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 Uvod 
 

Minilo je šest let, odkar je Ljubljana postala prva evropska Zero Waste prestolnica. 

Od leta 2014 na različnih področjih izvajamo številne aktivnosti za doseganje ciljev, opredeljenih 

v strategiji razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Ljubljana za obdobje 

2014−2035 (Zero Waste strategija). Na vseh področjih prednostnega ravnanja z odpadki oziroma 

viri smo vpeljali nove, boljše prakse, začeli ali nadaljevali sodelovanje s številnimi deležniki in 

razvili inovativne pristope, s katerimi se odzivamo na izzive tako na lokalni kot na globalni ravni. 

Z 69,5-odstotnim deležem ločeno zbranih odpadkov Ljubljana še naprej dosega največji delež 

ločeno zbranih odpadkov med evropskimi prestolnicami, v okviru Regijskega centra za ravnanje z 

odpadki (RCERO) Ljubljana, ki sprejema odpadke iz 57 občin, pa še naprej sledimo cilju čim večje 

snovne izrabe in predelavi ločeno zbranih bioloških odpadkov v prvovrstni kompost. 

Krožno gospodarstvo ni izbira, pač pa praksa, zato smo pomembno nadgradili nekatere že 

zastavljene projekte. V okviru projekta APPLAUSE, ki se je zaključil konec leta 2020, smo iskali  

nove pristope in razvijali inovativne metode in postopke za uporabo invazivnih tujerodnih rastlin v 

koristne namene.   

Eden od naših pomembnejših ciljev je meščanke in meščane spodbujati k bolj odgovornemu 

življenjskemu slogu, zato so naše aktivnosti usmerjene v spodbujanje ponovne uporabe,  opuščanje 

plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, izbiro trajnostnih izdelkov itd.   Veseli smo, da se našim 

aktivnostim vsako leto pridružuje tudi vedno več zunanjih deležnikov.  
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 Cilji in rezultati  
 

V Mestni občini Ljubljana sledimo načelom trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva ter 

spodbujamo meščane, da sprejemajo do družbe in okolja bolj odgovorne odločitve.  

V okviru Zero Waste strategije smo si za obdobje 2014–2035 zastavili merljive cilje in v 

nadaljevanju predstavljamo, kako uspešni smo pri njihovem uresničevanju.  

Rezultati kažejo (dosegli smo 69,5 odstotni delež ločeno zbranih odpadkov), da ločeno zbiranje 

in ravnanje z odpadki poteka skladno z načrti, Ljubljana pa ostaja evropska prestolnica z 

najvišjim deležem ločeno zbranih odpadkov. Dobre rezultate dosegamo s pomočjo kakovostnih 

storitev zbiranja odpadkov od vrat do vrat za štiri vrste komunalnih odpadkov, stalnim 

nadgrajevanjem infrastrukture, sodobnim in trajnostno naravnanim Regijskim centrom za ravnanje 

z odpadki (RCERO) Ljubljana, z raznovrstnimi in številnimi aktivnostmi pa uspešno sledimo 

načelom trajnostnega razvoja in udejanjamo krožno gospodarstvo v praksi. 

Ljubljana ostaja edino glavno mesto v EU, ki je stopilo na pot k Zero Waste družbi oziroma 

družbi brez odpadkov. 

 

2.1 Izpolnjevanje Zero Waste (ZW) ciljev  
Mestna občina Ljubljana je sprejela strategijo razvoja dejavnosti na področju ravnanja z odpadki za 

obdobje 2014 – 2035. V sklopu tega dokumenta je v strateških usmeritvah za obdobje 2014 – 2025 

sprejela nekatere zaveze. Njihovo uresničevanje predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Količina mešanih komunalnih odpadkov (preostanek odpadkov) na prebivalca 
Od leta 2014, ko je Ljubljana stopila na pot k Zero Waste družbi, je bila v letu 2020 količina zbranih 

mešanih komunalnih odpadkov najnižja, na splošno pa je količina vseh zbranih odpadkov v 2020 

primerljiva s količino iz leta 2019 in 2018.  

V 2020 smo dosegli (ponekod pa tudi presegli) ZW cilje pri načrtovanih količinah zbrane embalaže, 

stekla in papirja, več od načrtovanih pa je bilo ločeno zbranih bioodpadkov (75 kg na prebivalca) 

in mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca: cilj za 2020 je bil 80 kg, zbrali pa smo 102 kg na 

prebivalca.  

 

Zastavljen cilj je zbrati 60 kg preostanka odpadkov na prebivalca. 

2012 – 166 kg 

2013 – 129 kg  

 

Obdobje po vstopu v ZW mrežo: 

 2014 – cilj 121 kg / doseženo 117 kg 

 2015 – cilj 111 kg / doseženo 109 kg 

 2016 – cilj 102 kg / doseženo 110 kg  

 2017 - cilj 95 kg / doseženo 109 kg 

 2018 – cilj 89 kg / doseženo 109 kg 

 2019 – cilj 84 kg / doseženo 105 kg 

 2020 – cilj 80 kg / doseženo 102 kg 

 

 



7 

 

 

Graf 1: Prikaz zbranih mešanih komunalnih odpadkov po letih v MOL in desetih primestnih 

občinah, kjer za ravnanje z odpadki skrbi JP VOKA SNAGA 

 

 

Graf 2: Prikaz zbranih mešanih komunalnih odpadkov po letih v MOL 

 

Cilji v ZW strategiji so izziv, saj pot do njih pomeni predvsem spreminjanje vzorcev, vrednot in 

navad občanov, za kar pa iz izkušenj vemo, da je dolgotrajen proces. 

Med ukrepi za zmanjšanje količin vseh vrst odpadkov (in ne zgolj mešanih komunalnih odpadkov) 

je zato nadaljevanje ozaveščevalnih in izobraževalnih (komunikacijskih) aktivnosti ter spodbujanje 

občanov, naj sprejemajo do okolja in do družbe bolj odgovorne odločitve. Spodbujali bomo tudi 

obstoječe in nove krožne ter trajnostne prakse, ki pripomorejo k zmanjševanju količin nastalih 

odpadkov.  

Aktivnosti, s katerimi občane spodbujamo k boljšemu življenjskemu slogu in zmanjševanju 

količin odpadkov (vseh vrst), predstavljamo v drugem delu tega poročila.  

 

Odloženi komunalni odpadki na prebivalca 
V 2020 smo po obdelavi odpadkov v RCERO Ljubljana odložili približno 9,3 odstotkov ostanka 

odpadkov, kar je nekoliko več kot preteklo leto. Razlog za večjo količino odloženih odpadkov v 

2019 je, da občani iz 57 občin bolje ločujejo svoje odpadke in posledično preostanek odpadkov 

vsebuje večji delež odpadkov, ki so primerni samo za odlaganje.  

Struktura odloženih odpadkov je po mehansko-biološki obdelavi povsem drugačna kot brez tega 

procesa; odlagamo preostanek mešanih komunalnih odpadkov in ostale inertne odpadke. Zaradi 
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obdelave odpadkov, kot jo določa zakonodaja, je v odpadkih manj organskih snovi, zato bo 

posledično skozi leta v deponijskem telesu nastalo manj deponijskega plina, plinasta in vodna 

emisija iz odlagalnih polj se glede na daljše obdobje spremljanja zmanjšuje.  

  

 

Graf 3: Primerjava letnih imisijskih koncentracij metana za slabe razredčevalne razmere (zsig med 

0 in 0,18 cm/s in stalnost smeri med 0,8 in 1) po smereh vetra za leta 2003 – 2020 

 

Delež ločeno zbranih odpadkov 
V letu 2020 smo v Mestni občini Ljubljana ločeno zbrali 69,5 % vseh odpadkov. Čeprav 

(ambicioznega) cilja iz Zero Waste strategije nismo dosegli (cilj je 71 %), Ljubljana ostaja evropska 

prestolnica  z najvišjim deležem ločenih odpadkov.  

Cilj Mestne občine Ljubljana je do 2025 ločeno zbrati 78,6 % vseh komunalnih odpadkov. 

 

Deleži ločeno zbranih odpadkov po letih: 

2012 – 46 % 

2013 – 58 % 

Obdobje po vstopu v ZW mrežo: 

 2014 – cilj 57 %, doseženo 61 % 

 2015 – cilj 60 %, doseženo 63 % 

 2016 – cilj 63 %, doseženo 66 %  

 2017 – cilj 66 %, doseženo 67 % 

 2018 – cilj 68 %, doseženo 68% 

 2019 – cilj 70 %, doseženo 69 %  

 2020 – cilj 71 %, doseženo 69,5 % 
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Graf 4: Prikaz ločeno zbranih odpadkov po letih v  MOL in desetih primestnih občinah, kjer za 

ravnanje z odpadki skrbi JP VOKA SNAGA 

 

 

Graf 5: Prikaz ločeno zbranih odpadkov po letih v MOL 

 

Zavedamo se, da z ločenim zbiranjem količin odpadkov ne zmanjšujemo. Ločevanje odpadkov je 

v hierarhiji ravnanja z odpadki šele na tretjem mestu; pred njim sta ponovna uporaba in na prvem 

mestu preprečevanje nastajanja odpadkov. Pri teh dveh prednostnih nalogah nas čaka še veliko dela, 

zavedamo pa se, da četudi bi dosegli 100-odstotno recikliranje (torej vračanje vseh odpadnih 

materialov nazaj v proizvodnjo), to ne bi rešilo globalnega problema omejenosti naravnih virov. 

Še posebej pomembno z vidika porabljanja virov je zmanjševanje uporabe embalaže in prenehanje 

proizvajanja plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. 
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Količine vseh nastalih odpadkov na prebivalca  
Statistika zbranih odpadkov oziroma primerjava med letoma 2019 in 2020 ne kaže velikih 

odstopanj, opazna razlika je pri količini zbranih bioloških odpadkov. Eden od dejavnikov za večje 

količine teh odpadkov v primerjavi s preteklim letom bi lahko bila epidemija koronavirusa (več 

pripravljanja hrane doma zaradi zaprtja šol, restavracij in številnih drugih dejavnosti, delo na 

daljavo). 

 

V letu 2020 smo zbrali 375 kg odpadkov na prebivalca, cilj Mestne občine Ljubljana je doseči 280 

kg nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca. 

 

V letu 2020 smo zbrali 375 kg odpadkov na prebivalca Ljubljane. Od tega  je bilo: 

 102 kg mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, 

 75 kg biološko razgradljivih odpadkov, 

 44 kg embalaže, 

 27 kg papirja, 

 17 kg stekla, 

 110 kg drugih odpadkov1. 

 

Količine zbranih odpadkov na prebivalca po letih: 

 2014 – cilj 283 kg / doseženo 348 kg 

 2015 – cilj 283 kg / doseženo 338 kg 

 2016 – cilj 283 kg / doseženo 354 kg 

 2017 -  cilj 282 kg / doseženo 366 kg 

 2018 -  cilj 281,5 kg / doseženo 377 kg 

 2019 – cilj 281 kg / doseženo 378 kg 

 2020 – cilj 281,5 kg / doseženo 375 kg 

 

Glede na potrošniške navade in trende ocenjujemo, da je zastavljeni cilj postavljen zelo ambiciozno 

in bo težko dosegljiv. V primerjavi z letom 2019 smo v 2020 zbrali več ločeno zbranih biološki 

odpadkov in kosovnih odpadkov, sveč, nevarnih gospodinjskih odpadkov in drugih, nenevarnih 

gospodinjskih odpadkov.  

 

Obdelava komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana 
Cilj obdelave odpadkov v RCERO Ljubljana je izločanje čim večjega deleža sekundarnih 

surovin (snovna izraba), vendar je dejstvo, da danes dela odpadkov še ni mogoče učinkovito 

snovno izrabiti. Pri postopku mehansko biološke obdelave odpadkov v vseh objektih za predelavo 

odpadkov poleg produktov, ki jih je mogoče snovno reciklirati, nastajajo tudi nekateri drugi 

produkti (npr. digestat, lahka frakcija), za katero je treba zagotoviti prevzem ter nadaljnjo 

energetsko obdelavo ali odlaganje. Tako ni samo v Ljubljani ali Sloveniji, ampak po celem svetu in 

tudi v vseh lokalnih skupnostih, ki so se zavezale h konceptu Zero Waste. 

Usmeritev pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana je zmanjšanje 

energetske izrabe in povečevanje recikliranja ter snovne izrabe produktov, nastalih v 

                                                   
1

 Odpadki iz zbirnih centrov, kosovni odpadki, sveče, nevarni gospodinjski odpadki, nenevarni gospodinjski odpadki. 
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RCERO Ljubljana. Upravljavec RCERO Ljubljana išče rešitve za oddajo produktov, ki nastajajo 

v procesu obdelave mešanih komunalnih odpadkov, z usmeritvijo vpeljave čim krajših zaprtih 

predelovalnih zank.  

