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Obrazložitev: 
 
Eden izmed pogojev za črpanje sredstev iz naslova trajnostnega urbanega razvoja v okviru člena 7. 

Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj je, da ima izbrano urbano območje sprejeto celovito 

strategijo trajnostnega urbanega razvoja (v nadaljevanju TUS), iz katere izhajajo celostni ukrepi za 

spopadanje z razvojnimi izzivi urbanega območja.    

 

Namen priprave TUS je, da se podpira trajnostni urbani razvoj, ki določajo celostne ukrepe za 

spopadanje s gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi 

se srečujejo urbana območja in njihova povezanost s podeželskimi območji. TUS predstavljajo podlago 

za celovit pristop k načrtovanju in izvajanju naložb in naj se pripravljajo na podlagi obstoječih in novih 

razvojnih strategij, ukrepov in programov občine.   

 

Predvideno je, da MO na podlagi sprejetih TUS, ki določajo celostne ukrepe za spopadanje z razvojnimi 

izzivi urbanega območja, z namenom izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), v 

nadaljevanju pripravi izvedbeni načrt za izvajanje TUS v obdobju 2014 – 2020 vključno z 

zagotavljanjem različnih virov financiranja.  
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V okviru izvajanja kohezijske politike se bo trajnostni urbani razvoj izvajal z uporabo mehanizma CTN, 

ki bo podprt s sredstvi naslednjih prednostnih osi, ukrepov in specifičnih ciljev: 

Prednostna os: 

o Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;  

- Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih 

zemljišč (vključno z območji na katerih poteka preobrazba) zmanjšanje onesnaženosti zraka in 

spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa,  

- Specifični cilj:  Učinkovita raba prostora v urbanih območjih 

o Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja  

- Ukrep Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo  in uporabo 

obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami  in stanovanjskem 

sektorju 

- Specifični cilj: Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjskih 

o Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja  

- Ukrep: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 

vključno s spodbujanjem trajnostne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 

prilagoditvenimi ukrepi 

- Specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih (sistem P+R, 

ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP in ureditev parkirišč za kolesa). 

 

Vsebina TUS je glede na smernice MOP sestavljena iz: 

- Prikaz urbanega območja TUS  

- Analizo oz. opredelitev specifičnih družbenih, gospodarskih, okoljskih, in s tem povezanih 

prostorskih izzivov ter problemov posameznega mesta (urbanega območja), ki naj naslavljajo 

relevantne izzive kot so demografski, podnebni, energetski, dostopnost in trajnostna mobilnost, idr.  

- Opredelitev vizije in strateških ciljev razvoja mesta (urbanega območja), ki povezano obravnavajo 

gospodarske, okoljske, podnebne, demografske in socialne izzive in cilje, ki so ključnega pomena 

za trajnostni razvoj mest in ki so identificirani v analizah. 

- Aktivnosti za reševanje opredeljenih izzivov in doseganje opredeljenih ciljev. 

- Prikaz prednostnih usmeritev z naborom ukrepov in programov. 

- Vključevanje javnosti. 

- Medsebojna povezanost ukrepov za trajnostni urbani razvoj. 

- Opredelitev kazalnikov  za izvajanje TUS najmanj skladno s kazalniki iz izbranih prednostnih 

naložb Operativnega programa.  

 

Rok za oddajo dokumenta TUS na MOP je 2.11.2015.  

 

 

 


