Sporočilo za medije

Zelena prestolnica Evrope 2018
V Ljubljani je bila 22. junija 2016 izbrana Zelena prestolnica Evrope 2018. Ob tem je ves dan potekal
pester spremljevalni program, med drugim okrogla miza »Zelena mesta – izzivi in izkušnje« ter
predstavitev električnega car sharing sistema model Avant2Go.
Na okrogli mizi »Zelena mesta – izzivi in izkušnje«, ki je potekala v Mestnem muzeju Ljubljana, so svoje
izkušnje o nazivu Zelena prestolnica Evrope izmenjali Tjaša Ficko, podžupanja Mestne občine Ljubljana vodja
projekta Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016, Rudolf Jelinek, podžupan Essna, Zelene prestolnice
Evrope 2017, ter Michael Pollmann, sekretar za okolje in energijo dežele Hamburg, mesta Hamburg, Zelene
prestolnice Evrope 2011.
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Podžupanja Tjaša Ficko je uvodoma izpostavila, da je Ljubljana naziv Zelena prestolnica Evrope
2016 prejela, ker smo naredili največ sprememb v pravo smer v najkrajšem času, ob tem pa uspešno
združujemo dvoje: ohranjamo zeleno identiteto mesta in trajnostno spreminjamo nekoč degradirana
območja. »Pomembno je, da imamo vizijo in pogum, da jo uresničujemo,« je povedala podžupanja in
dodala, da je Ljubljana zaradi naziva Zelena prestolnica Evrope dobila svoje mesto na svetovnem
zemljevidu ter da naziv privablja nove investicije, vpliva na rast turizma in ima tudi druge pozitivne
učinke.
Podžupan Rudolf Jelinek je povedal, da so prebivalci Essna navdušeni, ker bo njihovo mesto
prihodnje leto zelena prestolnica Evrope. Dodal je, da ljudje Essen še vedno vidijo kot mesto

industrije in premoga, kljub temu pa imajo v mestu veliko zelenih površin, ki jih bodo ohranjali in
širili, razmislili pa bodo tudi o zaprtju središča mesta za promet.
Michael Pollmann pa je poudaril pomen sodelovanja s prebivalci, saj lahko le tako razvijamo
trajnostna mesta.
Na okrogli mizi je sodeloval tudi župan Zoran Janković, ki je poudaril, da bi morala mesta po vsem
svetu stopati po poti trajnostnega razvoja, saj gre pri tem tudi za solidarnost do generacij, ki prihajajo,
da jim zapustimo naravo vsaj tako ohranjeno, kot jo imamo mi. Ob tem je izpostavil, da je pri predaji
tako pomembne nagrade nujna prisotnost pristojnega evropskega komisarja, saj bi tako še dodatno
poudarili pomen tega naziva.
Okrogli mizi so sledili vodeni ogledi mesta, Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO
Ljubljana ter razstave Geneza Sebastiãa Salgada.

Foto: Doris Kordić

Ob tej priložnosti je potekala tudi predstavitev novega sistema souporabe vozil - električni »car
sharing« model Avant2Go, v katerem so v uporabi izključno električna vozila. Sistem je zasnovan v
skladu z načeli trajnostnega sobivanja in je med prvimi v Evropi, razvilo pa ga je podjetje Avant car
ob podpori podjetja Comtrade in drugih partnerjev.
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Dogajanje se je zaključilo z večerno slovesnostjo, na kateri je Evropska komisija izbrala Zeleno
prestolnico Evrope 2018. Naziv je prejelo nizozemsko mesto Nijmegen. Ob prejemu nagrade se je
župan mesta Nijmegen Hubert Bruls zahvalil Ljubljani za gostoljubje in izpostavil, da je Ljubljana
mesto, po katerem se zgledujejo.

