teme: izboljšanje počutja, okrepitev imunskega sistema, omilitev glavobola, 
nespečnosti, uravnavanje hormonskega ravnovesja ter umirjanje v trenutkih stresa. 

Sreda, 26. 2., ob 18. uri Sedež ČS Bežigrad, 
Vojkova 1, sejna soba

Tai chi in quigong Tai chi je kompleksna oblika qigonga v gibanju. Je starodavna kitajska borilna veščina, ki 
se še posebej obnese v današnjem hitrem tempu tudi kot protistresna vadba. Organizira 
društvo TOLMUN. Igor: 041 430 650

Vsak ponedeljek in četrtek od 
17.30 do 19.30

Belokranjska 6, dvorana

Začetni tečaj joge Vabljeni na tečaj joge, kjer se boste naučili osnov vaj joge. Primerno za vse generacije. 
Lena Meh: 040 166 391, Jošt Derlink: 040 458 409

Vsak ponedeljek od 18.30 do 
19.30 in vsak torek od 8.15 do 9.15

Belokranjska 6, dvorana

DAM – terapevtske delavnice, 
predavanja

DAM je društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami. Zavzema se za 
širjenje znanja in informacij s področja anksioznih motenj. Kontakt: dam@nebojse.si

Vsak torek od 18. do 20. ure Sedež ČS Bežigrad, 
Vojkova 1, sejna soba 3

DU Boris Kidrič Vabilo novim članom folklorne skupine Pušelc, pridružite se, veselo bo. Kontakt: 031 864 377 Vsako sredo od 14.30 do 18.00 Belokranjska 6, dvorana
Revitalizacija z društvom Tolmun Revitalizacija je namenjena starejšim občanom, da se ponovno telesno pripravijo na nove 

izzive. Igor: 041 430 650
Vsak torek in četrtek od 9.30 

do 11.00
Belokranjska 6, dvorana

Knjižnica REČI Knjižnica REČI je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših predmetov za prosti čas, ki 
deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. Souporaba prinaša številne koristi. Jošt 
Derlink: 040 458 409

Vsak ponedeljek in sredo od 
16. do 19. ure

Knjižnica REČI,  
Belokranjska 6

Srečevalnica KORK Bežigrad Vabljeni na praktične, ustvarjalne delavnice in srečanja. Mesečni program je objavljen na: 
www. rdecikrizljubljana.si/sl/SRECEVALNICA/ Več informacij, prijave: 040 871 589, info@rdecikrizljubljana.si 

Vsak torek od 
10. do 12. ure

Smoletova 16, 
pritličje

Šola zdravja Vabljeni na različne delavnice, kjer se boste naučili izdelovati različne okraske, voščilnice 
in podobno. Za več informacij pokličite gospo Olgo (031 853 258).

Vsak ponedeljek od 8.30 do 
12.00

Sedež ČS Bežigrad, 
Vojkova 1, sejna soba 3

Globine ženske duše Skupina za ženske vseh starosti: predavanja, pogovori in ustvarjalne delavnice. Vsebino in 
program pripravljata Urška Ajdišek in Mojca Leben. Obvezne prijave na: 041 806 533 oz. 
etnikaljubljana@gmail.com (Mojca Leben)

Vsak ponedeljek od 8.30 do 
12.00

Vojkova 87

Ko spregovorijo sanje Analiza sanj, pomen njihovih simbolov, kaj nam sporočajo in kako si lahko z njimi pomagamo. Skupino 
vodi Urška Ajdišek. Obvezne prijave na: 041 806 533 ali etnikaljubljana@gmail.com (Mojca Leben)

Vsako sredo od 
18. do 21. ure

Vojkova 87

Spominčica – skupina za 
samopomoč

Skupino za samopomoč vodijo strokovnjaki z večletnimi izkušnjami. Namenjena je 
svojcem, ki skrbijo za osebe z demenco v domačem okolju. 

Vsako prvo sredo v mesecu 
ob 18. uri

Luize Pesjakove ulica 9

Plesne dejavnosti za seniorje Društvo etnične kulture Ritmi planeta se ukvarja s popularizacijo plesno-gibalne kulture, 
promocijo zdravja in preventivo pred nevrodegenerativnimi obolenji. Irina Stankovič: 070 188 072

Vsak ponedeljek od 12. do 15. 
ure in četrtek od 12.30 do 15.00

Belokranjska 6, dvorana

Šola zdravja Telovadba na prostem, v vsakem vremenu. Po telovadbi se družijo in si pomagajo v težavah. Njihovi člani 
so vseh starosti in obeh spolov. Skupino sestavljajo mladi, starejši, bolehni in invalidni.

Vsak dan  
ob 7.30

Železna cesta, Park literatov 
pri kipu rastoče deklice

Prstomet DU Boris Kidrič vabi vse, da se jim pridružite pri rekreativni družabni igri.  
Maja: 031 818 803

Vsak ponedeljek in četrtek od 
15.00 do 16.30

Belokranjska 6, dvorana

ČS CENTER
Moč in pomen števil Predstavitvena delavnica: Moč in pomen števil skozi prizmo numerologije. Na delavnici se boste naučili, kako 

izračunati osebno življenjsko število in skrivno kodo, generacijsko in karmično število ter število osebnega leta rasti.
Sreda, 26. 2., 

ob 17.30
Zarnikova 3, pritličje, 

dvorana
Posvoji punčko in reši otroka Slovenska fundacija za UNICEF vabi na delavnice izdelovanja punčk iz cunj. Material in navodila dobite 

na delavnici, punčke so namenjene prodaji. S tem projektom Unicef Slovenija zbira sredstva za cepljenje 
otrok v državah v razvoju proti šestim nalezljivim otroškim boleznim.

Vsako sredo 
od 10. do 11. 

ure

Štefanova 11, sejna soba

Srečevalnica Vabljeni na brezplačna srečanja in delavnice ročnih del (pletenje, kvačkanje, klekljanje), ki 
jih organizira RK Slovenije, OZ Ljubljana. 

Vsak torek od 16. do 18. ure Rozmanova 12, mala 
sejna soba

Telovadba za starejše RK Slovenije, OZ Ljubljana organizira vsak torek telovadbo za starejše. Vabljeni. Vsak torek ob 14.30 Rozmanova 12, dvorana
Delavnica preprečevanja padcev 
v starosti

Pridružite se preventivnim predavanjem in izmenjavi izkušenj za varno starost brez 
poškodb.

Vsak tretji četrtek od 10.15 
do 12.00

Rozmanova 12, 
mala sejna soba

Čaj ob petih Humanitarno društvo Nikoli sam vas vabi na tedenska druženja, pogovor ob čaju in sladkem prigrizku. 
Na druženjih izvajamo tudi prostočasne delavnice in se igramo različne družabne igre.

Vsak torek od 
15. do 19. ure

Štefanova 11, 
mala sejna soba

Merjenje krvnega tlaka Brezplačno merjenje krvnega tlaka, splošni nasveti glede vzdrževanja krvnega tlaka 
(prehrana, telesna aktivnost). Organizira HD Nikoli sam.

Vsako prvo sredo od 17.30 
do 19.30

Zarnikova 3,  
pritličje, pisarna 5

OM Chanting OM Chanting je stara skupinska meditativna tehnika, primerna  za vse, sedi se na stolih. Ni 
potrebno, da imate posluh, vsak zna peti OM. FB: OM Chanting Slovenija, www.bhaktimarga.si

Vsak ponedeljek od 18.00 do 
19.15

Štefanova 11, 
dvorana

Čustvarjalne sobote v Ljubljani Otroci in starši, vabljeni na ustvarjalne delavnice, na katerih boste spoznavali svoja čustva, krepili 
hvaležnost in prijateljstvo. Vsakič znova bomo ustvarili nekaj zanimivega, hkrati pa prepoznavali in 
odkrivali svoje talente, krepili pozitivno samopodobo in spoštovanje. Delavnice vodi Nina Mlakar.

Vsako prvo soboto v mesecu 
od 10. do 12. ure

Štefanova 11, dvorana

Občuti energijo reiki 
 

Energijsko svetovanje in delavnica Občuti energijo reiki z vajami, na kateri poiščete 
energijske blokade ter z energiziranjem ponovno vzpostavite ravnovesje v 
obravnavanem predelu. Prijave obvezne. Kontakt: nikolisam@outlook.com

Vsako prvo sredo v mesecu 
ob 17. uri

Zarnikova 3, 
pritličje, dvorana
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DOGODEK KRATKA VSEBINA TERMIN LOKACIJA
ČS ČRNUČE
Srečevalnica Črnuče Vabljeni na praktične, ustvarjalne delavnice in srečanja. Mesečni program je objavljen na: 

www.rdecikrizljubljana.si/sl/SRECEVALNICA/ Več informacij, prijave: 040 871 589, info@
rdecikrizljubljana.si

Torek, 25. 2., 
ob 17. uri

Sedež ČS Črnuče (Kulturni dom Črnuče), 
Dunajska cesta 367, I. nadstropje,  

mala sejna soba
ČS DRAVLJE
Plesne vaje za ljubitelje plesa  
v paru 

Plesne vaje pod okriljem Društva KVAS* vodita Peter Fileš in Maja Pucelj. Vaje so namenjene ljubiteljem plesa v paru: 
dobrodošli vsi, tudi tisti brez plesnega partnerja. Ob torkih in četrtkih utrjujete plesno znanje v paru, se učite novih 
plesnih figur in ozaveščate pokončno plesno držo ter se ob tem dobro razmigate. Ob petkih pa pridete na ples ter 
preplešete vse plese v paru, plesno sobivate, se radostite in družite ob prijetni plesni glasbi. Informacije in prijave: 
plesvparu@gmail.com, 031 360 340 (Maja)  *članarina/vadnina in prostovoljni prispevki www.showtime.si

Vsak torek in 
četrtek od 12. 

do 14. ure 
Vsak petek od 
17. do 19. ure

Sedež ČS Dravlje, 
Draveljska 44, 

velika dvorana

Plesne vaje Plesna skupina DU Dravlje je druščina aktivnih in razigranih plesalcev, ki radi nastopajo in 
se pri tem tudi zabavajo. Vabljeni, da se jim pridružite.  
Več informacij: mimica.herakovic@gmail.com 

Vsak ponedeljek od 9.00 do 11.30. 
Vsako sredo in četrtek od 9. do 12. 

ure, Vsak četrtek od 9. do 11. ure

Sedež ČS Dravlje, 
Draveljska 44, velika 

dvorana
Šola zdravja – skupina Ljubljana 
Dravlje

Telovadba na prostem; kadar dežuje, telovadijo v telovadnici v domu. Poleg telovadbe jih 
združujeta prijateljstvo in klepet ob jutranji kavici.

