Schaan, 11. november 2016
Sporočilo za medije: Tolmezzo je Alpsko mesto leta 2017

Mestna politika dobrih sosedskih odnosov: Tolmezzo je Alpsko
mesto leta 2017
Tolmezzo, prestolnica istoimenske občine v Videmski pokrajini v osrčju Karnijskih Alp, je bil za
prizadevanja za trajnostno, inkluzivno politiko odlikovan z nazivom »Alpsko mesto leta 2017«.
Mesto bo nasledilo slovenski Tolmin (2016) in francoski Chamonix (2015).

Mestu z 10.451 prebivalci, ki se nahaja blizu italijansko-slovenske meje in Naravnega parka Julijske
predalpe, je naziv podelila mednarodna strokovna žirija. V letu, ko bo Tolmezzo uradoval kot »Alpsko
mesto leta«, bodo v ospredju teme, kot denimo participacija mladih, trajnostni razvoj naselij, mehki
turizem in trženje lokalnih kmetijskih pridelkov. V petek, 11. novembra 2016, bodo predstavniki
lokalnih združenj s predstavniki drugih članov društva »Alpsko mesto leta« izoblikovali ideje za
prihajajoče, za mesto prelomno leto 2017.
Tolmezzo z nazivom »Alpsko mesto leta 2017« postaja tudi polnopravni član omenjene mednarodne
mreže alpskih mest, ki si prizadeva za sonaraven in družbeno sprejemljiv razvoj alpskega prostora v
skladu z načeli trajnostnega razvoja (glej spodaj). »Naziv je veliko več kot odlikovanje, ki bi si ga lahko
pripeli na prsi. V naših očeh predstavlja spodbudo za prizadevanje za vzpostavljanje in uresničevanje
konstruktivne gorske politike. Zadali smo si cilj, sloves Tolmezza, +vrat severovzhodnih Alp, ponesti v
širni svet. Naziv predstavlja prvi, pomemben korak na tej poti,« meni Francesco Brollo, župan
»Alpskega mesta 2017«. Mesto je je vključeno v številne dejavnosti čezmejnega sodelovanja. Med
tovrstne dejavnosti sodijo dejavnosti povezane s Konvencijo županov ali opravljanje pomembne
partnerske vloge pri projektu »Tour des Villes«, projektu društva Alpsko mesto leta, osredotočenem na
trajnostno rabo prostih površin in površin s spremenljivo namembnostjo. »Sprejeli bomo niz ukrepov,
ki bodo pokrajini zagotovili trajnostno perspektivo, začenši s spremembo namembnosti vojašnice,« je
župan Brollo razglasil dne 11. novembra 2016 na delavnici društva v zgodovinski, s freskami poslikani
dvorani nekdanje kasarne Caserma Cantore.
Mesto že dolgo stavi na potencial lokalnega prebivalstva. To počne denimo z vključevanjem
pomembnih lokalnih združenj pri sooblikovanju mestne politike, s spodbujanjem aktivne participacije
mladih in z zavzetim spodbujanjem stikov in sodelovanja z okoliškimi kraji. Potenciali celotne pokrajine
in tukajšnjih prebivalk in prebivalcev, kmetijstvo in bližina Narodnega parka Julijske predalpe igrajo
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pomembno vlogo pri razvoju Tolmezza (Tolmeča). Kmetijstvo, kakor tudi razvoj in ohranjanje
tradicionalnih obrti ustvarjajo podlago za razvoj mehkega turizma in zagotavljanje dostojnih možnosti
za preživetje za mlade. Tolmezzo sodeluje v pobudi »Albergo Diffuso«, v okviru katere je mesto
preobraženo v hotel – sekundarna bivališča in sanirane bivalne zmogljivosti se koristijo kot turistične
kapacitete. »Tolmezzo dokazuje, da je trajnostni razvoj bistvenega pomena za celotno pokrajino,« v
svoji utemeljitvi za podelitev naziva ugotavlja mednarodna strokovna žirija društva »Alpsko mesto
leta«.

Naziv in društvo »Alpsko mesto leta«
Mesta na območju Alp, ki gospodarske, okoljske in družbene interese skupnosti uresničujejo zgledno
in v skladu z načeli enakopravnosti, kot to predvideva Alpska konvencija, se od leta 1997 pod budnim
očesom mednarodne strokovne žirije potegujejo za naziv »Alpsko mesto leta«. Naziv 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«. Omrežje alpskih
občin trenutno šteje 16 mest z območja Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice. Po
Bellunu (1999), Trentu (2004), Sondriu (2007), Bolzanu (2009) in Leccu (2013) se Tolmezzo (2017)
ponaša s slovesom petega italijanskega »Alpskega mesta leta«.
www.alpenstaedte.org

Kontaktne osebe za podrobnejše informacije in pojasnila:
Francesco Brollo, župan Mestne občine Tolmezzo, francesco.brollo@com-tolmezzo.regione.fvg.it
Claire Simon, Sekretariat društva »Alpsko mesto leta«, claire.simon@alpenstaedte.org
Antonio Zambon, član strokovne žirije, antonio.zambon@tin.it

Vorsitzender/Président/Presidente/Predsednik: Thierry Billet • maire adjoint • Place de l'Hôtel de Ville • F – 74011 Annecy
Geschäftsstelle/Secrétariat/Segretariato/Sekretariat: Im Bretscha 22 • FL – 9494 Schaan •  00423 237 5399 • Fax 00423 237 5354
claire.simon@alpenstaedte.org •www.alpenstaedte.org; www.villedesalpes.org; www.cittaalpina.org; www.alpskomesto.org