 
2017 2018  2019 2020 

 

masa (t) delež (%) masa (t) delež (%) masa (t) delež (%) 

masa (t) delež (%) 

Sprejem odpadkov  v 

mehansko biološko obdelavo 

(MBO) 

146.301,72   173.677,03   172.852,70   167.553,98 

  

Sprejem odpadkov v MBO-

M (MKO, POSD in KO) 
116.851,06 100,00% 140.826,22 100,00% 141.745,52 100,00% 134.746,52 100,00% 

Mešani komunalni odpadki - 

MKO 
96.803,31 82,80% 116.710,73 82,88% 115.876,30 81,75% 108.529,05 80,54% 

Mešani komunalni odpadki iz 

proizvodnih in storitvenih 

dejavnosti - POSD 

6.156,54 5,30% 5.729,99 4,07% 5.592,75 3,95% 5.115,97 3,80% 

Kosovni odpadki - KO 8.392,19 7,20% 12.460,84 8,85% 13.702,20 9,67% 14.813,50 10,99% 

Obdelan les 5.499,02 4,70% 5.924,66 4,21% 6.574,27 4,64% 6.288,00 3,75% 

Sprejem odpadkov MBO-B 

(ločeno zbrani biološki 

odpadki) 

29.450,66   32.850,81   31.107,18   32.807,45   

     
  

    

Produkti obdelave (izhodne 

surovine) MBO 
101.511,12 100,00% 139.241,89 100,00% 126.951,54 100,00% 107.428,45 100,00% 

Izločene frakcije iz MKO, 

POSD KO - za recikliranje 
13.173,72 13,00% 12.668,28 9,10% 13.019,52 10,25% 11.190,44 10,417% 

Frakcije za energetsko 

izrabo in predelavo 
81.328,92 80,10% 116.249,08 83,49% 98.177,65 77,34% 81.115,33 75,51% 

Odlaganje preostanka 

odpadkov 
4.334,14 4,30% 8.028,21 5,77% 12.752,03 10,05% 12.519,60 11,65% 
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Izločeno iz BIO (kompost) 2.674,34 2,60% 2.296,32 1,65% 3.002,34 1,84% 2.603,08 2,42% 

Tabela 1: Vhodne in izhodne količine v RCERO Ljubljana 

 

Spodbujanje delovanja centrov ponovne uporabe 
V Ljubljani na Povšetovi ulici 4 od leta 2013 deluje Center ponovne uporabe (CPU), ki je v teh letih 

močno razširil svoje aktivnosti. V Centru ponovne uporabe so v 2020 potekale naslednje aktivnosti: 

 deloval je brezembalažni avtomat Bert, ki omogoča brezembalažne nakupe več vrst kisa, 

olj, izdelkov za osebno nego in čistil. V sklopu ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s 

koronavirusom je Bert deloval le v prvi polovici leta, 

 organizirane so bile mesečne garažne in skladiščne razprodaje. Dvorišče  CPU se takrat 

spremeni v tematske oddelke z električnimi in elektronskimi izdelki, športno opremo, 

pohištvom, izdelki za otroke, igračami, oblačili ipd. V času epidemije in vladnih ukrepov 

za preprečevanje širjenja okužb je bila prodaja v trgovini ustavljena, omogočeno pa je bilo 

sprejemanje stvari, namenjenih za ponovno uporabo, 

 prek spleta so potekale dražbe izdelkov iz druge roke, 

 organizirane so bile (spletne) delavnice za spodbujanje ponovne uporabe.   

 

Centri ponovne uporabe so eden od pomembnih akterjev pri ponovni uporabi, zmanjševanju 

nastajanja odpadkov in podaljševanju življenjske dobe predmetov ter prehodu v krožno 

gospodarstvo. V prihodnjem obdobju bodo aktivnosti usmerjenje v izboljševanje sedanjih 

programov in nadgrajevanje dejavnosti z novimi vsebinami. 

V letu 2020 je bilo prodanih oziroma v ponovno uporabo predanih 56.282predmetov. 

 

Graf 6: Prikaz števila prodanih predmetov od 2016 do 2020 
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 Izvedba aktivnosti  
 

3.1 Ravnanje z odpadki v gospodinjstvih 
 

V letu 2020 smo se znašli v obdobju prilagajanja novim razmeram, ki so vključevala socialno 

distanco in izrazito povečano skrb za ohranjanje zdravja ljudi.  

Zaradi epidemije in preprečevanja širjenja koronavirusa smo, kar zadeva ravnanje z odpadki, v 2020 

uvedli številne ukrepe za zajezitev širjenja bolezni covid-19, hkrati pa zagotavljali nemoteno 

zbiranje odpadkov po sistemu od vrat do vrat, zbiranje odpadkov v zbirnih centrih in na druge 

uveljavljene načine (zbiranje kosovnih odpadov po naročilu, zbiranje nevarnih odpadkov iz 

gospodinjstev). 

Uporabnike smo obveščali, kako ravnati z okuženimi odpadki, kam odlagati izdelke za enkratno 

uporabo in kako ravnati, če njihov zabojnik kljub napovedanemu odvozu ostane neizpraznjen itd.   

Nekatere storitve smo v spomladanskem valu epidemije začasno ustavili (zbiranje odpadkov v 

zbirnih centrih in s premično zbiralnico, odvoz kosovnih odpadkov po naročilu). V drugem valu 

ustavljanja storitev ni bilo, smo pa sprejeli dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja 

bolezni covid-19.  

 

Spodbujanje doslednega ločevanja odpadkov 
Prek raznih komunikacijskih kanalov (spletna stran, družbena omrežja, obvestila na hrbtni strani 

položnic, obvestila v zbirnih centrih, sodelovanje z upravniki, revija Ljubljana, drugi mediji) ter s 

pomočjo različnih orodij občane spodbujamo k pravilnemu ločevanju in razvrščanju odpadkov.  

Za uporabnike smo v 2020 posodobili letak »Več kot napotki za ravnanje z odpadki«, ki je na voljo 

tudi na spletnem naslovu www.vokasnaga.si/locevanje-odpadkov. Poleg smernic za ločevanje 

odpadkov smo nanj umestili tudi »Tri pametne nasvete« za preprečevanje nastajanja 

odpadkov že v fazi nakupa ter usmeritev, kaj storiti z uporabnimi izdelki, ko jih ne 

potrebujemo več.  

Letak smo posredovali nekaterim upravnikom večstanovanjskih stavb, sicer pa si uporabniki letak 

natisnejo sami oziroma jim ga JP VOKA SNAGA pošlje po pošti. 

http://www.vokasnaga.si/locevanje-odpadkov
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V gospodinjstvih stalno nastajajo različni odpadki, ob praznikih pa se količine nekaterih tudi 

povečajo. Za občane pripravljamo in objavljamo smernice, kako s takšnimi odpadki (npr. novoletne 

smrečice, odpadno gospodinjsko olje) pravilno ravnati (zbiranje in odlaganje tovrstnih odpadkov), 

predvsem pa jih spodbujamo, da bi v izdelkih, ki jih ne potrebujejo več, videli potencial in jih 

ponudili v ponovno uporabo. 

 

Aktivnosti za preprečevanje smetenja in povečevanje čistosti ločeno zbranih frakcij 
Ves čas trajanja epidemije smo opažali nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov na zbiralnicah 

(ekootokih) in ob podzemnih zbiralnicah ter domačih zabojnikih (zbirna mesta ob blokih/v 

večstanovanjskih soseskah). Poleg zabojnikov so se nabirali odpadki, ki spadajo v zbirni center 

oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz, plastična embalaža, papir in karton so bili namesto 

v zabojnik odloženi poleg njega, kopičile so se vreče in vrečke z odpadki, ki v zabojnike na 

ekootoku in v podzemne zbiralnice ne spadajo.  

Spomladi in jeseni se je pojavil še problem, povezan z urejanjem vrtov in zasebnih zelenic v 

strnjenih naseljih enostanovanjskih hiš ter v blokovskih soseskah. Uporabniki so vejevje/zeleni 

odrez in vreče z listjem postavljali na javne površine. 

 

V Mestni občini Ljubljana je ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže in na nekaterih območjih 

papirja vzpostavljeno od leta 2012 oziroma leta 2013. Z vzpostavitvijo zbiranja ločenih frakcij po 

sistemu od vrat do vrat se je vloga zbiralnic (ekootokov) spremenila; glede na to, da imajo 

uporabniki 'lastne' zabojnike za embalažo (in papir), so skupni veliki zabojniki na ekootokih 

nepotrebni in jih zato (skladno z občinskim odlokom) postopno umikamo.  

 

1. Na nekaterih zbiralnicah/ekootokih ponekod zbiramo le še stekleno embalažo 

(zabojnik z zelenim pokrovom), pri čemer upoštevamo tip poseljenosti in frekvenco 

praznjenja zabojnikov na zbirnih mestih 
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Naši uporabniki lahko brez dodatnega stroška naročijo dodatni zabojnik za embalažo ali papir, če 

pa se bo neustrezno odlaganje poleg zabojnika za steklo nadaljevalo, bomo o tem obvestili 

Inšpektorat MU MOL, ki je pristojen za nadzor in sankcioniranje. 

 

2. Opozarjanje na nepravilnosti pri odlaganju odpadkov  

Na nepravilnosti pri odlaganju odpadkov smo občane obveščali prek različnih kanalov in orodij 

(spletna stran, družbena omrežja, obvestila na hrbtni strani položnic, obvestila v zbirnih centrih, 

sodelovanje z upravniki) ter prek sodelovanja (neplačanega) s številnimi mediji.   

 

Podzemne zbiralnice 
Na območju Mestne občine Ljubljana smo nadaljevali s projektom izgradnje podzemnih zbiralnic. 

V Ljubljani so podzemne zbiralnice na 72 lokacijah; z njimi smo nadomestili približno devet tisoč 

zabojnikov vseh velikosti in za vseh pet vrst odpadkov. 

 

Zbirni center Barje in dodatni prostor za oddajo odpadkov 

Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirus je bil Zbirni center 

Barje med 16. marcem in 15. aprilom zaprt.  

Ko je zbirni center začel ponovno obratovati, je oddajanje odpadkov zaradi preventivnih 

ukrepov (v zbirnem centru se lahko naenkrat zadržuje pet vozil, obvezna uporaba zaščitnih 

mask in upoštevanje varnostne razdalje v zbirnem centru) trajalo dlje časa in zato so nastajale 

daljše čakalne vrste. 

Maja 2020 smo, da bi občanom omogočili lažje in hitrejše odlaganje odpadkov v zbirnem 

centru, na poti od krožišča do zbirnega centra vzpostavili dodaten prostor za zeleni odrez in 

kosovne odpadke in tja postavili še zabojnike za male gospodinjske aparate, kartonsko 

embalažo in pnevmatike (vrste odpadkov, ki so jih uporabniki pripeljali precej pogosto). 

 

Zbiranje nevarnih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme 
Zbiranje posebnih vrst odpadkov je organizirano znotraj obvezne javne službe, in sicer po 

ustaljenem načinu: zbiranje v zbirnih centrih in s premično zbiralnico, ki po vnaprej določenem 

urniku stoji na različnih lokacijah v MOL in v desetih primestnih občinah. O pravilnosti zbiranja 

nevarnih gospodinjskih odpadkov smo z občani komunicirali na različne načine: z obvestili na 

hrbtni strani položnic, z objavami v reviji Ljubljana in na različnih spletnih straneh ter prek 

družbenih omrežij. 

 

Ločeno zbiranje bio razgradljivih odpadkov in kompostiranje 
Uporabnike aktivno spodbujamo k doslednemu ločevanju bioloških odpadkov in jih spodbujamo k 

domačemu kompostiranju. Z uporabniki komuniciramo v okviru družbenih omrežij, novic na 

spletnih straneh in informacije podajamo na zadnji strani položnic.  

Kompostiranje smo sistemsko uredili z izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki 

(RCERO) Ljubljana, kjer obdelujemo ločeno zbrane biorazgradljive odpadke, pri čemer  nastaja 

kompost Rastko, ki je najvišjega kakovostnega razreda in je primeren za uporabo na vrtovih in na 

njivah.  

 

Zbiranje invazivnih tujerodnih rastlin v zbirnem centru na Povšetovi 
V okviru projekta Applause (podrobneje je opisan v poglavju »Krožno gospodarstvo v Mestni 

občini Ljubljana«) smo v zbirnem centru na Povšetovi vzpostavili stalno zbirno točko, kamor lahko 

občani pripeljejo in oddajo enajst vrst invazivnih tujerodnih rastlin.  
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Za občane smo 

pripravili tudi 

smernice, kako 

prepoznati 

invazivne 

tujerodne rastline, 

kaj storiti in kako 

jih odstraniti, če 

se razraščajo na 

njihovem 

zemljišču, 

pripravili pa smo 

tudi navodila za 

predajo 

invazivnih 

tujerodnih rastlin 

v zbirnem centru. 

