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JAVNI HOLDING Ljubljana in javna podjetja

Priložena priročna zloženka
s korisnimi telefonskimi številkami
za pomoč pri
vsakdanjih opravilih.

V LjubLjani žiVimo, tukaj hodimo V sLužbo aLi V šoLo, se
srečujemo s prijateLji aLi pa se enostaVno odpraVimo na
sprehod V stari deL mesta, na grad, V tiVoLi ... mnogokrat
se ne zaVedamo prijetnega urbanega okoLja, katerega
ustVarjamo skupaj. z našimi sLužbami skrbimo za Vaš miren in
prijazen Vsakdan, za Lepo mesto, za kakoVost biVanja.
kako nas Vidijo ‘od zunaj’? LjubLjano je obiskaL rudoLf frenk
persha. strniLi in zapisaLi so njegoVe Vtise.
»V Ljubljani je lepše kot v rimu,« je bil nad Ljubljano navdušen 81-letni rudolf
frenk persha, američan rojen slovenskim staršem, ki so leta 1913 v ameriki
poiskali novo življenje. slovenijo je prvič obiskal leta 1994, star 64-let, naslednjič
je obiskal našo lepo deželo pri 79. letih, od takrat naprej pa v slovenijo, ker mu je
tako všeč, prihaja vsako leto.
»slovenija je edina država na svetu, ki ima besedo ljubezen v imenu ‘love’, sam
prihajam pa iz mesta Wisconsin, ki ima v imenu besedo ‘sin’ (v slovenščini
66 preživel
‘greh’)«, se pošali g. persha, ki je pri svojih letih videl že ogromno sveta,
korejsko vojno, nesrečo z vojaškim helikopterjem,
99 danes pa kljub svojim letom
uživa v odkrivanju dežele svojih prednikov.
TIVOLI
»res ste Lahko ponosni na to dežeLo,
kot
tudi na
5 kar
LjubLjano. Ljubljana je eno najčistejših mest na svetu,NEBOTIČNIK
sem jih videl.

11 primerja simpatični rudi
Veliko lepša je kot rim, celo lepša kot Vatikan,«
TRG REPUBLIKE
Ljubljano z rimom, ki ga je obiskal pred prihodom v slovenijo. »VLJUBLJANSKI
rimu jeGRAD
čisto
preveč nesnage, komercializacije, beračev, prodajalcev poceni robe. Ljubljana je
22 nad3 našim mestom.
čista, lepa in naravna. arhitektura je prelepa.« je navdušen
»po Ljubljani me je peljal kavalir, zoran stojinović,
res prijazen gospod, ki nas je
8
peljal po vseh malih uličicah. kavalir je odlična ideja in storitev mesta.
V nasprotju z velikimi odprtimi komercialnimi neosebnimi avtobusi,
44 ki prevažajo
turiste po velikih mestih, te kavalir lahko popelje po vseh malih uličicah mesta,
vmes ustavi starejšim in invalidom, da jih odpelje do trga in ti tako omogoči, da
res doživiš utrip mesta. tako lahko pristno doživiš to prelepo in prijazno mesto.
očaran sem nad kavalirjem, nad ljudmi, nad Ljubljano nad slovenijo. hvala vam
za to izkušnjo in to prelepo priložnost, da sem pri 81. letih kljub invalidnosti imel
možnost spoznati Ljubljano s kavalirjem.«
»Všeč so mi hiše, ceste, arhitektura in pa vaš ‘Crossroad of the world’ pravi
g. persha in v mislih ima prešernov trg. razloži, da ima vsaka država svoje
stičišče, kjer se stikajo vse ceste sveta, kjer se ljudje srečujejo. pravi da ga ima
tudi Ljubljana. to je prešernov trg. točno takšen občutek in energija je.« sredi
tega trga bi morali dati napis v angleščini in slovenščini ‘Crossraods of
the WorLd – stičišče sVeta’. new York ga ima, tudi vi ga imate.«
»Vsem prijateljem bom povedal: »če mislite, da ste že videli svet, obiščite
slovenijo, Ljubljano. slovenija je ena najčistejših držav in Ljubljana eno od najbolj
čistih mest.« nam slovencem in posebno Ljubljančanom pa pošilja sporočilo
»morali bi biti ponosni na slovenijo in Ljubljano. Veliko premalo se ve o sloveniji,
je kot skriti del sveta. in ljudje ste neverjetni. zavedajte se in spoštujte to, kar
imate.«
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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.

Lastniška stuktura
JAVNI HOLDING Ljubljana
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JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

JAVNI
HOLDING

Družba Javni Holding Ljubljana je ustanovljena
za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog
na področju gospodarskih javnih služb. Za
javna podjetja izvajamo strokovne naloge na
finančno-računovodskem področju, pravnem
in kadrovskem področju ter na področju
informatike in javnih naročil.
Za doseganja boljše učinkovitosti poslovanja
celotne skupine smo prevzeli aktivno vlogo
v strateškem usmerjanju družb v skupini in

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
0 1 474 08 00
info@jhl.si

www.jhl.si

Z izvajanjem dejavnosti
skrbimo za nemoteno oskrbo
uporabnikov z mislijo na zeleno
okolje.

