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Moja lepa Ljubljana
Poletje je v zraku, dnevi so vse daljši, in ko sonce ogreje ozračje, povsem 
drugačen ritem dobi tudi vsakdanji vrvež na ljubljanskih ulicah. Kulturno 
in družabno dogajanje na prostem dobi nov zagon in neskončno veselje se 
je sprehoditi med številnimi meščankami in meščani ter obiskovalci z vsega 
sveta, ki tu sproščeno preživljajo svoj prosti čas.  
Ta vrvež, ki je danes povsem samoumeven, je bil vizija župana Zorana 
Jankovića, ki je skupaj s sodelavci v zadnjem desetletju prebudil našo 
Ljubljano, ji vdihnil novo življenje ter vedno in povsod na prvo mesto 
postavil kakovost življenja naših meščank in meščanov. 

In to – zagotavljanje kakovosti življenja vseh v našem mestu – počnemo 
prav vsak dan. V tokratni številki glasila Ljubljana si lahko med številnimi 
zanimivimi vsebinami ogledate tudi podatke o tem, koliko sredstev 
namenimo nevladnim organizacijam v Ljubljani, s čimer omogočamo 
številne projekte in programe, namenjene vsem generacijam naših meščank 
in meščanov. Videli boste, da sofinanciramo programe z vseh področij 
življenja, od socialnih, zdravstvenih do vzgojno-izobraževalnih, kulturnih 
in preventivnih programov. Brez sredstev Mestne občine Ljubljana številni 
projekti in programi ne bi bili izvedljivi in dostopni vsem, ne glede na njihov 
materialni in socialni status. Ste kdaj pomislili, kdo prispeva sredstva za 
brezplačne programe počitniškega varstva otrok? Mimogrede, odziv na 
letošnji izbor sofinanciranih programov je bil izjemen in izvajalci so vsa 
prosta mesta oddali v le nekaj urah.  
Ste se kdaj vprašali, kdo financira številne kulturne prireditve na naših 
ulicah in trgih? Prav zdaj na Kongresnem trgu poteka že 10. festival Junij 
v Ljubljani, v okviru katerega si lahko vsak dan do 21. junija brezplačno 
ogledate vrhunske umetniške stvaritve s področij plesa, gledališča in glasbe. 
Tako je, tudi to finančno podpira Mestna občina Ljubljana. Naj vas ob 
tem povabim na omenjeni festival, takoj zatem na vrhunske prireditve 
Ljubljana festivala ter na vse druge, ki bodo v poletnih mesecih razgibale 
ulice in trge naše prelepe Ljubljane. 

Potem so tu programi, namenjeni ranljivim skupinam ljudi, od oseb z 
oviranostmi, socialno in zdravstveno ogroženih do posameznikov in 
skupin, ki se borijo z različnimi zasvojenostmi, pa vse do programov 
pomoči, ki jih nevladne organizacije nudijo otrokom, mladim, starostnikom 
in drugim skupinam, ki jih potrebujejo. Njihovo delo bi bilo zelo okrnjeno 
brez sredstev, ki jim jih vsako leto razdelimo preko javnih razpisov. Vsak 
evro, ki ga namenimo tem programom, je namenjen višanju kakovosti 
življenja meščank in meščanov, predvsem tistih, ki si številnih storitev sami 
ne morejo poiskati. Seznam sofinanciranih projektov in programov je dolg, 
zato vas vabim, da si ga ogledate in se sami prepričate, koliko aktivnosti 
nevladne organizacije izvedejo z našo pomočjo.

Pa se vrnimo k dolgim, sončnim poletnim dnem. Pred dnevi smo v parku 
Kodeljevo odprli novo otroško igrišče, ki leži v senci mogočnih dreves in je 
zato kot nalašč za poletno igro na prostem. Pred dobrim mesecem dni pa 
smo meščankam in meščanom predali tudi povsem novo zeleno površino, 
ki smo jo poimenovali park Muste. Tudi tam smo uredili otroško igrišče in 
verjemite mi, ni lepšega občutka, kot gledati otroke, kako uživajo v igri in 
druženju, ter okoliške stanovalce, ki posedajo na klopcah in se družijo. 
Občutek veselja dopolnjuje še ponos, da smo del tega tudi mi, sodelavke 
in sodelavci Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki s svojim delom 
in uspešno izvedenimi projekti delamo našo Ljubljano še lepšo, še bolj 
prijazno, predvsem pa gradimo solidarno, tovariško in prijateljsko mesto, v 
katerem se vsi počutimo kot doma. 

