Chamonix izbran za Alpsko mesto leta 2015
Francosko mesto Chamonix-Mont-Blanc je bilo za zgledno uresničevanje politike
trajnostnega razvoja odlikovano z nazivom Alpsko mesto leta 2015. V prihajajočem
letu uradovanja bo občina, ki leži ob vznožju najvišje gore v Alpah in je znana tudi kot
prestolnica alpinizma, največ pozornosti namenila varstvu podnebja in kulturnim
dejavnostim.
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Kot so sporočili iz društva Alpsko mesto leta s sedežem v Nemčiji, je Chamonixu naziv
podelila mednarodna strokovna žirija. S tem je mesto postalo polnopravni član društva Alpsko
mesto leta. Gre za mednarodno združenje mest na območju Alp, ki se zavzema za trajnostni
razvoj alpskega prostora.
Mesto Chamonix je bilo z nazivom odlikovano predvsem zaradi prizadevanj na področjih
varstva narave in podnebja. Chamonix-Mont-Blanc je namreč prva francoska alpska občina,
ki je zasnovala lokalni podnebni načrt, katerega osrednji vodili sta zmanjšanje izpustov
ogljikovega dioksida in zmanjšanje porabe energije.

Posebna vloga v podnebnem načrtu mesta je namenjena področju mobilnosti. Mesto si je
namreč zadalo cilj do leta 2020 podvojiti število posameznih voženj z vlakom ali avtobusom.
Da bi dosegli ta cilj, so odprli obnovljeno železniško povezavo Chamonix - Fayet Vallorcine.
Kot je ob prejemu naziva v tem tednu izpostavil župan Eric Fournier, naziv pomeni veliko
priznanje za dosedanja prizadevanja na področju okoljske politike, na katero se bodo
osredotočali tudi v prihodnje. "Naziv nas bodri k večji zavzetosti za vzpostavitev še trdnejših
temeljev za razvoj trajnostnega turizma v dolini Chamonix," je izpostavil.
Iz Slovenije sta naziv doslej osvojila Maribor in Idrija
Ko bo Chamonix prihodnje leto uradoval kot Alpsko mesto leta, bo v ospredju osveščanje o
naravi prijaznem turizmu. Chamonix namreč vsako leto obišče približno 2,5 milijona turistov,
načrti občine pa predvidevajo sprejetje listine, ki bo vsebovala kriterije trajnosti in ki jih bodo
morali upoštevati in izpolnjevati organizatorji vsake lokalne prireditve.
Prihodnje leto bodo obeležili tudi 150. obletnico zlate dobe alpinizma, zato bodo pripravili niz
kulturnih prireditev, v ospredju katerih bodo prebojni športni dosežki ter odnos med človekom
in gorami.
Mesta na območju Alp se za naziv Alpsko mesto leta pod budnim očesom mednarodne
strokovne žirije potegujejo od leta 1997. Odlikovana mesta so povezana v društvo Alpsko
mesto leta, ki trenutno šteje 15 mest z območja Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije
in Švice. Iz Slovenije sta naziv doslej osvojila Maribor in Idrija.

