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Matjaæ Rakovec

Predsednik ZMOS je v govoru poudaril, da so evropske usmeritve k zeleni in digitalni preobrazbi jasne, prav tako 
obstaja konsenz o temeljnih naËelih trajnostnega urbanega razvoja, ki izhajajo iz Teritorialne agende EU, Nove 
leipziπko listine in urbane agende EU. Da pa bi mesta strateπke usmeritve prevedla v ukrepe v lokalnem okolju so 
nujni jasni in finanËno podprti mehanizmi. 

Pri iskanju prave poti do zelene in digitalne preobrazbe, ki mora upoπtevati lokalne posebnosti in znaËilnosti, bo 
vloga veËnivojskega sodelovanja, tako na dræavni ravni kot ravni EU, πe pomembnejπa kot doslej. V okviru urbane 
agende EU je zato izredno pomembno vkljuËevanje mest vseh velikosti, tudi majhnih in srednje velikih mest, ki so 
znaËilna za Slovenijo. 

Pri tem slovenska mesta, kljub relativni majhnosti, niso in ne bodo zgolj sledilci, saj lahko ponudijo πtevilne reπitve 
in primere dobrih praks. Nekatere mestne obËine se æe pripravljajo na pot k ogljiËni nevtralnosti, skupaj uspeπno 
izvajajo projekte trajnostnega urbanega razvoja preko mehanizma celostnih teritorialnih naloæb, povezujejo se na 
podroËju projektov digitalizacije in delujejo usklajeno pri pripravah na prihodnje izvajanje kohezijske politike. 

Matjaæ Rakovec, 
predsednik ZMOS in 

æupan MO Kranj
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Uvodni pozdravi

mag. Andrej Vizjak 

Letoπnji forum se povezuje z aktivnostmi MOP v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU. V neformalnem 
sodelovanju dræav Ëlanic EU zakljuËujemo dogovor o nadaljevanju urbane agende EU. 'Ljubljanski dogovor' bo 
sprejet na neformalnem sreËanju ministrov za urbane zadeve, 26. 11. 2021. V preteklih petih letih je urbana 
agenda dala mestom priloænost, da so se vkljuËila v pogovore in dogajanja na evropski ravni. Z dræavami, Evropsko 
komisijo in ostalimi deleæniki so v partnerstvih iskali in naπli predloge za izboljπanje zakonodaje, financiranja in 
znanja v podporo razvoju mest. Partnerstva urbane agende so podala veliko predlogov tudi za reπevanje okoljskih 
in podnebnih izzivov ter digitalizacijo. V prihajajoËem dogovoru smo uspeli izpostaviti pomen vkljuËevanja manjπih 
mest v aktivnosti agende. V naslednjem letu se bodo partnerstva posvetila ozelenjevanju mest in trajnostnemu 
turizmu. 

Digitalno tehnologijo moramo izkoristiti v prid dræavljanom in gospodarstva. MOP je skupaj z organi v sestavi 
aktivno vkljuËen v razvoj evropskega zelenega podatkovnega prostora za prehod v brezogljiËno druæbo ter krepitev 
digitalno podprtega razvoja. MOP je æe izvedlo vrsto projektov: informacijsko smo prenovili nepremiËninske in 
okoljske evidence, vzpostavljamo prostorski informacijski sistem ter informacijski sistem okolja in voda. Z Geodetsko 
upravo RS izvajamo program e-prostor za pospeπitev in izboljπanje postopkov prostorskega naËrtovanja, graditve in 
upravljanja z nepremiËninami. 

Za naslednjo finanËno perspektivo EU (2021 - 2027) je MOP potrdilo strateπki naËrt za digitalno preobrazbo 
pri urejanju prostora, graditvi objektov, evidentiranju nepremiËnin, varovanju okolja, upravljanju z vodami in 
ohranjanju narave. S tem bomo omogoËili trajnostne investicije za zeleno gospodarstvo, skrajπali upravne postopke 
ter zagotovili verodostojne in aæurne podatke za odloËitve v prostorskem razvoju, okoljski, stanovanjski in davËni 
politiki. Skupne cilje pa bomo dosegli le s sodelovanjem med razliËnimi ravnmi in prostori.

mag. Andrej Vizjak, 
minister za okolje 
in prostor 
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Apostolos Tzitzikostas

Predsednik Evropskega odbora regij je uvodoma izpostavil, da so mesta gonilo za spremembe in tudi za doseganje 
bolje zelene in zdrave Evrope. Pri tem so pomembne mestne strategije za trajnostni urbani razvoj. Urbano agendo 
EU je oznaËil v prvi vrsti kot delovno metodo EU, a hkrati kot kljuËni politiËni okvir za podroËje trajnostnega 
urbanega razvoja. Kot osnovna cilja urbane agende EU je izpostavil, da (1) krepi zavedanje o pomembnosti vloge 
mest in krajev pri oblikovanju evropskih politik in da (2) prispeva k bolj celostnemu pristopu, ko gre za snovanje 
teh politik in evropske zakonodaje, ki zadeva urbana obmoËja.

