
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

…z izvajanjem dejavnosti skrbimo za nemoteno oskrbo uporabnikov.
V JAVNEM HOLDINGU Ljubljana in povezanih javnih podjetjih se zavedamo, da živimo v času številnih 
zahtevnih izzivov – predvsem okoljskih. Odgovor nanje je preprost - učinkovite, konkurenčne in k 
uporabnikom usmerjene javne službe. Zato v JAVNEM HOLDINGU Ljubljana in povezanih podjetjih storitve 
razvijamo z mislijo na potrebe uporabnika, v  skladu z evropskimi in slovenskimi okoljskimi usmeritvami ter 
v okviru zmožnosti javnih podjetij. Uporabnikom ponujamo kakovostne storitve, ki so rezultat optimalnih 
vlaganj v infrastrukturo in ostale vire. V okviru investicijske sposobnosti z razvojem gospodarskih javnih 
služb zagotavljamo širitev komunalnih sistemov, ki pripomorejo k izboljšanju okoljskih razmer in skrbi za 
naravne vire. 

JAVNI HOLDING LJUBLJANA in povezana javna podjetja

KAJ LAHKO STORIMO ZA VAS?JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.

… polnimo kozarce s kakovostno pitno vodo ter odvajamo in čistimo  
odpadno vodo.
V Javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija skrbimo za varno oskrbo s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v Ljubljani in nekaterih primestnih občinah. Upravljamo centralni vodovodni sistem Ljubljana 
in šest lokalnih vodovodnih sistemov: Lipoglav, Mali Vrh pri Prežganju, Prežganje, Šmarna gora, Pijava 
Gorica in Rakitna. Tudi centralni kanalizacijski sistem mesta Ljubljane in okolice, ki se zaključi s čiščenjem 
odpadne vode na Centralni čistilni napravi Ljubljana, ter lokalni kanalizacijski sistemi s pripadajočimi 
čistilnimi napravami (Črnuče, Brod, Gameljne, Smodinovec, Škofljica, Pirniče, Dobrova, Polhov Gradec, 
Šujica, Horjul, Kamnik pod Krimom, Laze) so v naših rokah. Naša dejanja so premišljena, razvojno 
usmerjena in strokovno utemeljena, oblikovana z mislijo na okolju prijazno, odgovorno in učinkovito 
upravljanje obeh komunalnih sistemov. Smo družbeno odgovorno podjetje, ki s svojim strokovnim delom 
in realizacijo okoljskih projektov vpliva na sonaravno podobo okolja, v katerem živimo. S komunalnima 
sistemoma upravljamo tako, da bodo pozitivne učinke upravljanja čutile tudi prihodnje generacije. 
Želite narediti nekaj koristnega za okolje? Varujte vodne vire. 

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

…na okolju prijazen in učinkovit način ogrejemo ali ohladimo vaš dom.
V javnem podjetju Energetika Ljubljana opravljamo dejavnost daljinske oskrbe s toploto (vročo vodo in paro) 
in z zemeljskim plinom. Načela trajnostnega razvoja in učinkovite rabe energije so naše osnovno vodilo.  
S sistemi daljinske oskrbe z energijo globalno zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov. Posebno pozornost 
namenjamo tudi kakovosti zraka, voda in ravnanju z odpadki. S pomočjo naše ekološke osveščenosti se je 
v Ljubljani v zadnjih letih opazno znižala raven emisij onesnaževal v zraku, precejšen delež pri izboljšanju 
zraka pa je mogoče pripisati tudi pospešeni zamenjavi goriva in številčnemu priključevanju stavb na 
sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja Energetike Ljubljana. S širjenjem omrežja v primestne občine 
pa želimo tudi na teh območjih prispevati k ohranjanju okolja.
Zanesljiva, varna in učinkovita oskrba z energijo za ogrevanje ali hlajenje.

SNAGA Javno podjetje d.o.o.

