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Preambula
P.1

Članice združenja smo mnenja, da ima zgled trajnostnega razvoja, kot je
opisano v Agendi 21iz Ria in v Alpski konvenciji, kot perspektiva razvoja
alpskega prostora v prihodnosti zelo velik pomen.

P.2

Prepričani smo, da občina predstavlja osnovno stopnjo pri udejanjanju
trajnostne politike, in se zato kot člani združenja zavzemamo za realizacijo
takšne politike v naših občinah na vseh tematskih področjih Alpske
konvencije in Agende 21.

P.3

Spoznali smo, da je trajnostni razvoj dolgoročno edina pot, da bi naš
življenjski standard lahko pripeljali v sožitje z sposobnostjo ohranjanja
naravnega okolja. Z našo politiko želimo doseči gospodarjenje, ki bo v
prihodnosti še obstajalo in trajnostno rabo okolja tersocialno varnost.

P.4

Trajnostna raba v alpskem prostoru nas obvezuje, da ohranjamo naravni
kapital. Od nas zahteva zagotovitev, da poraba obnavljajočih se virov
(surovine, vode, energija) ne bo potekala hitreje, kot je možno te vire
obnoviti in nadomestiti. Trajnostna raba zahteva od nas redukcijo emisije
škodljivih snovi na najmanj takšno raven, da se zrak, voda in tla lahko še
povezujejo in obnavljajo. Da bi zagotovili življenje in dobrobit človeka,
živali in rastlin v prihodnosti, moramo zagotoviti zadovoljivo kakovost
zraka, vode in tal in ohranjati raznolikost vrst.

P.5

Obvezujemo se, da bomo ustvarili primerne strukture, ki bodo trajno
omogočale učinkovito in transparentno udejanjanje trajnostnega razvoja in
hkrati preverjale in zagotavljale dosego ciljev.

P.6

Spoznali smo, da prinašata skupno delo in vsestranska podpora članic
prednosti za vse partnerje in se zato obvezujemo za intenzivno
interkomunalno skupno delo in aktivno izmenjavo informacij pri udejanjanju
komunalne politike prihodnosti.

P.7

Z zanimanjem za trajnostni razvoj znotraj našega združenja želimo biti
zgled ostalim občinam.

P.8

Zavedamo se, da se naše delo kritično opazuje in kontrolira. Zavzemamo se
za javno predstavitev naše politike, ker bi tako dosegli velik učinek v
javnosti.

P.9

Zavzemamo se za intenzivno javno delovanje oz. sodelovanje z
organizacijami, interesnimi združenji in podjetji na licu mesta, da bi razširili
idejo o trajnostnem razvoju in jo tudi postavili v prakso.

Statuts

4

Omrežje občin"Povezanost v Alpah"

P.10 Odločili se bomo za ustrezne ukrepe, da bi vsak državljan ali državljanka,
kot tudi posamezne skupine, ki jih ti problemi zanimajo, lahko prišli do
ustreznih informacij in da bodo lahko pri lokalnih odločilnih procesih
planiranja in uvajanja komunalne politike tudi sodelovali.

Statuts

5

Omrežje občin"Povezanost v Alpah"

1. člen:
Ime in sedež
Združenje je po 21. členu nemškega prava pravno veljavno in se imenuje:
Gemeinde-Netzwerk "Allianz in den Alpen" e.V.
Rete di comuni "Alleanza nelle Alpi"
Réseau de communes "Alliance dans les Alpes"
Omrežje občin "Povezanost v Alpah"
V nadaljnem besedilu se uporablja izraz "združenje".
To je splošno koristno združenje s sedežem v Übersee-u am Chiemsee.
2. člen:
Namen in naloge
2.1

Namen združenja je udejanjanje v prvi vrsti Alpske konvencije in tudi
Agende 21 na lokalni ravni. Združenje bo delovalo kot krovna organizacija
občin - članic. Pri tem naj bi spodbujala in poglabljala izmenjavo znanj in
izkušenj med občinami. Izmenjava znanja naj bi pri članicah združenja
služila konkretnemu udejanjanju ciljev Alpske konvencije in ciljev Agenda
21. Vse občine naj začnejo delati na trajnostnem razvoju, ki naj temelji na
medsebojnem ravnotežju gospodarskih, socialnih in okolju prijaznih ciljev.
Skupno naj bi občinam uspel trajen razvoj, ki bi temeljil na poravnavi
gospodarskih, socialnih in okoljevarstvenih ciljev. Združenje ima nalogo,
izboljšati okoljevarstveno situacijo v občinah - članicah in sicer s primernimi
ukrepi. Združenje nadalje podpira in koordinira mednarodno skupno delo
svojih članic v okviru tem Alpske konvencije. Združenje ima zgledno funkcijo
za vse ostale občine.
Kot podpora za dobrobit skupnosti se združenje še posebej zavzema za
naslednja delovna področja:
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-

