Sporočilo za medije!
Spoštovani,
obveščamo vas, da bo v organizaciji Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
( RRA LUR) in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, jutri, v sredo, 28. 1. 2009, v
Ljubljani, na Gospodarskem razstavišču (v Hali B, Dunajska 18) potekala delavnica z naslovom
Demografija, poselitev, družbena infrastruktura.
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, predvsem starostnospolna sestava prebivalstva, ne omogočajo rasti števila prebivalcev
v regiji. V naslednjih letih bo naravni prirast gotovo negativen, migracije pa ne bodo zadostne,
da ta trend zaustavijo.
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 domišljen.
Posebej zaskrbljujoče je razmeroma majhno število delovnih mest v njih.
Na področju družbenih dejavnosti ostajajo odprta številna vprašanja, na primer pomanjkanje
kapacitet vrtcev in zadostne in pestre stanovanjske oskrbe za starejše. Ob reševanju trenutnih
problemov je nujen dolgoročen pogled, da se ne bi v srednjeročnem obdobju težave ponovile v
drugačni obliki.
Na sredini delavnici bodo pripravljalci strokovnih podlag za regionalni prostorski načrt skozi
razpravo in delo v skupinah skušali pridobiti stališča deležnikov iz regije.
Delavnica se prične ob 8.30 uri.
Vljudno vabljeni.

Priloga:
• Program delavnice

Projekt Strokovne podlage za izdelavo regionalnega
prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije
Tematska delavnica
»Demografija, poselitev, družbena infrastruktura«

Program dela
8.30-9.00

Prihod in prijava udeležencev

9.00

Uvod
Pozdrav udeležencem: mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA

LUR in mag. Miran Gajšek, vodja ožje projektne skupine
Predstavitev programa dela: Sergeja Praper, Urbanistični
inštitut RS

9.10

Analiza stanja – predstavitve in razprava
Področje demografije: Aleksander Jakoš
Področje poselitve: Luka Mladenovič
Področje družbene infrastrukture: Barbara Černič Mali

(vsi Urbanistični inštitut RS)

10.30

Obravnava ključnih ugotovitev analize za področja
demografije, poselitve in družbenih dejavnosti
(delo v skupinah)
Prednosti in priložnosti na občinski in regionalni ravni
Slabosti in nevarnosti na občinski in regionalni ravni
Vodenje skupin: Aleksander Jakoš, Luka Mladenovič, Barbara
Černič Mali, Urbanistični inštitut RS
Moderiranje: Sergeja Praper, Natalija Vrhunc, Alenka Planinc

12.00

Odmor

12.20

Ciljne usmeritve za področja demografije, poselitve
in družbenih dejavnosti (delo v skupinah)
Obravnava in dopolnjevanje predlogov ciljnih usmeritev
Predstavitev rezultatov dela skupin
Vodenje skupin: Aleksander Jakoš, Luka Mladenovič, Sabina
Mujkić, Urbanistični inštitut RS
Moderiranje: Sergeja Praper, Natalija Vrhunc, Alenka Planinc

13.50

Povzetek delavnice in zaključki

14.00

Zaključek delavnice

Andrej Gulič, Sergeja Praper, Urbanistični inštitut RS

