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KDO SMO?

Članice Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ (AidA) razumemo občino 
kot osrednjo raven uresničevanja trajnostnega razvoja naših Alp. 

Zavzemamo se za izvajanje načel Alpske konvencije in za solidarnost 
z drugimi svetovnimi gorskimi območji.

Spodbujamo dejavno izmenjavo prek jezikovnih in kulturnih meja. So-
delovanje, dialog in učenje drug od drugega so osrednji elementi naše-
ga delovanja. 

Spodbujamo in podpiramo aktivno udeležbo posameznikov in lokalnih 
inštitucij pri procesih odločanja, načrtovanja in uresničevanja občinske 
politike. 

Zavzemamo se za raznolikost, ustvarjalnost in inovacije na območju 
Alp.

Razvoj občin kot privlačnega 
življenjskega prostora 

S trajnostnim gospodarskim razvojem ustvarjamo 
osnovo za prilagajanje prihodnjim izzivom. 

Z ohranjanjem in nadaljnjim razvijanjem regionalnih 
krogotokov krepimo in nadgrajujemo ponudbo go-
spodarskih javnih storitev. Prizadevamo si za ohra-
njanje in ustvarjanje novih delovnih mest.

Krepimo osveščenost in spodbujamo prebivalce, 
da prispevajo k povečanju regionalne dodane vre-
dnosti. 

Krepitev kakovosti življenja v 
Alpah 

Zelo je pomembno pravično sobivanje, ki upošteva 
enakost spolov in se odziva na potrebe ljudi. S tem 
krepimo našo socialno kompetenco.

Prebivalci naših občin se enakopravno udejstvujejo 
v družbenem življenju.

Z inovativnimi strategijami in pilotnimi projekti dolo-
čamo nova merila za storitve javnega interesa, kot 
so mobilnost, izobraževanje, zdravstvo itd. 

Varovanje in nadaljnji razvoj nara-
ve, okolja in pokrajine 

Alpska naravna in kulturna pokrajina z vsemi njeni-
mi elementi je osnova za naše življenje in gospo-
darjenje. Njeno ohranjanje in zagotavljanje trajno-
stnega razvoja razumemo kot našo nalogo. Pri tem 
imajo zavarovana območja za nas osrednjo vlogo.

Prizadevamo si za preprečevanje vzrokov podneb-
nih sprememb in za okolju primerno prilagajanje 
posledicam podnebnih sprememb. 

Z inovativnimi rešitvami za zmanjšanje hitro rasto-
čega motoriziranega individualnega in tovornega 
prometa spodbujamo trajnostno mobilnost. 
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Omrežje obč in

Povezanost v Alpah