Vsak delovnik 
od 8.00 do 8.30

Pred sedežem ČS Dravlje (Dom 
krajanov), Draveljska 44

ČS GOLOVEC
Šola zdravja – skupina Štepanjsko 
naselje

Vabljeni na jutranjo telovadbo na prostem, ki je namenjena vsem generacijam. Vsak delovnik 
ob 8. uri

Športno igrišče med Parmsko ulico in 
trgovino Mercator

Srečevalnica KORK Štepanjsko 
naselje

Vabljeni na praktične, ustvarjalne delavnice in srečanja. Mesečni program je objavljen 
na: www.rdecikrizljubljana.si/sl/SRECEVALNICA/ Več informacij, prijave: 040 871 589, 
info@ rdecikrizljubljana.si

Vsak tretji torek v mesecu ob 
17. uri

Sedež ČS Golovec, 
Litijska cesta 38,  

I. nadstropje
KORK Štepanjsko naselje Meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. Vsak tretji torek v mesecu od 

16. do 17.ure
Sedež ČS Golovec, 
Litijska c. 38, I. nad.

ČS JARŠE
Medgeneracijsko druženje in 
ustvarjanje občanov Zelene jame

Ustvarjanje različnih ročnih izdelkov in medgeneracijsko druženje. Material in ideje za 
ustvarjanje vsak prinese s seboj. Vstop prost.

Vsak petek 
od 10. do 13. ure

Perčeva 22, pritličje, 
sejna soba 

KO RK Nove Jarše Krajevna organizacija Rdečega križa Nove Jarše organizira in vabi na brezplačne meritve 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi.

Vsak drugi ponedeljek v 
mesecu od 16. do 18. ure

Sedež ČS Jarše, Kvedrova 
32

Srečevalnica KO RK Zelena jama Vabljeni na praktične, ustvarjalne delavnice in srečanja. Mesečni program je objavljen 
na: www.rdecikrizljubljana.si/sl/SRECEVALNICA/ Več informacij, prijave: 040 871 589, 
info@ rdecikrizljubljana.si

Vsak prvi in tretji četrtek v 
mesecu od 10. do 12. ure

Perčeva 22

Šola zdravja – skupina Nove Jarše Vabljeni na jutranjo telovadbo na prostem s 1000 gibi, namenjeno vsem generacijam. 
Kadar dežuje, je telovadba v telovadnici. Olga Pušnik: 040 299 048

Vsak delovnik od 7.30 do 8.00 Športno igrišče Produk-
cijske šole, Jarška 44 

Šola zdravja – skupina Šmartno Vabljeni na jutranjo telovadbo na prostem s 1000 gibi, namenjeno vsem generacijam. 
Kadar dežuje,  telovadimo v pokritem delu igrišča. Zlata Zajec: 031 465 521

Vsak delovnik od 8.00 do 8.30 Nogometno igrišče 
Šmartno ob reki Savi

ČS MOSTE
KORK Fužine – meritve Krajevna organizacija Rdečega križa Fužine organizira in vabi na meritve krvnega tlaka, 

sladkorja in holesterola v krvi. Opomba: MERITVE SO BREZPLAČNE LE ZA ČLANE DRUŠTVA!
Vsako prvo sredo v mesecu 

od 10. do 12. ure
Preglov trg 15

Srečevalnica Vabljeni na praktične, ustvarjalne delavnice in srečanja. Mesečni program je objavljen na: 
www. rdecikrizljubljana.si/sl/SRECEVALNICA/ Več informacij, prijave: 040 871 589, info@ rdecikrizljubljana.si 

Vsako sredo od 
10. do 12. ure

Preglov trg 15

ČS POLJE
Delavnica o temeljnih postopkih 
oživljanja in prikaz uporabe 
defibrilatorja

Z defibrilatorjem lahko rešimo življenje nekomu s srčnim zastojem. Naučimo vas pravilne 
uporabe. Brezplačne meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola. Delavnica je 
namenjena vsem generacijam.

Četrtek, 20. 2., ob 18. uri Zadružni dom Zadobrova, 
Zadobrovška 88, sejna 

soba v 1. nadstropju
Večer poezije ob Svetovnem 
dnevu materinščine

Na večeru branja poezije v maternem jeziku bodo gostje številni pripadniki tujih 
narodnosti, ki živijo v Sloveniji in bodo poezijo brali v svojem jeziku.

Petek, 21. 2., ob 18. uri Center Zalog, Zaloška 
267, sejna soba

Avgust Strindberg: MOČNEJŠA & 
MATERINSKA LJUBEZEN

Družinska drama: kaj se dogaja v družini samohranilke med materjo, njeno hčerjo in 
materino prijateljico, ko nastopi še hčerina polsestra.

Petek, 21. 2., ob 19.30 Center Zalog, Zaloška 
267, dvorana za prireditve

Pustovanje v ČS Polje Četrtna skupnost Polje in vrtec Pedenjped vas vabita na povorko pustnih šem in 
rajanje po ulicah Zaloga. Sledila bo pogostitev s pustnimi krofi in toplim čajem, nato pa 
predstava za najmlajše v 1. nadstropju Centra Zalog.

Torek, 25. 2., 
ob 17. uri

Zbor pred vrtcem Zalog na Cerutovi 6, nato 
povorka po ulicah do ploščadi pred Center 

Zalog, Zaloška 267 (predstava v I. nad.)
Tudi zelenjavni vrt potrebuje 
načrt  – Jerneja Jošar 

Velikokrat se zgodi, da sredi poletja poberemo pridelek, potem pa kar ne vemo, kaj bi 
posejali na izpraznjeno gredico. Na tem predavanju se bomo naučili izdelati načrt, da bo 
enkrat za vselej konec vsakoletnega napenjanja možganov in skiciranja kombinacij.

Sreda, 26. 2., ob 19. uri Knjižnica Zalog,  
Zaloška 267

Oblikovanje črk – Barbara 
Jurkovšek

Udeleženci (otroci, mladostniki in odrasli) bodo ob spoznavanju osnov lepopisja 
oblikovali kaligrafski izdelek.

Ponedeljek, 17. 2., ob 10. uri Knjižnica Zalog,  
Zaloška 267

Decoupage ali servietna tehnika – 
Angela Klančar 

Na tokratni delavnici bomo obnavljali stare predmete (ki jih prinesite s seboj), krasili nove 
(ki jih boste dobili v knjižnici, a ne bodo čisto novi) s posebno tehniko ustvarjanja vzorcev.

Torek, 18. 2., ob 10. uri Knjižnica Zalog,  
Zaloška 267

evrov za 2021 so pozitivno odgovorili 
v SDS: pohvalili so namreč zniževanje 
zadolževanja ter poviševanje sredstev 
izobraževanju.
Ob debati o Odloku o urejanju in 
oddaji zemljišč MOL za potrebe 
vrtičkarstva je župan pojasnil, da je v 
prestolnici poskrbljeno za osem večjih 
območij in tisoč novih vrtičkov. Po novem 
lahko vrtičke najamejo tudi osebe z 
oviranostmi ter študentje brez naslova 
stalnega prebivališča. Prisostvujoči so 
Odlok podprli, saj vrtičkarstvo postaja 
vse pomembnejša oblika samooskrbe in 
druženja.
Triletni program športa predvideva 
povišanje sredstev zlasti za tekmovalni 
šport mladinskih organizacij, za dejavnosti 
trajnostno športnih organizacij in za 
področje športa za invalidne osebe. Ob 
tem so svetniki SDS izpostavili, da je treba 
več pozornosti nameniti rekreativnemu 
športu. Svetnica Mojca Škrinjar je 
poudarila, da bi bilo treba dane prostorske 
kapacitete v mestu izkoristiti za priljubljene 
športne dejavnosti, povečati število 
košarkarskih igrišč, zagotoviti možnosti 

za športno druženje mladih in spodbujati 
družinski šport. Svetnik Gregor Slabe je 
dodal, da je upad rekreativcev v mestu 
skrb vzbujajoč, da mnoga športna igrišča 
samevajo in da bi moralo mesto privabiti k 
športu vse generacije, pri čemer je svetnik 
Anže Logar pripomnil, da lahko občina 
omogoči potrebno infrastrukturo in 
primerne lokacije in tako spodbuja športno 
udejstvovanje.
Župan Zoran Janković je ob pobudah 
svetnikov glede triletnega programa 
za šport poudaril, da so v letu 2019 za 
področje interesnih obšolskih športnih 
dejavnosti, ki se večinoma izvajajo 
brezplačno po šolskem pouku, povečali 
s 30.000 na 45.000 ur in da so v okviru 
občine za spodbujanje športa vzpostavili 
tudi nove otoke športa, medtem ko 
strategija predvideva celovite ukrepe 
razvoja športa za vse prebivalce.

