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Ljubljanski forum
mladih za pitno vodo

LJUBLJANSKEMU FORUMU MLADIH ZA PITNO VODO NA POT
Dolga tradicija je na{emu podjetju v ponos. Svojim uporabnikom `e desetletja
zagotavljamo visoko raven kakovosti storitev. Ob tem pa nenehno posve~amo
veliko pozornosti tudi znanju, obve{~anju uporabnikov in ozave{~anju javnosti o
okoljevarstvenih temah, ki se prepletajo z delovanjem na{ega podjetja.
Dijakinje in dijaki, s katerimi sodelujemo v okviru Ljubljanskega foruma mladih za
pitno vodo, so pokazali izjemno zanimanje za na{e delo in jasno izrazili svojo
pripravljenost “narediti nekaj ve~”. Presenetila in hkrati navdu{ila nas je njihova
pozornost in dojemljivost za okoljevarstvene teme.
Ljubljanski forum mladih za pitno vodo, ki ga je 22. marca letos, na svetovni dan
voda, na pobudo na{ega podjetja ustanovilo 54 dijakinj in dijakov ljubljanskih
gimnazij, je organizacija mladih. Organizacija, znotraj katere bodo imeli mladi ob
podpori JP Vodovod - Kanalizacija, strokovne javnosti in odlo~evalcev na lokalni in
nacionalni ravni mo`nost oblikovanja, izra`anja, nadgrajevanja in prepletanja
raziskovalnih idej, povezanih s pitno vodo in sorodnimi temami. Prek foruma bo njihovo ustvarjalno in
raziskovalno delo postalo prepoznavno. Prepri~ana sem, da bodo mladostna iznajdljivost, iskrivost in predanost
idealom njihove prednosti.
Prav bi bilo, da Ljubljanski forum mladih za pitno vodo postane na{e kriti~no ogledalo. Pod drobnogledom
tistih, v rokah katerih bodo ~ez nekaj let odlo~itve, ki bodo vplivale na okolje, lahko na{e trenutno delo postane
{e bolj u~inkovito in vsakodnevne re{itve bolj ustvarjalne.
Forumu `elimo, da bi se ~imprej trdno ukoreninil med mladimi in tudi med manj mladimi v Ljubljani. Naj
postane prepoznavna organizacija in naj nas opozarja, da nam ne sme biti vseeno, kak{no vodo pijemo v
Ljubljani in kak{no mesto bo Ljubljana postala v prihodnjih desetletjih. Forum, pogumno na pot!

✍ dr. Brigita Jamnik, vodja projekta

Dru`bena odgovornost - za danes, jutri in pojutri{njem …
poslanstvo na{ega podjetja je
T emeljno
varna oskrba prebivalcev s ~isto pitno
vodo ter u~inkovito odvajanje in ~i{~enje
odpadnih voda. Danes, jutri in
pojutri{njem ... ^e potrebujemo za
uresni~evanje svojega poslanstva danes

predvsem sposobne, dobro organizirane in
odgovorne zaposlene, bo za uspe{no
nadaljevanje na{e dejavnosti tudi jutri in
pojutri{njem potrebne {e ve~ sposobnosti,
bolj{e organiziranosti in odgovornosti, pa
tudi ustrezne komunikacije. In to ne le

Ljubljanski forum mladih za pitno vodo in njegovi ustanovni ~lani - ljubljanske gimnazijke
in gimnazijci, katerim so se spodbudno pridru`ili tudi ~astni gostje.

znotraj na{ega podjetja, ampak tudi v
o`jem in {ir{em dru`benem okolju, v
katerem delujemo.
zave{~anje javnosti o pomenu pitne
vode in njihovo aktivno vklju~evanje
v odlo~evalske procese, povezane s to
problematiko, postaja tako vse bolj
nepogre{ljiva podpora uresni~evanju
na{ega poslanstva. Svoje dolgoro~ne
dru`bene odgovornosti se v JP Vodovod Kanalizacija mo~no zavedamo.