… skrbimo za čisto okolje ... do vašega praga.
Sodelavci Snage že več kot osemdeset let skrbimo za čisto okolje Ljubljane in njenih okoliških občin. Poleg 
zbiranja, odvažanja in odlaganja vseh vrst odpadkov opravljamo tudi čiščenje javnih površin, zagotavljamo 
storitev plakatiranja, nudimo servisno storitev remont, vzdržujemo javne sanitarije. V Snagi se reševanja 
problematike ravnanja z odpadki lotevamo celovito in odgovorno, vodilo našega delovanja pa je kakovost, 
ki botruje ne le zadovoljnim strankam, temveč tudi čistejšemu okolju.
Za lepšo Ljubljano lahko veliko naredite sami. S pomočjo doslednega ločenega zbiranja embalaže, stekla, 
papirja, bioloških odpadkov in predvsem nevarnih odpadkov na izvoru samem odločilno vplivate na 
kakovost okolja, saj s svojim ravnanjem omogočate recikliranje ločeno zbranih odpadkov in posledično 
manjše količine odloženih odpadkov na odlagališčih. Hvaležni vam bodo tudi vaši otroci, saj bodo zaradi 
vašega odgovornega obnašanja živeli v čistejšem okolju in dihali čistejši zrak.
Z odpadki ravnajte odgovorno – ločujte jih na izvoru nastanka.

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o.

…skrbimo za udoben in varen javni prevoz.
V Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. skrbimo za varen, zanesljiv in nemoten javni prevoz 
na območju celotne Mestne občine Ljubljana in v šestnajstih primestnih občinah. Pri nas lahko opravite 
tudi različne postopke povezane z ugotovitvijo skladnosti vozila s predpisi (homologacijo), pregledom 
tehnične brezhibnosti in registracijo. Z nakupi novih, sodobnih, klimatiziranih in okolju ter osebam s 
posebnimi potrebami prijaznih avtobusov, z rednimi izobraževanji voznikov, optimizacijo voznih redov ter 
številnimi drugimi projekti in ukrepi za trajnostno mobilnost nudimo vedno večjo kakovost storitev javnega 
prevoza. Naša vsakodnevna prizadevanja vas bodo prepričala, da boste Ljubljančanke in Ljubljančani 
pogosteje puščali svoje avtomobile doma in se v službo in po opravkih odpravljali na okolju prijaznejši in 
trajnejši način - z mestnimi zelenci.  
Spremenite svoje navade in naredite nekaj za okolje – pustite se zapeljati 
mestnim zelencem.

DANES USTVARJAMO JUTRI. S SKUPNIMI MOČMI. Z ODLOČNIM EKOLOŠKO OZAVEŠČENIM RAVNANJEM. VEDNO IN POVSOD. Z OGREVANJEM IN HLAJENJEM Z OKOLJU PRIJAZNIMI TEHNOLOGIJAMI. Z VARČEVANJEM 
Z VODO. S PITJEM VODE IZ PIPE. S PREUDARNIM RAVNANJEM Z VODNIMI VIRI. Z LOČEVANJEM ODPADKOV NA VSAKEM KORAKU. S PREPREČEVANJEM NASTAJANJA ODPADKOV. Z UPORABO JAVNIH PREVOZNIH 
SREDSTEV. PONOSNI BOMO. KER SMO NAREDILI NEKAJ DOBREGA. ZASE. ZA SVOJE OTROKE. ZA NAŠ PLANET.

