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Dobimo se v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016 
   
Ljubljana leto začenja s posebnim poslanstvom, saj je nosilka naziva Zelena prestolnica Evrope 2016. V 
zadnjem desetletju je Ljubljana postala bolj prijazna meščanom in priljubljena pri obiskovalcih, kar 
potrjujejo statistike o rekordnem obisku v letu 2015, ko smo se približali 1.200.000 nočitvam (Vir: TIC 
statistika) – v primerjavi z letom 2005 (565.649, vir: SURS) se je število nočitev več kot le podvojilo.  
 
 
Ljubljana se je opazno preoblikovala v mesto za užitek, čemur je botrovala tudi sprememba prometnega 
režima v centru in povečanje površin za pešce za 620 odstotkov v zgolj petih letih. Restavracije in lokali v 
mestnem jedru so na ulicah, ki so bile prej namenjene prometu, postavili gostinske vrtove, kjer gostom 
postrežejo v osrčju romantičnega mesta. Poleg tega Ljubljana z urejenimi zelenimi površinami, nabrežji 
Ljubljanice, javnimi pitniki, izposojo koles in mnogimi drugimi okoljevarstvenimi ukrepi omogoča bolj 
zdravo in prijetno bivanje meščanom in obiskovalcem.  
 
Ljubljano kot dobitnico naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 aktivno promoviramo na nastopih doma in 
v tujini, odkar nas je Evropska komisija junija 2014 obvestila o imenovanju. Letos bomo še posebej 
izpostavili zeleno obarvana vodstva, ki bodo poleg znamenitosti obiskovalcem razkazala zelene točke 
mesta in jih s kolesi popeljala v okolico Ljubljane. Posebno doživetje mesta predstavlja voden ogled s 
segwayem ali pogled z druge perspektive med vožnjo po Ljubljanici s supom ali kajakom. Z letošnjim 
letom bomo obiskovalcem ponudili še čebelarsko krožno učno pot, saj čebelarstvo že od nekdaj 
predstavlja del slovenske kulture in tradicije, razvijamo pa tudi izlete po Osrednjeslovenski regiji z zeleno 
noto.  
 
Poleg naštetih novosti pa smo za letošnje leto zasnovali tudi posebna mesečna vodenja. Ob 
znamenitostih bo poudarek na zelenih kotičkih mesta, parku Tivoli, Botaničnem vrtu in posebnostih, 
tematsko povezanih z 12 kazalci, na podlagi katerih je Ljubljana osvojila prestižno lovoriko. Vodstva bomo 
izvajali vsako tretjo soboto v mesecu ob 10. uri, datumi vseh vodenj so objavljeni na spletni strani 
http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/80511/detail.html  
 
Letos bomo nadaljevali tudi z zelenimi projekti, ki smo jih pričeli v preteklem letu:  

- z zasaditvijo bele vrtnice Ljubljana, s čimer bomo ozaljšali parke in druge javne površine, 
- z ocvetličenjem mesta s 182 cvetličnimi koriti, 
- s certificiranjem hotelov po mednarodnih kriterijih Travelife, 
- z uvajanjem Zelenih nabavnih verig – implementacijo zelenih lokalnih zajtrkov na destinaciji in 

spodbujanje lokalnih gostincev k nabavi pridelkov od lokalnih kmetov, 
- z nadgradnjo indikatorjev ETIS (sistem evropskih indikatorjev za trajnostne destinacije, ki ga je 

razvila Evropska komisija). 

 
Vabimo vas, da spremljate novosti in zelene vsebine, o katerih redno obveščamo v mesečnih Pismih iz 
Ljubljane in preko družbenih omrežij. Zeleno popotovanje Ljubljane pa lahko spremljate tudi na uradni 
spletni strani Ljubljana. Zate. 

http://www.visitljubljana.com/si/ogledi-izleti/80511/detail.html
http://zelenaljubljana.si/
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