okrepili svojo funkcijo zlasti nad strateškimi
investicijami. Z nudenjem vse strokovne
podpore javnim podjetjem omogočamo
gospodarno zagotavljanje pri izvajanju njihovih
gospodarskih javnih služb. Poslovni procesi so
podprti s sodobnim informacijskim sistemom,
ki se stalno nadgrajuje.
Zavedamo se, da živimo v času številnih
zahtevnih izzivov – poleg poslovnih tudi in
predvsem okoljskih. Odgovor nanje je preprost
- učinkovite, konkurenčne in k uporabnikom
usmerjene javne službe. Zato storitve

Ostale občine

Mestna občina Ljubljana

3,84 % Občina Medvode
2,76 % Občina Brezovica
2,16 % Občina Dobrova – Polhov Gradec
1,80 % Občina Škofljica
1,26 % Občina Dol pri Ljubljani
0,86 % Občina Horjul

87,32 %
Mestna občina
Ljubljana

edini
družbenik

edini
družbenik

JAVNI HOLDING Ljubljana

edini
družbenik

Energetika
Ljubljana

Termoelektrarna
toplarna
Ljubljana

edini
družbenik

LJUBLJANSKI
POTNIŠKI
PROMET

edini
družbenik

VODOVODKANALIZACIJA

edini
družbenik

Snaga

LJUBLJANSKA
PARKIRIŠČA
IN TRŽNICE

ŽALE

85,20 %
Energetika
Ljubljana

14,80 % država

Podatki na dan 01. 10. 2012.
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vode, komunalne čistilne naprave pa odpadne
vode čistijo na podlagi najnovejših mehanskobioloških postopkov za odstranjevanje
mehanskih nečistoč, organskih hranil in
nitrifikacije.
V družbi pripravljamo tudi dolgoročne načrte
razvoja obeh komunalnih sistemov, opravljamo
naloge soglasodajalca, pripravljamo
dokumente za gradnje ter nadzor nad
izvedbo, vzdržujemo kataster, zamenjujemo,
umerjamo in odčitavamo vodomere, izvajamo
laboratorijske preizkuse vode, prevzemamo
greznične gošče in blato malih komunalnih
čistilnih naprav, pregledujemo kanalizacijske
priključke, čistimo pa tudi peskolove in lovilce
olj in drugo.

Skrbimo, da je vaš kozarec
napolnjen z dobro pitno vodo.
Da so odpadne vode nemoteno
odvedene iz vaših domov. In da
so očiščene pred izpustom v
okolje. Vse dni v letu.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija opravlja
dejavnost preskrbe s pitno vodo in odvajanja
in čiščenja odpadne vode na območju Mestne
občine Ljubljana in v občinah Brezovica,
Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani in
Škofljica, v občinah Horjul in Medvode pa skrbi
le za odpadne vode.

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

VO-KA

Voda je NAŠA odgovornost.

S sodobnimi vodovodnimi sistemi
preskrbujemo uporabnike s pitno vodo po
najnovejših standardih preskrbe. Kanalizacijski
sistemi zagotavljajo nemoten odvod odpadne

315.000

Dolžina vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja
v Ljubljani presega 2.000
kilometrov. Ljubljanske
vodovodne in kanalizacijske
cevi bi lahko položili vse od
Ljubljane do Berlina in nazaj.

Osrednji vodovodni sistem in šest lokalnih vodovodnih sistemov obsegajo, poleg petih vodarn s
44 vodnjaki, še osem manjših lokalnih črpališč. Na
1.100 kilometrov dolgem vodovodnem omrežju se
po 40.500 priključkih preskrbuje 315.000 uporabnikov. Dolžina osrednjega in 11 lokalnih kanalizacijskih
sistemov je 1.100 kilometrov. Na komunalne čistilne
naprave s skupno zmogljivostjo 379.750 PE je priključenih 31.600 objektov oziroma 270.000 prebivalcev
ter številni industrijski ter poslovni objekti.

Nadzorujte porabo na
vodomernem mestu in naučite
družinske člane zapreti glavni
vodovodni ventil.

31 mio m
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podzemne vode se letno načrpa za potrebe
Ljubljane in okolice.

Vsak dan pred prvo uporabo
naj pitna voda teče vsaj dve
minuti oziroma toliko časa, da
se njena temperatura ustali.

	Raziščite globine vode: www.ptimavoda.si.
Spoznajte Cevkovo mesto: www.cevko.si.

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
080 86 52, 01 580 81 00
voka@vo-ka.si
www.vo-ka.si

*

S premišljeno rabo nevarnih snovi v gospodinjstvu in
skrbnim ločevanjem odpadkov varujemo vodne vire.

*

V kanalizacijski odtok ne sodijo nevarni odpadki
(zdravila, topila, olja, barve) in embalaža.

*

Zaupajte vodi iz pipe, saj je eno najbolj
nadzorovanih živil.

LOKALNI SISTEM
ŠMARNA GORA

29. junija 1890 je potekala slovesna otvoritev vodovoda, ki je obsegal Vodarno Kleče s štirimi parnimi
črpalkami, primarni vodovod v dolžini 27.326 metrov
in rezervoar na Rožniku (na sliki).

SAVA
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VODARNA
ŠENTVID

VODARNA
JARŠKI PROD

VODARNA
KLEČE

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
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VODARNA
HRASTJE

TIVOLI
NEBOTIČNIK
TRG REPUBLIKE
LJUBLJANSKI GRAD
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Centralna čistilna
naprava Ljubljana
je zasnovana kot enostopenjska mehansko-biološka
čistilna naprava s sekundarno stopnjo čiščenja.