www.jhl.si
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DANES USTVARJAMO JUTRI. S SKUPNIMI MOČMI. Z ODLOČNIM EKOLOŠKO OZAVEŠČENIM RAVNANJEM. VEDNO IN POVSOD. Z OGREVANJEM IN HLAJENJEM Z OKOLJU PRIJAZNIMI TEHNOLOGIJAMI. Z VARČEVANJEM 
Z VODO. S PITJEM VODE IZ PIPE. S PREUDARNIM RAVNANJEM Z VODNIMI VIRI. Z LOČEVANJEM ODPADKOV NA VSAKEM KORAKU. S PREPREČEVANJEM NASTAJANJA ODPADKOV. Z UPORABO JAVNIH PREVOZNIH 
SREDSTEV. PONOSNI BOMO. KER SMO NAREDILI NEKAJ DOBREGA. ZASE. ZA SVOJE OTROKE. ZA NAŠ PLANET.
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Dragi, prosim ne 
 pozabi napolnit moje 
Urbane,  narocit 
    kosovnega odvoza, 
javit porabo plina  
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Ne pozabi popiti 
dovolj vode – iz pipe 
seveda!
Tudi jaz te 
       ljubim,
   Vesna

Kdo bo pa 
odnesel prazne 
steklenice na 
eko-otok?? S.



JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

…z izvajanjem dejavnosti skrbimo za nemoteno oskrbo uporabnikov.
V JAVNEM HOLDINGU Ljubljana in povezanih javnih podjetjih se zavedamo, da živimo v času številnih 
zahtevnih izzivov – predvsem okoljskih. Odgovor nanje je preprost - učinkovite, konkurenčne in k 
uporabnikom usmerjene javne službe. Zato v JAVNEM HOLDINGU Ljubljana in povezanih podjetjih storitve 
razvijamo z mislijo na potrebe uporabnika, v  skladu z evropskimi in slovenskimi okoljskimi usmeritvami ter 
v okviru zmožnosti javnih podjetij. Uporabnikom ponujamo kakovostne storitve, ki so rezultat optimalnih 
vlaganj v infrastrukturo in ostale vire. V okviru investicijske sposobnosti z razvojem gospodarskih javnih 
služb zagotavljamo širitev komunalnih sistemov, ki pripomorejo k izboljšanju okoljskih razmer in skrbi za 
naravne vire. 

JAVNI HOLDING LJUBLJANA in povezana javna podjetja

KAJ LAHKO STORIMO ZA VAS?JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.

… polnimo kozarce s kakovostno pitno vodo ter odvajamo in čistimo  
odpadno vodo.
V Javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija skrbimo za varno oskrbo s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v Ljubljani in nekaterih primestnih občinah. Upravljamo centralni vodovodni sistem Ljubljana 
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čistilnimi napravami (Črnuče, Brod, Gameljne, Smodinovec, Škofljica, Pirniče, Dobrova, Polhov Gradec, 
Šujica, Horjul, Kamnik pod Krimom, Laze) so v naših rokah. Naša dejanja so premišljena, razvojno 
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Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

…na okolju prijazen in učinkovit način ogrejemo ali ohladimo vaš dom.
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SNAGA Javno podjetje d.o.o.
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JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET d.o.o.

…skrbimo za udoben in varen javni prevoz.
V Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. skrbimo za varen, zanesljiv in nemoten javni prevoz 
na območju celotne Mestne občine Ljubljana in v šestnajstih primestnih občinah. Pri nas lahko opravite 
tudi različne postopke povezane z ugotovitvijo skladnosti vozila s predpisi (homologacijo), pregledom 
tehnične brezhibnosti in registracijo. Z nakupi novih, sodobnih, klimatiziranih in okolju ter osebam s 
posebnimi potrebami prijaznih avtobusov, z rednimi izobraževanji voznikov, optimizacijo voznih redov ter 
številnimi drugimi projekti in ukrepi za trajnostno mobilnost nudimo vedno večjo kakovost storitev javnega 
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DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA BARJE
1. 4. do 31. 10. od ponedeljka do sobote med 6. in 20. uro
1. 11. do 31. 3. od ponedeljka do sobote med 6. in 18. uro

DELOVNI ČAS ODLAGALIŠČA BARJE
1. 4. do 15. 5. od ponedeljka do sobote med 6. in 20. uro
16. 5. do 31. 10. od ponedeljka do petka med 6. in 20. uro, sobota med 6. in 14. uro
1. 11. do 31. 3. od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, sobota med 6. in 14. uro

KOSOVNI ODVOZ
Pišite nam, če želite naročiti odvoz kosovnega materiala.