Izrazil je prepriËanje, da bo Ljubljanski dogovor o prihodnjem izvajanju urbane agende EU πe dodatno okrepil 
procese, ki so se izkazali kot uspeπni, in poveËal politiËni vpliv novih partnerstev. Izjemno pomembna so nova 
tematska partnerstva, na primer za zelena mesta, ki so lahko vmesni Ëlen med urbano agendo EU in evropskim 
zelenim dogovorom. Evropski odbor regij je æe pozval Evropsko komisijo, da vzpostavi tesnejπo povezavo med 
agendo sprejemanja evropske zakonodaje in zakljuËki partnerstev iz urbane agende EU. 

Opozoril je tudi na prizadevanja Evropskega odbora regij pri podpori mestom za doseganje podnebne nevtralnosti 
ter na dejstvo, da so bili kljuËni evropski dokumenti na tem podroËju sprejeti pred krizo epidemije covida-19, ki 
je na evropski ravni povzroËila finanËno vrzel v vrednosti 180 milijard evrov v proraËunih lokalnih in regionalnih 
skupnosti. ZakljuËil je z mislijo, da je “nastopil Ëas, da zaËnemo sodelovati in da Evropo pripeljemo bliæje 
dræavljanom, v mestih in v regijah”.

Apostolos 
Tzitzikostas, 
predsednik 
Evropskega 
odbora regij 
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Zeleni dogovor in 
digitalna preobrazba mest

Frédéric Vallier, 
generalni sekretar 
Sveta evropskih 
mest in regij 
(CEMR)

Svet evropskih mest in regij zdruæuje 60 nacionalnih zdruæenj lokalnih in 
regionalnih oblasti iz 40 evropskih dræav. Generalni sekretar je v ospredje 
postavil boj proti podnebnim spremembam, kjer se obËine in regije 
zavedajo nujnosti takojπnjega ukrepanja. Izpostavil je pomen delovanja 
lokalnih oblasti v Evropi, ki so odgovorne za izvajanje 70 % evropske 
zakonodaje in ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Zato je 
nujno, da so lokalne oblasti priznane kot partnerji pri digitalni in zeleno 
preobrazbi, Ëe æeli Evropa doseËi zastavljene cilje. 

Poudaril je, da to pomeni tudi priznanje raznolikosti evropskih mest in regij, kjer ne obstaja enoznaËna pot do 
trajnostnega razvoja, pomembno pa je, da je zelena in digitalna tranzicija vkljuËujoËa in da ne zapostavi nobenega 
ozemlja. 

Pri tem lahko ravno digitalna preobrazba ponudi reπitve za nekatere negativne trende kot so staranje in izseljevanje 
prebivalstva, predvsem s podeæelskih obmoËij. EU si mora prizadevati, da v vsaki regiji in vsaki obËini zagotovi 
dostop do πirokopasovne povezave. Digitalizacija lahko pomeni tudi zmanjπanje birokracije, veËjo usklajenost 
javnega sektorja in bolj zeleno javno upravo, zato mora evropska zakonodaja krepiti zmoænosti lokalnih oblasti za 
nudenje digitalnih javnih storitev.

Za zeleno in digitalno preobrazbo bodo potrebne ogromne investicije. NaËrti za okrevanje in odpornost ne bodo 
dovolj, evropski finanËni instrumenti morajo biti bolje prilagojeni lokalnim oblastem, potrebne so spremembe pri 
zakonodaji javnega naroËanja, ki bi omogoËale prednostno naroËanje pri lokalnih ponudnikih, ker je to skladno 
s trajnostnim razvojem. Pri izvajanju evropske zakonodaje je potrebno doseËi dovolj proænosti, da se upoπtevajo 
posebnosti vsakega ozemlja, predvsem pa je nujno, da se dræave pri izvajanju evropske zakonodaje ustrezno 
posvetujejo z obËinami in njihovimi zdruæenji. Na evropski ravni je nedvomno urbana agenda EU tisti kljuËni 
mehanizem, ki krepi sodelovanje in zaupanje med lokalno, regionalno, nacionalno in evropsko ravnjo. V zakljuËku 
je povzel, da bodo prizadevanja za zeleno in digitalno preobrazbo uspeπna samo ob dræavni in evropski podpori 
lokalni ravni.
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Urbana agenda EU v prihodnje 

mag. Aπa Rogelj, 
namestnica 

generalnega 
direktorja, 

Ministrstvo za 
okolje in prostor 

DOSEGANJE CILJEV ZELENEGA 
PREHODA IN DIGITALNE 
PREOBRAZBE

Slovenija v Ëasu predsedovanja Svetu EU podpira nadaljnje sodelovanje na podroËju urbanega in prostorskega 
razvoja med dræavami Ëlanicami, Evropsko komisijo, mesti, regijami in ostalimi deleæniki. Aktivno podpiramo 
izvajanje Teritorialne agende 2030 in Nove leipziπke listine iz 2020 ter nadaljevanje urbane agende EU. Pr trem se 
osredotoËamo na kakovosti æivljenja za vse prebivalce, ne glede na to kje v Evropi æivijo; pri mestih pa posebej na 
zeleno dimenzijo in dostopnosti do stanovanj.

