
- 

(c
) 

C
IP

R
A

DRUŠTVO »ALPSKO MESTO LETA«
LETNO POROČILO ZA LETO 2014

PRIDOBITEV ZA ŽIVLJENJSKI PROSTOR



Letno poročilo za leto 2014

2

Članstvo društva «Alpsko mesto leta» narašča iz leta 
v leto. Društvo predstavlja stično točko za občine 
alpskega prostora. Občine v okviru društva izmen-
jujejo primere dobrih praks in izkušnje, kot denimo 
na področju postopnega zmanjševanja toplogrednih 
izpustov. 

Polletna srečanja, ki jih izmenjaje organizirajo 
članska mesta iz različnih alpskih držav, vsakokrat 
predstavljajo korak naprej pri sooblikovanju alpske-
ga prostora na krilih kritičnih pripomb in inovativnih 
predlogov naših cenjenih gostov in gostij s številnih 
strok. 

Alpski prostor trenutno razmišlja o svoji prihodnosti. 
Makroregionalna strategija EU za Alpe (EUSALP) za-
seda pomembno mesto na slehernem dnevnem redu 
razprav o prihodnosti Alp. Srednje velike občine, to-
rej tudi občine, članice društva «Alpsko mesto leta», 
pa v tovrstne razprave niso zajete. Razprave se ne 
dotikajo lokalne ravni. Prav tako primanjkuje ustrez-
nih kanalov, prek katerih bi bilo občine moč seznaniti 
z vsebino omenjenih razprav. Zato bosta na dnevna 
reda zasedanj društva «Alpsko mesto leta» v letu 
2015 vključeni tudi vprašanji izvajanja Makroregio-
nalne strategije EU za Alpe (EUSALP) ter izvajanja 
akcijskega načrta za izvajanje te strategije.  

Člani društva «Alpsko mesto leta» nosimo nepos-
redno odgovornost za trajnostni razvoj Alp. Instituci-
onalne in mednarodne politike za varstvo podnebja 
niso obrodile sadov. Na nas je torej, da svoje ravnan-
je spremenimo tukaj in zdaj. Naša odgovornost je 
zavestno varčevati z energijo in vzpostaviti temelje 
za trajnostni način življenja. 

Dejstvo je, da je na poti do nujnega cilja nemalo 
ovir. Nekatera alpska mesta so namreč podvržena 
prevladi in vplivom turistične industrije. Dejstvo, da 
bo treba najti kompromis med svetom, ki ga želimo 
ustvariti in stvarnostjo, ki nas obdaja, je neizogib-
no. Omenjeni kompromisi bi morali zajemati prebi-
valce in prebivalke alpske prostora, skupne vrednote 
alpskega prostora in projekte, ki povezujejo Alpe.  
Načrte za resnično trajnostni javni promet, za traj-
nostni turizem v pravem pomenu besede in za ener-
gijsko učinkovito gradnjo in prenovo je moč uresničiti 

le v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom. 
Velika odgovornost in posebna čast je v tej zgodbi 
doletela mesto Chamonix-Mont-Blanc, alpsko mes-
to leta 2015. Mesto Chamonix-Mont-Blanc si, s sk-
romnostjo in zavedajoč se danih možnosti, prizade-
va odločno in dejavno uresničevati osrednje vodilo 
Alpske konvencije.  

Dovolite mi, da Vam, spoštovane bralke in cen-
jeni bralci, zaželim obilo užitka ob prebiranju 
pričujočega letnega poročila! 
 

 

Thierry Billet

predsednik društva »Alpsko mesto leta«
in podžupan Annecyja

SPOŠTOVANE BRALKE, CENJENI BRALCI!
ANNECY/F, APRIL 2015

(c
) 

V
ill

e 
A

nn
ec

y 
 



Društvo »Alpsko mesto leta«

3

K tesnejšim vezem: leto alpskih mest leta 2014 strani 4-5

Alpska mesta ukrepajo: prispevki iz alpskih mest stran 6

Projekt YSAM: poročila o sodelovanju v procesih odločanja stran 7

Ko mladi in politiki rešujejo skupne zadeve: YPAC meets YSAM strani 8-9

»Čaka nas še veliko dela«: pogovor s Silvio Reppe  strani 10-11

Slediti in sooblikovati: mednarodni projekti z udeležbo alpskih mest stran 12

Glasba združuje in povezuje: Skupni koncert dveh alpskih mest  stran 13

Fotografski natečaj: kakovost življenja v alpskih mestih skozi objektiv strani 13-14

Povzetek sekretariata stran 15

Finančno poročilo in zahvala stran 15

(c
) 

R
ob

er
t 

Z
ab

uc
ov

ec

Orkester Tétras Lyre (Chambéry) in Godbeno društvo rudarjev Idrija na prvem skupnem koncertu v Sloveniji (oktober 2014).

KAZALO

KOLOFON: Uredništvo: Madeleine Rohrer - Avtorji: Thierry Billet, Madeleine Rohrer, Antonija Wieser, Jakob Dietachmair
Prevodi: Janko Jemec - Lektorat: Antonija Wieser - Postavitev strani: Magdalena Holzer
Foto naslovnica: YPAC 2014, Chamonix-Mont-Blanc, (c) CIPRA
Letno poročilo in e-novice društva lahko brezplačno naročite na www.alpskomesto.org/sl/informacijsko-sredisce.
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Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC) je spomladi zasedal v Annecyju. 
Thierry Billet, predsednik društva »Alpsko mesto leta« je z dijaki in dijakinjami z 
območja Alp razpravljal o pomenu izobraževanja in aktivnega državljanstva. 

