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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 Wi-Fi dostopnih 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.

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

ki se zadržujejo v območju pokrivanja dostopnih točk. 

2. Kje lahko dostopamo do omrežja?

Slika: Logotip storitve

Položaj dostopnih točk WiFreeLjubljana si lahko ogledate na zemljevidu pokritosti z omrežjem WiFree Ljubljana.

3. Kaj potrebujem za dostop?
Za dostop potrebujete IT komunikacijsko napravo (prenosni računalnik, tablični računalnik, mobilni telefon 

ali dlančnik). Zahteve so podane v Navodilih za uporabo.

4. Katere storitve so mi dostopne
 na portalu WiFreeLjubljana?
Dostop do interneta, ki vključuje brskanje po spletu. 

Omrežje WiFreeLjubljana vam omogoča tri načine dostopanja na internet:

•	 Dostopanje do brezplačnih vsebin brez registracije.

•	 Brezplačni dostop z registracijo, s katero pridobite WiFree kodo za 60 minut brezplačne uporabe 

omrežja na dan.

•	 Plačljivi dostop z nakupom WiFree kode za 24 ur dan, 7 dni ali 30 dni uporabe omrežja 

WiFreeLjubljana.

Podrobnosti registracije so podane v Navodilih za uporabo.
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5. Kolikokrat se lahko prijavim v omrežje?
V omrežje WiFreeLjubljana se lahko prijavite večkrat zaporedoma oz. do omejitve števila poskusov (v 

primeru da izgubite geslo oz. naredite napako pri vpisu). Omejitev je pet poskusov v 5 minutah, potem 

pa je zaradi varnostnih vzrokov (preprečevanje smetenja) potrebno počakati 30 minut, da imate zopet 

možnost prijave. Istočasno je z isto WiFree kodo v omrežje WiFreeLjubljana lahko prijavljena le ena naprava.

6. Zakaj prijava ni uspela?
Preverite, ali ste WiFree kodo vpisali natančno. Upoštevati morate velike in male črke! Preverite namestitev 

WLAN modema, WLAN internetne povezave in brskalnika.Preverite, ali ste pravilno vnesli WiFree kodo, ki 

ste jo prejeli v SMS sporočilu oz. mobilno telefonsko številko, saj so veljavne le številke mobilnega omrežja.

7. Zakaj nisem prejel SMS sporočila z WiFree
 kodo za prijavo v omrežje WiFreeLjubljana?
Težava pri prejemanju SMS sporočil je lahko povezana s spominom, ki je na voljo SMS-om v telefonu in 

na SIM kartici. Prosimo, da preverite število SMS sporočil, ki jih hranite v telefonu ali na SIM kartici in 

poizkusite izbrisati eno izmed njih in tako omogočite prejem novega sporočila.

8. Kako plačujem z Moneto?
Podrobnosti poslovanja z Moneto so podane med pogostimi vprašanji spletnega mesta Moneta si.

9. Kako se prijavim v omrežje 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.

10. Zakaj je treba odjavo vedno potrditi?
Ko se odjavite, zamrznete brskanje po spletu, in šele ko odjavo prekinete, se prekine tudi zveza. Odjavo 

morate vedno potrditi, ker vas le tako sistem popolnoma odjavi. Če pomotoma zaprete servisno 

okno WiFreeLjubljana, odprite novo okno internetnega brskalnika in v naslovno vrstico vpišite: www.

wifreeljubljana.si.

Če se pomotoma odjavite iz omrežja, odprite internetni brskalnik in sistem vam bo samodejno ponudil 

vstopno stran, kjer se lahko znova prijavite. Če se po prijavi na začetku ne prikaže iskana internetna 

stran, na namizju ponovno odprite internetni brskalnik; če ste se predhodno uspešno prijavili, boste lahko 

dostopali do želenih internetnih strani.
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11. Kako dostopam do storitev WiFreeLjubljana? 
Navodila za dostop so opisana v Navodilih za uporabo.

12. Kakšna je maksimalna hitrost
 podatkov, ki je na voljo?
Hitrost prenosa podatkov po posameznem uporabniku je pri brezplačnem dostopu omejena na 512 kbit/s, 
pri plačljivem dostopu pa na do 50 Mbit/s po posameznem uporabniku.

13. Zakaj je povezava včasih tako počasna?
Delovanje omrežja Wi-Fi se v praksi lahko razlikuje in spreminja glede na tehnične, 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 precej večji od deklariranih vrednosti. Prav tako 
se v primeru polne zasedenosti Wi-Fi dostopne točke, hitrost prenosa podatkov lahko zmanjša. Včasih je 
dovolj, da se samo malce premaknete s svojo prenosno napravo, pa so lahko že boljši pogoji sprejema.

14. Je brezžična povezava varna? So podatki zaščiteni?
Za komunikacijo s prijavno stranjo je uporabljen privzeti protokol SSL, kjer kot uporabnik vpisujete 
svoje podatke (npr. mobilna telefonska številka). Uporaba protokola SSL pri dostopu do ostalih strani 
oziroma portalov je odvisna od njihove izvedbe. Na radijskem vmesniku ni šifriranja, ker gre za javno 
odprto omrežje. Kadar dostopate do svetovnega spleta, je odgovornost izključno na vaši strani, zato vam 
svetujemo, da ste posebej pazljivi pri izmenjavi občutljivih podatkov.

15. Kakšna je pokritost dostopnih točk?
Pokritost dostopnih točk z Wi-Fi signalom je v zaprtih prostorih med 20 in do 50 metrov od antene, v 
odprtih prostorih pa od 100 do 150 metrov od antene. V praksi se pokritost lahko spreminja glede na 
fizične in okoljske pogoje na terenu (razne mehanske ovire, interferenca, odboji, vremenski vplivi itn.). 

16. Kako se med brskanjem vrnem na vhodni portal?
Na vhodni portal se lahko vrnete tako, da v naslovno vrstico brskalnika vtipkate www.wifreeljubljana.si.

17. Zakaj je dostop do nekaterih
 spletnih vsebin onemogočen?
Portal WiFreeLjubljana si pridržuje pravico preprečitve dostopa do nekaterih spletnih mest z namenom 
preprečevanja in razpečevanja nasilnih, rasističnih ali pornografskih vsebin. 
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18. Zakaj se moram v omrežje WiFreeLjubljana
 registrirati s svojo mobilno telefonsko številko
 tudi za 60 minutni brezplačen dostop?
Registracija z mobilno telefonsko številko je potrebna zaradi zagotavljanja varnosti uporabe omrežja in 

zakonskih določb.


