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Biella je Alpsko mesto leta 2021 
 
 
Mednarodna žirija je za Alpsko mesto leta 2021 proglasila italijansko mesto Biella v regiji 
Piemont. Biella se je tako pridružila čezmejni mreži »Alpska mesta leta«, katere namen je 
izvajanje Alpske konvencije in spodbujanje trajnostnega razvoja. Prvi uradni mednarodni 
sestanek bo potekal virtualno 2. decembra 2020. Praznični dogodek v živo naj bi se izpeljal 
najpozneje meseca maja 2021 pod pogojem, da bodo to dovoljevale takratne zdravstvene 
razmere. To pa ne preprečuje delegaciji iz Bielle, da si takoj zaviha rokave in se zagnano loti 
dela. 
 
»V veliko veselje nam je, da se lahko naše mesto ponaša z nazivom Alpsko mesto leta 2021,« 
je hvaležno izjavil župan Corradino. »Pristop k mednarodni mreži, ki združuje več alpskih mest, 
je za Biello pomembna spodbuda in priložnost na poti trajnostnega razvoja. Prepričani smo, 
da so lahko sodelovanje, soočanje in cilji Agende 2030 za trajnostni razvoj pomembne 
referenčne točke za razvoj našega prostora.« 
 
Mesto Biella, ki leži med gorovjem in zeleno nižino, je tesno povezano s svojimi gorami. Prav 
s pomočjo vodotokov, ki izvirajo v Alpah nad Biello, se je v prejšnjih stoletjih tu razvila 
proizvodnja volne, ki jo poznajo in cenijo po vsem svetu. Za hribovita območja nad mestom je 
Biella glavna referenčna točka, prebivalci iz tega mesta pa zahajajo v tamkajšnje gore, kjer se 
lahko sprehajajo, ukvarjajo s športom in z drugimi dejavnostmi na prostem ter se prepuščajo 
verskemu turizmu. Na območju je namreč več verskih središč, med katerimi zaradi svoje lege 
sredi gora najbolj izstopa Svetišče v Oropi, ki je bilo leta 2003 uvrščeno na Unescov seznam 
svetovne dediščine. Prav v kotlini Orope, kjer je leta 2005 Dežela Piemont ustanovila Posebni 
naravni rezervat, se trenutno izvaja projekt za turistično promocijo gora nad Biello s posebnim 
poudarkom na okolju in trajnostnem razvoju. Ozemlje Bielle prečkata tudi dve pomembni in 
zelo obiskani pohodniški poti: Dolga alpska transverzala in Dolga transverzala območja Bielle.  
 
Bielli in njenim 44.000 prebilvalcem so ta naziv podelili za vse, kar je doslej izpeljala skladno 
z vodilnimi načeli Alpske konvencije, kakor tudi za njeno angažiranost za prihodnost. 
Mednarodna žirija Društva je v obrazložitvi izbora izpostavila povezanost tega mesta s 
podeželjem in njegova prizadevanja pri doseganju trajnostnih ciljev ne le pri projektih, ki se 
nanašajo na hribovita območja, temveč tudi pri projektih, ki zadevajo urbano okolje.  
Poleg tega je Biella leta 2019 pridobila naziv Unescovega ustvarjalnega mesta, s čimer se je 
pridružila Unescovi mreži »Creative Cities«, ki ima kot namen povezovanje mest celega sveta 
za izmenjavo izkušenj na umetnostnem in kulturnem področju. 
 
Glede na to, da leži med alpsko gorsko verigo in nedaleč od velemest Milano in Torino, je 
Biella prostorski in družbeno-kulturni povezovalni člen med Padsko nižino in gorskim okoljem. 
Zaradi tesnih stikov z okoliškimi gorami in živahnega delovanja športnih ter alpinističnih 
društev je občinska uprava Bielle ustanovila posebno odborništvo za gore, s katerim se 
utrjujejo že načete dejavnosti in spodbujajo novi ukrepi na tem področju.  



 
Biella je bila izbrana za Alpsko mesto leta tudi zaradi številnih dejavnosti, ki se izvajajo za 
mlade, in zaradi prizadevanj za ohranjanje kulture in navad, ki so povezane z gorami in s 
krajevnim območjem, kot npr. verski običaji, povezani s svetiščem v Oropi, ali pa s selitvijo 
živine, ki jo vsako pomlad pospremijo po mestnih ulicah do više ležečih pašnikov, kakor tudi 
zaradi dejavnosti krajevnega muzeja v Bielli.  
 
Podelitev naziva »Alpsko mesto leta« ni le priznanje za doslej izpeljane dejavnosti, temveč 
tudi pomembna spodbuda za mesto, ki si bo moralo zagotoviti trajnostno prihodnost s 
sprejemanjem okolju prijaznih ukrepov.  
 
Čeprav je predvidena časovnica zaradi trenutnih zdravstvenih razmer zelo prožna, je mesto 
Biella za naslednje leto predvidelo več dogodkov: praznično pobudo z vsemi drugimi Alpskimi 
mesti, ki naj bi potekala istočasno z letnim posvetom Mednarodne komisije za varstvo Alp – 
CIPRA, pobudo Znanja in okusi Alp na območju Bielle, Mednarodni festival fotografije in 
Festival trajnosti. 
 
 
Priznanje in Društvo »Alpsko mesto leta« 
 
Naziv »Alpsko mesto leta« podeljuje od leta 1997 mednarodna žirija tistim mestom alpskega 
prostora, ki si na občinski ravni zgledno prizadevajo za enakopravno uresničevanje 
gospodarskih, okoljskih in socialnih interesov skladno z vodili Alpske konvencije. Naziv je po 
eni strani priznanje za že izvedene ukrepe v posameznih mestih, po drugi strani pa želi biti 
tudi spodbuda in zaveza za nadaljevanje dela po ubrani poti. Nagrajena mesta so povezana 
in sodelujejo v okviru istoimenskega društva. Danes je v mrežo vključenih 18 mest  iz 
Slovenije, Nemčije, Avstrije, Švice, Italije in Francije. Biella (2021) je deveto italijansko alpsko 
mesto leta, pred njim so bili deležni tega naziva Morbegno (2019), Bressanone (2018), 
Tolmezzo (2017), Lecco (2013), Bolzano (2009), Sondrio (2007), Trento (2004) in Belluno 
(1999). www.cittaalpina.org 
 
 
Za vprašanja in pojasnila sta vam na voljo 
Stefano Zavagli, Urad za stike z mediji občine Biella, +393405537081, 
ufficiostampa@comune.biella.it 
 
Magdalena Holzer, sekretariat Društva »Alpsko mesto leta«, 
 T: +423 237 53 13, magdalena.holzer@alpenstaedte.org 
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