Sporočilo za javnost

Zeleni evropski teden v Ljubljani
Ljubljana, 30. maj 2016 - V Ljubljani, letošnji Zeleni prestolnici Evrope, se je 30. maja 2016
začel Zeleni evropski teden »Ljubljana.Po meri mladih.«, vsakoletno srečanje, ki poteka pod
okriljem Evropske komisije.

Zeleni evropski teden sta na Špici odprla župan Zoran Janković in generalni direktor za okolje
Evropske komisije Daniel Calleja Crespo.
Župan Zoran Janković je povedal, da bi se morala vsa mesta ravnati po trajnostnih načelih razvoja,
ki jih izpostavlja naziv zelena prestolnica Evrope in dodal, da ga veseli, da tudi v Avstraliji,
Združenih državah Amerike in v Aziji prepoznavajo pomen trajnostnega razvoja mest in da tudi tam
vpeljujejo naziv zelena prestolnica.

Župan je ob tej priložnosti znova poudaril pomen solidarnosti do soljudi in do prihodnjih generacij,
da jim bomo zapustili naravo vsaj tako ohranjeno, kot jo imamo mi. Kar 75% prebivalcev namreč
živi v mestih, zato je nujno ravnati v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Evropsko komisijo pa je
župan pozval, naj še bolj podpre širjenje zelenih prestolnic po celotni Evropi.

Generalni direktor za okolje Evropske komisije Daniel Calleja Crespo je izpostavil pomen
začetka Zelenega evropskega tedna v Ljubljani, letošnji Zeleni prestolnici Evrope. Izpostavil je, da
smo lahko ponosni na Ljubljano, ki je dosegla največ trajnostnih sprememb v najkrajšem času in zato
prejela ta laskavi naziv. »Tudi mi smo ponosni na Ljubljano in na njen naziv Zelena prestolnica
Evrope 2016.« Za najpomembnejši dosežek je označil spreminjanje naravnanosti meščanov v skladu
z nazivom Zelena prestolnica Evrope in z evropskimi politikami, da so bolj odgovorni in prijazni
okolju, in da v vse to aktivno vključujemo tudi otroke. »Danes je dan odgovornosti, danes je dan za
deljenje izkušenj. Vi ste ambasadorji in vaša naloga je, da delite svoje znanje«, je povedal Daniel
Calleja Crespo in govor zaključil v slovenščini: »Čestitam Ljubljana!«

Učenci OŠ Poljane so generalnemu direktorju predali »sporočilo v steklenici«, v katerem so izrazili
svoje želje po ohranitvi našega okolja in narave, da bo naš planet še naprej lep in prijazen. Calleja
Crespo bo sporočila otrok v steklenici Muzejske vode prenesel v Bruselj.(foto vse: Doris Kordić)
Ob tej priložnosti je potekala tudi predstavitev pilotnega projekta Livada, ki ga v okviru
mednarodnega projekta Green Surge vodi Zavod Bob in katerega namen je zasnovati mestno zeleno
površino za kreativno preživljanje časa mladih in tako izboljšati kakovost lokalnega okolja ter
dosegati različne okoljske in družbeno-ekonomske učinke razvoja.
Evropski zeleni teden
Do leta 2015 so pomembnejši dogodki Zelenega evropskega tedna tradicionalno potekali v Bruslju,
letos pa se je Evropska komisija odločila, da odprtje umesti v Ljubljano, letošnjo Zeleno prestolnico
Evrope.
Poleg uradnega odprtja se bodo v Ljubljani v tem tednu zvrstili še številni dogodki: med drugim bo
na dan odprtja popoldne potekala akcija »100 supov po Ljubljanici«. Suparji bodo opremljeni z
razgradljivimi vrečkami in rokavicami, tako da bodo supanje po reki združili s čiščenjem nabrežja
Ljubljanice. V torek, 31. maja, bodo v Mestnem muzeju Ljubljana odprli razstavo svetovno
priznanega fotografa Sebastiaa Salgada Geneza, v sredo, 1. junija, pa se bo na Ljubljanskem gradu
začel Evropski forum za urbano gozdarstvo (EFUF) »Urbani gozdovi za prilagodljiva mesta«.
V Zelenem evropskem tednu sodeluje tudi Živalski vrt Ljubljana, kjer bodo ta teden poudarjali
pomen sobivanja ljudi z naravo, spoštljivega odnosa in ljubezni do narave ter živali. S tem bodo
prispevali k ohranitvi podeželja in narave za prihodnje generacije.
Osrednja tema Zelenega tedna je sicer vlaganje v zeleno prihodnost, cilj dogodkov, ki potekajo po
celotni Evropi, pa je prispevati k razpravi o tem, kako doseči pametno, trajnostno in vključujočo rast
v Evropi.