Naπa prednostna naloga je Ljubljanski dogovor o nadaljnjem izvajanju urbane agende EU, predloæen v potrditev 
ministrom EU za urbane zadeve 26. 11. 2021 na Brdu pri Kranju. Dogovor je nov korak v dolgi zgodbi - æe leta 
2007 je bila sprejeta, lani pa posodobljena, Leipziπka listina o trajnostnih evropskih mestih kot odziv na intenzivno 
urbanizacijo v Evropi, ki je v pristojnosti vsake posamezne dræave, a skupni izziv za doseganje povezanega in 
uravnoteæenega prostorskega razvoja Unije. Urbana agenda EU je bila dogovorjena leta 2016. Prinesla je nove 
oblike sodelovanja in metode dela, ki omogoËajo lokalnim skupnostim in regijam, da se laæje in bolje vkljuËujejo v 
oblikovanje politik na EU nivoju. Tematska partnerstva agende so eno najuspeπnejπih sodelovanj med razliËnimi 
nivoji in deleæniki v evropskem prostoru, model prenaπamo tudi na druga podroËja in iniciative. Ljubljanski dogovor 
sestavljajo politiËne zaveze za nadaljevanje sodelovanja v okviru urbane agende EU in podporo novim pristopom 
v tem sodelovanju. Za Slovenijo je pomembna izpostavitev pomena malih in srednje velikih mest v zagotavljanju 
kakovosti æivljenja vseh prebivalcev EU. Priloga je veËletni delovni program, okvir za nadaljnje sodelovanje. Dogovor 
vkljuËuje tudi 4 nove prednostne teme urbane agende, v sklopu katerih se priËakuje vzpostavitev partnerstev: 
ozelenjevanje mest in trajnostni turizem v 2022; kasneje πe hrana in enakost v mestih. 
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Mestne obËine na poti zelene in digitalne preobrazbe 
z evropskimi sredstvi

mag. Saπa 
Heath-DrugoviË, 
Predsednica 
Odbora za 
evropske 
zadeve in 
mednarodno 
sodelovanje pri 
ZMOS

Mestne obËine smo z mehanizmom celostnih teritorialnih naloæb (CTN) æe v finanËni perspektivi 2014-20 stopile 
na zeleno in digitalno pot. Na mehanizmu je bilo na voljo 139 mio eur sofinanciranja, s katerimi smo izvajali projekte 
za zniæanje emisij z energetsko uËinkovitostjo in trajnostno mobilnostjo ter urejali zgradbe in javne povrπine, pri 
trajnostni mobilnosti pa smo æe naredili prve korake na poti digitalizacije. Prepoznavnost CTN v Sloveniji sega preko 
naπih meja in je kot dobra praksa naveden v PriroËniku za trajnostni urbani razvoj Evropske komisije. 

V finanËni perspektivi 2021-27 æelimo obstojeËe vsebine nadgraditi in jim dodati digitalizacijo. Pri urbanem razvoju 
so kljuËne celovite prenove in nadaljevanje revitalizacije obmoËij ter programi za vsebine, zaradi katerih se izvajajo 
investicije; pri trajnostni mobilnosti izboljπevanje infrastrukture; pri energetski uËinkovitosti pa obnovljivi viri energije 
in doseganje energetsko uËinkovitih oz. nevtralnih zgradb. Pri digitalizaciji bo v ospredju doseganje sinergij s 
skupnimi platformami in moduli za pametna mesta.

Platforma CTN ima pomembne multiplikativne uËinke. Sodelujemo v pripravi Dogovora iz Ljubljane pod slovenskim 
predsedovanjem Svetu Evrope, kot konzorcij sodelujemo v Izzivu 100 inteligentih mest, izvajamo aktivnosti v smeri 
EU misije Podnebno nevtralna in pametna mesta ter s partnerji organiziramo tradicionalni Urbani forum.

»Ključ do uspeha za cilj pametna, zelena in 
digitalna mesta je dobro partnersko sodelovanje 
med mestnimi občinami, z ministrstvi in 
inštitucijami znanja; usposobljenost in 
kapaciteta ekip, ki bodo projekte pripravljale in 
pridobivale sofinanciranje ter razpoložljivost 
evropskih sredstev.« 

mag. Saπa Heath-DrugoviË , ZMOS
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Intelligent Cities Challenge - ICC kot orodje za digitalno 
preobrazbo mest

Prof.dr. Yannis 
Charalabidis, 

profesor za 
digitalno 

transformacijo, 
Univerza Agean 

Pobuda 100 inteligentnih evropskih mest (IntelligentCitiesChallenge - ICC ), v katerem so zelo dobro zastopane 
slovenske mestne obËine, oblikuje nove strategije in sodeluje pri novih projektih, pri katerih digitalna tranformacija 
podpira trajnostni razvoj. 