Projekt greenAlps: predstavniki in predstavnice iz Bad Reichenhalla in Lecca so v juniju obiskali Bolzano in se udeležili ekskurzije na 
temo vzpostavitve ekološkega omrežja.

Mestni svet Sonthofna je v aprilu obiskal Beljak.
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K TESNEJŠIM VEZEM
LETO ALPSKIH MEST LETA 2014

Prvič od ustanovitve društva »Alpsko mesto leta« naziv »Alpskega mesta leta« ni bil podeljen posamez-
nemu mesto. V ospredju je bilo sodelovanju med vsemi alpskimi mesti, člani omenjenega mednarodne-
ga združenja ter zavestni premislek o prihodnosti društva. 

Leto 2014 – leto alpskih mest 
leta. Leto, ko naj bi bilo sleher-
no alpsko mesto v središču po-
zornosti. Namen? Krepitev so-
delovanja med člani društva in 
spodbujanje pripadnosti med-
narodnemu združenju »Alpsko 
mesto leta« v posameznih mes-
tih. Z namenom spodbujanja 
pestrih mednarodnih izmenjav 
so alpska mesta leta organizi-
rala številne obiske, tematske 
ekskurzije ter športne in kultur-
ne prireditve.  
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Jeseni 2014 so nekdanji nosilci 
naziva »Alpsko mesto leta« 
pozdravili novega člana, 
francoski Chamonix-Mont-Blanc 
– »Alpsko mesto leta 2015«. 
Obenem so člani društva 
postavili temelje za nove projekte 
na področju varstva podnebja in 
pogled usmerili proti socialnemu, 
zelenemu gospodarstvu. 
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Helmuth Moroder, direktor občinske uprave v Bolzanu, je društvo 
predstavil na prireditvi »WeAreAlps«.
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Tradicionalne kolesarske dirke »Charly Gaul« v Trentu so se 
julija udeležili tudi predstavniki in predstavnice alpskih mest.
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Rupertus Thermen Lauf – tradicionalni avgustovski tek med Ruper-
tovimi vrelci v Bad Reichenhallu je razkril športni duh v alpskih srcih.  
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Trento je septembra na Mednarodnem sejmu gorskega turiz-
ma (BITM) alpskim mestom predstavil svojo turistično ponud-
bo.
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Delegatki YPAC in Norbert Weixlbaumer (predsednik žirije društva 
»Alpsko mesto leta«) na Univerzi na Dunaju.

»Alpsko mesto leta 2015 je Chamonix-Mont-Blanc!« so meseca septembra obelodanili 
žirija, predsedstvo in sekretariat društva ter predstavniki in predstavnice mesta.  
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ALPSKA MESTA UKREPAJO
PRISPEVKI IZ ČLANSKIH MEST

Štirinajst alpskih mest leta si za prepoznavnost ciljev Alpske konvencije na svojem območju prizadeva 
tudi po izteku leta, v katerem so bila nosilec naziva »Alpsko mesto leta«. Pregled uspešnih projektov.  

ALPSKA MESTA NAČRTUJEJO ENERGIJSKO 
POZITIVNO REGIJO V FRANCOSKIH ALPAH

V številnih pogledih gre zagotovo za pilotski projekt 
posebnega pomena: regijski naravni park Massif 
des Bauges načrtuje skupaj z aglomeracijama 
Chambéry Métropole in Annecy pridobiti status 
energijsko pozitivne regije v francoskih Alpah. 
Edinstveno za Francijo je partnerstvo med mestnim 
in podeželskim prostorom, med pomembnimi 
mestnimi središči in zavarovanim območjem. Na 
celotnem območju regije živi 350.000 ljudi. Do leta 
2050 naj bi vzpostavili ravnovesje med proizvodnjo 
energije in njeno porabo. Ker želijo zmanjšati 
porabo energije, bodo morali po eni strani določiti 
politične spodbude,  po drugi strani pa spodbujati 
širjenje rabe obnovljivih virov energije. O tem, kako 
to izpeljati, se bo odločil vsak posebej, te dejavnosti 
pa bo usklajeval naravni park. Oblikovanje modela 
za upravljanje (governance modell) je del projekta. 

KAKO LAHKO POLITIKA OMOGOČI OHRANJANJE 
BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

V Chambérijyu, Alpskemu mestu 2006, se je vrtelo 
v sklopu mednarodne zaključne konference projekta 
greenAlps vse okoli možnosti podpiranja biotske 
raznovrstnosti na lokalni in mednarodni ravni. 
Društvo »Alpsko mesto leta« je sodelovalo v projektu 
kot opazovalec. Mednarodna mreža mest, v kateri je 
med drugimi tudi Chambéry – gostitelj konference 
in Alpsko mesto leta 2006 –  je seznanjal javnost 

z zaključki projekta greenAlps in predstavljal vidik 
komunalne ravni. Thierry Billet, predsednik društva 
»Alpsko mesto leta«, je razpravljal 14. oktobra s 
politiki regionalne, nacionalne in mednarodne ravni o 
možnostih sooblikovanja občin. 

Projekt greenAlps je finančno podpirala EU v okviru 
programa Območje Alp. Kongres je skupaj z Mrežo 
zavarovanih območij v Alpah organizirala Mednarodna 
komisija za varstvo Alp (CIPRA).

