Sporočilo za medije

Za lepšo in še bolj zeleno Ljubljano
Ljubljana, 25. marec 2015 – V Ljubljani tudi letos med 22. marcem, svetovnim dnevom
voda, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje, poteka tradicionalna spomladanska
čistilna akcija Za lepšo Ljubljano. Letošnja akcija bo posebna tudi zato, ker bomo v
znamenju naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 poskrbeli za dodatno ozelenitev
mesta.
Sodelavci mestne uprave, javnih podjetij in zavodov Mestne občine Ljubljana smo doslej
prav vsako leto na čistilnih akcijah poskrbeli za še lepše mesto in tako bomo prizadevanja
nadaljevali tudi letos. Posebno pozornost bomo tokrat prav tako namenili dragoceni vodi in
ozelenitvi mesta. Pripravljamo namreč dva velika projketa – projekt VODA in veliko skupno
akcijo sajenja dreves!
22. marec, svetovni dan vode
Akcija Za lepšo Ljubljano 2015 se je tradicionalno začela na svetovni dan voda. Letošnja
tema »Voda in trajnostni razvoj« izpostavlja vpliv vode na trajnostno in varno prihodnost
vseh nas, kot tudi na trajnostni razvoj celotne družbe. Na sporočilnost svetovnega dneva
voda se navezuje tudi projekt VODA, ki nastaja v sodelovanju Mestne občine Ljubljana,
Muzej in galerije mesta Ljubljane ter JP Vodovod-Kanalizacija. Ta bo z razstavo in
številnimi spremljevalnimi dogodki in aktivnostmi predstavil element vode skozi preteklost,
sedanjost in prihodnost. Uvodne aktivnosti se bodo začele z odprtjem osrednje razstave
konec junija v Mestnem muzeju Ljubljana, nato pa se bodo nadaljevale vse do leta 2016, ko
bo Ljubljana Zelena prestolnica Evrope.
Tradicionalno sporočilo JP Vodovod-Kanalizacija se glasi: »Voda je naša skupna
odgovornost«. S tem se podjetje zavezuje k odgovornemu ravnanju do okolja in k temu
spodbuja celotno javnost, vključno z najmlajšimi. Tako v pomladnem obdobju v ljubljanskih
vrtcih in šolah pripravljajo še več Cevkovih delavnic, vrtce pa bodo opremili s Cevkovimi
metri. Za meščanke in meščane organizirajo aktivnosti – vodene oglede vodarne Kleče in
Centralne čistilne naprave Ljubljana – s prihodom pomladi pa odpirajo še ljubljanske pitnike.
V Ljubljani je 22 pitnikov, najbližjega lahko poiščete z aplikacijo Tap Water Ljubljana
ali na spletnem mestu http://www.primavoda.si/voda-v-ljubljani#pitniki.
22. marca so v JP Vodvod-Kanalizacija v Hiši vode v Minicityju pripravili praznovanje
Svetovnega dneva voda, kjer so otroci cel dan razmišljali o vodi, izvajali poskuse z vodo, se
zabavali v družbi Cevka in z reparjem RokomTrkajem ustvarjali Veliko pesem o vodi.

Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016
Ljubljana je junija lani v Kopenhagnu prejela laskavi naziv Zelena prestolnica Evrope
2016, saj smo po mnenju strokovne komisije v najkrajšem času naredili največ
sprememb za trajnostni razvoj mesta in uspešno združujemo dvoje: ohranjamo zeleno
identiteto mesta in izvajamo trajnostno naravnane projekte za izboljšanje kakovosti
življenja v mestu. Priznanje Evropske komisije ni le potrditev našega dosedanjega dela,
ampak daje tudi nov zagon in nove izzive.
Tradicionalna akcija Za lepšo Ljubljano je ena od priložnosti, da sodelavci Mestne uprave ter
javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL, aktivno prispevamo k še lepši in
bolj zeleni Ljubljani. Letošnja akcija bo zato tudi v znamenju naziva Zelena prestolnica
Evrope 2016 – v tem okviru bomo letos in prihodnje leto zasadili kar 12.089 dreves,
kolikor je sodelavcev v veliki mestni družini.
Akcij sajenja bo več, prva bo potekala v soboto, 11. aprila 2015. Podrobnosti o dogodku
bomo razkrili kmalu.
Čistilna akcija Za lepšo Ljubljano 2015
JP Snaga bo do 22. aprila zagotovljala stalno dežurno ekipo, ki bo delovala na poziv
udeležencev čistilnih akcij osebno ali po telefonu. Na voljo bo 8 tisoč plastičnih vrečk in 8
tisoč rokavic za enkratno uporabo, ki jih bodo nosilci čistilnih akcij lahko prevzeli na sedežu
JP Snaga ob delavnikih med 8. in 14. uro. Organizatorje akcij prosimo, da se o prevzemu
predhodno dogovorijo na telefonskih številkah 01 477 96 32 in 051 373 427 ali na enaslovu stojan.blatnik@snaga.si. Zaradi načrtovanja odvoza zbranih odpadkov je čistilne
akcije treba prijaviti teden dni v naprej, ob odvozu odpadkov pa je obvezna prisotnost
kontaktne osebe organizatorja čistilne akcije.
Na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL bodo vzporedno z akcijo
izvajali redne programe vzdrževanja, predvsem pa okrepili čiščenje in urejanje mesta in
njegovih zelenih površin ter odpravljali poškodbe po zimski službi.
Služba za lokalno samoupravo MU MOL bo na sedežih četrtnih skupnosti poskrbela za
razdeljevanje vrečk in rokavic društvom in organiziranim skupinam, ki bodo pripravile
čistilne akcije.
Javni zavod Turizem Ljubljana koordinira čistilne akcije turističnih društev na območju
Mestne občine Ljubljana in tudi letos bodo v akciji sodelovala vsa aktivna turistična društva
v Ljubljani. Načrtovanih je približno 100 čistilnih akcij.
V soboto, 18. aprila 2015, Turizem Ljubljana v sodelovanju z Društvom za podvodne
aktivnosti Vivera pripravlja osrednji dogodek – tradicionalno čiščenje Ljubljanice, ki je
ob ekološkem poslanstvu postalo priljubljena turistična prireditev. V akciji bodo sodelovali
potapljači, člani društva in člani drugih potapljaških društev Slovenske potapljaške zveze ter
člani drugih društev – okoljevarstveniki, ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci … Na bregovih
Ljubljanice v središču mesta bo potekal kulturni program, v zahvalo za skrb za čisto okolje
pa bodo mimoidočim delili cvetice.
Čistilne akcije so prijetna in zdrava oblika druženja, obenem pa dvigujejo zavest o ravnanju z
odpadki ter spodbujajo pozitiven odnos do okolja.
Pridružite se akciji »Za lepšo Ljubljano«!