Vodovodno omrežje

LOKAL
PREŽG

vodarna
prečrpalnice
vodohrani
primarno omrežje

Kanalizacijsko omrežje
čistilna naprava
kanalizacija

L
M
P

vrst odpadkov, odlaganja preostanka odpadkov
ter čiščenja cest, ulic in trgov skrbi tudi za
urejenost ljubljanskih parkov in otroških igrišč,
vzdržuje javne sanitarije, oskrbuje cvetoče
grede in korita ter zagotavlja plakatiranje na
očarljivih plakatnih stebričkih.
Skrbimo, da se naše osnovne dejavnosti
zbiranja, odvažanja in odlaganja razvijajo
v smeri družbe recikliranja. Pri vsaki stavbi
so zato do štirje različni tipi zabojnikov: za
preostanek odpadkov, za biološke odpadke, za
embalažo in za papir. veliko bolje kot ločevati
je ustvarjati manj odpadkov in poskrbeti, da še
uporabni predmeti ter surovine dobijo drugo
priložnost. Zato jih podarite ali odpeljite v
zbirni center ali premično zbiralnico.

www.facebook.com /snaga ljubljana
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Skrbimo, da je mesto
čisto in odpadki odpeljani.
Vse dni v letu.
Sodelavci Snage že skoraj sto let skrbimo za
urejeno okolje Ljubljane in okoliških občin.
Danes Snaga poleg zbiranja in odvažanja vseh

Snaga Javno podjetje d.o.o.

SNAGA

2.901

Ostanke mesa in manjše
kosti odlagamo v zabojnik za
biološke odpadke, večje kosti
pa v zabojnik za preostanek
odpadkov.

Snaga skrbi tudi za oba
ljubljanska pasja parka, kjer
se psi lahko prosto gibljejo:
Severni park in Štepanjsko
naselje.

Steklo, papir in embalažo lahko odložite v eno
2.901 zbiralnic (eko otokov), na katerih je 9.456 zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.

Kam z odvečnimi oblačili,
odsluženimi računalniki in
ostanki barv? Brez dodatnega
plačila jih oddajte v Zbirnem
centru Barje (in z letom 2013
tudi v Zbirnem centru na
Povšetovi ulici).

362.000

Snaga skrbi za 362.000 uporabnikov v Mestni občini Ljubljana in devetih primestnih občinah.

50 %

KOSOVNI ODVOZ Za uporabnike je odvoz kosovnih
odpadkov enkrat letno brezplačen, in sicer ga uporabniki v
MOL naročite, ko ga potrebujete, uporabniki v primestnih
občinah pa si izberete datum znotraj razpisanega termina.
V obeh primerih je treba odvoz predhodno naročiti, in sicer
prek posebne naročilnice, ki jo v elektronski ali pdf obliki
najdete na www.snaga.si.

Zastavili smo si ambiciozen cilj: v petih letih
doseči 50 % ločeno zbranih odpadkov.

Snaga Javno podjetje d.o.o.
Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana
01 477 96 00
snagalj@snaga.si
www.snaga.si, www.mojiodpadki.si

SnagA
skrbi za čistočo:

240

igrišč

600.000

m2 pločnikov

4,4

MIO m2 parkov

50

km kolesarskih stez
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Zbrane kosovne odpadke Snaga odpelje v sortirnico
kosovnih odpadkov, kjer jih delavci ročno in mehansko ločijo na frakcije, ki so primerne za reciklažo, in na
ostale odpadke, ki jih ni moč reciklirati.
5	Trda plastika (zabojčki)
6

Plastična embalaža (nosilke,
ročke, plastenke, ovitki CD-jev,
DVD-jev in kaset)

7

Elektronska oprema – zasloni
(monitorji, TV zasloni)

8

Elektronska oprema (radijski
sprejemniki, računalniki,
telefoni itd.)

9

Pločevina in železo (pokrovi
motorjev, pocinkana pločevina,
kolesa)

TIVOLI
NEBOTIČNIK
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TRG REPUBLIKE
LJUBLJANSKI GRAD
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ZBIRNI CENTER BARJE
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DELOVNI ČAS
1. 4. do 31. 10. od ponedeljka
do sobote med 6. in 20. uro

1

1. 11. do 31. 3. od ponedeljka
do sobote med 6. in 18. uro

2

10	Kosovni odpadki

3

11	Kartonska embalaža in papir

4

5

12 Pohištveni les (manjše količine)
13 Zeleni odrez (vejevje, ostanki
košnje, listje)

26

6

14 Gradbeni odpadki (opeka, omet,
ploščice, sanitarna keramika,
manjši kosi betona, »brez
asfalta«)

7
25

Snaga Javno podjetje d.o.o.

8
9
15

10
23

11
12

21 22

13
14

16
17

18

19

20

15	Bela tehnika (hladilniki,
štedilniki, pralni in pomivalni
stroji, gospodinjski aparati,
bojlerji)

24
TLORIS ZBIRNEGA CENTRA
BARJE

16 Azbestni odpadki

1

18 Stiropor (bel, čist)

Nevarni gospodinjski odpadki
(motorna, strojna in mazalna
olja; jedilna olja in maščobe;
barve in laki; topila; pesticidi,
fungicidi, zdravila in kemikalije;
čistila; baterije, fluoroscentne,
halogenske in varčne žarnice;
akumulatorji)

2	Barvne kovine (kabli, vodovodne
armature, lita platišča, bakreni
žlebovi, medenina, svinčene cevi
ipd.)

17 Avtomobilske gume (brez
platišč)
19	Ravno steklo (ne sprejemamo
lepljenega, armiranega stekla in
ogledal)
20 Steklena embalaža (steklenice,
embalažni kozarci)
21	Bombaž
22 Oblačila in obutev
23 Mešani komunalni odpadki
(manjše količine)

3	Kovinska embalaža (sodi, ročke,
kantice, konzerve, pločevinke
ipd.)

24	Kartonska embalaža

4 Embalaža (plastenke,
pločevinke in votla embalaža)

26 Lesena embalaža (zabojčki in
zaboji, palete)

25 PE, PP folija, prozorna in čista

Ali ste vedeli, da lahko na
mestnih zelencih potujete
tudi z zložljivim kolesom?
Preberite si “Splošne prevozne
pogoje” na www.lpp.si.