ICC projekt poudarja pomen rasti start up podjetij in kako to vpliva na rast gospodarstva in socialne ekonomije, 
kjer je πe poseben poudarek na vkljuËevanju mladih. Kot pomemben akter je dejaven Inπtitut za inovacije in 
podjetniπtvo Prometej, ki zdruæuje vse univerze v Evropi za tehnologijo in inovacije. Povezuje se inovativnost in 
podjetniπtvo na osnovi digitalnega podjetniπtva, ki podpira zeleno tranzicijo v mestih.

Univerze odigravajo svojo vlogo usposabljanja, mentorstva in podpore πtudentom in dræavljanom zunaj univerze 
pri oblikovanju ideje o tem, kako bi lahko izboljπali æivljenje v mestih. Podjetja in organizacije javnega sektorja 
podajajo svoje potrebe, saj ima mesto veliko potreb, a vËasih se jih πtudenti ne zavedajo in zato moramo izmenjati 
informacije. Na nov naËin se oblikujejo prioritete dodatnega financiranje za storitve inkubacijskih aktivnosti, ki jih 
potrebujejo mladi za inkubatorje. 

Nov recept poskuπa reπiti teæave brez javnih naroËil. Na ta naËin se podpira podjetniπtvo, ki predstavlja moË 
inovativnosti za mlade. Nove inovativne tehnologije kot je umetna inteligenca (AI), je lahko zelo uporabno orodje 
ter v pomoË podjetnikom, univerzi in mestom za reπevanje izzivov, vendar samo takrat, ko ni sama sebi namen.

»Novi recept lahko pomaga rešiti, tudi probleme na mojem otoku Samos, ki ima 30.000 
prebivalcev z vso svojo infratsrukturo, a s premalo podjetništva. Imamo naročila, imamo 
projekte, a vendarle potrebujemo sodelovanje družbe, da bomo naredili nekaj inovativnega, 
trajnostnega, s tem pa bomo lahko zagotovili, da vse to sprejmejo ljudje. Včasih ponujamo zelo 
lepe stvari, a družba tega ne sprejme in zato moramo vključiti družbo prej in ne po tem, ko že 
nekaj sprejmemo.« 

Prof.dr. Yannis Charalabidis 

IZZIV ≈ VPRA©ANJE ≈ EUREKA
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Novi evropski Bauhaus & Ljubljana Forum 2020 
koncept ''Idealnega mesta za prihodnost''

Blaæ Golob, 
predsednik 
Ljubljanskega 
foruma, Inπtitut GFS 

V Evropski uniji smo v letu 2021 na zeËetku obdobja nove finanËne perspektive 2021-2027, ki predstavlja jasno 
zaËrtane cilje zelenega razvoja in digitalne preobrazbe. Nov izziv za razvoj mest predstavlja obuditev koncepta 
Bauhausa, ki ga je med dvema evropskima vojnama zatrl vzpon nacizma. Evropski Bauhaus, enako kot urbana 
agenda EU, predstavlja izjemno priloænost za urbani razvoj evropskih mest, ki bo temeljil na "lepem", bolj 
trajnostnem in vkljuËujoËem naËinu sobivanja. 

V okviru delovanja Ljubljana Foruma od leta 2011, se z uporabo ''foresighta'' ter urbanega planiranja, ob sodelovanju 
razliËnih deleænikov, izgrajuje koncept idealnega mesta prihodnosti. 

Razvoj projektov kroænega mesta promovira uËinkovit odgovor na izzive klimatskih sprememb s prehodom iz 
linearne na kroæno ekonomijo. Ob uporabi vrhunskih tehnologij, kot so umetna inteligenca (AI), veriæenje blokov 
(Blockchain), IoT (Internet stvari) ter komunikacijskih povezav 5G ali 0G glede na porabo energije, se z zeleno ter 
socialno odgovorno preobrazbo lahko oblikujejo inteligentna mesta. Takπna mesta lahko uËinkovito odgovarjajo na 
izzive klimatskih sprememb.  

Analiza razvoja mest, ki gredo skozi digitalno transformacijo, je pokazala da s pravim strateπkim pristopom, 
vkljuËevanjem deleænikov ter obravnavanjem posebnosti vsakega mesta, le ta lahko postanejo pametna mesta in 
obenem tudi mesta dobrega poËutja (Wellbeing City). Pandemija covida-19 je spremenila naËin dela in druæenja. 
Marsikatera izkuπnja novega naËina dela, ki je privedla do veËje uËinkovitosti, komuniciranja na daljavo in 
spoπtovanja kvalitete druæenja bo usmerjala nadaljni razvoj mest ob soËasni skrbi za zdravje ljudi.

