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V maju in juniju 2007 bo organiziranih šest delavnic v izbranih testnih regijah. Te delavnice predstavljajo delovni paket
(DP) 10 v okviru projekta DIAMONT, na njih pa bodo preizkušeni izbrani regionalni razvojni inštrumenti za usmerjanje
trajnostnega razvoja v testnih regijah. Naslednja serija delavnic – organizirane bodo v septembru in oktobru 2007 – pa
bo šla še korak dlje in bo usmerjena v izpopolnjevanje izbranih inštrumentov. Testne regije so bile izbrane na podlagi
podatkov, pridobljenih v okviru DS 8, kjer so bile začrtane meje regij trga delovne sile, ter s pomočjo dodatnih nacionalnih analiz, ki so bile izvedene v treh državah (Franciji, Nemčiji in Avstriji).

Konkretizacija teorije
Projekt DIAMONT ni želel ostati le na teoretični ravni.
Zato sta bila dva delovna sklopa (DP 10) in DP 11)
predvidena za ovrednotenje uporabnosti in ustreznosti
izbranih inštrumentov regionalnega razvoja kot orodij za
izboljšanje regionalne politike v šestih izbranih regijah.
Na delavnicah, ki bodo organizirane v okviru delovnega
paketa 10, bo tekla razprava o izbranih inštrumentih
upravljanja prostorskih virov z vidika trajnostnega
regionalnega razvoja, DP 11 pa bo šel še korak dlje pri
izpopolnjevanju izbranih inštrumentov in reševanju ugotovljenih težav. Na drugi delavnici bomo zato predstavili
in obravnavali strategije za reševanje problemov, ki so
jih deležniki izpostavili v DP 11. Sredi maja 2007, ko
je bil ta prispevek že napisan, je bil DP 10 že v polnem
teku; pripravljalna faza je bila zaključena in delavnice so
bile tik pred izvedbo.
Skladno z glavnim ciljem bodo delavnice izvedene, da bi
pridobili mnenje glavnih deležnikov glede inštrumentov,
oblikovanih za boljši regionalni razvoj v izbranih alpskih območjih. Deležniki bodo dobili priložnost za
predstavitev svojih pogledov na uporabo razvojnih
orodij v svojih regijah. Z vključevanjem deležnikov in
državljanov in ozaveščanjem glede teh vprašanj bodo
delavnice tudi spodbujale udeležbo javnosti pri oblikovanju politike.
Pripravljalna faza
Pred soočenjem z deležniki je bilo treba opraviti
dve zamudni in težki nalogi na študijskih območjih:
izbrati je bilo treba testna območja in jih analizirati.
Prvo nalogo je opravil EURAC iz Bolzana v okviru
delovnega paketa 8 (gl. prispevek na str. 4). Njihovo
delo, povezano z izborom testnih območij, je temeljilo
na dogovoru med partnerji, da je se želijo v okviru projekta DIAMONT posvetiti predvsem vprašanju/trendu,
ki so ga imenovali „Urbana središča in njihova obrobja
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Prve delavnice v Waidhofnu /Ybbs v Avstriji so
bile uspešno izvedene
12. maja 2007 so se
deležniki regije trga
delovne sile Waidhofen/Ybbs v Avstriji
srečali na delavnici,
ki so jo organizirali
avstrijski partnerji v
okviru projekta DIAMONT. Zelo zavzeto
so razpravljali o regionalnem razvoju v svoji regiji
in predstavljenih inštrumentih. Naslednje delavnice
bodo organizirane v Nemčiji (Immenstadt in Traunstein), Italiji (Tolmezzo), Sloveniji (Idrija), in Franciji (regija Gap).