Svetniška vprašanja in pobude 
z odgovori Mestne uprave
Mestni svetnici Maši Kociper (Svetniški 
klub samostojnih svetnikov) so z Oddelka 
za gospodarske dejavnosti in promet 

odgovorili na pobudo glede uvedbe 
brezplačnega javnega mestnega 
prevoza za upokojence, in sicer da 
pobudi ne nasprotujejo. Toda v primeru 
uvajanja brezplačnih prevozov za določeno 
skupino ljudi je to treba omogočiti na 
ravni celotne države in obenem zagotoviti 
potrebna finančna sredstva, predvsem 
zaradi integracije javnega potniškega 
prometa v Sloveniji in zagotavljanja 
enakopravnega položaja za vse uporabnike.
Z istega oddelka so se odzvali še na 
pobudo svetnice Urške Honzak glede 
brezplačnega javnega prevoza 
za osebe s statusom begunca in 
prosilce za azil. Pojasnili so, da Urad 
vlade Republike Slovenije za oskrbo in 
integracijo migrantov tej ciljni skupini že 
zdaj pokriva stroške vozovnic za potrebe 
šolanja, zdravstvenih in odvetniških 
storitev. Svetnica je z Oddelka za varstvo 
okolja prejela še odgovor na pobudo 
glede razglasitve podnebne krize 
in uvajanja ukrepov za blaženje ter 
prilagajanje na podnebne spremembe. 
V Ljubljani se v zadnjih letih izvajajo 
številni projekti trajnostnega razvoja z 
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namenom izboljšanja kakovosti življenja v 
mestu. Mestu je uspelo učinkovito razviti 
zeleno identiteto, povečali so obseg 
javnih zelenih površin in poskrbeli tudi za 
zeleno zaledje mesta, s čimer je omogočen 
dovod hladnejšega zraka v središče mesta. 
V prihodnje se bodo še bolj posvečali 
ozelenjevanju stavb, celoviti energetski 
obnovi objektov, trajnostni mobilnosti, 
krožnemu gospodarstvu ter izboljšanju 
samooskrbe v mestu.   
Samostojni svetnik Janez Stariha 
(Lista kolesarjev in pešcev) se je na 
Oddelku za zdravje in socialno varstvo 
pozanimal glede uvajanja programov 
stanovanjskih skupnosti starejših, 
ki bi jih izvajal Zavod za oskrbo na 
domu. Odgovorili so, da občina redno 
izvaja vse naloge za starejše, določene 
z nacionalno zakonodajo, preko rednih 
letnih javnih razpisov pa podpirajo tudi 
mnoge druge aktivnosti, programe in 
projekte. Pri iskanju ustreznih rešitev si 

prizadevajo tudi s pozivanjem Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti za izgradnjo novih domov za 
starejše, poleg tega pa so proaktivni tudi 
pri urejanju področja dolgotrajne oskrbe. 
Poskusi stanovanjskih skupnosti starejših 
se večinoma odvijajo v zasebni sferi in so v 
Sloveniji šele v povojih. Pojasnili so še, da 
so s projektom Sobivamo veliko pozornosti 
namenili ozaveščanju ljudi o različnih 
bivanjskih rešitvah za starejše, v okviru 
novega stanovanjskega zakona pa glede 
tega pripravljajo tudi ustrezne predloge.
Svetniški klub Levica je na Oddelek 
za urejanje prostora podal pobudo za 
preučitev možnosti selitve podjetja 
Surovina, družbe za predelavo 
odpadkov, d. o. o., s Ceste dveh 
cesarjev na drugo lokacijo, kajti 
občani v neposredni okolici menijo, da je 
dejavnost podjetja z vidika obremenjevanja 
okolja  nesprejemljiva. Z oddelka so 
prejeli odgovor, da se podjetje glede na 

dejavnost nahaja na ustrezni lokaciji, in 
sicer na območju namenske rabe prostora 
IG – gospodarske cone v industrijski 
coni Dolgi most. V občini primanjkuje 
zlasti industrijskih območij, primernih za 
gospodarjenje z odpadki, tako da bi bilo 
vsakršno premeščanje takšne dejavnosti 
zaradi nesprejemljivosti v novem okolju in 
pridobivanja zemljišč zelo zahtevno. 
Z Oddelka za gospodarske dejavnosti in 
promet so se odzvali tudi na pobudo kluba 
Levice glede neurejenih prehodov za 
pešce: v sklopu rekonstrukcije Litostrojske 
ceste na odseku od Celovške in Goriške 
bo v 2020 poskrbljeno tudi za tamkajšnji 
prehod za pešce. Z istega oddelka so 
odgovorili še svetnici dr. Asti Vrečko 
glede oglaševalskih LCD zaslonov v 
središču mesta: mesto Ljubljana je skupaj 
z Europlakatom po zgledu prestižnih 
prestolnic po Evropi in svetu zavezana 
spoštovanju načel trajnostnega delovanja, 
v okviru katerega se digitalizacija 

DOGODEK KRATKA VSEBINA TERMIN LOKACIJA
Izmenjevalnica oblačil + veganska 
zakuska

Slovensko vegansko društvo organizira izmenjevalnico oblačil, ki informira in poziva k sistemu ponovne uporabe ter 
zmanjšanju potrošništva. Na dogodku bomo delili praktične nasvete za zmanjšanje odpadkov in o zero waste življenju ter 
prehrani s čim nižjim ogljičnim odtisom. Pripravili bomo veganske prigrizke. Vabljeni krajani ČS Polje ter vsi zainteresirani.

Nedelja, 16. 2., 
ob 17. uri

Sedež ČS Polje, Polje 12, 
sejna soba

Jutranja telovadba za starejše Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi na redno tedensko vadbo, da razgibate celo 
telo, poudarek pa je na vajah, ki preprečujejo napredovanje starostno pogojenih zdravstvenih 
težav. Dodatne informacije: 082 055 177 ali 051 664 941 oz. zalog@dca-ljubljana.org

Vsak 
ponedeljek, 

torek, četrtek in 
petek ob 8. uri

Dnevni center aktivnosti za starejše 
Ljubljana Zalog (DCA), Center Zalog, 
Zaloška 267, večnamenska dvorana

Chi gong in EFT za starejše Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi na vadbe chi 
gonga in tapkanja EFT. Dodatne informacije: 082 055 177 ali 
051 664 941 oz. zalog@dca-ljubljana.org

Vsak torek od 9.30 do 10.30 (EFT). Vsako 
sredo od 8. do 9. ure (chi gong)

Dnevni center aktivnosti za starejše 
Ljubljana Zalog (DCA), Center Zalog, 
Zaloška 267, večnamenska dvorana

Urjenje spomina za starejše Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi na vaje za ohranjanje in krepitev spomina, 
koncentracije, natančnosti, sposobnosti za reševanje problemov, besednih spretnosti, domišljije in 
logičnega mišljenja. Dodatne informacije: 082 055 177 ali 051 664 941 oz. zalog@dca-ljubljana.org

Vsak petek 
od 10.00 do 

11.30

Dnevni center aktivnosti za starejše 
Ljubljana Zalog (DCA), Center Zalog, 
Zaloška 267, večnamenska dvorana

Tečaj angleškega jezika Dnevni center aktivnosti za starejše Zalog vabi na začetni, nadaljevalni tečaj 
angleščine in konverzacijo. Dodatne informacije: 082 055 177 ali 051 664 941 oz. 
zalog@ dca-ljubljana. org

Vsako sredo ob 
11.30 in vsak 

petek ob 9.30

Dnevni center aktivnosti za starejše 
Ljubljana Zalog (DCA), Center Zalog, 

Zaloška 267
ČS POSAVJE
Dehteči chi gong, energijske vaje Gre za energijske vaje, ki spodbujajo sprostitev in vzpostavitev ravnovesja v telesu, s 

katerimi se stimulira pretok energije, posledično se izboljša tako naše počutje kot zdravje.
Četrtek, 20. 2., ob 17.30 Sedež ČS Posavje, 

Bratovševa pl. 30, klet. dvor.
Skupinski plesi – druženje ob 
plesu 40+

Poudarek je na skupinskih plesih, ki se izvajajo na latino glasbo, angleški valček in sirtaki. 
Po želji pa tudi ples v parih. 

Vsako sredo od 20.15 do 22.00 Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Ples – druženje ob plesu 40+ Utrjevanje in vadba skupinskih plesov na latino glasbo, angleški valček in šitaki. V drugem 
delu pa tudi ples v parih na standard glasbo oz. po želji.

Vsak petek od 19. do 22. ure Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Joga Vabljeni na izvajanje joge z Društvom Vrtnica. Vsak torek in četrtek od 9. do 
11. ure

Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Druženje z Mladimi zmaji Ulični zmaji v sodelovanju s ČS Posavje organizirajo kreativno preživljanje prostega časa. 
Ob mrzlih dnevih so v notranjih prostorih četrtne skupnosti, ko pa sije sonce, popoldneve 
preživljajo na igrišču ob Bratovševi ploščadi. Vabljeni mladi 12+. 

Vsako sredo od 
17. do 19. ure

Sedež ČS Posavje, Bratovševa pl. 30, klet. 
prostori ali igrišče ob Bratovševi ploščadi

Čaj ob petih Tedenska druženja, pogovori, družabne igre. Dobivajo se različne generacije in 
izmenjujejo svoje izkušnje. Na voljo so tudi keksi ter kava ali čaj.

Vsak četrtek od 16. do 19. ure Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Brezplačno merjenje krvnega 
tlaka

Merjenje krvnega tlaka izvaja medicinska sestra, ki vam lahko ponudi tudi splošne 
nasvete glede zdravja in zdravega načina življenja.

Vsak prvi četrtek od 17. do 
18. ure

Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Barvaj in ustvarjaj Udeleženci risarskega krožka imajo možnost učenja in pridobivanja dodatnega znanja na področju risanja. Pristop 
učenja voditeljice je prijazen in enostaven, zato so se udeleženci tečaja do sedaj veliko naučili.

Vsak četrtek od 
17. do 19. ure

Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Migajmo za zdravje Vadba s ŠD Ljubljana Ježica je namenjena vsem generacijam. Za več informacij pokličite 
gospo Mojco: 051 650 415.

Vsak ponedeljek ob 19. in 20. uri. 
Vsako sredo ob 18.  in 19. uri

Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Splošne telesne vaje Vabljeni na splošne telesne vaje s ŠD Ljubljana Ježica, namenjene vsem generacijam. Za 
več informacij pokličite gospo Mojco: 051 650 415.

Vsak torek ob 19. uri Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Aerobika in pilates Vabljeni na aerobiko in pilates s ŠD Ljubljana Ježica, namenjeno vsem generacijam. Za 
več informacij pokličite gospo Mojco: 051 650 415.

Vsak četrtek ob 19. uri Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Vadba za seniorke in seniorje Vabljeni na vadbo za seniorke in seniorje s ŠD Ljubljana Ježica, namenjeno starejši 
generaciji.  Za več informacij pokličite gospo Mojco: 051 650 415.

