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Alpsko mesto leta – pridobitev za življenjski prostor

Naziv za prihodnost
Z nazivom »Alpsko mesto leta« se ne krona najlepše mesto
na območju Alp, temveč tisto, ki se odlikuje po svojih prizadevanjih za trajnostni razvoj. Naziv predstavlja ekološka,
gospodarska in družbena prizadevanja mest. Podeljuje se
od leta 1997. Pomen naziva je v teku let stalno rastel in
tako danes odlikovanim mestom ponuja občutno dodano
vrednost.
Za nagrado se lahko poteguje vsako mesto, ki leži znotraj
alpskega območja od Francije do Slovenije, in katerega
vodstvo in prebivalstvo si aktivno prizadevata za uresničevanje načel Alpske konvencije v praksi, torej za varstvo in
trajnostni razvoj. Mednarodna žirija, ki jo sestavljajo predstavniki alpskih organizacij Pro Vita Alpina, Omrežja občin
»Povezanost v Alpah« in Mednarodne komisije za varstvo
Alp (CIPRA), vsakokrat oceni projekte in dejavnosti, s katerimi kandidira posamezno mesto, in izbere letnega zmagovalca.
»Naziv je za mesto Sonthofen postal blagovna
znamka in pojem kakovosti. Občutek pripadnosti,
ki je nastal z vključevanjem prebivalstva, je še danes pri mnogih dejavnostih izredno prsioten.«
Hubert Buhl, 1. župan mesta Sonthofen/D

Omrežje za izmenjavo
in sodelovanje
Vsakokratni nosilec naslova pristopi k društvu »Alpsko mesto leta«. Le-ta svojim članom zagotavlja strokovno svetovanje in podporo, spodbuja izmenjavo izkušenj in sodelovanje
prek jezikovnih meja. Druga pomembna naloga društva je
ozaveščanje javnosti o posebnostih dragocenega alpskega življenjskega prostora in opustitev predsodkov o njem.
Tako na primer še vedno prevladuje mnenje, da so Alpe
prostor podeželskega prebivalstva. Velja ravno nasprotno,
saj danes več kot 60 % ljudi živi v urbanih aglomeracijah po
alpskih dolinah in kotlinah, ki zavzemajo zgolj 40 % celotne
površine alpskega območja.

Vsi za enega – pet poti do
trajnostnega razvoja
Vsa članska mesta društva Alpsko mesto leta si prizadevajo za trajnostni razvoj celovitega in pomembnega življenjskega prostora, ki v enaki meri upošteva zahteve okolja,
gospodarstva in ljudi. Omenjena prizadevanja potekajo po
petih poteh:

Zagotavljanje aktivne udeležbe
prebivalstva
Prireditve in dejavnosti, ki potekajo v okviru Alpskega mesta leta, so javne. Vse zainteresirane osebe in združenja
pri projektu lahko oz. naj bi sodelovale s svojimi projekti.
Otrokom in mladim se mora zagotovi možnost za svobodno oblikovanje in izražanje, saj so prav oni prihodnost Alp.
»Kot središča dinamičnega razvoja imajo mesta
veliko odgovornost do svojega zaledja in s tem do
harmoničnega razvoja celotne regije.«
Colette Patron, podžupanja mesta Gap/F
Povezovanje z drugimi območji
Mesta gradijo mostove: povezujejo se tako s sosednjimi
regijami kakor tudi z oddaljenimi območji zunaj območja
Alp. Alpsko mesto leta povezuje svoje funkcije in vzajemne
odnose s posameznimi regijami ter pri tem išče konkretne
možnosti za sklepanje novegih partnerstev med mestom in
podeželjem.
Trajnostno oblikovanje prihodnosti
Alpsko mesto leta priznava temeljna načela Alpske konvencije in se tako zavzema za trajnostni razvoj v Alpah. Alpsko
mesto leta se zavezuje, da bo na čim večjemu številu od
dvanajstih področij delovanja Alpske konvencije razvijalo
konkretne in inovativne ukrepe za njeno uresničevanje.

Mesta kot uresničevalci
Alpske konvencije

Širjenje stikov in sodelovanja
Alpsko mesto leta razvija in utrjuje tesne stike z drugimi
mesti na območju Alp zaradi izmenjave izkušenj in oblikovanja skupnih interesov. Alpsko mesto leta v naslednjem
letu posveča posebno pozornost sodelovanju z mesti izven
območja Alp, zlasti s partnerskimi mesti.
NADGRAJEVANJE SODELOVANJA
Alpsko mesto leta razvija in neguje tesne stike z ostalimi
mesti v Alpah, s katerimi si izmenjuje izkušnje in oblikuje
skupne interese. »Alpsko mesto« bo naslednje leto navezalo stike tudi z mesti izven alpskega območja, in sicer predvsem v svojih partnerskih mestih.
»Omrežje krepi položaj posameznih mest, ki z njim
dobijo možnost uveljavljanja na mednarodni ravni.«
Norbert Weixlbaumer, član žirije

Alpska mesta leta so motorji udejanjanja Alpske konvencije. Ta mednarodna pogodba med Avstrijo, Francijo, Italijo, Lihtenštajnom, Monakom, Nemčijo, Slovenijo, Švico in
Evropsko unijo, je bila podpisana leta 1991. Osrednji cilj
pogodbe je varstvo Alp in njihov trajnostni razvoj.
Stalni sekretariat Alpske konvencije je bil ustanovljen leta
2003. Sedež ima v avstrijskem Innsbrucku, izpostavo pa v
italijanskem Bolzanu, kjer podpira organe Alpske konvencije, skrbi za odnose z javnostmi in sodeluje pri izvajanju
Alpske konvencije. www.alpconv.org
Leta 2008 so alpska mesta leta in Alpska konvencija podpisala Memorandum o soglasju in tako potrdila obojestransko željo po stalnem sodelovanju. Konkretne oblike dejavnosti so vsakokrat določene v okviru dvoletnega skupnega
programa dela, na podlagi katerega si alpska mesta prizadevajo za uresničevanje Alpske konvencije na lokalni ravni.
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