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UVODNIK

Draga bralka, dragi bralec.
Volna - kot rdeča nit se je vlekla skozi celotno Alpsko leto 2021. Pričelo se je v
Bielli, našem »Alpskem mestu leta 2021«. Tam se namreč nahaja središče industrije
predelave volne, ki je že stoletja z »volneno cesto« povezano z mestom Borgosesia.
Prav v Bielli so se predstavnice in predstavniki članic društva 1. julija ponovno spet
srečali v živo. Čudoviti občutek! Po zasedanju skupščine in zanimivem ogledu mesta
je bil na trgu pred katedralo Marije Snežne in Svetega Štefana uradno podeljen
naziv »Alpsko mesto leta«. Biellski župan Claudio Corradino, mestna svetnica
Barbara Greggio in njuna ekipa so pripravili prvovrsten program. Predstavnice in
predstavniki alpskih mest so bili obdarovani z unikatnimi, ročno pletenimi
volnenimi kapami. Na ta prijeten poletni večer sicer še niso bile nadete.
Za to je bilo treba počakati do delavnice v Passyju - »Alpskem mestu leta 2022« in
skupščine društva v Chamonixu, sta bila na sporedu meseca oktobra. Med pohodom
ob vznožju Mont Blanca smo se lahko prepričali, zakaj Chamonix imenujejo središče
alpinizma. Upravičeno. Kljub soncu in modrem nebu je vladal mraz in volnene kape,
ki smo jih bili prejeli v Bielli, so bile več kot dobrodošle!
Volnena nit nas je spremljala vse leto in grela ob hladnih zimskih večerih. Hvala
Biella, naše »Alpsko mesto leta 2021«, za ta trajnostni dar in svečani večer. Iskreno
zahvalo dolgujemo tudi Passyju in Chamonixu – za gostoljubje in prekrasne vtise.
Nenazadnje bi se za njihovo prizadevnost v teh časih, polnih izzivov, želela zahvaliti
tudi vsem ostalim alpskim mestom. Niti sodelovanja spenjamo naprej, tkemo
skupne ideje in Passyju – našemu »Alpskemu mestu leta 2022« –, želimo uspešno
leto!
Prisrčno

INGRID FISCHER
Sopredsednica

AKTIVNOSTI V LETU 2021

JANUAR 2021
Posodobitev spletne strani društva
www.alpskomesto.org

FEBRUAR 2021
Alpska mesta sodelujejo pri dveh virtualnih
razpravah v okviru partnerstva alpskih občin
za podnebje (ALPACA).

MAREC 2021
Švica prevzame predsedovanje Alpski
konvenciji. Alpska mesta se znajdejo v
središču njenega programa.

APRIL 2021
Konča se projekt BeeAware!, v okviru katerega so si
občine in alpska mesta Annecy/FR, Belluno/IT,
Chambéry/FR, in Trento/IT prizadevale za uveljavitev
učinkovitih ukrepov za varstvo čebel. Zaključna
virtualna konferenca je bila na sporedu 29. aprila.

MAJ 2021
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CLIMATE ACTION IN ALPINE TOWNS
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V okviru projekta z naslovom »Climate Action in Alpine
Towns« [Podnebni ukrepi v alpskih mestih] devet alpskih
mest izvaja podnebne ukrepe na področju prostorskega
načrtovanja in soudeležbe občanov. Sodelujoča mesta –
Annecy/FR, Belluno/IT, Brig-Glis/CH, Chambéry/FR,
Idrija/Sl, Tolmin/Sl, Trento/IT, Sonthofen/DE in Beljak/AT
– spremljajo mnenje in poglede lokalnega prebivalstva o
podnebni krizi in v sodelovanju z njimi razvijajo kreativne
rešitve. Ob tem izsledke, ugotovitve in pridobljeno znanje
ter izkušnje delijo tudi med seboj. Projekt, ki poteka v
okviru Švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji in
Teritorialne agende EU 2030, finančno podpira švicarski
Zvezni urad za prostorski razvoj (ARE).

JUNIJ 2021
Participacija oziroma soudeležba mladih ostaja ena od
osrednjih tematik društva. Odgovorne in odgovorni na
področju mladinske politike ter zainteresirane
predstavnice in predstavniki alpskih mest na virtualnem
srečanju razpravljajo o tem, kako soudeležbo mladih
močneje zasidrati v društvu. Povzetek: vznikajo nove
ideje, opredeljeni pa so tudi naslednji koraki do
uresničitve le-teh.

JULIJ 2021

SLOVESNOST V BIELLI
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Italijansko mesto Biella slavi prejem naziva »Alpsko
mesto leta«. Svečani dogodek zaznamujeta še
skupščina društva in letna strokovna konferenca
CIPRE. Naziv predstavlja odlikovanje za dozdajšnja
prizadevanja mesta ter njegovih 44.000 prebivalk in
prebivalcev in spodbudo za prihodnje delovanje v
skladu z vodili Alpske konvencije. Mednarodna žirija
je pri svoji odločitvi izpostavila vlogo Bielle pri
spodbujanju podeželskega okolja in pohvalila
trajnostne projekte mesta, osredotočene tako na
gorska kot na urbana območja. Ob tem je Biella leta
2019 prejela tudi naziv Unescovega kreativnega
mesta in postala članica Unescove mreže ustvarjalnih
mest (UNESCO Creative Cities Network), katere
poslanstvo je spodbuditi mesta, da v svoje razvojne
načrte na lokalni ravni v večji meri vključujejo
ustvarjalnost in kulturne industrije.
Posnetek s slovesnega dogajanja je na voljo prek
naslednje povezave:
www.alpskomesto.org/town/biella
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AVGUST 2021
Približno 30 mladih iz Italije, Slovenije, Lihtenštajna in
Francije v okviru projekta Alps2030 preživi konec tedna v
Lihtenštajnu, kjer razpravlja o uresničevanju globalnih
ciljev trajnostnega razvoja (SDG) na lokalni ravni in
delovanje ukrepov preskuša tudi v praksi.

