Delavnica »Narava in vode«

Spoštovani,
vljudno vabljeni na delavnico »Narava in vode«, ki bo v četrtek, 12. 2. 2009
od 8.30 do 14.00 ure v Termah Snovik v Lazah v Tuhinjski dolini (karta lokacije
je priložena vabilu).
Izhodiščna vodila delavnice so:
• Narave ne moremo uspešno varovati samo s strogim varovanjem
določenih površin.
• Pri vsakem posegu v naravo je cilj čim več ohranjene narave.
• Vzdržni razvoj regije.
Rezultati analiz kažejo, da je naravno okolje v Ljubljanski urbani regiji
razmeroma dobro ohranjeno. Kar 46% površine je vključeno v eno od varstvenih
oblik, kakršne so posebno varstveno območje Natura 2000, območje naravnih
vrednot ali zavarovano območje. Po drugi strani pa razvojni posegi v zadnjih
desetletjih zelo intenzivno in z globalnim oblikovalskim jezikom spreminjajo ta
prostor. Posledice so problematična umestitev številnih grajenih objektov v
prostor, pozidava ekološko vrednih območij, zasedanje vedno novih površin in
zmanjševanje naravnega prostora, disperzija infrastrukturnih vodov, problemi
komunalnega urejanja zemljišč, selitev osrednjih urbanih dejavnosti v
razraščajoči primestni prostor, onesnaževanje okolja in izginjanje kulturne
identitete.
Zahteve trga in razmere v družbi stopnjujejo potrebo po strožjem ukrepanju in
večanju obsega varovanih in zavarovanih območij. V zakonodaji je bil do sedaj
uveljavljen pristop razglašanja zavarovanih območij, ki je razvoj dejavnosti bolj
ali manj omejil ali celo prepovedoval. Na teh območjih se srečujemo s številnimi
interesi, ki se med seboj pogosto izključujejo. Omejevanje gospodarskih
dejavnosti zaradi razglasitve območij varovanja in težave pri pridobivanju
dovoljenj za gradnjo na takšnih območjih pa so med pomembnejši problemi na
lokalni in regionalni ravni.
Naravno ohranjena območja, prepoznavna krajina in pestra kulturna dediščina so
primerjalne prednosti regije, pomemben vir in priložnost za razvoj na načelih
vzdržnosti. Načrtovanje razvojnih in varstvenih dejavnosti na varovanih in
zavarovanih območjih terja transparentne metode, zgodnje vključevanje javnosti
in oblikovanje alternativnih predlogov, ki bodo omogočali skladen odnos med
družbenimi potrebami, gospodarskim razvojem in okoljem.
Glavni namen delavnice »Narava in vode« je spodbuditi razmišljanje o vlogi in
pomenu varovanih območij, ohranjanju narave in voda za vzdržni razvoj regije.
Skozi razpravo in delo v skupinah želimo na delavnici pridobiti vaše odzive na
ključne ugotovitve analize naravnih danosti v Ljubljanski urbani regiji in na
začetne predloge ciljev ter usmeritev na področju ohranjanja narave in voda.

Predvideli smo krajše predstavitve rezultatov analize, ciljev ter usmeritev in
različnih možnih aktivnosti na zavarovanih območjih, poudarek pa bo na
vključevalnih oblikah dela.
Še enkrat vas prisrčno vabimo, da se delavnice udeležite.
Prilagamo podrobni program delavnice.
Gradivo za delavnico vam bomo posredovali po e-pošti, na voljo pa bo tudi na
spletni strani projekta http://rralur-prostor.uirs.si/ (ob predhodni registraciji).
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 9. 2. 2009 do 12. ure
Viktoriji Batagelj na telefonsko številko 01/ 420.13.25 ali na e-naslov
viktorija.batagelj@uirs.si.

Lepo vas pozdravljamo,
Direktorica RRA LUR
mag. Lilijana Madjar, l.r.

Priloge:
Program delavnice
Seznam vabljenih
Karta lokacije delavnice

Ljubljana, 4. 2. 2009

Direktorica UI RS
izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, l.r.