 

 

 

Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami JP VOKA SNAGA, ki skrbi za celovito ravnanje z odpadki 

v Ljubljani, štirikrat letno preverjamo s kontinuirano javnomnenjsko raziskavo na stalnem vzorcu 

anketirancev: povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov ostaja visoka, in sicer za leto 2020 

znaša 3,59. S storitvami pa je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih 66.8 % anketiranih. 
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 Skladno z ZW strategijo skrbimo za javne (zelene) površine 
V Ljubljani izvajamo številne aktivnosti, s katerimi skrbimo, da je Ljubljana, skladno z »Zero 

Waste« strategijo čisto, zeleno in urejeno mesto.  

 

4.1  Ljubljana je mednarodno priznano »mesto dreves« 
Ljubljana je prepoznana kot »svetovno mesto dreves« v okviru programa »Tree cities of the 

World«. Priznanje podeljujeta Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za 

prehrano in kmetijstvo (FAO), z njim pa spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa. Ljubljana 

je tako eno izmed 120 mest in 63 držav s tem nazivom. 

Namen pobude je spodbuditi aktivno reševanje nekaterih največjih svetovnih izzivov, kot so 

zagotavljanje čiste vode in zraka, blaženje posledic podnebnih sprememb in izguba vrst. 

Izpolnjevanje petih kriterijev je Ljubljani prineslo mednarodno priznanje Tree cities of the World: 

 

 Vzpostavljena odgovornost: skrbimo za zeleno infrastrukturo in skupaj s strokovno službo 

in certificiranim arboristom skrbimo za mestno drevje. 

 Vzpostavljena pravila za ravnanje z drevesi: ravnanje z drevesi je opredeljeno v Odloku 

o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, sprejeli pa smo tudi Protokol 

za izvajanje del v območju dreves in Smernice za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito 

dreves na gradbiščih. 

 Vzpostavljena baza podatkov: imamo vzpostavljeno evidenco dreves, na podlagi katere 

lahko ocenimo stanje dreves in dolgoročno načrtujemo oskrbo, obžagovanja, sadnje in 

druge ukrepe. 

 Zagotovljena sredstva: v proračunu imamo zagotovljena sredstva za izvajanje načrta 

upravljanja z mestnim drevjem. 

 Praznovanje/obeleževanje dreves: obeležujemo 28. november, dan drevesa, z namenom 

ozaveščanja javnosti o pomembnosti vloge dreves v mestu. V 2020  smo v tem okviru izbrali 

drevo leta, povešavo bukev, ki stoji na vrtu pred hišo na Vodnikovi cesti 93 in za katero 

vzorno skrbijo lastniki zemljišča. 

 

Podeljevalci priznanja so izpostavili, da v Ljubljani s temi aktivnostmi pomembno prispevamo k 

mednarodnim prizadevanjem za priznanje krajev in mest, ki se zavzemajo za to, da se gozdovi in 

drevesa v mestih in okolici pravilno negujejo, da z njimi trajnostno upravljamo in to tudi primerno 

obeležimo. 

 

V Ljubljani skrbimo za mestno drevje 

V Ljubljani se zavedamo, da so mestno drevje in gozdovi vitalna sestavina zdravega in trajnostnega 

mesta, v katerem je prijetno živeti. Drevesa so pomemben del okolja, saj prinašajo številne 

ekološke, zdravstvene in socialne koristi. Imajo pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju 

lokalne blaginje, poleg tega prispevajo k ciljem pri reševanju podnebnih sprememb. Drevesa 

proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo ter vlažijo ozračje in tako 

povečujejo kakovost bivanja v mestih. 

Prizadevamo si ohraniti prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru 

rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako 

leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah 

novih površin. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v 

gozdovih. 
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Spodbujanje lastnikov dreves na zasebnih zemljiščih, da z njimi ravnajo skrbno  

Ker nimamo pristojnosti nad izvajanjem del na zasebnih zemljiščih, lastnike, naročnike in izvajalce 

del spodbujamo, da z drevesi ravnajo skrbno in strokovno ter v skladu s Smernicami za načrtovanje, 

nego in zaščito dreves na gradbiščih, s katerimi določamo pogoje in način izvajanja storitev na 

zelenih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana. 

Pripravili smo tudi brošuro »Zakaj dreves ne obglavljamo« in pogosto delimo navodila, ki jih 

objavljamo na spletni strani ter prek družbenih omrežij. 

 

4.2  V Ljubljani se zavedamo pomena čebel za življenje vseh 
Čebele so naše nepogrešljive sopotnice. Z opraševanjem skrbijo za našo hrano, z medom in drugimi 

pridelki pa krepijo naše zdravje. Na območju Ljubljane deluje kar 350 čebelarjev, ki gospodarijo z 

več kot 4.500 čebeljimi družinami. 

Večina čebelari na podeželju, ki predstavlja kar dve tretjini vsega območja Mestne občine 

Ljubljana. Vedno več je tistih, ki se odločajo za čebelarjenje znotraj avtocestnega obroča. Tu tako 

v zadnjem času sledimo razvoju tako imenovanega urbanega čebelarjenja. 

Ta temelji na gibanju za ozelenitev mestnih naselij, trendu zdravega načina življenja, želji po 

samopreskrbi in celostnem stiku z okoljem ter dvigu družbene ozaveščenosti o pomembnosti čebel 

za ohranjanje ekosistema in naše preživetje. 

 

Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle 

20. maja 2020, ko obeležujemo svetovni 

dan čebel, smo začeli z akcijo ozaveščanja 

o pomenu pozne košnje za čebele, ki smo 

jo poimenovali Pokosili bomo, ko se bodo 

čebele najedle. 

Na šestih javnih zelenih površinah v mestu 

smo postavili table z napisom Pokosili 

bomo, ko se bodo čebele najedle in s tem 

izpostavili pomen ohranjanja travniške 

rastlinske strukture, ki daje pašo 

opraševalcem, od medonosnih čebel do 

številnih divjih opraševalcev. Pri tem še 

posebej izpostavljamo čebele in njihov 

pomen za naravo in človeka.  

Sčasoma bomo to prakso razširili še na 

druge večje zelene površine v mestu, 

pripravljamo pa tudi načrt podaljševanja 

cvetenja travniških rastlinskih sestavov na 

zelenih površinah v mestu. S temi 

aktivnostmi sledimo trajnostnemu razvoju 

mesta, ohranjamo in večamo 

biodiverziteto, hkrati pa zmanjšujemo 

ogljični odtis. 

 

Meščanke in meščane aktivno vabimo, da se nam 

pridružijo pri skrbi za čebele in druge opraševalce 

in tudi njihove trate pokosijo pozneje, ko cvetlice 

že odcvetijo. 
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Čebelja pot 
Čebeljo pot smo odprli leta 2016 kot eno od aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope. 

Čebelja pot je zdaj poleg mreže različnih organizacij in posameznikov, ki skrbijo za razvoj 

čebelarstva v Ljubljani, in fizične poti, ki povezuje mesto in podeželje v celoto, tudi izobraževalni 

program, namenjen ozaveščanju o pomenu čebel. Je think-tank (možganski trust) in inkubator za 

razvoj novih podjetniških idej na področju čebelarstva ter novih čebeljih pridelkov in storitev. Je 

gibanje, ki povezuje vse zainteresirane, ki želijo ohranjati visoko okoljsko ozaveščenost, ohranjanje 

čebel na urbanih območjih in nadaljnji razvoj mestnega čebelarstva v Ljubljani. 

Čebelja pot Mestne občine Ljubljana je od 2020 dalje bogatejša še za enega člana. Podjetje 

AquafilSLO d.o.o. na Letališki cesti 15 v Ljubljani od začetka junija 2020 gosti dve čebelji družini, 

katerima so v okviru svojega tovarniškega kompleksa namenil skoraj 5000 m2 veliko nepozidano 

travnato površino. Čebelji travnik bo postal tudi učna točka o pomenu čebel in medovitih rastlin, 

namenjena zaposlenim in poslovnim partnerjem. 

 

Ozelenitev avtobusnih nadstrešnic 
Vroče točke so po mnenju anketirancev tudi avtobusna postajališča. V Ljubljani smo v 2020  

začeli z ozelenitvijo nadstrešnic z medovitimi rastlinami, ki ne le nudijo pašo čebelam, ampak tudi 

hladijo neposredno okolico. Z ozelenjevanjem nadstrešnic bomo nadaljevali tudi v prihodnje, 

preučili pa bomo tudi možnost postavitve dodatnih senčnic na lokacijah, kjer se zadržuje večje 

število ljudi. 

 

4.3  Odpadlo liste z javnih površin predelujemo v kompost 
Listje v MOL odstranjujemo kar z 288 hektarjev cestnih površin in 278 hektarjev zelenih površin, 

to pa na sezono nanese več kot 550 ton listja. 

V Regijskem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana odpadlo listje s podobnimi procesi, 

kot se dogajajo v naravi (anaerobna fermentacija), predelamo v kompost Rastko, ki je najvišjega 

kakovostnega razreda in primeren za uporabo na vrtovih in njivah. V procesu predelave nastaja tudi 

bioplin, ki ga uporabimo za pridobivanje elektrike in toplote. To je še en primer dobre prakse 

krožnega gospodarstva v Mestni občini Ljubljana. 

 

4.4  Vzdrževanje in umeščanje novih pitnikov 
Po Ljubljani je razporejenih 44 pitnikov. Najdemo jih v središču mesta, na otroških igriščih, ob 

rekreacijskih površinah ter ob priljubljeni Poti spominov in tovarištva. Pitniki v Ljubljani so 

priključeni na osrednji vodovodni sistem Ljubljane in ležijo na območju, kamor doteka voda iz 

vodarne Kleče, najpomembnejše in največje vodarne ljubljanskega vodovodnega sistema. 

 

V 2020 smo postavili dva nova pitnika. Ljubljančani svojo stekleničko za večkratno uporabo lahko 

od lanskega leta natočijo tudi pri športnem parku na Ulici Staneta Severja (med Bratovševo 

ploščadjo in Ulico prvoborcev) v ČS Posavje in na Preglovem trgu v Fužinah. 

Aktualne informacije o ljubljanskih pitnikih, lokacije in rezultate preskušanj vode so dostopne na 

spletni strani JP VOKA SNAGA ali na mobilni aplikaciji Tap Water Ljubljana, ki uporabnikom s 

pomočjo izrisane poti na zemljevidu, z opisom in fotografijo pomaga poiskati najbližji pitnik. 

 

4.5  Ureditev Črnuškega bajerja 
V letu 2020 smo zaključili celovito prenovo Črnuškega bajerja. Črnuški bajer je umetno vodno telo 

s površino cca 3.260 m2, ki se nahaja na degradiranem območju nekdanje opekarne v Črnučah. 

Bajer je nastal v letih 2009 in 2010, v sklopu izgradnje stanovanjske soseske in doma upokojencev 

na zemljišču, kjer je bilo odlagališče gradbenih in drugih odpadkov.  



20 

 

Vrsto let je bil bajer slabo vzdrževan in tako ni mogel zaživeti v svoji pravi podobi. Leta 2018 je 

prešel v last Mestne občine Ljubljana, zato smo se odločili, da ga temeljito preuredimo. S prenovo 

je bajer postal dom za številne rastline in živali ter postal prijeten kotiček za oddih v naravi. Prav 

tako omogoča posebno izkušnjo doživljanja, raziskovanja in izobraževanja o naravnem ekosistemu 

mokrišč. Ureditev bajerja bo imela pozitivne vplive tudi na njegovo širšo okolico, saj s primernim 

vzdrževanjem bajer preprečuje poplave, poleti blaži sušo in hladi okolico ter deluje kot naravna 

čistilna naprava. 

  

  
K sodelovanju smo povabili KD ProstoRož, ki je pripravil idejno zasnovo prenove Črnuškega 

bajerja in tudi projektno dokumentacijo za izvedbo. Končna  zasnova projekta je nastala v 

sodelovanju tako s prebivalci in prebivalkami Črnuč, kakor tudi z drugimi deležniki, ki so s svojim 

strokovnim znanjem prispevali k najboljšim rešitvam. 

 

4.6  Čistilne akcije 
Kljub epidemiji koronavirusa smo aprila 2020 izpeljali čistilno akcijo, ki je potekala v vseh 

ljubljanskih četrtnih skupnostih, čiščenju pa so se pridružila tudi javna podjetja in zavodi, 

mestna uprava, šole in vrtci ter številna društva. 

Udeleženci so vreče za odpadke, rokavice in zaščitne maske prevzeli na več kot 20 zbirnih 

mestih, zbranih je bilo nekaj manj kot 20 ton odpadkov.  