»Skozi različne vsebinske poudarke razvoja mesta, kot je trajnostni, vključujoč in dostopen, 
pametni in vzdržni razvoj, se skozi zadnje desetlejte in v bodoče oblikuje model koherentnega 
mesta. Koherentno mesto predstavlja sinergijo različnih konceptov podprtih z novimi 
vrhunskimi tehnologijami. Pomembno je da je tehnologija, vključno z umetno inteligenco v 
službi humanosti, torej dejanskih potreb ljudi in mest in ne obratno v službi algoritma.« 

Blaæ Golob

Vir: Ljubljana Forum o mestih prihodnosti 2011 - 2021 - 2030 / www.ljubljanaforum.org
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Æupani mestnih 
obËin Slovenije: 
Matjaæ Rakovec 

æupan, MO Kranj, 
mag. Gregor 

Macedoni æupan, 
MO Novo mesto, 

Peter Dermol æupan, 
MO Velenje, 
dr. Klemen 

MiklavËiË æupan, 
MO Nova Gorica, 

Tilen Klugler æupan, 
MO Slovenj Gradec

Tilen Klugler æupan Mestne obËine Slovenj Gradec Breda Arnπek, podæupanja Mestne obËine Celje

Okrogla miza županov 

Razprava na okrogli mizi je ponudila πtevilne primere dobrih praks 
mestnih obËin, poglede o perspektivah razvoja in pomenu evropskih 
procesov. Mestne obËine izvajajo πtevilne inovativne projekte, na primer 
elektrifikacijo voznega parka, projekte kroænega gospodarstva, razvijajo se 
naËrti za uvajanje vodika kot goriva za transportne namene, izvajajo se 
menjave energentov daljinskega ogrevanja s prehodom na bolj Ëisto in 
obnovljivo energijo, vlaga se v ozelenjevanje mest in zapiranje mestnih 
srediπË za promet in πe bi lahko naπtevali.

Na okrogli mizi je bilo izpostavljeno odliËno sodelovanje 11 mestnih obËin v okviru ZMOS ter uspeπno izvajanje 
mehanizma celostnih teritorialnih naloæb (CTN) v obdobju 2014-2020. Preko CTN so mestne obËine s pomoËjo 
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Dejan Crnek, podæupan Mestne obËine Ljubljana

Gregor Macedoni, æupan Mestne obËine 
Novo mesto Peter Dermol, æupan Mestne obËine Velenje

Klemen MiklavËiË, æupan Mestne obËine 
Nova Gorica

dr. Samo Peter Medved, podæupan Mestne obËine Maribor

evropskih in dræavnih sredstev ter ob velikih lastnih vlaganjih uresniËevale trajnostne urbane strategije. Mehanizem 
CTN je predvsem zaradi sodelovanja ZMOS primer dobre prakse na evropski ravni. Zaradi tega se mora ohraniti, 
zagotovljena mora biti kontinuiteta, ki bo omogoËala naËrtovanje resniËno celovitih projektov trajnostnega urbanega 
razvoja, ki bodo v korist tako prebivalcem mest kot πirπi druæbi. Mestne obËine dajejo velik pomen pristopom od 
spodaj navzgor,  partnerskemu sodelovanju in povezovanju tudi na evropski ravni. Urbana agenda EU predstavlja 
pomemben okvir veËnivojskega sodelovanja, ki se mora ohraniti in okrepiti, naËela njenega delovanja pa naj se 
odraæajo tudi pri snovanju politik na dræavni ravni. Pomembno je, da se v veËji meri zagotovi in podpre sodelovanje 
manjπih in srednje velikih mest v evropskih procesih, zato mestne obËine pozdravljajo sprejem Ljubljanskega 
dogovora, ki v zvezi s prihodnjim delovanjem urbane agende EU poudarja tudi ta vidik. Urbano agendo EU æupani 
vidijo kot orodje za iskanje reπitev za boljπe in laæje izvajanje urbanega razvoja v EU in kot orodje, ki spodbuja 
izmenjavo izkuπenj in znanj, s tem pa posredno pozitivno vpliva na sposobnost vseh mest, da uspeπno Ërpajo 
evropska sredstva in zagotavljajo trajnostni razvoj.
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Izzivi mest in 
partnersko sodelovanje 

Pandemija je Evropo prisilila h konkretnejπim odzivom in k πe moËnejπi zavezi trajnostnemu razvoju, ki ga v veliki 
meri izvaja ravno lokalna raven, tj. mesta. Usmeritve k zeleni in digitalni preobrazbi so jasne. Pot, kako naj v mestih 
to doseæemo morda malo manj. Obstaja torej konsenz o temeljnih naËelih prihodnjega urbanega razvoja, ki so 
vkljuËena na primer v Teritorialno agendo EU, Novo leipziπko listino in evropski zeleni dogovor, odraæajo pa se tudi 
v naπih trajnostnih urbanih strategijah. Potrebujemo pa jasne in finanËno podprte mehanizme, ki bodo strateπke 
usmeritve prevedli v ukrepe na ravni mest. 

