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Sporočilo za javnost 

 

Brezplačne javne sanitarije 

 

Ljubljana, 25.7 2011 – V javnih sanitarijah, ki jih javno podjetje Snaga upravlja za Mestno občino 

Ljubljana bo avgusta spremenjen način vzdrževanja sanitarij. Od 1. avgusta 2011 uporabniki ne 

bodo več plačevali uporabnine, kot je to veljalo do sedaj.  

Javno podjetje Snaga ima v upravljanju sedem lokacij javnih sanitarij, ki so namenjene različnim 

uporabnikom in obratujejo po sledečem urniku: 

Lokacija 

Ponedeljek - Petek Sobota Nedelja 

Plečnikov podhod  
 

7.00 – 23.00 7.00 – 23.00 7.00 – 23.00 

Kongresni trg , parkirna hiša     

vhod Zvezda 
 

7.00 – 23.00 7.00 – 23.00 7.00 – 23.00 

vhod Bukvarna 
 

7.00 – 23.00 7.00 – 23.00 7.00 – 23.00 

Tromostovje  
 

7.00 – 24.00 7.00 – 24.00 7.00 – 24.00 

Tromostovje 
 

7.00 – 24.00 7.00 – 24.00 7.00 – 24.00 

Mesarski most 
 

7.00 – 23.00 7.00 – 23.00 7.00 – 23.00 

Zmajski most 
  

7.00 – 15.00 7.00 – 15.00  

Plava laguna, podhod 
 

7.00 – 15.00 7.00 – 13.00  



 

Do sedaj so vzdrževanje čistoče v sanitarijah opravljali zaposleni, ki so hkrati pobirali uporabnino  
sanitarije. S 1. avgustom 2011 se uporabnina ne bo več pobirala, zato se bo spremenil tudi način 
vzdrževanja sanitarij. Sanitarije se bodo čistile in kontrolirale periodično vsako uro. Zaposleni bodo 
krožili med lokacijami sanitarij in izvajali čiščenje, vzdrževanje, oskrbo z materialom, kontrolo 
prostorov in delovanje naprav. 

V prostorih bo vzpostavljen ustrezen videonadzor. S pomočjo video nadzora se bo kontrolirala tudi 
kakovost čiščenja in vzdrževanja, hkrati pa bo nadzor izvršen tudi s kontrolnimi točkami in obhodom 
delovodje.  

Ob uvedbi spremembe pričakujemo večje zadovoljstvo uporabnikov, manjše stroške obratovanja in 
ne nazadnje tudi manjšo onesnaženost mestnih površin z urinom. 