Vsak torek in četrtek  
od 7.45 do 9.00

Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Pilates Vabljeni na Pilates s Športnim društvom Ježica: pri vadbi, ki krepi mišice in ozavešča o 
celotnem telesu, smo posebej pozorni na dihanje. Namenjeno vsem starostnim skupinam.

Vsak torek od 20. do 21. ure Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Merjenje biopolja z nihalom Vabljeni na meritve z uporabo nihala IZIS. Merili bodo življenjsko energijo ter gostoto informacij, kar je 
pokazatelj splošnega počutja in zdravja. Po izmeri sledi kratka konzultacija in usmeritev za morebitno 
ukrepanje za ponovno vzpostavitev ravnovesja in izboljšanje stanja.

Vsak prvi četrtek 
v mesecu od 

17.30 do 18.30

Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

Idrijske čipke Vas veseli klekljanje ali želite svoje znanje v klekljanju ponovno obuditi ter se naučiti in izdelati pravo 
idrijsko čipko? Z vami bo klekljarica z izkušnjami, doma iz Idrije. S seboj prinesite dobro voljo in pribor.

Vsak četrtek od 
17. do 19. ure

Sedež ČS Posavje, 
Bratovševa pl. 30, klet. dvor.

ČS ROŽNIK
Brezplačne meritve krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola za člane RK

Brezplačne meritve višine krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi. 
Opomba: MERITVE SO BREZPLAČNE LE ZA ČLANE DRUŠTVA!

Vsako prvo sredo v mesecu 
od 16. do 18. ure

Sedež ČS Rožnik, 
Viška cesta 38

Brezplačne meritve krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola za člane RK

Brezplačne meritve višine krvnega tlaka, sladkorja, holesterola in trigliceridov v krvi. 
Opomba: MERITVE SO BREZPLAČNE LE ZA ČLANE DRUŠTVA!

Vsako drugo sredo v mesecu 
od 8. do 10. ure

Brdnikova ulica 14,  
sejna soba

Srečanje društva Al-Anon za 
samopomoč družin alkoholikov

Vas skrbi, ker nekdo v vaši bližini preveč pije? Družinske skupine Al-Anon lahko pomagajo vsem, ki so 
prizadeti zaradi prekomernega pitja družinskega člana ali prijatelja. Več: 041 494 767 in 041 389 129

Vsak ponedeljek ob 10. uri in  
vsak petek ob 20. uri

Brdnikova ulica 14,  
sejna soba

Pogovorna skupina Rožnik Namen srečanj je oblikovanje trajne skupinice novih prijateljic in prijateljev, starih nad 65 
let, za pogovore o različnih temah in drugih aktivnostih (urjenje spomina, petja, gibanja ...). 
Gospa Anja: 031 670 337

Vsak prvi in tretji ponedeljek v 
mesecu od 16.30 do 18.00

Sedež ČS Rožnik, 
Viška cesta 38
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DOGODEK KRATKA VSEBINA TERMIN LOKACIJA
Šola zdravja – skupina Vrhovci Vabljeni na jutranjo telovadbo 1000 gibov na prostem. Vaje so primerne za vsakogar. Od ponedeljka do petka od 

7.30 do 8.00
Igrišče OŠ Vrhovci, Cesta 

na Bokalce 1
ČS RUDNIK
Delavnica o temeljnih postopkih 
oživljanja in prikaz uporabe 
defibrilatorja

Z defibrilatorjem lahko rešimo življenje nekomu s srčnim zastojem. Naučimo vas pravilne 
uporabe tega aparata. Brezplačne meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola. 
Delavnica je namenjena vsem generacijam.

Četrtek, 13. 2., ob 18. uri Sedež ČS Rudnik, Pot k 
ribniku 20, sejna soba

Priprava zaključnega računa Na delavnici se boste seznanili s pravilno pripravo poročil, zakonskimi podlagami in 
praktičnimi primeri finančnega poslovanja. Namenjena je predsednikom, tajnikom 
in blagajnikom nevladnih organizacij, oziroma osebam, odgovornim za finančno 
poslovanje in vodenje poslovnih knjig v nevladnih organizacijah.

Ponedeljek, 17. 2., ob 16.30 Stičišče Središče - Zavod 
Nefiks, Ob dolenjski 

železnici 12

Telovadba na prostem Telovadijo zunaj na prostem, v vsakem vremenu. Po telovadbi se družijo in si pomagajo v 
težavah. Njihov moto je: vsak trenutek je lahko nov začetek. Vabljeni vsi, ki si želijo zdravo 
življenje in dobro družbo. 

Vsak dan ob 7.30 Igrišče Kajak Kanu klub 
Ljubljana, Livada 31

Telovadba za starejše Skupina starejših občanov dela različne vaje proti osteoporozi. Vsak potrebuje svojo 
ležalko in čisto obutev.

Vsak ponedeljek ob 18. uri Sedež ČS Rudnik, Pot k 
ribniku 20, dvorana

ČS SOSTRO
Biodinamika Predavanje Slavka Turšiča Prikaz obrezovanja sadnega drevja ter Nekaj novosti o vzgoji 

grmovnic. http://ajda-sostro.si/
Sreda, 19. 2., ob 18. uri Sedež ČS Sostro, Cesta 

II. Grupe odredov 43, 1. 
nadstropje, sejna soba, 

Ustvarjalnica Izdelava velikonočnih voščilnic Torek, 18. 2., ob 19. uri Podružnična šola Janče, 
vaška učna točka, Gabrje 

pri Jančah 16
Prireditev ob dnevu žena Prijazno vabljeni na tradicionalno prireditev ob dnevu žena! Nedelja, 8. 3., ob 10. uri Podružnična šola Janče, 

vaška učna točka, Gabrje 
pri Jančah 16

Ciklus predavanj za sadjarje in 
vrtnarje

Sadjarsko in vrtnarsko društvo J. E. Krek – Sostro prireja ciklus predavanj.  
www.sadjarskodrustvosostro.si

Ob ponedeljkih 
ob 18. uri

Sedež ČS Sostro, C. II. Grupe odredov 43, 
1. nad., sejna soba, 

ČS ŠIŠKA
Urjenje spomina – tehnike 
pomnjenja

Da bi naši možgani ostali aktivni in ohranjali naš spomin v dobri kondiciji, jih moramo ves 
čas uriti. Izvajamo namenske vaje. Vabljeni k udeležbi, delavnica je brezplačna. Društvo 
Senior, senior.drustvo365@gmail.com, 064 199 095

Vsak ponedeljek od 9. do 
11. ure

Jesenkova 1,  
I. nadstropje

Telovadba Vabljeni na vaje za razgibavanje, ki jih organizira KORK Ljubo Šercer. Vsak ponedeljek ob 9. uri Sedež ČS Šiška, 
Kebetova 1

Bralna srečanja Združuje jih veselje do branja, poezije in dobrih zgodb. V svojo družbo vabijo vse, ki radi 
berete in želite svoja doživetja in mnenje o prebrani knjigi deliti z drugimi. Knjige za branje in 
pogovor zbirajo skupaj na srečanjih. Organizatorka in moderatorka srečanj je Nataša Finžgar.

Vsak tretji petek od 19. do 
21. ure

Jesenkova 1,  
I. nadstropje

Plesna skupina – boljši plesalci Družabni plesi za boljše plesalce. Izvaja DU Koseze. Vsak ponedeljek in četrtek 
ob 9. uri 

Trg kom. Staneta 8, klet,  
vhod ob trgovini

Plesna skupina – začetniki Družabni plesi  za začetnike. Izvaja DU Koseze. Vsak ponedeljek ob 19. uri Trg kom. Staneta 8, klet,  
vhod ob trgovini

Telovadba Vabljeni na vaje za razgibavanje, ki jih organizira Krajevna organizacija ZB za vrednote 
NOB komandant Stane.

Vsak petek  
od 9. do 11. ure

Trg kom. Staneta 8, klet,  
vhod ob trgovini

Pevske vaje                              Vabljeni na pevske vaje, ki jih za svoje člane organizira DU komandant Stane. Več: 051 436 550 Vsak ponedeljek od 10. do 
11. ure

Trg kom. Staneta 8, klet,  
vhod ob trgovini

Angleščina – predavanje in tečaj Uporaba tehnik pomnjenja pri učenju tujih jezikov – angleščina. Vsako sredo od 9. do 11. ure Trg kom. Staneta 8, klet,  
vhod ob trgovini

Druženje krajanov – KORK Ljubo 
Šercer

Vabljeni na druženje krajanov. Kadar 10. dan v mesecu pride na soboto ali nedeljo, je druženje 
prvi delovni dan ob 17. uri. Pridite, luštno bo. Prostovoljke KORK Ljubo Šercer vas pričakujejo.

Vsakega 10. v mesecu ob 
17. uri

Sedež ČS Šiška, 
Kebetova 1

ČS TRNOVO
Spominski večer: Frane Milčinski 
- Ježek

Na dan smrti tega znamenitega Trnovčana, 27. 2., se ga bomo spominjali s filmom in s 
spomini ljudi, ki so ga poznali in z njim sodelovali. 

