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1. Kaj je omrežje WiFreeLjubljana?
WiFreeLjubljana je brezžično podatkovno omrežje Mestne občine Ljubljana, Telekoma Slovenije , d.d. in 

družbe NIL, d.o.o., ki vam omogoča dostop do interneta preko WiFreeLjubljana dostopovnih točk (t.i. 

hotspots), ki so locirane na ožjem mestnem območju Ljubljane. V letu 2013 bo dostop mogoč v ožjem 

mestnem jedru, do sredine leta pa tudi znotraj celotnega avtocestnega obroča Ljubljane. Do polletja 2014 

bo omrežje na voljo še na večjih javnih površinah zunaj mestne obvoznice.

Omrežje WiFreeLjubljana omogoča dostop do interneta vsem občanom, turistom in dnevnim migrantom, 

ki se zadržujejo v območju pokrivanja dostopovnih točk. 

2. Kje lahko dostopamo do omrežja?
Pokritost s signalom se vseskozi dopolnjuje. Položaj dostopovnih točk si lahko ogledate na zemljevidu 

pokritosti z omrežjem WiFreeLjubljana oz. na povezavi www.wifreeljubljana.si.

Slika: Logotip omrežja WiFreeLjubljana

3. Kako se povežemo na dostopovno
 točko omrežja WiFreeLjubljana?
Prijava, pravila uporabe in pravice so v vseh dostopovnih točkah omrežja enake. V naslednjih korakih je 

opisano, kako se povežete v omrežje WiFreeLjubljana.

Poglejmo primer postopka prijave z vašim prenosnim računalnikom z operacijskim sistemom Microsoft 

Windows 7:

a) Izberite omrežja v dosegu. V spodnjem desnem kotu ekrana se zraven ure nahaja ikona z dvema 

zaslonoma. Z levim gumbom kliknite na to ikono in izberite možnost »Vzpostavi povezavo z 

omrežjem«.

b) Odprlo se vam bo pogovorno okno z izbiro brezžičnih omrežij. V kolikor ne vidite omrežja 

WiFreeLjubljana, kliknite na »Osveži seznam«. Izberite omrežje WiFreeLjubljana in kliknite na 

gumb »Connect« (poveži).

c) Windows vas bo opozoril, da gre za nezavarovano omrežje in vas vprašal, ali se želite resnično 

povezati nanj. Izberite »Connect Anyway« (vseeno poveži). 
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d) Postopek prijave se bo nadaljeval in v tem času se vaš prenosni računalnik in dostopovna točka 

omrežja dogovorita o hitrosti prenosa, prenosnemu računalniku pa se dodeli IP naslov.

e) V kolikor je vse v redu in imate dovolj kvaliteten signal, dobite sporočilo, da ste se uspešno 

prijavili v brezžično omrežje. Predlagamo, da si omrežje shranite. Naslednjič, ko pridete v domet 

omrežja WiFreeLjubljana, vam zato ne bo treba izpeljati celotnega procesa, ampak se bo nanj 

vaš prenosni računalnik povezal samodejno.

f) Ko ste povezani z dostopovno točko, lahko odprete internetni brskalnik, kjer vas bo samodejno 

pozdravila vstopna stran portala WiFreeLjubljana.

4. Katere naprave se lahko
 povezujejo v omrežje WiFreeLjubljana?
Na omrežje WiFreeLjubljana se lahko povežete z vsako napravo, ki omogoča povezovanje na Wi-Fi omrežja 

po standardu IEEE 802.11b/g/n. Večina naprav ima že tovarniško vgrajen komunikacijski modem za 

dostop do Wi-Fi omrežij. Dostop do omrežja WiFreeLjubljana je mogoč na napravah:

•	 prenosni računalniki;

•	 tablični računalniki;

•	 stacionarni računalniki; 

•	 mobilni telefoni;

•	 dlančniki.

Tehnične zahteve: 

•	 Za vzpostavitev komunikacije mora biti naprava v dosegu signala omrežja WiFreeLjubljana.

•	 Naprava mora imeti naložen ustrezen internetni brskalnik: Mozilla Firefox, Microsoft Internet 

Explorer, Safari, Google Chrome, Opera itn.

•	 Naprava mora podpirati komunikacijski standard IEEE 802.11b/g/n in imeti potrdilo Wi-Fi 

Alliance (opremljena je z logotipom »Wi-Fi CERTIFIED«).