Mesta se sooËajo z izzivi, kot so:

- kako ozeleniti izvajanje javnih sluæb ter digitalne transformacije, ne da bi to povzroËilo prekomerno zviπanje cen 
za uporabnike,

- kako premostiti vrzel med investicijskimi potrebami in proraËunskimi sredstvi,

- kako v okviru svojih pristojnosti vplivati na spremembe navad obËanov, 

- kako lahko v danih moænostih realno doseæemo zeleno preobrazbo.

Iskreno partnersko veË nivojsko sodelovanje:

©tevilna vpraπanja ostajajo odprta - kako izvajati resniËno celovite projekte, kako naslavljati veË izzivov hkrati, kako 
se prilagoditi nenehnim spremembam v sistemih izvajanja, kako izboljπati uËinkovitost postopkov, kako zagotoviti, 
da bodo potrebe mest ustrezno naslovljene v dræavnih in evropskih dokumentih itd. Najustreznejπe odgovore in 
reπitve lahko nedvomno pridobimo samo preko iskrenega partnerskega in veËnivojskega sodelovanja, in sicer:

- znotraj mest, med mestno oblastjo in lokalnimi deleæniki,

- med mesti samimi znotraj dræave, kot na primer z dobrim sodelovanjem v okviru Zdruæenja mestnih obËin 
Slovenije,

- med mesti in dræavnimi institucijami, tudi preko dogodkov kot je Urbani forum,

- med mesti na evropski ravni, na primer z dobrim sodelovanjem, kot ga imamo vzpostavljenega s Svetom 
evropski mest in regij,

- in pa s sodelovanjem mest v okviru institucij in procesov EU, tj. preko naπega glasnika Evropskega odbora regij, 
z ustrezno vkljuËenostjo v izvajanje evropske kohezijske politike in z nadaljnjo vkljuËenostjo v izvajanje urbane 
agende EU.
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Ključna sporočila 
vii. Urbanega foruma

1. Mesta je nujno vkljuËevati v soustvarjanje evropskih pravil in ciljev. Snovanje politik mora biti celostno, 
upoπtevati mora tudi vidike, pomembne za mesta. Na tej toËki vidimo urbano agendo EU kot zgodovinski 
institut, ki pomeni politiËni okvir doseganja trajnostnega urbanega razvoja preko veËnivojskega sodelovanja. 
Podpora nadaljnjemu izvajanju urbane agende EU in njeni krepitvi, kot jo predvideva Ljubljanski dogovor, je 
bila na forumu soglasna. 

2. Mesta potrebujejo jasne in finanËno podprte mehanizme, ki evropske in dræavne strateπke usmeritve 
prevedejo v konkretno ukrepanje na terenu. »etudi se o zelenih in digitalnih ciljih vsi strinjamo, ti ne bodo 
doseæeni brez ustreznih finanËnih virov za lokalni nivo.

3. Mehanizmi, ki so se æe izkazali za uspeπne, kot na primer izvajanja mehanizma CTN v Sloveniji, je potrebno 
ohraniti, zagotoviti kontinuiteto in jih dodatno okrepiti. V sistemih izvajanja politik je potrebno zagotoviti 
stabilnost in predvidljivost, ki omogoËa pripravo prebojnih, celovitih razvojnih projektov. 

4. Kljub finanËnim, πe posebej pa kadrovskim omejitvam, æelijo mesta aktivno sodelovati v evropskih procesih. 
V veËji meri je treba podpreti vkljuËevanje majhnih in srednje velikih mest ter njihovih zdruæenj v evropske 
procese kot je urbana agenda EU. Zato moËno pozdravljamo sprejem Ljubljanskega dogovora, ki naslavlja 
tudi to vpraπanje.
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Ukrepi za celovite razvojne projekte v okviru 
mehanizma CTN 2021-2027

Urbana prenova

1.	 Celovite	prenove	(protipotresne,	energetsko	uËinkovite,	zagotavljanje	dostopnosti)

2.	 Izgradnja,	nakup,	obnova	zgradb	v	javcnem	interesu	(vkljuËno	z	objekti	kulturne	dediπËine)

3.	 Revitalizacija	obmoËij

4.	 Ureditev	javnih	povrπin

5.	 Izgradnja	stanovanj

6.	 Programi	(vsebina)

Trajnostna mobilnost

1.	 Multimodalna	mobilnostna	vozliπËa

2.	 e-	mobilnost

3.	 ©iritev	sistema	izposoje	koles	in	
pripadajoËa	infrastruktura

4.	 Nakup	avtobusov	za	javni	potniπki	promet

5.	 Infrastruktura	za	kolesarje	in	peπce	(tudi	
ob	obstojeËih	cestah)

6.	 Premostitveni	objekti

7.	 Garaæne	hiπe	za	umik	prometa	iz	mestnih	
srediπË

Mestne obËine so v okviru Zdruæenja mestnih obËin Slovenije pripravile nabor potreb oziroma vrst ukrepov, ki jih je 
treba podpreti pri nadaljnjem izvajanju mehanizma celostnih teritorialnih naloæb (CTN). V nadaljevanju navedene 
vrste ukrepov prispevajo k uresniËevanju trajnostnih urbanih strategij mestnih obËin kot tudi k zelenim in digitalnim 
ciljem Evropske unije.
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Celoviti razvojni 
projekti (CTN) 2021 -2027 