 

4.7  Odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov 
V letu 2020 smo nadaljevali z našo trajno nalogo, odstranjevanjem nelegalno odloženih gradbenih 

in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL. V glavnem smo odstranjevali manjše količine 

odpadkov na različnih lokacijah. Z 10 lokacij je bilo odstranjenih 6 ton azbestnih odpadkov, 718 

ton gradbenih odpadkov pa smo odstranili s sedmih lokacij. Opažamo, da je še vedno največ 

nelegalno odloženih odpadkov predvsem na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, na 

območju Jarškega proda ter pod številnimi mostovi. V letu 2020 smo na območju vodarne Jarški 
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prod postavili štiri prometne znake za omejitev prometa, z eno zapornico pa smo zaprli pot, ki se je 

zelo pogosto uporabljala za dostop do različnih lokacij, na katerih je prihajalo do odlaganja in 

sežiganja nevarnih odpadkov.  

 

Območje Rudnika – pred in po čiščenju 

 

4.8  Družbeno odgovorna kampanja Človek, čuvaj svoje mesto! 
V Mestni občini Ljubljana že peto leto pospešeno ozaveščamo z družbeno odgovorno kampanjo 

»Človek, čuvaj svoje mesto«, s katero poudarjamo pomen spoštovanja našega skupnega javnega 

prostora.  

 

Prek družbeno odgovorne kampanje Človek, čuvaj svoje mesto smo v prvi polovici 2020 ažurno 

odzvali na aktualne razmere in s plakatno akcijo meščanke in meščane pozivali k pravilnemu 

ravnanju oziroma odlaganju odpadnih mask, aktivnosti pa nadaljevali s pozivom, naj tudi sami 

poskrbijo oziroma prispevajo k temu, da so javne površine v Ljubljani čiste in urejene. Velik porast 

embalaže za 's seboj' je močno obremenil koše za odpadke na javnih površinah, dodatno 

problematična pa je embalaža (škatle od pic in druge hrane, steklenice, pločevinke, plastenke ipd.), 

puščena na klopeh ali tleh na številnih javnih površinah, v parkih, na otroških igriščih, nabrežjih 

Ljubljanice … 

Da so bile javne površine res močno obremenjene z odpadki kaže tudi podatek, da smo v 2020 samo 

pri čiščenju zelenih javnih površin (to so parki, javne zelenice, otroška igrišča)  zbrali skoraj 50 ton 

več odpadkov kot leta 2019, pri čiščenju vseh javnih površin pa smo v 2020 zbrali kar 144 ton več 

odpadkov kot leta 2019. 
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Jeseni 2020 smo se s 

plakatno akcijo odzivali na 

nedovoljeno grafitiranje, s  

terenskimi akcijami pa 

lastnike psov ozaveščali o 

pomenu pobiranja pasjih 

iztrebkov. O pomembnosti 

pobiranja pasjih iztrebkov za 

svojimi ljubljenčki so 

občane opozarjali 

inšpektorji MU MOL in 

zaposleni v Krajinskem 

parku Tivoli, Rožnik in 

Šišenski hrib. 
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 Javne prireditve  
 

Kulinarični, kulturni, športni dogodki in druge prireditve potrebujejo sistem odgovornega 

ravnanja z odpadki, ki je učinkovit in prijazen do obiskovalcev ter okolja, hkrati pa izpolnjuje 

zahteve aktualne zakonodaje. V Mestni občini Ljubljana nadaljujemo z aktivnostmi za 

zmanjševanje količin nastalih odpadkov in doslednega ločenega zbiranja odpadkov na javnih 

prireditvah, ki so bile v letu 2020 zaradi epidemije COVID-19 izvedene v manjšem obsegu. 

V letu 2020 smo na 16 dogodkih (Odprta Kuhna, Vegafest) izvajali učinkovito, do uporabnikov 

prijazno in dosledno ločevanje odpadkov na izvoru. 
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 Trajnostna Strategija razvoja turistične destinacije 

Ljubljana in ljubljanska regija 2021–2027 
 

Strategija, ki smo jo sprejeli konec leta 2020, gradi na temelju, da je Ljubljana ustvarila zavidanja 

vredne razvojne rezultate v prejšnjem strateškem obdobju, zato je smiselno nadaljevati na temeljih, 

kot so zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in turistov, razpršenost turistične ponudbe 

zunaj ozkega mestnega jedra, sledenje načelu trajnosti in razvoju turistične ponudbe, ki vodi v večjo 

porabo obiskovalcev. 

 

Z novo strategijo želimo skupaj z Zavodom Turizem Ljubljana slovensko prestolnico pozicionirati 

kot vodilno in najustvarjalnejšo mestno destinacijo trajnostnega življenjskega sloga na svetu. Nova 

strategija prinaša vrsto vsebinskih novosti, ki bodo usmerjene v ustvarjanje inovativnih turističnih 

doživetij in privlačnosti, podaljšanje povprečne dobe bivanja v destinaciji, povečanje dnevne porabe 

turistov in povezovanje turizma z drugimi pomembnimi področji. 

 

V ospredju ne le obiskovalci, temveč tudi lokalno prebivalstvo 
Strategija se osredotoča ne samo na obiskovalce, temveč tudi na lokalne prebivalce. Ključna rdeča 

nit pri pripravi strategije pa je bila, da osrednji strateški dokument turizma ni osredotočen le na 

obiskovalce, ampak tudi na lokalne prebivalce. Ti ustvarjajo mesto in so njegovi najboljši 

ambasadorji, zato njihov pozitiven odnos do turizma ostaja ključnega pomena. Nujno je načrtovanje 

turističnega razvoja, ki zagotavlja sobivanje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev ter gre z roko 

v roki s povečevanjem kakovosti življenja prvih. Pobude v strategiji so oblikovane s ciljem 

preusmeritve turističnih tokov izven mestnega jedra in s ciljem okoljske razbremenitve prostora. 

 

Ključna ostaja skrb za trajnost 
Ključna ostaja skrb za trajnost, zato strategija opredeljuje tudi številne trajnostne iniciative, kot so 

Ljubljanski zajtrk, prizadevanja za čim manj ali nič odpadkov (Zero Waste usmeritev), turizem brez 

plastike za enkratno uporabo, zeleni concierge in druge. 
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 Krožno gospodarstvo v MOL 
 

V MOL razvijamo in spodbujamo krožno gospodarstvo na različnih ravneh. V upravi Mestne 

občine Ljubljana, javnih podjetjih in zavodih ter v četrtnih skupnostih krožno gospodarstvo 

izvajamo prek projektov, enkratnih dogodkov in drugih aktivnosti. Nekatere primere navajamo v 

nadaljevanju. 

 

7.1  Kodeks o krožnem in trajnostnem poslovanju mestne uprave Mestne občine 

Ljubljana in Priročnik za spremljanje trajnostnih in krožnih vsakodnevnih 

odločitev 
Zaključuje se priprava Kodeksa o krožnem in trajnostnem poslovanju mestne 

uprave Mestne občine Ljubljana, katerega namen je še večja zavzetost zaposlenih 

v mestni upravi pri udejanjanju načel trajnostnega razvoja in krožnega 

gospodarstva. Gre tudi za prvi primer takšne prakse med mesti, ki bo v slovenskem 

in evropskem prostoru še dodatno utrdila prepoznavnost Ljubljane kot zelene, 

krožno usmerjene prestolnice. Tovrstna praksa bo pozitivno pripomogla tudi k 

prepoznavanju MU MOL kot družbeno odgovornega delodajalca in pri pridobitvi 

certifikata. 

Poleg kodeksa smo pripravili tudi Priročnik za sprejemanje trajnostnih in krožnih 

vsakodnevnih odločitev, z namenom dokazati, da so trajnostne, krožne izbire 

dosegljive, izvedljive in konkurenčne. V priročniku je podrobneje obrazloženih 10 

temeljnih načel krožnega gospodarstva, z navedbo konkretnih korakov za 

izvajanje, opisom že obstoječih dobrih praks in predlogom kazalnikov uspešnosti.  

Navedena je tudi povezava s 17 strateškimi razvojnimi cilji Združenih narodov. 

 

7.2  Climathon 2020 
Skupaj s CER (Center energetsko učinkovitih rešitev) smo organizirali Climathon 2020 – projekt, 

v okviru katerega smo iskali ideje za spoprijemanje s podnebnimi izzivi na primeru mesta Ljubljana.  

Climathon je globalni program, ki v središče postavlja mesto in ponuja priložnost prebivalcem, da 

soustvarjajo rešitve za lokalno skupnost, ki odgovarjajo na globalne podnebne izzive. Jedro 

programa je Ideathon, ki poteka na lokalni ravni in združuje ljudi, ki dobro poznajo lokalno okolje 

in podnebne izzive svojih mest. Predlagali smo teme, za katere so nato prijavljene skupine 

posameznikov iskale rešitve.  

Celoten projekt je zaradi pandemije COVID-19 potekal v ZOOM okolju. Projekt je združil 35 

izjemnih posameznikov, ki so v 7 skupinah, 72 ur iskali najboljše ideje in na ta način naredili prvi 

korak k ogljično nevtralnemu mestu Ljubljana.   

Iskali smo ideje:  

• kako deležnike mesta spodbuditi k povečanju energetske učinkovitosti stavb, 

• kako zmanjšati promet in narediti mesto bolj zeleno ter 

• kako spodbuditi deležnike mesta k ozelenitvi zasebnih in javnih površin. 

 

Zmagala je skupina ISKRAEMECO z idejno rešitvijo, poimenovano Green Penguine, ki se je 

osredotočila na stavbe - digitalizacija in optimizacija delovanja stavb (povezava pametnih stavb in 

pametnega mesta). 
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7.3  Javno podjetje Energetika Ljubljana za daljinsko ogrevanje uporablja tudi 

odvečno toploto iz družbe Lek 
Odvečno toploto v obliki parnega kondenzata, ki jo v svojih procesih družba Lek, ki je del 

Novartisa, ne more več izkoristiti, a ima še dovolj visoko temperaturo, prevzema Energetika 

Ljubljana in jo umešča v sistem daljinskega ogrevanja. 

 

S tem sta oba partnerja omogočila znižanje letne emisije CO2 zaradi prihranka goriv za 1.000 

ton. Količina tako uporabljene toplote zadošča za ogrevanje ali pripravo sanitarne tople vode 

za okoli 300 stanovanj, voda, ki jo prihranita, pa bi napolnila dobrih 20 olimpijskih bazenov. 

Projekt predstavlja novo dobro prakso krožnega gospodarstva v Ljubljani, v kateri sta se 

povezali dve različni dejavnosti – farmacija in energetika. 

Projekt prevzema odvečne toplote v obliki parnega kondenzata sta družbi Energetika Ljubljana 

in Lek poskusno zagnali sredi marca 2020, to je ravno v času začetka epidemije covid-19. 

Odvečno toploto, ki je Lek v svojih procesih ne more več izkoristiti, vendar ima še dovolj 

visoko temperaturo, Energetika Ljubljana prevzema v sistem daljinskega ogrevanja in z njo 

oskrbuje odjemalce, ki jo potrebujejo za ogrevanje ali pripravo sanitarne tople vode. Zaradi 

prevzema odvečne toplote iz Leka se tako zniža potreba po njeni proizvodnji in porabi goriva 

v napravah Energetike Ljubljana. Obenem se zniža tudi poraba vode obeh partnerjev, in sicer 

pri Energetiki Ljubljana za okoli 36.000 m3, kar ustreza prostornini dobrih 14 olimpijskih 

bazenov. 15.000 m3 hladilne mehčane vode, ki jih prihrani Lek, pa bi napolnilo dobrih 6 

olimpijskih bazenov. 

Ponovno uporabljena odvečna toplota je okolju prijazna, saj njena proizvodnja ne povzroča 

dodatnih emisij, obenem pa omogoča ponovno uporabo energije, ki bi bila sicer izpuščena v 

okolje. Po poizkusnem zagonu deluje sistem zelo uspešno – s tako prevzeto odvečno toploto 

lahko Energetika Ljubljana oskrbuje približno 300 stanovanj v velikosti 70 kvadratnih metrov, 

oba partnerja pa zaradi prihranka goriv prispevata k znižanju letne emisije CO2 za 1.000 ton. 

 

7.4  UIA projekt APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies ) (2017-2020) 
»From harmful to useful with citizens' led activities / od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin 

z aktivnim vključevanjem prebivalcev« je projekt, ki je naslavljal nerešena vprašanja glede ravnanja 

z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero waste pristopa in krožnega gospodarstva.  

Projekt se je zaključil 31. decembra 2020, v njem pa je sicer sodelovalo 11 partnerjev.  