Javni potniški prevoz – Zanesljivo do
cilja. V Ljubljanskem potniškem prometu
zagotavljamo vsem prebivalcem ljubljanske
urbane regije varen, dostopen, zanesljiv,
okolju prijazen, sodoben in hiter javni potniški
promet. Istočasno smo najstarejši in največji
ponudnik tehničnih pregledov v Sloveniji, saj
svojim strankam več kot 45 let zagotavljamo
kakovostne storitve (tehnične preglede
vozil, registracije, sklepanje zavarovanj in
homologacije vozil). Storitve izvajamo tako

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.

LPP
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za osebna, kot tudi gospodarska vozila,
zagotavljamo pa tudi zunanje specializirane
storitve na področju vzdrževanja gospodarskih
vozil.

200.000

Kar 200.000 potnikov se dnevno zapelje na 280
avtobusih LPP.

»Načrtovanje poti z Google
zemljevidi« lahko poiščete
na spletni strani www.lpp.si.
Najprej vnesite točko A in
točko B in že vam sistem
prikaže tri najboljše možnosti
potovanja po voznih redih.
V voznem parku LPP je 20
metanbusov. Okolju prijazni
metanbusi imajo skoraj
ničen izpust trdih delcev
in zelo nizke vsebnosti
ogljikovega monoksida (CO),
dušikovih oksidov (NOx) ter
ogljikovodikov (HC).

LPP d.o.o.

50 %

Potovanja iz občin Brezovica, Grosuplje, Ig, Vodice
in Škofljica so se po uvedbi poenotenega območnega sistema pocenila tudi do 50 %.

Sodobni in okolju prijazni
nizkopodni avtobusi so vodeni iz
prometno-nadzornega centra LPP s pomočjo
satelitskega sistema sledenja avtobusov,
imajo elektronsko voden plačilni sistem,
klimatske naprave, notranje in zunanje
prikazovalnike, digitalne informativne zaslone,
video-sistem za preventivno preprečevanje
nasilja, glasovne napovednike za slepe in
slabovidne in opremo za osebe s posebnimi
potrebami. Potniki lahko vstopajo na več
kot 700 postajališčih, med njimi so najbolj
pretočna opremljena s prikazovalniki prihodov
avtobusov.
Z integracijo mestnega in primestnega
prometa, poenotenjem plačilnega sistema ter
uvedbo območnega sistema plačevanja smo
našim potnikom na območju MOL omogočili
udobno in prijetno potovanje; primestnim
potnikom pa približali Ljubljano in jim
omogočili tudi do 50 % cenejše potovanje.

‘Prevoz na klic’ je storitev za osebe z oviranostmi.
Potnik z oviranostjo pokliče prometno nadzorni center LPP
na številko 051 44 99 92 in poda zahtevo za prevoz (v okviru
rednih prevozov LPP). O dogovorjenem prevozu prometno
nadzorni center LPP seznani voznika, ki omogoči osebi z
oviranostjo varnejše potovanje.

Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
01 582 24 60
mail@lpp.si

www.lpp.si

186

nizkopodnih vozil z možnostjo nagiba in s
prostorom za gibalno ovirane osebe in otroške
vozičke

128

vozil z vstopno / izstopno klančino za
potnike na invalidskih vozičkih, s hojico ali
potnike z otroškimi vozički

183

vozil z zvočnimi napovedniki postajališč in
pregradnimi drogovi, ki olajšajo potovanje
slepim in slabovidnim potnikom

Cenovna območja LPP
Enkratni prevoz - Urbana
(s prestopanjem v roku 90 minut)

1. območje		
2. območje		
3. območje		
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Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.

U – urbanomati

1,20 €
1,60 €
2,50 €

Mesečne vozovnice – Urbana
Šolska
1. območje 20 €
2. območje 20 €
3. območje 20 €
oz. kombinirana medkrajevni
– mestni (brezplačna)

Splošna
1. območje
1. območje
2. območje
3. območje

37 €
42,50 € - prenosna
49 €
63 €

Upokojenska
1. območje 20 €
2. območje 40 €
3. območje 60 €
Bežigrad

Šiška

Center
Moste – Polje

Vič

Trnovo
Rudnik

široko paleto celovitih energetskih rešitev,
ki jih v želji, da bodo storitve še bolj po
meri odjemalcev, nenehno nadgrajujemo in
izboljšujemo.
Našo zavezanost okolju smo v Energetiki
Ljubljana nadgradili z upravljanjem prve javne
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9. novembra 1861 je na
ljubljanskih ulicah prvič
zasvetila plinska luč.