Varstvo narave in nega krajine

-

Prostorsko načrtovanje in trajnosten razvoj

-

Turizem

-

Promet

-

Zrak in

-

Voda

Združenje stremi k sodelovanju z drugimi organizacijami z enakimi cilji.
Nadaljnji in javno koristni namen delovanja združenja je spodbujanje
varstva narave in ohranjanje krajine ter varstvo okolja.
2.2

Za izpolnitev teh nalog se združenje spopada s problemi, predstavlja
možne rešitve, svetuje članicam, izvaja v ta namen različne projekte,
predlaga finančna sredstva pri drugih, jih prevzema in posreduje naprej ter
upravlja z njimi v smislu združenja.

2.3

Sprejem novih delovnih področij se orientira na nadaljevanju dela Alpske
konvencije. Nove teme protokolov postanejo avtomatično delo združenja.
Po sklepih skupščine združenja se lahko sprejme nova delovna področja.

2.4

Združenje si prizadeva izključno in neposredno samo za splošno koristne
naloge v smislu odstavka "Smotri z davčnimi ugodnostmi" pravilnika o
prispevkih. Združenje deluje nesebično; ne prizadeva si za lastne
gospodarske namene. Ne poskuša doseči nikakršne gospodarske pridobitve
ali zaslužka.
3. člen
Članice

3.1

Združenje ima

3.1.1 ustanovne članice;
3.1.2 sodelujoče članice in
3.1.3 podporne članice.
3.2

Statuts

Ustanovne članice so občine Bad Reichenhall (D), Bobbio Pellice (I), Bovec
(SLO), Brandberg (A), Budoia (I), Eppan (I), Großweil (D), Kranjska Gora
(SLO), Mäder (A), Mittenwald (D), Naturns (I), Oberammergau (D),
Oberstaufen (D), Saalbach-Hinterglemm (A), Saas Fee (CH), San Zeno di
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Montagna (I), Schaan (FL), Schliersee (D), Silenen (CH), Ste.-Marie-du-Mont
(F), St-Martin (CH), Treviso Bresciano (I), Val Lugnes (CH).
3.3

Ustanovne članice so lahko občine, dolinski sistemi in združenja občin
(zaprte geografske enote) v alpskem prostoru.

3.4

Sodelujoče članice so lahko

3.4.1 pravne osebe zasebnega prava, ki jih lahko prištevamo k javnemu,
gospodarskemu, kulturnemu, socialnemu in cerkvenemu življenju.
3.4.2 pravne osebe javnega prava, katerih naloge so združljive s cilji združenja.
3.5

Podporne članice so lahko:

3.5.1 fizične osebe, ki so pripravljene podpirati splošno koristne cilje združenja.
4. člen
Sprejem v članstvo
O sprejemu ustanovnih, sodelujočih in podpornih članic odloča predsedstvo.
Prošnjo za sprejem je treba vložiti pisno. Prošnji je treba priložiti obrazložitev
namena, iz katerega je razvidno, da bo nova ustanovna članica na podlagi
praktičnih usmeritev "Omrežja občin – Povezanosti v Alpah " in primerljivih
instrumentov izdelala cilje okolja za vsa področja delovanja (gl. 2. člen tega
Statuta) ter za dve izbrani področji delovanja nadzorovala vplive na okolje v svoji
občini, izdelala programe ukrepov za razbremenitev okolja in si prizadevala za
stalno izboljšanje položaja pri varstvu okolja. Sprejetje oziroma odklonitev prošnje
za sprejem v združenje se prosilcu pisno sporoči z utemeljitvijo. Proti odklonilni
odločitvi je mogoče vložiti pritožbo, ki se obravnava na naslednji skupščini članic.
Ta o pritožbi odloča z navadno večino prisotnih članic, ki imajo pravico do
glasovanja.
5. člen
Prenehanje članstva
5.1

