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Lecco: položeni temelji mestne politike kot zagotovilo za varno prihodnost
zanamcev
5. aprila 2013 se je za Lecco začelo leto, v katerem je ta postal nosilec naziva Alpsko mesto
leta. Otvoritvene slovesnosti se je udeležila tudi delegacija Mladinskega parlamenta Alpske
konvencije. Navzoči so skupaj oblikovali pobude za učinkovitejše udejanjanje načela trajnostni
v alpskih mestih.
„Postati Alpsko mesto leta 2013 je zagotovo velika čast, je pa tudi velika odgovornost, ki jo želimo
izpolniti skupaj s prebivalci našega mesta,“ je na otvoritveni slovesnosti pojasnil Virginio Brivio, župan
mesta Lecco. Slovesnosti so prisostvovali tudi štirje predstavniki Mladinskega parlamenta Alpske
konvencije (YPAC), župani alpskih mest Annecy, Bad Aussee, Belluno, Idrija in Sonthofen ter
predstavniki političnega življenja in mestnih oblasti v Bad Reichenhallu, Beljaku, Bolzanu, Brigu, Gapu,
Herisauu in Sondriu (gl. uokvirjeno besedilo).
Alpsko mesto leta v znamenju vode, mobilnosti in rabe energije
Lecco je glavno mesto istoimenske pokrajine v Lombardiji. Vanj se vsak dan pripelje več tisoč dnevnih
migrantov. Vprašanje okolju prijazne mobilnosti in vprašanje izboljšanja kakovosti zraka sta zato še
posebno pomembni. Nedavno imenovano alpsko mesto leta 2013 namerava širiti uspešne pobude in
ena od njih je projekt Piedibus, v okviru katerega hodi peš v šolo okoli 650 otrok. Pomemben učinek
projekta je prihranek osmih ton izpustov CO2 na letni ravni. Storitve v okviru projekta bodo po novem
razširjene tudi na popoldanski čas. Poleg tega načrtuje mesto širitev mreže kolesarskih poti in sistema
delitve koles (bike sharing).
V Leccu bodo spodbujali tudi energijsko učinkovito gradnjo, prav tako bodo začeli uporabljati
energijsko učinkovitejše LED-svetlobne vire v javni razsvetljavi. Leto, v katerem je Lecco nosilec
naziva, bo potekalo tudi v znamenju vode, saj namerava mesto posodobiti in razširiti čistilno napravo,
izvesti ozaveščevalne akcije o skrbnejšem ravnanju prebivalcev z vodo kot omejenim naravnim virom
in renaturirati tri manjše vodotoke, ki se sredi mesta iztekajo v jezero. Vodi in podnebnim
spremembam bo posvečena mednarodna konferenca, ki bo predvidoma konec oktobra.
Alpsko mesto leta – pomembna pridobitev za življenjski prostor
Voda in podnebne spremembe so bile poleg kulture osrednja tema tudi za Annecy, alpsko mesto leta
2012. „Podelitev naziva je le še potrdila pravilnost naše odločitve, da dejavno varujemo Alpe in naše
okolje,“ je izjavil župan Jean Luc Rigaut ob predaji naziva. Da je ta lahko pomembna spodbuda pri
postavljanju strateških usmeritev, sta potrdila sonthofenski župan in predsednik društva Hubert Buhl in
generalni direktor bolzanske mestne uprave Helmuth Moroder.
„Leto 2005, v katerem je bil nosilec naziva Alpsko mesto leta, je bilo za Sonthofen izredna priložnost,
da se uveljavi kot alpsko mesto, ki se je povsem zapisalo načelom trajnostnega razvoja,“ je dejal Buhl.
Alpska konvencija je tudi danes sestavni del razvojnih usmeritev mesta. Konkreten primer, nikakor pa
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edini, je zgledno opravljena energijska prenova objekta gimnazije, ki je bil zgrajen v sedemdesetih
letih. Bolzano je v svoji kandidaturi za naziv alpskega mesta leta 2009 zapisal, da je eden od ciljev, ki
si jih je zastavil, tudi podnebna nevtralnost. Po Moroderjevih besedah naj bi Bolzano v naslednjih dveh
desetletjih s sanacijo stavb in širitvijo mreže javnega prometa pri stroških za energijo prihranil 160
milijonov evrov.
Alpska mesta si želijo več sodelovanja z mladimi
Trajnostni razvoj mesta je bila poglavitna tema tudi v soboto, 6. aprila 2013, na skupščini članov
društva Alpsko mesto leta. Skupščine so se udeležili tudi štirje predstavniki Mladinskega parlamenta
Alpske konvencije, ki so marca v Sonthofnu skupaj s še 80 predstavniki mladih razpravljali na temo
Moje alpsko mesto prihodnosti – zahteve mladih za trajnostni razvoj alpskih mest v smislu Alpske
konvencije. Rezultat razprave je sprejetje desetih resolucij o navadah potrošnikov, mobilnosti,
prebivanju in zaposlitvi v mestu ter o turizmu in prostem času. Na skupščini so mladi skupaj s
predstavniki alpskih mest iskali tudi rešitve, kako resolucije udejanjiti v praksi. «Alpski prostor zadeva
vse.» meni Alen Rajšp iz Maribora. «Soodločanje mladih, kot se izvaja v okviru YPACa in naša
prisotnost na skupščini članic je prava pot. »
Eno od zahtev so mesta že izpolnila, saj so zagotovila, da bodo mladim strokovno pomagala pri
načrtovanju in razvoju rekreacijskih območij znotraj območja mest. Pobude za to bodo predstavljene
na naslednjem srečanju predstavnikov alpskih mest 20. septembra 2013 v Gapu. Da bi alpska mesta
dolgoročno pospešila udeležbo mladih v procesih odločanja, so sprejela tudi odločitev, da bodo
organizirala skupno strokovno srečanje, na katerem si bo mogoče izmenjati izkušnje.
Zasedanje Mladinskega parlamenta 2013 je bilo organizirano s podporo društva (gl. uokvirjeno
besedilo) in z zahtevo, da politika v prihodnje v večji meri kot doslej upošteva zahteve mladih. To je bil
tudi razlog, da so se zasedanja v Sonthofnu udeležili tudi politiki iz Annecyja, Beljaka, Herisaua, Idrije
in Trenta. Našteta alpska mesta bodo tudi povabila delegacijo, sestavljeno iz predstavnikov
Mladinskega parlamenta iz njihovih mest, da svoje zahteve predstavijo mestnim svetom. Prvi srečanji
bosta maja v Herisauu in Trentu.