Chambéry - alpsko mesto leta 2006: v petnajstih letih 
nameravajo naravni park Massiv des Bauges ter Annecy 
in Chambéry s primestnimi občinami postati energijsko 
pozitivna regija v francoskih Alpah. 
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Thierry Billet (desno) – glasnik društva na zaključni konferenci projekta greenAlps. 
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YSAM

Projekt YSAM – Youth shaping alpine municipalities 
(Mladi sooblikujejo alpske občine) bo med majem 2014 
in oktobrom 2015 povezal sedem vodij programov dela 
z mladimi, politikov in več kot 20 mladih z območja Alp. 
Občine, ki bodo sodelovale v projektu, ločijo jezikovne 
in geografske meje ter različne izkušnje na področju 
sodelovanja civilne družbe v demokratičnih procesih 
načrtovanja in odločanja. Mladi sooblikujejo alpske 
občine je projekt, ki ga organizirajo društvo »Alpsko 
mesto leta«, članska mesta Bolzano/I, Idrija/SI, 
Sonthofen/D in Trento/I ter občine Balzers/LI, Planken/
LI in Kranjska Gora/SI. Projekt, ki ga strokovno podpira 
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), je 
sofinanciran s strani programa Evropske unije »Mladi 
v Akcij« in fundacije Heidehof. Nadaljne informacije: 
www.alpskomesto.org/sl/projekti/mladi/ysam

KDAJ JE SODELOVANJE MLADIH V PROCESIH 
ODLOČANJA USPEŠNO?  

Ali obstaja recept za uspešno aktivno sodelovanje 
mladih v procesih odločanja in upravljanja? 
Odgovor na to vprašanje so iskali v sedmih občinah, 
društvu »Alpsko mesto leta« in CIPRI. Pregledali 
so nacionalne zakonodaje, regionalne predpise 
ter smernice in priporočila posameznih mest za 
delovanje na tem. In kakšen je rezultat? Nastal je 
pravi mozaik različnih ukrepov, določb in okoliščin, 
ki zaznamujejo politiko mladih. Tu je Bolzano/Bozen, 
kjer govorijo tako italijansko kot nemško in ki premore 

za obe jezikovni skupini več mladinskih centrov. Ali 
pa bavarski Sonthofen, ki v svoji viziji predvideva 
tudi soodločanje mladih prek lastnega organa. V 
Idriji, kjer je tretjina prebivalstva mlajša od 30 let, se 
mladi srečujejo v mestni knjižnici, pomemben glasnik 
dogajanja pri mladi generaciji pa je tudi vplivno 
študentsko gibanje. Zavedanje, katere pogoje je 
treba izpolnjevati za uspešno participacijo mladih v 
Kranjski Gori, Balzersi, Planknu ali Trentu, olajšuje 
sodelovanje med naštetimi občinami. In ustvarja 
možnosti za vključitev elementov iz vizij delovanja 
ali statuta mladinskega parlamenta ali pa izkušenj iz 
mednarodnih projektov v lastno politiko. 

Mladi v Krajnski gori razvijajo ideje za svojo občino. 
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YSAM - YOUTH SHAPING ALPINE MUNICIPALITIES
POROČILA O SODELOVANJU V PROCESIH ODLOČANJA

Sonthofen, Trento, Idrija in Bolzano, društvo »Alpsko mesto leta« si v okviru skupnega projekta 
prizadevajo spodbuditi mlade k sodelovanju v procesih odločanja. Kakšni so bili učinki projekta doslej?  

POZOR, SNEMAMO! PORTRET ALPSKIH 
MEST

Dekle v smučarskih čevljih in debeli bundi, 
s čelado in smučarskimi očali na glavi, hodi 
čez zelen travnik. Kranjska Gora v Sloveniji 
je več kot samo zimsko smučarsko središče, 
pravi. Skupaj s svojimi prijatelji se na kolesu 
in rolki vozijo po vasi, skačejo v kristalno 
čisto jezero in se veselo gugajo na igrišču. 
»Avtobusne povezave z dolino so zelo 
slabe. Naš mladinski center pa je super, tam 
se vedno kaj dogaja.« 
Drugo dekle, ki govori v kamero, živi v 
Planknu, najmanjši lihtenštajnski občini. 
Tudi ona je, tako kot mladi iz Slovenije, 
Italije in Nemčije, predstavila svojo občino v 
kratkem filmu. Kreativne dejavnosti kažejo, 
kaj je mladim v domačem kraju všeč in 
kaj počnejo pooblaščenci za mladinska 
vprašanja, zaposleni v mestnih upravah in 
politiki, da bi spodbudili sodelovanje mladih. 
Gledalci spoznajo mladinski center v mestu 
Sonthofen in »skatepark«, ki ga je Bolzano 
načrtoval skupaj z bodočimi uporabniki.  
Kratki filmi so prvi rezultat vsealpskega 
projekta YSAM, katerega cilj je izmenjava 
izkušenj, spodbujanje sodelovanja mladih v 
občinah in trajnostna urbanistična politika.
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KO MLADI IN POLITIKI...
YSAM MEETS YPAC

Potem ko so alpska mesta leta participacijo mladih uvrstila med svoje prednostne teme, je zdaj skok v javnost, 
prek izmenjave z župani, uspel tudi Mladinskemu parlamentu Alpske konvencije. V nadaljevanju prispevek o 
tem, kaj je prineslo sodelovanje med mladimi in politiki. 