med konkurenco in sodelovanjem – usmerjanje proti
trajnostnemu razvoju“. V naslednjih korakih so to
vprašanje zožili na na regije trga delovne sil, ki so bile
opredeljene kot središča z več kot 10.000 prebivalci
in več kot 5000 zaposlenimi. Dodaten kriterij je bila
pozitivna bilanca dnevne migracije. Karta in podatki,
ki so jih priskrbeli sodelavci EURAC, so bili izhodišče
za partnerje, da so izbrali ustrezna testna območja.
Partnerji iz Nemčije, Avstrije in Francije so opravili
obsežne nacionalne analize, da bi s pomočjo dodatnih
kazalnikov izbrali ustrezna in smiselna testna območja.
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Naslednji korak je analiza razmer v izbranih regijah. Cilj
tega koraka je dobiti vpogled v izbrane testne regije. To
nam omogoča, da izberemo ustrezne inštrumente in jih
po zaključenih delavnicah ustrezno tolmačimo. Analizo
sestavljata analiza kazalnikov in analiza SWOT. Rezultat prve je podatkovna baza, ki vsebuje razpoložljive
usklajene podatke, izbrane v okviru DP 8, ter dodatne
nacionalne podatke za posamezna testna območja. Ta
podatkovna baza je razdeljena na tri tematska področja:
produktivno okolje, človeški viri in osnovna infrastruktura. Za vsako od teh problemskih področij je bila
izdelana analiza SWOT, ki razkriva prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti posameznih območij.
Analiza SWOT (SWOT je kratica za Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, kar pomeni Prednosti, Slabosti, Priložnosti in Nevarnosti) je hitra metoda
za ugotavljanje izhodiščnega položaja testnih območij.
Prednosti in slabosti se osredotočajo na trenutno notranje
stanje v regiji, priložnosti in nevarnosti pa na prihodnost.
Uporaba analize SWOT je učinkovita strategija, ki regiji
omogoča, da izkoristi svoje prednosti in priložnosti ter
odpravi svoje slabosti in se izogne nevarnostim.
Nabor inštrumentov in orodij
regionalnega razvoja

Izbor testnih območij
Analiza razmer v
izbranih regijah

Izbor inštrumentov/orodij, primernih
za izbrane regije

Auswahl der Interessensvertreter

DELAVNICA
Tehtanje učinkov

Ovrednotenje pričakovanih učinkov in primernosti izbranih
inštrumentov za usmerjanje trajnostnega regionalnega razvoja
Končno poročil