V javnem podjetju Energetika Ljubljana
uporabnikom zagotavljamo zanesljivo

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

ENERGETIKA
LJUBLJANA

in kakovostno daljinsko oskrbo
z zemeljskim plinom in toploto

(vročo vodo in paro) ter hladom. Naše
napredne energetske storitve so oblikovane
z mislijo na odjemalce in okolje. S pomočjo
dolgoletnih izkušenj in znanja, 150 let na
področju oskrbe s plinom in 50 let na področju
oskrbe s toploto, smo za uporabnike razvili

Prva javna polnilnica za vozila
na stisnjen zemeljski plin
ali metan v Sloveniji se nahaja
na Cesti Ljubljanske brigade
1, ob stavbi LPP za tehnične
preglede. Predelajte svoje
vozilo na metan – prvaka med
alternativnimi vozili.

do

1.000

Več kot 1.000 km meri plinovodno omrežje, ki ga
upravlja Energetika Ljubljana. Zgrajen je na območju Mestne občine Ljubljana in v sosednjih občinah:
Medvode, Brezovica, Dobrova Polhov-Gradec, Ig, Dol
pri Ljubljani, Škofljica in Log-Dragomer, ter se še naprej širi in razvija.

polnilnice za vozila na metan v Sloveniji, ki je
bila zgrajena v sodelovanju z javnim podjetjem
Ljubljanski potniški promet in družbo Geoplin.
Energetika Ljubljana z več dejavnostmi
in projekti, kot so daljinsko ogrevanje in
hlajenje, sistem daljinske oskrbe z zemeljskim
plinom, izboljšanje energetske
učinkovitosti v stavbah, postavljanje
sončnih elektrarn in uporaba zemeljskega
plina v prometu odločilno vpliva na izboljšanje
kakovosti zraka v Ljubljani ter na zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov. Tako pomembno
prispeva k vzpostavljanju temeljev, da postane
Ljubljana zelena prestolnica Evrope.

Pozitivne vplive priključevanja
obstoječih in novih stavb na
daljinske sisteme Energetike
Ljubljana je moč povezati z
gibanjem izmerjenih vrednosti
koncentracij SO2, ki je v Mestni
občini Ljubljana od leta 1990
padla iz 100 µg/m3 na 2 µg/m3
v letu 2010, kar je znatno pod
dopustnimi vrednostmi.

20 %

energije za ogrevanje lahko prihranite s pravilnim
prezračevanjem prostorov. Okna za nekaj minut
odprite v vsakem prostoru trikrat na dan.

Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova cesta 62, 1000 Ljubljana
080 28 82, 01 588 90 00
info@energetika-lj.si
www.energetika-lj.si

*

Ali imate regulacijo nastavljeno na avtomatsko
delovanje ali z njo upravljajo otroci? Posvetujte
se z našimi strokovnjaki!

*

Če želite izbrati prave temperature svojega
bivalnega okolja, se posvetujte z našimi
strokovnjaki, ki vam bodo povedali, katera

temperatura je najprimernejša za posamezni
bivalni prostor.

Dimnik v Toplarni Šiška je
bil zgrajen leta 1971, sprva le
do višine 100 m. V letu 1979
je bil zaradi obratovalnih,
ekoloških in drugih zahtev
dograjen do končne višine
150 m.
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Polnilnica za vozila na
stisnjen zemeljski plin
oz. Metan (CNG)

TERMOELEKTRARNA
TOPLARNA LJUBLJANA

DUNA
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CEST
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K
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Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 1
(ob stavbi za tehnične preglede
LPP)
Odprto 24 ur

TIVOLI
NEBOTIČNIK
TRG REPUBLIKE
LJUBLJANSKI GRAD

A
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C
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TRŽ
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Plinovodno omrežje
regulatorska postaja
regulacijska postaja
ENERGETIKA LJUBLJANA

ENERGETIKA LJUBLJANA

plinarna

Osnovni obratovalni podatki

Osnovni obratovalni podatki:
vročevodno omrežje (podatki za l. 2011)

plinovodno omrežje

plinovodno omrežje (podatki za l. 2011)

Vročevodni sistem		

Plinovodno omrežje
Dolžina visoko in srednjetlačnega omrežja
Dolžina nizkotlačnega omrežja
Število zgrajenih priključkov v letu

km
km
kos

162
476
587

Število merno regulatorskih postaj

kos

15

Dolžina primarnega omrežja
Dolžina sekundarnega omrežja s priključki
Število toplotnih postaj
Priključna moč vročevodnih odjemalcev
Zmogljivost energetskih virov (vroča voda)

km
km
kos
MW
MW

52
205
3.795
1.199
736

Omrežje daljinskega
ogrevanja
proizvodni vir
črpališče
omrežje daljinskega ogrevanja

Pomagamo graditi čistejšo
energetsko prihodnost

Izpusti TE-TOL v primerjavi z dopustnimi
vrednostmi (MEV)
[mg/m3]

MEV 600
TE-TOL 366

1000
800

MEV 476
TE-TOL 153

600
MEV 250
TE-TOL 55

400
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Energetsko srce Ljubljane

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA

TE-TOL

TE-TOL je ključni proizvajalec ogrevne toplote
za potrebe daljinskega sistema ogrevanja
mesta Ljubljane. Oskrbujemo več kot 90 %
potreb po ogrevni toploti. Delež toplote, ki
jo proizvedemo, predstavlja kar polovico
vse toplote, ki je v Sloveniji proizvedena za
sisteme daljinskega ogrevanja.

