
 
 
 
  

 
Ljubljana, 20.5.2016 

 

Poziv za pridružitev Ljubljane evropskim mestom brez pesticidov 
 
Spoštovani g. župan Zoran Jankovid! 

Ljubljana se letos ponaša z nazivom zelene prestolnice Evrope. To je čudovit dosežek in obenem zaveza, da 
mesto naredi čim več v smeri trajnostnega razvoja ter zagotavljanja višje kakovosti življenja svojim prebivalcem s 
pomočjo boljšega varovanja okolja in narave.  

Ker ne dvomimo, da je opisano naš skupni cilj, vas želimo opozoriti na vseevropsko pobudo za mesta brez 
pesticidov (http://www.pesticide-free-towns.info/). Vrsta evropskih mest je že opustila uporabo kemičnih 
pesticidov na javnih površinah – v parkih, ob cestah in poteh, in podobno. S tem ta mesta pomembno prispevajo 
k zmanjšanju zdravstvenih tveganj za uporabnike in vzdrževalce teh površin, še zlasti pa za otroke, ki so najbolj 
občutljiva skupina. Med najpogosteje uporabljanimi pesticidi na javnih površinah je npr. roundup z učinkovino 
glifosat, ki buri duhove zaradi ugotovljenega suma karcinogenosti s strani Svetovne zdravstvene organizacije. 

V imenu Mreže šolskih ekovrtov ter Mreže Plan B za Slovenijo vas pozivamo, da se pobudi mest brez pesticidov 
priključi tudi Ljubljana. Letošnje leto je brez dvoma kot nalašč za to! 

Ljubljana je že na dobri poti. Sedanji odlok o vrtičkarstvu na mestnih zemljiščih na slednjih že prepoveduje rabo 
kemičnih pesticidov in sintetičnih gnojil in dovoljuje le snovi, ki se uporabljajo v ekološkem kmetijstvu. 

Seveda pa »Ljubljana brez pesticidov« prinaša določene izzive. Kako se jih uspešno lotiti? Nekatere odgovore na 
to bo možno dobiti na evropskem spletnem seminarju (webinarju), ki ga 30. maja 2016 – v času evropskega 
Zelenega tedna – organizira Pesticide Action Network (PAN Europe). Na njem bo svoje izkušnje predstavilo zlasti 
mesto Ghent. (Član PAN v Sloveniji je Inštitut za trajnostni razvoj.) 

Predlagamo, da Ljubljana omogoči sodelovanje na webinarju, da bi lahko spoznali tovrstne izkušnje in izzive 
drugih mest. Informacije bomo posredovali vašima Oddelkoma za okolje in za gospodarske dejavnosti in promet. 

»TRIKRAT ZELENO – brez pesticidov«: dejavnosti ITR in Mreže šolskih ekovrtov v podporo pobudi 

 V podporo naši pobudi bomo od 24. maja do 2. junija v Ljubljani izvedli tri akcije z motom »TRIKRAT ZELENO – 
brez pesticidov«, ki jih izvajamo v okviru treh zelenih projektov :  

Prvi ZELENI projekt je Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016! 
Drugi ZELENI projekt je evropski Zeleni teden (Green Week) konec maja/začetek junija letos! 
Tretji ZELENI projekt pa so dejavnosti naše Mreže šolskih ekovrtov, ki šteje 120 šol in vrtcev! 

Akcije bomo izvajali skupaj s šolskimi ekovrtnarji na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah. 

24. maja 2016 – na EVROPSKI DAN PARKOV – bomo med 9. in 11:30 uro skupaj z učenci in dijaki ljubljanskih OŠ 
in SŠ urejali naš urbani ekovrtiček pri Dijaškem domu Tabor. Po akciji bomo pripravili konferenco za medije in 
predstavili pobudo za Ljubljano brez pesticidov, ter pobudo vladi za uvedbo takse na kemične pesticide. 

V prvem tednu junija (Zeleni teden EU) bomo dvema ljubljanskima šolama strokovno pomagali pri akciji na 
njihovih šolskih ekovrtovih in opozarjali na nevarnosti rabe pesticidov za zdravje otrok in mladih. 

 

Upamo, da bo si bo Ljubljana s priključitvijo evropskim mestom brez pesticidov pripela še eno dragoceno 
zeleno zvezdico. Z veseljem bomo po svojih močeh pomagali pri tem! 

Z lepimi pozdravi, 

dr. Anamarija Slabe, direktorica ITR 

Izvedbo dejavnosti podpira Global Greengrants Fund  
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