Brezvoljni mladi, gluhi politiki?
A ni bilo vedno tako. Participacija mladih dolgo 
časa ni imela kakšne posebne veljave v programu 
mednarodnega združenja alpskih mest. To se 
je spremenilo šele z zasedanjem Mladinskega 
parlamenta Alpske konvencije (YPAC) leta 2013 v 
Sonthofnu, prav tako alpskem mestu leta. Mednarodna 
komisija za varstvo Alp (CIPRA), ki strokovno spremlja 
tako YPAC kakor alpska mesta, je med njimi v kratkem 
času ustvarila pomembno povezavo. Tako so si alpska 
mesta in 90 mladih udeležencev parlamenta za leto 
2013 postavili skupno geslo »Moje alpsko mesto 

prihodnosti – zahteve mladih za trajnostni razvoj 
alpskih mest v smislu Alpske konvencije«. Oblikovani 
so bili načini za odpravo predsodkov in vzpostavitev 
zaupanja, simulaciji parlamenta v Sonthofnu so sledila 
srečanja mladih in politikov. 

»Iz igre je nastal forum, v katerem se lahko s tisti-
mi, ki sprejemajo odločitve, pogajamo o uresničitvi 
naših predstav o Alpah in alpskih krajih,« je povedala 
Katharina Pfitscher iz Merana. 
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Sončen oktobrski dan leta 2014 v Idriji. Na robu mesta 
stoji grad Gewerkenegg, zgrajen v zgodnjem obdobju 
pridobivanja živosrebrne rude. Na zunanji strani 
grajskega kompleksa bele stene, na notranji strani v 
bogato rumeno obarvane baročne arkade. Dolgih pet 
stoletij je rudnik živega srebra, drugi največji na svetu, 
dajal pečat temu slikovitemu mestu na zahodu Slovenije. 
Leta 2011 je Idrija za svojo uspešno preobrazbo iz 
rudniškega kraja v središče visoke tehnologije in 
trajnostnosti prejela mednarodni naziv »Alpsko mesto 
leta«, leta 2014 ji je bil podeljen še certifikat Mladim 
prijazna občina.

Sodelovanje mladih za več trajnostnosti 
18. oktobra 2014 so se na idrijskem gradu srečali tradicija 
in sodobnost, lokalno in mednarodno, mladi in politika 

– v Idrijo je iz celotnega alpskega prostora prišlo okoli 
30 županov, občinskih svetnikov in drugih zaposlenih v 
občinskih upravah, ki so se udeležili skupščine članov 
društva »Alpsko mesto leta«. Delegati so si ob tej 
priložnosti lahko izmenjali izkušnje o tem, kako razvoj 
domačega mesta oblikovati tako, da bo prijazno za 
mlade generacije, in kako prek jezikovnih in geografskih 
meja Alp uresničevati skupne projekte. 

»Participacija mladih je ključnega pomena za traj-
nostni razvoj,« je poudaril Thierry Billet, predsednik 
društva »Alpsko mesto leta« in podžupan francoskega  
Annecyja. Trajnostnost pomeni, da prihodnjim gene- 
racijam zagotavljamo take možnosti, kot so jih ime-
le prejšnje generacije. «Zato želimo, če je le mogoče, 
načrtovati in sprejemati odločitve skupaj z mladimi.» 

Mladinski parlament Alpske konvencije – forum za participacijo mladih, mednarodno stičišče kultur in učilnica za politično vzgojo.    
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MLADINSKI PARLAMENT ALPSKE KONVENCIJE (YPAC) 

Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC) je bil ustanovljen leta 2006 na Akademski gimnaziji v 
Innsbrucku. Od takrat dalje zaseda enkrat letno in vsakokrat v drugi alpski državi. Nazadnje je YPAC 
gostoval v dveh alpskih mestih leta: leta 2013 v Sonthofnu in leta 2014 v Chamonixu. V okviru projekta 
je bila ustanovljena tudi Platforma za prihodnost (Platform Future), ki deluje stalno, njena naloga pa 
je seznanjanje javnosti z zahtevami parlamenta in uresničevanje teh zahtev. Člani platforme se tako 
udeležujejo skupščine članov društva »Alpsko mesto leta«. Delovanje YPAC je med drugimi finančno 
podprl program EU Mladi v akciji. Več: www.ypac.eu.

Mladinski parlament v vsako alpsko mesto
»V nizkih, obokanih dvoranah idrijskega gradu je oktobra 
2014 sedelo tudi deset delegatov YPAC-a. Udeležili so 
se skupščine članov društva alpskih mest leta, saj so 
politikom želeli sporočiti svojo zahtevo, da bi vsako 
mesto v Alpah moralo imeti svoj parlament mladih. »V 
razpravi smo bili vsi sogovorniki enakopravni, naše 
ideje so naletele na podporo,« je bil navdušen Florian 
Czarnowski iz Rosenheima v Nemčiji. Mesta, ki bodo 
v prihodnje kandidirala za pridobitev naziva »Alpsko 
mesto leta«, bodo odslej na pobudo mladih morala 

navesti, kakšni so njihovi pogledi na ustanovitev 
mladinskega parlamenta. Da se je sodelovanja mogoče 
naučiti, je znano Ingrid Fischer, podžupanji nemškega 
Sonthofna, saj bavarska občina že skoraj dve desetletji 
pozna lokalni mladinski parlament, katerega člani imajo 
pravico do aktivnega sodelovanja v razpravah mestnega 
sveta. »To, kar je danes model najboljše prakse, deluje le 
zato, ker je mesto zadolženo za opravljanje pisarniško-
tehničnih del, ker mladinskemu parlamentu zagotavlja 
lastna proračunska sredstva in ker vključuje mlade, ko 
določen projekt zadeva njihove interese.

