
Občina 4.0  
Nove tehnologije v službi alpskega prebivalstva

Vabilo na serijo spletinarjev 

Omrežje obč in

Povezanost v Alpah

Digitalizacija je sprožila industrijsko in družbeno revolucijo. Slednja se ne ustavlja niti pred najvišjimi vrhovi Alp. Z 

digitalizacijo se spreminja naše vsakdanje življenje – način, kako delamo, komuniciramo in opravljamo svoje vsakdanje 

obveznosti. Tudi občine se soočajo s to družbeno spremembo in opažajo, da uveljavljene metode in pristopi niso več učin-

koviti. K višji atraktivnosti določene poslovne lokacije za prebivalstvo in obrt dandanes pripomorejo predvsem digitalne 

rešitve na področju komunikacije, turizma in mobilnosti. Da bi izboljšale obstoječo infrastrukturo, se torej občine ne 

osredotočajo več samo na ceste, temveč si prizadevajo za čim boljšo pokritost s širokopasovnim internetom in posledično 

boljšo dostopnost za potrebe prebivalstva.

Priložnost za razvoj občin

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 šestih zaporednih tematskih spletnih delavnicah boste spoznali primere 

dobrih praks, izmenjali ideje s strokovnjaki in praktiki ter pridobili nove pristope k rešitvam za vašo občino.  

Termini 10.09.2021, 09:30-11:00                          28.09.2021, 16:00-17:30
15.09.2021, 10:00-11:30                          01.10.2021, 10:00-11:30
24.09.2021, 10:00-11:30                          04.10.2021, 16:00-17:30

Kraj Online
Zoom povezavo na dogodek bodo vsi udeleženci prejeli po opravljeni 
prijavi.

Jeziki Vse delavnice bodo ponujene v štirih alpskih jezikih.

Prijave Udeležba na vseh spletinarjih je brezplačna. Prijave

Zaradi varstva osebnih podatkov in zaradi organizacije skupščine čla-
nic pa je nujna predhodna prijava preko spletnega obrazca.

Kontakt Omrežje občin „Povezanost v Alpah“
E info@alpenallianz.org
www.povezanostvalpah.org

Promocije Serijo spletinarjev financira projekt Start-Alp preko Bavarskega minis-
trstva za okolje in varstvo potrošnikov.

https://www.stmuv.bayern.de
https://alpenallianz.org/sl/aktualno/delavnica-obcina-4-0-nove-tehnologije-v-sluzbi-prebivalstva-alp/
https://alpenallianz.org/sl/
https://www.stmuv.bayern.de/english/index.htm


Priložnosti digitalizacije na ravni lokalnih skupnosti
10.09.2021, 09:30-11:00

Uvodna delavnica je podlaga nadaljnjim petim spletinarjem, ki bodo obravnavali različ-

ne teme, od občinske podpore ustanoviteljem podjetij, preko rešitev na področju digitalne 

mobilnosti, pa vse do tehničnih ponudb za izboljšanje kakovosti življenja in državljans-

kih pobud. Jon Erni iz Mia Engiadina/CH nam bo v svojem predavanju ponudil odgovor na 

vprašanje, kako se lahko občine učinkovito pripravijo na prihodnost z uporabo digitaliza-

cije kot pozitivne preobrazbe v interesu prebivalstva. V pogovoru s predstavniki pobude za 

širokopasovni internet, BIK Breitbandinitiative Kärnten/AT pa bomo ugotovili, v katero smer 

gre država na področju trajnostnega zagotavljanja širokopasovne infrastrukture in zakaj je 

sodelovanje na tem področju nujno.

Nato bo od 11. do 12. ure potekala skupščina članic omrežja alpskih občin »Povezanost v Alpah«.

