Projekt Strokovne podlage za izdelavo regionalnega prostorskega načrta
Ljubljanske urbane regije

Tematska delavnica: »Gospodarske cone v Ljubljanski
urbani regiji«
Spoštovani,
vljudno vas vabimo na tematsko delavnico »Gospodarske cone v Ljubljanski
urbani regiji«, ki bo potekala v četrtek, 5. marca 2009 od 8.30 do 12.30 v
Domžalskem domu na Ljubljanski 58 v Domžalah (zemljevid lokacije je
priložen).
Rezultati analize načrtovanih in še nezasedenih površin gospodarskih con v
Ljubljanski urbani regiji kažejo, da sta število in površina teh con v regiji precej
velika. V mnogih primerih je vprašljivo izpolnjevanje kriterijev dostopnosti in
opremljenosti s primerno infrastrukturo. Med občinami gre večinoma za
tekmovalen odnos pri privabljanju investitorjev, kar zanje predstavlja veliko
breme. Boljše učinke na tem področju bi lahko dosegli s skupno strategijo in
sodelovanjem. Ponoven premislek glede umeščanja gospodarskih con v regiji pa
zahteva tudi spremenjena gospodarska situacija.
Umeščanje novih nakupovalnih središč ob naselja prinaša vrsto težav in še
poglablja prometne zagate v regiji. Z vzpostavitvijo oskrbnih središč v
pomembnejših naseljih v regiji, ki bi vključevala različne oskrbne in storitvene
programe ter sistem P+R z dobro navezavo na javni potniški promet, bi bilo
mogoče z enotnim ukrepom rešiti več opredeljenih problemov.
Na delavnici želimo prikazati ključne ugotovitve in možne scenarije na področju
razvoja gospodarskih con in oskrbnih središč v Ljubljanski urbani regiji ter
pridobiti vaš odziv na oblikovane scenarije. Predvideli smo krajše predstavitve
rezultatov dosedanjega dela, poudarek pa bo na vključevalnih oblikah dela.
K vabilu smo priložili program delavnice in zemljevid lokacije 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, 2. marca 2009 do 12. ure
Viktoriji Batagelj na telefonsko številko 01 420 13 25 ali na elektronski naslov
viktorija.batagelj@uirs.si.

Obenem vas želimo obvestiti, da bosta v okviru priprave strokovnih podlag za
regionalni prostorski načrt Ljubljanske urbane regije v kratkem izvedeni še dve
tematski delavnici. Delavnica »Kmetijstvo in varstvo krajine« bo potekala
12. marca 2009 v Jakličevem domu v Vidmu (občina Dobrepolje), delavnica
»Zdravje in rekreacija« pa 2. aprila 2009. Vabilo, program dela in gradivo za
omenjeni delavnici vam bomo posredovali bližje datumom izvedbe delavnic.

Lepo vas pozdravljamo,

Direktorica RRA LUR
mag. Lilijana Madjar, l.r.

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