ZELENI ODREZ
Ne veste, kam z zelenim odrezom in listjem? Pokličite nas!

REDNI ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV  
IN NAROČILO ZAMENJAVE POSOD ZA ZBIRANJE ODPADKOV
Pokličite nas, če imate vprašanje povezano z odvozom odpadkov ali če 
želite zamenjati posodo za zbiranje.

REDNI ODVOZ LOČENIH FRAKCIJ ODPADKOV
Pokličite nas, če vas zanima odvoz ločeno zbranih odpadkov.

ENERGETIKA LJUBLJANA VODOVOD - KANALIZACIJA LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMETKLICNI CENTER

080 28 82
KLICNI CENTER

01 477 96 00
POTNIŠKI CENTER 

01 430 51 74
01 430 51 75
01 430 51 76
01 430 51 77

SNAGA

Pokličite nas, če imate kakršna koli 
vprašanja povezana z odpadki in našimi 
storitvami.

080 28 82

info@energetika-lj.si

DEŽURNA SLUŽBA DISTRIBUCIJE PLINA
Pokličite nas, če je vaša oskrba s plinom motena.  

DEŽURNA SLUŽBA DALJINSKO OGREVANJE
Pokličite nas, če je vaša oskrba s toploto motena.

SPOROČITE STANJE PLINOMERA
Preko spletnega obrazca na www.energetika-lj.si zadnje tri 
dni v mesecu, po pošti Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 
ulica 62, 1000 Ljubljana

VAS ZANIMAJO FINANČNE UGODNOSTI?
Nudimo kredite in finančna posojila. Pokličite nas. 

PRIKLOP NA OMREŽJE
Pišite nam, če želite prejeti informacijo o možnosti  
priklopa na omrežje. 

POTREBUJETE SITUACIJO POTEKA  
PLINOVODNEGA ALI VROČEVODNEGA  
OMREŽJA?
Na voljo smo vam ob ponedeljkih ali sredah med 11. in 14. 
uro  v oddelku KATASTER (Področje Inženiring) v prostorih  JP 
Energetika Ljubljana, Verovškova 62, Ljubljana ali nas pokličite 
na 01 588 96 92 ali 01 588 96 91 ali pišite na situacije.

01 588 94 46

kataster@energetika-lj.si

01 588 95 37

01 588 96 35

01 580 81 00 
IZBERITE 2

01 580 81 00 
IZBERITE 3

01 580 81 12

01 580 82 12

01 580 81 00 
IZBERITE 4

01 580 81 00 
IZBERITE 5

01 580 81 00 
IZBERITE 6

01 580 81 00 
IZBERITE 7

DEŽURNA SLUŽBA-VODOVOD
Pokličite nas, če opazite motnje pri oskrbi s pitno vodo.

DEŽURNA SLUŽBA-KANALIZACIJA
Pokličite nas, če opazite motnje pri odvajanju odpadnih voda.

NAROČILO PRAZNJENJA GREZNIC, PREVZEM BLATA MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN ČIŠČENJE TER PREGLED 
KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV Pokličite nas za naročilo.

REKLAMACIJE NA OBRAČUN
Sporočite nam, če opazite nepravilnosti v obračunu.
E:REKLAMACIJE@VO-KA.SI

STANJE VODOMERA
Če želite obračun po dejanski porabi, nam od 15.-20. dne v mesecu 
sporočite stanje vodomernega števca.
E:ODCITKI.VODOMEROV@VO-KA.SI

IZDAJA SOGLASIJ
Pokličite nas za informacije o izdaji soglasij za priključitev na vodovodni  
in kanalizacijski sistem.