S prvimi rezultati projekta so se delegati alpskih mest in 
YPAC-a že seznanili na skupščini članov v Idriji. Omeniti 
je treba tudi kratki film štirih dijakinj iz Idrije, v katerem 
so pokazale, kaj je tisto, zaradi česar je njihovo rodno 

mesto – alpsko mesto. Tam so rudnik, mestni trg in 
zeleno hribovje, ki oklepa Idrijo. Film se konča s kadrom, 
posnetim v totalu, ki prikazuje mesto z baročnim gradom. 

(c
) 
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Sodelujoči pri projektih YSAM in YPAC v Idriji/SI.    

... REŠUJEJO SKUPNE ZADEVE

Sodelovanje je treba preizkusiti v 
praksi 
Alpska mesta leta, slovenska Idrija 
ter italijanska Bolzano in Trento, 
nameravajo izkoristiti izkušnje iz 
Sonthofna. Na začetku leta 2014 so, 
potem ko jih je k temu spodbudilo 
sodelovanje z Mladinskim parlamentom 
in CIPRO, začeli izvajati lasten projekt 
z naslovom »youth shaping alpine 
municipalities« (YSAM). Mladi, mladinski 
delavci in politiki iz partnerskih občin 
so si izmenjali obiske in drug drugemu 
predstavili načine svojega sodelovanja 
v procesih odločanja in kje je vidno 
njihovo sodelovanje. Na začetku leta 
2015 bodo mladi v svojih občinah 
prevzeli odgovornost za vse, kar je 
povezano z njimi, odrasli pa jim bodo pri 
tem prepustili svojo oblast.
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»ČAKA NAS ŠE VELIKO DELA«
POGOVOR S SILVIO REPPE 

Leta 2014 se je izteklo programsko obdobje projekta Alpstar, skupnega projekta alpskih mest. Silvia Reppe, 
pobudnica omenjenega projekta, poroča o velikih ciljih, brezzobnih papirnatih tigrih in o pomembnosti vlo-
ge alpskih mest pri varstvu podnebja. 

Silvia Reppe je pobudnica projekta Alp-
star (projektno obdobje 2011-2014) in 
odgovorna za alpsko politiko pri Zvez-
nem ministrstvu za okolje, varstvo nara-
ve, gradnjo in jedrsko varnost Zvezne 
republike Nemčije (Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit). Mesta in pokrajine 
na območju Alp izvajajo številne zg-
ledne ukrepe za zmanjševanje emisij 
in spodbujanje koriščenja obnovljivih 
virov energije. Nekaj zgodb o uspe-
hu je bilo predstavljenih, prilagojenih 
in preskušenih tudi v okviru projekta 
Alpstar. »Alpska mesta leta« rezulta-
te projekta posredujejo tudi domači 
odločevalski srenji. Večina sredstev za 
izvedbo projekta Alpstar je bila pridob-
ljena iz naslova Operativnega programa 
»Alpski prostor« (Alpine Space). (c

) 
B

M
U

B

Silvia Reppe, brez vas projekt Alpstar verjetno ne 
bi bil izveden. Ali ste zadovoljni z rezultati? 
Po koncu tega projekta me je prvič obšel občutek, da 
napori niso bili zaman. Pri Alpski konvenciji mlini nema-
lokrat meljejo počasi. Leta 2006 je bila sprejeta deklar-
acija, leta 2009 pa je sledil sprejem Akcijskega načrta 
za podnebje v Alpah. Da bi načrtu vdahnili življenje, 
je Nemčija predlagala zasnovo skupnega projekta za 
uresničitev vizije podnebno nevtralnih Alp. Predlogu 
sta sledili dve leti intenzivnih, včasih tudi dolgotrajnih 
razprav v okviru delovnih teles Alpske konvencije. Leta 
2011 se je projekt Alpstar končno začel izvajati. Na to 
sem ponosna. 

S kakšnimi ugotovitvami vam je postregel projekt 
Alpstar? 
Alpska konvencija lahko doseže posamezne kraje in 
privede do konkretnih premikov. Alpska konvencija je 
lahko več kot le papirnati tiger. Takšni skupni projekti na 
ravni občin predstavljajo dejansko jedro uresničevanja 
Alpske konvencije, tudi na področju varstva podnebja. 
Konec koncev so prav mesta in občine tisti dejavniki, ki 

morajo in zmorejo nekaj narediti. Projekti, kot denimo 
Alpstar, spodbujajo konkretne, pozitivne premike. 
Navdušena sem bila nad poročili o tem iz pilotnih regij. 
Vsekakor je za končni uspeh potrebna tudi politična 
podpora in sofinanciranje s strani vlade. 

Ali menite, da je projekt Alpstar popeljal prizade-
vanja za varstvo podnebja korak naprej?  
Da. Menim, da je. Partnerji, ki so sodelovali v projektu, 
so si zastavili ambiciozen cilj: podnebno nevtralnost. 
Primeri dobre prakse s posameznih jedrnih področji 
naj bi s povsem pragmatičnega vidika postali predloge 
za minimalne standarde. 

