Sporočilo za medije z dne 2. decembra 2021

Alpska mesta: Aktivna za podnebje
V okviru projekta »Climate Action in Alpine Towns« devet alpskih mest izvaja
podnebne ukrepe na področju prostorskega načrtovanja in soudeležbe občanov.
Projekt se bo izvajal naslednji dve leti v okviru švicarskega predsedovanja Alpski
konvenciji in Teritorialne agende 2030.
Dojemanje Alp je pogosto podeželsko in ne urbano. Klub temu pa približno tretjina alpskega
prebivalstva živi v gosto poseljenih alpskih mestih z edinstvenimi značilnostmi. V letih 2021
in 2022 bo švicarsko predsedstvo Alpski konvenciji pripravilo znanstveno poročilo o stanju in
teritorialnem vplivu teh alpskih mest. Nekateri rezultati poročila bodo v okviru projektu “
Climate Action in Alpine Towns ” dopolnjeni s konkretnimi ukrepi.
Kako je mogoče razviti dostopne podnebne ukrepe na področju prostorskega načrtovanja?
Kako lahko civilna družba še tesneje participira v procesih načrtovanja? Kako to spreminja
zavest ljudi in s tem kakovost življenja? To so osrednja vprašanja tega projekta, ki bo poleg
tega eden od šestih pilotnih ukrepov Teritorialne agende 2030 Evropske unije.
Alpska mesta kot pionirji
Namen projekta »Climate Action in Alpine Towns« je dokazati, da lahko občine začnejo že
sedaj izvajati dostopne podnebne ukrepe – na primeru alpskih mest kot pionirjev. V projektu
sodelujejo Annecy / FR, Belluno / IT, Brig-Glis / CH, Chambéry / FR, Idrija / SL, Tolmin / SL,
Trento / IT, Sonthofen / DE in Beljak / AT. Vsaka občina bo oblikovala projektno skupino, ki
bo načrtovala procese in spremljala izvajanje aktivnosti. Poleg rednih srečanj v okviru
koordinacijske ekipe, lokalne projektne ekipe in članov Teritorialne agende 2030 je za leto
2022 načrtovan tudi mednarodni dogodek.
Dejavnosti posameznih mest so raznolike: V okviru pilotnega projekta se mesto Idrija / SL
osredotoča na nekdanje rudarsko območje, ki je opuščeno. V sodelovanju z mladimi
odraslimi naj bi ustvarili z vrstami bogato zunanjo površino, ki bo ponudil lepo urejeno okolico
za srečevanje in druženje. Vzporedno s temi aktivnostmi bo mesto razvilo tudi »zeleni«
priročnik, ki bo lahko osnovo za nadaljnje projekte v mestu. Središče slovenskega mesta
Tolmin / SL naj bi postalo bolj zeleno. Preko pobude lokalnega prebivalstva ter spremljajočih
delavnic in eksperimentov naj bi bilo prebivalstvo intenzivneje vključeno v ukrepe načrtovanja
in varovanja podnebja. Vseh 9 sodelujočih alpskih mest se želi na ta način odzvati na skrbi
svojih državljanov glede podnebnih sprememb in razvijati kreativne rešitve. Namen projekta
je poleg tega tudi izmenjava znanj in izkušenj med alpskimi mesti, s ciljem medsebojnega
učenja. Projekt se izvaja s finančno podporo švicarskega zveznega urada za prostorski
razvoj.
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Naziv in društvo »Alpsko mesto leta«:
Od leta 1997 mesta v alpski regiji, ki v svoji občini v skladu z zahtevami Alpske konvencije
dosegajo zgledno ravnotežje med interesi gospodarstva, okolja in družbe, prejemajo naziv
»Alpsko mesto leta«. Naziv, ki ga podeljuje mednarodna žirija, je po eni strani priznanje
dosedanji politiki nekega mesta, po drugi strani pa tudi spodbuda in zaveza, da se začrtana
usmeritev v razvoju ohranja tudi v prihodnje. Nagrajena mesta sodelujejo v istoimenskem
društvu, ki se mu je doslej pridružilo 18 mest iz Slovenije, Nemčije, Avstrije, Švice, Italije in
Francije.
Dodatne informacije: www.alpenstaedte.org/climate-action-in-alpine-towns
Videoposnetke o posameznih izvedbenih projektih najdete tukaj: alpinetowns.alpconv.org
Prosimo, da svoja vprašanja posredujete na spodnji naslov:
Pisarna društva »Alpsko mesto leta«
Claire Simon, claire.simon@alpenstaedte.org
Magdalena Holzer, magdalena.holzer@alpenstaedte.org
Dejavnosti drugih mest:
Annecy / FR: Francosko mesto Annecy razvija nov model upravljanja s široko zasnovanim
participativnim procesom. Z intenzivnejšim vključevanjem javnosti želi mesto izvesti medsektorske
ukrepe za varstvo podnebja in prostorsko načrtovanje.
Belluno / IT : V okviru pilotnega projekta se severnoitalijansko mesto Belluno posveča podnebju
prijazni prenovi javnih prostorov, predvsem šol. Preko tesnega sodelovanja z dijaki želi mesto
ozaveščati o okoljsko pomembnih temah, kot so zelene površine in varstvo podnebja, ter nato
pomagati pri izvajanju ukrepov.
Chambéry / FR: Chambéry je organiziral teden »Narava v mestu« z več kot 50 različnimi dogodki,
katerih cilj je obveščanje in vključevanje prebivalstva v ozelenitev in zmanjšanje poseljenosti mesta.
Na spletni platformi so občani oddali več kot 70 predlogov za zmanjšanje poseljenosti in ozelenitev
mesta. Izvedljivost teh ukrepov trenutno preučuje mestna uprava, rezultati pa bodo predstavljeni na
zemljevidu.
Trento / IT : Za mesto Trento opuščene površine predstavljajo neizkoriščen potencial v okviru
prizadevanja za zmanjšanje segrevanja. V okviru projekta »Climate Action in Town« bodo ta območja
sistematično evidentirana in ozelenena, skupaj s prebivalci mesta.
Sonthofen / DE : Sonthofen dela na reševanju konflikta uporabe površin med pešci in kolesarji v
središču mesta. Ta konflikt bi lahko postavil pod vprašaj pomemben del mestnega koncepta
kolesarskih poti in s tem zavezo mesta, da poveča ti. »modal-split« kolesarjev v mestnem jedru.
Skupaj je treba najti rešitve, ki omogočajo nemoten in varen promet za vse.
Beljak / AT : Beljak se v okviru projekta »Climate Action in Town« v prvi liniji osredotoča na
zmanjšanje segrevanja površin. Nove rešitve naj bi pripomogle k ozelenitvi močno pozidanega trga
Europaplatz in hkrati ozaveščale prebivalstvo o tovrstnih problematikah.
Brig-Glis / CH : Projekt mesta Brig-Glis pa se osredotoča na »vrnitev« vode v središče mesta. Cilj naj
bi bil dosežen s pomočjo participativnih akcij za čiščenje in vzdrževanje zgodovinskih vodnih kanalov,
z ukrepi za ozaveščanje o zgodovini in vlogi vodnih kanalov ter z boljšim upoštevanjem kanalov v
urbanističnem načrtovanju.
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