Bad Aussee, 22.4.2009

Sporočilo za medije o razglasitvi Bad Ausseeja za „Alpsko mesto leta
2010“

Bad Aussee bo Alpsko mesto leta 2010
Danes, 22. aprila 2009, bo Bad Aussee uradno razglašeno za „Alpsko mesto leta
2010“. Mesto je tako nagrajeno zlasti za svojo aktivno vlogo pri izvajanju Alpske
konvencije kot tudi za vlogo posrednika med občino in okoliškim območjem v
pokrajini Salzkammergut, s katerima želi spodbujati trajnostni regionalni razvoj. Bad
Aussee, ki leži v osrčju Avstrije je s 5.000 prebivalci doslej najmanjši kraj, ki mu je bil
podeljen naziv Alpsko mesto leta.
Mednarodna žirija je svojo odločitev utemeljila z aktivnim zavzemanjem Bad Ausseeja za
reševanje vprašanj na področju okoljevarstva, trajnostnega razvoja in Alpske konvencije.
Primeri za to so lahko oskrba z energijo iz lesne biomase, spodbujanje javnega prometa ter
aktivno nasprotovanje mesta gradnji hidroelektrarne na reki Koppentraun.
Psihosomatika kot ključno vsebinsko področje
Pozitivno je bila sprejeta tudi pomembna vloga mesta Bad Aussee zunaj lastne regije, in
sicer v vlogi sedeža šole in bolnišnice. Žirija je alpskem mestu leta 2010 predlagala, da kot
ključno področje univerzitetnega študija še bolj spodbujajo psihosomatiko in s tem
neposredno povezane bolezni, katerih število vedno bolj narašča.
S podelitvijo naslova Alpsko mesto leta 2010 žirija mesto Bad Aussee nadalje spodbuja h
krepitvi ozaveščenosti o izvajanju Alpske konvencije pri odgovornih na ravni mesta in pri
prebivalcih domačega kraja kot tudi okoliških občin. Nagrada naj bi podprla obstoječa
prizadevanja in opogumila vse, ki želijo dati pobudo za nove projekte. Naziv je tudi povabilo
prebivalcem in vsem družbenim skupinam, da se v letu 2010 soočijo z "dvojno" identiteto –
mestno in alpsko, da okrepijo stike s podeželjem in da se povežejo s sosednjimi občinami in
drugimi alpskimi mesti. Projekt Alpsko mesto leta bo tako pomembno prispeval k
uresničevanju Alpske konvencije.
Razprava o načrtih občine Bad Aussee za leto 2010
V Bad Ausseju danes poteka uvajalna delavnica, na kateri bo mesto predstavnikom društva
Alpsko mesto leta predstavilo dejavnosti, ki jih v prihodnjem letu načrtuje v okviru alpskega
leta (npr. mednarodne konference, številne manjše prireditve, začetek izvajanja trajnostnih
projektov). Razprava bo tekla tudi o možnostih sodelovanja z Alpsko konvencijo.
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Naziv alpskega mesta leta se od leta 1997 vsako leto podeli mestu, ki leži na območju Alp v
eni od naslednjih evropskih držav – Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Sloveniji ali Švici – in si
prizadeva za trajnostni in v prihodnost usmerjeni razvoj na območju mesta ter v regiji. Naziv
se podeljuje na predlog mednarodne žirije društva Alpsko mesto leta.
Več informacij o društvu in dosedanjih alpskih mestih leta: www.alpskomesto.org

(2686 znakov vključno s presledki)

Pri morebitnih vprašanjih vam je z veseljem na voljo:
Serena Rauzi, tajništvo društva Alpsko mesto leta
tel.: +423 237 53 99, +43 699 115 434 58 (samo 22. in 23.4.09)
serena.rauzi@alpenstaedte.org
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