•	 Dostop do interneta je mogoč preko portala WiFreeLjubljana. Portal je dosegljiv le z ustreznim 

internetnim brskalnikom, ki mora biti vsaj verzije:

•	 Microsoft Internet Explorer 7.0

•	 Firefox 3.5

•	 Chrome 10

•	 Safari 4.0

•	 Opera 11

Hkrati je portal tudi komunikacijski prehod do dostopa v javni internet.

•	 Na vstopnem portalu WiFreeLjubljana morate za dostop do storitve najprej prebrati Pogoje 

uporabe in se z njimi strinjati.

•	 Brskanje po spletu mimo vstopnega portala WiFreeLjubljana je mogoče v okviru izbranih odprtih 

vsebin. 

•	 Vstopni portal vsebuje informacije o naboru vseh storitev omrežja WiFreeLjubljana, ki jih lahko 

uporabljate po izvedenem procesu registracije.



5

Pokritost s signalom omrežja WiFreeLjubljana

Za začetek uporabe omrežja WiFreeLjubljana, se morate povezati, s katerokoli dostopovno točko (glej 3. 
točko), ki je v dosegu vaše naprave. Pokritost s signalom je naslednja:

•	 V zaprtih prostorih: 20 do 50 metrov od antene.
•	 V odprtih prostorih: 100 do 150 metrov od antene.

Opisane razdalje so tehnično deklarirane in se v praksi lahko razlikujejo in spreminjajo glede na fizične 
in okoljske pogoje na terenu (razne mehanske ovire, interferenca, odboji, vremenski vplivi itn.). Lahko se 
zgodi, da je sprejem signala ponekod zaradi ovir izjemno slab oz. tudi boljši od deklariranih vrednosti.

Antene omrežja WiFreeLjubljana so zaradi vpliva na zdravje ljudi projektirane v skladu z vsemi predpisi 
slovenske zakonodaje in z evropsko direktivo o elektromagnetnem sevanju.

5. Katere storitve so na voljo?
WiFreeLjubljana uporabnikom omogoča tri načine dostopanja na internet:

•	 Dostopanje do izbranih brezplačnih vsebin brez registracije. Dostop do teh strani ne predvideva 
časovnih in količinskih omejitev niti omejitev prenosa podatkov.

•	 Brezplačni dostop z registracijo, s katero pridobite WiFree kodo za 60 minut brezplačne 
uporabe omrežja na dan z naslednjimi omejitvami:
•	 Časovna omejitev: skupno 60 minut z možnostjo večkratne registracije v času med 00:00 

in 24:00.
•	 Hitrost prenosa podatkov je omejena na 512 kbit/s.
•	 Ni omejitve količine prenosa podatkov.

•	 Plačljivi dostop z nakupom WiFree kode za 24 ur, 7 dni ali 30 dni uporabe omrežja z naslednjimi 
omejitvami:
•	 Časovna omejitev: dostop na internet je omejen s časovno vrednostjo zakupa (24 ur, 7 

dni ali 30 dni).
•	 Hitrost prenosa podatkov do 50 Mbit/s po uporabniku.
•	 Ni omejitve količine prenosa podatkov.
•	 Vsebine niso omejene.

6. Kako se registriramo na portalu WiFreeLjubljana?
6.1. Brezplačni dostop

Na svoji napravi aktivirajte Wi-Fi vmesnik in se povežite na ustrezen SSID »WiFreeLjubljana«. Nato odprite 
internetni brskalnik in vpišite ustrezen URL naslov:

•	 če vpišete naslov spletnega mesta, ki je vedno dostopno brezplačno (npr. www.wifreeljubljana.
si), se vam odpre portal WiFreeLjubljana, kjer izberete brezplačno vsebino za ogled;

•	 če vpišete naslov, ki ni prosto dostopen (npr. www.google.com), vas sistem takoj preusmeri na 
portal WiFreeLjubljana, kjer izberete opcijo brezplačnega dostopa na internet.

