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Ljubljana  
med pandemijo

Za mesta po vsem svetu je bila pandemija preizkusni kamen odpornosti na nenadne 
spremembe, ki povzročajo krizna stanja v delovanju mestnih sistemov, omrežij in 
ustanov. 

Novo virusno obolenje je bolezen mest po vsem svetu, ki se je razmahnila zaradi 
sodobnega načina življenja in globalizacije. Takšna bolezen se je pojavila bolj 
ali manj pričakovano glede na pospešeno rast, kopičenje blaga in trošenje virov, 
ki povzročajo vse manj obvladljivo socialno in okoljsko krizo. Zaradi delovanja 
prostega trga neobvladanega razvoja so mnoga sodobna, neoliberalna mesta 
postala smrtonosna za svoje prebivalce. Pogubni učinki sodobnega mesta so v 
vse večjem nasprotju z njegovim bistvom, da zagotavlja trajne pogoje za varno in 
zdravo življenje svojih prebivalcev. Vsekakor je poučen pogled v čas, ko so morale 
mestne oblasti začeti urejati mesta zaradi neznosnih razmer javnega zdravja, ki jih 
je povzročil samodejen razvoj liberalnega mesta na osnovi svobodne pobude v času 
prve industrijske revolucije. Tedaj se je prav zaradi epidemij in kritičnega javnega 
zdravja utemeljil moderni urbanizem predvsem na higieni, statistični znanosti in 
komunalni tehniki. Skrb za javno duševno in telesno zdravje naj bi odslej postala 
izhodišče za razvoj in urejanje mest. K splošnemu zdravju naj bi prispevalo vse 
od varstva narave in okolja, uporabe virov, razporejanja dejavnosti in gradnje, 
organizacije prometa do izobraževanja, športa, zdravstvenega in socialnega 
varstva. Značilno je, da so od srede 19. stol. do danes vse alternativne urbanistične 
zamisli o vrtnih mestih, stanovanjskih soseskah, o ožarčenem mestu in mestnih 
vaseh slonele na viziji zdravega mesta. 

Tudi tokrat nam je šele zdravstvena kriza ponudila priložnost za ponovni premislek 
o tem, kako je za kakovostno življenje pomembno, da je mesto zdravo. Mesto je zares 
zdravo šele tedaj, ko je dovolj odporno, da se na nenadne grožnje hitro odzove in se 
nanje prilagodi. Zato potrebuje ustvarjalno skupnost, iznajdljivo upravo, določen 
presežni potencial ter nekakšen rezervni sklad prostorskih in tehničnih pogojev, da 
lahko deluje tudi v spremenjenih oz. omejenih razmerah.

Ljubljana je sorazmerno zdravo mesto, prežeta je z naravo, njena hrbtenica so 
gozdovi, ki vzdržujejo njen ekosistem. Fizično in družbeno okolje v mestu se stalno 
izboljšujeta. Razpoložljiva infrastruktura in omrežje javnih storitev lahko delujeta 
tudi v izrednih razmerah, mestna skupnost je prožna in ustvarjalna, da se lahko 
hitro odzove na spremembe. V sili je mesto, da bi se obdržalo, postalo bolj pametno, 
ko so se ljudje navadili množično uporabljati digitalne naprave in omrežja za 
vsakdanja opravila. Razvil se je nekakšen skupinski um mesta, k čemur so svoj delež 
prispevali sicer fizično ločeni, a hkrati močno povezani posamezniki. Tako se je v 
vsakodnevnem iskanju in preizkušanju novih oblik dejavnega življenja v omejenih 
razmerah izkazala sposobnost skupinske prilagoditve mesta. 

Najbolj poučna pa je vsekakor izkušnja, ki smo jo pridobili iz nujnega odrekanja 
potrošniškim razvadam udobnega načina življenja. Hitro se je pokazalo, kako 
blagodejen je bil neposredni vpliv splošnih omejitev na bolj zdravo grajeno okolje 
in pristnejše družbene odnose. V kriznih razmerah se je tudi razkrilo, kateri sistemi 
niso dovolj odporni, katere podporne mreže še niso vzpostavljene in katere so 
preslabo opremljene za zanesljivo delovanje. Naenkrat smo začutili, da je mesto 
podobno živemu bitju, ki je občutljivo in ranljivo. Tako smo vsi prišli do spoznanja, 
da je treba v prihodnosti bistveno več pozornosti namenjati krepitvi odpornosti 
mesta, da bo pripravljeno premagovati tudi druge grozeče nevarnosti, kot so 
potres, poplave in podnebne spremembe. Nesporno pa je, da je mesto postalo v času 
epidemije za svoje prebivalce bolj zdravo in manj dovzetno za nepričakovane 
pretrese.