Četrtek, 27. 2., ob 19.30 Finžgarjeva galerija, 
Kolezijska 1

ČS VIČ
Srečevalnica KORK Kozarje Vabljeni na praktične, ustvarjalne delavnice in srečanja. Mesečni program je objavljen 

na: www.rdecikrizljubljana.si/sl/SRECEVALNICA/   Več informacij, prijave: 040 871 589, 
info@ rdecikrizljubljana.si

Vsako drugo in četrto sredo v 
mesecu ob 18. uri

GD Kozarje,  
Cesta na ključ 56

Srečanje društva Al-Anon za 
samopomoč družin alkoholikov

Vas skrbi, ker nekdo v vaši bližini preveč pije? Družinske skupine Al-Anon lahko pomagajo vsem, 
ki so prizadeti zaradi prekomernega pitja družinskega člana ali prijatelja. Informacije: 041 735 780

Vsako sredo ob 10. uri Sedež ČS Vič, Tbilisijska 
22A, sejna soba

Več na spletni strani  www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/dogodki-v-cs    DOGODKI SO BREZPLAČNI! * VSTOPNINA

oglaševalskih objektov obravnava kot 
primerna rešitev oglaševanja na prostem. 
Dodali so, da so oglaševalske objekte v 
središču mesta namestili k že umeščeni 
infrastrukturi, npr. k potopnim zbiralnikom 
in postajam s kolesi. 
Na Oddelek za gospodarske dejavnosti 
in promet je svetnik dr. Dragan Matić 
(Svetniški klub SMC) podal pobudo 
glede zagotovitve varnosti prečkanja 
železniškega prehoda v bližini 
Športnega parka Ljubljana – ŽAK. 
Odgovorili so, da bo začasno na obeh 
straneh ob vozišču poskrbljeno za odbojno 
ograjo, Slovenske železnice pa bodo 
postavile zapornice.
Svetnica Martina Vuk (SD) se je pozanimala 
glede vzpostavitve osrednjega oz. 
večjega mladinskega centra znotraj 
Mreže mladinskih centrov Ljubljana, 
kot to predvideva Strategija Mestne 
občine Ljubljana za mlade 2016–2025. 
Z Oddelka za kulturo so ji odgovorili, da 

poleg že obstoječih mladinskih centrov v 
letu 2020 načrtujejo vključitev dodatnega 
programa, in sicer Mladinskega središča 
Vič, ki deluje v okviru Centra za socialno 
delo Ljubljana, enota Vič-Rudnik. V pripravi 
so tudi programske smernice osrednjega 
mladinskega centra, ki bo predstavljal 
stičišče vseh, ki se v mestu ukvarjajo z 
razvojem kakovosti v mladinskem delu. 
Prav tako je za leto 2020 predvideno 
sprejetje Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta, dokončanje 
projekta pa leta 2023. 

Poročilo o 4. izredni seji
Redni seji je 16. 12. 2019 sledila 4. 
izredna seja, ki jo je sklicalo 13 
svetnikov opozicijskih strank SDS, 
NSi in LMŠ, in sicer na temo gradnje 
povezovalnega kanalizacijskega 
voda C0. Kljub nesklepčnosti (svetniki 
Liste Zorana Jankovića so že predhodno 
sporočili, da se seje ne bodo udeležili) so 

prisostvujoči sejo nadaljevali in razpravljali 
o Predlogu o zaščiti pitne vode na 
območju ljubljanskega vodonosnika. 
Poudarili so, da ne nasprotujejo gradnji 
kanalizacijskega voda, ki bo iz Medvod 
in Vodic peljal kanalizacijo do čistilne 
naprave v Zalogu, nasprotujejo pa 
temu, da del trase poteka preko strogo 
vodovarstvenega območja Brod-Ježica. 
Mestni svetnik Gregor Slabe (SDS) 
je izpostavil, da del kanalizacijskega 
omrežja v izmeri približno 4 km teče čez 
vodovarstveno območje, del tudi čez 
potresno prelomnico, in dodal, da študije 
o vplivih na okolje ni. Svetniki Liste Zorana 
Jankovića so sejo obstruirali, ker menijo, 
da bi s predlaganimi sklepi posegali v 
strokovna vprašanja, hkrati pa bi bil sklep, 
da se trasa ob vodovarstvenem območju 
prestavi na traso ob Celovški, neizvedljiv. 
Na nesklepčni izredni seji opozicijski 
svetniki niso sprejeli nobenega sklepa. 
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Mestno zrcalo

Quentin Sadler, London
Ljubljano sem obiskal že 
večkrat. Zdaj se mi zdi 
veliko bolj živahna. Več je 
restavracij in barov. Zdi se 
mi, da je postala turistično 
naravnana. Je pa tudi res, da 
je zaradi majhnosti ohranila 
poseben čar. V mislih imam 
njene majhne ulice, ki se 
izpraznijo, ko »avtobusni« 
turisti zapustijo mesto. 
Vem, da je Slovenija zelo 
zelena in da je bila zelena 
prestolnica Evrope. Čudi pa 
me, da se je Ljubljana tudi 
letos odločila za novoletni 
ognjemet, kljub temu da je 
že vsem znano, da tistih par 
minut »šova« onesnažuje 
zrak ter na smrt prestraši 
vsa živa bitja. No, v Londonu 
tudi nismo za zgled. A tudi 
pri čem drugem nismo 
za zgled. Zapustili smo 
Evropsko unijo in zdi se, 
da gremo v srednji vek. Ne 
posnemajte nas!

Kimi, Seul, Južna Koreja
Najbolj sem se v Ljubljani 
razveselila božičnega 
vzdušja. Ko smo s skupino 
stali na Prešernovem trgu, 
smo se počutili, kot da smo 
med zvezdami. Decembra 
smo vsi bolj čustveni kot 
ponavadi in ta trenutek mi 
bo ostal še posebej pri srcu. 

Quentin Harvaoux, 
Bruselj, Belgija
Prvič sem v Sloveniji. 
Ljubljana se mi zdi zelo 
avtentična. Edinstvena. 
Drugačna. Kot ste verjetno 
že slišali od drugih turistov, 
je Ljubljana veliko odkritje 
v zadnjih letih. Tukaj sem 
zaradi potencialne izvedbe 
mednarodnega vinskega 
tekmovanja Concours 
Mondial du Sauvignon. 

Elisabeth, San 
Francisco, ZDA
Ta vaša Ljubljana je 
pravljična. Na kanalu 

Youtube je skupina 
Avstralcev in Američanov 
objavila video posnetke in 
lepe vtise o Sloveniji. Rekla 
sem si: če sem že v Parizu, 
pa skočim še do Ljubljane. 
Ker sem gurmanka in 
verjamem, da lahko preko 
hrane človek dodobra 
spozna kulturo nekega 
naroda, sem se odpravila 
na kulinarični sprehod po 
Ljubljani, ki ga je vodila 
odlična Iva. 

Diego, Mehika
Navdušila me je bogata 
zapuščina vaših prednikov 
in najbolj prepoznavna 
simbola, Ljubljanski grad 
in Tromostovje. O Sloveniji 
prej nisem vedel ničesar. 
Spomnim pa se, da sem 
pred časom v Mehiki srečal 
Slovenko, manekenko. 

Konstantin, Solun, Grčija
Ljubljano bi prijateljem 
opisal kot kraj, ki spominja 
na Benetke. Ima rečni kanal 
in veliko različnih mostov, 
ki povezujejo mesto. 
Že samo raziskovanje 
mostov lahko z velikim 
zanimanjem zaposli tujca. 
Tudi mene je!

Enrico Gatti, Videm, Italija
Pogosto sem tukaj. 
Obožujem Ljubljano. V 
dobri uri od doma sem v 
mestu, ki me izpopolnjuje. 
Po poklicu sem arhitekt in 
velik ljubitelj dobre hrane 
ter vina.

Erica in Krige, Cape 
Town, Južna Afrika 
Spomnim se, da sem v neki 
knjigarni prijel v roke vodič 
Lonely Planet Slovenija. 
Knjiga me je pritegnila in s 
soprogo sva se odločila, da 
obiščeva opisano državo. 
Izkušnja je neprecenljiva. 
Izpostavil bi: Ljubljanski 
grad, Piran in soline. 

Ljubljana me izpopolnjuje
Besedilo in foto: Staša Bizjak

Quentin Sadler Diego

Kimi Konstantin

Quentin Harvaoux Enrico Gatti

Elisabeth Erica in Krige
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•
Zmaji iz zmajskega 
mesta na 
indijskem nebu

Saša Iskrić,  
Zmajsko društvo KAP Jasa

Pri nas je spuščanje 
zmajev stvar otroške 
igre, v Indiji pa niti 
slučajno. Zmaji so 
pomemben del 
tradicije in kulturne 
dediščine teh krajev, 
so povezava z nebom 
in bogovi. Enega 
najpomembnejših 
indijskih praznikov, 
makaro sankranti, 
posvečenega 
sončevemu obratu 
in koncu zime, že od 
davnine pospremijo 
s spuščanjem tisočev 
zmajev v nebo, kjer 
povprašajo, kakšna bo 
prihodnja letina. 

V prazničnem času v 
indijski zvezni državi 
Gudžarat poteka eden 
največjih zmajskih 
festivalov na svetu. 
Na stotine zmajarjev 
z vsega sveta spušča 
zmaje v glavnem mestu 
Ahmedabad in drugih 
krajih Gudžarata, 
na veliko veselje 
navdušencev nad 
letečimi skulpturami 
vseh mogočih barv, 
oblik in velikosti. 
Letos je s povabilom 
gudžaratske vlade na 
festivalu sodelovala 
tudi slovenska ekipa iz 
najbolj zmajskega mesta 
v Sloveniji, trije člani 
društva KAP Jasa iz 
Ljubljane, in sicer Janez 
Vizjak, Gregor Mramor 
in Saša Iskrić.

V nebo se dvigajo 
orjaške leteče 
konstrukcije, dolge več 
deset metrov, s katerimi 
ne more upravljati le 

en človek. Vsakič, ko 
tako reč zagrabi veter in 
jo ponese nad letalno 
polje, stotisočglava 
množica vpije, maha 
in navija. Slovenska 
ekipa je na festivalu 
med drugim predstavila 
22-metrskega zmaja v 
obliki človeške ribice, 
velepsa s 15-metrskim 
repom ter japonske 
zmaje rokkaku. 

Zmajsko društvo KAP 
Jasa redno spušča 
zmaje tudi doma, v 
Ljubljani in bližnji 
okolici. Spremljajte nas 
na spletu in nas obiščite 
– in videli boste, kako 
lepo je, ko na stotine 
zmajev obarva nebo! 

 www.kapjasa.wixsite.
com/kap-jasa 

Ekološko srečanje 
v Estoniji

Renato Planinšek,  
OŠ Nove Fužine

V začetku novembra 
2019 smo se učitelji 
Maja Bergant, Mateja 
Majhen in Renato 
Planinšek udeležili 
1. mednarodnega 
srečanja partnerskih 
šol v projektu Eco-
us support v mestu 
Kohtla-Järve v Estoniji. 
V družbi Estoncev, 
Grkov, Bolgarov, 
Italijanov, Turkov in 
Špank smo govorili o 
ekologiji na področjih, 
kjer smo lahko mi sami 
prijaznejši do okolja. Na 
skoraj vsakem koraku 
so nas spremljali izdelki 
otrok na temo ekologije 
– veliko jih je bilo 
ustvarjenih iz odpadne 
embalaže.

