Vabilo na delavnico »Demografija, poselitev, družbena infrastruktura«
Spoštovani predstavniki občin, gospodarstva, državnih institucij in nevladnih
organizacij Ljubljanske urbane regije,
vljudno vabljeni na delavnico z naslovom »Demografija, poselitev, družbena
infrastruktura«, ki bo potekala v sredo, 28. 1. 2009 od 8.30 do 14.00 ure v
Ljubljani, na Gospodarskem razstavišču, v Hali B, Dunajska 18 (glej priloženo
karto).
Na delavnici želimo pridobiti vaše odzive na ključne ugotovitve analize in
začetne predloge ciljev na področjih demografije, poselitve in družbenih
dejavnosti. V ta namen so predvidene krajše predstavitve rezultatov analize in
ciljev. Poglavitni poudarek je na sodelovanju udeležencev delavnice skozi
razpravo in delo v skupinah.
Področja, ki bodo obravnavana na delavnici, so z vidika prihodnjega prostorskega
razvoja Ljubljanske urbane regije zelo pomembna. Rezultati analiz tako kažejo,
da sedanje demografske razmere, to je starostnospolna sestava prebivalstva, ne
omogoča rasti števila prebivalcev v Ljubljanski urbani regiji. V naslednjih letih bo
naravni prirast gotovo negativen, migracije pa ne bodo zadostne, da ta trend
zaustavijo oziroma zaobrnejo.
Za sistem poselitve v regiji je značilno, da namesto vitalnih naselij postajajo
ključni elementi monofunkcionalna območja – spalna naselja, gospodarske cone
in nakupovalni centri. Ta se umeščajo v prostor na podlagi lokalnih pobud, njihov
vpliv na širši prostor pa ni premišljen. Posebej zaskrbljujoče je razmeroma
majhno število delovnih mest v večini centralnih naselij.
Na področju družbenih dejavnosti so odprta številna pereča vprašanja, kot sta na
primer pomanjkanje kapacitet vrtcev in zadostne in pestre stanovanjske oskrbe
za starejše. Ob reševanju današnjih problemov je nujen dolgoročen pogled, da
se ne bi v srednjeročnem obdobju težave ponovile v drugačni obliki.
Vsaka od navedenih tem se v različnih delih Ljubljanske urbane regije kaže
različno, na lokalni ravni pogosto drugače kot na regionalni. Za izvajalce projekta
priprave strokovnih podlag za regionalni prostorski načrt Ljubljanske urbane
regije je zato pomembno pridobiti stališča deležnikov iz regije – udeležencev
delavnice. Obenem pa vam ponujamo možnost, da izrazite in preverite svoje
poglede. Še enkrat vas prisrčno vabimo, da se delavnice udeležite.
Prilagamo podrobni program delavnice.
Gradivo za delavnico je na voljo na tej spletni strani projekta http://rralurprostor.uirs.si/ (ob predhodni registraciji).
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 26. 1. 2009 do 12 ure
Viktoriji Batagelj na tel. št. 01 420 13 25 ali na e-naslov viktorija.batagelj@uirs.si.
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