Obrazec za prijavo
kandidature za pridobitev naziva
„Alpsko mesto leta 2014“ ali
„Alpsko mesto leta 2015“

Zadnji rok za prijavo: 2. december 2012.
Prosimo Vas, da nam izpolnjeni obrazec
pošljete po e-pošti, IV. del obrazca pa tudi
po navadni pošti (izjava mesta o soglasju).
Obrazec za prijavo kandidature je sestavljen iz štirih delov:
 I. del (Osnovni statistični podatki): vsebuje splošna vprašanja o mestu. Vaši
podatki so pomembni za razvoj omrežja alpskih mest. Društvo Alpsko mesto leta
jih bo analiziralo, rezultati analize pa bodo na razpolago vsem zainteresiranim
mestom.
 II. del (povezava z Alpami/Oris identitete mesta/vodilni motiv): v tem delu
boste pojasnili vaš odnos do Alp in vašo identiteto kot alpsko mesto.
 III. del (Projekti): vsebuje konkretna vprašanja o projektih in dejavnostih ter o
ciljih, ki bi jih vaše mesto želelo doseči kot alpsko mesto leta.
 IV. del (Izjava o soglasju): v tem delu boste podali izjavo, da se strinjate s cilji
društva Alpsko mesto leta, in tako uradno potrdili svojo kandidaturo.
Za vaše sodelovanje in zanimanje se vam prisrčno zahvaljujemo.

Sekretariat društva Alpsko mesto leta: Im Bretscha 22 • FL-9494 Schaan •  00423 237 5399 • faks 00423 237 5354
http://www.alpskomesto.org, madeleine.rohrer@alpenstaedte.org

I. del: Osnovni statistični podatki
Podatki morajo ustrezati zadnjemu oziroma aktualnemu stanju. Za članice EU
veljajo enotne EU računske metode.

0.

ODGOVORNE OSEBE

0.1

Ţupan(ja):

0.2

Odgovorna oseba:

0.2.1 Funkcija, ki jo opravlja:
0.2.2 Poštni naslov:

0.2.3 Telefon:

; faks:

E-naslov:

1.

IME IN PODATKI O USTANOVITVI MESTA

1.1

Ime mesta:

1.2

Domača spletna stran mesta:

1.3

Naslov mestne uprave:

1.4

Regija/ kanton/ zvezna deţela/ departma:
Vaše mesto mora ležati znotraj uradne razmejitve območja veljavnosti Alpske konvencije.
Ustrezno pregledno karto boste našli na spletnem naslovu www.alpskakonvencija.org
v rubriki „Pogodbenice “.

1.5

Drţava:

1.6

Status mesta
(Izpolnjevanje ene od spodaj navedenih možnosti je pogoj za udeležbo).

Pridobitev zgodovinskih mestnih pravic leta:
Pridobitev statusa mesta v skladu z nacion. definicijo leta:
1.7

Opombe:

2

2.

PREBIVALSTVO (Podatki iz leta

2.1

Št. prebivalcev:

)

leta 20000:
Danes:
2.2

Trenutna starostna struktura stalnega prebivalstva (v %):
0 – 19 let:
20 – 29 let:
30 – 64 let:
Več kot 64 let:

2.3

Število tujcev (v %):

2.4

Opombe (npr. priključitve občini):

3.

PROSTOR, KRAJINA (Podatki iz leta

3.1

Lega:

)

metrov nadmorske višine

3.1a Najniţja točka na območju mesta:

m. n. v.

3.1b Najvišja točka na območju mesta:

m. n. v.

3.2

Skupna površina:

4.

GOSPODARSTVO (Podatki iz leta

4.1

Št. zaposlenih prebivalcev mesta:

4.2

Št. zaposlenih po sektorjih:

4.3

Št. nezaposlenih:

hektarjev

)

Prim. sekt.:
število podjetij:
Sek. sekt:
Terc. sekt.:
Kvart. sekt. (podr. IT, če je znano):
Moški:

Ţenske:
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4.4

Skupno št. delovnih mest na območju mesta:

4.5.

Pet najpomembnejših delodajalcev glede na število zaposlenih:
Ime + gosp. panoga:

Št. zaposlenih:

Ime + gosp. panoga:

Št. zaposlenih:

Ime + gosp. panoga:

Št. zaposlenih:

4.6.

Število postelj:

4.7

Število nočitev leta 2007:
v zimski sezoni (v %):

v poletni sezoni (v %):

5.

OKOLJE (Podatki iz leta

)

5.1

Poraba vode na prebivalca in na dan vklj. z obrtn. in
industr. dejavnostjo:
litrov

5.2a Količina odpadkov na prebivalca in na dan vklj. z obrtn. in industr.
dejavnostjo:
kilogramov
5.2b Naprave za ločevanje odpadkov (kraj + vrsta):

5.2c Odstranjevanje odpadkov (kraj + vrsta):
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5.3a Poraba energije na prebivalca in na dan
vklj. z obrtn. in industr. dejavnostjo:

dţulov

5.3b Viri energije (v %):
neobnovljivi viri (premog, zemeljski plin, kurilno olje, uran):
obnovljivi viri energije (veter, sonce, voda):
5.4a Javni promet (vrste):

5.4b Izkoriščenost javnih prometnih sredstev (v %):
5.5

Na območju občine so naslednja zavarovana območja (kraj in vrsta)

5.6

Opombe:
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6.