Delno poročilo o vsaki
delavnici

Slika 1: Naloge v okviru DP 10 za pripravo delavnic

Delavnice
Glavni cilj delavnic – ki so ključni del DP 10 – je opredeliti vse možne učinke posameznih inštrumentov.
Učinki bodo razdeljeni na pozitivne in negativne. Da
bi lahko sestavili celovit nabor možnih učinkov, mora
biti paleta deležnikov dovolj široka, s čimer se zagotovi
vključenost vseh ključnih skupin, pomembnih za razvoj
območja. Število deležnikov, vključenih v delavnico,
mora biti najmanj 20. Predstavljati morajo vse pomembne interesne skupine na območju – socialne, kulturne in
gospodarske. Vsi udeleženci naj bi dobro poznali stanje
v testni regiji, zlasti bi morali dobro poznati področje, ki
ga pokriva njihova organizacija.
Potencialni udeleženci delavnic v okviru DP 10 (vprašanje
spola je upoštevano):
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- župan izbrane občine,
- predstavniki občine za vsak steber trajnostnega razvoja – gospodarstvo, okoljske in socialne zadeve,
- predstavnik lokalnega gospodarskega združenja
(npr. lokalne gospodarske zbornice, lokalne obrtne
zbornice),
- predstavnik lokalne turistične organizacije,
- predstavnik lokalne agencije za regionalni razvoj,
- predstavnik regionalne vlade (če takšen politični
organ obstaja),
- predstavnik podjetja, ki je največji delodajalec na
območju,
- predstavnik najuspešnejšega podjetja na območju,
- predstavniki vseh narodni, regionalnih ali lokalnih
parkov na območju,
- predstavniki nevladnih organizacij,
- predstavniki raziskovalnih ustanov,
- drugi predstavniki, povezani z ljudmi na območju
(duhovnik, zdravnik) in tisti, ki so pomembni za
testno regijo z vidika analize konteksta,
- skupine državljanov,
- ravnatelji šol,
- učenci (šolarji),
- nepremičninski posredniki,
- drugi (predstavniki drugih interesnih skupin po
izbiri posameznih partnerjev).
Naša metoda izvedbe delavnice je poenostavljena
različica metode World Café Conversations, ki je ustvarjelen proces vodenja sodelovalnega dialoga, delitve
znanja in ustvarjanja možnosti za delovanje v skupinah vseh velikosti. Ta ﬂeksibilna metoda je razmeroma
nezahtevna z organizacijskega vidika. Delavnico lahko
organizira in vodi ena sama oseba ali pa skupina, če je na
voljo. V vsakem primeru ena ali dve osebi delujeta kot
moderatorja. Naloga moderatorja je skrbeti za to, da se
vzpostavi dialog in da udeleženci aktivno sodelujejo.
Prizorišče je postavljeno kot kavarna, z mizami za štiri
do pet oseb. Ljudje, ki sedijo za mizo, opravijo več
pogovornih krogov, ki trajajo 15 do 20 minut za eno
ali več vprašanj, ki jih predstavi moderator. Na velik
list papirja napišejo odgovore na vprašanja in po 15-20
minutah oseba, ki jo izbere skupina (poročevalec), predstavi odgovore vsem udeležencem. Tudi druge skupine
delajo na enak način. Vse papirje moderator prilepi na
steno. V naslednjih krogih skupine odgovarjajo na nova
vprašanja ali pa se bolj poglobljeno posvetijo prejšnjim.
Po treh ali več krogih se vsi udeleženci delavnice zberejo,
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Shema interakcij med delovnimi paketi (DP 8 do DP 11) v okviru projekta
DIAMONT
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da izmenjajo mnenja in preučijo porajajoče se teme,
spoznanja, dognanja, ki se zapišejo na papir ali se kako
drugače zabeležijo, da lahko vsi udeleženci delavnice
oblikujejo skupen pogled na problematiko in da lahko
v sobi razpravljajo o tem, kar nastaja na delavnici. Med
odmorom moderatorji povzamejo rezultate na papir
(tablo) in prosijo udeležence, naj razvrstijo tematike
(od 1 do 5) glede na to, kolikšen je njihov pomen za) za
testno območje.
Pristop od spodaj navzgor se smatra za normativen participatipativen proces, temelječ na ljudeh, ki sodelujejo
pri procesu odločanja od samega začetka. Nasproten je
torej običajnemu pristopu od zgoraj navzdol, ki temelji
na hierarhični strukturi. Glavna prednost uporabe pristopa od spodaj navzgor je identiﬁkacija udeležncev z
odločitvami, ki zadevajo njihovo okolje. Pomembno je
poudariti, da proces od spodaj navzgor ne bo uspešen brez
vladne podpore od zgoraj navzdol in stranskih učinkov
kot posledice podpore nevladnih organizacij, raziskovalnih ustanov idr., ki povečujejo znanje in zmogljivosti v
regiji. Pri izvedbi delavnice je pomembno vključiti ljudi,
ki so vodilni na svojih področjih, ter z njimi vzpostaviti
dialog. Pojasniti jim moramo, da njihov prispevek ni
namenjen le izvedbi naših ciljev (pripravi poročila),
temveč da jim resnično želimo pomagati na konkreten
način s posredovanjem različnih rešitev za njihove probleme.
Kontaktna naslova:
Mimi Urbanc: mimi@zrc-sazu.si (WP10)
Loredana Alfare: alfare3@tiscali.it (WP11)
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Novi sodelavec na projektu DIAMONT
(UNCEM)
Marco Zumaglini se je
ekipi DIAMONT zveze
UNCEM uradno pridružil
aprila. Njegova vloga v
projektu bo podpora delu
Loredane Alfarè s posebnim poudarkom na pripravi
analize razmer v italijanski
testni regiji. Rojen je bil v
Torinu, kjer je diplomiral
iz inženirstke hidrotehnike. Marco Zumaglini
Sodeloval je pri pripravi prijav za številne projekte
INTERREG, kot samostojni strokovnjak pa je delal
na naslednjih projektih:
«PROGECO – Protection du territoire par le biais
du génie écologique à l’échelle de bassin versant»
(izveden v okviru projekta INTERREG III B –
MEDOCC); razvil je hidrološko analizo za pilotno
porečje na Sardiniji in imel pomembno vlogo pri
pripravi projektnih smernic («Lignes Directrices
pour l’application du génie écologique et de bonnes
pratiques de gestion du territoire en milieu méditerranéen»);
”WAREMA – Water resources management in
pro¬tected areas” (Upravljanje vodnih virov v
zavarovanih območjih, ki še vedno poteka v okviru
projekta INTERREG III B – CADSES); njegova
naloga je priprava/nadzor naslednjih orodij za
upravljanje okolja in vodnih virov, namenjenih
reševanju problemov oz. izrabljanju priložnosti v
pilotnih porečjih: analiza razmer, načrti ukrepov in
zasnove prostorskega načrtovanja.
Tekoče govori angleško, francosko in špansko. Svoje
mednarodne izkušnje je začel graditi leta 1997 kot
inženir v italijansko-bolgarskem projektu oskrbe
Soﬁje s pitno vodo. Ukvarja se tudi s preučevanjem
učinkov sprememb v rabi tal na pojav naravnih
nesreč, zlasti poplav: na tem področju skrbi za to,
da je na tekočem z najnovejšimi teoretičnimi in
eksperimentalnimi dognanji, pa tudi, da pridobiva
strokovno znanje pri uporabi hidroloških modelov, ki omogočajo vrednotenje sprememb rečnih
režimov kot posledice različnih scenarijev rabe tal.
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Regije trga delovne sile v Alpah
Eden od najpomembnejših ciljev DP 8 je bil določiti
lokalna središča in njihova obrobja na območju celotnih
Alp. Ti podatki so uporabni za določanje testnih območij,
v katerih bo analiziran proces urbanizacije kot osrednji
predmet preučevanja projekta DIAMONT. Poleg tega
bodo v nekaterih izbranih regijah orodja, ki so bila
oblikovana v okviru DP 9, še dodatno izpopolnjena
in izboljšana z namenom spodbujanja in usmerjanja
regionalnega razvoja. S tem namenom bodo v vseh
regijah organizirane delavnice (gl. DP 10 in DP 11).
Kako je mogoče opredeliti regije s podobnim razvojem?
Izhodišče našega razmišljanja so bila tako imenovana
„urbana območja“ (PERLIK 2001). To so regije, ki
imajo v svojih središčih manjša ali srednje velika
mesta (SMESTO). Ta središča obkrožajo občine, ki so
močno navezane na središče zaradi naravnih razmer,
zgodovinskega razvoja in regionalnega trga delovne
sile. Skupaj s središčnimi mesti tvorijo urbana območja.
Uporabili smo lahko temeljno zamisel o povezanih
regijah, ki je morala biti posebej prilagojena projektu
DIAMONT. Jasna razlika med našimi regijami in
„urbanimi območji“ je v tem, da ne upoštevamo kulturnih
in zgodovinskih povezav med okoliškimi občinami.
Osredotočeni smo predvsem na trg delovne sile.
Opredeljene regije, o katerih govorimo, so torej „Regije
trga delovne sile (Labour Market Regions, LMR), gl.

