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Vizija Ljubljana 2025 (2007)
Z vizijo »Ljubljana 2025« smo izpostavili tri smernice razvoja mesta:
• Ljubljana bo idealno mesto – Ljubljana bo ostala privlačno, človeku prijazno 

mesto v zelenju (75 % mesta je zelenih površin);
• Ljubljana bo sonaravno mesto – zagotavljali bomo neposredni dostop do 

odprtega prostora in povezanosti krajinskega sistema;
• Ljubljana bo vseslovenska metropola – še naprej bomo zagotavljali varnost 

in spoštovanje drugačnosti, krepili raznolikost in nadgrajevali že sedaj visoko 
kakovost bivanja.

Najboljši servis za meščanke in meščane
Kakovost bivanja
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Izhodišče
Več kot polovica svetovne populacije živi v mestih = mesta pod velikim 
pritiskom kako zadovoljiti potrebe meščank in meščanov.

Kaj je krožno mesto? Mesto, ki učinkovito upravlja s svojimi viri. 

Danes se viri še vedno prepogosto uporabljajo le kratek čas in potem 
zavržejo. 

Z uvedbo krožnosti zmanjšamo porabo, povečamo konkurenčnost in dodano 
vrednost, boljše socialne povezave, razvoj lokalnega znanja/veščin, 
zmanjšamo količino odpadkov in omogočimo številne nove priložnosti –
zelena delovna mesta.
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Ljubljana krožno mesto

Krožna Ljubljana 4

Ljubljana bo kot krožno, do leta 2040 ogljično nevtralno mesto spremljala vplive 
aktivnosti na okolje, podpirala transparentno delovanje ter interdisciplinarno 
sodelovanje in krepila dejavnike zdravega okolja. Spodbujala bo javno-zasebna 
partnerstva in sodelovanje različnih akterjev v smeri doseganja dolgoročnih 
trajnostnih ciljev. Pri izvajanju procesov se bo opirala na digitalizacijo in krepila vlogo 
pionirja na področju inovacij in uvajanja novih, krožnih poslovnih modelov ter 
omogočala pogoje za razvoj novih kompetenc in z njimi povezanih delovnih mest. 
Njeni prebivalci in obiskovalci se bodo ob zavedanju omejenosti naravnih virov 
vsakodnevno odločali za trajnostne, krožne rešitve – od modelov souporabe in 
ponovne uporabe do uporabe recikliranih materialov, nakupov brez embalaže in 
podobnega. Ljubljana bo uspešno krepila in razvijala potenciale lokalnega okolja. 
Tesno in učinkovito sodelovanje deležnikov bo omogočalo razvoj družbe brez 
odpadkov. Ljubljana bo svetovno prepoznana kot zgleden primer ohranjenosti 
življenjskega prostora – za dobrobit ljudi, živali in rastlin. Izoblikovala bo ekosistem, v 
katerem bosta ustvarjalnost in inovativnost gonilni sili povezovanja in soustvarjanja 
deležnikov v smeri sistemskih rešitev, ki bodo sočasno naslavljale ekonomske, 
družbene in okoljske izzive.

Krožna Ljubljana = ekosistem za kakovostno bivanje



Strategija prehoda v krožno gospodarstvo
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Strategija KG – 2021→2027

• Občinski prostorski načrt MOL
• Program varstva okolja MOL za obdobje 2021–2027
• Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva MOL za obdobje 2021–

2027
• Strategija razvoja urbanih gozdov mesta Ljubljana 2020–2045
• Lokalni energetski koncept MOL
• Strategija razvoja kulture MOL 2020–2023, z usmeritvami do leta 2027
• Strategija razvoja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija 2021–

2027
• Celostna prometna strategija LUR
• Razvojna strategija dejavnosti pri ravnanju z odpadki v MOL za obdobje 

2014–2035 (Zero Waste strategija)
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Strategija KG – 2021→2027
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Štiri prednostna področja, ki se med seboj 
povezujejo in dopolnjujejo:
- plastika (za enkratno uporabo) – krožne 
rešitve za zmanjševanje uporabe plastične 
embalaže (za enkratno uporabo) in plastičnih 
izdelkov;
- zavržena hrana – preprečevanje nastajanja 
zavržene hrane in uporaba odpadne hrane kot 
dragocenega vira; 
- tekstil – zmanjševanje količin odpadnega 
tekstila in spodbujanje ponovne uporabe 
oblačil in
- elektronska in električna oprema –
povečevanje souporabe in ponovne uporabe 
električne in elektronske opreme.



Strategija KG
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https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/varstvo-okolja/krozno-gospodarstvo-v-
mol/

Mladi (2019) – javni prevoz, izobraževalni sistem, hrana, nakupovanje

Odločevalci (2020, 2022) - največja prepoznana ovira je “informacija in znanje” 

Strateški cilj + operativni cilj(i)

Odprt dokument!

Načrtovanje → Raba/souporaba → Ponovna uporaba/predelava → Ločeno zbiranje 

Zelena javna naročila

Mestni inkubator, Tehnološki park Ljubljana, heckatloni …

Center ROG

Palača Cukrarna

https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/varstvo-okolja/krozno-gospodarstvo-v-mol/


Hvala za pozornost.

Kontakt: zala.strojin-bozic@ljubljana.si
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