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Omrežje občin “Povezanost v Alpah”

Omrežje obč in

Povezanost v Alpah

Mi, iz omrežja alpskih občin, in naši partnerji v alpski regiji organiziramo in 

ponujamo različne dogodke in delavnice na temo trajnostnega razvoja.

V skladu z našim geslom Izmenjava - Načrt - Izvedba lahko vsi udeleženci 

spoznajo primere dobrih praks iz Alp in na ta način zberejo ideje in rešitve za 

svojo domačo občino.

22.04.2021, 
Konferenca online

Organizacija: Zvezni urad za prostorski 
razvoj ARE

MoVe the Alps
Spletna konferenca o kolesarskem turizmu

Veseli nas, da vas lahko, z optimističnim pričakovanjem sončnih spom-
ladanskih dni, opozorimo na bližajočo se mednarodno konferenco 
“MoVe the Alps” na temo kolesarskega turizma v alpskem prostoru, ki 
bo na sporedu prek spleta v četrtek, 22. aprila 2021. Virtualni dogodek, 
ki bo potekal v okviru švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji, so-
organizirata švicarski Zvezni urad za prostorski razvoj (ARE) in Stalni 
sekretariat Alpske konvencije.

Beseda bo tekla o idejah, strategijah in razvojnih pristopih k spodbuja-
nju trajnostnega kolesarskega turizma v Alpah od lokalne do mednar-
odne ravni. Predstavljena bo tudi vrsta primerov projektov. 

Dodatne informacije o dogodku in prijavnico najdete tukaj: LINK

29.04.2021, 
Konferenca online

Organizacija: CIPRA International, 
Omrežje občin “Povezanost v Alpah”

Let‘s bee together!
Spletna konferenca o čebelah  

Projekt BeeAware! je v preteklih treh letih občine iz celotnega alpskega 
loka spodbujal k varstvu divjih čebel in s tem pripomogel k izboljšanju 
življenjskega okolja teh tako pomembnih opraševalk. Triletni projekt se 
bo zaključil s spletno konferenco o čebelah.

Udeleženci iz celotnega območja Alp bodo sodelovali v razpravah, 
naklonjenim čebelam, in prisluhnili predstavitvam iz projektnih občin, 
nato pa si bodo v ločenih sobah za delovne skupine prek Zooma izmen-
jali svoje izkušnje in znanja. Prisluhnili bodo tudi predstavitvi Isabelle 
Steinbuch (BMU) o zaščiti žuželk ter uvodnemu predavanju Severina 
Irla (Univerza v Frankfurtu) o biotski raznovrstnosti. Vljudno vabljeni 
tudi k sodelovanju v živahni spletni izmenjavi! Udeležba je brezplačna, 
predvideno je simultano prevajanje v angleščino.

Dodatne informacije o dogodku in prijavnico najdete tukaj: LINK

https://www.are.admin.ch/are/en/home/international-cooperation/alpine-convention/areas-of-focus/move-the-alps.html
https://www.cipra.org/sl/prireditve/spletna-konferenca-o-cebelah%3Fset_language%3Dsl


29.04.2021, 
Konferenca online

Organizacija: Swiss Working Group for 
Mountain Regions (SAB)

SMARTVillages Final Conference
How could your rural area become smart?

Digitalisation is present in all areas of life. Sustainable smart solution 
models for living and working in rural areas differ in several aspects 
from solution models that are applied within the framework of smart 
city concepts. At first glance, digitalisation offers many possibilities. 
But how can these models be effectively put into practice, and what 
can politics and administration do to ensure that people benefit from 
the opportunities of digitalisation?
 
The SmartVillages final conference aims to present the project results, 
especially the pilot activities, the “digital exchange platform” (DEP) and 
the “SmartVillages Charter”.

