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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list  RS, št. 13/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne  ______________  sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 

 
 

1.  
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z »Analizo gospodarskega stanja v 
Mestni občini Nova Gorica  in s  programi   za spodbujanje gospodarskega razvoja občine«.  
 
 

2.  
 
Ta sklep prične veljati takoj.  
 
 
 
 
Številka: 301-1/2012-1 
Nova Gorica,       
                                                                                               
  
 
 

Matej Arčon  
ŢUPAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Številka: 301-1/2012-1 
Nova Gorica, 15. februarja 2012 
 

O B R A Z L O Ţ I T E V 
 
Oddelek za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica je skupaj z Univerzo v Novi Gorici, 
zavodom COBIK, Območno obrtno podjetniško zbornico Nova Gorica, Območno 
gospodarsko zbornico za severno Primorsko, Primorskim tehnološkim parkom in Regijsko 
razvojno agencijo za severno Primorsko   pripravil kratko analizo gospodarskega stanja v 
Mestni občini Nova Gorica primerjalno s stanjem v Goriški statistični regiji in Sloveniji ter  
povzetek  programov namenjenih spodbujanju gospodarskega razvoja občine  
proračunskem obdobju 2012-2013.  
Namen priloţenega gradiva je  podrobneje seznaniti Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica s trenutnim gospodarskim stanjem v Mestni občini Nova Gorica in s programi, ki 
so namenjeni spodbujanju gospodarskega razvoja občine. 
 
Ključne ugotovitve analize podatkov o gospodarskem stanju v Mestni občini Nova 
Gorica: 
 

 Demografska struktura;  
za Mestno občino Nova Gorica je značilna nadpovprečna gostota 
poselitve(114,67% prebivalcev/km2), kar pa ne velja za celotno Goriško statistično 
regijo, ki je zelo redko naseljena(51,25 prebivalcev/km2. 

Prebivalstvo po starostnih strukturah; 
Največji deleţ prebivalstva starega nad 64 let ima  Mestna občina Nova Gorica, 
sledi pa ji regija. Največji odstotek mladih pa ima Slovenija. Mestna občina Nova 
Gorica ima v primerjavi z Goriško regijo in Slovenijo tudi najvišji indeks staranja 
prebivalstva, 

 Brezposelnost in zaposlenost; 
Najvišjo stopnjo brezposelnosti po stanju iz oktobra 2011 beleţijo v občini 
Ajdovščina, najniţjo pa v občini Cerkno. Mestna občina Nova Gorica je z 10,8% 
stopnjo brezposelnosti na četrtem mestu v Goriški statistični regiji. Stopnja 
registrirane brezposelnosti je konec oktobra 2011 v Mestni občini Nova Gorica 
znašala 10,8% kar je sicer malenkost več kot v celotni Goriški regiji (10,1%) in za 
dobro odstotno točko manj kot pa na ravni drţave(11,9%).  

 Gospodarska struktura; 
V poslovnem letu 2009 je bilo v Mestni občini Nova Gorica registriranih 986 
gospodarskih druţb. V letu 2010 se je to število povečalo za 11. Število 
zaposlenih pa se je zmanjšalo za 448 oziroma za nekaj več kot 5%.  
V letu 2010 je bilo v Mestni občini Nova Gorica registriranih 1.524 samostojnih 
podjetnikov. V primerjavi z letom 2009 se je število samostojnih podjetnikov 
zmanjšalo za 53, kar je za nekaj več kot 3%. Število zaposlenih  se je zmanjšalo 
skoraj za 16%.  

 Gospodarska moč: 
Povprečna neto plača je v Mestni občini Nova Gorica še vedno  višja kot na 
območju regije in drţave. in sicer za 4% višje kot v celotni drţavi in za 7% višje kot 
v regiji . 
Podjetja V Mestni občini Nova Gorica so v letu  so v letu 2010 poslovala bistveno 
bolje kot v letu 2009.  

