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Sporočilo za medije o podelitvi naziva »Alpsko mesto leta 2015« francoskemu mestu Chamonix-Mont
Blanc

Chamonix je »Alpsko mesto leta 2015«
Francosko mesto Chamonix-Mont-Blanc je bilo za zgledno uresničevanje politike trajnostnega
razvoja odlikovano z nazivom »Alpsko mesto leta 2015«. V prihajajočem letu uradovanja kot
»Alpsko mesto leta« bo občina, ki leži ob vznožju najvišje gore v Alpah in je sicer znana tudi
kot »prestolnica alpinizma«, največ pozornosti namenila varstvu podnebja in kulturnim
dejavnostim.
Mednarodna strokovna ţirija društva »Alpsko mesto leta« je za »Alpsko mesto leta 2015« izbrala
Chamonix. Občina, ki se nahaja v francoski regiji Rona-Alpe (Visoki Savoji), šteje pribliţno 9300
prebivalcev. S prejetjem naziva je mesto, ki leţi ob vznoţju gore Mont Blanc, najvišjega vrha v Alpah,
postalo polnopravni član društva »Alpsko mesto leta« (gl. besedilo v okviru). Omenjeno mednarodno
zdruţenje mest na območju Alp se zavzema za trajnostni razvoj alpskega prostora. Mesto Chamonix
je bilo z nazivom »Alpsko mesto leta 2015« odlikovano predvsem zaradi prizadevanj na področjih
varstva narave in podnebja.
Manj CO2, več mehke mobilnosti
Chamonix-Mont-Blanc je prva francoska alpska občina, ki je zasnovala lokalni podnebni načrt,
katerega osrednji vodili sta zmanjšanje izpustov CO2 in zmanjšanje porabe energije. Mesto, tako kot
društvo »Alpsko mesto leta« ter nekateri posamezni člani slednjega, z dotočnim podnebnim načrtom
podpira evropsko pobudo »Konvencije ţupanov« in njene cilje, ki predvidevajo 20-odstotno
zmanjšanje porabe energije s sočasnim 20-odstotnim povečanjem deleţa obnovljivih virov energije v
končni porabi. Obenem Chamonix-Mont-Blanc v sodelovanju z Martignyjem iz švicarskega kantona
Wallis pripravlja tudi orodje za načrtovanje izrabe in nadzor nad porabo energije.
Posebna vloga v podnebnem načrtu mesta je namenjena področju mobilnosti. Mesto si je zadalo cilj,
do leta 2020 podvojiti število posameznih voţenj z vlakom ali avtobusom v primerjavi s trenutnim
stanjem. Med ukrepe za uresničevanje omenjenega cilja denimo sodi tudi ponovno odprtje obnovljene
ţelezniške povezave Chamonix – Fayet Vallorcine, po kateri bodo od meseca junija 2015 vlaki vozili v
polurnem presledku. Mesto in okoliške občine ţe več let sodelujejo na področju trajnostne mobilnosti.
Za dosedanje uresničevanje mestne politike in izpolnjevanje strogih okoljskih standardov je Chamonix
leta 2013 prejel certifikat »Flocon Vert« (sl. Zelena sneţinka), ki ga podeljuje francosko
okoljevarstveno zdruţenje Mountain Riders.
Ob odlikovanju Chamonixa z nazivom »Alpsko mesto leta 2015« je ţupan mesta Eric Fournier podal
naslednjo izjavo: »Naziv za mesto Chamonix pomeni veliko čast in priznanje za dosedanja
prizadevanja na področju okoljske politike, na katero se bomo osredotočali tudi v prihodnje. Naziv
»Alpsko mesto leta 2015« obenem pomeni tudi dodatno spodbudo za pristojne v občini in nas bodri k
večji zavzetosti za vzpostavitev še trdnejših temeljev za razvoj trajnostnega turizma v dolini
Chamonix.«

Alpinizem: kulturna dobrina in naravi prijazen turizem
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Chamonix vsako leto obišče pribliţno 2,5 milijona turistov. Turizem nedvomno predstavlja nosilni
steber gospodarstva mesta. Ţe potekajoči projekt na temo ekološkega turizma bo denimo v letu, ko
bo mesto uradovalo kot »Alpsko mesto leta 2015«, v ospredju prizadevanj za osveščanje lokalnega
prebivalstva, gostiteljev in obiskovalcev o naravi prijaznem turizmu. Načrti občine predvidevajo
sprejetje listine, ki bo vsebovala kriterije trajnosti, katere bodo morali upoštevati in izpolnjevati
organizatorji sleherne lokalne prireditve. Turistični obiskovalci lahko naravno in kulturno dediščino
Chamonixa spoznajo tudi v okviru pohodov ali popotovanj z vlakom po sedmih različnih interaktivnih
poteh. Mesto se je dolgoročno namenilo ustvariti okvirne pogoje za inovativno in trajnostno
gospodarstvo, ki naj bi temeljilo na smotrnem ravnanju z naravnimi viri. Turizem in alpinizem
sooblikujeta kulturni značaj Chamonixa, kakor tudi preostalih »Alpskih mest leta«. V letu, ko bo mesto
Chamonix-Mont-Blanc uradovalo kot »Alpsko mesto leto«, bo obhajalo tudi 150. obletnico »zlate
dobe« alpinizma. Jubilej bo obeleţen z nizom kulturnih prireditev, v ospredju katerih bodo prebojni
športni doseţki ter odnos med človekom in gorami. Tematski dogodki se bodo zvrstili tudi v Zermattu
in Grindelwaldu v Švici ter v krajih Valtournenche in Courmayeur v Italiji.

Naziv in društvo »Alpsko mesto leta«
Mesta na območju Alp, ki gospodarske, okoljske in socialne interese skupnosti uresničujejo zgledno in
v skladu z načeli enakopravnosti, kot to predvideva Alpska konvencija, se od leta 1997 pod budnim
očesom mednarodne strokovne ţirije potegujejo za naziv »Alpsko mesto leta«. Naziv »Alpsko mesto
leta« predstavlja tako odlikovanje za uresničevanje k trajnostnemu razvoju usmerjene politike
vsakokratnega mesta, kakor tudi spodbudo in odgovornost za nadaljnje uresničevanje prizadevanj za
zagotavljanje trajnostne prihodnosti.
Odlikovana mesta so povezana v okviru društva »Alpsko mesto leta«. Omreţje alpskih občin trenutno
šteje 15 mest z območja Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice.
Po Gapu (2002), Chambéryju (2006) in Annecyju (2012) je Chamonix-Mont-Blanc (2015) postal četrto
francosko »Alpsko mesto leto«. V Chamonix-Mont-Blancu se nahaja tudi kontaktna točka za Alpsko
konvencijo v Franciji.
www.alpskomesto.org
Za več informacij so Vam na voljo:
Eric Fournier, ţupan mesta Chamonix-Mont-Blanc. Tel.: +33 4 50 53 75 15; maire@chamonix-montblanc.fr
Thierry Billet, predsednik društva »Alpsko mesto leta« in podţupan mesta Annecy. Tel.: +33 6 07 14
64 23; thierry.billet@ville-annecy.fr
Univ. prof. dr. Norbert Weixlbaumer, član mednarodne strokovne ţirije društva »Alpsko mesto leta«.
Tel.: +43 14 27 74 86 24. norbert.weixlbaumer@univie.ac.at
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