Sporočilo za medije, 9. november 2017

20 let društva „Alpsko mesto leta“
Trdna in trajnostna naveza partnerskih mest bo v Beljaku obeležila jubilej

Društvo „Alpsko mesto leta“1 letos praznuje 20. rojstni dan. Predlog za podeljevanje naziva
„Alpsko mesto leta“ so sicer podali v avstrijskem Beljaku, ki je nato leta 1997 postal tudi njegov prvi
nosilec, tedaj za obdobje dveh let. V tem času je občina v okviru mladinskega projekta namestila prve
sončne celice, naziv pa je pripomogel tudi k ustanovitvi Naravnega parka Dobratsch. Dne 9. in 10.
novembra se bodo tvorci in tvorke zgodbe društva srečali v prav v njegovem rojstnem mestu, kjer
bodo obeležili častitljivi jubilej. Na dvodnevnem dogodku bodo na sporedu strokovna delavnica,
skupščina društva in slavnostna proslava. Alpska mesta bodo ob tej priložnosti posadila tudi bukev, ki
v gozdni mitologijo simbolizira trdnost.
Trajnost in kakovost življenja
Spodbujanje trajnosti ter povezovanje ekologije in ekonomije sta pred dvajsetimi leti za marsikoga
predstavljala na prvi pogled precej abstraktni novosti, dandanes pa dotična koncepta plemenitita
najrazličnejše in raznovrstne vsebine prizadevanj podjetij, regij in ekološko usmerjenih pobud.
Vzpostavljanje simbioze med trajnostnimi pristopi pa za nekatere, predvsem za Alpska mesta leta,
pomeni še veliko več. Žirija mednarodnega združenja mest med kandidati iz Nemčije, Francije, Italije,
Avstrije, Švice in Slovenije vsako leto izbere novega nosilca naziva.
Mladi v središču pozornosti
Alpska mesta so zvečine srednje velika, očarljiva in deloma navdana še s pristnim pridihom podeželja.
Alpska mesta predstavljajo kulturna, družbena in gospodarska središča alpskih regij. „Zadrževanje
mlade, izobražene in visoko usposobljene populacije v omenjenih regijah predstavlja enega od
največjih izzivov današnjega časa, zato so potrebne strategije za spodbujanje privlačnosti alpskih
območij, temelječe na poudarjanju in izpostavljanju prednosti in priložnosti življenja v alpskem
okolju,“ poudarja Claire Simon, vodja sekretariata društva „Alpsko mesto leto“. Tovrstno,
osredotočeno strategijo, denimo predstavlja mladinski projekt GaYA (Governance und Youth in the
Alps – Odločanje in mladi v Alpah), katerega osrednji cilj je krepitev vključevanja mladih v procese
sprejemanja političnih odločitev. Partner v tem vsealpskem projektu je tudi društvo „Alpsko mesto
leta“, ki deluje kot povezovalni člen med mladimi in političnimi akterji v sodelujočih alpskih mestih.
Doslej se jih je zvrstilo že častitljivih 19. Za naziv lahko kandidirajo mesta oziroma občine z območja
alpskega prostora, ki učinkovito in trajnostno povezujejo vidike gospodarstva in skrbi za okolje, in ki
zgledno uresničujejo ekonomske, okoljske in družbene interese skupnosti, v skladu z načeli Alpske
konvencije. „Društvo kot mednarodno omrežje predstavlja platformo za snovanje in uresničevanje
različnih skupnih projektov, tovrstne dejavnosti pa krepijo razvoj kulture trajnosti“, meni Thierry
Billet, predsednik društva in podžupan francoske občine Annecy – Alpskega mesta leta 2012.
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Ekonomija in ekologija z roko v roki
Društvo se ukvarja s številnimi temami, ki kljub raznolikosti in raznovrstnosti delijo skupni imenovalec
– trajnost. Med dejavnosti društva denimo sodijo trajnostno gospodarjenje in upravljanje z
zapuščenimi zemljišči in objekti (kot denimo industrijskimi površinami ali vojašnicami) ter
spreminjanje njihove namembnosti, spodbujanje zelene ekonomije in ohranjanje biotske
raznovrstnosti v urbanih okoljih in izboljšanje kakovosti zraka v gosto poseljenih in industrijsko
razvitih alpskih mestih, ki je trenutno predmet obsežnejše študijske raziskave.
Najnovejše družbene študije razkrivajo to, o čemer so si edini tudi politične akterke, politični akterji,
strokovni odbori, skupine, komisije in predsedstvo društva: najobsežnejše spremembe se pričnejo v
jedru, v najmanjših celicah družbe – v družinah, občinah, mestih in pokrajinah. Brez lokalnih ukrepov
in ozaveščanja veliki načrti praviloma kaj kmalu izpuhtijo, medtem ko obetajoče besede potihnejo.
Čas za spremembe
Učenje drug od drugega, pogled v prihodnost, snovanje idej in spletanje stikov so le nekatere od
lastnosti in ciljev, okrog katerih se vrtijo prizadevanja društva. V jubilejnem letu pa se obetajo tudi
spremembe. Prizadevali si bomo namreč za krepitev prepoznavnosti društva kot trdnega združenja,
za spodbujanje še tesnejšega sodelovanja in povezav med članskimi mesti, za ozaveščanje slednjih o
pomembnosti njihove vloge kot „globalno razmišljajočega lokalnega igralca“ in za zaupanje
pomembnejše, vidnejše vloge mladim.
Dodatne informacije: http://www.alpenstaedte.org/sl/
Slikovni material: http://www.alpenstaedte.org/sl/za-medije/slikovni-material
Daljše besedilo ob jubileju: http://www.alpenstaedte.org/sl/aktualno/20-let/20-let-drustva-

alpsko-mesto-leta
Pet osrednjih ciljev delovanja društva „Alpsko meto leta“: http://www.alpenstaedte.org/sl/kdosmo/cilji
Dodatne informacije:
Claire Simon, vodja sekretariata društva „Alpsko mesto leta“, claire.simon@alpenstaedte.org
Pojmovnik: 1) Društvo „Alpsko meto leta“






Združenje aktivnih alpskih mest, ki je bilo ustanovljeno leta 1997.
Naziv „Alpsko meto leta“ predstavlja odlikovanje alpskim mestom za zagotavljanje visoke
ravni kakovosti življenja svojih prebivalcev in prizadevnost pri uresničevanju načel Alpske
konvencije.
Naziv vsakoletno podeljuje mednarodna strokovna žirija društva.
Doslej se je v zgodovino zapisalo že 19 odlikovancev.
Društvo trenutno šteje 15 aktivnih članov iz šestih alpskih držav – Nemčije, Avstrije, Švice,
Italije, Francije in Slovenije, vpetih v redno sodelovanje ter izmenjavo izkušenj in idej.
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