Further information on the event and the registration form can be 
found here: LINK

01.-03.07.2021, 
Biella/IT

Organizacija: CIPRA Italija, CIPRA In-
ternational in društva Alpsko mesto leta

CIPRA – Letna strokovna konferenca 2021

Zato vas vabimo, da se z nami podate na potovanje, na katerem se 
bomo sprehodili med naravo in družbo ter gorami in mesti, obenem pa 
iskali nove poti in utrjene steze, ki bi nas pripeljale do trajne ohranit-
ve naravne dediščine alpskega sveta. Prisluhnili bomo navdihujočim 
predavateljem, ki bodo spregovorili o vrednosti ekosistemskih stori-
tev in pomenu, ki ga ima naravni kapital za alpski prostor, in z njimi 
razpravljali o izzivih in novem ravnovesju znotraj odnosov, ki nastajajo 
med mestom in gorami. Program bodo v celoto zaokrožile strokovne 
ekskurzije in interaktivni elementi.

Dodatne informacije o dogodku in prijavnico najdete tukaj: LINK
 

10.-11.09.2021, 
Saas-Fee/CH

Organizacija: Omrežje občin “Pov-
ezanost v Alpah”

Strokovna konferenca 2021
Občina 4.0 - Nove tehnologije v službi prebivalstva Alp   

Z digitalizacijo se spreminja naše ravnanje – način, kako delamo, ko-
municiramo in živimo svoje vsakdanje življenje. Tudi občine se soočajo 
s to družbeno spremembo in opažajo, da uveljavljene metode in pris-
topi ne delujejo več. Prizadevajo si biti še bolj privlačne za prebivalstvo 
in trgovino in zato potrebujejo digitalne rešitve za turizem, mobilnost 
in komunikacijo. Da bi izboljšale obstoječo infrastrukturo, se ne osre-
dotočajo več samo na ceste, temveč si prizadevajo za čim boljšo široko-
pasovno pokritost in posledično dostopnost za potrebe prebivalstva.

Nove tehnologije pomenijo novo priložnost in lahko pripomorejo k 
izboljšanju kakovosti življenja, so spodbuda za nove oblike dela in s 
tem za boljšo konkurenčnost. Na naši konferenci boste spoznali dobre 
primere iz prakse, izmenjali ideje s strokovnjaki in dobili nove rešitve 
za svojo skupnost. Kajti tudi to je digitalizacija - razmišljanje v mreži, 
sodelovanje v partnerstvu in spoznavanje ter implementacija prenosl-
jivih modelov.

Dodatne informacije o dogodku in prijavnico najdete tukaj: LINK

https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages/en/home
https://www.cipra.org/sl/o-nas/strokovne-konference/letna-strokovna-konferenca-2021%3Fset_language%3Dsl
https://alpenallianz.org/sl/aktualno/delavnica-obcina-4-0-nove-tehnologije-v-sluzbi-prebivalstva-alp/


08.-09.10.2021, 
Bad Gastein/AT

Organizacija: ITG Salzburg, Zasebna 
medicinska univerza Paracelsus Salz-
burg, Heilkraft der Alpen

Tretji strokovni kongres, Zdravilna moč 

Tretji strokovni kongres, Zdravilna moč Alp, ki bo potekal v času od 8. 
do 9. oktobra 2021v Bad Hofgasteinu v Salzburgu, bo kot glavno temo 
obravnaval turizem, ki je tesno povezan z naravo in promocijo zdravja. 
Glavni cilj kongresa je promocija alpske regije kot globalno privlačne 
zdravstvene destinacije, z živahnim regionalnim gospodarstvom, še 
zlasti v času neposredno po pandemiji.

Organizatorji kongresa so ITG Salzburg, Zasebna medicinska univerza 
Paracelsus Salzburg, Heilkraft der Alpen. Letos bo konferenca prvič 
potekala kot skupna mednarodna pobuda celotnega alpskega prostora.

Predvidena je udeležba vrhunskih predavateljev, med njimi Lole Uña 
Cárdenas iz organizacije World Travel & Tourism Council, Arnulfa 
Hartla z medicinske univerze Paracelsus Salzburg in Franza Fischlerja, 
predsednika Evropskega foruma Alpbach in nekdanjega evropskega 
komisarja za kmetijstvo.

Dodatne informacije o dogodku in prijavnico najdete tukaj: LINK

https://www.alpine-space.eu/projects/healps-2/en/home