Članstvo v združenju preneha:

5.1.1 pri pravnih osebah z njihovo razpustitvijo, pri fizičnih osebah v primeru
smrti,
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5.1.2 s prostovoljnim odstopom,
5.1.3 s črtanjem s seznama članov,
5.1.4 z izključitvijo iz združenja.
5.2

Prostovoljen odstop se izvede s pisno obrazložitvijo predsedstvu. Dopusten
je samo na koncu poslovnega leta z upoštevanjem trimesečnega
odpovednega roka. Odločujoč pri upoštevanju roka je prejem pisne
obrazložitve pri poslovni enoti združenja.

5.3

Člana se z odločitvijo odbora članov lahko izključi z liste, če je kljub
dvakratnemu opominu še vedno v zaostanku s plačilom prispevka.
Skupščina odloča s preprosto večino prisostvujočih članov s pravico
glasovanja. Izključitev se članu pisno sporoči. Vendar se o izključitvi odloča
šele, ko so po poslanem drugem opominu pretekli trije meseci in prispevek
še vedno ni bil plačan.

5.4

Član združenja, ki ravna v nasprotju z nameni (cilji) združenja ali na novo v
združenje vključeni član, ki ne izpolnjuje prednosti in ugodnocsti komunalnih
Eko-Auditnih smernic, je lahko na osnovi sklepa skupščine združenja
izključen. Pred izključitvijo je članu združenja treba dati možnost, da se leta
lahko zagovarja osebno na skupščini ali pa pisno. Odločitev o izključitvi se
članu sporoči pisno z obrazložitvijo. Sklep o izključitvi z utemeljitvijo se
mora članu združenja posredovati s priporočeno pošto. Skupščina odloča z
enostavno večino prisotnih članov s pravico glasovanja.

6. člen
Pravice in dolžnosti članic
6.1

Vsi člani sodelujejo pri oblikovanju volje združenja v okviru za to
zadolženih organov. Delo združenja podirajo s predlogi, pobudami in
podporo. Dolžni so posredovati potrebne informacije in poravnati
prispevke.

6.2

Vsi člani so upravičeni, da zahtevajo opravljanje delovnih nalog, kot jih ima
združenje.

6.3

Ustanovni člani se obvezujejo, da bodo upoštevali interese združenja v
okviru pripadajočih možnosti.
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6.4

Vsi člani imajo pravico sodelovati na skupščini. Ustanovni člani imajo na teh
zborih pravico glasovanja. Sodelujoče in podporne članice nimajo pravice
glasovanja in imajo samo svetovalno funkcijo. Fizične osebe lahko zastopa
tudi pisno pooblaščena oseba. Pravne osebe ali združenja javnega ali
privatnega prava lahko svoje pravice uveljavljajo preko predsedstvu pisno
imenovanega zastopnika. Ustanovni člani ne morejo zastopati drug
drugega.

7. člen
Prispevki; uporaba sredstev
7.1

Članom se zaračunava članarina po pravilniku o prispevkih, ki ga določa
skupščina.

7.2

Poleg prispevkov članov se združenje financira tudi:

7.2.1 iz sredstev različnih državnih skladov oziroma iz skladov Evropske unije,
7.2.2 iz namenskih dotacij,
7.2.3 iz prostovoljnih prispevkov,
7.2.4 iz ostalih virov, ki jih ima združenje na podlagi svojih dejavnosti pri
ohranjanju splošne koristi.
7.3

Za določanje in spreminjanje pravilnika o prispevkih je potrebna
dvotretjinska večina skupščine.

7.4

Sredstva, s katerimi razpolaga združenje, se lahko uporabijo izključno samo
za namene, ki jih določa ta statut. Člani združenja ne prejemajo nobenih
dividend in kot člani nobenih drugih dotacij iz sklada združenja. Niti član
niti kakšna druga oseba, ustanova ali organizacija ne more prejeti sredstev
za stroške, ki niso v skladu z namenom združenja ali za nesorazmerno
visoke honorarje.