Vodilni partner pobude Urban Innovative Actions (UIA) projekta APPLAUSE je bila Mestna 

občina Ljubljana, sodelujoči partnerji pa JP VOKA SNAGA, Univerza v Ljubljani (Biotehniška 

fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Naravoslovnotehniška fakulteta), Institut 

Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, podjetji Tisa d.o.o. in GDi Ljubljana, 

d.o.o., društvo Trajna, studio tipoRenesansa in Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije. 

 

Izpostavljamo nekaj aktivnosti, ki smo jih v 2020 izvedli v okviru projekta APPLAUSE. 

 

1. V letu 2020 smo v okviru projekta odstranili 6,3 tone invazivnih tujerodnih zelnatih 

trajnic in po ustrezni predelavi rastlin pridobili skoraj 2 toni (1940,04 kg) biomase, ki služi 

kot vhodni material za ročno izdelavo papirja. 

 

2. Organizirali in izvedli smo 6 prostovoljnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin 

(105 udeležencev), 26 delavnic za otroke (447 udeležencev) in 8 delavnic za starejše (100 

udeležencev). 
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3. Pripravili smo razstavo So lahko invazivne tujerodne rastline uporabne?, ki je bila na 

ogled v Steklenem atriju Mestne hiše od 10. marca do 15. maja 2020. Načrtujemo, da bo 

razstava gostovala na različnih javno dostopnih lokacijah tudi po zaključku projekta. 

  
 

4. Priprava in izdaja razširjenje verzije Priročnika za domačo izdelavo izdelkov iz invazivnih 

tujerodnih rastlin. S pomočjo priročnika meščanke in meščani doma lahko sami naredijo: 

• domači pripravek proti škodljivcem zelenjadnic, 

• papirni lonček za rastline, 

• servirno desko, 

• semenski papir in 

• ksilofon. 

Tiskani priročnik je brezplačen. Meščanke in meščani ga naročijo na naslovu 

applause@ljubljana.si in ga lahko prejmejo po pošti ali prevzamejo osebno na Oddelku za 

varstvo okolja Mestne občine Ljubljana. 

 

5. V projektu smo pripravili 26 DIY (naredi sam) načrtov in receptov ter posneli 15 DIY 

filmov (8 za izdelavo izdelkov in 7 kulinaričnih).  

V 2020 smo objavili videe, ki smo jih posneli v 2019. Največ ogledov beležijo Kako 

izdelamo ksilofon (20.000 ogledov), Kako izdelamo cvetlično ovojnico (17.000 ogledov) 

in Kako izdelamo gnezdilnico z zeleno streho (17.000 ogledov).  

   
 

Veliko ogledov beležijo tudi kulinarični recepti – največ Zmešanček iz štrbonclja, ki ima že 

več kot 41.000 ogledov. V letu 2020 smo dodali recepte za pripravo topinamburjevega 

quicha, topinamburja z lisičkami, štrboncljeve tortice, štrboncljeve hladne juhe in robinijeve 

zmrzline.  
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6. V okviru projekta APPLAUSE 

smo 7. oktobra 2020 na Bregu 

uspešno izvedli že tretji Festival 

uporabe invazivnih 

tujerodnih rastlin. Cilj 

dogodka je bil ozaveščanje 

meščanov in meščank o 

škodljivosti invazivnih 

tujerodnih rastlin ter o načinih, 

kako jih prepoznati, odstraniti in 

predelati v uporabne izdelke. V 

ta namen smo vsako leto izvajali 

tudi anketo o poznavanju rastlin 

in preverjali zainteresiranost 

javnosti do tovrstnih aktivnosti. 

 
 

 

7. Zaključili smo s popisovanjem invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti Mestne 

občine Ljubljana. Pridobili smo 30 tisoč podatkov za 121 rastlinskih vrst na 20 tisoč 

lokacijah.  

 

 

Platforma za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami se je uvrstila med finaliste 

natečaja za najboljšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2020. 

Namen natečaja je predstaviti in promovirati inovativne rešitve za bolj učinkovito in 

uspešno javno upravo. Na natečaj je prispelo 15 prijav, med petimi finalisti pa sta bili kar 

dve rešitvi Mestne občine Ljubljana. 

 

8. JP VOKA SNAGA je v sklopu iztekajočega se evropskega projekta APPLAUSE konec leta 

2020 zasnovala papirno delavnico za ročno izdelavo papirja. Združili smo 400 let staro 

obrtno znanje in invazivne tujerodne rastline, in nastal je PAPirni LABoratorij PAPLAB. 

PAPLAB, ki sicer deluje v bližini zbirnega centra na Povšetovi ulici 6, svojo edinstveno 

zbirko unikatnih izdelkov prestavlja tudi na spletni strani paplab.si. 

Vsi papirni izdelki so zasnovani v skladu s ključnimi lastnostmi ročno izdelanega papirja in 

oblikovani tako, da so do okolja prijazni (izdelani so iz japonskega dresnika, celuloze ali 
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bombaža). Kupci z izbiro PAPLAB izdelkov (npr. hudega cek'ra, kompostnika, mize …) 

prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine in odgovornemu potrošništvu.  

V okviru papirne delavnice smo ustvarili nova zelena delovna mesta, razvili trajnostne 

papirne in lesene izdelke, ki združujejo sodobno oblikovanje ter krožni pristop, organizirajo 

dogodke in delavnice za različne ciljne skupine, celoten program pa je skladen s 

trajnostnimi načeli in je primer dobre prakse krožnega gospodarstva v Ljubljani. 

 

  

7.5  Rokavice gor!  

 

Z družbeno odgovorno kampanjo 

Rokavice gor! občane izobražujemo o 

invazivnih tujerodnih vrstah. V letu 2020 

smo nadaljevali z aktivnostmi za 

preprečevanje širjenja tigrastega komarja.  

 

Pobudo smo nadgradili in z aktivnostmi 

nadaljevali na spletu. K sodelovanju smo 

povabili društvo Smetumet, ki je 

pripravilo DIY recept za repelent in past za 

tigraste komarje.  Ključno je, da občani za 

izdelavo repelenta in pasti uporabijo 

odpadno embalažo in sestavine, ki jih 

imajo doma.  

 

Pisna in video navodila za meščane, kako 

izdelati »Naredi sam« pripomočka, smo 

objavili na spletnih straneh, v glasilu 

Ljubljan in jih delili na družbenih 

omrežjih (YouTube, Facebook, 

Instagram).  

 

 

 

 

7.6  Izmenjevalnica reči 
V prostorih Mestne občine Ljubljana na Zarnikovi ulici, Adamič-Lundrovem nabrežju in 

Proletarski smo v 2020 uredili Izmenjevalnice reči, s katerimi želimo še uporabnim izdelkom, ki 
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jih ne potrebujemo več, poiskati novega lastnika. Gre za še en primer dobre prakse krožnega 

gospodarstva, s katerim povečujemo učinkovitost virov in preprečujemo nastajanje odpadkov. 

Izmenjevalnice reči so namenjene zaposlenim, v njih pa lahko sodelavci odložijo ali vzamejo še 

uporabne: 

 tekstil (otroška, ženska in moška oblačila, prti, zavese itd.), 

 keramiko in steklo (vaze, posode, kozarce, krožnike), 

 knjige, 

 CD-je, DVD-je, glasbila, 

 slike, kipce in druge okrasne predmete, 

 igrače in igre. 

Izmenjava poteka povsem anonimno. Edini pogoj za uporabo je tehtanje reči pred oddajo in pred 

ponovno uporabo ter vpis teže v e-obrazec.  

Dobri praksi sledijo tudi na Javnem stanovanjskem skladu MOL. Izmenjevalnice reči so že 

uredili v stanovanjskih stavbah Polje 379 in 384, načrtujejo pa še postavitve na naslovih Polje 

371, Zadobrovška 10 ter Steletova 8. 

Izmenjevalnico reči smo promovirali tudi v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki je 

potekal od 21. do 29. novembra 2020. 

 

7.7  Krožni izzivi 
V letu 2020 so zaposleni v mestni upravi in JSS MOL izvedli dva krožna izziva, prvega na temo 

mobilnosti (september in oktober) in drugega na temo nakupovanja (november in december).  

Prvi izziv na temo trajnostne mobilnosti je potekal med 8. septembrom in 31. oktobrom 2020. 

Sodelavke in sodelavci so bili povabljeni, da se na delo, po službenih opravkih in domov čim 

večkrat odpravijo s kolesom. Izziv je sprejelo 45 zaposlenih, ki so skupno prekolesarili nekaj 

več kot 8.000 km.  

Drugi izziv na temo trajnostnega obdarovanja je potekal med 21. novembrom in 15. decembrom 

2020. Oddelke in službe MOL smo povabili, da v svojih poslovnih stavbah vzpostavijo 

izmenjevalnice reči. Povabilu sta se odzvala Sekretariat mestne uprave (Adamič-Lundrovo 

nabrežje 2) in Mestno redarstvo (Proletarska 1).  

S krožnimi izzivi bomo nadaljevali tudi v 2021.  

 

7.8  Predelava odsluženega avtobusa v mobilni mladinski center Ljuba in Drago 
Javni zavod Mladi zmaji, center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, je vzpostavil prvi 

mobilni mladinski center z imenom Ljuba in Drago.  

14 mladih prostovoljcev je s pomočjo mentorjev iz kreativnih industrij (oblikovanje, arhitektura, 

komunikacija) odslužen mestni avtobus predelalo v mladinski center. Ker je mobilen, lahko mlade 

nagovarja povsod, kjer za zdaj vzpostavitev mladinskega centra ni mogoča. 

Ljuba in Drago je zgodba krožnega sodelovanja, ko je odsluženo vozilo LPP dobilo novo vlogo in 

namembnost.   
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7.9  Iz prevlek odsluženih avtobusnih sedežev smo naredili košare za živali 

 

 

V tapetniškem oddelku Javnega podjetja 

Ljubljanski potniški promet so iz odsluženih 

in kemično očiščenih prevlek avtobusnih 

sedežev naredili košare za živali in jih 

podarili Zavetišču za zapuščene živali 

Ljubljana.   

 

 

7.10 Les rdečelistne bukve učni pripomoček za vrtčevske otroke 
V Mestni občini Ljubljana posebno skrb namenjamo negi obstoječih dreves in vsako leto 

posadimo več sto novih. Vsako drevo si prizadevamo ohraniti, če pa je posušeno, bolno ali nima 

primernih pogojev za rast, pa ga odstranimo. 

Zaradi bolezni in tveganja, da bi se drevo podrlo samo, smo v parku ob Cankarjevem domu na 

Prešernovi ulici morali odstraniti rdečelistno bukev. Koluti lesa in veje, ki še niso bili 

razkrojeni, v ljubljanskih vrtcih zdaj služijo kot didaktični pripomoček za igro, ustvarjanje in 

učenje o drevesih.  

 

7.11 Okolju prijazna sveča z voskom iz odpadnega jedilnega olja 
V letu 2020 smo nadaljevali s sodelovanjem pri uvajanju sveče EDINA v prodajno ponudbo JP 

Žale.  Ekološka sveča je za nakup na voljo v Plečnikovi cvetličarni na ljubljanskih Žalah in 

preko spleta – v e-trgovinah Plečnikove cvetličarne in socialnega podjetja BOLJE. Sveča je 

povsem lokalnega izvora, saj so vse surovine, vključno z naravnim voskom, slovenske in 

produkt domače izdelave. Vosek se pridobiva iz lokalno zbranega odpadnega jedilnega olja – z 

vsako uporabljeno EDINO recikliramo dva decilitra odpadnega jedilnega olja, ki predstavlja 

veliko nevarnost za okolje (enaka količina olja v naravi lahko onesnaži več 100 l vode). Sveča 
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EDINA ne vsebuje parafina, ki ga sicer uporabljajo pri izdelavi klasičnih nagrobnih sveč in ki 

pri gorenju sprošča nevarne snovi. 

 

7.12 Predelava odsluženih uniform Mestnega redarstva 
Izvedli smo pilotni projekt predelave odsluženih uniform mestnega redarstva v torbice za 

dokumente.  
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 Spodbujanje boljšega življenjskega sloga prebivalcev MOL 
 

V letu 2020 smo občane spodbujali, naj spremenijo (nakupovalne) navade in naj nakupujejo čim 

bolj trajnostno in lokalno, izbirajo izdelke brez embalaže, uporabljajo svoje vrečke za večkratno 

uporabo in izbirajo izdelke iz druge roke.  

 

8.1  Brezembalažno nakupovanje  
V ljubljanskem Centru ponovne uporabe od aprila 2018 deluje samopostrežni prodajni avtomat 

Bert, ki ponuja bio čistila, šampone, več vrst kisa in olja. V 2020 je Bert prodal 692 litrov izdelkov,  

količine prodanih izdelkov pa so izrazito nizke, saj je epidemija koronavirusa povzročila 

dolgotrajno ustavitev prodaje.  

