Schaan/LI, 21.9.2015
Sporočilo za medije: Tolmin je »Alpsko mesto leta 2016«

Tolmin nagrajen za naravi prijazno in družbeno odgovorno
občinsko politiko
Tolmin je za dosedanja prizadevanja na področju trajnostnega razvoja prejel naziv »Alpsko
mesto leta 2016«. Leto 2016 bo v občini Tolmin tako zaznamovano z nadaljevanjem trajnostne
politike. Danes, dne 21. 9. 2015, bodo v sodelovanju s predstavniki in predstavnicami drugih
alpskih mest leta zasnovane pobude za prihajajoče leto.
»Alpsko mesto leta 2016« je prestiţni mednarodni naziv, s katerim se odslej lahko ponaša tudi Tolmin.
Občini, ki leţi ob slovensko-italijanski meji in delno tudi v Triglavskem narodnem parku ter šteje 11430
prebivalcev, je laskavi naziv podelila mednarodna strokovna ţirija društva »Alpsko mesto leta«. Tolmin
tako postaja tudi član tega vsealpskega zdruţenja, ki si prizadeva za naravi prijazen in druţbeno
odgovoren razvoj alpskega prostora (glej besedilo v spodnjem okviru). Tolmin bo v sodelovanju z
drugimi alpskimi mesti leta, gorskimi in okoljskimi organizacijami ter z lokalnim prebivalstvom naziv
izkoristil za uresničitev več projektov na presečno temo zelenega gospodarstva in druţbene
odgovornosti.
Zeleno gospodarstvo in družbena odgovornost z roko v roki
Uroš Breţan, ţupan novoimenovanega »Alpskega mesta leta«, je gostitelj današnje uvodne
delavnice, na kateri se bodo oblikovale prednostne naloge in dejavnosti za leto 2016. Delavnice se
udeleţujejo predstavniki in predstavnice civilne druţbe ter predstavniki in predstavnice iz vrst politike
in mestnih uprav Annecyja/F, Bolzana/I, Belluna/I, Beljaka/A, Idrije/SL in Chamonixa/F – »Alpskega
mesta leta 2015«. Udeleţenci in udeleţenke bodo sodelovali pri snovanju in pripravi zasnov za
projekte in prireditve, ki se bodo na temeljih načel zelenega gospodarstva in druţbene odgovornosti
osredotočale na spodbujanje sodelovanja mladih v demokratičnih procesih odločanja, na podnebju
prijazno mobilnost in na trajnostni turizem. V sredini meseca aprila 2016 bo v Tolminu slovesnost ob
svečani otvoritvi »Alpskega mesta leta 2016«. Ţupan poudarja, da ţelijo v Tolminu v tem letu preučiti
in ustvariti nove moţnosti podpiranja prebivalcev in prebivalk vseh starosti, predvsem pa mladih, pri
uresničevanju njihovih lastnih pobud. Ob tem pa ţeli Tolmin tudi dokazati, da je mogoče ekološka in
gospodarska prizadevanja spojiti tudi z druţbeno odgovornostjo. V Tolminu so ţe v preteklosti stavili
na potencial lokalnega prebivalstva, predvsem na področju varstva podnebja. Cilje Konvencije
ţupanov – 20-odstotno zmanjšanje izpustov CO2, 20-odstotni deleţ obnovljivih virov energije v končni
porabi ter 20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti do leta 2020 – si prizadevajo uresničiti tudi
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z ukrepi trajnostne mobilnosti, s spodbudami za koriščenje lokalnih surovin, kot denimo biomase, lesa
ali kamna ter s krepitvijo lokalnih gospodarskih tokov.
Alpe kot priložnost za trajnostni razvoj
Zavedanje naravnih in kulturnih potencialov predstavlja enega od temeljev razvojne usmeritve
Tolmina. To med drugim dokazujeta tudi uspešen, mednarodno priznan projekt repopulacije avtohtone
soške postrvi in uvrstitev območja občine Tolmin v UNESCOv Biosferni rezervat Julijske Alpe.
Ekološko kmetijstvo in razvoj tradicionalnih oblik kmetovanja ustvarjata podlago za spodbujanje
trajnostnega turizma in ustvarjanje novih priloţnosti za mlade. V utemeljitvi mednarodne strokovne
ţirije društva »Alpsko mesto leta« je med drugim zapisano tudi naslednje: »Tolmin dokazuje, da k
uresničevanju načel trajnostnega razvoja stremi celotna regija.« Tolmin je ţirijo prepričal tudi z
uspešno krepitvijo alpske identitete lokalnega prebivalstva in kraja v kontekstu trajnostnosti in
inovativnosti.

Naziv in društvo »Alpsko mesto leta«
Mesta na območju Alp, ki gospodarske, okoljske in druţbene interese skupnosti uresničujejo zgledno
in v skladu z načeli enakopravnosti, kot to predvideva Alpska konvencija, se od leta 1997 pod budnim
očesom mednarodne strokovne ţirije potegujejo za naziv »Alpsko mesto leta«. Naziv »Alpsko mesto
leta« 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«. Omreţje alpskih občin trenutno šteje 15 mest z območja Avstrije, Francije, Italije,
Nemčije, Slovenije in Švice. Po Mariboru (2000) in Idriji (2011) se Tolmin (2016) ponaša s slovesom
tretjega slovenskega »Alpskega mesta leta«.
www.alpskomesto.org

Za več informacij so Vam na voljo:
Uroš Breţan, ţupan Občine Tolmin, tel.: +386 5 381 95 00, uros.brezan@tolmin.si
Miro Kristan, Posoški razvojni center, tel.: +386 5 384 18 85; miro.kristan@prc.si
Thierry Billet, predsednik društva »Alpsko mesto leta« in podţupan mesta Annecy, tel.: +33 607 146
423; thierry.billet@ville-annecy.fr
Madeleine Rohrer, sekretariat društva »Alpsko mesto leta«, tel.: +423 237 5399;
office@alpenstaedte.org
Antonio Zambon, član strokovne ţirije društva »Alpsko mesto leta«; antonio.zambon@tin.it
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