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Chamonix - Mont-Blanc/F je alpsko mesto leta 2015. © Gilles Lansard
Predvsem zaradi uresničevanja svoje politike na področju varstva narave in podnebja je bil z
nazivom Alpsko mesto leta 2015 odlikovan Chamonix - Mont-Blanc, „prestolnica alpinizma“
ob vznožju najvišje gore v Alpah.
Chamonix, ki šteje približno 9.300 prebivalcev in leži v regiji Rona – Alpe, je za Alpsko mesto leta 2015 izbrala
mednarodna žirija. S podeljenim nazivom je mesto postalo polnopravni član mednarodnega društva Alpsko
mesto leta, ki se zavzema za trajnostni razvoj alpskih mest. „Tako priznanje je mestu Chamonix v veliko čast in
obenem pohvala vsem našim dosedanjim prizadevanjem na področju okoljske politike,“ je dejal župan Eric
Fournier. Prav tako je naziv spodbuda, da mesto dosedanjo pot nadaljuje in si na tem področju tudi v prihodnje
zastavlja ambiciozne cilje.
Mesto si je tako na področju okolju prijazne mobilnosti postavilo cilj, da bo do leta 2020 v primerjavi s trenutnim
stanjem podvojilo število voženj z avtobusom in vlakom. Prednostna naloga sta tudi trajnostna prenova in
gradnja. Za lastnike stanovanjskih hiš, ki se nameravajo lotiti energetske sanacije svojih nepremičnin, je
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predvidena finančna pomoč, priložnost pa bodo imeli tudi mladi, ki bodo lahko bolj kot doslej sodelovali pri
oblikovanju razvoja domačega kraja, ki bo ustvarjal pogoje za perspektivno prihodnost mlade generacije.
Delegati Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC) se bodo tako že spomladi srečali s člani mestnega
sveta in z njimi razpravljali o uresničevanju svojih zahtev. „Trajnostnost zahteva celovit pristop,“ je poudarila
občinska svetnica Elodie Bavuz. „Gre za sobivanje okolja, gospodarstva in družbe.“ In to je tisto, kar naredi
mesto trajnostno.
Vir in več informacij na: http://www.alpenstaedte.org/sl/aktualno/novosti/5065?set_language=sl,
http://www.alpenstaedte.org/sl/alpska-mesta/223?set_language=sl
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