Sporočilo za medije, 8. november 2017

Bressanone je Alpsko mesto leta 2018
Bressanone, južnotirolsko mesto, ki se nahaja približno 40 kilometrov severno od Bolzana,
prestolnice istoimenske italijanske avtonomne pokrajine, in predstavlja regijsko središče
pomembnega dolinskega sistema, je bil odlikovan z nazivom »Alpsko mesto leta 2018«. Žirija
društva je Bressanoneju, alpski metropoli s približno 22 000 prebivalci, naziv podelila zaradi vrste
pozitivnih lastnosti in trajnostnih prizadevanj. Utemeljitev mednarodne žirije: Bressanone prepričuje
s trajnostno alpsko politiko ter s koncepti, usmerjenimi v prihodnost, ob tem pa predstavlja tudi
ključno destinacijo med mestom in gorami, ki se ponaša s številnimi dosežki na področju trajnostnega
razvoja. Mesto si aktivno prizadeva za uresničevanje načel Alpske konvencije, medtem ko njegove
dejavnosti obetajo svetlo prihodnost. Bressanone bo kot nosilec laskavega mednarodnega naziva
»Alpsko mesto leta« nasledil italijanski Tolmezzo (2017), slovenski Tolmin (2016) in francoski
Chamonix (2015).
Alpska metropola, ki živi za alpsko kulturo in krepi alpsko zavest
Bressanone je s prejetjem naziva »Alpsko mesto leta 2018« obenem postal tudi polnopravni član
istoimenske mednarodne mreže mest z območja Alp, ki letos praznuje 20 let obstoja. Omenjena
mreža, društvo »Alpsko mesto leta«, si prizadeva za naravi prijazen in družbeno sprejemljiv razvoj
alpskega prostora, v skladu z načeli trajnostnega razvoja (glej okvirček). »Podelitev naziva predstavlja
odlikovanje za izvajane pobud in spodbudo za sooblikovanje trajnostne prihodnosti, krepitev alpske
zavesti in utrjevanje povezave z okoliškimi kraji, brez da bi se ob tem s trdimi infrastrukturnimi
projekti spodkopavali cilji trajnostne alpske politike. To bi lahko v prihodnosti postal osrednji vidik
novega 'Alpskega mesta leta'«, so še zapisali članica in člani mednarodne žirije. Danes, v sredo, 8.
novembra 2017, se bodo predstavniki in predstavnice preostalih aktivnih Alpskih mest leta in
mednarodne žirije društva srečali na novi impulzni delavnici. »Na prihajajoči delavnici se bomo imeli
priložnost skupaj poglobljeno posvetiti temam, ki smo jih v Bressanoneju prepoznali kot glavne izzive
pri uresničevanju načel Alpske konvencije,« poudarja občinska svetnica Elda Letrari.
Bressanone je znan po živahnem kulturnem življenju, po tem, da prebivalci na območju občine
govorijo tri uradne alpske jezike ter po pobudi »mesto-gora«, ki skupaj s podeželskim okoljem kroji
alpski značaj mesta. Številni projekti, kot denimo predvideni projekt vzpostavitve pametnega mesta
(Smart City) ali profiliranje v znamenju sožitja med mestom in gorskim svetom, razkrivajo pogled v
prihodnost. Prepoznati je mogoče tudi vrsto prizadevanj na področju varstva narave in krajine. V
Bressanoneju in v neposredni okolici mesta je opredeljenih več območij s statusom ekološko
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prednostnega oziroma zaščitenega zemljišča. V samem mestu so vzpostavljene arheološko
pomembne cone. Ob tem občina že vrsto let stavi tudi na energijsko učinkovitost in spodbujanje
obnovljivih virov energije.
Aktivno mreženje in osredotočenost na mlade
Bressanone je vključen v številne mreže in omrežja. Članstvo »Alpskega mesta leta 2018« v
istoimenskem mednarodnem združenju dopolnjuje članstvo občine v Zvezi za podnebje
(Klimabündnis) in Konvenciji županov. Aktivna mladinska politika mesta je denimo podprta z
mladinskim parlamentom, ki predstavlja pomembno in relevantno podlago za trajno sodelovanje v
okviru društva »Alpsko mesto leta«. »Naziv 'Alpsko mesto leta' predstavlja veliko čast za naše mesto
in nas obenem opominja tudi na to, da nosimo tudi veliko odgovornost, katere se več kot zavedamo.
V letu, ko bo naše mesto uradovalo kot 'Alpsko mesto leta 2018' – in vsekakor tudi v prihajajočih letih
–, želimo živeti in doživljati filozofijo društva ter tesno sodelovati z drugimi članskimi alpskimi mesti.
Le tako bomo namreč lahko med seboj vzpostavljali nove mostove, tkali nove prijateljske vezi in
uresničevali skupne cilje trajnostnega razvoja na območju alpskega prostora,« je prepričan
bressanonski župan Peter Brunner.

Naziv in društvo »Alpsko mesto leta«
Mesta na območju Alp, ki gospodarske, okoljske in družbene interese skupnosti uresničujejo zgledno
in v skladu z načeli enakopravnosti, kot to predvideva Alpska konvencija, se od leta 1997 pod budnim
očesom mednarodne strokovne žirije potegujejo za naziv »Alpsko mesto leta«. Naziv predstavlja tako
odlikovanje za uresničevanje k trajnostnemu razvoju usmerjene politike vsakokratnega mesta, kakor
tudi spodbudo in odgovornost za nadaljevanje uresničevanja prizadevanj za zagotavljanje trajnostne
prihodnosti. Odlikovana mesta so povezana v okviru društva »Alpsko mesto leta«. Omrežje alpskih
občin trenutno šteje 16 mest z območja Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice. Po
Bellunu (1999), Trentu (2004), Sondriu (2007), Bolzanu (2009), Leccu (2013) in Tolmezzu (2017), se
Bressanone (2018) ponaša s slovesom sedmega italijanskega »Alpskega mesta leta«.
http://www.alpskomesto.org/sl/

Kontaktne osebe za podrobnejše informacije in pojasnila:
Linda Maria Zito, Tajništvo župana Občine Bressanone,
T + 39 (0472) 062010, lindamaria.zito@brixen.it
Claire Simon, Sekretariat društva »Alpsko mesto leta«, claire.simon@alpenstaedte.org
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