
 

 

Posvet Za zeleno Slovenijo, 21. 10. 2015 

 

Nataša Jazbinšek Seršen 
Mestna občina Ljubljana 
Vodja projekta ZPE 2016 

 

 

Ljubljana – zelena prestolnica 

Evrope 2016 



 Projekt »Zelena prestolnica Evrope« 

je pobuda Evropske komisije, v 

okviru katere skupina okoljskih 

strokovnjakov in žirija vsako leto 

podeli naziv evropskemu mestu, ki 

dosega visoke okoljske standarde in 

se zavezuje k ambicioznim ciljem za 

nadaljnje okoljske izboljšave in 

trajnostni razvoj. 

 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index.html




 



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 

 

 



Zelena identiteta mesta 



Zelena identiteta mesta 
 

• zeleno = ¾ površine mesta 

• 560 m2 zelenih površin na prebivalca 

• 4 krajinski parki, ki predstavljajo zelena pljuča 

mesta (13,8 % površin mesta) 

• 1.400 ha gozda s posebnim namenom 

• 20 % površine Ljubljane ima status zavarovane 

ali varovane narave 

• Natura 2000 območja: 16,5 % 

 

 

 



Pot spominov in tovarištva 
 

 

 

 



Prenova degradiranih območij 



Prenova degradiranih območij - 

nove parkovne in zelene površine 
 

 

 

 



Prenova degradiranih območij - 

nove parkovne in zelene površine 
 

 

 

 



Prenova degradiranih območij - 

nove parkovne in zelene površine 
 

 

 

 



Ekološka cona v mestnem središču 



Ekološka cona – zelena oaza v središču mesta 
 

 

 

 



Ekološka cona – zelena oaza v središču mesta 
 

 

 

 



Trajnostna prometna politika 
 

 

 

 



Spremenjeni prometni režim na Slovenski cesti – 

„shared space“ 
 

 

 

 



Ravnanje z odpadki 



Trajnostni pristop na področju ravnanja z odpadki – 

Izgradnja RCERO, uvedba ZERO WASTE sistema  
 

 

 

 



Čista in zdrava voda 



V Ljubljani pijemo čisto in zdravo vodo 
 

 

 

 



Info točka pred Mestno hišo 

v povezavi s prostori znotraj 

Mestne hiše 

 

 



http://www.zelenaljubljana.si/
http://www.greenljubljana.si/


Izdelava celostne podobe, slogana, maskote 

 

 

LJUBLJANA. Zate. 

LJUBLJANA. For you. 

 

Maskota: Zmajčica Flora 

 



Hvala za vašo pozornost. 


