
 

DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA 
 

 

 

PREDSTAVITEV 'ZELENIH' UKREPOV URBANE AGENDE EU  

Strokovni posvet EUKN za Slovenijo  
 

Torek, 3. november 2020, 9.30-12.00 (preko spleta) 

 

Organizatorja: Evropska mreža znanja za urbana okolja (EUKN EGTC) in Ministrstvo 

za okolje in prostor Republike Slovenije 

 

 

O POSVETU 

 

S posvetom želimo raziskati, na kakšen način se proces urbane agende EU (UAEU) 

povezuje z okoljskimi vidiki razvoja mest in kakšne ukrepe predlagajo partnerstva 

UAEU na tem področju za izboljšanje zakonodaje. 

 

Posvet je del aktivnosti, ki jih skupaj z EUKN vodimo na ministrstvu. Namen 

sodelovanja je priprava gradiv in priporočil za spodbujanje ukrepov, ki se nanašajo 

na zakonodajne ovire pri doseganju okoljskih ciljev v mestih. Uporabili jih bomo 

lahko pri oblikovanju boljših politik in pravne ureditve pri nas ter za vsebinsko 

podporo na področju urbanega razvoja pri predsedovanju Slovenije Svetu EU, ki bo 

potekalo v drugi polovici leta 2021. V času slovenskega predsedovanja želimo 

priporočila predstaviti tudi ministrom EU pristojnim za urbane zadeve in za okoljske 

zadeve. 

 

Novembrski posvet je že drugi v vrsti, ki bo raziskal priporočila partnerstev UAEU, 

ki prispevajo k okoljski trajnosti in kjer je udeležba EU in držav članic ključna. Na 

prvem posvetu smo se pogovarjali o krožnem gospodarstvu in na naravi temelječih 

rešitvah. Tokrat se bomo osredotočili na digitalizacijo podatkov v prostorskem 

načrtovanju in na trajnostno urbano mobilnost, natančneje urejanje dostopnosti 

mest za motorna vozila.  

 

Predstavniki partnerstev bodo predstavili izbrane ukrepe, kako so oblikovali 

predloge za boljšo ureditev področja ter kako bi ukrep lahko izvajali in podprli v 

prihodnje. Predstavitvam bo sledila vodena razprava.  

 

 

PRIJAVA 

(v angleščini) 

 

  

https://eveeno.com/EUKN-Slovenia
https://eveeno.com/EUKN-Slovenia


 
 

 
 

PROGRAM 

 

PREDSTAVITEV 'ZELENIH' UKREPOV URBANE AGENDE EU 

2. strokovni posvet EUKN za Slovenijo,  

Torek, 3. november 2020, spletni posvet preko Zoom 
 

9.20-9.30 

 

9.30–9.35 

 

 

 

9.35–9.45 

 

 

 

 

 

9.45–10.05 

 

 

 

 

 

10.05–10.25 

 

 

10.25–10.40 

 

10.40–11.50 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50–12.00 

Prijava v programu Zoom, tehnični preizkus 

 

Pozdravni nagovor Evropske mreže znanja za urbana okolja 

(EUKN) in predstavitev programa 

Mart Grisel, direktor EUKN EGTC 
 

Pozdrav v imenu Ministrstva za okolje in prostor in načrti za 

predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021 

Aša Rogelj, namestnica generalnega direktorja Direktorata za 

prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor 

Republike Slovenije  
 

Partnerstvo za digitalno tranzicijo, ukrep 8: 'Določitev in 

spremljanje standardiziranih podatkov o načrtovani rabi prostora 

za formalne in neformalne procese sodelovanja pri urbanističnem 

načrtovanju' 

Xinxin Duan, Dežela Hamburg, vodja priprave ukrepa 
 

Partnerstvo za urbano mobilnost, ukrep 7:'Zmanjšanje raznolikosti 

predpisov o dostopnosti mest za vozila'   
 

Odmor 

 

Razprava: Prispevek k urbani agendi EU po letu 2020 

Razprava z govorci in udeleženci.  

Govorci:   

Polona Demšar Mitrovič, Ministrstvo za infrastrukturo 

Xinxin Duan, Dežela Hamburg 

Jernej Stritih, Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj,  

Stefan Kuhn, ICLEI Europe 

 

Moderator: Mart Grisel, EUKN EGTC 
 

Okvirna vprašanja za razpravo: 

Kako bi predstavljena ukrepa lahko bolje podprli v prihodnje? 

Kako nam predlagana ukrepa lahko pomagata? 

Kako lahko ugotovitve podpirajo oblikovanje urbane agende za EU 

po letu 2020? 
 

Zaključek 

Posvet bo potekal v angleškem in slovenskem jeziku.  