 Izvoz: 



 

Gospodarske druţbe v Mestni občini Nova Gorica ustvarijo za petino izvoza 
celotne regije. Največ prihodkov gospodarske druţbe v regiji ustvarijo na območju 
EU. V letu 2011 tako občina kot regija beleţijo najhitrejšo rast izvoza.  
 

Kratek povzetek programov za spodbujanje gospodarskega razvoja občine: 

 

 Brezobrestna posojila Sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške; v letošnjem 
letu je za vseh šest občin ustanoviteljic Sklada na voljo 2 milijona EUR za ugodna 
brezobrestna dolgoročna investicijska posojila. 

 Finančne spodbude za razvoj podjetništva v občini; 260.00 EUR nepovratnih 
sredstev v letošnjem letu namenjamo  za nabavo opreme v podjetjih, za udeleţbo 
podjetij  na sejmih doma in v tujini, za zagon novih podjetij –članov Primorskega 
tehnološkega Parka ter za zaposlovanje teţje zaposljivih oseb.   

 Program javnih del; 120.00 EUR za zaposlovanje preko javnih del v sodelovanju z 
Območno sluţbo Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica. Deleţ sofinanciranja 
posameznega javnega dela je 35% s strani občine, ostalo financira Zavod za 
zaposlovanje. 

 Mednarodno gospodarsko sodelovanje; 25.000 EUR v letošnjem letu namenjamo 
za organizacijo poslovnih in investicijskih konferenc, za obiske naših podjetij v 
tujini in za organizacijo dogodkov ob obiskih veleposlanikov in tujih gospodarskih 
delegacij. 

 Projekti za gospodarski razvoj ; v gradivu so podrobneje predstavljeni trije projekti,  
ki nastajajo v sodelovanju z zavodom COBIK in Univerzo v Novi Gorici in za 
katere bo občina namenila 165.000 EUR. Za projekt Raziskovalne postaje pa je 
potrebno pridobiti sredstva na razpisu. Vsi projekti so namenjeni ustvarjanju novih 
delovnih mest v dejavnostih, ki so za občino, regijo in tudi drţavo še posebej 
perspektivna.  

 Programi podpornih institucij;  dobrih 150.000 EUR je v letošnjem letu namenjenih 
za podporo in realizacijo programov Regijske razvojne agencije za severno 
Primorsko, Primorskega tehnološkega parka in Območne obrtno podjetniške 
zbornice Nova Gorica. 

 
 
Pregled poslovnih con 
 

Gradivu smo priloţili tudi podroben tabelarni pregled obstoječih in načrtovanih poslovnih 
con v občini. V tabeli so navedene vse razpoloţljive poslovne cone v občini in tudi podatki 
glede velikosti površine v posamezni coni (zasedene površine, proste površine), stopnje 
komunalne opremljenosti in usklajenosti s prostorskimi akti občine. Tabelo bom še 
dopolnili s podatki glede lastništva parcel v posamezni poslovni coni in s podatki o cenah 
še prostih zemljišč in stroškov komunalne opreme.  
Zbrana baza podatkov o posameznih poslovnih conah v občini nam bo sluţila tudi kot 
podlaga za objavo javnega povabila za odkup zemljišč za potrebe ureditve poslovnih con 
v občini. 

                                  
                                                                                                  Matej Arčon 
                                                                                                     ŢUPAN 
Pripravili:                                            
Tatjana Gregorčič s sodelavci      
Načelnica Oddelka za gospodarstvo 
 
Niko Jurca s sodelavci 
Načelnik oddelka za okolje in prostor 
 



 

      Franc Rojc                                                                                                                                                                           
      Predsednik Območna obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica 

 
      Črtomir Špacapan 
      Direktor  Regijske razvojne agencije za severno Primorsko,d.o.o. 
  