O

@upanja Mestne ob~ine Ljubljana Danica
Sim{i~ je izrazila osebno podporo ter
obljubila strokovno in organizacijsko pomo~
ustanoviteljem Ljubljanskega foruma
mladih za pitno vodo.

Nenehno izbolj{evanje kakovosti
`ivljenja …
vojo dru`beno odgovornost dojemamo

S v JP Vodovod - Kanalizacija predvsem

kot nenehno zavezanost podjetja k
u~inkovitemu in uspe{nemu delu,
eti~nemu vedenju do uporabnikov in
okolja, ekonomskemu razvoju in
izbolj{evanju kakovosti `ivljenja prebivalk
in prebivalcev Ljubljane ter primestnih
ob~in, pa tudi {ir{ega dru`benega okolja.
Prepri~ani smo, da zgolj u~inkovito
opravljanje na{e osnovne dejavnosti ni
edini mo`ni na~in, s katerim lahko
prispevamo k izbolj{evanju kakovosti
`ivljenja v naj{ir{em pomenu.
Na{ pogled sega dlje. ^e namre~ `elimo po
najbolj{ih mo~eh zagotoviti, da bomo
Ljubljan~anke in Ljubljan~ani tudi v
prihodnjih desetletjih lahko pili naravno
pitno vodo iz pipe, moramo poskrbeti za
{iroko zavedanje o pomenu pitne vode v
{ir{i javnosti. To pa ne pomeni le
enosmernega pretoka informacij, torej
obve{~anja o obstoje~em stanju in
prihodnjih na~rtih na podro~ju oskrbe s
pitno vodo, ampak predvsem dvosmerno
komunikacijo, katere sestavni del je
aktivno vklju~evanje vseh zainteresiranih
javnosti.

Dolgoro~no sodelovanje z mladimi
rav zaradi svoje dru`beno odgovorne

P vloge smo v leto{njem letu vzpostavili
dolgoro~no sodelovanje z eno na{ih

Dijaki so se na kvizu odli~no odrezali.
pomembnej{ih ciljnih skupin: s tistimi, ki
bodo morda `e ~ez pet, deset ali petnajst
let zavzemali odlo~evalske polo`aje na

razli~nih podro~jih dru`benega `ivljenja.
Reklo, da na mladih svet stoji, je vse prej
kot prazno. Le kako si lahko u~inkoviteje
zagotovimo odgovorno in trajnostno

Zmagovalna ekipa na kvizu “Lepo je imeti
~isto vodo!”: An`e, Nina in Boris z
Gimnazije Poljane
usmerjeno prihodnost, ~e ne predvsem
tako, da k okoljsko odgovornemu in
trajnostnemu razmi{ljanju `e danes
spodbujamo tiste, ki bodo o njej odlo~ali v
naslednjih desetletjih?
V za~etku leto{njega leta smo tako k
sodelovanju povabili ljubljanske gimnazije:
njihove ravnateljice in ravnatelje,
mentorice in mentorje ter seveda dijakinje
in dijake. Slednjim smo predlagali
raziskovanje razli~nih tem, povezanih s
pitno vodo, jih spodbudili k ustanovitvi
Ljubljanskega foruma mladih za pitno
vodo ter jih povabili, da se udele`ijo
nagradnega kviza o pitni vodi.
Odziv, ki smo ga do`iveli, bi presenetil
tudi najve~je optimiste. [tevilo
raziskovalnih nalog, kratek ~as, v katerem
so mladi raziskovalci zmogli opraviti
raziskovalno delo, predvsem pa resen
pristop k nalogam dokazujejo ne samo
pripravljenost in sposobnost mladih,
ampak tudi odgovorno delo njihovih
mentorjev. Na pobudo za pripravo
raziskovalnih nalog se je odzvalo ve~ kot
50 dijakinj in dijakov s {tirih ljubljanskih
gimnazij. Prou~evali in raziskovali so teme,
povezane z varovanjem virov pitne vode,
kakovostjo (skladnostjo) pitne vode,
~i{~enjem odpadne vode ter razvojem in
delovanjem vodovodnega in
kanalizacijskega sistema v Ljubljani.
Seznam raziskovalnih nalog in njihove
predstavitve so dostopni na spletnih
straneh www.vo-ka.si (´Ljubljanski forum
mladih za pitno vodo´). Raziskovalnostrokovno sodelovanje, spodbujanje in
usmerjanje mladih pri prou~evanju
vodovarstvene in z njo povezane tematike
bomo v prihodnje sku{ali raz{iriti tudi na
druge srednje {ole, kasneje pa morda tudi
na druge starostne skupine otrok in
mladine, ki se zanimajo za tovrstne teme.