Ali je s koncem projekta končano tudi delo na tem 
področju? 
Ne. Čaka nas še veliko dela. Projekt Alpstar je bil zas-
novan širše. Zajemal je širok nabor različnih tem, ki so 
bile obravnavane v dvanajstih pilotnih regijah. Opre-
deljeni minimalni standardi danes sicer niso znani in 
uporabljeni na celotnem območju alpskega prostora. 
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Kako prispevajo podjetja k uresničitvi vizije podnebno 
nevtralnih Alp? Kako bodo občine boj proti podnebnim 
spremembam izkoristile v smislu prednosti, ki jim jo 
prinaša njihova lokacija? Člani društva »Alpsko mesto 
leta« so 30. januarja 2014 na delavnico projekta 
Alpstar v švicarski Brig-Glis povabili podjetnike, 
podjetnice, predstavnike in predstavnice občin ter 
strokovnjake in strokovnjakinje, da bi skupaj poiskali 
odgovore na omenjeni vprašanji. »Prizadevamo si, 
da bi naši zaposleni varno in preprosto prispeli na 

delovno mesto. Slednje vpliva tudi na bilanco CO2. 
Občine si prizadevajo za visoko raven kakovosti 
življenja, obenem pa si želijo tudi podjetij, ki plačujejo 
davke. Obe strani, tako občine kot preudarna podjetja, 
torej stremita za istim ciljem, kar pomeni, da morata 
sodelovati, če ga želita uresničiti,« meni Daniel Oehry, 
svetovalec za mobilnost v lihtenštajnskem podjetju 
Hilti AG. Več: www.alpskomesto.org/sl/projekti/
podnebje-energija/alpstar/alpstar; alpstar-project.eu 

(c
) 
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Zakaj je bilo treba vključiti alpska mesta? 
Občine igrajo pomembno vlogo pri varstvu podne-
bja. Varstvo podnebja namreč temelji na izvajanju 
ukrepov v praksi. Učinek medsebojnega zaupanja 
in struktur sodelovanja med alpskimi mesti je med-
sebojni prenos pozitivnih izkušenj. Medsebojni pre-
nos pozitivnih izkušenj predstavlja srž projekta Alp-
star. Alpska mesta predstavljajo vmesnik za prenos 
rezultatov projekta po celotnem alpskem prostoru.   
 
Nemčija bo v obdobju 2015-2016 na čelu Alpske kon-
vencije. Varstvo podnebja predstavlja eno od osredn-
jih tem. Kakšna vloga tukaj pripada alpskim mestom? 

Alpska mesta sodijo med najpomembnejše partnerje,  
zato se nadejamo uresničevanja skupnih pobud. V so-
delovanju z društvom »Alpsko mesto leta«, organiza-
cijo CIPRA in Omrežjem občin »Povezanost v Alpah« 
bomo denimo meseca decembra 2015 organizirali 
konferenco na temo varstva podnebja na ravni občin. 
Predvideno je, da naj bi alpska mesta sodelovala tudi 
pri pripravi naslednjega večletnega programa dela 
Alpske konvencije. Posebej bi želela izpostaviti tudi 
skupne projekte. Ideje alpskih mest za projekte v ok-
viru Operativnega programa »Alpski prostor« (Alpine 
Space) in prijave na državne razpise za sofinanciranje 
so več kot dobrodošle.

Podjetja, kot denimo Hilti AG, in občine sodelujejo pri uresničevanju vizije podnebno nevtralnih mest.    

ALPSTAR – toward carbon neutral Alps. Make best practice minimum standard
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MOUNTEE
Alpska mesta gradijo za prihodnost

Alpe imajo izjemen potencial za koriščenje obnovljivih 
virov energije. Projekt recharge.green se dotika 
varstva narave, trajnostne rabe tal in proizvodnje 
obnovljivih virov energije in iskanja odgovorov na 
vprašanje, kako omenjene vidike spraviti pod isto 
streho. To je nadvse pomembna tema tudi za alpska 
mesta. Odločitve glede rabe energetskih virov se 
namreč sprejemajo in izvajajo na ravni občin.  

Oktobra 2013 je bila v švicarskem Brigu-Glisu, 
alpskem mestu leta 2008, prirejena mednarodna 
konferenca z naslovom »International conference 
on balancing renewable energy and nature in the 
Alps«. Instrumenti in modeli, razviti v okviru projekta, 
razkrivajo, kako načini rabe obnovljivih virov energije 

vplivajo na okolje in na ekosistemske storitve. 
Instrumenti in modeli, razviti v okviru projekta 
recharge.green, so bili preskušeni na različnih 
pilotskih območjih v Sloveniji, Avstriji, Italiji in Franciji. 
Sistem za podporo pri sprejemanju odločitev glede 
izvajanja energetskih projektov na samem kraju 
omogoča odločevalcem v alpskih mestih dostop do 
konkretnih, prenosljivih ukrepov. Zaključna prireditev 
v okviru projekta bo na sporedu 20. in 21. maja 
2015 v nemškem Sonthofnu, alpskem mestu leta 
2005. Društvo »Alpsko mesta leta« opravlja funkcijo 
projekta recharge.green. Podrobnejše informacije so 
na voljo na spletni strani projekta recharge.green: 
www.recharge-green.eu.

SLEDITI IN SOOBLIKOVATI 
MEDNARODNI PROJEKTI Z UDELEŽBO ALPSKIH MEST

Strokovna podpora, izvajanje, osveščanje. To so bile naloge društva v okvirih projektov MountEE in  
recharge.green. Kakšen pa je bil prispevek posameznih alpskih mest? 

