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SKLEP O PRISTOPU K OMREŽJU OBČIN »POVEZANOST V ALPAH« 

 

Občinski svet Občine Bled je na 10. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel 

 

SKLEP 

o pristopu Občine Bled k Omrežju občin »Povezanost v Alpah« 

 

S tem sklepom se Občina Bled zavezuje k: 

1. pristopu k Omrežju občin „Povezanost v Alpah“ kot ustanovna članica, 

2. odobritvi priloženega Statuta Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ (2. sprememba, 13. 
oktober 2001) vključno z obveznostmi, ki sledijo iz njega, 

3. upoštevanju usmeritev delovanja Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ pri političnem 
delu in s tem prispevala k uresničevanju Alpske konvencije, 

4. aktivnemu sodelovanju v dejavnostih Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in tako 
pripomogla k razvoju trajnostnega omrežja za vzajemno podporo (vsaj ena mednarodna 
prireditev z mednarodno udeležbo letno …), 

5. obveščanju prebivalcev občine o dejavnostih Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ in jih 
tako vključevala v uresničevanje usmeritev delovanja, 

6. plačevanju članarine po priloženem Pravilniku o prispevkih (z dne 4. 6. 2016). 

 

 

 

Številka: 

Datum: 

 

Župan Občine Bled 

Janez Fajfar, univ. dipl. etn. prof. geogr. 



 

Obrazložitev: 

Namen združenja je udejanjenje Alpske konvencije in Agende 21 na lokalni ravni. Združenje 
deluje kot krovna organizacija občin članic. Pri tem spodbuja in poglablja izmenjavo znanj in 
izkušenj med občinami.  

Ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v omrežju alpskih občin so: 

 Projekti in financiranje: Občine lahko sodelujejo v mednarodnih programih omrežja 
občin in pri tem koristijo prednosti medsebojne izmenjave in možnosti sofinanciranja 
trajnostnih projektov. 

 Medsebojna izmenjava in mreženje: V okviru mednarodnih konferenc se občine 
srečujejo z angažiranimi posamezniki in idejami iz celotnega alpskega prostora. 

 Kompetenčno središče: Na svoji spletni strani omrežje občin obvešča o primerih dobrih 
praks, novih publikacijah in strokovnih dogodkih v zvezi z različnimi temami 
trajnostnega razvoja.  

 Zastopanje interesov in alpska politika: Omrežje občin "Povezanost v Alpah" se v 
delovnih telesih Alpske konvencije in v procesu nastajanja Strategije EU za alpsko 
makroregijo  (EUSALP) zavzema za interese alpskih občin. 

 

Članice Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ (AidA) se zavzemajo za raznolikost, ustvarjalnost in 
inovacije na območju Alp. Skrbijo za varovanje in nadaljnji razvoj narave, okolja in pokrajine, saj 
se zavedajo, da je alpska naravna in kulturna pokrajina z vsemi elementi osnova za življenje in 
gospodarjenje. Obenem si prizadevajo za preprečevanje podnebnih sprememb in okolju 
primerno prilagajanje posledicam podnebnih sprememb ter spodbujajo trajnostno mobilnost z 
inovativnimi rešitvami za zmanjšanje hitrorastočega motoriziranega individualnega in 
tovornega prometa. Občine, vključene v Omrežje občin »Povezanost v Alpah«, si želijo kraje 
preoblikovati v privlačni življenjski prostor. S trajnostnim gospodarskim razvojem ustvarjajo 
osnovo za prilagajanje prihodnjim izzivom, krepijo in nadgrajujejo ponudbo gospodarskih javnih 
storitev. Prizadevajo si za ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest. Krepijo tudi 
osveščenost in spodbujajo prebivalce, da prispevajo k povečanju regionalne dodane vrednosti. 

Občina Bled dojema pristop v Omrežje občin »Povezanost v Alpah« kot priložnost za izpeljavo 
novih projektov in izmenjavo dobrih praks.  

V zvezo je danes vključenih preko 270 članic iz sedmih držav (med slovenskimi: Kranjska Gora, 
Bohinj, Bovec in Kamnik). Članice so si med seboj zelo različne tako zaradi naravnogeografskih 
elementov (med 139 in 2040 m nadmorske višine) kot tudi zaradi jezika, kulture, izzivov in 
priložnosti za prihodnost. 

Neposrednih finančnih posledic na Občino Bled in njene občane zaenkrat še ni moč predvideti. 
Občina bi morala prispevati 1.550 EUR letne članarine. Z včlanitvijo v Omrežje občin 
»Povezanost v Alpah« bi dolgoročno zagotovo pridobili tako občani kot tudi obiskovalci. Z večjo 
promocijo kraja in promocijo naravi prijaznega turizma bi se izboljšala ekonomska, socialna in 
okoljska podoba kraja.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


