
 

 

 

 

Schaan/LI, 14. März 2019 

Sporočilo za medije: letošnji prejemnik naziva Alpsko mesto leta 2019 je Morbegno 

(Lombardija/I) 

 

 

Praznična slovesnost za Morbegno, alpsko mesto leta 2019  

14. marca 2019 bo Morbegno v Lombardiji (Italija) v okviru slovesne prireditve uradno prevzel 

naziv Alpsko mesto leta. Društvo se že veseli, da bo naziv lahko predalo županu Andrei 

Ruggeriju, ki se je ob tem zahvalil z naslednjimi besedami: „Ponosni smo, da smo postali nosilci 

naziva Alpsko mesto leta 2019, saj ta za nas pomeni potrditev, da je bila naša odločitev za 

koncept trajnostnega razvoja pravilna, obenem pa tudi motivacijo, da naša prizadevanja v tem 

smislu še nadgradimo in okrepimo.“ Ambiciozno manjše mesto, ki leži blizu Comskega jezera 

v Italiji, ima bogato zgodovino in kulturo, dobro ga poznajo tudi ljubitelji trajnostnega in 

kulinaričnega turizma. Morbegno, ki šteje okoli 12.000 prebivalcev, bo naziv prejel zaradi 

svojih številnih prizadevanj in odlik. Kot je ugotovila mednarodna žirija društva, si mesto 

prizadeva zlasti za dobre odnose in povezave z okoliškimi gorskimi regijami. Storitve, ki jih 

Morbegno zagotavlja kot ključna destinacija, so različne in usmerjene v trajnostno prihodnost. 

Tako Morbegno med drugim uvaja LED-razsvetljavo v celotnem mestau, ponuja možnost 

najema e-avtomobilov, nenehno širi lokalno kolesarsko mrežo, se bori proti pozidavi zemljišč 

in si prizadeva za varstvo razkošnih zgodovinskih stavb. Poleg tega se uspešno sooča s temami 

Alpske konvencije, saj je prav izvajanje načel Alpske konvencije na konkretni ravni ena glavnih 

nalog društva Alpsko mesto leta. 

Alpsko vozlišče za trajnostnost in alpsko zavest 

S podeljenim nazivom Alpsko mesto leta je Morbegno postal tudi član istoimenskega društva. 

Mesto stavi na lokalno okolje: spodbuja domače kmetijstvo in njegove proizvode, kakor tudi 

trajnostno oskrbo z energijo iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja, zmanjšuje 

promet in se posveča oblikovanju številnih mestnih zelenih površin, pri čemer upošteva zlasti 

potrebe gibalno oviranih oseb, družin in otrok. Prav tako spodbuja posredovanje znanja o 

kulturi lastnega mesta in regije, pri čemer posebno pozornost namenja mladim in družinam. 

„Zame je pomembno, da je Morbegno odprt kraj, ki svojim prebivalcem omogoča kakovostno 

življenje, in upam, da bo tak ostal tudi v prihodnje. Vsako leto stremimo za tem, da z različnimi 

aktivnostmi in posebno ponudbo pripomoremo k živahnemu utripu kraja, in se tako veselimo 

uspešnega skupnega delovanja,“ je o domačem mestu navdušeno pojasnjeval župan Ruggeri.  



 

Letošnje alpsko mesto leta si je za leto 2019 zastavilo raznolik in pester 

program. Morbegno bo tako gostitelj zaključne konference projekta 

YourAlps, katerega cilj sta spodbujanje vključevanja okoljske vzgoje v šolske 

izobraževalne programe oz. učne načrte in razvoj modela alpske šole, osredotoča 

pa se tudi na vlogo žensk na gorskih območjih. Nosilec naziva si bo prizadeval zlasti za to, da 

bodo dejavnosti trajnostnega turizma za kolesarje, pohodnike, kulturne turiste in vse, ki v 

naravi iščejo mir in sprostitev, postale še privlačnejše, to pa bodo zagotovil z vnovično 

okrepitvijo vloge urbanega prostora, infrastrukture in okoliških območij ter s spodbujanjem 

kmetijskega sektorja. 

 

 

Naziv in društvo Alpsko mesto leta 

Naziv Alpsko mesto leta, ki ga od leta 1997 dalje podeljuje mednarodna strokovna žirija, 

prejmejo mesta z območja Alp, ki gospodarske, okoljske in družbene interese skupnosti 

uresničujejo zgledno in v skladu z načeli enakopravnosti, kot to predvideva Alpska konvencija. 

Naziv pomeni priznanje mestu za uresničevanje njegove dosedanje politike, a tudi spodbudo 

in odgovornost, da v prihodnje po začrtani poti nadaljuje svoje zavzeto delovanje. Mesta, ki so 

prejela naziv Alpsko mesto leta, se med seboj povezujejo v istoimenskem društvu, ki trenutno 

šteje 16 mest z območja Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice. Po Bellunu 

(1999), Trentu (2004), Sondriu (2007), Bolzanu (2009), Leccu (2013), Tolmeču (2017) in 

Bressanonu (2018) je Morbegno osmo italijansko alpsko mesto leta. 

www.alpenstaedte.org 

 

Kontaktna oseba: 

Claire Simon, direktorica društva Alpsko mesto leta, tel. +33 6 95 02 22 48, 

claire.simon@alpenstaedte.org 
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