7.5

Posebne dejavnosti ali storitve drugim članom oziroma tretjim osebam, ki
niso krite po pravilniku o prispevkih, se lahko opravljajo samo za posebno
plačilo. Storitve oziroma protistoritve morajo biti primerne v primerjavi s
drugimi merili. Združenje mora pri izmenjavi storitev pogodbenemu
partnerju izdati ločen račun. Pri kršitvi tega določila nastale prednosti se
morajo med partnerjema poravnati.
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8. člen
Organi
Organi združenja so sledeči:
1. Zakonodajni organ: Skupščina članov
2. Izvršilni organ: Predsedstvo
3. Svetovalni organ: Omrežni svet

9. člen
Skupščina članic
9.1

Skupščina članic je sestavljena iz ustanovnih, sodelujočih in podpornih
članic. Vskupščini ima vsak ustanovni član po en glas. Sodelujoče in
podporne članice nimajo pravice glasovanja in opravljajo samo svetovalno
vlogo.

9.2

Skupščina članov določa smernice dejavnosti združenja. V izključni
pristojnosti skupščine članov so naslednje zadeve:
-

odobritev finančnega načrta za nasljednje poslovno leto, ki ga pripravi
predsedstvo; sprejem letnega poročila predsedstva; razbremenitev
predsedstva;

-

sklepanje o spremembah statuta in o razpustitvi združenja;

-

sklepanje o pritožbah proti zavrnitvi prošnje za sprejem v članstvo;

-

sklepanje o črtanju člana z liste članov, kakor tudi o izključitvi člana iz
združenja;

-

potrditev in sprememba pravilnika o prispevkih;

-

volitev in odpoklic članov predsedstva;
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-

volitev in odpoklic članov omrežnega sveta;

-

vzpostavitev sekretariata;

-

odlok oziroma sprememba pravilnika za sekretariat;

-

naročilo obeh revizorjev;

-

predlogi ustanovnih članov;

9.3

V zadevah, ki so v pristojnosti predsedstva oziroma omrežnega sveta, ima
skupščina lahko svetovalno vlogo. Predsedstvo oziroma omrežni svet lahko
v zadevah svoje pristojnosti uporabita mnenja skupščine.

9.4

Skupščina se mora sestati vsako leto. Predsedstvo je dolžno sklicati srečanje
v roku šestdeset koledarskih dni in sicer pisno z navedbo dnevnega reda.
Rok prične teči naslednji dan po odpošiljanju vabil.

9.5

Predsedstvo lahko kadarkoli skliče tudi izredno skupščino članov. Ta se mora
sklicati, kadar je to v interesu združenja ali na zahtevo najmanj 20 % članov
skupščine. Zahteva z obrazložitvijo mora biti pisno predložena predsedstvu.
Za izredno skupščino veljajo določila o rednih skupščinah.

9.6

Določanje dnevnega reda se vrši po prvem predsedujočem v predsedstvu.
Pobude ustanovnih članov se morajo predsedstvu pisno oddati en teden
pred redno ali izredno skupščino. Pravočasno oddane in od najmanj petih
ustanovnih članov podpisane pobude je treba uvrstiti na dnevni red.
Pobude, ki jih je podal omrežni svet, je treba upoštevati pri dnevnem redu.
O pobudah za dopolnilo dnevnega reda, ki se jih predlaga šele na
skupščini, odloča skupščina. Za sprejem pobude je potrebnih tri četrtine
veljavnih glasov vseh prisotnih članov s pravico glasovanja.

9.7

Skupščina zaseda javno, v kolikor javno dobro ali upravičeni interesi
posameznikov ne zahtevajo izključitev javnosti. O izključitvi javnosti odloča

Statuts

12

Omrežje občin"Povezanost v Alpah"

predsedstvo z enostavno večino glasov. Skupščino vodi prvi predsedujoči
predsedstva. V primeru njegove zadržanosti predsedstvo iz svoje sredine z
enostavno večino glasov izvoli drugega vodjo skupščine. O poteku
skupščine je potrebno napisati poročilo, ki ga podpiše vodja skupščine in
potrdi član predsedstva. Pri neodločenem izidu glasovanja odloča glas
vodje skupščine. Le-ta tudi določi način glasovanja.
9.8

Skupščina je v vsakem slučaju sklepčna, če je redno sklicana. Na to je
potrebno opozoriti v vabilu. Skupščina sprejema sklepe z enostavno večino
oddanih veljavnih glasov. Vzdržani glasovi se ne upoštevajo.

