Idrija/Slovenija, 11.02.2011
Sporočilo za medije:
Alpsko mesto leta 2011 je Idrija/Sl!

Idrija – na stičišču Alp in Krasa
Alpsko mesto leta 2011 je postala Idrija. Naziv, ki simbolizira usmerjenost v trajnostni
razvoj, je bil slovenskemu mestu podeljen tudi za njegova prizadevanja na področju
varstva podnebja. Občina – ta šteje približno 12.000 prebivalcev – bo v letu, v katerem
je nosilka naziva Alpsko mesto leta, pozornost posvetila tudi problematiki naravnih
nesreč, svetlobnega onesnaževanja in divjih zveri ter domači tradiciji umetnostne
obrti. Osrednja slovesnost ob prevzemu naziva Alpsko mesto leta je v Idriji potekala 8.
februarja 2011.
Idrija namerava v »svojem letu« izvajati obstoječe projekte, kot je, denimo, obogatiti ponudbo
domačih ekoloških izdelkov na kmečki tržnici, lotila pa se bo tudi novih idej: mesto tako že
pripravlja zasnovo lokalne oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, zmanjšati želi tudi količine
izpustov CO2. »Naziv Alpsko mesto leta je dokaz, da je Idrija napredno mesto, ki ji ni vseeno
za okoljsko problematiko,« pojasnjuje župan Bojan Sever. Naziv bo mestu prinesel nov
zagon, tega pa si v Idriji obetajo tudi na področju trajnostnega turizma. Urediti nameravajo
nove kolesarske poti, na katerih bo mogoče raziskovati naravno in kulturno dediščino v
neokrnjeni naravi. Pri uresničevanju ambiciozno zastavljenih ciljev bo mestu pomagala
mreža alpskih mest, katerega članica je s prevzemom naziva sedaj postala tudi Idrija.
»Čeprav se med seboj zelo razlikujejo, pa se alpska mesta srečujejo s podobnimi težavami,«
je povedala Karmen Makuc, koordinatorka projekta Alpsko mesto leta. »Drug od drugega se
lahko veliko naučimo.«
Vsako leto, že od leta 1997 dalje, izbere mednarodna žirija eno od mest, ki so se zavezala k
uresničevanju trajnostne politike v smislu Alpske konvencije, in mu podeli naziv Alpsko
mesto leta. Alpska mesta leta med seboj tesno sodelujejo v okviru društva, ki ima danes 14
članov iz Slovenije, Italije, Nemčije, Avstrije, Francije in Švice. Idrija (2011) je po Mariboru
(2000) drugo slovensko mesto, ki mu je bil podeljen ta naziv. Kot ocenjuje član žirije Gerhard
Leeb, se je »Idrija v vsakem oziru sposobna soočiti z zahtevami protokolov Alpske
konvencije, jih vnašati v vsakodnevno delovanje občine in tam tudi uresničevati« – in prav
Idrija je pri tem »vezni člen med Alpami in slovenskim Krasom.«
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Živo srebro, čipke in divjad
Idrija je manjši kraj v slovenskem alpskem predgorju, brez železniške povezave in
neposrednega avtocestnega priključka, a prav geografska in geopolitična odmaknjenost
mesta je spodbudila ustvarjalnost domače politike in tako Idrija, ki šteje približno 12.000
prebivalcev, danes komajda občuti brezposelnost ter se lahko pohvali z živahnim kulturnim in
društvenim življenjem. Mesto je skozi pet stoletij zaznamovalo rudarstvo; tamkajšnji rudnik je
bil vse do leta 1988 drugi največji rudnik živega srebra na svetu, ki je v svetovni proizvodnji
dosegel 13-odstotni delež. Če se bodo mestu uresničila želja, se bo lahko kmalu uvrstilo na
Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Žene rudarjev so nekdaj v mesto prinesle tudi
izdelke umetne obrti in tako idrijska čipka danes uživa svetovni sloves.
Idrija bo svoje leto začela s pregledom doseženih rezultatov, kot je denimo izdelana
strategija trajnostnega razvoja občine Idrija do leta 2020, in projekt zmanjševanja
svetlobnega onesnaževanja. 25. in 26. marca se bo odvijal simpozij o naravnih nesrečah in
na ogled bo razstava, posvečena 500-letnici rušilnega potresa. V aprilu bodo izvedli eko
teden, v katerem bodo aktivno sodelovale razne inštitucije, podjetja ter občani. Poleti bo
sledil 30. Jubilejni festival idrijske čipke, v okviru katerega bo 18.6. potekal Modni spektakel
idrijske čipke. Oktobra bo pripravila razstavo Ex tempore v sodelovanju z ostalimi alpskimi
mesti, ob izteku alpskega leta v mesecu novembru pa še predavanje o sobivanju divjih zveri
in človeka. Kot nosilka naziva Alpsko mesto leta bo Idrija nadaljevala teme, ki jih je društvo
predlagalo zlasti za področje podnebne politike. Idrijska občina pa je med drugim tudi del
pilotne regije v načrtovanem Interregovem projektu za območje Alp »Alpstar«, ki si bo
prizadeval, da bo območje Alp do leta 2050 postalo podnebno nevtralna regija.
Več informacij o alpskem mestu leta 2011 in dogodkih v Idriji na:
www.alpskomesto.org (sl/de/it/fr/en), www.idrija.si (sl/en/de/it)
Sporočilo za medije (sl/de/fr/it) ter fotografije si lahko presnamete z
http://www.alpskomesto.org/sl/za-medije/sporocila-za-medije .
Za morebitna vprašanja so vam na voljo:
Karmen Makuc, vodja projekta Alpsko mesto leta 2011, Idrija
Tel.: +386 53 734 514
E-naslov: karmen.makuc@idrija.si
Serena Rauzi in Madeleine Rohrer, sekretariat društva Alpsko mesto leta
Tel.: +423 237 53 99
E-naslov: serena.rauzi@alpenstaedte.org, madeleine.rohrer@alpenstaedte.org
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