MEV 100
TE-TOL 15

200
0

Prah

SO2

Nox

Vpliv energetike na kakovost življenja
danes predstavlja eno izmed ključnih nalog
v prizadevanju za trajnostni razvoj družb.
Energija in njen izvor nista več tako sama
po sebi umevna, ne za uporabnike, še manj
za proizvajalce. Na pot do nizkoogljične
družbe smo se v TE-TOL podali z uporabo
lesne biomase in okoljsko sprejemljivejšega
premoga, ki ga bomo postopoma nadomestili
z zemeljskim plinom.

CO

LEGENDA povprečne polurne vrednosti v mg/m3 v letu 2011
svetla barva stolpca - dovoljena mejna vrednost; temna barva stolpca - izpusti TE-TOL

Največja soproizvodnja v Sloveniji

10 %

energije proizvedemo iz obnovljivih virov.

Instalirana moč
	EE 124 MW
	TE 486 MW (SPTE-350 MW)
Letna proizvodnja
1300 GWh toplotne energije
400 GWh električne energije
Energenti
Premog: 400.000 t/l
Lesni sekanci: 70.000 t/l

75 %

je povprečni letni energijski izkoristek naprav.

Pomembno nam je, kako nas občutite. Preverite naš
vpliv na kakovost zraka na mobilnem portalu m.te-tol.si.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d. o. o.
Toplarniška ulica 19
01 587 52 00
info@te-tol.si
www.te-tol.si, m.te-tol.si

365

dni na leto proizvajamo energijo

< 0,2

% žvepla: indonezijski premog, ki ga uporabljamo v TE-TOL, vsebuje
do 0,2 % žvepla in do 2 % pepela, zaradi česar velja za okoljsko
sprejemljivejši premog.

Z URBANO naokrog!
URBANA, enotna mestna kartica, je pametna
brezkontaktna kartica, ki Ljubljančankam
in Ljubljančanom omogoča preprostejša,
prijaznejša, udobnejša, predvsem pa cenejša
potepanja po Ljubljani.
m.te-tol.si

Z URBANO hitro in udobno poravnate
potovanja z avtobusi Ljubljanskega potniškega
prometa, vendar vam URBANA ponuja še
veliko več: z dobroimetjem naloženim nanjo
se lahko z vzpenjačo povzpnete na Ljubljanski
grad, poravnate parkiranje na belih conah,
parkiriščih in v garažnih hišah v upravljanju
javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in
tržnice. URBANA vam služi tudi kot članska
izkaznica Mestne knjižnice Ljubljana, z njo pa
lahko, po predhodni registraciji, zajahate tudi
ljubljansko mestno kolo BICIKE(LJ).

Preverjajte vpliv na kakovost zraka
Neposredna vpetost TE-TOL v urbano okolje zahteva
posebno odgovornost do meščanov, zato smo vzpostavili odkrit odnos z javnostmi, še posebej glede
vplivov na okolje. Med drugim lahko na mobilnem
portalu (m.te-tol.si) uporabniki mobilnih telefonov spremljate informacije o proizvodnji, polurne
meritve izpustov snovi v zrak in tudi dejanski vpliv
TE-TOL na kakovost zunanjega zraka, vključno z
48-urno napovedjo širjenja onesnaženosti zraka, kot
posledice njegovega obratovanja. Prebivalci Ljubljane lahko tako na preprost način pridobite celovite
informacije o vplivu TE-TOL na kakovost okolja, v
katerem živijo.

Enotna mestna kartica URBANA

URBANA

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA
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Enotna mestna kartica
URBANA
080 60 77
urbana@lpp.si
www.jhl.si/holding/urbana

Urbano lahko kupite in polnite
na 39 Urbanomatih, na
bencinskih servisih Petrol,
izbranih prodajalnah Spar in
Mercator, trafikah Delo Prodaja
in 3dva, na Avtobusni postaji
Ljubljana, skupni blagajni JHL
in Potniškem centru LPP.
Izbirate lahko med vrednostno in terminsko
kartico Urbana. Vrednostna kartica Urbana je
rumene barve, na njen ni izpisanega imena,
zato je prenosljiva, nanjo pa lahko naložite
dobroimetje v vrednosti do 50 €, s katerim
lahko potujete z avtobusi Ljubljanskega
potniškega prometa in plačujete vse ostale
omenjene storitve. Terminska Urbana
je zelene barve, izdana na ime in zato ni
prenosljiva. Na terminsko Urbano lahko
naložite vse vrste mesečnih vozovnic, ki vam
ponujajo najugodnejša potovanja z avtobusi
Ljubljanskega potniškega prometa, nanjo pa
lahko naložite tudi dobroimetje, s katerim
lahko plačujete vse storitve vključene v sistem
enotne mestne kartice Urbana.

24

ob cestiščih, opremljene s parkomati,
priklapljamo vozila z »lisicami« ter odvažamo
vozila s specialnim vozilom »pajkom«. Naša
odgovornost je tudi vzdrževanje
prometne signalizacije in prometne
opreme, avtomatsko vodenje prometa (center
za upravljanje s semaforji), upravljanje območij
omejenega prometa (peš cone) in postavitev
začasne prometne signalizacije. Naše tržne
dejavnosti so: upravljanje avto sejma in
poligona varne vožnje, organizacija boljšega
trga, urejanje parkiranja na dveh najetih
parkiriščih in storitve iz dejavnosti vzdrževanja
občinskih cest za trg.

V javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in
tržnice dolgoročno zagotavljamo kvalitetno,
okolju prijazno in ekonomsko učinkovito
izvajanje vseh svojih dejavnosti. V okviru javnih
gospodarskih služb urejamo, čistimo ter
oddajamo tržne površine v najem
na 5 ljubljanskih javnih tržnicah; upravljamo
18 ljubljanskih parkirišč, 2 parkirni

3.8 mio

hiši in javne parkirne površine

Prvo semaforizirano križišče
v Ljubljani (Karlovška cesta
– predor pod Gradom) je bilo
urejeno aprila 1962.

V letu 1964 je na parkirnih površinah parkiralo 88.837
vozil, v letu 2011 pa 3.802.932 vozil.

Konec 19. stoletja so v okviru
dnevnih in tedenskih trgov
večino živil prodajali pred
Mestno hišo.

1971 so bile uvedene prve
parkirne ure - predhodnice
današnjih parkomatov.

LPT

»Pajki« so nepravilno parkirana
vozila začeli odvažati leta
1976. Na dan so v povprečju
odpeljali 10 vozil.

V prihodnosti želimo z gradnjo parkirnih hiš
in s širjenjem območji za časovno omejeno
parkiranje pridobiti in urediti nove parkirne
površine, z urejanem P+R parkirišč

izven mestnega središča
zmanjšati število osebnih vozil

2.200

Na ljubljanskem Avtosejmu, ki ga upravlja JP LPT
d.o.o., je dovolj prostora, da se naenkrat lahko prodaja kar 2.200 vozil.

Na spletni strani www.lpt.si in mobilnem portalu
m.lpt.si, si lahko ogledate podatke o zasedenost parkirišč
in garažnih hiš v upravljanju JP LPT, d.o.o..

Dobimo se na tržnici.

*

v mestnem središču, zviševati standard
opremljenosti in urejanje novih tržnih površin,
tehnološko napredno in kakovostno izvajati
gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih cest.

JP LPT d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
01 300 12 00
info@lpt.si

www.lpt.si

*

Parkirajte pravilno - na urejenih parkiriščih.

*

Okvare na prometni signalizaciji oziroma
opremi sporočite na 01 320 54 54.

P+R Center Stožice
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P+R Dolgi most
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- ob plačilu parkirnine
prejmete dve vozovnici za
vožnjo z mestnimi zelenci,
veljavnimi na dan, za
katerega je bila parkirnina
plačana

NEBOTIČNIK

ESTA
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KA C

LJUBLJANSKI GRAD

ENS

Prevoze opravljata:
Marko Šabič
(bel taksi)
070 600 601,
Dušan Janez Oberc
(črn taksi)
070 500 900.
Če nista na vožnji sta
avtotaksija dosegljiva na
Stritarjevi ulici, in sicer med
9:30 in 24. uro.

031 666 331

CE

- 2 parkirni mesti za invalide
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A
Za vse, ki potrebujete
prevoz
EST
AC
AŠKza pešce starega
po območju
Ž
R
T
mestnega jedra, vozita dva
tako imenovana London
taksija.

Kavalir
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- 217 parkirnih mest
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01 256 54 50
041 676 413

CEST
A

TRŽ

Garažna hiša Kongresni trg

DUNAJ
SKA

CEST
A

- ob plačilu parkirnine
prejmete dve vozovnici za
vožnjo z mestnimi zelenci,
veljavnimi na dan, za
katerega je bila parkirnina
plačana

DUNA
JSKA

ES
AC

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

TA

Dvoržakova ulica 3
Ljubljana
01 430 25 31
031 394 893

K
VŠ
LO
CE
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- 60 parkirnih mest za
avtobuse

ES
AC

Blagajna lisic (24 ur)
Garažna hiša Kozolec

K
VŠ
LO
CE

- 61 parkirni mesti za
invalide

CEST
A

- 1.220 parkirnih mest

Kam po vozilo?

ZOISO
VA CE
S

TA

Blagajna pajkov (24 ur).
Če nam vozilo odpelje »pajek« ga lahko prevzamemo
na Cesti dveh cesarjev - Avtosejem, Ljubljana

KA

RL
OV
ŠK

AC

ES

TA

01 257 48 61
051 358 832

peš cone
garažna hiša
parkiraj in se pelji z LPP

pri urejanju postopka pogreba. Svoje delo
opravljamo s spoštovanjem do pokojnikov in
svojcev ter hkrati do bogate kulturne dediščine
in okolja.
V podjetju Žale pogrebne in pokopališke
dejavnosti izvajamo na osemnajstih
pokopališčih, s katerimi upravljamo.
V okviru podjetja delujeta tudi Plečnikova

28

cvetličarna in kamnoseški
salon, ki se nahajata na Ljubljanskih Žalah.

V javnem podjetju Žale zagotavljamo
prebivalkam in prebivalcem Ljubljane

Dve poslovalnici cvetličarne, poleg žalne
floristike, nudita vrtnarske storitve ter vse kar
cvetličarna lahko ponudi. Odprti sta vsak dan
v letu.

pogrebne in pokopališke
storitve, ki jih dopolnjuje naša tržna

Ime osrednjega ljubljanskega
pokopališča Žale, ki je bilo
zgrajeno leta 1906, izvira iz
staroslovanske besede za
pokopališče.

Žale Javno podjetje, d.o.o.

ŽALE

dejavnost. Naše izkušnje, ki smo si jih pridobili
v skoraj 100-letnem poslovanju, in storitve,
ki jih nudimo, vam bodo olajšale situacijo,
v kateri se znajdete ob smrti vam ljube
osebe. Ker vemo, da je v trenutkih žalosti še
posebno težko sprejemati odločitve, vam v
tem času poskušamo stati ob strani s celovito
in kakovostno ponudbo pogrebnih storitev.
Osnovno vodilo našega dela in storitev je
olajšati žalost svojcem preminulih in pomagati

Ali ste vedeli, da je bilo
podjetje Žale, prvo na svetu,
ki je ponudilo možnost
internetnega prenosa
pogrebne dejavnosti?