Danes zagotovo bolje razumemo, kaj pomeni trajnostno mesto, o katerem tako 
veliko govorimo, zanj pa premalo storimo. Če drugega ne, smo hitro začutili, 
kaj prinašata zmanjšanje prometa in gneče na ulicah in trgih, kako hoja in 
kolesarjenje koristita splošnemu zdravju, kako dragoceni so mestni parki in mestni 
gozdovi, kako vrtički in balkoni, kako koristni sta sosedska pomoč in solidarnost. 
Upam, da blagodejnih vplivov na okolje in novih osebnih izkušenj, pridobljenih 
v času epidemije, ne bomo pozabili. Za vse nas bi bilo koristno, da na njih še 
naprej gradimo novo normalnost zdravega trajnostnega mesta. Sedaj vemo, da je 
trajnostno mesto uresničljiv cilj, če se zanj vsi zavzamemo. Po koncu epidemije so 
ostale nove navade, nova spoznanja, nove izkušnje, nove veščine in nova miselnost 
dejavnega in soodgovornega posameznika, kar je zagotovo obljuba obetavnejše 
prihodnosti. 

Janez Koželj, podžupan

“ Ljubljana je 
sorazmerno 

zdravo mesto, 
prežeto z 
naravo.
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 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;  Hiša Ljubhospica, 24-urno 
telefonsko svetovanje T: 051 322 979  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.

Pokliči me!44

Morda takratni dosežek 
res ni primerljiv z 
dosežki antičnih 

civilizacij, kot sta grška ali 
mezopotamska, ki sta javne 
vodovodne sisteme poznali že 
tisočletja pred našim štetjem. 
Toda za evropskimi mesti 
Ljubljana niti ni zamujala: na 
Dunaju je javni vodovod začel 
delovati le slabi dve desetletji 
prej. Ureditev javnega 
vodovoda in kanalizacije 
je prelomnica za vsako 
urbano središče. Težko si 
predstavljamo, kakšno je bilo 
življenje v mestu, ko takšnih 
komunalnih sistemov še ni 
bilo. In skorajda ne verjamemo, 
da bi mogel kdorkoli javnemu 
vodovodu nasprotovati, češ da 
ga ne potrebujemo. V takratnih 
časih so se namreč mnenja 
kresala tudi o tem.

Ohranjanje javnega zdravja
Danes nam je samoumevno, 
da sta urejenost oskrbe s 
pitno vodo in kanalizacije 
prvi pogoj za ohranjanje 
javnega zdravja. V začetku 
80-ih let 19. stol. pa je vizija 
dolgoročne oskrbe z vodo 
zahtevala tehten premislek, 
nemalo prizadevanj in 
tudi politične spretnosti 
odgovornih, kot je bil 
predsedujoči vodovodnega 
odseka in takratni mestni 
svetnik Ivan Hribar. Še danes 
ob obisku zgradbe iz tistega 
časa v vodarni Kleče občutimo 

ponos tistih, ki so bili zraven. 
Na orumenelih dokumentih 
so vestno z umetelno pisavo, 
ki jo danes zmorejo samo 
še umetniške duše, zapisani 
podatki, načrti in preglednice 
o delovanju vodovodnega 
sistema, porabi energentov, 
načrpani vodi, nivoju vode v 
rezervoarjih, porabi vode; vse, 
kar danes počnejo merilniki in 
stroji. 
V 130-ih letih se je zgodilo 
marsikaj. Potres leta 1895 na 
novozgrajenem vodovodu 
in objektih ni povzročil 
večje škode, je pa sprožil 
pripravo prvega sodobnega 
urbanističnega načrta mesta, 
kar je bilo tesno povezano 
z razvojem vodovoda in 
kanalizacije. V naslednjih 
desetletjih je raslo število tako 
prebivalcev mesta kot mestnih 
četrti, priključenih na vodovod. 
Rasla je tudi poraba: leta 1910 
je dosegla prvotno predvideno 
porabo 100 litrov na prebivalca 
na dan. Priključenih je bilo že 
1368 hiš, več kot tri četrtine. Do 
prve svetovne vojne je vodovod 
segal do Viča in Most. Po prvi 
svetovni vojni se je kapaciteta 
vodarne Kleče povečala. 
Dolžina vodovodnega 
omrežja je s prvotnih 
27 km v letu 1890 že leta 
1928 narasla na 127 km. 
Pred začetkom druge svetovne 
vojne je bila vodarna Kleče 
elektrificirana: parne kotle za 
parne črpalke so ugasnili za 

130 let javnega vodovoda 
v Ljubljani 

dr. Brigita Jamnik, JP VOKA SNAGA, d. o. o.

Javna oskrba s pitno vodo 
v Ljubljani letos praznuje 
častitljivo obletnico, saj je 
17. maja minilo že 130 let, 
odkar je voda leta 1890 iz 
vodarne Kleče pritekla v 
center mesta, slavnostne 
otvoritve vodovoda iz 
tistih časov pa se bomo 
spomnili 29. junija. 

Foto: arhiv JP VOKE SNAGE

Zaupanje Ljubljančank in Ljubljančanov si  mestni vodovod ohranja le z odgovornim delom.