      Rebeka Koncilja 
      Direktorica  zavoda COBIK 
 
      Stojan Ščuka 
      Direktor Primorskega tehnološkega parka, d.o.o. 
 
      Prof. dr. Gvido Bratina 
      Prorektor Univerze v Novi Gorici 
 
      Mirjam Boţič 
      Direktorica Območne gospodarske zbornice za severno Primorsko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. ANALIZA GOSPODARSKEGA STANJA V MESTNI OBČINI 
NOVA GORICA 

 
 
1. DEMOGRAFSKA STRUKTURA 
 
 
Tabela 1:  Število prebivalcev, površina in gostota poselitve – Slovenija, Goriška regija in 

Mestna občina Nova Gorica, 1. julij 2011  
 

  
Prebivalci Deleţ  % Površina (km²) Deleţ % 

Gostota 
št.preb./km2  

SLOVENIJA 2.052.496 100 20.273 100 101,24 

GORIŠKA 
REGIJA 

119.163 5,81 2.325 11,47 51,25 

MONG 31.992 1,56 279 1,38 114,67 

 

vir :  Statistični urad RS, podatkovna baza SI-Stat in Geodetska uprava RS, Register     
         prostorskih enot 
 
Goriška regija spada po velikosti med večje slovenske regije. V regijo je vključenih 13 
občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, 
Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Tolmin Vipava. Največja med njimi 
je Mestna občina Nova Gorica, ki obsega 12,0% celotne površine regije. Za Mestno 
občino je značilna tudi nadpovprečna gostota poselitve (114,67 prebivalcev/km2), kar pa 
ne velja za celotno regijo, ki je zelo redko naseljena (51,25 prebivalcev /km2). Na 
območju regije ţivi le 5,8 slovenskega prebivalstva. 
 
 

2.  PREBIVALSTVO PO STAROSTNIH STRUKTURAH, STAROSTI, SPOLU   
       
 
Tabela 2:  Prebivalstvo po starostnih skupinah, spolu, indeks staranja, julij 2011  
 

 
STAROSTNE SKUPINE   

  

  
0 – 14 15 - 64 65 in več let SKUPAJ POVPREČNA 

STAROST 
INDEKS 

STARANJA 

SLOVENIJA 292.148     1.419.156     341.192     2.052.496     41,8     116,8     

GORIŠKA 
REGIJA 

16.525     81.263     21.375     119.163     43,1     129,3     

MONG 4.313     21.822     5.857     31.992     43,5     135,8     

vir: SI-STAT, Statistični urad RS 
 
V skupni strukturi ima največji deleţ prebivalstva starega nad 64 let Mestna občina Nova 
Gorica, sledi pa ji regija. Največji odstotek mladih pa ima Slovenija. Povprečna starost se 
v Goriški regiji in Mestni občini nova Gorica giblje okrog 43 let, medtem ko je povprečna 
starost v Sloveniji niţja za nekaj več kot 1 leto. Najvišji indeks staranja ima Mestna 
občina Nova Gorica. Podatki po stanju  v juliju 2011. 
 



 

3. BREZPOSELNOST IN ZAPOSLENOST 

 
Tabele 3 - 5: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnje 

registrirane brezposelnosti (Slovenija, Goriška statistična regija in Mestna 
občina Nova Gorica) 

 

SLOVENIJA: 
 

 
Delovno 
aktivno 

prebivalstvo (1) 

Registrirane 
brezposelne osebe 

(2) 

Aktivno 
prebivalstvo 

(1+2 ) = 3 

Stopnja 
registrirane 

brezposelnosti % 
(2/3) 

