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Zadeva: Teritorialna agenda EU 2030 -  v seznanitev in pregled

Spoštovani.

Na ravni Evropske unije se pripravljata dva dokumenta povezana s prostorskim in urbanim 
razvojem: Teritorialna agenda EU 2030 in Nova Leipziška listina. Kot predstavnikom združenj 
lokalnih skupnosti, regionalnih agencij in strokovne javnosti vam v seznanitev in pregled 
pošiljamo zadnji osnutek Teritorialne agende 2030. V prihodnje, ko bo pripravljen dopolnjen 
osnutek, vam bomo posredovali tudi predlog Nove Leipziške listine.

Predloga besedil obeh dokumentov, ki vstopata v zadnjo fazo usklajevanja, sta bila pripravljena 
v sodelovanju držav članic, Evropske komisije in strokovnih organizacij ter združenj, ki se na 
ravni EU ukvarjajo z vprašanji prostorskega in urbanega razvoja (npr. Odbor regij, Eurocities, 
JPI Urban Europe, EUKN idr.). Dokumenta bosta predvidoma sprejeta v času nemškega 
predsedovanja Svetu EU, konec leta 2020, na neformalnem srečanju evropskih ministrov 
pristojnih za prostorski razvoj in teritorialno kohezijo oz. ministrov pristojnih za urbane zadeve. 
Dokumenta sta splošna, postavila pa bosta načela delovanja in ključne teme, ki bodo v 
prihodnje, na področjih urbanega razvoja in teritorialne kohezije, naslovljeni skozi različne 
ukrepe na ravni  EU in držav članic.

Teritorialna agenda 2030 predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih ciljih in prednostnih 
nalogah na področju prostorske kohezije. Poudarja predvsem trajnostni in uravnotežen 
prostorski razvoj, podpira policentrični urbani sistem, sodelovanje na različnih ravneh (med 
mesti, med in v regijah, čezmejno), zdravo okolje in podnebno nevtralna mesta in regije, pomen 
krožnega gospodarstva, trajnostne in digitalne povezave med območji.

Nova Leipziška listina predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih strateških načelih in ciljih 
trajnostnega razvoj mest. Poudarja predvsem pomen dostopa do javnih storitev in stanovanj, 
pomen zelenih mest, nizkoogljičnega načina bivanja, ugodnih razmer za gospodarstvo, 
digitalizacije ipd. Priporoča oblikovanje urbanih politik za skupno dobro, uporabo celovitih 
pristopov  v urbanem razvoju, sodelovanje med različnimi deležniki, večnivojsko upravljanje in 
upoštevanje lokalnih značilnosti pri oblikovanju politik, ukrepov in financiranju.

Zadnji osnutek Teritorialne agende 2030 najdete v priponki (v angleščini, original). V kolikor 
imate pripombe in predloge za dopolnitev dokumenta, nam jih po elektronski pošti posredujte 
do 12. maja 2020, na e-naslov tomaz.miklavcic1@gov.si.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Zala Jerman, višja svetovalka
Tomaž Miklavčič, sekretar Georgi BANGIEV 
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Priloga:
Osnutek Teritorialne agende 2030 (TA2030_Revision_200427-clean.docx)

Poslano po e-pošti:
- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si,
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si,
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si,
- Združenje regionalnih razvojnih agencij Slovenije, karmen.sonjak@rra-koroska.si, 

liljana.drevensek@rralur.si
- Inštitut za politike prostora, ipop@ipop.si,
- Urbanistični inštitut Republike Slovenije, info@uirs.si.
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