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Novo programsko obdobje – kohezijska 
politika EU: 

NOVO:  
 

OSREDOTOČENOST NA MESTA  
 

 Min 5% ESRR na nacionalni ravni za 
TRAJNOSTNI URBANI RAZVOJ 
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Integralni pristop 

 

1. Mehanizem celostnih teritorialnih naložb (CTN) 
 

2. Fokus: spodbujanje trajnostnega razvoja mest 

 

 

 

 

 

 

Novo programsko obdobje – OP ESRR 
TRAJNOSTNI URBANI RAZVOJ 
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Spodbujanje notranjega razvoja mest, tako da se 
podpirajo projekti, ki na povezan način rešujejo 
probleme in prispevajo k vsaj dvema tematskima 
ciljema (učinkovita raba virov - izboljšanje urbanega 
okolja, prehod na nizkoogljično gospodarstvo – 
energetska učinkovitost in trajnostna mobilnost, 
povečanje konkurenčnosti podjetij, spodbujanje 
nastajanja novih delovnih mest, spodbujanje 
socialne vključenosti,  …) 

 

Novo programsko obdobje – OP ESRR, 
TRAJNOSTNI URBANI RAZVOJ 

 



TRAJNOSTNI URBANI RAZVOJ  
CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE 
 

 

Fokus naložb:  

• učinkovita raba prostora v urbanih območjih (prednostna 
os 6) 

• razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti  

     zraka v urbanih območjih (prednostna os 4) 
 

• povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih 
(prednostna os 4) 

 



TRAJNOSTNI URBANI RAZVOJ 
CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE 
 

 

 

 7.7 % ESRR (107 mio EUR ESRR in 10 mio EUR KS) 

 11 mestnih občin 

 trajnostne urbane strategije  

 



 

 Inovativne urbane aktivnosti: instrument EK (300 mioEUR) 
/ mesta nad 50.000 prebivalcev 
 

 Program URBACT: instrument mest (94 mio EUR) 
 

 Mreža za urbani razvoj: instrument EK za izmenjavo 
izkušenj med mesti / člani 11 MO in člani Urbact 
partnerstev 

 

 

 

OSTALI INŠTRUMENTI URBANEGA 
RAZVOJA V OKVIRU KOHEZIJSKE POLITIKE 

 



Urbani razvoj v Sloveniji – kako naprej 

CILJI: 

 Oblikovanje in prepoznavanje vloge mest za razvoj regij in države 

 Povezovanje sektorskih politik in ciljev za doseganje večjega učinka za 

razvoj mest in posledično za razvoj regij in države 

 Povezovanje različnih deležnikov in različnih ravni (javno / zasebno, 

mesto / podeželje, mesto / država) 

 

KAJ ŽELIMO NAREDITI: 

 Razširiti ukrepe za spodbujanje urbanega razvoja 

 Nadaljevati in krepiti teritorialni dialog 

 Promovirati primere dobre prakse na področju urbanega razvoja 
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Hvala za pozornost! 

 
več info na:  

www.mop.gov.si/delovna področja/prostor/urbani razvoj 

 