Društvo Alpsko mesto leta
Mestom v Alpskem prostoru, ki si prizadevajo za enakopravno in kakovostno uresničevanje
gospodarskih, okoljskih in socialnih interesov in s tem sledijo ciljem Alpske konvencije, mednarodna
žirija že od leta 1997 naprej podeljuje naziv «Alpsko mesto leta». Mesta, ki so prejela ta naziv so
povezana v združenju. Združenje ima že 15 članic, to je mest v Franciji, Sloveniji, Italiji, Nemčiji,
Avstriji in Švici.
Podelitev naziva pomeni po eni strani priznanje za dosedanjo politiko nekega mesta, po drugi pa tudi
spodbudo in obvezo, da bo mesto po začrtani poti intenzivno delalo tudi v prihodnje.
www.alpskomesto.org
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Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC)
Mladinski parlament Alpske konvencije je leta 2006 ustanovila Akademska gimnazija v Innsbrucku.
Njegovi predstavniki in predstavnice zasedajo enkrat letno, vsakokrat v drugi alpski državi. Zasedanje
Mladinskega parlamenta v letu 2013, ki bo potekalo v znamenju gesla Moje alpsko leto prihodnosti –
zahteve mladih za uresničevanje trajsnotnega razvoja alpskih mest v smislu Alpske konvencije, bodo
organizirali društvo Alpsko mesto leta, Sonthofen, alpsko mesto leta 2005, in Gimnazija Sonthofen,
strokovno pa ga bo spremljala Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA).
Izvedbo zasedanja je med drugimi omogočila velikodušna finančna podpora programa EU Mladi v
akciji, Bavarskega deželnega ministrstva za okolje in zdravje ter Zveznega ministrstva za okolje,
varstvo narave in varnost reaktorjev.
www.ypac.eu

© Lecco
Slavnostna otvoritev v Leccu: župan Annecyja Jean-Luc Rigaut (desno) pri predaji naziva «Alpsko
mesta leta 2013» županu Virginiu Briviu (levo).
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Za dodatna vprašanja so vam na voljo:
Norbert Weixlbaumer, član žirije
norbert.weixlbaumer@univie.ac.at, +43 1 4277 48624

Vittorio Campione, podžupan mesta Lecco
vittorio.campione@comune.lecco.it, +39 335 819 45 89

Hubert Buhl, predsednik Društva Alpsko mesto leta
hubert.buhl@sonthofen.de; +49 832 161 5210

Alen Rajšp, YPAC Maribor
alen.rajsp@gmail.com, +368 262 910 52
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