9.9

Predvidene spremembe statuta je potrebno poslati skupaj s povabilom k
skupščini. Predloge za spremembo statuta je treba razposlati vsem članom
najmanj šest dni pred skupščino. Za spremembo statuta je potrebnih več kot
tri četrtine danih veljavnih glasov prisostvujočih članov z pravico glasovanja.
Če se odloča o razpustitvi združenja, mora to biti navedeno že v povabilu k
skupščini. Za sklep o razpustitvi združenja je potrebna udeležba najmanj
dve tretjini članov s pravico glasovanja in tričetrtinska večina veljavnih
oddanih glasov prisotnih članov z volilno pravico.
Sprememba namena združenja se lahko sklene samo s strinjanjem vseh
ustanovnih članov. Pisno strinjanje na skupščini odsotnih članov se lahko
odda predsedstvu le še v roku enega meseca.

9.10 Vsak sklep o spremembi statuta je potrebno predložiti pristojni finančni
službi v potrditev in sicer še pred najavo spremembre pri sodišču, kjer je
združenje registrirano.
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10. člen
Predsedstvo
10.1 Predsedstvo je sestavljeno iz po ene osebe iz vsake alpske države, ki je
zastopnica ene izmed ustanovnih članic. Predsedstvo je sestavljeno iz 1.
predsedujočega , njegovega namestnika (2. predsedujoči) in ostalih članov.
Vsak član predsedstva lahko zaradi udeležbe na sejah predsedstva imenuje
poe nega namestnika/namestnico, ki mora pripadati isti alpski državi in
istočasno eni izmed ustanovnih članic združenja. .
10.2 Predsedstvo voli skupščina za mandat dveh let, v funkciji pa ostane do nove
uradne izvolitve predsedstva. Ob izvolitvi vsak član predsedstva imenuje
svojega namestnika/namestnico. Možne so ponovne volitve. Funkcije
predsedstva so častne funkcije.
10.3 V predsedstvo so lahko izvoljeni samo župani ali županje ustanovnih članov
združenja oziroma njihovi legitimni zastopnik. Če županu preneha mandat
legitimno ostane kot oseba član predsedstva do naslednje skupščine, nakar
mu članstvo v predsedstvu avtomatično preneha. Potrebna nova izbira se
izvrši na naslednji skupščini. Predsedstvo je tudi na ta način pravnomočno.
10.4 Predsedstvo vodi tekoče zadeve združenja. Predsedstvo je pristojno za
zadeve združenja, ki po statutu niso določene drugemu organu združenja.
Predsedstvo odloča pri neodložljivih zadevah namesto skupščine.
10.5 Zakonska predstavnika združenja sta po 26. členu zveznega zakonika prvi
predsedujoči in drugi predsedujoči. Vsak predsedujoči je upravičen sam
zastopati združenje zakonsko in izvenzakonsko. Po notranjem odnosu
izvaja drugi predsedujoči funkcije prvega le takrat, ko je prvi zadržan.
10.6 Prvi predsedujoči skliče predsedstvo po potrebi ali na pobudo enega izmed
članov predsedstva. Vabila morajo biti odposlana vsaj 21 dni pred
sestankom. K sodelovanju se lahko pritegne člane skupščine, člane
omrežnega sveta, tajnika združenja ali zunanje strokovnjake e. Predsedstvo
je sklepčno, če je prisotna najmanj polovica članov predsedstva, med njimi
najmanj eden od predsedujočih. Sklepi predsedstva se morajo na sestankih
podati pisno. Sklepčnost predsedstva je izpolnjena z enostavno večino
glasov. Pri neodločenem številu glasov odloča glas vodje sestanka.
Sestanke predsedstva vodi 1. predsedujoči, v primeru njegove zadržanosti
lahko tudi 2. predsedujoči. Predsedstvo lahko odloča tudi o zadevah, ki prej
niso bile posebej napovedane.
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10.7 Volitve članov predsedstva opravlja članstvo skupščine. O izvolitvi vsakega
člana predsedstva se odloča posamično s tajnim glasovanjem. Če kandidat v
prvem volilnem krogu ne doseže absolutne večine oddanih veljavnih glasov,
odloča drugi krog volitev med obema kandidatoma, ki sta v prvem krogu
dobila največje število glasov. Izvoljen je tisti kandidat, ki v drugem krogu
dobi več glasov.