Urša Otoničar, vršilka dolžnosti direktorice Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana

“ Občutek 
veselja 

dopolnjuje še 
ponos, da smo 
del tega tudi 
mi, sodelavke 
in sodelavci 
Mestne uprave 
Mestne občine 
Ljubljana.
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Voda

V centralnem vodovodnem sistemu se 
nekateri deli mesta in primestna naselja 
s pitno vodo stalno oskrbujejo zgolj iz 
ene vodarne, drugi pa se oskrbujejo iz 
dveh ali več vodarn, odvisno od porabe 
pitne vode in tlačnih razmer. Tako 
nastajajo različna oskrbovalna območja. 
To so zemljepisno določena območja, 
ki se oskrbujejo s pitno vodo iz enega 
ali več vodnih virov in znotraj katerih 
so vrednosti preskušanih parametrov v 

pitni vodi približno enake. Štiri vodarne 
centralnega vodovodnega sistema 
oskrbujejo štiri samostojna oskrbovalna 
območja (Kleče, Šentvid, Brest in Jarški 
prod), na štiri oskrbovalna območja 
pa doteka voda iz več vodarn, zato 
jih imenujemo mešana (Kleče-Brest, 
Hrastje-Jarški prod, Kleče-Hrastje-Jarški 
prod, Kleče-Hrastje-Brest). V manjših 

vodovodnih sistemih se vrednosti 
parametrov pitne vode ne spreminjajo, 
tako da vsak sistem predstavlja svoje 
lastno oskrbovalno območje.

Aplikacija Od kod priteče pitna voda
Vprašanj o pitni vodi je nešteto. 
Odgovor na eno najpogostejših, ki nam 
jih o vodovodnih sistemih zastavljajo 

Od kod priteče moja pitna voda? 
Brigita Jamnik, JP Vodovod-Kanalizacija

Foto: Aleš Smrekar

Površje Ljubljanskega polja kaže sledi nekdanjih rokavov reke Save.

Foto: arhiv JP VO-KA

Reka Sava napaja vodonosne plasti Ljubljanskega polja. 

Centralni vodovodni sistem 
mesta Ljubljana in okolice, 
ki oskrbuje okrog 327.000 
prebivalcev, se napaja iz 
dveh virov podzemne 
vode: peščeno-prodnih 
vodonosnikov Ljubljanskega 
polja in Ljubljanskega barja. 
Podzemna voda se črpa v petih 
vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški 
prod, Šentvid in Brest. Manjši 
vodovodni sistemi v Velikem in 
Malem Lipoglavu, Velikem in 
Malem Trebeljevem z okolico 
ter Ravnem Brdu in Šmarni 
gori se prav tako napajajo iz  
podzemnih vodnih virov, le 
da vodnjaki zajemajo vodo v 
dolomitnih vodonosnikih.

“ Voda je naša skupna 
odgovornost.
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Voda

uporabniki pitne vode v Mestni občini 
Ljubljana, lahko najdete kar s pomočjo 
spletne aplikacije z imenom Od kod 
priteče voda? Najdete jo na spletni 
strani www.vo-ka.si. Vabljeni, da jo 
preskusite. Aplikacija pa nam pove 
tudi, ali živimo na vodovarstvenem 
območju. Iščete lahko po poštnem 
naslovu ali po številki parcele. 
Večina strnjenih naselij Ljubljane spada 
v varovana območja, ki so zaščitena s 
predpisi, zato je, če živite ali delate v 
Ljubljani, zelo verjetno, da se nahajate 
na vodovarstvenem območju. Ste 
presenečeni? Vodovarstvena območja 
ščitijo vodne vire pred onesnaženjem, 
torej niso nujno težko dostopna, 
neposeljena območja daleč v gorah, 
kamor človeška noga ne stopi pogosto. 
Nasprotno, na njih živimo, delamo, 
gradimo, se vozimo ali sprehajamo, 
vrtičkamo ali kmetujemo. Čim bližje smo 
vodnim zajetjem, tem strožje omejitve 
in prepovedi rabe prostora veljajo in 
tem pozornejši moramo biti, da naša 
ravnanja ne ogrožajo okolja. Vabimo vas, 
da s pomočjo iskalnika ugotovite, kje 
v Ljubljani in okolici je vodovarstveno 
območje in kateri vodovarstveni režim 
tam velja. Ko boste pridobili informacijo, 

na katerem vodovarstvenem območju 
živite ali delate, pa le prilagodite svoje 
ravnanje. Saj veste, voda je naša skupna 
odgovornost. 

Odgovorno z vodo
Odgovorno ravnanje z vodo ni zgolj 
varčevanje z njo. Odgovorno ravnanje 
pomeni, da doma razumno uporabljamo 
nevarne snovi, kot so pralna in 
pomivalna sredstva ter čistila pa tudi 
sredstva za osebno nego. Odgovorno 
ravnamo, če kanalizacije ne 
uporabljamo kot smetnjaka in če 
modro uporabljamo rastlinska hranila 
in rastlinska zaščitna sredstva na vrtovih 
in kmetijskih zemljiščih, še odgovorneje 
pa, če za okolje nevarnih pesticidov 
sploh ne uporabljamo. Odgovorni smo, 
če skrbimo za zmanjševanje količine 
odpadkov, predvsem pa, če omejujemo 
svoje lastno potrošništvo, saj za 
proizvodnjo vseh potrošniških dobrin 
potrebujemo vodo. Odgovorno pa z 
vodo ravnamo tudi, kadar jo pijemo iz 
pipe.

Za več informacij bomo veseli vašega klica na 
brezplačno modro številko: 080 8652.

Od kod priteče moja pitna voda? 

Foto: Edi Šelhaus, hrani MNZS

Pri vodnjaku na tržnici v Ljubljani okrog 1970

Foto: arhiv JP VO-KA

Reka Sava napaja vodonosne plasti Ljubljanskega polja. 

Foto: arhiv JP VO-KA

Bližina območja zajetja
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