Delovno in slavnostno na svetovni
dan voda
eto{nji 22. marec, svetovni dan voda,
L smo
v sodelovanju z ljubljanskimi

gimnazijkami in gimnazijci na JP Vodovod
- Kanalizacija obarvali zelo raznoliko:
delovno, zabavno, predvsem pa tudi
slavnostno. Delovnim predstavitvam
raziskovalnih nalog na temo pitne vode je
sledil pou~no-zabavni nagradni kviz,
nagajivo poimenovan kar “Lepo je imeti
~isto vodo!”. Dijakinje in dijaki so se
odrezali - z eno besedo - odli~no! Dobili
smo zmagovalce (to so bili An`e, Nina in
Boris z Gimnazije Poljane). Bitka je bila
resni~no ostra. In znanje izjemno. Mladi,
ki bodo svoje znanje o pitni vodi in z njo
povezanih okoljskih, tehnolo{kih,
organizacijskih in drugih dru`benih temah
gradili na tako trdnih temeljih, bodo
nedvomno sposobni in ozave{~eni
odlo~evalci.

Dijaki znajo svoja mnenja jasno izraziti tudi
pred novinarji.
Seveda pa je za ohranitev in spodbujanje
dolgoro~nega raziskovalnega interesa
mladih za pitno vodo potrebna trajna
oblika sodelovanja. Zato smo ljubljanske
gimnazijke in gimnazijce na svetovni dan
voda spodbudili k ustanovitvi
Ljubljanskega foruma mladih za pitno
vodo. Kar 54 jih je 22. marca, na svetovni
dan voda, podpisalo ustanovno listino in
slavnostno sprejelo naslednjo zavezo:
“^lani ´Ljubljanskega foruma mladih za
pitno vodo´ se zavezujemo, da si bomo
dolgoro~no prizadevali za dobro, naravno
pitno vodo v mestu Ljubljana. Skrbno bomo
spremljali teme, povezane s pitno vodo,
raziskovali razli~na podro~ja ravnanja z
vodo in njenimi viri ter odgovorno
sooblikovali prihodnost oskrbe s pitno vodo
na obmo~ju na{ega mesta.”
Podporo delovanju foruma ter strokovno
in organizacijsko pomo~ sta na
slavnostnem dogodku izrazila tudi minister
za okolje in prostor g. Janez Podobnik in
`upanja Mestne ob~ine Ljubljana ga.
Danica Sim{i~. Seveda vsi `elimo, da bo
forum ~imprej postal aktiven in u~inkovit
prostor, v katerem bodo lahko mladi
trajno pridobivali nova znanja, razvijali
svoje raziskovalne spretnosti, predvsem pa
aktivno sooblikovali prihodnost oskrbe z
naravno pitno vodo v na{em mestu.

