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Počitnice razgrabljene v nekaj dneh
Poletno varstvo V 14 programih, ki jih letos sofinancira občina, je 1836 mest – MOL: Če bi sredstva povečali, bi morali vzeti drugim
Ljubljana – Ljubljanska občina bo letos sofinancirala poletno počitniško varstvo trinajstim organizatorjem. A po
samo treh dneh zbiranja prijav
so nekateri programi že zapolnjeni, še vedno pa je nekaj prostih mest. Otrokom bodo na
voljo različne dejavnosti: plavanje, ples, ustvarjanje ...
Andreja Žibret
Še posebno brezplačni programi
so bili takoj zasedeni. Pri ZPM
Ljubljana Moste - Polje, kjer pripravljajo tri za starše brezplačne
počitniške tedne na OŠ Ketteja in
Murna, so po besedah Nine Balent
dobili prijave za več kot sto otrok,
tako da imajo polne tudi že čakalne vrste. Po večletnih izkušnjah
sicer ugotavljajo, da je kasneje veliko odjav, saj se starši prijavijo na
več programov, da bi si vsaj nekje
zagotovili mesto. Kot je povedala
Polona Kovačič iz likovnega centra zavoda LI-CE, bodo imeli pet
tednov brezplačnega počitniškega
varstva s po 28 otroki, že v ponedeljek zjutraj pa so prejeli več kot
250 prijav. Zaradi velikega povpraševanja so julija in avgusta odprli
dva nova samoplačniška termina,
po 20 evrov na dan. Ponujajo preplet športnih in ustvarjalnih dejavnosti.

Rekordno hitro polni

Tudi pri ZPM Ljubljana Vič - Rudnik je bilo rekordno hitro napolnjenih vseh 84 brezplačnih mest.
Manca Lavrin je pojasnila, da bodo
šli na izlet, pripravili ustvarjalne,
športne, plesne in glasbene delavnice ter obiskali različne kultur-

no-umetniške ustanove. Kopali se
bodo na kopališču Kodeljevo, obiskali gasilsko brigado. Na mestni
ZPM Ljubljana, kjer pripravljajo
program za pet počitniških tednov
v mladinskem domu Jarše, imajo
čakalno vrsto s 15 do 25 otroki v
posameznem terminu, je povedala vodja programov Tanja Povšič.
Prostor še imajo v dodatnih štiriurnih počitniških aktivnostih, ki
stanejo od 35 do 105 evrov na teden. Tudi v ZPM Ljubljana Center
in Šiška, kjer bodo poletno počitniško varstvo organizirali na OŠ
Poljane in OŠ Miška Kranjca, starši
pa bodo plačali 1,2 evra na dan, je
samo še nekaj mest od 14. do 18.
avgusta. Po besedah Mete Barlič
se bodo veliko gibali, se družili in
sproščali ob glasbi in plesu, pripravili bodo tradicionalni vodni dan
ter iskali skriti zaklad.
Polno imajo tudi v plesnem društvu Libero, kjer bodo starši plačali dva evra na dan. Na Socialni
akademiji, zavodu za izobraževanje in kulturo, polnijo že čakalno
listo, je povedala vodja projektov
Neža Repanšek. V programu Jaz,
novinar bodo mali nadobudneži
odkrivali in razvijali svoje talente
skozi fotografijo in video ter spoznavali poklic novinarja in različne novinarske zvrsti. Tudi na zavodu za rekreacijo, šport in prosti
čas G-REGA, ki bo program izvajal
na bazenu Laguna vseh deset počitniških tednov, starši pa plačajo
pet evrov na dan, so vsa mesta
zasedena. Društvo za oživljanje
zgodbe 2 koluta ima za tri tedne
razpisanih 25 mest v Muzeju sodobne umetnosti in Moderni galeriji in vsa so že polna, je pojasnila
Andreja Goetz. Otroci bodo ob pomoči mentorjev društva za izvajanje filmske vzgoje Slon spoznali
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postopek izdelave animiranega filma, na koncu pa bo nastal kratek
animirani film.

Igraj se z mano

Poletno počitniško varstvo v MOL
znesek soﬁnanciranja (v evrih)

Programi deveturnega počitniškega varstva, ki jih financira MOL, so namenjeni otrokom do petega razreda iz Ljubljane, vsi vključujejo kosilo in dve malici. Foto Tadej Regent
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Prosta mesta še imajo v Društvu za
kulturo inkluzije, ki bo počitniške
igrarije Igraj se z mano organiziralo na OŠ Oskarja Kovačiča prve tri
tedne poletnih počitnic za otroke
do petega razreda in učence s posebnimi potrebami do 18. leta, je
povedala koordinatorka Tina Verbič. V skupini bo največ 21 otrok,
za različne delavnice, ki jih bodo
vodili usposobljeni voditelji, pa
bodo starši plačali 2 evra na dan.
Med drugim pripravljajo obisk
bazena, igre z žogo, orientacijski
pohod na Rožnik in spoznavanje
osnov plesnih korakov.