 

8.2  Trajnosten, odgovoren in etičen odnos do oblačil  
JP VOKA SNAGA je v  okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov predstavila problematiko 

nekritičnega hiperpotrošništva in se osredotočila predvsem na nekritično in pretirano nakupovanje 

oblačil, obutve in otroških igrač ter raziskala in seznanila javnost, kateri psihološki razlogi nas 

vodijo k temu, da se ne moremo upreti mamljivim (spletnim) akcijam, popustom ipd., čeprav 

izdelkov v resnici sploh ne potrebujemo. K sodelovanju so zato povabili psihoterapevtko, ki se že 

vrsto let ukvarja s psihologijo nakupovanja in njenimi posledicami za okolje in družbo. 

Ob bok nekritičnemu potrošništvu, ki ne upošteva, kakšno ceno plačajo ljudje in okolje, da srečneži 

v “razvitem” svetu lahko kupujemo poceni in imamo stalno na voljo nove, trendne, “must-have” 

izdelke, so postavili boljše, odgovornejše in trajnejše možnosti. Izpostavili so ozadje poceni 

izdelkov, sodobno suženjstvo, negativne vplive na okolje in pokazali alternative – nakup iz druge 

roke, izposojo,  delili napotke, ki prihranijo čas in denar ter  izpostavili primere dobrih praks, ki bi 

kot navdih za spremembe lahko služili še komu. 

Komunikacijske aktivnosti so potekale prek spletne strani www.vokasnaga.si in prek FB profila JP 

VOKA SNAGA. 

 

Preko družbenih omrežij smo se povezali z različnimi ponudniki oblačil, obutve in otroške opreme 

in izpostavili njihovo delo. Na tak način smo občane seznanili, kje in kdaj potekajo izmenjava, kje 

si oblačila iz druge roke lahko izposodijo, kupijo, prodajo ali jih podarijo tistim, ki jih potrebujejo.    

 

Vse informacije smo ob koncu akcije zbrali v spletni reviji, ki smo jo poimenovali »Še eni novi 

čevlji ne prinašajo sreče«. E-knjižico za kritično nakupovanje in odgovoren odnos do oblačil smo 

27. novembra, na črni petek, objavili na spletni strani www.vokasnaga.si, in sicer kot kontrapunkt 

brezglavi potrošniški mrzlici.   

Akcija se je v kategoriji »public administration and organisation category« uvrstila med finaliste za 

nagrado evropskega tedna zmanjševanja odpadkov (EWWR 2020 Awards).  

 

8.3  Krožni nasveti 
Na spletni strani www.ljubljana.si smo v rubriki »MESTnice« marca in decembra 2020 predstavili 

ideje, kako v vsakdanje življenje vpeljati nove, krožne navade.  

Marca smo delili nasvete o čiščenju in predvsem dajanju še ene priložnosti izdelkom, ki so 

pokvarjeni, strgani ali pa jih ne potrebujemo več. Decembra smo z meščankami in meščani delili 

ideje za bolj krožne praznične dni – DIY nasvete za izdelavo voščilnic in božičnega drevesa, ideje 

za drugačna in do okolja prijaznejša darila, ovijanje daril ipd.  

 

http://www.vokasnaga.si/
http://www.vokasnaga.si/
http://www.ljubljana.si/
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8.4  Krožni namigi: spodbujanje kreativne ponovne uporabe 
V glasilu Ljubljana, ki ga brezplačno v svoje poštne nabiralnike prejmejo vsa ljubljanska 

gospodinjstva, smo začeli objavljati krožne namige – ideje, kako odslužene predmete predelati v 

nekaj koristnega in uporabnega. V 2020 smo občane spodbudili, naj iz starih zaves izdelajo pralno 

vrečko za sadje in zelenjavo, odsluženi jeans uporabijo za izdelavo torbice ali predpasnika, 

odsluženo kuhinjsko desko uporabijo tako, da nanjo nalepijo blokec za opomnike ali pa iz 

odsluženih žlic (iz svojega predala ali in predalnikov v CPU) naredijo svoj obešalnik za v predsobo.  

 

8.5 Spodbujanje uporabe zaščitnih mask za večkratno uporabo in preprečevanje 

nastajanja odpadkov v času epidemije koronavirusa 
Nekatere četrtne skupnosti in zaposleni v številnih ljubljanskih vrtcih so se na pobudo podžupana 

Dejana Crneka pridružili akciji šivanja zaščitnih mask. V Mestni občini Ljubljana smo občanom in 

občankam, ki sodelovali v akciji, zagotovili material za šivanje ter jim poslali navodila o izdelavi 

zaščitne maske. Izdelane pralne maske smo razdelili občankam in občanom ter različnim društvom, 

ki so poskrbela, da so pralne zaščitne maske prišle do krajanov. 

 

 

8.6  Vrtičkarstvo v Ljubljani 
V Ljubljani smo v zadnjih desetih letih uredili več vrtičkarskih območij, na katerih lahko meščanke 

in meščani zakupijo svoj košček zemlje in pridelujejo vrtnine. Prvi dve vzročni območji z vrtički 

smo že leta 2010 uredili v Štepanjskem naselju in Dravljah. Nadaljevali smo leta 2014 z ureditvijo 

vrtičkarskega območja Ježica, dve leti kasneje smo preuredili nekoč degradirano območje Rakova 

jelša. V naslednjih letih smo uredili še vrtičke ob Vojkovi, ob ulici Iga Grudna in na Grbi. V 

2020 smo mrežo vrtičkarskih območij razširili z vrtički Vižmarje – Brod (tam smo uredili tudi 

vrtičke, prilagojene gibalno oviranim osebam) in na Grbi II. 

Vrtičkarji na vrtičkih Mestne občine Ljubljana vrtnarijo na ekološki način in ne uporabljajo 

sintetičnih kemičnih pripravkov ter mineralnih gnojil za gnojenje.  

Veliko pozornosti usmerjamo v izobraževanje in usposabljanje vrtičkarjev. Na vrtičkarskih 

območjih smo vzpostavili učne vrtove – Zelenjavni učni vrt Rakova Jelša, Gain vzorčni bio vrt na 

Ježici in Učni vrt na Grbi, kjer delo poteka po principu delavnic in prikazov ter sovpada s časovnico 

dela na vrtu.  
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V prvi polovici leta 2020 smo predavanja prestavili v virtualno učilnico in vrtičkarjem prek spleta 

ponudili podporo pri njihovih opravilih na vrtu, v drugi polovici leta pa smo za vrtičkarje pripravili 

niz tematsko različnih srečanj, ki smo jih izvedli na vrtičkarskih območjih.  

Predavanja so bila brezplačna, k udeležbi pa smo povabili tako izkušene vrtnarje kot popolne 

vrtičkarske začetnik in jim brezplačno nudili dodatno znanje, da so svoje vrtičke bolje obdelali in  

pridelali več zelenjave. 

 

Ureditev vrtičkarskega območja in parka Vižmarje - Brod 
Aprila 2020 smo zaključili z ureditvijo novega vrtičkarskega območja Vižmarje – Brod, ki se 

razteza na 2 hektarih površine. Ob tem smo uredili tudi park z igralno potjo in večgeneracijskimi 

igrali.  

Uredili smo 111 vrtičkov, od tega smo jih 14 uredili tudi za gibalno ovirane. 

Ureditev je obsegala čiščenje celotnega degradiranega območja in posek divje vegetacije, izravnavo 

terena, izvedbo vodovodnega priključka z mrežo vodnjakov, namestitev skupnih lop z omaricami 

za orodje in zbiralniki meteorne vode za zalivanje, kompostnikov in druge urbane opreme za 

druženje ter visoke grede, ki so oblikovane tako, da so primerne zaa vrtnarjenje gibalno oviranih.  

V parkovnem delu smo zasadili tudi javni sadovnjak s 64 sadnimi drevesi in uredili krožno igralno 

pot z večgeneracijskimi igrali in urbano opremo. 

  
 

Vrtičkarsko območje Grba II in družinski park Grba 
Zaradi velikega povpraševanja po najemu vrtička na tej lokaciji smo se odločili za širitev območja 

in uredili 53 novih vrtičkov, ki smo jih poimenovali Grba II. Ob izvedbi vrtičkov smo ob PST uredili 

tudi družinski park Grba in ga opremili z večgeneracijskimi igrali, pitnikom in urbano opremo. 

Območje vrtičkov smo ogradili z žično ograjo in s primernimi dostopnimi dvokrilnimi vrati ter 

uredili odvodnjavanje.  
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8.7 S podbujanje lokalne samooskrbe in kratke prehranske verige 
Lokalna samooskrba je tema, ki predstavlja prioriteto na vseh nivojih trajnostnega razvoja 

Ljubljane. Kot ključna usmeritev je vključena v strateške cilje vizije Ljubljane do 2025. Poleg tega 

smo začeli pripravljati še dva pomembna dokumenta – Program varstva okolja in Strategijo razvoja 

podeželja, ki sledita zastavljenim ciljem. 

 

Domači izdelki in pridelki na zelenem pragu mesta  
V Mestni občini Ljubljana z različnimi projekti in aktivnostmi spodbujamo lokalno samooskrbo. 

Ker si vedno bolj prizadevamo, da je pot sveže pridelane hrane od pridelovalcev do naše mize čim 

krajša, prav tako pa želimo meščankam in meščanom olajšati izbiro in ponudbo predstaviti na enem 

mestu, zbiramo podatke o ponudnikih lokalno pridelane hrane v Mestni občini Ljubljana in v 

Osrednjeslovenski regiji. 

V času epidemije koronavirusa smo objavili katalog ponudnikov ljubljanskega podeželja in 

regije. Ker želimo, da je seznam aktualen in uporaben, ga bomo ves čas dopolnjevali. 

 

V dopolnjenem katalogu ponudnikov ljubljanskega podeželja bomo združili pregled raznovrstne 

ponudbe lokalno pridelane hrane v mestu ter pestri ponudbi vsebinsko povezanih dogodkov in 

prireditev v slovenski prestolnici.  

Pregled ponudbe bo namenjen meščanom in obiskovalcem, pa tudi gostincem in hotelirjem, 

podjetjem, ki želijo kupovati lokalne izdelke za svoje zaposlene, kot tudi javnim zavodom - vrtcem, 

šolam, domovom upokojencev … V katalogu bomo predstavili ponudbo pridelovalcev in 

predelovalcev živil, tržnice in tržne prostore, trgovinice z lokalno pridelano hrano ter kratke oskrbne 

verige. Vključili bomo informacije o mestnih prireditvah in dogodkih  ter druge zanimive 

informacije o lokalno pridelani hrani. 

 

V 2020 so bili lokalni izdelki in pridelki, ko so vladni ukrepi to dopuščali, na voljo tudi na vseh 

ljubljanskih tržnicah, pri čemer smo občane venomer usmerjali v spoštovanje ukrepov za 

preprečevanje širjenja koronavirusa. 

 

Borza lokalnih živil 
Borza lokalnih živil regije Osrednja Slovenija se je uvrstila v izbor dobrih praks zniževanja izpustov 

toplogrednih plinov, ki so ga v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE opravili v Umanoteri, 

Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj. 

Turizem Ljubljana je prvo borzo lokalnih živil, na kateri se srečujejo pridelovalci živil in 

predstavniki ljubljanskih vrtcev in osnovnih šol ter hotelirji in gostinci, pripravil spomladi leta 2018 

– v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, Regionalno razvojno 

agencijo Ljubljanske urbane regije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana in Zavodom 

EKOmeter. Odtlej so jo ponovili že trikrat; nazadnje je bila lani jeseni. 

Borze skupaj z delavnicami za kuharje iz vrtcev in šol, s podporo javnim zavodom pri pripravi 

javnih naročil in z delom z ljubljanskimi gostinci pripomorejo k trajnostnemu razvoju mesta na 

področju gospodarstva, vpliva na okolje in družbenih odnosov, je med drugim zapisano v 

utemeljitvi uvrstitve borze lokalnih živil v izbor dobrih praks zniževanja izpustov toplogrednih 

plinov. Promocija lokalne kmetijske pridelave in trženje prek gostinstva in turizma je tudi 

neposreden prispevek k ohranjanju in razvoju podeželja v neposredni okolici urbanega središča. 

Lokalna pridelava pomeni tudi manj transporta in s tem neposredno vpliva na zniževanje izpustov 

toplogrednih plinov. Kot pomembna usmeritev je tako vključena v strateške cilje vizije Ljubljane 

do leta 2025. 
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Povečujemo delež lokalno pridelane hrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah 
V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena lokalno pridelane hrane pri pripravi obrokov tako 

v javnih zavodih (šole, vrtci, domovi za ostarele …) kot v gostinskih lokalih in hotelih. 

