sporočilo za medije

September, mesec trajnostne mobilnosti v Zeleni prestolnici Evrope
Ljubljana, 1. september 2016 – Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016, je vstopila v
deveti mesec zelenega leta, ki je tematsko posvečen trajnostni mobilnosti in skrbi za
kakovost zraka. V informacijski točki Točka.Zate. pred Mestno hišo in na različnih
lokacijah po Ljubljani bo potekal pester brezplačni program, aktivnosti pripravljajo
tudi v Četrtnih skupnostih Bežigrad in Trnovo, ki sta v tem mesecu zeleni
ambasadorki.
V Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016, smo po mnenju Evropske komisije naredili
največ sprememb v kakovosti življenja v najkrajšem času. Že leta 2007 smo z oblikovanjem
Vizije Ljubljana 2025 stopili na pot trajnostnega razvoja mesta, v okviru katerega sledimo
zastavljenim ciljem – zagotoviti kakovostno življenje vsem našim meščankam in meščanom
v zelenem, varnem, čistem in urejenem mestu.
Naziv ima za Ljubljano velik pomen, saj nas uvršča na evropski in svetovni zemljevid
trajnostnih mest, hkrati pa smo edino mesto v osrednji in jugovzhodni Evropi, ki je prejelo ta
prestižni naziv.
September v Ljubljani je že tradicionalno v znamenju Evropskega tedna mobilnosti,
najbolj razširjene kampanje za spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestih, v kateri aktivno
sodelujemo že 15. leto zapored, za izvedbo in spodbujanje ukrepov na tem področju pa je
Ljubljana kot edino mesto kar dvakrat prejela nagrado evropski teden mobilnosti.
Kampanjo bomo letos še razširili in nadgradili, saj bodo aktivnosti potekale cel mesec in
bodo podkrepljene s številnimi trajnimi zelenimi ukrepi. Med njimi so odprtje prenovljenih
javnih prostorov, prometne izboljšave, namenjene predvsem pešcem in kolesarjem, širitev
sistema Bicikelj in odprtje Koloparka, nova kolesarska stojala na končnih postajah LPP,
Kolesarski letopis 2014–2015 in postavitev novih polnilnic za električna vozila.
Z aktivnostmi, ki jih pripravljamo, meščanke in meščane vabimo tudi k premisleku o
individualnem zelenem udejstvovanju za skupno zeleno prihodnost. To pomeni, da vsak sam
pri sebi premisli, kako lahko potuje bolj premišljeno, bolj zdravo in z manj negativnimi
vplivi na okolje in družbo. To je namreč ključna tema letošnjega Evropskega tedna
mobilnosti, ki poteka pod sloganom »pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost«.
Točka.Zate.
Septembrski program, ki bo potekal v Točki.Zate. in na različnih lokacijah po Ljubljani, bo
pester in poučen.
Ljubljanski potniški promet vabi, da se zapeljete z električnim vlakcem Urbanom, ki bo ves
mesec brezplačno vozil na Ljubljanski grad, z avtobusom zaokrožite po mestu in si ob
spremstvu vodnika Turizma Ljubljana ogledate nekatere znamenitosti ter spoznate novo
storitev LPP: Prevoz na klic z novimi električnimi vozili EURBAN. Na dan brez avtomobila,
22. septembra, bo vožnja z mestnimi avtobusi brezplačna. Vsako soboto in nedeljo pa se
lahko odpravite na trajnostne izlete s Planinskim ali Kolesarskim društvom LPP. S
Turizmom Ljubljana lahko pretečete mesto ali prekolesarite tematske poti –

Plečnikovo, Obvodno, Gozdno in pot po PST. Pred Mestno hišo se boste lahko naučili
popraviti svoje kolo ali pa ga prepustili strokovnjaku – brezplačno.
V Točki.Zate. bodo potekale številne tematske delavnice za otroke, ki si bodo lahko
izmenjali igrače in ustvarjali, gledališke predstave, razstave, igre, predavanja, okrogle mize,
glasbeni in plesni nastopi ter različne predstavitve. Zabavno bo tudi v vrtcih in šolah, več
tisoč otrok pa bo ob začetku ETM spet zaplesalo na Kongresnem trgu na prireditvi Diham
ples. Obetajo se še kolesarske ture in spoznavanje mesta skozi tematsko fotoorientacijo,
prikaz okolju prijaznih vozil in zanimivih prevoznih sredstev, preizkusili pa se boste lahko
tudi v Ovirantlonu, poligonu z ovirami. Posvetili se bomo športnim dejavnostim, aktivnemu
življenjskemu slogu in zdravi mobilnosti, namenili pozornost znanosti za mlade in mlade po
srcu. Dotaknili se bomo tudi tem, kot so prometna varnost, kultura v prometu in varčna
vožnja, se posvetili spoznavanju narave in okusili njene darove.
Dogodki bodo namenjeni vsem generacijam, konec septembra, ko bo v Ljubljani potekal tudi
Festival za tretje življenjsko obdobje, pa pripravljamo posebne delavnice in preizkušnje za
starejše meščane, ki bodo med drugim lahko podrobneje spoznali tudi Informacijsko točko za
starejše in za osebe z oviranostmi 65+ na Mačkovi 1.
Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki obvladate pametne mobilne telefone, aplikacije in
druge napredne informacijsko-tehnološke naprave, s poudarkom na temah, ki zadevajo
trajnostno načrtovanje poti in kakovost zraka. Seznanili se boste lahko tudi z dvema
evropskima projektoma, ClairCity in SocialCar, pri katerih sodeluje Ljubljana in ki
prispevata k boljši kakovosti življenja.
V sodelovanju s Heinekenom pa pripravljamo promocijsko kampanjo, ki izpostavlja
kolesarjenje kot vsakodnevno obliko mobilnosti za odkrivanje mesta, odhod na delo ali v
šolo ter po opravkih. Čeprav je kolesarjenje zaradi številnih prednosti že samo po sebi
nagrada, bo v kampanji spodbuda še večja: sami boste lahko z obračanjem pedal prispevali k
novi kolesarski infrastrukturi v Ljubljani.
Točka.Zate. je odprta vsak dan od 10. do 20. ure.
Program in podrobnejše informacije o posameznih dogodkih lahko spremljate v napovedniku
na spletni strani www.zelenaljubljana.si ali pri informacijski točki Točka. Zate. pred Mestno
hišo.

Četrtne skupnosti – ambasadorke Zelene prestolnice Evrope 2016
V program zelene prestolnice so aktivno vpete tudi ljubljanske četrtne skupnosti, saj bo do
konca leta vsaka izmed njih po tri tedne zelena ambasadorka. Trenutna ambasadorka je
Četrtna skupnost Bežigrad, ki bo 18. septembra štafeto predala Četrtni skupnosti Trnovo.
Obe četrtni skupnosti pripravljata aktivnosti v Točki.Zate. ter številne druge dogodke.
V četrtek, 22. septembra, na dan brez avtomobila, pa bodo v zelenem programu sodelovale
vse ljubljanske četrtne skupnosti. Ta dan bomo namreč skušali odgovoriti na vprašanje,
čemu, namesto avtomobilov, lahko namenimo dragoceni javni prostor. Zato bomo v vseh 17
četrtnih skupnostih omejili motorni promet na eni od tamkajšnjih cest in na tem prostoru
izvedli raznolik program.

Vabimo vas, da program, aktivnosti in dogodke zelenega leta spremljate na interaktivni
spletni strani www.zelenaljubljana.si.