PRIKLJUČITEV NA VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI SISTEM
Pokličite nas za informacije o priključitvi na vodovodni  
in kanalizacijski sistem.

SKLADNOST IN ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE
Pokličite nas, če dvomite v skladnost in zdravstveno  
ustreznost pitne vode.

KOSOVNI@SNAGA.SI

01 477 96 00

01 477 96 32

01 477 96 00

090 72 20

01 58 22 709

 01 58 22 722

 01 582 24 64 

01 582 24 55

01 58 22 718

Vsak delavnik med 7. in 19. uro.

Na zgornjih številkah imamo odgovore na 
vprašanja povezana z mestnimi zelenci.

NAJDENI PREDMETI 
Če ste kaj pozabili na avtobusu, nas pokličite.

PRIHODI AVTOBUSOV ZA POTNIKE  
S POSEBNIMI POTREBAMI
Preverite, kdaj pripelje ustrezen avtobus s klančino  
(vsak delavnik od 8. do 21. ure).

INFORMACIJE O PRIHODIH AVTOBUSOV
Točni prihodi avtobusov neposredno iz prometno-nadzornega 
centra LPP. Cena klica je 1,09 eura z DDV.

TEHNIČNI PREGLEDI
Dovoz iz Celovške ceste, za naseljem Celovški dvori.

HOMOLOGACIJE
Želite homologizirati svoje vozilo? Pokličite.

REGISTRACIJA VOZIL 
Pokličite nas in se naročite za registracijo  
vašega vozila.

OBIŠČITE NAS NA WWW.VO-KA.SI, OTROKE VABIMO NA WWW.CEVKO.SI E: VOKA@VO-KA.SIDOBRODOŠLI NA WWW.ENERGETIKA-LJ.SI E: INFO@ENERGETIKA-LJ.SI VSE O LOČEVANJU IN ŠE VEČ SI OGLEJTE NA WWW.SNAGA.SI E: SNAGALJ@SNAGA.SI VEČ INFORMACIJ NA WWW.LPP.SI E: MAIL@LPP.SI

Vsak delavnik med 8. in 15. uro
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ENERGETIKA LJUBLJANA VODOVOD - KANALIZACIJA LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMETKLICNI CENTER

080 28 82
KLICNI CENTER

01 477 96 00
POTNIŠKI CENTER 

01 430 51 74
01 430 51 75
01 430 51 76
01 430 51 77

SNAGA

Pokličite nas, če imate kakršna koli 
vprašanja povezana z odpadki in našimi 
storitvami.

080 28 82

info@energetika-lj.si

DEŽURNA SLUŽBA DISTRIBUCIJE PLINA
Pokličite nas, če je vaša oskrba s plinom motena.  

DEŽURNA SLUŽBA DALJINSKO OGREVANJE
Pokličite nas, če je vaša oskrba s toploto motena.

SPOROČITE STANJE PLINOMERA
Preko spletnega obrazca na www.energetika-lj.si zadnje tri 
dni v mesecu, po pošti Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 
ulica 62, 1000 Ljubljana

VAS ZANIMAJO FINANČNE UGODNOSTI?
Nudimo kredite in finančna posojila. Pokličite nas. 

PRIKLOP NA OMREŽJE
Pišite nam, če želite prejeti informacijo o možnosti  
priklopa na omrežje. 

POTREBUJETE SITUACIJO POTEKA  
PLINOVODNEGA ALI VROČEVODNEGA  
OMREŽJA?
Na voljo smo vam ob ponedeljkih ali sredah med 11. in 14. 
uro  v oddelku KATASTER (Področje Inženiring) v prostorih  JP 
Energetika Ljubljana, Verovškova 62, Ljubljana ali nas pokličite 
na 01 588 96 92 ali 01 588 96 91 ali pišite na situacije.