Javne stavbe bodo morale od konca leta 2018 
izpolnjevati merila za skoraj nič-energijske stavbe. 
Slednje bo veljalo tako za prenovljene stavbe kot 
tudi za novogradnje. To izhaja iz sklepa Evropske 
unije o energijski učinkovitosti stavb. Projekt  
MountEE razkriva, kako je moč izpolnjevati 
merila skoraj nič-energijskih standardov. Društvo 
»Alpsko mesto leta« je dejavno kot opazovalec 
projekta MountEE. To pomeni, da imajo alpska 
mesta neposreden dostop do primerov dobre 
prakse in izkušenj drugih občin, predvsem občin 
s severa Švedske, občin z območja Pirenejev 
in občin z območja Alp. Oktobra 2014 so bile 
na mednarodni delavnici v Idriji predstavljene 
nekatere od 33 pilotskih stavb, ki so bile zgrajene 
oziroma prenovljene v skladu z novimi standardi.  

Alpsko mesto Chambéry je predstavilo paket 
storitev za spodbujanje trajnostne gradnje, 
namenjenih francoskim občinam, zasnovanih v 
okviru projekta MountEE. Na ‚tržnici idej‘ so se 
udeleženci in udeleženke seznanili s prednostmi 
lesa kot gradbenega materiala, ki spodbuja 
tokokroge regionalnih gospodarstev in krepi 
identiteto vsakokratnih lokacij. Projekt MountEE 
je sofinanciran s strani večletnega programa EU 
»Inteligentna energija za Evropo« (Intelligent 
Energy Europe - IEE). Podrobnejše informacije  o 
pilotskih stavbah in kratki film na temo trajnostne 
gradnje in prenove na območju gorskega sveta so 
na voljo na uradni spletni strani projekta MountEE: 
www.mountee.eu.

RECHARGE.GREEN
 
Kako vzpostaviti ravnovesje med varstvom narave in obnovljivimi viri energije?
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GLASBA ZDRUŽUJE IN POVEZUJE 
SKUPNI KONCERT DVEH ALPSKIH MEST 

Bučni aplavz navzočih na imenitnem koncertu, ki so do zadnjega kotička napolnili Modro dvorano v 
Idriji, je trajal in trajal … in trajal.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ
KAKOVOST ŽIVLJENJA V ALPSKIH MESTIH SKOZI OBJEKTIV

Praznično okrašeno in razsvetljeno staro mestno jedro, razigrani otroci na zelenem travniku in 
lično zavito leseno stopnišče, ki vodi k vodi.
 

Predaja darilnih košar v mestih Herisau/CH (desno) in Sonthofen/DE (levo).
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Oktobra 2014 so glasbeniki in glasbenice Godbenega 
društva rudarjev Idrija in orkestra Tétras Lyre iz 
Chambéryja priredili že tretji skupni koncert. Poprej 
so občinstvo navdušili že v švicarskem Poschiavu 
(2012) in v francoskem Chambéryju (2013), alpskem 
mestu leta 2006. Četudi jih loči več kot 800 kilometrov 
vijugastih cest, različna jezika in povsem različen 

vsakdan, so glasbeniki in glasbenice iz omenjenih 
alpskih mest vnovič dokazali, da glasba združuje in 
povezuje. S sijočih obrazov upravičeno ponosnih 
glasbenic in glasbenikov je občinstvo lahko razbralo, 
kako dejavno vključevanje slehernika v družbo in 
mednarodno sodelovanje bogatita življenja prebivalk 
in prebivalcev alpskih mest. 

Vse to izraža posebno kakovost življenja v alpskih 
mestih. Navdihujoči motivi, pristno vzdušje 
in čarobni vtisi so bili ovekovečeni na slikah 
ljubiteljskih fotografov in fotografinj iz Annecyja, 
Bad Ausseeja, Briga-Glisa, Herisaua, Idrije, 
Sonthofna, Trenta in Beljaka. Mednarodna žirija je 
izbrala najboljše fotografije iz vsakega od alpskih 

mest, ki so sodelovala na fotografskem natečaju 
na skupno temo »Kakovost življenja v alpskih 
mestih leta«. Najboljši prispevki so bili nagrajeni 
z darilno košaro, polno tradicionalnih kulinaričnih 
dobrot, značilnih za enega od drugih alpskih mest 
leta. Dejstvo je namreč, da gredo dobro počutje, 
kultura in kakovostno življenje skozi želodec. 
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FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Bad Aussee - alpsko mesto, naklonjeno družinam Annecy - mesto z najčistejšim jezerom v Evropi

Beljak - Naravni park Dobratsch, kraj edinstvene flo-
re in faune

Sonthofen - kjer politika vključuje tudi okoliške občine

Herisau - s posluhom za prihodnje rodoveIdrija - zakladnica naravne in kulturne dediščine