sliko 1. V središču vsake od teh regij je središče trga
delovne sile (LMC, Labour Market Centre), ki je občina
ali mesto z naslednjimi značilnostmi:
- več kot 10.000 prebivalcev ali
- več kot 5000 zaposlenih in
- pozitivna bilanca dnevnih migracij.
V idealnih razmerah je središče LMR mesto ali podeželska
občina. V nekaterih primerih pa je več občin z ustreznimi
značilnostmi tako blizu skupaj, da tvorijo skupno LMR.
Takšna primera sta območji Salzburg/Wals-Siezenheim/
Freilassing in Albertville/Ugine.
Poleg določenega števila delovnih mest je zelo pomemben
dejavnik pri določanju središč tudi pozitivna bilanca
dnevnih migracij. Le ta središča dejansko pritegujejo
delovno silo iz sosednjih občin. Kljub temu zaradi
pomanjkanja podatkov o resničnih dnevnih migracijah ne
vemo natančno, od kod prihajajo delavci. Sklepamo pa,
da večina dnevnih migrantov prihaja iz okoliških občin,
zato so bile k LMR pridružene le občine z negativno
bilanco dnevnih migracij. Poleg tega so nas zanimale le
LMR na območju Alpskega loka: vse LMR, ki niso v
celoti na območju Alpskega loka, so bile torej izključene
iz nadaljnje analize. Skupaj je na območju Alpskega loka
108 LMR (slika 1), od tega jih je največ v Avstriji (28),
v Italiji jih je 24, v Švici 20, v Nemčiji 17, v Franciji 16
in v Sloveniji 3. V Liechtensteinu ni prave LMR, zato

