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Sporočilo za medije o razglasitvi Idrije za alpsko mesto leta 2011

Idrija bo postala alpsko mesto leta 2011
9. aprila 2010 je bilo slovensko mesto Idrija uradno razglašeno za alpsko mesto leta
2011 in s tem nagrajeno zlasti za intenzivno vrednotenje vloge lastnega okoljskega in
socialnega kapitala. Iskanje rešitev za težave, povezane s kopanjem živosrebrne rude,
in edinstvena socialna mreža sta najboljša primera za to. Iz nekdanjega „glavnega
mesta živega srebra“ se je Idrija danes razvila v uspešno središče visoke tehnologije.
Stopnja brezposelnosti v občini je ničodstotna.
Idriji je mednarodno žirijo uspelo prepričati, da je v vsakem pogledu pripravljena in sposobna
soočiti se z vsebino protokolov Alpske konvencije, jih uresničevati in vnesti v vsakdanje delo
občine.
Od živega srebra prek čipk do industrije visoke tehnologije
Idrija šteje okoli 12.000 prebivalcev in leži v kotlini sredi hribovite pokrajine alpskega
predgorja na jugovzhodnem obrobju alpskega loka. Poznana kot kraj s petstoletno rudarsko
tradicijo, saj je tu deloval rudnik živega srebra, drugi največji na svetu, je privabila mnoge
strokovnjake iz celotne Evrope in delovno silo iz sosednjih dežel. Žene delavcev so se
ukvarjale z izdelovanjem čipk – tehnike prepletanja in vozlanja so v Idriji tako izpopolnile, da
so začeli idrijsko čipko izvažati na vse konce Evrope. Konec sedemdesetih let prejšnjega
stoletja je rudnik zajela gospodarska kriza, ki ji je leta 1988 sledilo sprejetje odločitve o
dokončni opustitvi proizvodnje živosrebrne rude. Kljub temu se je Idrija razvila v pomembno
središče proizvodnje industrije visoke tehnologije, tako da je današnja stopnja brezposelnosti
praktično ničodstotna.
Izredno strupeno živo srebro, s čimer je povezana pričakovana nizka življenjska rudarjev, je
povzročilo, da se je izoblikoval učinkovit in domiseln sistem zdravstva in socialnega skrbstva
za svojce, vdove in otroke rudarjev. Od tovrstnega socialnega sistema ima mesto velike
koristi še danes.
S podelitvijo naslova Alpsko mesto leta 2011 žirija mesto Idrija nadalje spodbuja h krepitvi
ozaveščenosti o izvajanju Alpske konvencije pri odgovornih na ravni mesta in pri prebivalcih
domačega kraja kot tudi okoliških občin. Nagrada naj bi podprla obstoječa prizadevanja in
opogumila vse, ki želijo dati pobudo za nove projekte. Naziv je hkrati povabilo prebivalcem in
vsem družbenim skupinam, da se v letu 2011 soočijo z "dvojno" identiteto – mestno in
alpsko, da okrepijo stike s podeželjem in da se povežejo s sosednjimi občinami in drugimi
alpskimi mesti.
Razprava o načrtovanih projektih Idrije za leto 2011
9. aprila je v Idriji potekala uvajalna delavnica, na kateri je mesto predstavnikom društva
Alpsko mesto leta predstavilo dejavnosti, ki jih v prihodnjem letu načrtuje v okviru alpskega
leta. Izmed projektov je žirija zelo visoko ocenila predvsem ustanovitev geoparka (kot logično
nadaljevanje zgodovinske tradicije), širitev mreže kolesarskih povezav in pripravo študije za
podnebno nevrtralnost mesta ter preprečevanje svetlobnega onesneževanja. Razprava je
tekla tudi o možnostih sodelovanja z Alpsko konvencijo.
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Naziv alpskega mesta leta se od leta 1997 vsako leto podeli mestu, ki leži na območju Alp v
eni od naslednjih evropskih držav – Avstriji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Sloveniji ali Švici – in si
prizadeva za trajnostni in v prihodnost usmerjeni razvoj na območju mesta ter v regiji. Naziv
se podeljuje na predlog mednarodne žirije društva Alpsko mesto leta.
Več informacij o društvu in dosedanjih alpskih mestih leta: www.alpskomesto.org

(3510 znakov vključno s presledki)

Za vprašanja vam je na voljo:
ga. Serena Rauzi iz sekretariata društva Alpsko mesto leta.
Tel.: +423 237 53 99
serena.rauzi@alpenstaedte.org
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