01 588 94 46

kataster@energetika-lj.si

01 588 95 37

01 588 96 35

01 580 81 00 
IZBERITE 2

01 580 81 00 
IZBERITE 3

01 580 81 12

01 580 82 12

01 580 81 00 
IZBERITE 4

01 580 81 00 
IZBERITE 5

01 580 81 00 
IZBERITE 6

01 580 81 00 
IZBERITE 7

DEŽURNA SLUŽBA-VODOVOD
Pokličite nas, če opazite motnje pri oskrbi s pitno vodo.

DEŽURNA SLUŽBA-KANALIZACIJA
Pokličite nas, če opazite motnje pri odvajanju odpadnih voda.

NAROČILO PRAZNJENJA GREZNIC, PREVZEM BLATA MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV IN ČIŠČENJE TER PREGLED 
KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV Pokličite nas za naročilo.

REKLAMACIJE NA OBRAČUN
Sporočite nam, če opazite nepravilnosti v obračunu.
E:REKLAMACIJE@VO-KA.SI

STANJE VODOMERA
Če želite obračun po dejanski porabi, nam od 15.-20. dne v mesecu 
sporočite stanje vodomernega števca.
E:ODCITKI.VODOMEROV@VO-KA.SI

IZDAJA SOGLASIJ
Pokličite nas za informacije o izdaji soglasij za priključitev na vodovodni  
in kanalizacijski sistem.

PRIKLJUČITEV NA VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI SISTEM
Pokličite nas za informacije o priključitvi na vodovodni  
in kanalizacijski sistem.

SKLADNOST IN ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE
Pokličite nas, če dvomite v skladnost in zdravstveno  
ustreznost pitne vode.

KOSOVNI@SNAGA.SI

01 477 96 00

01 477 96 32

01 477 96 00

090 72 20

01 58 22 709

 01 58 22 722

 01 582 24 64 

01 582 24 55

01 58 22 718

Vsak delavnik med 7. in 19. uro.

Na zgornjih številkah imamo odgovore na 
vprašanja povezana z mestnimi zelenci.

NAJDENI PREDMETI 
Če ste kaj pozabili na avtobusu, nas pokličite.

PRIHODI AVTOBUSOV ZA POTNIKE  
S POSEBNIMI POTREBAMI
Preverite, kdaj pripelje ustrezen avtobus s klančino  
(vsak delavnik od 8. do 21. ure).

INFORMACIJE O PRIHODIH AVTOBUSOV
Točni prihodi avtobusov neposredno iz prometno-nadzornega 
centra LPP. Cena klica je 1,09 eura z DDV.

TEHNIČNI PREGLEDI
Dovoz iz Celovške ceste, za naseljem Celovški dvori.

HOMOLOGACIJE
Želite homologizirati svoje vozilo? Pokličite.

REGISTRACIJA VOZIL 
Pokličite nas in se naročite za registracijo  
vašega vozila.

OBIŠČITE NAS NA WWW.VO-KA.SI, OTROKE VABIMO NA WWW.CEVKO.SI E: VOKA@VO-KA.SIDOBRODOŠLI NA WWW.ENERGETIKA-LJ.SI E: INFO@ENERGETIKA-LJ.SI VSE O LOČEVANJU IN ŠE VEČ SI OGLEJTE NA WWW.SNAGA.SI E: SNAGALJ@SNAGA.SI VEČ INFORMACIJ NA WWW.LPP.SI E: MAIL@LPP.SI

Vsak delavnik med 8. in 15. uro



DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA BARJE
1. 4. do 31. 10. od ponedeljka do sobote med 6. in 20. uro
1. 11. do 31. 3. od ponedeljka do sobote med 6. in 18. uro

DELOVNI ČAS ODLAGALIŠČA BARJE
1. 4. do 15. 5. od ponedeljka do sobote med 6. in 20. uro
16. 5. do 31. 10. od ponedeljka do petka med 6. in 20. uro, sobota med 6. in 14. uro
1. 11. do 31. 3. od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, sobota med 6. in 14. uro
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