NOVEMBER 2010 833.406 103.831 937.237 11,1 

DECEMBER 2010 818.975 110.021 928.996 11,8 

JANUAR 2011 820.866 115.132 935.998 12,3 

FEBRUAR 2011 821.669 115.608 937.277 12,3 

MAREC 2011 823.104 113.948 937.052 12,2 

APRIL 2011 826.880 111.561 938.441 11,9 

MAJ 2011 829.034 108.634 937.668 11,6 

JUNIJ 2011 829.210 107.081 936.291 11,4 

JULIJ 2011 824.162 107.562 931.724 11,5 

AVGUST 2011 823.037 106.996 930.033 11,5 

SEPTEMBER 2011 824.491 107.049 931.540 11,5 

OKTOBER 2011 824.417 110.905 935.322 11,9 

vir: SI-STAT, Statistični urad RS 
 
 

GORIŠKA STATISTIČNA REGIJA: 
 

 
Delovno 
aktivno 

prebivalstvo (1) 

Registrirane 
brezposelne osebe 

(2) 

Aktivno 
prebivalstvo 

(1+2 ) = 3 

Stopnja 
registrirane 

brezposelnosti % 
(2/3) 

NOVEMBER 2010 48.270 4.834 53.104 9,1 

DECEMBER 2010 47.442 5.142 52.584 9,8 

JANUAR 2011 47.525 5.293 52.818 10,0 

FEBRUAR 2011 47.559 5.327 52.886 10,1 

MAREC 2011 47.492 5.318 52.810 10,1 

APRIL 2011 47.581 5.222 52.803 9,9 

MAJ 2011 47.677 5.131 52.808 9,7 

JUNIJ 2011 47.610 5.117 52.727 9,7 

JULIJ 2011 47.246 5.145 52.391 9,8 

AVGUST 2011 47.094 5.122 52.216 9,8 

SEPTEMBER 2011 47.116 5.136 52.252 9,8 

OKTOBER 2011 47.060 5.284 52.344 10,1 

vir: SI-STAT, Statistični urad RS 



 

 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA: 
 

 
Delovno aktivno 
prebivalstvo (1) 

Registrirane 
brezposelne osebe 

(2) 

Aktivno 
prebivalstvo 

(1+2 ) = 3 

Stopnja 
registrirane 

brezposelnosti 
% (2/3) 

NOVEMBER 2010 13.149 1.318 14.467 9,1 

DECEMBER 2010 12.892 1.402 14.294 9,8 

JANUAR 2011 12.831 1.456 14.287 10,2 

FEBRUAR 2011 12.821 1.456 14.277 10,2 

MAREC 2011 12.800 1.461 14.261 10,2 

APRIL 2011 12.769 1.463 14.232 10,3 

MAJ 2011 12.800 1.462 14.262 10,3 

JUNIJ 2011 12.785 1.469 14.254 10,3 

JULIJ 2011 12.666 1.477 14.143 10,4 

AVGUST 2011 12.645 1.473 14.118 10,4 

SEPTEMBER 2011 12.621 1.485 14.106 10,5 

OKTOBER 2011 12.593 1.520 14.113 10,8 

Vir: SI-STAT, Statistični urad RS 
 
 
Graf 1: Število registriranih brezposelnih oseb (Slovenija, Goriška regija in Mestna občina   

Nova Gorica) 
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MESTNA OBČINA NOVA GORICA: GORIŠKA STATISTIČNA REGIJA: SLOVENIJA:
 

Vir: SI-STAT, Statistični urad RS 
 
V zadnjem letu se je registrirana brezposelnost močno povzpela v Mestni občini Nova 
Gorica in sicer za 1,7 odstotne točke. Medtem ko se registrirana brezposelnost Goriški 
regiji giblje okrog 10 odstotkov. Še vedno pa sta obe navedeni stopnji za več kot odstotno 
točko niţji od stopnje na območju celotne drţave. Število brezposelnih se je v Mestni 
občini Nova Gorica od novembra 2010 do oktobra 2011 povečalo za 202 osebi oziroma 
za 15,3%. 
 