Kratka veriga pomembno vpliva na kakovost obroka, ki je postavljen na mizo. S krajšanjem poti 

med pridelovalci in potrošniki se bistveno zmanjša oglični odtis na okolje, kmetijski pridelki in 

izdelki pa, zaradi obiranja v polni zrelosti in kratkega časa od obiranja do priprave jedi in postrežbe, 

ohranijo svežino in visoko prehransko vrednost. 

Kar 826 kmetij ponuja svoje pridelke in izdelke meščanom na domačem pragu in na tržnicah, manj 

pa je tistih, ki vzpostavijo trgovske poti z javnimi zavodi. 

V Mestni občini Ljubljana smo si tako zadali nalogo, da povečamo delež lokalno pridelane hrane v 

obrokih, ki jih mladini nudijo vzgojno-izobraževalne institucije v njenem območju in šole ter vrtce 

povezala z lokalnimi pridelovalci. 

Pri sklepanju novih naročil se skušamo tako čim bolj približati 20 % skupne vrednosti izločenega 

sklopa javnega naročila (ta ne sme preseči vrednosti 80.000,00 EUR brez DDV) javnega naročila 

za živila, kupljena neposredno pri lokalnih proizvajalcih. 

 

8.8  Projekt Zunaj 
Glavni namen projekta Zunaj je prebivalcem in prebivalkam Ljubljane pomagati uresničiti 

aktivnosti in akcije na prostem, in sicer v njihovi bližnji okolici. Namesto klasičnega modela 

vključevanja, v katerem izvajalec projekta identificira degradirano površino in nato išče načine za 

vključevanje lokalne skupnosti, aktivne lokalne skupnosti prebivalcev dobijo možnost, da same 

poiščejo in z našo pomočjo trajnostno prenovijo oziroma oživijo degradirane ali neizkoriščene 

površine. Na podlagi lanskoletnih izkušenj smo večjo pozornost namenili podpori pobud izven 

središča ter spodbujali raznolikost pobudnikov in vsebino pobud.  

V letu 2020 smo v okviru projekta podprli 15 skupnostnih pobud. Kljub epidemiji koronavirusa, ki 

je ustavila javno življenje, se je na poziv prijavilo skoraj 60 pobudnikov. Večina je v prijavi 

poudarila, da jih je prav karantena spodbudila, da so postali še bolj pozorni na svojo okolico in na 

pomen dostopnih in urejenih zelenih javnih površin za kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Z izvedbo projekta Zunaj smo naredil korak bližje k oblikovanju mehanizma za dolgoročen sistem 

podpore aktivnim skupnostim pri urejanju njihove neposredne okolice.  

 

Izvedeni projekti v 2020: 

1. Sneberska oaza, Sneberje 

2. Kotiček ob Ljubljanici, Livada 

3. Šiškarji Zunaj, Zgornja Šiška 

4.  »Welcome to the Valley of Besnica Meeting Point«, Besnica 

5. Poljanski vrt, Streliška 

6. Družabni kotiček pod stolpnico, BS3 

7. Zeleni pas pod bloki, Opekarska 

8. Igrišče za vse, Zarnikova 

9. Doživljajsko igrišče, Brod 

10. Vozlišče dobrih idej pred UL FGG, Vič 

11. Kino na prostem in ureditev klopi na Rašiški, Zgornja Šiška 

12. Otroško igrišče na Tbilisijski, Vič 

13. Punkl na Rimski, Center 

14. Kača klepetača, Murgle 

15. Košarkarsko igrišče, Mostec 
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8.9  Izobraževalni programi za vrtčevske otroke in osnovnošolce 
Aktivnosti za mlade so prilagojene njihovi starosti, komuniciramo pa pomen vode za preživetje nas 

in planeta, ustrezno ravnanje s pitno vodo, ustrezno ravnanje z odpadki (s poudarkom na nevarnih 

in e-odpadkih ter plastiki za enkratno uporabo) ter boljše izbire v vsakodnevnem življenju (ponovna 

uporaba, preprečevanje zavržene hrane, pomen krožnega gospodarstva itd.).  

Z razglasitvijo epidemije so se v prvem polletju 2020 močno skrčili načrtovani programi, obiski 

in dogodki. V 2020 smo izpeljali majhno število aktivnosti v RCERO Ljubljana (11 obiskov, 

203 obiskovalci), delavnice v okviru projekta Applause (8 obiskov, 161 obiskovalcev) ter dve 

delavnici za najmlajše o pomenu varovanja vodnih virov. 

V otroškem kreativnem mestu  Minicity s skupnim projektom JHL in javnih podjetij – Vezalka si. 

Puščaj odgovorne sledi, ki je namenjen predvsem otrokom, spodbujamo k bolj odgovornemu 

odnosu do okolja, ljudi in nenazadnje do stvari, ki jih imamo. 

 

8.10 Trajnostna mobilnost in krožnost 
Evropski teden mobilnosti (ETM), najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne mobilnosti 

na svetu, je v 2020 potekala med 16. in 22. septembrom. Pod sloganom »Izberi čistejši način 

prevoza!« smo skupaj z javnimi podjetji in zavodi MOL, četrtnimi skupnostmi ter mnogimi drugimi 

organizacijami pripravili številne tedenske in dnevne aktivnosti. 

V tednu ETM se je zvrstilo veliko zanimivih dogodkov in aktivnosti. Z njimi smo občane vsak 

dan spodbujali, da izberejo čistejši način prevoza; da se namesto z avtom raje zapeljejo s kolesom 

ali grejo peš, če so razdalje večje pa z avtobusi LPP. V nadaljevanju izpostavljamo nekatere 

dogodke. 

 

Ljuba&Drago - mladinski mobilni center 
Ljuba&Drago sta se zapeljala do šolskega igrišča Osnovne šole Kašelj in dvorišča Celovških dvorov 

ter poskrbela za nepozabno druženje vseh obiskovalcev. Z njimi sta delila izkušnje svojega nastanka 

in preobrazbe ter oznanjala "zelene vidike" svojega poslanstva (reciklaža, nadciklaža,  zelena streha 

in nižji ogljični odtis, uporaba obstoječih energetskih virov na lokacijah kamor prihajata idr.) 

 

Mobilni servis koles za vse kolesarje brezplačno! 
Skupaj s partnerjem, Zavarovalnico Triglav, smo na »Mobilni servisni delavnici« omogočali hiter, 

enostaven in brezplačen servis (e)koles, (e)skirojev in (e)rolk. Svoje prevozno sredstvo so 

meščanke, meščani in obiskovalci mesta na popravilo pripeljali od 16. do 22. septembra med 14. in 

18. uro na različne lokacije v Ljubljani. 

 

22. september - Dan brez avtomobila bo! 
ETM smo tradicionalno zaključili z Dnevom brez avtomobila. Na ta dan je javni potniški promet z 

mestnimi in primestnimi avtobusi LPP brezplačen, brezplačna pa so tudi vsa parkirišča P+R. 

22. septembra smo zaprtli tudi Cesto slovenskih kmečkih uporov (cesta na grad) in del Črtomirove 

ulice (od Linhartove do Hacquetove ulice), kjer smo pripravili izobraževalno – gibalni poligon za 

otroke, namenjen seznanjanju s cestno prometno varnostjo in spodbujanju prihajanja v vrtec in šolo 

peš. Otroke bodo obiskali policaji in mestni redarji na kolesih, vozniki LPP pa bodo pripeljali 

kavalirja in avtobus ter otroke seznanili z vsem, kar mora vedeti potnik. Otroci vrtca Mladi rod in 

učenci OŠ Bežigrad so pripravili kratke delavnice, razstave in igro s prometnimi vsebinami. 

 

http://minicity.si/
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8.11 Spodbujanje ponovne uporabe in preprečevanje nastajanja odpadkov 
Center ponovne uporabe na Povšetovi ulici 4 je eno izmed stičišč Ljubljančanov, kjer ti ponovno 

uporabo in preprečevanje nastajanja odpadkov lahko udejanjajo v praksi. 

Zaradi začasne prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom je bila trgovina Centra ponovne 

uporabe v 2020 nekaj časa zaprta, skladišče za sprejem blaga pa je delovalo ves čas trajanja 

epidemije. Občani so tako lahko stvari, ki jih ne potrebujejo več, lahko oddali v skladišču na 

Povšetovi 4. 

 

 

  



40 

 

 Izmenjave znanj in izkušenj na EU ravni 
 

Mestna občina Ljubljana in JP VOKA SNAGA sta tudi v 2020 aktivno sodelovala pri prenosu znanj 

in izkušenj s področja trajnostnih praks, ravnanja z odpadki in krožnega gospodarstva.  

 

9.1  Sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in  razvoj (OECD) 
Sodelovali smo v raziskavi o krožnem gospodarstvu (OECD Survey on Circular Economy in 

Cities and Regions), ki je bil 4. novembra objavljen na spletni strani OECD. Poročilo Ljubljano 

uvršča med naprednejša mesta na področju krožnega gospodarstva. 

  

 

 

9.1  Evropska deklaracija o krožnih mestih 
Pridružili smo se skupini mest podpisnic Evropske deklaracije o krožnih mestih. S tem smo se 

še dodatno zavezali k prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo in ustvarjanju z viri 

učinkovite, nizkoogljične in družbeno odgovorne skupnosti, v kateri je poraba virov ločena od 

gospodarske rasti. 

 

 

9.2  Sodelovanje s fundacijo Ellen MacArthur 
Pripravili smo drugo letno poročilo o izpolnjevanju zavez iz globalne zaveze New Plastics Economy 

Global Commitment. Namen globalne zaveze je zmanjšanje plastičnih odpadkov in onesnaženosti 

okolja. Združuje že več kot 450 podjetij, vlad, nevladnih organizacij, univerz in drugih organizacij 

z vsega sveta. Iz poročila je razvidno, da poleg samih zavez izvajamo številne dodatne aktivnosti 

na področju preprečevanja in zmanjševanja uporabe plastike ter izkazujemo napredek glede na 

stanje leta 2019. Novembra 2020 se začenja revizija besedila globalne zaveze New Plastics 

Economy Global Commitment, ki med drugim predvideva uvajanja kvantitativnih izhodiščnih 

vrednosti in ciljev za zaveze.  
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9.3  Delovne skupine in okoljski forumi mreže EUROCITIES 
V letu 2020 smo se udeležili treh sestankov delovne skupine za odpadke, in sicer na temo novega 

akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo, podaljšane odgovornosti proizvajalca in ločenega 

zbiranja odpadkov ter na temo obstoječih in prihodnjih aktivnostih delovne skupine. Novembra 

2020 smo uspešno kandidirali za mesto namestnika vodje delovne skupine za odpadke za obdobje 

2021–2022. Delovno skupino za odpadke bo v prihodnjih dveh letih vodil predstavnik mesta Oslo,  

vlogo namestnice vodje pa bo opravljala mag. Zala Strojin Božič, menedžerka prehoda v krožno 

gospodarstvo Mestne občine Ljubljana.   

 

9.4  LIFE SURFACE – sodelovanje po zaključku projekta 
Junija 2020 se je zaključil Interreg projekt SURFACE, v katerem je MOL sodelovala kot pridruženi 

partner. Iz Slovenije je bil v projekt vključen Center ponovne uporabe (CPU), ki skozi prakso 

ozavešča o pomenu ponovne uporabe, varčni rabi z viri in vpliva na razvoj družbeno odgovornega 

podjetništva. Na območju MOL je bil v okviru projekta SURFACE vzpostavljen t.i. napredni park 

ponovne uporabe Ljubljana. Gre za koncept celostne zasnove alternativnih rešitev, ki jih družba 

potrebuje za spremembo življenjskega stila, ki vodi v odločitve za preprečevanje nastajanja 

odpadkov, za manjšo porabo virov, večjo možnost kreativnega sodelovanja pri popravilih in 

izdelavi izdelkov na lokalnem nivoju ter možnost nakupa izdelkov po zasnovi krožnega 

gospodarstva. Ljubljana je podpisala izjavo o sodelovanju v Parku ponovne uporabe Ljubljana, z 

namenom interakcije in izmenjave znanja ter doseganja skupnega soglasja ter oblikovanja skupnih 

priporočil pri pripravi lokalnih strategij preprečevanja nastajanja odpadkov. 

 

9.5  Prijave EU projektov 
 

LIFESTYLE TEST (OGLJIČNI KALKULATOR) 
MOL je dobil povabilo finskega sklada za inovacije SITRA, da se pridruži mednarodnemu 

konzorciju, katerega namen je prilagoditev in prenos že delujočega finskega ogljičnega kalkulatorja 

v evropska lokalna okolja. Ljubljana bo izvajala vlogo lokalne nacionalne točke, pri čemer bo 

promovirala ogljični kalkulator in spodbujala izmenjavo znanj ter nove projekte s področja 

krožnega gospodarstva. 

