Ni skrbi, dokler skrbijo, ni skrbi, dokler skrbiš …
Med sprehajanjem po ljubljanskih ulicah se kdaj ustavi in zamisli, koliko pozornosti
potrebuje mesto, da se svetlika, ko ga obsije sonce. Koliko pozornosti potrebuje, da

USTVARJAMO RESNICNOST
Ustvarjamo tvoj, moj, nas dom.

te vsako jutro pričaka táko, kot je, in da táko ostane tudi takrat, ko odideš.
Uživaj, ko za dobro jutro spiješ skodelico čaja ali kave, se mirno sprehodiš po stari
Ljubljani, parkih, tržnicah ali med Plečnikovimi biseri in se vračaš v prijetno topel
dom. Nasmej se, ko svojo stekleničko napolniš z vodo iz pipe in prosiš Kavalirja za
prevoz. Vedi, da s tem privabljaš veselje tudi v življenja mnogih pridnih in marljivih
ljudi. Kdo so? Kdo med Ljubljanico in nebom čisti mesto zate, da vanj brezskrbno
zakorakaš, kdo skrbi, da lahko globoko vdihneš čisti zrak in zadovoljno začneš dan?
Ne opaziš jih, a so vedno z nami – predani sodelavci Javnega Holdinga Ljubljana in
javnih podjetij: Energetika Ljubljana, Snaga, Ljubljanski potniški promet, Ljubljanska
parkirišča in tržnice, JP Vodovod-Kanalizacija ter Žale. Od jutra do večera s srcem
skrbijo za kakovost bivanja.
Kdaj pa kdaj se zamisli, da je lepota okolja odvisna tudi od tvojih dejanj.
V 360 stopinjskem VR videu izkusi NERESNIČNO, a v svojem mestu uživaj RESNIČNO.
Hvala, ker z dejanji ustvarjaš resničnost z nami.

Izkusi
neresnicno,
uzivaj
resnicno!
Slika z interaktivno vsebino.
Naloži Mirage AR9 aplikacijo!
Skeniraj in vsebina bo oživela.

Med Ljubljanico in soncem,
kot v pravljici živiš;
ni skrbi, dokler skrbijo,
ni skrbi dokler skrbiš.
Med mostovi in modrino,
bi morda bilo manj sreče
in zato se včasih vprašaj,
kaj bilo bi, kaj pa če …
Med trdnjavo in zelenjem,
z veseljem na sprehod,
saj ustvarjena resničnost
nudi nam zelen prehod.

Med koraki in oblaki,
kjer vsak dan le hitimo,
se ustavi in zamisli,
da življenje je minljivo.
Ob arkadah se sprehajaš
in po reki barka plove;
ne, ni konca energije,
tržnica ti da sadove.
Med Ljubljanico in nebom,
kjer pretaka se svoboda,
iz vsake pipe nam priteče
vsak trenutek čista voda.
Vse te ulice in ceste,
linije so naš ponos,
udobni busi, javni kruzi,
kavalirski je prevoz.

Kdo močan utrip nam daje,
poskrbí, da luč zasije,
kdo v najhladnejši nôči
uresniči domišljije?
Med zelenjem in modrino
vse oči so polne sreče,
ko delimo si med sabo,
ko se vse povprek ne meče.

Hvala, ker z dejanji ustvarjaš
resničnost z nami.

Z dovrsenim sistemom skrbimo za celostno ravnanje z odpadki za
skoraj 400 tisoc obcank in obcanov v Ljubljani ter desetih
primestnih obcinah in dosegamo odlicne rezultate: Ljubljana
ima najvisji delez loceno zbranih odpadkov med glavnimi
mesti EU.

SNAGA

Trajnostna izgradnja mreze linij LPP je v zadnjih desetih
letih zagotovila vec kot 70 sprememb linij v Ljubljani in
okolici. Leta 2014 uvedena sprememba na liniji 18 je v
enem letu pridobila kar za 467 % vec potnikov.

lPP

V Ljubljani iz pip in vec kot 30 pitnikov tece naravna pitna
voda, ki ni tehnolosko obdelana. Vir je kakovostna
podzemna voda.
JP VODOVOD KANALIZACIJA

Delo opravljamo s spostovanjem do pokojnikov in
svojcev ter hkrati do bogate kulturne dediscine in
okolja.

ZALE

Energetika Ljubljana je najvecja visoko ucinkovita
soproizvodnja toplotne in elektricne energije v Sloveniji
in hkrati najvecji proizvajalec energije iz lesne biomase.
ENERGETIKA LJUBLJANA

Na trznicah, ki so v upravljanju JP LPT (Center, Bezigrad,
Koseze, Moste in Zale), uporabljamo biolosko razgradljive
vrecke.
JP LPT

