Sporočilo za javnost

Uspešen CIVITAS Forum
Ljubljana se je dokazala kot prijazna gostiteljica in požela navdušenje obiskovalcev 13.
CIVITAS Foruma, najpomembnejše evropske konference na področju trajnostne mobilnosti v
mestih, ki je pri nas potekala med 7. in 9. oktobrom 2015.
Uspešno zaključen forum je z nosilno temo »Mesto si delimo« združeval rekordno število
udeležencev, okoli 560 ljudi iz 48 držav, med njimi politične predstavnike številnih evropskih mest,
sodelavce mestnih uprav in organizacij, strokovnjake in zainteresirane posameznike, ki se ukvarjajo
predvsem z mobilnostjo, urejanjem prostora, znanostmi o okolju in drugimi vidiki ustvarjanja bolj
prijaznih mest, dostopnih za vse, pa tudi inovatorje in ponudnike zanimivih izdelkov s področja
trajnostne mobilnosti.
Dogodek so posebej zaznamovali visoki gostje iz tujine in Slovenije, med njimi predsednik slovenske
vlade dr. Miro Cerar, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za delovna mesta, rast, investicije
in konkurenčnost, Jyrki Katainen, podpredsednik Evropske komisije za energetsko unijo Maroš
Šefčovič, evropska komisarka za promet Violeta Bulc, minister za mobilnost Regije Brusselj –
glavno mesto Pascal Smet ter slovenski minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in minister za
javno upravo Boris Koprivnikar.

Od leve proti desni: Peter Gašperšič, Pascal Smet, Zoran Janković, Miro Cerar, Jyrki
Katainen, Violeta Bulc, Maroš Šefčovič. Foto: N. Rovan, vir: MOL.

Vsi navedeni so se strinjali v enem: da je Ljubljana lahko ponosna, ker je v tako kratkem času izvedla
številne ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja ter da so njena prizadevanja, ki odmevajo ne samo
po Evropi, ampak tudi širše po svetu, lahko vzor številnim drugim mestom.
Gostitelju, županu Zoranu Jankoviću, in organizacijski ekipi so čestitali za odlično izvedeno
konferenco, ki je vzbudila veliko zanimanja in postregla z dobrimi praksami s področja trajnostne
mobilnosti ter urejanja javnega prostora. Pohvalili so kakovostno izmenjavo informacij, mnenj in
primerov uspešne izvedbe tovrstnih ukrepov, ki pripomorejo k nadaljnjemu oblikovanju in uvedbi
inovativnih, pametnih ter vzdržnih mobilnostnih rešitev.
»Tudi sam izražam ponos ob zaključku te izjemne konference, ki je v najlepše mesto na svetu
privabila kar trikrat več udeležencev kot dosedanji CIVITAS forumi. Posebej izpostavljam pomen
solidarnosti, ki se kaže prav v skupnih prizadevanjih za še bolj 'zeleno' prihodnost tudi naslednjih
generacij, ob tem pa skrbimo tudi za visoko kakovost življenja sedanje generacije. Kajti če lahko tako
na enem mestu predstavimo najboljše projekte in se učimo drug od drugih, smo vsi lahko še boljši in
naši meščani bolj zadovoljni,« je povzel župan Zoran Janković, ki verjame, da bo vsem obiskovalcem
Ljubljana ostala v lepem spominu. »Prepričan sem, da se bodo vanjo še vrnili tudi v prostem času in
ljubljanska vrata jim bodo vedno odprta,« je še dodal in obljubil, da bo Ljubljana še naprej sledila
trajnostni viziji, zaradi katere je tudi prejela prestižni naziv zelena prestolnica Evrope 2016 in kar
dvakrat nagrado evropski teden mobilnosti.
Osrednje prizorišče konference je bil Cankarjev
dom, sodelujoči pa so prek terenskih ogledov in
drugih spremljajočih dogodkov spoznali
Ljubljano tudi bolj poglobljeno, predvsem njene
številne
trajnostno
naravnane
novosti.
Arhitekturno bogato mesto so si pod vodstvom
podžupana prof. Janeza Koželja ogledali s
kolesi, »pešci« so si ogledali preurejeno mestno
središče in obiskali znamenitosti iz časa Emone,
sodelavci Ljubljanskega potniškega prometa pa
so na študijskem ogledu predstavili okolju in
družbi prijazne tehnologije ter storitve javnega
prevoza.
CIVITAS Forum je mreža mest, ki si
prizadevajo za razvoj trajnostne mobilnosti v
mestih in deluje od leta 2003. Vanjo je
vključenih že več kot 200 evropskih mest –
tistih, ki so sodelovala v projektih, ki jih je
sofinancirala Evropska komisija v pobudi
CIVITAS, in tistih, ki pri uveljavljanju
trajnostne mobilnosti sledijo smernicam in
politikam, ki jih promovira pobuda CIVITAS.

Ljubljana je bila vključena v dva projekta
pobude CIVITAS (ELAN in MOBILIS) in v njunem okviru izvedla 24 ukrepov, ki so pripomogli k
razvoju trajnostne mobilnosti in spremembi potovalnih navad v Ljubljani.