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 rednih preskušanj 
notranjega nadzora pitne vode v maju 2020.

Oskrba s pitno vodo poteka brez posebnosti in je varna.

Dodatne informacije najdete na � www.vokasnaga.si/informacije/kaksno-vodo-pijemo. 

Če imate kakšno vprašanje, nam pišite na � vokasnaga@ vokasnaga.si.

Kakovost podzemne vode v aprilu 2020
Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v aprilu 2020 niso bile presežene na 

nobenem merilnem mestu.

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

 April 2020

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

Kleče IX 16. 4. 2020 0,005 0,004 < 2 13 1

Šentvid IIa 16. 4. 2020 0,004 0,006 < 2 17 0,7

Jarški prod III 16. 4. 2020 < 0,002 < 0,004 < 2 9,7 1,1

Hrastje Ia 16. 4. 2020 0,023 0,024 < 2 16 7,3

Brest IIa 16. 4. 2020 0,010 0,094 < 2 8,9 0,5

Vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2020 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

Del rezultatov rednih preskušanj notranjega nadzora pitne vode v maju 2020
OSKRBOVALNO OBMOČJE

PARAMETER enota
mejna  

vrednost KLEČE BREST
KLEČE, 

HRASTJE

KLEČE, 
JARŠKI 
PROD KLEČE

Vodovodna c. Vrhovci Ob sotočju Tomačevo Kajuhova ul.
5. 5. 2020 5. 5. 2020 7. 5. 2020 11. 5. 2020 11. 5. 2020

Temperatura oC - 13,0 12,4 13,1 11,8 14,2
pH - 6,5–9,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,5

Elektroprevodnost (pri 20 oC) µS/cm 2500 455 438 438 391 417

Motnost NTU * 0,14 0,65 <0,1 0,67 0,66

Amonij mg/L NH4 0,50 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Barva (436 nm) m-1 * <0,02 0,02 0,03 <0,02 <0,02

Nitrit mg/L NO2 0,5 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Escherichia coli CFU/100 mL 0 0 0 0 0 0

Koliformne bakterije CFU/100 mL 0 0 0 0 0 0

Skupno št. mikroorganizmov pri 36 oC CFU/mL 100 <1 44 3 <1 1

Skupno št. mikroorganizmov pri 22 oC CFU/mL ** 3 78 2 40 4

OCENA SKLADEN SKLADEN SKLADEN SKLADEN SKLADEN

Legenda:   *Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb. 
**Brez neobičajnih sprememb.

vselej. Po letu 1950 so se zaradi širjenja mesta 
in industrije potrebe po pitni vodi močno 
povečale, zato so zgradili še tri vodarne na 
Ljubljanskem polju in eno na Ljubljanskem 
barju.

Danes centralni vodovodni sistem v Ljubljani 
obsega poleg 5 vodarn, 44 vodnjakov, 21 
vodohranov in 1100 km vodovodnega 
omrežja, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje 
330.000 uporabnikov.

Izzivov še ni konec
Tako velikih sprememb v načinu delovanja 
kot pred desetletji v prihodnjem desetletju ali 
dveh ni pričakovati. Kar pa ne pomeni, da se 
ne soočamo z izzivi. Vodovodni sistem zahteva 
velika vlaganja, če želimo ohranjati visoke 
tehnične in zdravstvene standarde oskrbe s 
pitno vodo. Vsak urbanistični poseg v prostor 
lahko vpliva tudi na oskrbo z vodo, posredno 
ali neposredno, in previdnost ni odveč, saj so 
posledice trajne. Gradnja hidroelektrarn na 
srednji Savi je eden od posegov v prostor, 
ki bi lahko vplival celo na koncept oskrbe 
s pitno vodo. Odgovornost odločevalcev je 
velika, odgovornost stroke, ki ni vedno med 
odločevalci, pa tudi. Podnebne spremembe 
občutimo kot obdobja močnih padavin, 
ki povzročajo poplave in ki se relativno 
hitro preobrnejo v obdobja hidrološke 
suše, predvsem na Ljubljanskem barju. Pa 
tudi novodobna onesnaževala, vključno z 
mikroplastiko, še vedno prisotna onesnaževala 
iz obdobja pred več desetletji, ko je bila 
občutljivost za okoljske teme nizka, zakonodaja 
pa pomanjkljiva, in nevarnost epidemij pred 
nas postavljajo nove in nove izzive.
Zaupanje Ljubljančank in Ljubljančanov si 
mestni vodovod ohranja le z odgovornim 
delom. Oskrba s pitno vodo v Ljubljani ni 
samo obvezna komunalna dejavnost, temveč 
poslanstvo tudi za prihodnje stoletje.

130 let javnega vodovoda 
v Ljubljani 

Foto: arhiv JP VOKE SNAGE

Zaupanje Ljubljančank in Ljubljančanov si  mestni vodovod ohranja le z odgovornim delom.
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