Decembra letos 
bomo tudi mi gostili 
udeležence projekta 
in državljane zgoraj 
naštetih držav. Poleg 
znamenitosti in lepot 
Ljubljane jim bomo 
predstavili primere 
zelene prakse v 
Ljubljani, in če ne 
bo snega, jih bomo 
aktivno seznanili tudi z 
BicikLJem, ki omogoča 
ekološko premikanje 
po mestu.

•
S slovenskimi 
velikani na večerjo

Tina Oblak, Kolovrat

V najstarejši gostilni v 
stari Ljubljani, Gostilni 
Pri kolovratu, gostuje 
razstava petih kranjskih 
gimnazijk z naslovom 
Slovenski velikani. 
Eva Kozjek Šurc, Klara 
Polajnar, Martina in 
Helena Potočnik ter 
Gaja Bumbar so pod 
mentorstvom Nataše 
Kne narisale vrhunske 
študije glav znanih 
Slovencev v maniri 
starih mojstrov.

Upodobljeni so 
Jože Plečnik, France 
Prešeren, Lili Novy, 
Jurij Vega, Ana Mayer 
- Kansky, Jakob Aljaž, 
Ivana Kobilca, Janez 
Puhar, Primož Trubar, 
Zofka Kveder, Ivan 
Cankar in Rudolf 
Maister. Nekateri med 
njimi so obiskovali 
Kolovrat že v času 
življenja, zato se toliko 
slovesneje zdaj spet 
vračajo vanj. »Pri tem 
projektu sem se srečala 
z izzivom, da vdahnem 
življenje legendarnim 
imenom slovenskega 
naroda z listom papirja 
in barvico,« je ob tem 
razmišljala Helena 

Potočnik (Lili Novy, 
Jakob Aljaž, Rudolf 
Maister), Eva Kozjek 
Šurc (Ana Mayer - 
Kansky, Janez Puhar, 
Ivan Cankar) pa je 
dodala, da pri takšnih 
portretih ni prostora za 
improvizacijo: »Vsaka 
linija je morala biti 
dobro premišljena in 
načrtovana.«
Razstava bo v Kolovratu 
na ogled do 9. marca. 
Vabljeni, velikani vas 
čakajo!

 

Primeri dobre prakse: 
Integriran pristop 
oskrbe starejših ljudi 
na domu (CrossCare) 

Maja Jarc, koordinatorica 
projekta CrossCare

Projekt CrossCare, ki ga 
skupaj z Mestno občino 
Ljubljana in drugimi 
partnerji izvaja Zavod 
za oskrbo na domu 
Ljubljana, poteka od 1. 
septembra 2018 do 31. 
avgusta 2020, izvaja pa 
se s finančno pomočjo 
sredstev ESRR v okviru 
Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija-
-Hrvaška. Projekt, ki 

občankam in občanom 
MOL omogoča 
brezplačno koriščenje 
fizioterapije, delovne 
terapije, prehranskega 
svetovanja in 
zdravstvene nege 
na domu, je bil s 
strani Skupnega 
sekretariata Službe 
vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko 
politiko (SVRK) ter 
predstavnikov iz 
programa sodelovanja 
Interreg Slovenija- 
-Hrvaška prepoznan 
kot primer dobre 
prakse, ki bi ga bilo 
dobro prenesti v 
ostale evropske 
države. Partnerji 
projekta so tako na 
povabilo SVRK v 
začetku decembra 2019 
izvedli mednarodno 
predstavitev projekta 
v Mestni hiši, kjer so 
na interaktiven način 
predstavili zasnovo 
ter implementacijo 
projekta. 

Občani in občanke 
MOL lahko storitve 
v projektu koristijo 
tako, da kontaktirajo 
koordinatorico projekta 
pri Zavodu za oskrbo 
na domu Ljubljana, 
Majo Jarc (01 23 96 
500, 01 23 96 503, 
 maja. jarc-cc@zod-lj.si).

Kaj je novega?

Ljubljanski 
vestnik Spoštovane krvodajalke in 

krvodajalci Ljubljane!

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 
Ljubljana vas prijazno vabi na krvodajalsko 

akcijo, ki bo v petek, 28. februarja 2020, od 7. do 
15. ure na Zavodu za transfuzijsko medicino RS, 

Šlajmerjeva 6, Ljubljana. 

Hvala, ker darujete kri za življenje. 
Več informacij na  01 62 07 290 ali na  

 kaplja@rdecikrizljubljana.si.
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Nepremičnine

 Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja: T: 01/437 20 10 
(ambulanta), T: 01/437 91 28 (posvetovalnica);  Zagovornik načela enakosti, Železna 
cesta 16, 1000 Ljubljana, T: 080 81 80, uradne ure: vsak dan od 10. do 12. ure, ob sredah tudi 
od 15. do 18. ure, E: gp@zagovornik-rs.si  Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč: 
T: 01/472 37 18, v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana – Center, Metelkova 
ul. 9, Ljubljana, vsako noč od 21. do 4. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 13. 
ure.  TOM - telefon otrok in mladostnikov: T: 116 111;  Univerzitetna psihiatrična 
klinika Ljubljana - klic v duševni stiski: T: 01/520 99 00 (od 19. do 7. ure);  Rdeči križ 
Slovenije, Območno združenje Ljubljana, humanitarni center: T: 01/256 26 35, 01/425 
34 19, materialna oskrba: pon. in tor. od 12. do 16. ure, sreda od 10. do 17. ure, sprejem 
donacij: pon. in tor. od 8. do 17. ure, sre. od 8. do 18. ure, čet. od 8. do 16. ure, pet. od 8. 
do 12. ure, oskrba brezdomcev: čet. in pet. od 10. do 12. ure, E: info@rdecikrizljubljana.
si, humanitarni.center@rdecikrizljubljana. si S: www. rdecikrizljubljana.si;  Društvo SOS 
telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Svetovanje žrtvam nasilja in varne namestitve: T: 
080 11 55 (pon.–pet. od 12. do 22. ure, sob., ned. in prazniki od 18. do 22. ure), F: 01/524 19 93 
(namenjen gluhim, žrtvam nasilja); E: drustvo-sos@drustvo-sos.si, S: www. drustvo-sos.si. 
 Društvo za nenasilno komunikacijo, Svetovanje žrtvam nasilja, varne namestitve in 

programi za povzročitelje nasilja: T: 01/434 48 22 (vsak delavnik od 8. do 16. ure), E: info@
drustvo-dnk.si, S: www. drustvo-dnk.si;  Ženska svetovalnica, Krizni center za ženske, 
žrtve nasilja: T: 031/233 211 (24ur/dan), E: zenska@ svetovalnica.org, S: www. drustvo-
zenska-svetovalnica.si;  Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Svetovanje žrtvam 
spolne zlorabe: T: 080 2880, 01/431 33 41 (pon., tor. in čet. od 9. do 17. ure, sre. od 9. do 19. 
ure, pet. od 9. do 15. ure), E: spolna.zloraba@siol.net, S: www. spolna-zloraba.si;  Društvo 
Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, Svetovanje žrtvam trgovine z ljudmi in 
varna namestitev: T: 080 17 22 (pon.–pet. od 9. do 13. ure), E: info@drustvo-kljuc.si, S: 
www. drustvo-kljuc.si;  YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa; Neodvisno 
življenje hendikepiranih – osebna asistenca: T: 01/521 22 77, E: yhd-drustvo@yhd-drustvo.
si;  Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana, Prva socialna pomoč kasneje 
oslepelim in slabovidnim osebam in njihovim svojcem: T: 01/252 23 60, E: info@mdsslj.
si;  Mestno društvo gluhih Ljubljana: T: 01/430 30 08, E: mdg-ljubljana@guest.arnes.
si;  ROZA ALARM! Prijava homofobne diskriminacije in nasilja, S: www. ljudmila.org/
lesbo/alarm;  CSD Lj. Moste - Polje – skupnostni programi za mlade, dnevni centri 
za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju: Korak: T: 040/777 885, Cona Fužine: 
T: 041/553 569, Cent'r Moste: T: 040/161 010; Svetovalnica Fužine: T: 01/520 64 42, 
040 666 320, S: www. csd-ljmostepolje.si;  Center za psihološko svetovanje POSVET: 
T: 031 704 707, E: posvet@posvet.org in info@posvet.org, S: www. posvet.org;  Društvo 
Al-anon za družine, v katerih je problem alkohol: T: 041/590 789, E: info@al-anon.si; 
 Anonimni alkoholiki: T: 069/665 478, E: info@aa-slovenia.si, S: www. aa-slovenia.

si;  Združenje DrogArt za zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola med 
mladimi nudi individualno, telefonsko ali spletno svetovanje: T: 01/439 72 70, 041/730 
800, E: info@ drogart.org;  Zavod MISSS – mladinsko informativno središče Slovenije, 
T: 01/510 16 70, 041 367 374, S: www. misss.si  Dnevni center Skupaj v skupnosti, T: 
01/510 16 75, 051/300 380, S: skupajvskupnosti.si, pon. do pet. od 11. do 17. ure;  Pomoč 
družini na domu: Zavod za oskrbo na domu (ZOD): T: 01/239 65 02, Zavod Pristan: 
T: 01/547 95 79, 031/702 698;  Spominčica, Slovensko združenje za pomoč pri demenci: 
T: 059/305 555 (vsak delavnik od 9. do 15. ure);  Dnevni centri aktivnosti za starejše: 
DCA Mestne zveze upokojencev: T: 01/430 51 52, 051/664 801; Center aktivnosti Fužine: 
T: 051/441 791; Dnevni center Društva gluhih in naglušnih Ljubljana: T: 01/528 44 93; 
 Mediacijski center ZDL: T: 031/697 800, E: mediacijski.center@zd-lj.si, S: www. zd-lj.