Spo{tovani uporabniki,
Mestna ob~ina Ljubljana je 30. 1. 2006
sprejela novi Odlok o oskrbi s pitno vodo
(objavljen v Ur.l.RS, {t. 17 dne 17. 2. 2006,
veljaven s 4. 3. 2006), ki ureja na~in
opravljanja obvezne gospodarske javne
slu`be oskrbe s pitno vodo na obmo~ju
Mestne ob~ine Ljubljana in novi Odlok o
odvajanju in ~i{~enju komunalne in
padavinske odpadne vode (objavljen v
Ur.l.RS, {t. 14 dne 14. 2. 2006, veljaven s
1. 3. 2006), ki ureja na~in opravljanja
obvezne gospodarske javne slu`be
odvajanja in ~i{~enja komunalne in
padavinske odpadne vode na obmo~ju
Mestne ob~ine Ljubljana.

Za preglednej{o uveljavitev posameznih
dolo~il obeh novih odlokov bomo na{im
uporabnikom poslali pogodbe, ki bodo
urejale medsebojne obveznosti na
podro~ju menjav in vzdr`evanja
obra~unskih vodomerov. Glede na
program in na~rt obnov vodovodnih
priklju~kov in javnega vodovoda ter glede
na interventne potrebe pa bodo
uporabniki dobili tudi pogodbe za redna
vzdr`evalna dela, popravila in obnove
vodovodnih priklju~kov. Tistim na{im
uporabnikom, ki niso priklju~eni na javno

kanalizacijo, pa bomo poslali pogodbe o
praznjenju greznice ali male komunalne
~istilne naprave ter o odvozu in obdelavi
vsebine na Centralni ~istilni napravi
Ljubljana.
V Javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija
se bomo {e naprej trudili, da bomo obe
javni gospodarski slu`bi izvajali v
zadovoljstvo na{ih uporabnikov ter vse
naloge in obveznosti, ki so nam nalo`ene z
dolo~ili novih odlokov, dosledno
spo{tovali.

Bistvene spremembe glede na predhodna
odloka se nana{ajo na pogoje za
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
obeh javnih slu`b, na javna pooblastila
izvajalca in njegove obveznosti pri izvajanju
javne slu`be ter na pravice in dol`nosti
uporabnikov - v tem sklopu tudi na
uporabo vodovodnega in kanalizacijskega
priklju~ka oz. greznice ter na pokrivanje
stro{kov za njihovo vzdr`evanje oz.
praznjenje, na{emu podjetju in na{im
uporabnikom pa nalagajo, da dolo~ila obeh
odlokov dosledno izvajamo in spo{tujemo.
Za uporabnika je vsekakor najpomembnej{a sprememba na~ina
zara~unavanja rednih vzdr`evalnih del in
obnov na vodovodnih priklju~kih, vklju~no
z vzdr`evalnimi deli na obra~unskih
vodomerih, njihovimi zamenjavami in
overitvami. Po novem stro{ki rednih
vzdr`evalnih del ali obnov vodovodnega
priklju~ka ter stro{ki rednih zamenjav in
vzdr`evanja obra~unskega vodomera
bremenijo uporabnika v vrednosti dejansko
nastalih stro{kov in niso zajeti v ceni
dobavljene vode.
Enako velja za kanalizacijske priklju~ke,
kjer je treba pregledovati stanje
kanalizacijskega priklju~ka in interne
kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika,
in sicer glede na lokacijo objekta - v zvezi z
oddaljenostjo od vodovarstvenega obmo~ja
v ~asovnih presledkih od 5 do 30 let.
Kontrole in pregledi kanalizacijskih
priklju~kov bodo na{im uporabnikom
obra~unani po dejanskih stro{kih in ti ne
bodo ve~ del cene odvajanja odpadne
vode.
Za vse uporabnike, ki niso priklju~eni na
kanalizacijsko omre`je, pa bo po novem
izvajalec javne slu`be odvajanja in ~i{~enja
komunalne in padavinske odpadne vode
pogodbeno prevzemal in obdeloval vsebino
iz malih komunalnih ~istilnih naprav,
greznic in premi~nih suhih strani{~ ter
izvajal monitoring malih komunalnih
~istilnih naprav.
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