Maribor, 7. september 2015
ČLANICAM IN ČLANOM KOMISIJE ZA URBANI RAZVOJ
Vabilo na ustanovno sejo Komisije SOS za urbani razvoj
Spoštovane, spoštovani,
Stara mestna jedra vedno predstavljajo pomemben turistični, kulturni in pa ekonomski potencial. Kot
izložba mesta so mestna središča indikator razvitosti, odraz kulture in drugih značilnosti vsakega
kraja. V veliko slovenskih in evropskih krajih se je v zadnjih dvajsetih letih žal razvil negativni trend
izumiranja mestnih središč, predvsem na račun velikih nakupovalnih centrov na obrobjih mest, ki so
spremenili vsakodnevne navade občanov in občank, kot tudi ekonomske tokove v urbanih središčih.
Če so mestna središča nekoč predstavljala glavnino ekonomske in družabne aktivnosti, je sedaj
pogosto žalostno dejstvo, da so ta ista mestna središča sedaj postala obrobje teh aktivnosti. Na SOS
prepoznavamo ta negativni trend, sočasno pa srečujemo z dobrimi projekti posameznih občin in
menimo, da je sodelovanje in povezovanje med občinami, z izmenjavo teh praks, zaznavanj
priložnosti in nevarnosti ter razširjanje teh dognanj priložnost za razvoj vseh. S tem namenom je
predsedstvo SOS ustanovilo komisijo za urbani razvoj.
Izrazili ste interes za sodelovanjem in predsedstvo vas je s sklepom imenovalo za članico oz. člana
Komisije za urbani razvoj. V veliko zadovoljstvo nam je povabiti vas na ustanovo sejo Komisije, ki bo
v četrtek, 1. oktobra 2015 ob 10.00 uri v veliki sejni dvorani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Kotnikova 5 v Ljubljani.
Za prvo srečanje predlagamo naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Uvodni pozdrav
Razvojni izzivi mest in urbanih središč – vse članice in člane prosimo, da pripravijo kratko
predstavitev za svojo občino
Ukrepi za oživljanje starih mestnih jeder– vse članice in člane prosimo, da pripravijo kratko
predstavitev za svojo občino
CTN1 in CLLD2 ter TUS3 in skupne točke občin na tem področju – povabili smo predstavnici MOP
in MGRT, Ašo Rogelj in Neno Dokuzov na predstavitev, v nadaljevanju bomo zaprosili članice in
člane za kratko informacijo o stanju priprave dokumentov v njihovih občinah
Imenovanje predsednice ali predsednika in podpredsednice ali podpredsednika komisije
Razno

Vljudno vas prosimo, da sporočite vašo prisotnost na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 25.
septembra 2015.
Vljudno vabljeni in lep pozdrav,
pripravila:

Jasmina Vidmar, l.r.

Saša Kek

Generalna sekretarka SOS
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CTN - Celostne teritorialne naložbe
CLLD - Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
3
TUS - Trajnostne urbane strategije
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