Slika 1: Razporeditev regij trga delovne sile (Labour market regions, LMR) na območju Alpskega loka: največ 17,2 min. vožnje
iz okoliških občin do središča trga delovne sile (LMC); pozitivna bilanca dnevnih migracij v LMC in negativna bilanca dnevnih
migracij v sosednjih občinah.
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so bile liechtensteinske občine priključene LMR Buchs
v Švici.
V povprečju sestavlja LMR okoli 20 občin, pri čemer
je v francoskih in švicarskih LMR združenih nekaj več
občin, v Nemčiji in Sloveniji pa precej manj.
Podobne razlike se pojavljajo tudi v površini LMR.
V povprečju ta znaša približno 550 km2, pri čemer
so nemške LMR malo pod povprečjem, slovenske pa
občutno nad njim.
Naslednji korak je bilo ugotavljanje različnih razvojnih
tipov LMR. S tem namenom so bili v DP 7 (Schönthaler et
al. 2007) določeni kazalniki, ki so lahko opisali ta proces
in pomagali pri tipizaciji LMR. S pomočjo hierarhične
klastrske analize (Wardova metoda, evklidska razdalja)
je bilo mogoče določiti 3 tipe LMR:
1) Močno dinamičen tip: Ena najpomembnejših
značilnosti teh LMR je zelo visoka stopnja rasti
pri vseh analiziranih kazalnikih. Npr. število
prebivalstva, pa tudi delovnih mest, se je v obdobju
1991-2000 močno povečalo. Rast števila delavcev, ki
se vsakodnevno vozijo v LMR, je veliko večja kot
rast števila tistih, ki se vozijo ven. Tudi privlačna sila
LMC se je v zadnjih desetih letih močno povečala.
Le pri povečevanju števila turističnih postelj te LMR
niso vodilne. Nobena od testnih regij, izbranih za
delavnice, ni v tej kategoriji.
2) Pri dinamičnem tipu so vrednosti rasti v okviru
povprečja vseh analiziranih kazalnikov. Le kazalnik
„Rast števila turističnih postelj“ je nad povprečjem.
Izbrani testni regiji v Nemčiji (Immenstadt in
Traunstein) spadata v to kategorijo.
3.) Pri stagnacijskem tipu so vrednosti rasti nedvomno
pod povprečjem, vrednosti za mlado prebivalstvo in
rast števila turističnih postelj pa so celo negativne.
To pomeni, da te regije doživljajo močno staranje
prebivalstva in so v obdobju 1991-2000 izgubile
nekaj svojega pomena kot turistična območja. Idrija
(Slovenija), Tolmezzo (Italija), Waidhofen/Ybbs
(Avstrija) in regija Gap v Franciji so uvrščene v to
kategorijo.
Kontaktni naslov: erich.tasser@eurac.edu

Literatura:
CARNAZZI WEBER, S. & RÜHL, T. (2006): NAB
Regionalstudie Aargau 2006. Credit Suisse Economic
Research, Zürich (CH).
PERLIK, M. (2001): Alpenstädte – zwischen Metropolisation
und neuer Eigenständigkeit. Geographica Bernensia 38.
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Objektivno merljivi pojavi trajnostnega razvoja
V glasilu, izdanem februarja 2007, je bila predstavljena podatkovna baza kazalnikov, ki je bila na Evropski akademiji Bozen (EURAC) v okviru DP 8 razvita
za merjenje trajnostnega razvoja v Alpah. Ta podatkovna baza je osnova za ugotavljanje podobnih občin na
območju Alpskega loka, ne pa za oblikovanje podobnih
povezanih regij, kot so zgoraj opisane regije trga delovne
sile. LMR so bile opredeljene, da bi opisali glavne trende
v okviru projekta DIAMONT.
Redukcija množice informacij s pomočjo agregiranja
IPripravljen je bil nabor 63 kazalnikov, ki so bili uporabljeni v nadaljnji analizi. Posamezni kazalniki služijo
kot proksi spremenljivke za posamezna področja, ki jih
želimo meriti. Eno od teh področij bi lahko bila tema
„vidik spola“, merili pa bi ga lahko npr. s kazalnikom
„stopnja zaposlenosti žensk“. Predvsem nas zanimajo
področja oz. pojavi, ne pa posamezni kazalniki v vseh
podrobnostih in njihvoe vrednosti za posamezne občine.
Kazalnike je treba torej agregirati ali kombinirati.
Če želimo kazalnike vezati na pojave in jim določiti
težo, uporabimo faktorsko analizo. Tako smo dobili 20
kazalnikov ali pojavov, od teh pa smo jih 14 uporabili
v nadaljnjih analizah. Te pojave je mogoče zelo dobro
interpretirati, poleg tega pa je vsakega mogoče nedvoumno uvrstiti v enega od stebrov trajnostnega razvoja.
Tako opredeljeni pojavi so prikazani na sliki 1.

