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Področje delovanja 1: Uprava, informacije in odnoi z javnostmi 
 
Dostopnost in neoviran kontakt sta pomembna podlaga za zadovoljstvo 
občanov, ko gre za njihov odnos do občinske uprave. Poleg informacij o 
aktivnostih občine, dogodkih, ponudbi, uradnih urah in administrativnih 
storitvah so pomembne tudi platforme, ki društvom ali organizatorjem 
omogočajo neovirano medsebojno komunikacijo. Dodatno obogatitev 
predstavlja tudi neoviran dostop do informacij (večjezičnost, tolmačenje po 
potrebi).  
 
Sodobna služba za stike s prebivalstvom (kontaktna služba, informacije za 
prebivalstvo, uporabniku prijazna spletna stran) olajša komuniciranje in 
poslovanje z občinsko upravo in krepi poistovetenje z lastno občino. Tako 
službo zaznamujejo tudi jasne odgovornosti, na podlagi katerih prebivalci 
vedo, na koga se lahko obrnejo v določeni zadevi.  
 
 
 
Področje delovanja 2: Vključevanje javnosti in aktivno državl-janstvo 
 
Vključevanje javnosti in državljanske iniciative predstavljajo socialno 
obogatitev občinskega življenja, ki hkrati kaže v kolikšni meri se prebivalci in 
prebivalke  angažirajo za svoje lastne zadeve in za svojo občino.  
 
Tako angažiranost je mogoče na strukturni ravni spodbujati z imenovanjem 
stalnih kontaktnih oseb na ravni uprave in politike. Participacija predstavlja 
podporni elementi v procesih odločanja. Prebivalstvo ima v tem procesu vlogo 
»partnerja«. Državljansko sodelovanje pa dodatno krepijo zahteve društev in 
pobud po transparentnosti predpisov in direktiv. 
 
Za razvoj občine je priporočljivo razviti in ponuditi nezapletene procese 
participacije. Na ta način se lahko prebivalci in društva opogumijo in se 
odločijo za participacijo pri pomembnih temah občinskega življenja in 
vsakdana.  
 
 
Področje delovanja 3: Bivanje in življenjski prostor 
 
Finančno dostopen stanovanjski prostor je temeljna potreba visokega pome. 
Dobri stanovanjski modeli upoštevajo različne potrebe, ki izhajajo iz 
življenjskega cilja prebivalcev in oseb z oviranostmi. Medobčinske in 
regionalne kooperacije so koristne pri ustvarjanju dostopnega stanovanjskega 
prostora. 
 
Javni prostor se razume kot del življenjskega prostora in kot zbirališče, kraj 
srečevanja in družabnega življenja. Pri njegovem oblikovanju je potrebno 
upoštevati potrebe različnih skupin (npr. otrok in mladostnikov, oseb z 
oviranostmi).  
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Področje delovanja 4: Izobraževanje 
 
Izobrazba predstavlja formalni „kulturni kapital“ vsakega posameznika in mu 
pomaga pri razvijanju svoje lastne »duhovne« mobilnosti. Čim širša je slednja, 
tem boljše so možnosti za izmenjavo z drugimi in za lastno dokazovanje na 
trgu delovne sile.  
 
Tema „vseživljenjskega učenja“ bi morala predstavljati osrednji poudarek v 
okviru lastnih aktivnosti in hkrati izziv. Vse to je potrebno spodbujati z 
medsebojno usklajeno ponudbo na področju izobraževanja, še zlasti s šolami 
in ustanovami na področju izobraževanja odraslih.  
 
Ohranjanje in redno vzdrževanje kontaktov s prebivalstvom, ki zaradi šolanja 
zapustijo svoj kraj bivanja, je izrednega pomena za povezovanje z njimi in za 
identificiranje z lastno občino. Možnosti sodelovanja v družabnem življenju 
občine olajšajo in podpirajo morebitni povratek po zaključku šolanja oz. 
izobraževanja.  
 
Za delovno aktivne starše predstavlja ponudba na področju varstva otrok po 
socialno primernih cenah veliko razbremenitev.  
 
 
 
Področje delovanja 5: Delo  
 
Delovno mesto v kraju bivanja ali v bližnji okolici je za marsikoga pomemben 
predpogoj, da svoje prebivališče ohrani znotraj občine in se ne preseli drugam. 
Občina sama sicer lahko zagotovi zgolj omejeno število delovnih mest in na to 
niti nima veliko vpliva. Vseeno pa ima možnost, da v sodelovanju z drugimi 
občinami in gospodarskimi subjekti poskuša izboljšati kakovost 
gospodarskega in poslovnega okolja v lastni občini. Krepitev lokalnega in 
regionalnega gospodarstva zagotavlja delovna mesta v malih in srednje 
velikih podjetjih.  
 