1914

Po odredbi je ljubljanski občinski svet 13. junija 1913
pri Kranjski deželni vladi vložil prošnjo za podelitev
koncesije, da bi lahko pogrebno obrt opravljala tudi
občina. Tako je 15. julija 1913 občinski svet sklenil
ustanoviti mestni pogrebni zavod, ki naj bi ves potreben pogrebni inventar odkupil od tedanjih zasebnih
pogrebnih podjetij v Ljubljani. Deželna vlada je prošnjo ugodno rešila šele 27. oktobra 1913, ko je Mestni občini Ljubljana izdala koncesijo za opravljanje
pogrebne dejavnosti. Mestni pogrebni zavod je pričel
kot podjetje dejansko poslovati pod svojo firmo šele
1. avgusta 1914.

Številne nagrobnike so na
pokopališču oblikovali najboljši
slovenski umetniki in arhitekti,
kot so Jože Plečnik, Lojze
Dolinar, brata France in Tone
Kralj, Ivan Vurnik, Tine Kos,
brata Boris in Zdenko Kalin,
Edvard Ravnikar, Janez Boljka
in drugi.

1906

so uradno začeli pokopavati pokojnike na novem
pokopališču pri Sv. Križu, leta 1904 je bil opravljen
prvi pokop.

Razveselite najdražje
Obiščite Plečnikovo cvetličarno - http://cvetlicarna.zale.si.

Žale, d.o.o.
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana
01 420 17 00
info@zale.si

www.zale.si

*

Pri nas lahko naročite tudi enkratno ali celoletno
vrtnarsko vzdrževanje groba, s čimer poskrbite, da
je grob vedno urejen.

*

Pri nas lahko obiščete najlepše urejen kamnoseški
salon in se dogovorite za postavitev novega ali pa
zgolj obnovo oz. popravilo starega spomenika.

*

Na pokopališčih lahko kamnoseška,
kovino-strugarska, kovino-tiskarska in podobna
dela opravljamo samo z dovoljenjem.

PO

SG

T

VS
D
RP

Vhodi
WC Sanitarije

C

WC

POT Sprehajalna pot PST
Inf

C

DP
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P

T

Plečnikove Žale

PZ

Mrliške vežice
M Plečnikova molilnica
	Upravna stavba Žale d.o.o.
CVS Cerkev Vseh svetih
CVET Plečnikova cvetličarna
KMN	Kamnoseštvo

T
T

B

Na območju Mestne občine Ljubljana upravljamo z
naslednjimi pokopališči:
Žale, Stožice, Šentvid, Dravlje, Vič, Rudnik, Štepanja vas, Bizovik, Sostro, Polje, Črnuče, Šentjakob,
Šmartno pod Šmarno goro, Janče, Prežganje, Javor,
Mali Lipoglav in Šentpavel.

Parkirišče

PO

KO

D

Info Infomat

J

Oddelek A
A

CSK Cerkev sv. Križa

Župnišče
Spomenik slovenske moderne
K 	Kostnica žrtev 1. svetovne vojne
Ž

I

L

S
N

Žale Javno podjetje, d.o.o.

S

4

A

Oddelek B
Lipa sprave
Nemško pokopališče
I
Italijansko pokopališče
A
Avstrijsko pokopališče
J
Judovsko pokopališče
KO Žrtve letalske nesreče na Korziki
PZ Park zvončkov
T
Spominski park talcev
DP Spomenik žrtvam dachavskih
procesov
L

K

N

1
5

2

6

Ž

P
CSK
WC
KMN
CVET

3

INFO

CVS

M

Uprava

Grobovi nekaterih
znanih oseb

Oddelek C in vežice
Nove Žale
V
D

1 Arhitekt Jože Plečnik

C

Mrliške vežice
Poslovilna dvorana
Cvetličarna PST

2 Dr. Izidor Cankar
3 Edvard Ravnikar
4 Oton Župančič
5 Carl Zois
6 Janez Krek

Oddelek D - Nove Žale
RP
VS
SG

Prostor za raztros pepela
Spomenik žrtvam vojne za
Slovenijo
Spominski gaj raztrosa pepela 2

7 + 1 koristen nasvet
Brošura JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana in
javnih podjetij Energetika Ljubljana,
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA,
VODOVOD-KANALIZACIJA,
Ljubljanski potniški promet,
Snaga, Ljubljanska parkirišča
in tržnice ter Žale.
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Verovškova ulica 70
1000 Ljubljana
T 01 47 40 800
E info@jhl.si
W www.jhl.si
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99
TIVOLI

Tisk
Tisk Pintar d.o.o.
Naklada
15.000 izvodov

5

11

LJUBLJANSKI GRAD

22
parkovne površine
POT spominov in tovarištva

IgrIšča I. kaTegOrIje
1

Tivoli

2 križanke
3 Osoje
4 Prule ob špici
5 argentinski park
6 Severni park
7 Park kodeljevo
8 jama – arthuro Toscanini
9 Bloudkov park

oktober 2012

NEBOTIČNIK

TRG REPUBLIKE

8

Oblikovanje in prelom
Planar d.o.o.
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Ustanoviteljica
The founder