11. člen
Omrežni svet
11.1 Združenje podpira omrežni svet. Člani omrežnega sveta so lahko
strokovnjaki s področja politike, gospodarstva in združenj ali družbenih
skupin, ki imajo podobne cilje kot združenje občin. Skupščina odloča o
zasedbi omrežnega sveta. Leta pa potem iz svojih vrst izvoli predsednika.
Ustanovni člani omrežnega sveta so strokovnjaki posvetovalnega
strokovnega sosveta pilotne faze, kakor tudi predstavnik CIPRE
International.
11.2 Omrežni svet ima nalogo svetovati skupščini in predsedstvu pri vseh
strokovnih vprašanjih. Omrežni svet ima pravico skupščini posredovati
predloge in pobude.
11.3 Funkcije omrežnega sveta so častne funkcije. Člani omrežnega sveta ne
smejo prejemati nikakršnih honorarjev. Stroški, kot npr. potni stroški, poštni
stroški ali stroški za telefon, dodatni prenočitveni stroški in stroški oskrbe se
plačujejo po predloženih računih, v kolikor so le ti v mejah normale.

Statuts

15

Omrežje občin"Povezanost v Alpah"

12. člen
Sekretariat
12.1 Po potrebi ima lahko združenje sekretariat.
12.2 O imenovanju tajnika (sekretarja) oziroma organizacije, ki bo prevzela
naloge sekretariata, odloča skupščina na pobudo in predlog predsedstva.
12.3 Naloga sekretariata je svetovanje članom združenja pri operativnih
udejanjanjih ciljev združenja. Sekretariat še posebej podpira predsedstvo
pri vodenju tekočih poslov.
12.4 Sekretariat vodi posle po poslovniku, ki ga določi in sprejme skupščina.
12.5
13. člen
Proračun, blagajništvo in računovodstvo
Revizija
13.1 Proračun, blagajno in računovodstvo do ustanovitve sekretariata vodi
predsedstvo. Proračun, blagajno in računovodstvo se vodi v skladu s
proračunom, ki ga vsako leto pred začetkom poslovnega leta določi
predsedstvo in odobri skupščina.
13.2 Revizijo izvajata dva revizorja, ki ju določi skupščina, ne smeta pa biti člana
predsedstva.
13.3 Letna bilanca in poročilo o stanju združenja se preverja v obsegu, ki
ustrezno izpolnjuje zahteve temeljnega zakona o proračunih (HGrG).
Poročila o stanju se morajo takoj poslati članom, ki so javnopravne
območne skupnosti.
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14. člen:
Poslovno leto
Poslovno leto je koledarsko leto.

15. člen
Razpustitev združenja; Opuščanje društvenega namena
15.1 Ob razpustitvi združenja ali pri odpravi davčnih olajšav se premoženje
združenja prenese na pravno osebo javnega prava ali drugega davčnega
upravičenca, s ciljem porabe sredstev za spodbujanje varstva narave in
ohranjanja krajine ter varstva okolja kakor tudi za potrebe trajnostnega
regionalnega razvoja in uresničevanje ciljev Alpske konvencije na lokalni
ravni, prevsem pa za ohranjanje narave, krajine in biotske raznovrstnosti.
Sklepe o bodoči uporabi finančnih sredstev se lahko izvaja šele po privolitvi
pristojnega finančnega urada.
15.2 V primeru razpustitve združenja so člani predsedstva, ki so takrat na
položaju, tudi njegovi likvidatorji. 10.člen tega statuta določa način
izvajanja.
15.3 Ta določila veljajo v skladu s tem tudi, če se združenje razpusti iz drugih
razlogov, ali če izgubi pravno veljavnost.
Statut združenja "Omrežje Občin - Povezanost v Alpah" je bil sprejet na ustanovni
skupščini, 27.09.1997 v Bovcu.
Ustanovne članice:
Brandberg
Mäder
Saalbach-Hinterglemm
Silenen
Saas Fee
St. Martin
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Val Lugnez
Bad Reichenhall
Großweil
Mittenwald
Oberammergau
Oberstaufen
Schliersee
Schaan
St. Marie du Mont
Bobbio Pellice
Budoia
San Zeno di Montagna
Treviso Bresciano
Eppan
Naturns
Bovec
Kranjska Gora
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