Digitalizacija in ustvarjanje lokalne vrednosti
15.09.2021, 10:00-11:30

Kako lahko lokalne skupnosti kljub digitalizaciji ali z njeno pomočjo ohranijo dodano vred-

nost v regiji - in to v dobi Amazona in podobnih ponudnikov? Na delavnici boste spoznali 

strokovnjake, ki s pomočjo digitalnih rešitev pomagajo izboljšati trženje regionalnih izdel-

kov in materialov. Slovenska platforma Meet The Local Producer na primer ustvarja digital-

ni most med proizvajalci hrane in potrošniki. Spletni gozdarski forum, Allgäuer Holzforum/

DE predstavlja digitalizacijo vrednostne verige lesa, Käsestraße Bregenzerwald/AT pa je 

dober primer, kako lahko regionalni blagovni znamki uspe preskok v digitalni svet.

Digitalizacija in delo
24.09.2021, 10:00-11:30

Če občine podpirajo ustanavljanje mladih zagonskih ali malih digitalnih podjetij, lahko 

zmanjšajo delež brezposelnosti, znižajo povprečno starost svojega prebivalstva in privabijo 

družine. V okviru te delavnice bodo predstavljeni primeri dobrih praksi, kako lahko občine 

dejavno pomagajo mladim ustanoviteljem pri njihovem poklicnem razvoju in kako regi-

je uspejo učinkovito uporabiti inovativni duh prebivalstva in podjetij. Z nami bodo med 

drugim Martin Ragg, župan občine Niedereschach/DE ki bo poročal o ti. ofenzivi za zagota-

vljanje eksistenčnega minimuma, EGON, Ingrid Wildemann-Dominguez, ki bo predstavila 

pobudo Pozdravljena prihodnost iz Bavarske Oberland/DE in Magdalena Daxenberger/DE, ki 

kot ustanoviteljica z #InovateTheAlps pomaga obrniti trend bega možganov na podeželju.

https://smart-villages.eu/language/en/good_practice/meet-the-local-producer-platform/


Digitalizacija in turizem
28.09.2021, 16:00-17:30

Digitalne ponudbe v turizmu po eni strani privabljajo širšo ciljno skupino potencialnih 

gostov, po drugi strani pa zagotavljajo dobro mreženje med turističnimi destinacijami in 

ponudniki. Kako pa lahko občine s takšnimi digitalnimi rešitvami privabijo goste? In kako 

lahko digitalizacijo uporabimo za bolj učinkovito usmerjanje obiskovalcev? Na delavnici 

bomo med drugim spoznali platformo Discover.swiss in izvedeli, kako jo uspešno uporab-

lja destinacija v Engadinu/CH. Hartmut Wimmer pa bo z Digitize the Planet dokazal, da si 

športi na prostem in ohranjanje narave ne nasprotujejo, ampak morajo iti z roko v roki.

Digitalizacija in mobilnost 
01.10.2021, 10:00-11:30

Če želijo občine ustvariti nove ponudbe kot alternativo lastnemu avtomobilu, je to običajno 

povezano z velikimi naložbami v javni prevoz. Rešitve na področju mobilnosti, od aplikacij 

za souporabo avtomobilov (carsharing), preko spletnih portalov za izmenjavo prevozov, do 

digitalnih ponudb za najem koles, lahko pri tem nudijo ustrezno podporo in so odgovor na 

individualne potrebe prebivalstva. René Rinner bo med drugim predstavila, kako je mesto 

Meran / IT uvedlo digitalni sistem za skupno rabo koles, s pomočjo aplikacije Ummadum pa 

boste izvedeli, da lahko gresta mobilnost in ustvarjanje lokalne vrednosti z roko v roki. 

Digitalizacija in kakovost življenja
04.10.2021, 16:00-17:30

Digitalne ponudbe v alpskih občinah zagotavljajo boljše življenje. Digitalizacija je pripo-

moček pri komunikaciji s prebivalci, zato nekateri naši člani že uporabljajo občinske apli-

kacije kot novo platformo za ohranjanje stikov in izmenjavo informacij. Pa tudi civilno 

iniciativo je mogoče z digitalnimi rešitvami in ponudbami še dodatno okrepiti. Kako, boste 

izvedeli na delavnici! 