UPRAVA IN JAVNE FINANCE (Podatki iz leta

6.1a Skupni prihodki mesta:

evrov

6.1b Skupni odhodki mesta:

evrov

)

6.1c Odhodki mesta po dejavnostih v % (npr. promet, kultura):

6.2.

Zadolţenost mesta:

7.

MESTO, REGIJA in sodelovaja

7.1

Mesto ima funkcijo regijskega središča za naslednja območja/ doline/
kraje:

7.2

V zaledju mesta ţivi pribl.

evrov

prebivalcev.
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7.3

Ustanove, objekti in prometna infrasstruktura v mestu, pomembna na
regionalni ravni (izobraţevalne, zdravstvene, upravne, športne in
kulturne ustanove, avtocesta, ţelezniško kriţišče, letališče itd.):

7.4. Mesto je član naslednjih omreţij
Delovna skupnost alpskih mest
Zveza za podnebje
Energetsko varčno mesto
Omreţje občin »Povezanost v Alpah«
Convent of Mayors

7.5. Mesto je povrateno z naslednjimi mesti
a) na območju Alp:

b) izven območja Alp
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II. DEL: ODNOS DO ALP/ VODILNI MOTIV

NAŠE MESTO JE ALPSKO MESTO, KER …
Tukaj podajte samooceno vašega mesta.
 Kako se kaţe posebna povezanost vašega mesta z Alpami? Kje
pri tem vidite njegove značilnosti, za katere menite, da so izrazito
alpskega značaja?
 Pojasnite razloge, zaradi katerih se prištevate k mestom?

8
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III. DEL: PROJEKTI

1a

Ali ste v zadnjih treh letih izpeljali projekt, katerega vsebina je ustrezala
ideji alpskega mesta (velja tudi za tekoče projekte)? Če ste, katere?
Prosimo, da priloţite kratek opis posameznega projekta (največ na dveh
straneh za projekt)
1. projekt (naslov):
2. projekt (naslov):
3. projekt (naslov):
po ţelji navedite naslov še katerega od projektov:

1b

Ali menite, da tako uresničujete cilje enega ali več protokolov Alpske
konvencije? (drugi odstavek 2. člena, gl.
http://www.alpskakonvencija.org)? Označite ustrezno polje.

1. projekt

2 . projekt

3. projekt
Prebivalstvo in kultura
Urejanje prostora + trajnostni razvoj
Ohranjanje čistega zraka
Varstvo tal
Gospodarjenje z vodo
Varstvo narave in urejanje krajine
Hribovsko kmetijstvo
Gorski gozd
Turizem in prosti čas
Promet
Energija
Gospodarjenje z odpadki

1c

Ali menite, da ste s svojimi projekti ţe dosegli enega ali več od petih
ciljev projekta „Alpsko mesto leta“?

1. projekt

2 . projekt

3. projekt
Krepitev alpske zavesti
Aktivna udeleţba prebivalstva
Povezovanje z drugimi območji
Oblikovanje trajnostne prihodnosti
Širjenje sodelovanja
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2a

Ali lahko ţe sedaj predloţite izdelane razvojne zasnove, ki ustrezajo ideji
alpskega mesta? Če lahko, katere? Priloţite kratek opis posameznega
projekta (največ na dveh straneh za projekt):
1. projekt (naslov):
2. projekt (naslov):
3. projekt (naslov):
po ţelji navedite naslov še katerega od projektov:

2b

Ali menite, da tako uresničujete cilje enega ali več protokolov Alpske
konvencije? (drugi odstavek 2. člena, gl.
http://www.alpskakonvencija.org)? Označite ustrezno polje.

1. projekt

2 . projekt

3. projekt
Prebivalstvo in kultura
Urejanje prostora + trajnostni razvoj
Ohranjanje čistega zraka
Varstvo tal
Gospodarjenje z vodo
Varstvo narave in urejanje krajine
Hribovsko kmetijstvo
Gorski gozd
Turizem in prosti čas
Promet
Energija
Gospodarjenje z odpadki

2c

Ali menite, da ste s svojimi projekti ţe dosegli enega ali več od petih
ciljev projekta „Alpsko mesto leta“?

1. projekt

2 . projekt

3. projekt
Krepitev alpske zavesti
Aktivna udeleţba prebivalstva
Povezovanje z drugimi območji
Oblikovanje trajnostne prihodnosti
Širjenje sodelovanja
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3

Katero znanje in izkušnje lahko vaše mesto posreduje ostalim mestom v
omreţju alskih mest leta?
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IV. DEL: IZJAVA O SOGLASJU
Izjavljamo, da prijavljamo uradno kandidaturo našega mesta za pridobitev
naziva
Alpsko mesto leta 2014 / 2015
in da bo mesto sodelovalo na predtekmovanju.
Mesto sprejema odločitev ţirije.
V primeru imenovanja v naziv alpskega mesta leta se naše mesto strinja s
pogoji, kot jih opredeljuje pogodba o sodelovanju alpskega mesta leta z
društvom Alpsko mesto leta (gl. spletni naslov www.alpskomesto.org). V
primeru imenovanja našega mesta v naziv alpskega mesta leta se pričujoči
obrazec za prijavo kandidature obravnava kot vloga za sprejem v članstvo
društva.
Datum, žig mesta:

Podpis župana/županje:

Sekretariat društva Alpsko mesto leta: Im Bretscha 22 • FL-9494 Schaan •  00423 237 5399 • faks: 00423 237 5354
http://www.alpskomesto.org, madeleine.rohrer@alpenstaedte.org
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