Igriva arhitektura v Tivoliju

V Centru arhitekture, zavodu za
razvoj prostorske kulture, pripravljajo program Igriva arhitektura v
parku Tivoli v prvih dveh počitniških tednih in predzadnjem tednu

avgusta, v skupini je po 28 otrok,
starši pa plačajo pet evrov na dan.
Spletne prijave za prvi teden so začeli zbirati ta ponedeljek, za drugi
teden jih bodo prihodnji ponedeljek ob 18. uri in za tretjega v ponedeljek, 22. maja, prav tako ob 18.
uri, je povedala Barbara Viki Šubic.
Dan bodo začeli v Muzeju novejše
zgodovine, spoznavali bodo arhitekturo, prostor in naravo. Orientirali se bodo v prostoru, vsak dan
obiskali kulturno ustanovo, spoznavali naravo, umetnost, ustvarjali z lesom, se igrali.

MOL: Sredstev
v zadnjih letih več

Glede na velik interes nas je zanimalo, ali na občini razmišljajo, da
bi povečali število mest in namenili več denarja za počitnice. Na
oddelku za predšolsko vzgojo in
izobraževanje so odgovorili, da bi
bilo to mogoče le, če bi zmanjšali
sofinanciranje drugih projektov
in programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in po katerih
je prav tako veliko povpraševanja.
Sredstva za počitniške programe
je občina v zadnjih letih poveče-

Tabori in poletne šole
Zveza za tehnično kulturo Slovenije za najstnike, predvsem učence
tretjega triletja, dijake in študente, pripravlja kar 25 programov, raziskovalnih taborov, ustvarjalnih poletnih šol in delavnic, je povedala
vodja projektov mag. Tjaša Toni Skubic. Programi vključujejo biologijo,
elektroniko, robotiko, astronomijo, etnologijo, glasbo, film, modelarstvo, popotno fotografijo, logiko, računalništvo, strojništvo in inovativne
tehnologije.

vala. Letos je v 13 sofinanciranih
programih poletnega počitniškega
varstva prostih 1736 mest. Poleg
tega MOL (zunaj razpisa) sofinancira še program počitniškega varstva za otroke z zmerno motnjo
v duševnem razvoju, ki ga izvaja
center Janeza Levca, kjer je na
voljo sto mest. Skupaj je tako v 14
programih na voljo 1836 mest.

Umetniško ustvarjanje
in jeziki

V Pionirskem domu zaradi velikega povpraševanja letos ponujajo dodaten, peti teden, tako bodo
programe izvajali od 3. do 21. julija
ter od 21. do 31. avgusta. Posamezno šolo, ki jo vodita dva pedagoga, lahko obiskuje največ 15 otrok.
Prosta mesta še imajo v glasbenogledališki šoli, plesni šoli, likovni
šoli z društvom Reciklarji, gledališki šoli, šoli japonskega jezika in
arhitekture, šoli nemškega jezika
in glasbe, šoli animiranega filma z
društvom Slon, radijski šoli ter šoli
francoskega jezika in mode. Pet-

dnevni program stane 70 evrov, v
tednu s štirimi dnevi pa 56 evrov.

Novost: Časorisova
novinarska šola

V javnem zavodu Mala ulica, ki
mu bo občina predvidoma namenila še 22.000 evrov, imajo razpisanih 480 prostih mest na treh
lokacijah: za otroke prvega triletja
v družinskem centru Mala ulica,
za otroke od drugega do petega
razreda pa počitnice v gozdu in
počitnice Na divje, na urbanih
vrtičkih. Povsod so še prosta mesta, je povedala direktorica Eva
Strmljan Kreslin. Cena za otroke
s stalnim bivališčem v MOL je 70
evrov (oziroma 56, če ima teden
štiri dni), za otroke iz drugih občin pa 120 oziroma 92 evrov. Letos
vpeljujejo tudi novost za najstnike
od šestega do devetega razreda –
Časorisovo novinarsko šolo, ki jo
vodi nekdanja novinarka Dela dr.
Sonja Merljak Zdovc. Potekala bo
prve tri tedne, v skupini pa bo po
šest otrok.

Pijančevanje? Ne,
zabava skozi kulturo!