Občina lahko ponudi infrastrukturo za mreženje in svetovanje (borza vajencev, 
svetovanje glede nadaljnjega izobraževanja). S posebej velikimi izzivi pa se 
občina sooča na področju integracije ljudi z oviranostmi in prosilcev za azil. 
 
 
Področje delovanja 6: Zdravje, zdravstvena nega in oksrbe 
 
To področje delovanja postaja, predvsem zaradi demografskih sprememb 
(naraščajoči del starejšega prebivalstva) vedno večji izziv za občine.  
 
Številnost ponudb zahteva, še zlasti na tem področju, koordinacijo s strani 
občine. Ena izmed pomembnih nalog je zagotavljanje zdravniške oskrbe ter 
negovalne in oskrbovalne ponudbe na licu mesta oz. v regionalnih združenjih. 
V ta proces je potrebno vključiti tudi ponudnike ovalnih in svetovalnih storitev.  
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Pomembno je kontinuirano razvijanje novih in inovativnih modelov, skupaj z 
drugimi deležniki, ki morajo biti prilagojeni vsakokratnim potrebam in okvirnim 
pogojem.  
 
Informacije o preventivnih ukrepih na področju zdravstvene oskrbe 
(prehranjevanje, bolezen, razbremenitev družinskih članov, ki negujejo 
družinske člane, droge, nasilje) podpirajo ozaveščanje prebivalstva. Na vseh 
tistih področjih, kjer občina prevzema vlogo oskrbovalca (npr. šole, negovalni 
domov), je potrebno izvajati tudi strategijo ozaveščanja na področju 
prehranjevanja. 
 
 
Področje delovanja 7: Mobilnost in lokalna oskrba 
 
Mobilnost oz. dostopnost lokalnih in regionalnih ustanov za specifične ciljne 
skupine predstavljata predvsem za podeželske občine pomemben dejavnik 
uspešne  prihodnosti. Temeljne funkcije bivanja – stanovanje, delo, izobrazba, 
nakupi, rekreacija in oddih – je potrebno zagotavljati na podlagi ustrezne 
ponudbe mobilnosti. 
 
Občina lahko ustvarja na tem področju daje spodbude in si prizadeva za 
sodelovanje različnih akterjev. Poleg tega lahko podira fleksibilne, inovativne 
in podnebju prijazne ponudbe, zagotavlja obsežne informacije in povabi k 
uporabi spodbudnih iniciativ. 
 
Strukturne kooperacije za spodbujanje javnega potniškega prometa, se 
spodbujajo na različne načine. 
 
 
Področje delovanja 8: Kultura in prosti čas 
 
Ponudba na področju kulture in preživljanja prostega časa v veliki meri 
zaznamuje atraktivnost posamezne občine. Pri tem so pomembni tako 
ustrezna infrastruktura (pohodniške poti, kulturna dvorana, dvorana za vaje 
mladinskih glasbenih skupin, …) kakor tudi kulturne prireditve in dogodki.  
 
Da bi lahko občina zagotovila vso potrebno infrastrukturo (npr. pokriti bazen), 
si mora prizadevati za vzpostavitev medsebojnih kooperacij znotraj regije  
 
Pomemben dejavnik za izboljšanje življenjske kakovosti znotraj občine je 
zagotavljanje zbirališč in krajev srečevanja. Intenzivno vključevanje 
prebivalstva v ta proces zagotavlja zadovoljevanje številnih potreb različnih 
ciljnih skupin (npr. turistov, domačinov, mladih). 
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Področje delovanja 9: Priseljevanje in vključevanje 
 
Priseljevanje lahko povzroča določene iritacije tudi pri tistih, ki že od nekdaj 
živijo v občini. Vendar pa lahko priseljenci v občini pomenijo tudi obogatitev, 
za kar pa je potrebna pripravljenost do zbliževanja z drugimi, medsebojna 
radovednost in spoštovanje. Čim prej priseljenci vzpostavijo kontakt in se 
povežejo z novim okoljem, obvladajo jezik in se integrirajo v trg dela, toliko 
bolj se počutijo domače in lahko aktivno doprinesejo. 
 
Jasen koncept vključevanja in uspešnega sodelovanja je koristno za občino. 
Široka, medsebojno usklajena paleta storitev (jezikovni tečaji prostočasne 
aktivnosti, medacije) kakor tudi zagotavljanje prostorskih kapacitet za 
srečevanja in zbiranja so v dodatno podporo. Še zlasti pomembno je 
mreženje na regionalni ravni, tako v donosu do drugih občin, kakor tudi do 
drugih ustanov in podjetij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt  in informacije: 
 
Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ 
Elke Klien, vodenje projektov 
T +43 664 400 64 34 
E elke.klien@alpenallianz.org 
www.alpenallianz.org  