Energetska uËinkovitost

1.	 Obnovljivi	viri	energije

2.	 Doseganje	energetske	uËinkovitih	/	
nevtralnih	zgradb

3.	 Daljinsko	ogrevanje

4.	 Energetske	skupnosti

Digitalizacija

1.	 Skupne	platforme

2.	 Skupni	moduli,	horizontalna	
infrastruktura	(mestna	kartica)

3.	 Pametna	mesta	(navezava	na	trajnostno	
mobilnost,	energetske	obnove,	
uËinkovitost	porabe	vode,	optimizacija	
zbiranja	smeti,	kvaliteta	zraka	v	prostorih	
in	na	javnih	povrπinah,	pametno	
parkiranje,	pametna	razsvetljava)
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Urbana agenda EU 
- naslednja generacija 

Neformalno sreËanje ministrov EU, pristojnih za urbani razvoj
26. novembra 2021 | preko spleta in Brdo pri Kranju, SlovenijaSlovensko predsedovanje Svetu Evropske unije

Urbana agenda EU je z vzpostavitvijo leta 2016 prinesla nove oblike sodelovanja in dela, ki so omogoËile mestom 
- lokalnim skupnostim in regijam, da se laæje in bolje vkljuËujejo v oblikovanje evropskih politik.

Ministri dræav Ëlanic EU so na sreËanju podprli nadaljevanje izvajanja urbane agende EU s sprejetjem Ljubljanskega 
dogovora in veËletnega delovnega programa za urbano agendo EU. Uspeπna je bila slovenska pobuda, da se v 
procese sodelovanja in oblikovanja politik poleg velikih mest moËneje vkljuËi tudi mala in srednje velika mesta.

Tematska partnerstva urbane agende EU so se izkazala za uspeπen naËin sodelovanj med razliËnimi nivoji in 
deleæniki v evropskem prostoru. V njih sodelujejo evropska mesta, dræave Ëlanice, Evropska komisija in druge 
pomembne evropske institucije. OsredotoËajo se na tri podroËja oblikovanja in izvajanja politike EU: kako izboljπati 
zakonodajo EU, da bo bolje odraæala potrebe mest; kako izboljπati dostopnost in uporabo evropskih sredstev za 
mesta ter kako izboljπati znanje o mestih in spodbuditi izmenjavo med mesti.

©tirinajstim prednostnim temam urbane agende EU, v okviru katerih so tematska partnerstva æe iskala reπitve 
za izboljπanje in uËinkovitejπe izvajanje mestnih politik in doseganje skupnih evropskih in nacionalnih ciljev, so 
ministri dodali πtiri nove teme: mesta enakosti, hrana, ozelenitev mest, trajnostni turizem. 

Prednostne teme Urbane Agende EU 
14 prednostnih tem Urbane agende Evropske Unije po 
dogovoru iz Amsterdama: 

1. Prilagajanje podnebnim spremembam (z reπitvami 
zelene infrastrukture);

2. Kroæno gospodarstvo; 

3. Kakovost zraka; 

4. Urbana mobilnost; 

5. Energetski prehod; 

6. Trajnostna raba prostora in na naravi temeljeËe reπitve; 

7. Delovna mesta in veπËine v lokalnem gospodarstvu; 

Neformalno 
sreËanje ministrov 

EU, pristojnih za 
urbani razvoj

8. Digitalni prehod; 

9. Inovativna in odgovorna javna naroËila; 

10. RevπËina v mestih; 

11. Stanovanja; 

12. VkljuËevanje migrantov in beguncev; 

13. Kultura in kulturna dediπËina ter 

14. Varnost na javnih prostorih. 

+ 4 nove teme iz Ljubljanskega dogovora 2021
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ljubljanski dogovor 
2021

V letu 2022 priËakujemo oblikovanje partnerstev na temi ozelenitev mest 
in trajnostni turizem.

VeËletni delovni program predlaga okvirne vsebine novih tem, ki bi jih lahko obravnavali v posameznem 
veËnivojskem sodelovanju urbane agende EU, podrobneje pa bodo opredeljene pred priËetkom in med 
dejanskim delom partnerstev.

Mesta enakosti

Neenakosti na osnovi lastnosti, kot so spol, starost, invalidnost, spolna usmerjenost in spolna identiteta, 
etniËna pripadnost in priseljenski status, ostajajo kljub napredku, ki je bil doseæen pri varovanju temeljnih in 
socialnih pravic dræavljanov. To ovira socialno vkljuËenost, ki je pomemben del vizije EU. Poudarek bi lahko 
namenili izobraæevanju, vkljuËenosti na trgu dela, zagotavljanju storitev, varnosti, urbanistiËnem naËrtovanju in 
projektiranju, vkljuËno z dostopnimi in varnimi javnimi prostori.