si  Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana: T: 01/256 02 79; pon.-pet. od 11. do 12. 
ure in od 14.30 do 16. ure, sob., ned. in prazniki od 14. do 16. ure; za oddajo najdenih 
živali (24 ur/dan);  Društvo za urejeno življenje – ABSTINENT, Svetovalnica za osebe, 
ki tvegano in škodljivo pijejo, ter njihove svojce: T: 064/244 497, E: svetovalnica@abstinent.si. 
 Promet: Oddelek za gospodarske javne službe in promet MU MOL: T: 01/306 17 14, 

zapuščena vozila: T: 01/ 306 16 25; Mestno redarstvo MU MOL: T: 01/306 16 32;  Odsek 
za pobude meščanov MU MOL: T: 01/306 12 82;  Dežurna številka Inšpektorata MU 
MOL: informacije o divjih odlagališčih, prevrnjenih smetnjakih in drugih dejavnikih 
onesnaževanja okolja: T: 01/306 16 04;  Javni holding Ljubljana: T: 01/474 08 00, 
pon. od 8. do 13. ure, sre. od 8. do 14. ure in pet. od 8. do 12. ure;  JP ENERGETIKA, 
Center za pomoč uporabnikom: T: 080 28 82,  JP VOKA SNAGA, Center za podporo in 
pomoč uporabnikom: T: 01/477 96 00, E: snagalj@vokasnaga.si, od pon. od pet. od 8.00 
do 14.30, ob tor. do 16.00  JP LPP, Prevoz na klic in informacije za osebe z oviranostmi 
v mestnem potniškem prometu: T: 01/582 24 25, 051/449 992 (24 ur/dan);  Društvo 
delavska svetovalnica; zagovorništvo, varovanje, promocija ter razvoj delavskih, socialnih 
in statusnih pravic delavcev ter ostalih ranljivih skupin; brezplačna telefonska številka: 
080 14 34; E: info@delavskasvetovalnica.si  Varuh človekovih pravic, informacije in 
brezplačen T: 080/15 30;  Policija: T: 113;  Center za obveščanje, gasilci, reševalna 
postaja: T: 112.

PRODAMO

Parkirna mesta  
v parkirni hiši  
Kozolec II, Ljubljana 
Dvorakova ulica 2, Ljubljana

Vrednost: 30.500 €/parkirno 
mesto z DDV

Prodamo še nekaj parkirnih mest v tretji kleti parkirne hiše. 
Prednost pri nakupu parkirnih mest imajo prebivalci s stalnim 
bivališčem, lastniki nepremičnin in pravne osebe s sedežem 
znotraj območja Gosposvetske ulice, Tivolske ceste in 
Cigaletove ulice.

Bežigrad – Zemljišča 
 
Izklicna cena: 487.750 €

Zemljišča s parc. št. 804/3 v 
izmeri 989 m2, 804/4 v izmeri 
663 m2, 808/2 v izmeri 138 m2 in 
2226/5 v izmeri 162 m2

Kašelj – Zemljišči

Izklicna cena: 169.200 €, v ceno ni vključen DDV

Zemljišči s parc. št. 330/1 in 324/4, nasproti OŠ Zalog

Slape – Zemljišče
Izklicna cena: 185.200 €, v ceno ni vključen DDV

Zemljišče s parc. št. 876/7 v izmeri 926 m²

Slape – Zemljišče
Izklicna cena: 185.400 €, v ceno ni vključen DDV

Zemljišče s parc. št. 876/9 v izmeri 927 m²

Kašelj – Zemljišče
Izklicna cena: 131.250 €, v ceno ni vključen DDV

Zemljišče s parc. št. 96/11 ob križišču Agrokombinatske 
ceste in Delavske ulice

Dravlje – Zemljišči
Izklicna cena: 238.600 €,  
v ceno ni vključen DDV

Zemljišči s parc. št. 1419/3 
in 1543/13 v skupni izmeri 
1.193 m2

Nepremično premoženje  
Mestne občine Ljubljana
Mestna občina Ljubljana vsem zainteresiranim 
s spletno aplikacijo »Nepremičnine MOL« 
( www. ljubljana.si/sl/nepremicnine-mol) 
omogoča vpogled v načrt prodaje in oddaje 
nepremičnin, ki so v njeni lasti. 
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Meritve okolja

Kakovost vode in zraka v Ljubljani

dr. Brigita Jamnik, JP VOKA SNAGA, in  
Nataša Jazbinšek Seršen, Oddelek za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana

O pitni vodi v Ljubljani in okolici
Centralni vodovodni sistem mesta Ljubljane in okolice 
se oskrbuje iz dveh vodnih virov, peščeno-prodnih 
vodonosnikov Lj. polja in Lj. barja, kjer se podzemna voda 
izkorišča v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, 
Šentvid in Brest. 
Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode JP VOKA 
SNAGA, d. o. o., izvaja na vseh oskrbovalnih območjih 
skladno z določili Pravilnika o pitni vodi 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. V preglednici je prikazan del 
rezultatov mikrobioloških preskušanj notranjega nadzora 
pitne vode v prvi polovici januarja 2020.

Oskrba s pitno vodo poteka  
brez posebnosti in je varna.

Dodatne informacije najdete na spletni strani 
 www.vokasnaga.si/informacije/kaksno-vodo-pijemo. 
V primeru vprašanj nam pišite na e-naslov 
 vokasnaga@ vokasnaga.si.

Kakovost podzemne vode v decembru 2019
Predpisane mejne vrednosti za podzemne 

vode v decembru 2019 niso bile presežene na 
nobenem merilnem mestu. V vodnjaku Brest IIA je 

desetil-atrazin dosegel mejno vrednost. 

Zrak v Ljubljani v decembru 2019
V tabeli so podatki meritev onesnaženosti zraka ob križišču 
Tivolske c. in Vošnjakove ul. za december 2019. Urna in 
dnevna mejna vrednost SO2 nista bili preseženi. Maksimalna 
urna koncentracija SO2 je znašala 7 µg/m3, maksimalna dnevna 
pa 6 µg/m3. Srednja mesečna koncentracija je znašala 3 µg/m3. 
Izmerjene vrednosti so daleč pod dovoljenimi vrednostmi.
Urna in alarmna mejna vrednost NO2 nista bili preseženi. 
Maksimalna urna koncentracija NO2 je znašala 124 µg/
m3, maksimalna dnevna pa 71 µg/m3. Srednja mesečna 
koncentracija je znašala 55 µg/m3. 
Dnevna mejna vrednost delcev PM10 je bila presežena 6-krat, 
kar je najmanj, odkar merimo delce PM10. Maksimalna urna 
koncentracija delcev PM10 je znašala 145 µg/m3, in sicer 
31. 12. 2019 ob 23:00, kar je posledica uporabe različnih 
pirotehničnih sredstev pri vstopu v novo leto. Maksimalna 
dnevna koncentracija je bila 86 µg/m3, srednja mesečna 
koncentracija pa je znašala 42 µg/m3. Podatki so povzeti 
po strokovnem poročilu o rezultatih meritev OMS MOL 
Elektroinštituta Milan Vidmar. 

Kakovost zraka v decembru je bila zelo dobra, na 
kar so vplivale tudi ugodne vremenske razmere, 
prijetne temperature, zadostna prevetrenost in 

nekaj padavin (vir: ARSO).

V skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka veljajo naslednji 
normativi:

SO2 (žveplov dioksid): Mejna urna vrednost je 350 µg/m3 in ne sme biti 
presežena več kot 24-krat v koledarskem letu. Mejna dnevna vrednost 
je 125 µg/m3 in ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu.

NO2 (dušikov dioksid): Mejna letna vrednost je 40 µg/m3. Mejna urna 
vrednost je 200 µg/m3 in ne sme biti presežena več kot 18-krat v 
koledarskem letu.

NOx: Mejne vrednosti za skupne dušikove okside niso določene.

PM10 (delci): Mejna letna vrednost v koledarskem letu je 40 µg/ m3. 
Mejna dnevna vrednost delcev PM10  je 50 µg/m3 in ne sme biti 
presežena več kot 35-krat v koledarskem letu.

PM2,5 (delci): Mejna letna vrednost v koledarskem letu je 25 mg/m3.

Benzen: Mejna letna vrednost za benzen je 5 mg/m3.

Del rezultatov rednih mikrobioloških preskušanj notranjega nadzora pitne vode v januarju 2020

MIKROBIOLOŠKI PARAMETER

Escherichia 
coli

Koliformne 
bakterije

Skupno število 
mikroorganizmov

pri 36 oC pri 22 oC

Mejna  vrednost 0 0 100 * OCENA

Območje Datum Enota CFU/100 mL CFU/100 mL CFU/mL CFU/mL

Prušnikova ulica 3. 1. 0 0 19 12 SKLADEN

Kopališka ulica 3. 1. 0 0 25 21 SKLADEN

Vodovodna cesta 6. 1. 0 0 <2 <2 SKLADEN

Glinškova ploščad 7. 1. 0 0 <2 <2 SKLADEN

Črna vas 7. 1. 0 0 34 8 SKLADEN

Murgle 9. 1. 0 0 <2 <2 SKLADEN

Linhartova ulica 10. 1. 0 0 9 <2 SKLADEN

Šmartno 10. 1. 0 0 22 26 SKLADEN

Tržaška cesta 14. 1. 0 0 23 10 SKLADEN

Tomačevo 15. 1. 0 0 <2 5 SKLADEN

Litijska cesta 17. 1. 0 0 21 4 SKLADEN

* brez neobičajnih sprememb

Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Lj. polju in Lj. barju 

 December 2019 

merilno mesto datum atrazin desetilatrazin

lahkohlapni
halogenirani 
ogljikovodiki nitrat

krom  
(skupno)

enota μg/l μg/l μg/l mg/l μg/l

mejna vrednost 0,1 0,1 10 50 50

Šentvid IIA 11. 12. 2019 0,006 0,005 < 0,4 16 0,8

Jarški prod III 11. 12. 2019 < 0,002 < 0,004 < 0,4 10 1,3

Hrastje IA 11. 12. 2019 0,025 0,023 0,8 19 13

Brest IIA 11. 12. 2019 0,013 0,1 1,3 9,3 0,4

Vir:  Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2019 MOL, MU, 
Oddelek za varstvo okolja

( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)

 < - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda, za krom 
(skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi

Zrak v Ljubljani v decembru 2019

Merilno mesto križišče Vošnjakove ul. in Tivolske c. SO2 NO2 NOx Benzen PM10 PM2,5

Stopnja pokritosti z meritvami v merilnem obdobju 91 % 76 % 76 % 98 % 98 % 98 %

Maksimalna urna koncentracija 7 124 854 5 145 144

Maksimalna dnevna koncentracija 6 71 410 3 86 77

Minimalna dnevna koncentracija 2 39 80 2 21 14

Srednja (mesečna) koncentracija 3 55 206 2 42 34

Število preseganj dnevnih dovoljenih vrednosti - - - - 6 -

Vse vrednosti koncentracij so navedene v µg/m3.
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Naslednja številka glasila Ljubljana izide 15. marca. Osrednje teme:     • Dan v zavetišču za zapuščene živali    • Ljubljanski taksisti 

• Protireformacija v Ljubljani

Ne zamudite!
GALERIJA KRESIJA

19. 2.–25. 3. 