SEPTEMBER 2021
Članice in člani predsedstva in sekretariata društva sodelujejo pri
snovanju Večletnega programa dela (VPD) Alpske konference.

OKTOBER 2021

PASSY POSTANE »ALPSKO MESTO
LETA 2022«
Naša žirija za »Alpsko mesto leta 2022« razglasi občino
Passy, ki se nahaja v regiji v regiji Auvergne-Rona-Alpe in
šteje približno 11.300 prebivalk in prebivalcev. Passy je
denimo že uresničil več projektov na področju
energetske sanacije šolskih zgradb ter sprejel učinkovite
ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka in razvoja turizma,
temelječega na upoštevanju potreb po neoviranem
dostopu. Ob tem Passy slavi tudi po kulturni in
arhitektonski dediščini mednarodnega pomena, ki jo
plemeniti za dobrobit tako lokalnega prebivalstva kot
turističnih obiskovalk in obiskovalcev. Mesto si prizadeva
za ustvarjanje sinergij med naravnim prostorom,
obdelovalnimi površinami, urbanimi območji in
turizmom.

OKTOBER 2021

SREČANJE V PASSYJU & CHAMONIXU
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Srečanje v Passyju predstavlja priložnost za spoznavanje
najnovejšega »Alpskega mesta leta«. Tako obširen in
raznolik kot njegovo urbano okolje bo tudi program
zavzete delegacije mesta v letu 2022. Obisk Francije
vključuje tudi skupščino društva v Chamonixu, kjer so
članice in člani predsedstva ter mednarodne žirijo
ponovno izvoljeni, potrjena pa je tudi sprememba na
čelu sekretariata. Misli oplaja alpinizem, čute poji
ledeniški zrak, oko očara pogled na Mer de Glace –
največji francoski ledenik. Omenjeno zaznamuje živo
izmenjavo idej in prihodnost našega društva.
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Več o dejavnostih:
www.alpskomesto.org/novice
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FINANČNO POROČILO
Društvo »Alpsko mesto leta« je v letu 2021 zabeležilo 191.830,92 EUR prihodkov in 120.803,97 EUR odhodkov. Od
prihodkov v letu 2021 je 84.593,15 EUR namenilo za vezane rezerve za leto 2022 za izvedbo projekta «Climate Action in
Alpine Towns» (poprej Atelier Urbain) in preostanek prevzelo iz obstoječih dolgoročnih rezervacij. Društvo je leto 2021
zaključilo s poslovnim izidom 0,00 EUR. Prihodki v letu 20121 so izšli iz naslova članarin članskih mest, iz projektnih
sredstev namenjenih s strani švicarskega zveznega urada za prostorski razvoj ARE («Climate Action in Alpine Towns»
(poprej Atelier Urbain)), nemškega zveznega ministrstva za okolje, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov («Re.set
Alpentourismus») in programa EU za podpiranje izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v Evropi Erasmus+
(«Alps2030»). Predsedstvo se prisrčno zahvaljuje vsem alpskim mestom in finančnim podpornikom, ki s tem omogočajo
opravljanje tekoče dejavnosti in načrtovanje novih projektov. Honorar za delo sekretariata, ki je bil namenjen za plačilo
dveh sodelavcev iz vrst konzorcija Val&Monti in ene sodelavke iz vrst CIPRE International je obsegal približno 50 %
izdatkov društva.
Tem partnerjem se zahvaljujemo za finančno podporo v letu 2021:

ODHODKI V LETU 2021
INTERNA KOMUNIKACIJA
IN ODBORI
€ 39'593,37

DELO SEKRETARIATA

ODNOSI Z JAVNOSTJO
€ 4758,47

PROJEKTI
€ 16'452,13

€ 60'000.-

PRIHODKI V LETU 2021
PRISPEVKI ČLANOV
€ 95'000.-

SUBVENCIJE PROJEKTOV
€ 96'830,92

NOVO POSLOVODSTVO
Claire Simon, predstavnica konzorcija Oxalis – ValMont, ob koncu leta 2021 vodenje poslov društva predaja
Magdaleni Holzer, vodji projektov pri Mednarodni komisiji za varstvo Alp CIPRA International. Claire Simon in
Nataël Fautrat sta v sodelovanju s CIPRO spremljala in podpirala delovanje društva. Na tem mestu se jima
iskreno zahvaljujemo za njuno prizadevnost in za sedem let »Passion for the Alps - strasti do Alp«.

© Claire Simon
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Exkursion in Chamonix/FR

KOLOFON
Založba: Društvo »Alpsko mesto leta«/Verein Alpenstadt des Jahres e.V., Rathausplatz 1,
87527 Sonthofen
Urednice: Caroline Begle (odgovorna urednica), Magdalena Holzer, Ingrid Fischer
Prevodi: Janko Jemec
Lektoriranje: Uroš Brežan
Foto: Stran 2: Stefano Ceretti | Stran 3: elmerjack.com | Stran 4: Ville d'Annecy, Stefano
Ceretti, Veronika Hribernik/CIPRA | Stran 5: Frank Schultze, A. Loeffer, Sonja Karnath |
Stran 8: Chamonix-Mont-Blanc
Letno poročilo je mogoče naložiti v obliki PDF prek povezave na spletni strani
www.alpskomesto.org/za-medije/letna-porocila

instagram.com/alpinetown_oftheyear

fb.com/Alpinetownoftheyear
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