SPOROČILO ZA JAVNOST

Naš korak za čistejši zrak
Osrednjo temo Evropskega tedna mobilnosti letos
povzema slogan "Vaš korak za čistejši zrak", ki opozarja na vlogo
prebivalcev, ki lahko z majhnimi spremembami v potovalnih navadah
izjemno vplivajo na kakovost življenja in zraka v mestih. Avtomobili namreč
še vedno ostajajo glavni onesnaževalci zraka, ki ga vdihujemo.
LJUBLJANA, 09.07.2013 -

"Evropski teden mobilnosti" bo širom po Evropi ponovno potekal med 16. in 22. septembrom, kot
vsako leto pa se bo zaključil 22. septembra z "Dnevom brez avtomobila".
Slovenija pri izvedbi Evropskega tedna mobilnosti aktivno sodeluje od začetka leta 2002. Tudi
letos je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki je nacionalni koordinator Evropskega tedna
mobilnosti, k sodelovanju povabilo vse slovenske občine. Vse občine, ki se bodo do 1. avgusta s
podpisom LISTINE 2013 (na voljo na www.tedenmobilnosti.si) pridružile izvedbi Evropskega
tedna mobilnosti 2013, bodo prejele promocijsko gradivo in ideje za uspešno izvedbo Evropskega
tedna mobilnosti in Dneva brez avtomobila na lokalni ravni.
Pričakujemo lahko, da bodo občine med 16. in 22. septembrom pripravile vrsto zanimivih
prireditev in izvedle različne ukrepe za trajnostno mobilnost. S paleto aktivnosti bodo tako
poskušale povečati deleže hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza. Dan brez avtomobila
pa bo tudi tokrat poskrbel, da bodo prebivalci in obiskovalci sodelujočih občin vsaj en dan v letu
doživeli mestna središča brez motornega prometa in odkrili številne prednosti, ki jih prinaša
življenje brez zastojov, pločevine in hrupa.
Slovenske ideje za trajnostno mobilnost
V Sloveniji vsako leto v pobudi povprečno sodeluje več kot dvajset občin, nekatere redno že od
vsega začetka (Celje, Gornja Radgona, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica
in Vrhnika). Sicer pa je lani Evropski teden mobilnosti obeležilo kar 2.158 lokalnih skupnosti iz 39
držav, ki so uvedle 7.717 trajnih ukrepov za krepitev trajnostne mobilnosti v urbanem okolju.
Sodelujoči pa zadnja leta ne prihajajo le iz Evrope, temveč se pobudi v vedno večjem številu
pridružujejo tudi mesta z drugih celin. Letos se ji bo s 152 sodelujočimi mesti priključila celo
Kitajska.
Vsa sodelujoča mesta bodo delovala v skladu s sloganom "Vaš korak za čistejši zrak", ki
povzema osrednjo temo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti. Namen teme je spodbuditi
ozaveščanje javnosti o soodvisnosti med motoriziranim prometom in onesnaženjem zraka v
urbanih območjih. Dokazano je, da onesnaženost zraka zaradi prometa povzroča resne
zdravstvene probleme in celo prezgodnjo smrt. Zadnje analize kažejo, da bi lahko kar 420.000
prezgodnjih smrti* v EU leta 2010 pripisali onesnaženosti zraka in v mestih so prav avtomobili
tisti, ki so krivi za največji delež zdravju in okolju škodljivih izpustov. To je vsekakor zadosten
razlog, da avto večkrat pustimo doma in vzamemo pot pod noge, zajahamo kolo ali se zapeljemo
z javnim prevozom.
Spletni povezavi:
www.tedenmobilnosti.si
www.mobilityweek.eu
* Vir: Evropska komisija, brošura Cleaner air for all
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/air/en.pdf

