Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila 2014

Nova priložnost, da premislimo naše potovalne navade
Evropski teden mobilnosti (ETM) bo na tisoče evropskih mest tudi letos povezal v
prizadevanjih za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti.
Ljubljana, 15. september 2014 – Kot je že običaj, bo od 16. do 22. septembra potekal tudi v
36 slovenskih občinah, za katere je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki je nacionalni
koordinator ETM, pripravilo številna koristna in uporabna orodja v pomoč pri organizaciji
raznovrstnih aktivnosti.
Večino preteklega stoletja smo v Evropi urbana območja načrtovali tako, da so bila kar najbolj
prijazna avtomobilom. Mislili smo, da s tem omogočamo večjo mobilnost ter hitrejša in udobnejša
potovanja, v resnici pa so ulice naših mest z leti postale vse manj prijetne za druženje, vse manj
varne in vse manj zdrave.
"Vodilna misel letošnjega ETM »Naše ulice, naše odločitve« nas opozarja, da smo sami
odgovorni za kakovost prostora, v katerem živimo. Nanj vplivamo tudi z odločitvami o tem, kako
bomo hodili na delo, v šolo, po dnevnih opravkih in podobno. Če bomo zahtevali prostor za
avtomobile, bomo dobili ulice, polne pločevine, in onesnažen zrak. Če bomo izrazili potrebo po
območjih za pešce, kolesarskih stezah in učinkovitem javnem potniškem prometu, bomo dobili
bolj zelena mesta, v katerih bodo namesto parkirišč parki in otroška igrišča in namesto
avtomobilske pločevine in izpuhov več čistega zraka," je pred začetkom ETM pozvala mag.
Polona Demšar Mitrovič, nacionalna koordinatorka ETM.
Pomen ETM je poudaril tudi dr. Janez Potočnik, evropski komisar za okolje: "Gre za pomemben
prispevek k oblikovanju mest, v katerih bo manj škodljivih izpustov, manj hrupa in manj nesreč,
hkrati pa bodo mesta bolj zelena in bolj zdrava za bivanje. Pri tem lahko sodelujemo vsi, z
majhnimi koraki se namreč ustvarjajo velike spremembe. Izberimo javni prevoz, kolo ali se po
krajših opravkih odpravimo peš. Naredimo ta mali korak in prispevajmo k večji humanosti velikih
mest."
Slovenske občine v pobudi ETM sodelujejo že od vsega začetka. Letos jih bo sodelovalo kar 38,
in sicer občine Beltinci, Bled, Brežice, Celje, Črna, Dravograd, Gornja Radgona, Hrpelje - Kozina,
Kamnik, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Logatec, Ljutomer, Makole, Maribor, Mežica, Mislinja,
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Piran, Pivka, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi,
Radovljica, Ravne na Koroškem, Ruše, Sevnica, Straža, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica,
Škofja Loka, Tolmin, Velenje in Vodice.
Letos je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor poleg že tradicionalnih promocijskih gradiv, kot so
letaki in spletna stran www.tedenmobilnosti.si, v pomoč občinam pripravilo tudi praktičen vodič o
korakih, ki jih lahko vsaka občina izvede pri srečevanju z izzivom preoblikovanja prometnih
površin. "Občinam želimo pomagati in jih v čim večji meri spodbuditi, da ETM izkoristijo bodisi za
javno debato o drugačni rabi prometnih površin bodisi za preizkušanje možnih novih prometnih
ureditev, pa seveda tudi za otvoritev in promocijo prenovljenih prometnih ureditev. Ključni cilj
ETM so namreč prav trajni ukrepi," je poudarila mag. Polona Demšar Mitrovič in dodala, da so v
pomoč občinam v slovenščino prevedli tudi obširen priročnik za izvedbo ETM.
Prav vsem, tako občinam kot drugim inštitucijam in posameznikom, ki želijo svojo okolico preko
družabnih omrežij ali lastnih spletnih strani opomniti na ETM in spodbuditi k spremembam
potovalnih navad, pa sta na voljo tudi videoposnetka, in sicer simpatični animirani in v
slovenščino podnaslovljeni video Do The Right Mix (Naredi pravo mešanico) ter videopoziv dr.
Janeza Potočnika.
Da bi k obravnavi vprašanj trajnostne mobilnosti lahko v Sloveniji pristopali še učinkoviteje in
celoviteje, je bila letos ustanovljena tudi posebna medresorska delovna skupina za

koordinacijo ETM, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS
za okolje, Ministrstva za zdravje, Javne agencije RS za varnost prometa, Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
vodi pa jo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Poleg sooblikovanja predlogov odgovornih
resorjev za skupno podporno dejavnost občinam v okviru ETM sta ključni nalogi skupine celovita
strokovna obravnava posameznih vprašanj s področja trajnostne mobilnosti na ravni odgovornih
resorjev ter zagotavljanje sistemskih rešitev za udejanjanje ukrepov trajnostne mobilnosti na ravni
občin.

Povezave:
www.tedenmobilnosti.si
www.mzip.gov.si
YouTube kanal ETM