Gospodarski steber

Družbeni steber

Okoljski steber

Trg delovne sile
Delež zaposlenih žensk
Kmetijstvo
Storitve
Turizem
Dostopnost
Struktura prebivalstva
Dinamika prebivalstva

Klasičen primer in pomembna tema v razpravi o trajnostnem razvoju je staranje, ki je prikazano s faktorjem
„struktura prebivalstva“. Naslednji kazalniki kažejo za ta
faktor visoko stopnjo faktorske obremenitve in so torej
pomembni:
- Starostna struktura (razmerje med mladim in starim
prebivalstvom);
- Socialna izolacija (osebe, ki živijo same in zlasti
starejše osebe, ki živijo same);
- Rast prebivalstva.
Občine z visoko faktorsko vrednostjo imajo visok delež
starejših prebivalcev, beležijo upadanje prebivalstva,
imajo tudi velik delež ljudi, ki živijo sami. Nasprotno pa
imajo občine z nizko faktorsko vrednostjo razmeroma
mlado prebivalstvo, ki dinamično raste.
Zlasti za italijanska alpska območja sta značilna upadanje
prebivalstva in visok delež starega prebivalstva, izjema
je le Južna Tirolska, ki ima strukturo primerljivo z zahodnimi predeli Avstrije. Nekatere regije v francoskih Alpah
prav tako kažejo upadanje prebivalstva in večji delež
starega prebivalstva.
Ugotavljanje podobnih regij na območju Alp
Podatki o posameznih pojavih omogočajo dober pregled
nad dejanskim stanjem v alpskih občinah po posameznih
problematikah. A zaradi velikega števila problematik je
razmeroma težko združevati regije v skupine s podobnimi
značilnostmi. Zato smo si s podatki o pojavih pomagali
pri določitvi 3-4 skupin občin za vsak steber trajnostnega
razvoja (uporabljena metoda: klastrska analiza).
Tri skupine v gospodarskem stebru lahko opišemo glede
na njihovo splošno stanje razvoja ter glede na težišče njihovih gospodarskih dejavnosti (slika 2):
1) Zelo dobra razvitost; Težišče na terciarnem sektorju;
2) Dobra razvitost; Težišče na sekundarnem sektorju;
3) Slaba razvitost; Težišče na kmetijstvu.

Antropogeni vpliv
Neokrnjena območja
Efektivna velikost mreže
Natura 2000
Pokrajinska kompleksnost
Širjenje gozdov

Slika 1: Uvrstitev 14 pojavov v stebre trajnostnega razvoja.
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Slika 2: Gospodarski steber: zelo dobro razvit, težišče na terciarnem sektorju (rumeno); dobro razvit, težišče na sekundarnem sektorju (modro); slabo razvit, težišče na kmetijstvu (zeleno).

Slika 3: Okoljski steber: Občine z obsežnimi gozdnimi površinami na obrobju Alp (rumeno); Občine z nadpovprečnim antropogenim vplivom na obrobju Alp (rdeče); Občine z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti v osrednjih Alpah (zeleno); Občine z visokim
deležem naravnih območij v visokogorju osrednjih Alp (modro).

diamont obvestila št. 9 / Maj 2007

8

V okoljskem stebru so bile opredeljene štiri skupine, da
bi dosegli boljšo diferenciacijo (slika 4):
1) Obične z velikimi gozdnimi površinami na obrobju
Alp;
2) Občine z nadpovprečnim antropogenim vplivom
na obrobju Alp;
3) Občine z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti v
osrednjih Alpah;
4) Občine z velikim deležem naravnih območij v
visokogorju osrednjih Alp.

2) Staro in rahlo upadajoče prebivalstvo;
3) Zelo mlado in počasi rastoče prebivalstvo.
Prihodnje delo
Naslednji korak bo združevanje ugotovitev iz treh stebrov, rezultate nestrpno pričakujemo. Delo v testnih regijah bo med drugim tudi pokazalo, kako se ujemajo meje
LMR in pojavi v okviru treh stebrov.
Kontaktni naslov: delia.gramm@eurac.edu

V družbenem stebru lahko občine razdelimo na naslednje skupine (slika 4):
1) Mlado in hitro rastoče prebivalstvo;