Trgovin in lokalov za štiri nogometna igrišča

Škisova tržnica Nekdanji organizator
Matic Škufca o današnji prireditvi

Ljubljana – Spar European
Shopping Centers (SES) bo kot
lastnik in upravljavec končno začel graditi eno najmodernejših nakupovalnih središč v mestu. Pripravljalna dela
za 150-milijonski projekt Šiška
center Ljubljana bodo začeli 15.
junija, odprli pa ga bodo jeseni
leta 2019.

Ljubljana – Zveza Škis v imenu vseh slovenskih študentskih klubov danes pripravlja
20. Škisovo tržnico, ki je skozi
leta postala največja kulturnozabavna prireditve za mlade. V
popoldanskem delu bodo klubi na Kardeljevi ploščadi za Bežigradom postavili stojnice in
tradicionalno predstavili delovanje, posebnosti, kulinariko
in značilnosti kraja, iz katerega
prihajajo. O dogodku smo se
pogovarjali z Maticem Škufco,
ki je zadnji dve leti vodil organizacijsko ekipo.
Vida Verdev
Prireditev poteka dvajsetič, kako
se je skozi leta spreminjala?
Zelo se je spremenila, v zadnjih
letih še posebej. Začelo se je v
Rožni dolini. Študentski klubi iz
različnih krajev so se v Ljubljani
želeli predstaviti, zato so pripravili dogodek in postavili stojnice.
Večernega programa takrat še ni
bilo. Ko so videli, da se ljudje za to
zanimajo, se je dogodek večal.
In rast je verjetno narekovala
potrebo po večji prireditveni
lokaciji?
Res je. Prvo spremembo je Škisova
tržnica doživela na bežigrajskem
stadionu, kjer je že bilo več ljudi.
Začel se je tudi glasbeni program.
Velik obisk in zanimanje sta bila
znaka, da je to stvar, ki študente zanima, da jo sprejemajo, si je
želijo in jo je treba peljati naprej.
Naslednji preskok je bil v Tivoliju,
ki je bil spet velik korak naprej, saj
je dogodek pritegnil več tisoč ljudi. Razdelili so ga na popoldanski
in večerni program in prvič uvedli
minimalno vstopnino, saj je vse
večja prireditev pomenila veliko

Spar naposled v gradnjo V nakupovalnem središču bo poleg Sparovega centra še 90 trgovin in lokalov
150 milijonov evrov

bo stala gradnja centra v Šiški

90 trgovin

bodo oddali v najem trgovcem,
gostincem in podjetjem

32.000 m²

najemnih površin bo v centru

700 novih delovnih mest

Janez Petkovšek

Matic Škufca Foto Mavric Pivk
finančno breme. V Tivoliju smo
tudi prvič razdelili prizorišče na
elektronski oder in glavni del in
prišli do ugotovitve, da se je treba
usmerjati v elektronsko glasbo.
Največji preskok se je zgodil pred
dvema letoma, ko smo se premaknili za Bežigrad. Dogodek smo
povečali na vseh stopnjah. Iz tujine smo pripeljali didžeja in začeli
še bolj razvijati elektronski oder.
Na Škisovo tržnico je letelo
veliko kritik, da gre samo za
pijančevanje in zabavo.
Ljudje imajo pogosto napačno
predstavo, mislijo, da gre samo
za žur. Večinoma pridejo šele
proti večeru, žurajo in se napijejo. Ampak to ni poanta. Bistvo je
popoldanski del. Škisovo tržnico
predstavljajo vsi slovenski študentski klubi. Teh je 57 in ravno ti
so steber prireditve. Predstavljajo
celoten koncept, idejo, ki se je
razvila pred dvajsetimi leti. Klubi
v popoldanskem delu predstavijo
svoje običaje, tradicijo, kulturo in
kulinariko. Ključna sta torej predstavitev klubov in kulturni vidik
prireditve skozi prizmo sproščenega, zabavnega dela.

Marcus Wild, generalni direktor
SES, je povedal, da je pod njihovim okriljem že 30 nakupovalnih
središč v Avstriji, Italiji, na Madžarskem, Češkem, v Hrvaški in
Sloveniji s skupno površino več
kot 810.000 kvadratnih metrov
in da bo novo središče v Šiški presežek tako v arhitekturnem kot
ponudbenem smislu. Z 32.000
kvadratnimi metri najemnih površin, kar je več od površine štirih
nogometnih igrišč, 90 trgovinami
in lokali (Sparova bo imela kot
največja 5000 kvadratnih metrov),
1600 parkirnimi prostori in 700
zaposlenimi bo drugo največje
nakupovalno središče v Ljubljani. Arhitekturno so ga zasnovali
v večkrat nagrajenem avstrijskem
biroju ATP arhitekti in inženirji.