Trento - mesto s srcem za pešce Brig-Glis - preplet tradicije in sodobnega
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Prihodki društva »Alpsko mesto leta« so v letu 2014 
znašali 105.060 evrov. Odhodki društva so v letu 
2014 znašali 104.870 evrov. Društvo »Alpsko mesto 
leta« je v letu 2014 ustvarilo dobiček v znesku 
188,48 evrov. Premoženje društva znaša  23.285 
evrov. Približno 80 odstotkov prihodkov društva 
izhaja iz naslova članarine. Članarina znaša 5.000 
evrov na člana. Predsedstvo se članom prisrčno 
zahvaljuje za sodelovanje pri izvajanju tekočih 
nalog ter za prispevek pri zagonu novih projektov. 
Predsedstvo društva se iskreno zahvaljuje mestu 
Brig-Glis za podporo pri organizaciji in financiranju 
tematske delavnice v okviru projekta Alpstar in 
Mednarodni komisiji za varstvo Alp – CIPRA 
International, ki kot podizvajalka uspešno izvaja 
omenjeni projekt. Predsedstvo društva se iskreno 
zahvaljuje Zveznemu uradu Švicarske konfederacije 
za prostorski razvoj (Schweizer Bundesamt für 
Raumentwicklung) – ARE za nesebično podporo 
pri izvedbi tematske delavnice v okviru projekta 
Alpstar v Brigu-Glisu. V letu 2014 je društvo za 
projekte, predvsem za izvedbo projekta Alpstar, 

namenilo približno tretjino proračunskih sredstev. 
Sredstva za izvedbo projekta Youth Shaping Alpine 
Municipalities (YSAM) – Mladi sooblikujejo alpske 
občine niso vključena v omenjeni delež. Dejavnosti 
v okviru sodelovanja z Mladinskim parlamentom 
Alpske konvencije (YPAC) in dejavnosti v okvirih 
alpskih projektov recharge.green in greenAlps 
so bile prav tako financirane iz drugega naslova. 
Za potrebe večjezične interne komunikacije v 
društvu in vzdrževanja odnosov z javnostjo je bilo 
namenjenih 10 odstotkov proračunskih sredstev. 
Približno polovica odhodkov društva je bila 
namenjenih za plačilo obveznosti do sekretariata 
(honorar). Z omenjenimi sredstvi se trenutno 
financira eno delovno mesto za polovični delovni 
čas, ki ga zaseda sodelavec oz. sodelavka CIPRE 
International, zadolžen oz. zadolžena za izvajanje 
nalog v zvezi z dejavnostmi društva. Društvo 
»Alpsko mesto leta« se vsem deležnikom prisrčno 
zahvaljujejo za plodovito sodelovanje in dragoceno 
podporo.

POVZETEK SEKRETARIATA
STRATEGIJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ ALPSKEGA PROSTORA SO POMEMBNE.

Če niso izvajane, ostanejo le ideje na papirju. Prav z namenom izvajanja strategij trajnostnega razvoja so 
alpska mesta leta 2014 zagnala več projektov, usmerjenih k osveščanju javnosti o pomenu Alpske kon-
vencije in o Makroregionalni strategiji za Alpe.

projekti 29 %
sekretariat 53 % 
komunikacija 17 %
drugi 1 %

Izdatki 2014

FINANCE IN ZAHVALA

Evropa razpravlja o skupni strategiji za alpski prostor. 
Člani društva »Alpsko mesto leta« so prevzeli vizije, 
spodbude in cilje, strnjene v omenjenem strateškem do-
kumentu. Zasnovali so projekte in se prijavili na razpise. 
Spremembe, inovacije in strategije je moč opredmetiti 
le z dejavnim prispevkom občin. Leto 2014 bodo člani 

društva pomnili po številnih dejavnostih in konkretnih ko-
rakih v smeri gradnje prihodnosti in izkoriščanja poten-
ciala združenja za tesnejše sodelovanje med članskimi 
mesti ter za plodonosno sodelovanje društva »Alpsko 
mesto leta« s politiko, gospodarstvom in civilno družbo. 
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KONTAKT
Društvo »Alpsko mesto leta«, Madeleine Rohrer
Im Bretscha 22, FL-9494 Schaan
Tel: +423 237 53 99, Fax: +423 237 53 54
E-pošta: madeleine.rohrer@alpenstaedte.org 
www.alpskomesto.org

Društvo »Alpsko mesto leta« je združenje mest na območju 
Alp, ki so prejela naziv »Alpsko mesto leta«. Ta naziv, s katerim 
se neko alpsko mesto odlikuje po posebni zavzetosti in prizade-
vanjih pri uresničevanju Alpske konvencije, podeljuje mednaro-
dna žirija.

Žirija
Norbert Weixlbaumer, CIPRA (predsednik žirije)
Gerhard Leeb, pro vita alpina-international
Antonio Zambon, Omrežje občin »Povezanost v Alpah«
Cristina Del Biaggio, Univerza v Ženev

Upravni odbor
Predsednik: Thierry Billet, podžupan, Annecy
Podpredsednik: Bojan Sever, župan, Idrija
Tretji član: Patrizia Trincanato, članica mestnega sveta, Bolzano

 

Konzulat in kontaktne osebe
Annecy: Thierry Billet
Bad Aussee: Cornelia Köberl-Siebenlist, Johanna Köberl
Bad Reichenhall: Josef Dennerl
Belluno: Jacopo Massaro
Bolzano/Bozen: Helmuth Moroder, Emanuele Sascor
Brig-Glis: Eduard Brogli
Chambéry: Aloïs Chassot, Samuel Caillault
Chamonix-Mont-Blanc: Eric Fournier
Gap: Bénédicte Ferotin, Martine Marlois
Herisau: Benno Keel, Ursula Rütsche-Fässler
Idrija: Karmen Makuc
Lecco: Vittorio Campione
Sonthofen: Ingrid Fischer, Sonja Karnath, Manfred Maier
Trento: Cristina Ambrosi, Luana Slomp
Villach: Sabine Domenig

Računska nadzornika
Benno Keel, Herisau
Sabine Domenig, Villach

Sekretariat
CIPRA International:   Madeleine Rohrer, Antonija Wieser, 
                                    Magdalena Holzer


