
 

Številka: 03200-19/2015-15 

Datum:  22. 1. 2016 

                                                                                                                      k dnevnemu redu 

Mestna občina Ljubljana                                                                          

Mestni svet 

 

Zadeva:  Predlog za umik 5. točke predlaganega dnevnega reda 13. seje Mestnega sveta   

              Mestne občine Ljubljana  

 

Skladno z določili 94. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ( Ur. list RS št. 

66/07 – uradno prečiščeno besedilo) predlagamo Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da ob 

obravnavi dnevnega reda 13. seje mestnega sveta sklicane za dne 25. 1. 2016 sprejme naslednji  

 

predlog sklepa:    

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog za umik 5. točke dnevnega reda z 

naslovom  »Predlog Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014-2020 (TUS-

StrMOL)« uvrščeni na 13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sklicane za dne 25. 1. 

2016.      

                   

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

Obrazložitev:  

Predlog Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana, kot je predlagan MS MOL v 

obravnavo in sprejem ne sledi smernicam za pripravo dokumenta.  

 

7. člen Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR) določa, da se trajnostni urbani 

razvoj izbranega urbanega območja lahko financira le na podlagi sprejete celovite strategije 

trajnostnega urbanega razvoja (v nadaljnjem besedilu: strategija). 

 

Projekti, ki jih za financiranje iz evropskih sredstev izbere urbano območje morajo izhajati iz 

strategije. Izkazovati morajo celovitost, kar pomeni, da morajo v strategiji identificirane probleme 

obravnavati na povezan način, to je, izvajati morajo cilje najmanj dveh prednostnih osi iz 

Operativnega programa kohezijske politike. Lahko se nanašajo na del mesta ali na celotno 

(mestno)urbano območje. 

 

Mestna občina Ljubljana, ki je pristojna za izbor projektov strategije trajnostne urbane politike, le te 

ni pripravila po metodi prednostnih osi in temu podredila analize, vizije in predvidene aktivnosti. 

Samo na tej osnovi bi lahko pripravila Nabor finančno ovrednotenih celostnih urbanih projektov, 

ki jih mesto (urbano območje) predlaga za sofinanciranje iz evropskih sredstev s prioriteto 

njihovega izvajanja.  
Predlog Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana ne izpolnjuje navedenih pogojev zato 

ne omogoča uspešne kandidature za sredstva EU sklada za regionalni razvoj. 

 

Navedeno zadostuje za umik 5. točke z 13. seje MS MOL in prestavitev Predloga Trajnostne urbane 

strategije Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (TUS-StrMOL) na kasnejši datum do katerega bodo 

odpravljene pomanjkljivosti pravne in strokovne narave. 

 

 

 

                                                                  Mirko Brnič Jager 

                                                                  vodja 


