
Pošilja:       
 
 
 
Omrežje občin «Povezanost v Alpah» 
Rainer Siegele 
c/o Gemeindeamt 
Alte Schulstr. 7 
A-6841 Mäder 
Tel: 0043/5523 528600 
Faks: 0043/5523 5286020 
 
 

Prošnja za pristop 
k Omrežju občin «Povezanost v Alpah» 

 Občina /  Regija /  Kooperativni člani 
(Ustrezno obkrožite.V primeru večjega števila občin izpolnite podatke za vsako občino posebej.) 

Ime:      

Naslov:      

Regija/okrožje:       

Tel:      

Faks:      

E-naslov:      

Spletna stran:      

Župan(-ja) / predsednik(-ica) / predstojnik(-ica) občine 
 
Priimek, ime:      

Naziv:      

Funkcija:      

Naslov:      

Tel:      

GSM:      

Faks:      

E-naslov:      

Spletna stran:      

Pošiljanje informacij na 
naslove vseh članov: 

 
Da  Ne  



Svetovalec/-ka 
S to osebo bomo vzpostavili stik zaradi vprašanj ali drugih administrativnih zadev. Ime in naslov 
kontaktne osebe sta poleg tega navedena na spletni strani Omrežja občin "Povezanost v Alpah" v rubriki 
o članstvu www.povezanostvalpah.org. Možno je, da je kontaktna oseba obenem tudi župan/-ja oz. 
predsednik/-ca oz. predstojnik/-ca občine. 
 
Priimek, ime:      

Naziv:      

Oddelek/urad:      

Funkcija:      

Naslov:      

Tel:      

GSM:      

Faks:      

E-naslov:      

Spletna stran:      

Pošiljanje informacij na 
naslove vseh članov: 

 
Da  Ne  

Kontaktna oseba za medije 
Omrežje občin želi javnost v večji meri seznanjati z delovanjem svojih članic na področju trajnostnega 
razvoja, zato potrebujemo tudi vašo pomoč. Izhaja v vašem kraju občinsko glasilo ali časopis, ima vaša 
občina domačo spletno stran, kjer so objavljene aktualne informacije? Da bi lahko v rednih presledkih 
(lokalne/regionalne) medije obveščali o dogajanju znotraj Omrežja občin, vas prosimo, da nam v ta 
namen sporočite kontaktni naslov osebe, ki je v vaši občini odgovorna za medije. 
 
Priimek, ime:      

Naziv:      

Oddelek/urad:      

Funkcija:      

Naslov:      

Tel:      

GSM:      

Faks:      

E-naslov:      

Spletna stran:      

Pošiljanje informacij na 
naslove vseh članov: 

 
Da  Ne  

Naziv medija (časopis, e-novice itd.):       



Podrobnejše informacije 
Število prebivalcev:      Stanje:       

Površina v ha:      

Nadmorska višina v m:      

Najnižja točka:      

Najvišja točka:      

 
Zavarovana območja  
(nacionalni park, biosferni rezervat, krajinski 
park):   

 
Število zaposlenih v kraju: 

Skupno število delovnih mest: 

 

      

 

 

 

      

 
 
 
 
 
Stanje: 

 

 

 

 

 

      

Delovna mesta v 1. sektorju (kmetijstvo):      

Delovna mesta v 2. sektorju (industrija):      

Delovna mesta v 3.sektorju (storitvene dej.):      

Podjetja v kraju (skupno) (število      Stanje:       

   
MSP (mala in srednje velika podjetja) 

 

      
 
Stanje: 

 

      

  Velika podjetja (> 500 zaposlenih)        
  Število kmetij:        

  Od tega čistih kmetij:  

Sezonska usmerjenost turist. obiska (na 
zimski/poletni del sezone):  

        

Število tujskih postelj:      Stanje:       

Število nočitev na leto:      Stanje:       
 
 
Kratek opis mesta 
(podatki o legi, podnebju, značilnostih itd., 
največ 300 besed): 

 

      

 
 
Fotografija občine 
(fotografijo pošljite posebej kot prilogo v 
formatu .jpg, najmanj 72 dpi, in je ne vstavljate 
v ta obrazec): 

 
Grb občine 
(fotografijo pošljite posebej kot prilogo v 
formatu .jpg, najmanj 72 dpi, in je ne 
vstavljate v ta obrazec): 

  
Fotografije in grb se bodo uporabljali izključno za potrebe spletišča Omrežja občin. Slikovne datoteke 
nam pošljite priloženo (ne vstavljajte jih tukaj; format: npr. jpg, ločljivost: okoli 300 dpi, vklj. z navedbami 
avtorskih pravic). 



Projekti na podroČju trajnostne in lokalne/regionalne politike  
 
Naslov: (300 zn.):       
Vsebinsko področje delovanja   prebivalstvo in kultura 

 urejanje prostora 
 promet in mobilnost 
 energija  
 podnebne spremembe  
 voda 
 turizem  
 hribovsko kmetijstvo 
 gorski gozd 
 varstvo narave  

Kratek opis (vsebina, rezultati, 
proizvodi/izdelki) (1000 zn.): 

     

Čas izvajanja: (300 zn.):       

Stroški (300 zn.):       

 
Poleg projektov nam lahko v prilogi pošljete tudi informativno gradivo, ki ga je mogoče objaviti (zloženke, 
poročila, slikovno gradivo ipd. 

 

Koordinatorka/Koordinator 
Priimek, ime:      

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ ________________________________________ 
Kraj / Datum Podpis / Žig 
 