Slika 4: Družbeni steber: Mlado in hitro rastoče prebivalstvo (rumeno); staro in razlo upadajoče prebivalstvo (zeleno); Zelo mlado
in počasi rastoče prebivalstvo (modro).
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Novice z območja Alp
Evropsko ozemeljsko sodelovanje (Territorial Cooperation) 2007-2013
Območje Alp na poti k odličnosti
Mednarodna programska konferenca Območje Alp na
poti k odličnosti (Alpine Space Heading for Excellence)
bo organizirana 28. in 29. junija 2007 v kraju St.Johann
im Pongau v Avstriji.
Na tej konferenci bodo predstavljene informacije o konkretnih možnostih, ki jih nudi novi Operativni program, in
njegovem novem pristopu k sodelovanju. Pričakujemo
350 udeležencev z različnih delovnih področij – ključne
akterje z območja Alp, trenutne in nove potencialne partnerje, oblikovalce politike in nosilce odločanja. Srečali
se bodo s skupnim ciljem izmenjati in opredeliti nove
projekte za prihajajoče razpise.

Mednarodna delavnica v Autransu (Francija) o
sodelovanju med mesti in podeželjem, organizator
CIPRA-France, 4. in 5. junij 2007
Odnosi med alpskimi mesti in njihovim obrobjem postajajo vse intenzivnejši in prav mogoče je, da bo prišlo
do konﬂiktov. CIPRA bo organizirala delavnico na to
temo v okviru projekta „future in the Alps (Prihodnost v
Alpah)“ v Autransu v Franciji.
Vir informacij:
http://www.cipra.org/fr/avenir-dans-les-alpes/telecharger/serie-de-seminaires

DIAMONTOV koledar
4.-5. oktober 2007 – 6. projektni sestanek v Münchnu
(Nemčija)

Z obiskom nekaterih „projektov v teku“ na organiziranih
terenskih ekskurzijah boste tudi dobili vpogled v konkretne rezultate uspešnega sodelovanja na območju Alp.

16. april 2007: Projektni sestanek v Innsbrucku (Avstrija)

Vir informacij:

15. maj 2007: Oddaja petega vmesnega poročila

http://alpinespace.org/event-interreg-iv.html
Upravljanje alpskih zavarovanih območij – priložnost
za regionalni razvoj?
Med 13. in 15. junijem 2007: Razširjanje znanja – povezovanje
ljudi: serija mednarodnih delavnic 2006-2007 „Prihodnost
Alp“:
S primerjavo različnih vrst območij zavarovane narave bodo
prikazani načrti upravljanja, sodelovanje z lokalnim prebivalstvom, prispevek k regionalnemu razvoju ter težave in izzivi,
s katerimi se soočajo deležniki. Ciljne skupine so upravljalci
območij zavarovane narave, predstavniki lokalnih občin ter
znanstveniki in študenti.

Vir informacij:
http://www.cipra.org/de/zukunft-in-den-alpen
Institut de Géographie Alpine IGA in Grenoble
(Alpski geografski inštitut v Grenoblu), Francija
V času od 4. do 8. junija 2007 bo ICA praznoval svojo
stoto obletnico.

25.-27. januar 2007: 5. projektni sestanek v Grenoblu (Francija)
6. obračunsko obdobje projekta DIAMONT:
od 1.marca 2007 do 31. avgusta 2007

Spletna stran
Na spletni strani DIAMONT lahko najdete najnovejše informacije o poteku projekta: http://diamont.uibk.ac.at

Kontaktne informacije
Vodilni partner in uradno odgovorni vodja projekta:
Leopold Franzens, Univerza v Innsbrucku (LFUI) Geografski
inštitut, Innrain 52, A-6020 Innsbruck
Kontakti:
Univ.-Prof. Dr. Axel Borsdorf
Tel.: 0043-(0)512-507-5400
Email: Axel.Borsdorf@uibk.ac.at
Dr. Valerie Braun
Tel: 0043-(0)512-507-5413
Email: Valerie.Braun@uibk.ac.at
Znanstvni vodja projekta:
Univ.-Prof. Dr. Ulrike Tappeiner (EURAC, LFUI)
Tel.: 0043-(0)512-507-5923 oder 0039-0471-055-301
Email: Ulrike.Tappeiner@uibk.ac.at
Dr. Erich Tasser (EURAC)
Tel.: 0043-(0)512-507-5978
Email: Erich.Tasser@eurac.edu

Vir informacij: http://iga.ujf-grenoble.fr (fr).

Projekt je soﬁnanciran s sredstvi EU v okviru programa Interreg IIIB, Alpine Space
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