Nabor izbranih brezplačnih vsebin, do katerih lahko dostopate brez registracije, je podan na vhodnem 
portalu WiFreeLjubljana.
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6.2. Brezplačni dostop za registrirane uporabnike

Registracijo uporabnika izvedete na portalu WiFreeLjubljana po naslednjih korakih:

•	 vpišite vašo mobilno telefonsko številko (MSISDN);
•	 sistem vam na vaš mobilni aparat pošlje SMS sporočilo z WiFree kodo;
•	 WiFree kodo vpišete na portalu WiFreeLjubljana, s čimer pridobite brezplačni dostop na internet, 

ki vključuje:
•	 aktivacijo ustreznega profila,
•	 štetje časa aktivnosti na internetu,
•	 vodenje evidence porabe časa,
•	 prekinitev seje po preteku brezplačnih 60 minut;

•	 pred uporabo brezplačnega dostopa se morate strinjati s Pogoji uporabe, ki jih preberete s 
klikom na povezavo; šele nato lahko začnete z uporabo interneta;

•	 ob vaši naslednji prijavi (če še niste porabili vseh 60 minut) na portalu vpišete WiFree kodo, ki 
ste jo dobili ob registraciji;

•	 v času od registracije do izteka brezplačnih 60 minut lahko še enkrat zahtevate novo WiFree 
kodo (npr. v primeru, da ste jo pozabili ali izbrisali SMS sporočilo);

•	 istočasno je z isto WiFree kodo v omrežje WiFreeLjubljana lahko prijavljena le ena naprava.

Portal WiFreeLjubljana zagotavlja še naslednje:

•	 obvešča vas, da je ob prenehanju uporabe potrebna eksplicitna odjava/prekinitev storitve in s 
tem prenehanje štetja časa 60 minut;

•	 spremlja stanja preostalega časa brezplačnega dostopa;
•	 5 minut pred potekom brezplačnega dostopa se prikaže pojavno okno (pop-up) z opozorilom in 

obvestilom o možnosti plačljivega dostopa na internet (zaradi tehničnih omejitev to ne bo vedno 
mogoče, npr. če imate v brskalniku blokirana pop-up okna ali če zaprete »servisno« okno).

6.3. Plačljivi dostop

Prehod z brezplačnega na plačljivi dostop je preprost – ohrani se namreč isti SSID. 
Pred iztekom brezplačnega obdobja se vam pojavi okno z opozorilom, da vam bo potekel dostop, in z 
možnostjo nakupa nadaljnjega dostopa (zaradi tehničnih omejitev to ne bo vedno mogoče, npr. če imate 
v brskalniku blokirana pop-up okna ali če zaprete »servisno« okno). V »servisnem« oknu imate možnost 
spremljanja časa uporabe od trenutka registracije. 

Pred registracijo se morate strinjati s Pogoji uporabe.

Cenik storitev je objavljen na strani za nakup WiFree kode.

Trenutno je na voljo nakup z Moneto in kreditnimi karticami.

6.3.1. Nakup z Moneto

Za nakup s plačilnim sistemom Moneta si lahko pomagate z osnovnimi informacijami na podporni strani in 
na strani s pogostimi vprašanji.
Moneto lahko uporabljate uporabniki storitev Mobitel, naročniki Debitela in Si.mobila ter komitenti Nove 
KBM in Poštne banke Slovenije, ki ste hkrati uporabniki enega izmed navedenih operaterjev.
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6.3.2. Dostop do omrežja s Turistično kartico Ljubljane

Na Turistični kartici Ljubljane je zapisana 8 mestna alfa-numerična koda, ki jo vpišete v polje za 

registracijo na portalu WiFreeLjubljana. Veljavnost kode je 24 ur od prve registracije v omrežje 

WiFreeLjubljana.

7. Kakšna je vsebina portala WiFreeLjubljana? 
Vse informacije na spletnem mestu so ažurne in zanesljive ter prikazane na jasen, kompakten in natančen 

način. Kot uporabnik  dostopate do relevantnih vsebin s čim manj kliki – največ trije nivoji vsebin (vstopna 

stran in dva podnivoja). Vse strani, ki se pojavijo pod prvim nivojem, vključujejo drobtinice, ki vam nudijo 

informacijo o tem, kje se trenutno nahajate, prav tako pa vam omogočijo, da se hitro premaknete na 

katerikoli nivo v strukturi.

Vsebina pokriva praktičen in informacijski del, prav tako pa je organizirana na preprost in logičen način.

 

Vse jezikovne različice so konsistentne z originalom in ne menjavajo pomena posameznih poglavij, 

naslovov ali besedil. Spletno mesto je vizualno privlačno.

8. Kje kontaktiramo ponudnika storitve?
V primeru, da želite še podrobnejša pojasnila in imate kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z delovanjem 

storitve WiFreeLjubljana, vas prosimo, da se obrnete na spletno mesto www.wifreeljubljana.si oz. na naš 

klicni center, ki vam je na razpolago 24 ur/dan na številki 041 300 200 in na naslovu info@wifreeljubljana.si.