»Aktivna« streha

Kot je razvidno tudi iz arhitekturnih renderjev, bo šlo za sodobno
oblikovan urbani center, pri katerem bo poleg najemnih trgovin
v več nadstropjih (njihovih imen
Wild ni želel razkriti) pomembna tudi terasa oziroma »aktivna« streha.
Na njej bodo številne
restavracije, prav tako
športne površine za
rekreacijo. Veliko bo
steklenih površin, pred
enim od vhodov pa bo
Toni Pugelj, direktor
projekta Šiška center

napovedujejo

5000 m²

bo imel Interspar kot največji
najemnik

1600 parkirnih prostorov
bo na voljo obiskovalcem
Vizualizacija nakupovalnega središča v Šiški Arhiv Spara Slovenija
visok vodomet, ob katerem bodo
lahko obiskovalci sedeli ali celo
poležavali.
Toni Pugelj, direktor projekta, je
kot Šiškar povedal, da je vesel, da
so po petih let boja za pridobitev
vseh sedmih gradbenih dovoljenj
končno le premagali vse, ki so jih
kar 1954 dni ovirali pri pridobivanju glavnega. Zanj so zaprosili že
29. decembra 2010, pravnomočno
pa je postalo šele 5. maja lani. Kot
je dejal, to njihovim nasprotnikom
še ni bilo dovolj in so vložili tudi
izredno pravno sredstvo – zahtevek za revizijo. Sparu je vzela dodatnih osem mesecev.

Neposredno vezanih
35.000 meščanov

Pri projektu so vztrajali,
saj gre za odlično lokacijo.
Nanjo bo namreč neposredno vezanih 35.000
meščanov,
če
u p o š t eva m o
še širši vplivni krog, celo
90.000. Po

Razpis za ime
središča
Ime Center Šiška Ljubljana, kot trenutno imenujejo največji gradbeni
projekt družbe SES pri nas, se bo
še pred koncem gradnje spremenilo. Objavili bodo natečaj, izbrali pa
enega od prejetih predlogov.

njegovem bodo 15. junija začeli
pripravljalna dela za gradnjo komunalne in prometne infrastrukture. Najintenzivnejša gradnja bo
stekla jeseni, ko bo na gradbišču
naenkrat celo 1500 delavcev. Naložba ne bo le ena največjih in
najdražjih v občini v tem letu,
temveč tudi ena najzahtevnejših,
saj bodo objekt gradili po najsodobnejših ekoloških in energetskih standardih.
Igor Mervič, direktor Spara Slovenija, je dejal, da je v projekt vpleten zelo čustveno, saj je Spar ze-

mljišče nasproti Celovških dvorov
kupil že leta 2000. Najprej so hoteli zgraditi le manjši trgovski center,
potem pa so se odločili, da bi bilo
pametneje zgraditi večje nakupovalno središče. Na presenečenje
navzočih je dodal, da do župana
Zorana Jankovića ne goji nobenih
zamer, četudi je bil na začetku kot
direktor Mercatorja eden glavnih
zaviralcev projekta. To je jemal kot
legitimno potezo svojega glavnega
trgovskega tekmeca v tistih časih.
In ga celo pohvalil, saj se je po prevzemu županske funkcije začel
obnašati kot človek, ki mu je mar
za dobro ljubljanskega gospodarstva v celoti in ne več le za dobro
Mercatorja. Kritike pa je izrekel na
račun počasnosti šišenske izpostave ljubljanske upravne enote.

Debirokratizirajte državo

Vladi je Mervič namignil, naj debirokratizira državo, ker da ni
normalno, da so lahko Mercator in
drugi okoličani proti Sparu sprožili več deset tožb in da so se potem
upravni in sodni postopki vlekli

tako dolgo. Za tako velike projekte bi morali postopke bistveno
olajšati in pospešiti, je prepričan
Mervič. Pritrdil mu je tudi župan
Janković, ki se veseli nove naložbe
v mestu, četudi bo ta najbrž huda
konkurenca sosednjemu Mercatorjevemu trgovskemu centru tako
z velikostjo kot ponudbo. Sploh
ker bo tam tudi novo postajališče
Biciklja.
Wild je dejal, da je več kot polovica najemnikov tik pred podpisom pogodb, za najmanj 80 odstotkov površin pa da imajo sklenjene
trdne rezervacije. Kdo bodo najemniki, je še poslovna skrivnost.
Pugelj je razkril, da bo v Sparovem
trgovskem lokalu zaposlenih 140
ljudi. Četudi je programski del nakupovalnega središča še skrivnost,
smo vseeno izvedeli, da v gostinski ponudbi ne bo le nizkocenovne hitre prehrane, temveč bodo
v najvišji etaži tudi kakšnih 300
kvadratnih metrov veliki gostinski
lokali, in da bodo v štirih ali petih
pripravljali hrano za ljubitelje slow
fooda in gurmanstva.