 

RESTED  
MOL je marca 2020 prejela povabilo podjetja DONAR za sodelovanje v prijavi projekta 

“Responsible Research and Innovation (RRI) in Textile and Education introducing novel pedagogic 

paradigms and sensitization for sustainable circular economy”, acr. RESTED  na razpis SwafS-14-

2020 Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation v programu 

Obzorje 2020. MOL bi zasedala mesto v Svetovalnem odboru projekta.  

Priložnosti za Ljubljano:  

• Neposredno: 100-odstotno financiranje EU za Univerzo v Ljubljani, podjetje DONAR in 

trajnostno akademijo prek predloga RESTED; prenos znanja in izkušenj s sodelovanjem 

slovenskih deležnikov v svetovalnem odboru; 

• Posredno: dejavnosti s študenti in učitelji za ekološko ozaveščenost o biotehnološkem 

tekstilu, recikliranju in krožnem gospodarstvu (v skladu z novimi direktivami EU); 

dejavnosti ozaveščanja javnosti za državljane – v času podnebnih sprememb je potrebno 

posodobljeno tekstilno izobraževanje za vse in spremenjeno vedenje potrošnikov; 

dejavnosti in podpora pobudam za profesionalni zagon in poklicno integracijo v tekstilni 

panogi; dejavnosti raznolikosti spolov v sodelujočih slovenskih institucijah; informacije o 

zelenih javnih naročilih za tekstil, ustrezni zakonodaji in politiki v skladu z direktivami EU; 

vizija izobraževanja za prihodnje generacije – ljubljanski tekstilni inženir leta 2050. 
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Prijava prvič žal ni bila uspešna. 

 

FOODFUTURES 
MOL je prejela povabilo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani, da se kot projektni partner 

vključi v konzorcij projekta »FoodFutures – inovacijska mreža za vključujoče, zdrave in vzdržne 

prehranske verige mest in regij«, v okviru poziva CE-FNR-07-2020: FOOD 2030 – Mesta kot 

gonilna sila preoblikovanja prehranskih sistemov programa Obzorje 2020. Projekt naslavlja dejstvo, 

da trenutni prehranski sistemi niso dovolj vzdržni oz. imajo prevelik vpliv na okolje. Prav mesta, ki 

so glavni potrošniki in vzrok temu dejstvu, lahko zdaj postanejo gonilne sile pozitivnih sprememb. 

Mesto lahko ponudi prostor za vključevanje prebivalcev v razvoj novih prehranskih verig, ki bodo 

sposobne učinkovito odgovoriti na pereče okoljske, ekonomske in družbene izzive ter bodo 

prebivalcem zagotavljale varno in zdravo hrano.  

 

Prijava konzorcija je bila sicer ocenjena s 14,5 točkami od 15 možnih, vendar kljub temu žal ni bila 

izbrana v sofinanciranje. Iščemo nove priložnosti za ponovitev prijave. 

 

9.6  Sodelovanje v raziskavah 

 

Projekt N-able, dr. Bernard Gindroz, 15. 7. 2020  
Sodelovali smo na delavnici dr. Bernarda Gindroza, ki v okviru projekta N-able (izbor s strani 

Evropske komisije DG Regio, technical assistance assignment) sodeluje z DG Regio v procesu 

pogajanj in programiranja v Sloveniji za finančno perspektivo 2021–2027 na področju prehoda v 

krožno gospodarstvo ter usmerja slovenske ambicije pri identifikaciji ukrepov/projektov, ki bodo 

naši državi najbolj učinkovito pomagali na poti preoblikovanja v krožno gospodarstvo. Rezultati 

delavnice so bili pomembni, ne samo za EU kohezijsko politiko, ampak tudi za razvoj Slovenije na 

tem področju v prihodnje. V poročilu, ki ga je pripravil dr. Gindroz na osnovi delavnice in dodatno 

posredovanega materiala, sta med najbolj perspektivna projekta uvrščena tudi dva projekta 

Ljubljane. Projekt APPLAUSE kot zgleden primer vključevanja javnosti in projekt BERT, kot 

projekt z velikim potencialom za prenos v druga okolja.   

 

Circular Cities, for sustained post-COVID recovery, Imperial college Business school, 9. 

7. 2020 
V obliki 90 minutnega intervjuja smo sodelovali pri raziskavi Imperial college business school na 

temo prehoda mesta Ljubljana v krožno gospodarstvo. Raziskava je pokazala, da se Ljubljana 

uvršča med skupino pionirjev na področju krožnega gospodarstva. 

 

 

9.7 Pioneers into Practice 
Na povabilo Centra odličnosti nizko ogljične tehnologije smo sodelovali v programu Pioneers into 

Practice, ki deluje znotraj EIT Climate-KIC programa. Naša naloga je bila, da eni od skupin  

udeležencev zastavimo lokalni izziv, povezan s krožnim gospodarstvom. Odločili smo se za iskanje 

rešitev za ostanke hrane. Znano je, da danes zavržemo kar eno tretjino proizvedene hrane. Poleg 

socialnega in finančnega vidika je zavržena hrana velik okoljski problem, saj izgubljamo dragocene 

vire, čezmerno izrabljamo prst in vodo, količine metana ob razkroju pa močno vplivajo na podnebne 

spremembe. Tudi v Sloveniji obstaja veliko različnih modelov ravnanja z ostanki hrane (trgovine, 

prostovoljci, ...), nimamo pa enotnega sistema, ki bi združil različne potenciale in omogočal 

obvladovanje problematike iz ene točke. Naloga skupine je bila najti način, kako združiti različne 

iniciative in modele v eno točko, iz katere potem lahko spremljamo masne tokove (enotno meriti) 
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in ustrezno reagiramo. Skupina je izvedla in shematsko odlično prikazala snovni tok ostankov 

hrane. Pripravila je tudi načrt aplikacije za vnos ostankov hrane, ki pa bi bil primeren za izvedbo na 

nacionalnem nivoju.     

 

9.8 Obiski RCERO Ljubljana 
V letu 2020 je na študijski obisk v RCERO Ljubljana prišlo 11 skupin, od tega je bilo 8 skupin iz 

tujine.  

Poleg predstavitve regijskega centra smo z obiskovalci izmenjavali izkušnje in dobre prakse tudi s 

področja prednostnih ravnanj v družbi na poti brez odpadkov in razpravljali o vlogi potrošnikov na 

poti v krožno gospodarstvo. 
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 Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) 

Ljubljana 
 

V RCERO Ljubljana predelujemo mešane odpadke 869 tisoč prebivalcev.  

Konec leta 2020 so v RCERO Ljubljana dovažali odpadke iz skupno 57 občin  med njimi so tudi 

občine Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer, ki so, enako kot Mestna občina Ljubljana sprejele 

ZW koncept in postale prve slovenske občine v Zero Waste mreži. Vse v ljubljanski regijski center 

pripeljane odpadke v celoti mehansko biološko obdelamo v objektih in napravah RCERO Ljubljana.  

 

Cilj obdelave odpadkov je izločanje čim večjega mogočega deleža sekundarnih surovin (snovna 

izraba), vendar vsega ni mogoče snovno izrabiti. Regijski center je pomemben pri uresničevanju 

Zero Waste načrta. V njegovih objektih preprečujemo nastajanje odpadkov (npr. odpadno vodo 

vračamo v tehnološki proces), recikliramo (iz bioloških odpadkov pridobivamo kompost, 

mehansko in po potrebi ročno iz mešanih odpadkov izločamo embalažo, papir, kovine …) in 

vnovično uporabljamo.  

Usmeritev pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana je zmanjšanje 

energetske izrabe in povečevanje recikliranja ter snovne izrabe produktov, nastalih v RCERO 

Ljubljana. Iščemo rešitve za oddajo produktov, ki nastajajo v procesu obdelave mešanih 

komunalnih odpadkov, na način uvedbe čim krajših zaprtih predelovalnih zank. Čim več 

materialov, ki so sestavni del trdnih goriv kot produktov v MBO, poskušamo oddati predelovalcem 

kot surovino, iz katere bodo nastali končni izdelki. 

 

Eden od stebrov Zero Waste je tudi ločevanje BIO odpadkov na izvoru. Ne le, da te količine 

naraščajo, pač pa smo  z izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana, 

kjer obdelujemo ločeno zbrane biorazgradljive odpadke, uredili tudi kompostiranje. Pri 

predelavi ločeno zbranih bioloških odpadkov smo v 2020 proizvedli več kot 2.603 ton komposta, 

ki smo ga tako kot vsa leta doslej v celoti obdržali v I. kakovostnem razredu.  

Proizvodnja BIO plina, ki nastane v postopku biološke predelave komunalnih odpadkov, je v letu 

2020 znašala skoraj 8 milijonov m³, kar presega načrtovano količino za to obdobje. V proizvodnih 

napravah za proizvodnjo električne energije v RCERO Ljubljana smo lani tako proizvedli 20 % več 

električne energije, kot smo je porabili. 

 

V Ljubljani skrbimo za sonaravni trajnostni razvoj tudi na področju ravnanja z odpadki. Krepitev 

zavedanja o nujnosti zmanjšanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja, učinkovita raba 

energije ter raba obnovljivih virov, vse to in še več je naše sporočilo uporabnikom, ki mu sledimo 

tudi sami. Ob tem z upravljanjem RCERO pomembno vplivamo na nižje obremenjevanje 

okolja tako z manj odloženimi odpadki, pa tudi z nadzirano predelavo odpadkov, kjer je 

količina in kakovost odpadnih voda odlagališča nadzorovana. 
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 Zaključek 
 

V Mestni občini Ljubljana odgovorno izpolnjujemo zaveze, ki smo si jih zadali v okviru strategije 

»Nič odpadkov«. Nadaljujemo in nadgrajujemo obstoječe aktivnosti ter ustvarjamo nove projekte, 

s katerimi krožno gospodarstvo udejanjamo v praksi.  

Da smo pri tem uspešni, dokazujejo tudi številne mednarodne, nacionalne in lokalne pobude za 

predstavitev naših dobrih praks. Ljubljana po mnenju Evropske komisije zavzema pomembno 

mesto na zemljevidu evropskih mest, ki jih odlikujejo trajnostne in inovativne storitve, 

infrastruktura in aktivnosti, ki zvišujejo kakovost življenja meščank in meščanov. 

Leto 2020 je pomembno zaznamovala epidemija COVID-19, ki je na vseh področjih bistveno 

spremenila navade ljudi, zato bodo med prihodnjimi nalogami Mestne občine Ljubljana tudi takšne, 

s katerimi se brez tako korenito spremenjene družbene resničnosti najbrž ne bi (vnovič) ukvarjali – 

govorimo o povratku k osnovam: pravilnem ravnanju s komunalnimi odpadki.   

Ko gre za zasmetenost in nepravilno odlaganje odpadkov, se je stanje v času koronavirusa izrazito 

poslabšalo. Poleg zabojnikov se veliko pogosteje kot prej nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni 

center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz, plastična embalaža, papir in karton so namesto 

v zabojnik odloženi poleg njega, kopičijo se vreče, vrečke ipd. V 2020 je okolica zabojnikov na 

številnih lokacijah postala stalno črno odlagališče; teh niti ne uspemo čistiti tako hitro, kot je vnovič 

zasmeteno. Zavedamo se, da se mnogi ljudje v teh časih soočajo s številnimi stiskami in težavami, 

tudi razumemo, da v luči razmer, v katerih smo se znašli, ustrezno ravnanje z odpadki ni več (tako) 

pomembno, vendar pa je odnos do drugih in do okolice znak spoštovanja in naš prispevek k 

skupnemu dobremu, zato bomo še naprej intenzivno spodbujali meščanke in meščane, da tudi v teh 

časih ohranijo spoštljiv odnos do someščanov, saj smetenje in odlaganje odpadkov tja, kamor ne 

spadajo, vpliva na kakovost življenja nas vseh. 

Med prioritetami bodo še naprej aktivnosti za zmanjševanje uporabe izdelkov za enkratno uporabo, 

spodbujanje uporabe izdelkov za večkratno uporabo in po možnosti iz druge roke, spodbujanje 

brezembalažnega nakupovanja in odgovornega ravnanja s hrano (zmanjševanje količin zavržene 

hrane), s poudarkom na lokalni samooskrbi.  

Pomembni cilji, za katere bomo uredili tudi ustrezno infrastrukturo, so povečati količine ločeno 

zbranih komunalnih odpadkov, ki pomembno prispevajo k ohranjanju primarnih virov, zmanjšanju 

okoljskih obremenitev in krožnemu gospodarstvu (ti odpadki so odpadno jedilno olje, odpadna 

električna in elektronska oprema, odpadni tekstil itd.) in povečati delež zbranih še uporabnih 

oziroma koristnih odpadkov in jih preusmeriti v ponovno uporabo, s čimer zmanjšujemo rabo 

primarnih virov in zmanjšujemo okoljske obremenitve. 
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