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Sporočilo za medije: Alpsko mesto leta 2012 bo – Annecy

Mesto v znamenju vode in podnebja
Leta 2012 bo alpsko mesto leta postal francoski Annecy – žirija je s podelitvijo naziva
glavno mesto departmaja Visoka Savoja odlikovala za njegova prizadevanja na področju
upravljanja voda in energije. Sicer pa Annecy namerava v letu, v katerem bo nosilec
omenjenega naziva, med drugim izvesti renaturacijo mokrišč ob istoimenskem jezeru in
zgraditi ekološko stanovanjsko četrt.
Voda je v Annecyju prisotna vsepovsod: glavno mesto departmaja Visoka Savoja v severnih
francoskih Alpah leži ob Annecyjskem jezeru, parkovne površine so urejene ob jezerski obali,
mestno središče prepredajo vodni kanali. Prebivalci Annecyja so ponosni, da je voda iz
domačega jezera, ki je najčistejše v Evropi, pitna in da za oskrbo z njo ni potrebna kemijska
obdelava.
Visoka kakovost življenja v Annecyju seveda ni naključna. Mesto, ki šteje okoli 53.000
prebivalcev, že mnogo let uresničuje politiko trajnostnega razvoja in prav za ta prizadevanja je
tudi prejelo naziv Alpsko mesto leta 2012 (gl. uokvirjeno besedilo). Odločilnega pomena za žirijo
pri tem niso bili le številni ukrepi za varstvo voda, ki so jih v Annecyju izvedli na področju
odstranjevanja odpadnih voda in oskrbovanja s pitno vodo, temveč je bila pomembna tudi vloga,
ki jo ima mesto za svojo neposredno okolico in njen kulturni razvoj. „Annecy ima tako idealne
danosti, da postane zgled za številne mestno-jezerske regije na območju Alp,“ je poudaril član
žirije Norbert Weixlbaumer. Drugi pozitivni dosežki mesta, ki jih je žirija poudarila v svojem
poročilu, so pobude za večjo energijsko učinkovitost in za izboljšanje bilance CO2, vzpostavitev
sistema ravnanja z odpadki ter prizadevanja za spodbujanje biotske raznovrstnosti na območju
mesta in javnega krajevnega potniškega prometa.
Tako voda kot podnebje sta temi, ki bosta mesto ob vznožju gorskih masivov Aravis in Bauges
spremljali tudi v letu, ko bo postalo alpsko mesto leta. Poleg tega bo Annecy izvajalo že obstoječi
podnebni in energetski načrt ter postaviti četrt ekoloških stanovanj – paradni konj bo šola, ki jo
bodo zgradili v pasivnem standardu. V načrtu sta še izdelava akcijskega načrta bilance CO2 za
mestne inštitucije in vzpostavitev sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ki naj bi od
leta 2012 oskrboval 20 odstotkov mestnih stanovanj. Program, katerega namen je finančno
podpreti projekte nameščanja fotovoltaičnih in termičnih solarnih sistemov, pa se že izvaja.
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Annecy je marsikaj dosegel tudi na področju vode. Ker je ribjega življa in čiste vode v jezeru
zaradi podnebnih sprememb vedno manj, je mesto sprejelo novo ureditev ribolovnega področja.
Lotilo se je tudi odpravljanja novih oblik onesnaževanja, denimo odpadnih zdravil v okviru
programa contrat de rivière fier et lac, in spodbujanja e-mobilnosti na jezerskih vodah. Za
vzpostavitev mokrišč ob jezeru v sodelovanju z interesno skupnostjo Syndicat du Lac d’Annecy je
mesto prispevalo kar dva milijona evrov.
Z vrsto prireditev, ki pod nazivom Annecy + 3C potekajo v okviru izvajanja območnega
podnebnega načrta Plan Climat Energie Territorial, se prebivalcem ponuja priložnost, da izvedo
kaj več o lokalnem vplivu podnebnih sprememb in strategijah prilagajanja podnebnim
spremembam. Načrtovane so še prireditve in e-natečaji na temo vodnega ciklusa, alpske
identitete in mestnih vrtov, organiziran pa bo tudi glasbeni festival.
www.annecy.fr (it)
Naziv Alpsko mesto leta od leta 1997 dalje prejme vsako leto eno od avstrijskih, francoskih,
italijanskih, nemških, slovenskih ali švicarskih mest, ki ležijo na območju Alp in si dejavno
prizadevajo za uresničevanje trajnostnega in v prihodnost usmerjenega razvoja svojega mesta in
regije. Kateremu mestu bo naziv podeljen, predlaga mednarodna žirija društva Alpsko mesto leta.
Annecy (2012) je po Gapu (2002) in Chamberyju (2006) tretje francosko mesto, ki je bilo
imenovano za Alpsko mesto leta.
www.alpskomesto.org

Za morebitna vprašanja so vam na voljo:
Thierry Billet, vodja projekta Alpsko mesto leta 2012, Annecy
+33 45033 8888, thierry.billet@ville-annecy.fr
Hubert Buhl, predsednik društva Alpsko mesto leta
+49 8321 615 210, hubert.buhl@sonthofen.de
Norbert Weixlbaumer, član žirije
+43 1 4277 48624, norbert.weixlbaumer@univie.ac.at
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