Manica K. Musil: ŠIVARIJE V 
MESTU

Tekstilne ilustracije iz slikanic 
Slon Stane, Lev Robi, Ne, ne bom!, 
Trije mucki in zmaj, Prijateljici in 
Mravljinčar Franc. 

STARA MESTNA 
ELEKTRARNA – BUNKER

16. 2. ob 20. uri

Jan Rozman: MEMEMEME. 

Skupina izvajalcev se na 
odru gosti s posnemanjem 
sodobnega metafizičnega 
nihilizma, začinjenega s 
samopomilovanjem, ki se izraža 
v današnji internetni kulturi, kjer 
cinično vrednotimo vsakdanjost, 
si lajšamo anksioznost 
z gledanjem posnetkov 
Kardashianov in slavimo carpe 
diem način življenja – YOLO.

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ
20. 2.–24. 5.

OTROŠKE IGRAČE HRVAŠKE MED 
TRADICIJO IN SODOBNOSTJO 

Predstavljenih bo okoli 
300 otroških igrač iz zbirk 
Etnografskega muzeja Zagreb, 
ki so jih od konca 19. stoletja 
izdelovali doma in v obrtnih 
delavnicah na Hrvaškem. 

HOSTEL CELICA
25. 2. ob 21. uri 

Sozvočja sveta 
DUO ARITMIJA & MIHA ERIČ, 
glasbeno srečanje

Miha Erič, Tilen Stepišnik in 
Šemsudin Dino Džopa skupaj 
ustvarjajo širino in kompaktnost 
ter prepletajo elemente rocka, 
jazza, countrya, klasične glasbe in 
flamenka, ritmično pa se opirajo 
na izročilo balkanske ljudske 
glasbe.

LITERARNI FESTIVAL FABULA
26. 2.–7. 3., Cankarjev dom

Literarni festival bodo letos 
obiskali Bernhard Schlink, 
Sheila Heti, Kristian Novak, Sara 
Stridsberg in Edouard Louis. 

LJUBLJANSKI GRAD 
28. 2. ob 21. uri, Jazz Club 

GABRIČ-KAMPL-LEONARDI, jazz/
fusion

Trije izkušeni glasbeniki nam 
predstavljajo svoj poklon 
velikanom novejšega jazza, kot 
so John Coltrane, Miles Davis, 
Pat Matheney, Jaco Pastorious in 
Weather Report, pa tudi svojo 
avtorsko glasbo.

MUZEJ NOVEJŠE 

ZGODOVINE SLOVENIJE
do 14. 8.

FOTOAPARAT IN VOJNA. 
Fotografije druge svetovne vojne.

Ob 75. obletnici konca druge 
svetovne vojne razstava ponuja 
vpogled v neprecenljiv del 
slovenske vizualne kulturne 
zgodovine. 

KINODVOR
Na sporedu je igrano- 
-dokumentarni Dnevnik Diane 
Budisavljević, dolgo zamolčana 
zgodba o ženski, ki je med drugo 
svetovno vojno iz ustaških 
taborišč rešila na tisoče otrok. 
19. februarja prihaja Mleko, 
navdihujoč islandski film o 
neodvisni in pogumni ženski, ki 
se postavi po robu izkoriščevalski 
lokalni zadrugi.

SLOVENSKO MLADINSKO 

GLEDALIŠČE
26. 2. ob 19.30, premiera

KLIČI M ZA MACBETHA

Po Williamu Shakespearu

Režija: Matjaž Pograjc

Opustela, deževna in vetrovna 
pokrajina, praznina in tihota 
prizorišč ter klavrni obstranski 
liki, ki jim kraljujejo osrednji 
junak in predvsem krvava 
junakinja, ostra telesna izraznost, 
fatalistična karakternost in trdost 
sprevrženih razrednih odnosov.

MEDNARODNI GRAFIČNI 

LIKOVNI CENTER
27. 2. od 17. do 19. ure

Helena Tahir, Nekje blizu

Vodstvo po razstavi in 
demonstracija umetničine 
grafične metode 

SNG DRAMA
27., 28. in 29. 2. ob 20. uri, 
Mala drama 

Jan Krmelj: ŽIVLJENJE DRUGIH

Po motivih filma Floriana 
Henckela von Donnersmarcka

Režija: Jan Krmelj

Leto 1984, Vzhodni Berlin. Agent 
tajne službe brez prekinitve 
nadzira dramatika in njegovo 
partnerko, igralko. 

ŠKUC
26. 2.–27. 3., Galerija Škuc

LUKA SAVIĆ, samostojna razstava

KINO ŠIŠKA
27. 2. ob 20. uri

zalagasper

Lanskoletna slovenska udeleženca 
izbora za pesem Evrovizije bosta 
po nizu odmevnih nastopov 
doma in v tujini v Kinu Šiška 
predstavila svoj prvenec 4. 

SNG OPERA
29. 2. ob 19.30

Giuseppe Verdi: LUISA MILLER 

Režija: Lutz Hochstraate

To je strastna zgodba, v kateri 
protagonista neizbežno drvita v 
tragični konec, usodno posledico 
prepleta družinske tragedije z 
determiniranostjo, ki jo je krojilo 
politično in družbeno življenje. 

CANKARJEV DOM
29. 2. ob 20. uri, Klub CD

VITA MAVRIČ: NOKTURNO 
ŽLAHTNIH DUŠ 

Koncert ob izidu novega albuma 

Jaka Pucihar, priredbe, klavir; 
Simone Zanchini, harmonika; 
Matej Hotko, bas; Gašper 
Bertoncelj, bobni; Ana Bezjak, 
spremljevalni glas

NARODNA GALERIJA
1. 3. 

Prost vstop na stalno zbirko, nov 
izbor del iz 19. in 20. stoletja. 
Brezplačno javno vodstvo 
Tihožitja ob 11. uri. Od 10.30 
do 13. ure bodo za prijetno 
koncertno matinejo poskrbeli 
študentje glasbene akademije.

VODNIKOVA DOMAČIJA
3.–8.3.

OSMOMARČEVSKI POP-UP 
PRODAJNI KOT

Namesto cvetja podarite izvirno 
slovensko ilustracijo! S pop up 
prodajno razstavo ilustracij četrto 
leto zapored ob prazniku žensk 
na ogled in v nakup postavljamo 
ilustracije vidnih domačih avtoric 
in avtorjev ter opominjamo, da je 
ilustracija sijajno darilo.

CENTER KULTURE ŠPANSKI BORCI
5. 3. ob 20. uri

Uroš Kaurin, Vito Weis

HEROJ 2.0: Predstava vseh 
predstav

Vse, kar imata, sta onadva, z ramo 
ob rami. Praznina, luč in dva 
igralca. Heroja.  

GLEDALIŠČE GLEJ
3. in 4. 3. ob 20. uri

OPIJSKE LADJE, avtorska 
predstava

Avtorica: Neja Tomšič

Opijske ladje je vizualni esej, ki 
združuje poslikano keramiko in 
pripovedovanje. V pripovedih 
opijskih ladij se ne skrivajo le 
zgodbe o konfliktih, kolonizaciji 
in razvoju kapitalizma, temveč iz 
njih vznika razmislek o globokih 
posledicah trgovine s čajem in 
opijem na današnji čas.

ZGODOVINSKI ATRIJ MESTNE HIŠE
do 8. 3. 

SPOGLEDOVANJA – Od slovanskih 
oblačil tradicije do modernih 
kreacij 

Bogata zapuščina tradicionalnih 
elementov kulturnih okolij 
(Bolgarija, Ruska federacija, 
Slovaška, Slovenija in Srbija) 
je v petih avtorskih kolekcijah 
umeščena v sodoben kulturni in 
globalen modni kontekst.

SLOVENSKA FILHARMONIJA
8. 3. ob 19.30, Dvorana 
Marjana Kozine

ZMAGOVALKI NA POT | VOKALNI 
ABONMA 6

Zbor Slovenske filharmonije bo 
gostil mlado nemško dirigentko 
Julio Selino Blank, zmagovalko 
prestižnega Mednarodnega 
tekmovanja zborovskih 
dirigentov. 

PRIRODOSLOVNI 
MUZEJ SLOVENIJE

12. 3. ob 18. uri

MIKROPLASTIKA, naša vsakdanja 
spremljevalka

Onesnaževanje okolja s 
plastičnimi odpadki postaja vse 
resnejši okoljski problem. Na 
predavanju Andreje Palatinus 
in dr. Mance Kovač Viršek boste 
izvedeli, kateri so glavni viri 
mikroplastike, kje vse v okolju jo 
najdemo in kako negativno vpliva 
na življenje na Zemlji.

MESTNA GALERIJA LJUBLJANA
do 5. 4. 

VLADO MARTEK: RAZSTAVA Z 
VEČ NASLOVI

Razstava hrvaškega 
konceptualnega umetnika Vlada 
Marteka skuša prikazati premike 
in meje umetniškega izražanja 
ter načine predstavljanja in 
posredovanja umetnosti (od 
poezije prek dekonstrukcije 
medijev in preboja v javni 
prostor) od sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja do danes. 


