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Vdihni Ljubljano – več kot 40 let 

meritev onesnaženosti zraka v mestu 

SO2 – zgodba o uspehu 
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Letna koncentracija SO2 v Ljubljani  1968-2011 v µg/m3 
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2006 47 155 29 70 

2007 46 150 28 67 

2008 36 101 29 71 

2009 30 112 31 59 

2010 43 74 35 63 

2011 63 94 31 55 



Program varstva okolja za MOL 

za obdobje od 2007 do 2013 

VIZIJA 

Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 



Lokalni energetski koncept MOL 

Učinki akcijskega 

načrta 

 Skupna raba končne energije 

se bo zmanjšala za 16 % 

  Delež OVE bo znašal 21 % 

Emisije CO2 bodo manjše za 

okoli 30 %  



Ukrepi iz LEK 

-  Razširitev omrežij daljinskega ogrevanja ter zemeljskega 

plina 

-  Priključitev 10.000 individualnih kurišč na plinovodno 

omrežje 

-  Priključitev 1.000 individualnih kurišč na daljinsko ogrevanje 

-  Priključitev 19 skupnih kotlovnic na sistem oskrbe z 

zemeljskim plinom 

-  Plinsko-parna enota v TE-TOL 

-  Uvajanje OVE 

 



Prometna politika MOL – mobilnostna 

strategija 

   

avto avtobus kolo, peš 

2011 67,6 % 12,7 % 19,7 % 

2015 55 % 20 % 25 % 

2020 34 % 32 % 34 % 



“Ljubljana, pametno mesto” – študija Trajnostna 

mestna infrastruktura – pogled do leta 2050 

S tem izkazujemo pripravljenost prepoznati prihodnje izzive in jih 

nasloviti že danes, čeprav morda ne bomo nosili odgovornosti za soočanje 

z njimi. 

 

Študija predstavlja vizijo trajnostnega razvoja Ljubljane do leta 2050   

 Obravnavana sta dva scenarija: 

 

– Ciljni scenarij (izpolnjevanje že sprejetih ciljev in zakonodajnih 

obveznosti) – najmanj 50% znižanje izpustov CO2 

 

– Scenarij trajnostne odličnosti – najmanj 80% znižanje izpustov CO2 

 



Izvedeni ukrepi za izboljšanje 

stanja zraka v Ljubljani 



Ekološka cona – mestno središče zaprto za 

motoriziran promet 



Ekološka cona – mestno središče zaprto za 

motoriziran promet 



Preureditev nabrežij z izgradnjo novih mostov 

Mesarski most 

Most na špici 



Mestno kolo “Bicike(LJ)” 

Mesarski most 

Most na špici 



Parkirišče na Kongresnem trgu preuredili v peš 

cono in prireditveni prostor 

Mesarski most 

Most na špici 

http://www.google.si/imgres?start=195&hl=sl&sa=X&biw=1028&bih=811&addh=36&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=bu0BmI01KZTK1M:&imgrefurl=http://members.virtualtourist.com/m/p/m/b346e/&docid=RIZ8MFE38QOZgM&imgurl=http://cache.virtualtourist.com/4/1202520-Kongresni_trg_Ljubljana.jpg&w=658&h=492&ei=sQdjULKMNoOEtQak-oGwBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=721&vpy=465&dur=2797&hovh=194&hovw=260&tx=178&ty=100&sig=114432378246662779304&page=10&tbnh=147&tbnw=197&ndsp=20&ved=1t:429,r:15,s:195,i:54


Vzpostavili smo notranji cestni obroč 

Mesarski most 

Most na špici 



Uvedli smo enotno mestno kartico 

Urbana, ki omogoča lažjo, hitrejšo 

in bolj fleksibilno uporabo javnega 

prometa. 



Uvajamo okolju prijazne načine prevoza 

   Bicike(lj) 

Avtobusi na metan 

Električno vozilo Kavalir 



-  Na avtobusnih postajališčih postavili prikazovalnike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Uvedli smo brezplačno aktivnost “prevoz na klic” 

-  Uporabniki LPP načrtujejo poti na spletni aplikaciji Google Transit 

-  Spletni portal “Gremo na pot” 

-  Informacije na info točkah – MOB-i-LNICE 

-  Prednost avtobusov v križiščih 

-  Avtobusne linije v primestne občine 

   Bicike(lj) 

Avtobusi na metan 



V zadnjih dveh letih 

smo uredili 4 nove 

parke: 

- Severni park  

- Zelena jama  

- Šmartinski park  

- Gradaščica/Pod   

Barjanskim mostom  

 

in s tem pridobili 

145.570 m2 novih 

parkovnih površin. 



Hvala za pozornost! 

natasa.jazbinsek-sersen@ljubljana.si 