Hrana

Proizvodnja, distribucija in poraba hrane so pomembne gospodarske panoge, ki so hkrati povezane tudi z 
veËplastnimi druæbenimi in ekoloπkimi izzivi. Mesta so srediπËa distribucije in porabe hrane, zato so lokalne 
oblasti kljuËni akterji v verigi preskrbe s hrano. Poudarek bi bil lahko povezan s prehransko odpornostjo in 
trajnostjo, praviËno in trajnostno proizvodnjo, povezavami med mestom in podeæeljem, lokalnimi verigami 
preskrbe s hrano, inovativnimi naroËili ter zdravo in kakovostno hrano.

Predsednik ZMOS 
Matjaæ Rakovec, 
æupan Kranja 
na Ministrski 
konferenci EU Brdo, 
2021
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Ozelenitev mest

Mesta so v ospredju medsebojno povezanih kriz podnebnih sprememb in biotske raznovrstnosti. 
SreËujejo se s pogostimi poplavami, suπo, vroËinskimi valovi, moËnim deæevjem in drugimi 
nevarnostmi, povezanimi s podnebjem. Trpijo zaradi vse veËjega onesnaæenja zraka, pomanjkanja 
vode in vse veËje negotovosti pri oskrbi s hrano. Poudarek bi lahko namenili urbanim gozdovom in 
razvoju zelenih povrπin, zagotavljanju skladiπËenja in sekvestracije ogljika, zmanjπanju onesnaæenosti 
zraka, ËiπËenju vode, zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti ter izboljπanju telesnega in duπevnega 
zdravja dræavljanov.

Trajnostni turizem

Mesta se vse pogosteje spoprijemajo z vpraπanji nenadzorovanega (Ëezmernega) turizma, ki je 
povzroËil nenaËrtovane posledice, kot so porast nizkokakovostne turistiËne ponudbe, spodkopavanje 
odpornosti sektorja in negativnih posledic za kakovost æivljenja v mestih. Poudarek bi lahko namenili 
izzivom nenadzorovanega in nizkokakovostnega turizma, odpornosti in trajnosti turizma, vplivu na 
skupnost in kakovost æivljenja, stanovanjski problematiki, digitalizaciji sektorja in uporabi podatkov, 
novim zahtevam v zvezi s pandemijo covida-19 in revitalizaciji mestnih srediπË.

ZakljuËke VII. urbanega foruma in pogled malih in srednje velikih mest je na sreËanju ministrov predstavil 
predsednik ZMOS, æupan Mestne obËine Kranj, Matjaæ Rakovec.

Neformalno 
sreËanje ministrov 

EU, pristojnih za 
urbani razvoj
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Program

Uvodni govori

Evropska mesta kot voditelji zelenega prehoda in digitalne preobrazbe
Matjaæ Rakovec, predsednik ZMOS, æupan mesta Kranj

Slovensko predsedovanje Svetu EU in nadaljevanje urbane agende EU
mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor

Reforma Urbane agende EU
Apostolos Tzitzikostas, predsednik Evropskega odbora regij

Zeleni dogovor in digitalna preobrazba evropskih mest
Frédéric Vallier, generalni sekretar Sveta evropskih mest in regij (CEMR)

Doseganje ciljev zelenega prehoda in digitalne preobrazbe

Urbana agenda EU v prihodnje 
mag. Aπa Rogelj, namestnica generalnega direktorja, Ministrstvo za okolje in prostor 

Mestne obËine na poti zelene in digitalne preobrazbe z evropskimi sredstvi
mag. Saπa Heath-DrugoviË, ZMOS

Intelligent Cities Challenge - ICC kot orodje za digitalno preoblikovanje mest
Yannis Charalabidis, prof. Za digitalno transformacijo, Univerza Agean

Novi evropski Bauhaus & LF 2020 koncept “idealnega mesta za prihodnost”
Blaæ Golob, predsednik Ljubljanskega foruma, Inπtitut GFS

Urbana agenda EU; Izzivi in priložnosti za mesta
Æupani 11 slovenskih mestnih obËin: CELJE, KOPER, KRANJ, LJUBLJANA, MARIBOR, MURSKA SOBOTA, NOVA GORICA, 
NOVO MESTO, PTUJ, SLOVENJ GRADEC, VELENJE
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O urbanem forumu

Urbani forumi so namenjeni izpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih obËin pri razvoju dræave, spodbujanju 
novih priloænosti mest za zeleno rast, nova znanja in inovativen pristop. Forum predstavlja dialog o potrebah 
in problemih mest in mestnih obËin kot nosilcev razvoja v regijah ter o priloænostih, ki jih nudijo kot prostori, 
kjer se sreËuje in izvaja najveË sektorskih politik, nahaja veËina delovnih mest in so centri kulture, izobraæevanja 
ter inovacij. Forum zdruæuje potencialne partnerje, vse od odloËevalcev, upravljavcev in oblikovalcev politik, 
gospodarstva, znanosti ter institucij in organizacij na podroËju urbanega razvoja. Namenjen je mreæenju mest in 
njihovih potencialnih partnerjev.


