Program

ZELENI UKREPI
URBANE AGENDE EU
IN EVROPSKI ZELENI DOGOVOR

13:00–13:05 Uvodni pozdrav EUKN in predstavitev programa

Mednarodni posvet Evropske mreže znanja za urbana
okolja (EUKN) za Slovenijo

13:10–14:10 Urbana razsežnost Evropskega zelenega dogovora – panelna

Datum: 18 marec 2021
Čas: 13:00 - 16:30
Platforma: Na daljavo, preko platforme Zoom (navodila sledijo
po prijavi na dogodek)
Jezik: Posvet bo potekal v angleščini s prevodom v slovenščino
Organizatorja: Evropska mreža znanja za urbana okolja (EUKN
EGTC), Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

I Del
Urbana razsežnost evropskega zelenega dogovora

Martin Grisel, Direktor EUKN EGTC
13:05–13:10 Uvodni pozdrav Ministrstva za okolje in prostor

Aša Rogelj, namestnica generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in
stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor
razprava

Anthony Agotha, višji diplomatski strokovnjak, kabinet izvršenega podpredsednika Fransa
Timmermansa, Evropska Komisija
Vanesa Castan Broto, profesorica za podnebni urbanizem, Urbanistični inštitut, Univerza v
Sheffieldu
Louise Coffineau, svetovalka za okoljske in podnebne politike, Eurocities
Kieran McCarthy, Evropski odbor regij
Jan Olbrycht, predsednik medskupine URBAN, Evropski parlament

Na posvetu bomo raziskali ubrano razsežnost Evropskega zelenega dogovora in povezavo z Urbano agendo EU. ‘Zelena’ oz. okoljska priporočila partnerstev Urbane agende bomo umestili v širši politični in institucionalni okvir. V drugem delu posveta se
bomo posvetili konkretnim temam Urbane agende EU. Predvsem oviram za trajnostni
razvoj mest v zakonodaji, pri krožnemu gospodarstvu in uvajanju na naravi temelječih
rešitev.
S posvetom nadgrajujemo ugotovitve dveh strokovnih posvetov EUKN iz leta 2020.
Na njih smo izpostavili okoljske vidike Urbane agende EU, zakonodajne ovire za trajnostni razvoj mest in predloge partnerstev, ki delujejo v okviru agende. Obravnavane
teme so bile krožno gospodarstvo, na naravi temelječe rešitve, mobilnost in digitalizacija v mestih. Poročilo v angleščini je dostopno na spletu.
Marčevski posvet je del priprav Ministrstva za okolje in prostor na predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici letošnjega leta na področju urbanega razvoja. Namen
posveta ter skupnih aktivnosti ministrstva in EUKN je priprava priporočil o zmanjšanju
zakonodajnih ovir in boljši podpori mestom pri doseganju okoljskih ciljev. Zaključke
vseh posvetov nameravamo v času predsedovanja predstaviti ministrom EU, pristojnim za okoljske in urbane zadeve.

14:10–14:30 Odmor
II Del
Ovire za trajnostni razvoj mest v zakonodaji in možne rešitve
14:30–14:45 Povzetek preteklih EUKN posvetov za Slovenijo – proces in
ključna sporočila

Lea Scheurer, višja svetovalka za politike in projekte, EUKN EGTC
14:45–16:00 Posvet v treh vzporednih delovnih skupinah:
1. Podpora mestom za uvajanje na naravi temelječih rešitev
2. Spodbujanje krožnega gospodarstva v mestih
3. Izboljšanje predpisov preko Urbane agende EU

Strokovna razprav po skupinah. Razpravo bo vodilo 4-5 strokovnjakov s
posameznega področja. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v slovenščino,
razen za delovno skupino 3.
16:00–16:25 Poročanje o delu v skupinah

16:25–16:30 Zaključek

Prijava

