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Do leta 2050 bo kar 85% ljudi živelo v mestih

Mesta so gonilo sprememb v svetu
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Vizija Ljubljane 2025 (2007)

• Idealno mesto

• V prihodnosti bo Ljubljana ohranila 

svojo zgodovino

• Spodbujali bomo sodelovanje 

meščanov

• Vseslovenska metropola

• Kvaliteta bivanja, varnost in strpnost

• Modernizirali bomo prometne 

povezave

• S prostorom bomo gospodarili 

učinkovito

• Sonaravno mesto

• Mesto v sožitju z naravnim okoljem

• Prenovili bomo prometno ureditev 

središča

• Varovali bomo naravo okoli Ljubljane



Vizija Ljubljane 2045

Ljubljana bo ogljično nevtralna do leta 2040

Temeljne razvojne smernice:

• Mesto znanja in sodelovanja 



Skrb za nenehno izboljševanje kakovosti življenja v mestu
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Ljubljana – zelena prestolnica Evrope



Točka.Zate - Zeleno partnerstvo

• 619 dogodkov v Točki.zate

• 318 partnerjev v Točki.Zate

• 34.000 obiskovalcev 

• 1500 dogodkov v veliki mestni družini

• 37.000 otrok v ljubljanskih vrtcih in OŠ vključenih 

preko različnih aktivnosti

• 13 srednjih šol in fakultet



Od invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst do uporabnih 

izdelkov

• Akcije odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih 

vrst (ambrozija, japonski dresnik)

• Izdelava papirja iz japonskega dresnika



APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z 

aktivnim vključevanjem prebivalcev

Sistem ravnanja z ITR temelji na izobraževanju in sodelovanju s 

prebivalci in na treh principih delovanja:

1. Naredi sam

2. Predelaj z nami

3. Oddaj v zbirnem centru



APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z 

aktivnim vključevanjem prebivalcev

Rezultati projekta:
• Število izvedenih izobraževalnih delavnic in udeležencev: 143 delavnic z 

2.980 udeležencev

• Število izobraževalnih dogodkov (brez delavnic): 29 

• Število izobraževalnih filmov (YouTube): 44

• Število 3D modelov: 15

• Število publikacij: 12

• Število razstav: 2

• Število festivalov: 3 (1.300 obiskovalcev)



Povečanje samooskrbe – vrtičkarstvo v Ljubljani



Povečanje samooskrbe –

vrtičkarstvo v Ljubljani

Enako pomembno kot je urejanje vrtičkov je tudi 

usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave 

na vrtičkarskih območjih, saj vrtičkarji na vrtičkih 

MOL vrtnarijo na ekološki način, zato za varstvo 

rastlin ne uporabljajo sintetičnih kemičnih 

pripravkov in mineralnih gnojil za gnojenje.

Učni vrtovi – Zelenjavni učni vrt Rakova Jelša, 

Gain vzorčni bio vrt na Ježici in Učni vrt na 

Grbi.



Projekt ZUNAJ
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Teren



Livada

Kreativna mestna zelena površina, ki je 

nastala iz potreb mladih in širšega okolja 

za kreativno preživljanje prostega časa.

Skozi projektno učenje mladi ustvarjajo javni zeleni 

prostor, vzpodbujajo lokalno pridelavo kakovostne 

hrane, razvijajo odgovornost do okolja in družbe.

Livada je skupaj z nekaterimi NVO postala poligon, 

ki spodbuja aktivacijo mladih za naslavljanje 

podnebnih sprememb.



Nataša Jazbinšek Seršen
Vodja Oddelka za varstvo okolja v MOL

natasa.jazbinsek-sersen@ljubljana.si

Hvala za pozornost!

Hvala za pozornost!
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