Ville des Alpes de l’Année • Alpenstadt des Jahres

Città alpina dell’anno • Alpsko mesto leta

Uvod v Leto alpskih mest leta 2014
Ob mednarodnem dnevu gora, dne 11. decembra 2013, bo 15 mest z območja alpskega loka
uradno zakorakalo proti «Letu alpskih mest 2014». Omenjeno obdobje bodo zaznamovale
čezmejno sodelovanje mladih, medsebojni obiski predstavnikov in predstavnic mestnih in
občinskih svetov in vsealpski fotografski natečaj z naslovom »Kakovost življenja v Alpah«.
Društvo «Alpsko mesto leta» že od leta 1997 združuje mesta alpskega prostora. Trenutno šteje 15
članov, vsako leto pa se mu praviloma pridruži novo alpsko mesto leta. Leto 2014 bo zaznamovala
novost: sleherni član se bo namreč ponašal z nazivom «Alpsko mesto leta 2014». Na krilih leta alpskih
mest leta si bodo občine prizadevale še dodatno okrepiti temelje omrežja.
Širiti znanje, povezovati ljudi
Kako je z brezplačnimi mestnimi avtobusi v Gapu? Kako Brig hkrati zagotavlja oskrbo z energijo in s
pitno vodo? Zakaj se mesto Bolzano, zavezano varstvu podnebja, »širi« proti nebu? In kako
Sonthofen ohranja pristno alpsko ljudsko pustno izročilo? V letu alpskih mest leta bodo župani,
županje, mestni in občinski svetniki in svetnice ter sodelavci in sodelavke občinskih uprav z območja
Alp z veseljem odgovarjali na tovrstna vprašanja. Alpska mesta leta organizirajo niz izmenjav in
ekskurzij ter prirejajo številne dogodke. Tovrstna srečanja združujejo in zbližujejo ljudi iz številnih
lokalnih skupnosti. Pripovedujejo si zgodbe o uspehih in opozarjajo na morebitne ovire, na katere so
naleteli pri izvajanju projektov. Kopica zamisli in idej prečka tudi marsikatero mejo. Uvodno srečanje
bo na sporedu 30. in 31. januarja 2014 v Brigu-Glisu/CH. V Idriji/SI bo meseca septembra organizirana
strokovna delavnica, na kateri bodo predavali strokovnjaki in strokovnjakinje na področju trajnostne
gradnje. Prisrčno vabljeni!
Alpsko mesto leta, pridobitev za življenjski prostor
Leto alpskih mest leta zbližuje tudi prebivalke in prebivalce širom »plemenite petnajsterice«. V Bad
Reichenhallu/D in Trentu/I se bodo zvrstili športni dogodki, na katerih bodo sodelovali tudi predstavniki
in predstavnice številnih drugih alpskih mest leta. Pristnost alpskih mest bodo člani društva izpostavili
z dvema osrednjima projektoma. V sredini leta 2014 bo društvo «Alspko mesto leta» razpisalo skupni
fotografski natečaj z naslovom »Kakovost življenja v Alpah«. V drugi polovici leta 2014 bo organizirana
mednarodna izmenjava med mladimi iz alpskih mest leta iz Nemčije, Italije in Slovenije. Mladi bodo
obiskali druge občine omrežja, se družili z vrstniki in vrstnicami ter se seznanili s projekti, ki so izšli iz
primerov vključevanja in neposrednega sodelovanja javnosti v postopkih odločanja na ravni lokalnih
skupnosti.
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.
Podroben program dogodkov in prireditev, načrtovanih v okviru «Leta alpskih mest leta 2014», bo
objavljen meseca januarja 2014.
www.alpskomesto.org