Zadnji podatki za mesec december 2011 Območne sluţbe Nova Gorica Zavoda za 
zaposlovanje kaţejo, da je bilo na območju Goriške statistične regije v evidenco 
brezposelnih oseb prijavljenih 5.318 oseb. V Mestni občini Nova Gorica pa 1.514 



 

brezposelnih oseb. Mesec pred tem je bilo v na območju Goriške statistične regije 
prijavljenih 5.320, v Mestni občini Nova Gorica pa 1.526 oseb. 
 
V primerjavi z decembrom 2010 se je brezposelnost v Mestni občini Nova Gorica 
povečala za povečala za 8%, V Goriški regiji pa se je v enakem obdobju povečala za 
3,4%. 
 
 
Tabela št. 6: Število brezposelnih oseb po občinah Goriške statistične regije 

 

 
OBČINA / LETO 

pov. pov. pov. pov. pov. pov. DEC. 
 

2011 

IND 

dec.11/ 

dec.10 

Stop.reg 

. brezp. 

okt.11 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

AJDOVŠČINA 
 

577 
 

509  423  624 
 

807 
 

1021 
 

1062 
 

109,8 
 

12,5% 
 

BOVEC 
 

125 
 

100  87  134 
 

150 
 

127 
 

108 
 

71,5 
 

7,7% 
 

BRDA 
 

126 
 

92  77  127 
 

157 
 

186 
 

193 
 

109,0 
 

8,5% 
 

CERKNO 
 

37 
 

31  38  89 
 

103 
 

114 
 

102 
 

97,1 
 

4,9% 
 

IDRIJA 
 

105 
 

81  123  248 
 

304 
 

350 
 

324 
 

86,4 
 

6,4% 
 

KANAL 
 

143 
 

100  85  184 
 

232 
 

269 
 

284 
 

108,8 
 

11,4% 
 

KOBARID 
 

170 
 

131  108  158 
 

166 
 

147 
 

153 
 

86,0 
 

8,4% 

MIREN- 

KOSTANJEVICA 

 

123 
 

116  101  175 
 

186 
 

215 
 

232 
 

110,5 
 

10,5% 
 

NOVA GORICA 
 

1.062 
 

703  611  1035 
 

1231 
 

1480 
 

1514 
 

108,0 
 

10,8% 

RENČE- 

VOGRSKO 
 

 

100  80  137 
 

169 
 

200 
 

212 
 

105,5 
 

10,6% 

ŠEMPETER- 

VRTOJBA 

 

172 
 

155  136  190 
 

248 
 

299 
 

299 
 

103,5 
 

10,7% 
 

TOLMIN 
 

462 
 

371  337  556 
 

556 
 

544 
 

526 
 

92,3 
 

10,3% 
 

VIPAVA 
 

146 
 

123  115  165 
 

220 
 

277 
 

309 
 

120,7 
 

12,0% 

GORIŠKA 

REGIJA 

 

3248 
 

2612  2322  3821 
 

4528 
 

5228 
 

5318 
 

103,4 
 

10,1% 

Vir za stopnjo registrirane brezposelnosti je SURS 

 
 
 
Najvišjo stopnjo brezposelnosti po stanju iz oktobra 2011 je v občini Ajdovščina, najniţja 
pa v občini Cerkno. Mestna občina Nova Gorica je z 10,8% na četrtem mestu v regiji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. GOSPODARSKA STRUKTURA 
 
 
Ocena obstoječe gospodarske strukture Mestne občine je pripravljena na osnovi analize 
poslovanja gospodarskih druţb v Mestni občini Nova Gorica v letih 2009 in 2010. 
 
 
Tabeli 7 in 8: Razvrstitev druţb po velikosti, primerjava leto 2009 in 2010 (Mestna občina      

                       Nova Gorica, Goriška statistična  regija, Slovenija) 
 

DRUŢBE PO 
VELIKOSTI 

LETO 
ŠTEVILO 
DRUŢB 

Veriţni indeks 
ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH 
Veriţni indeks 

MIKRO 
2009 875  1.476      

2010 891 101,83 1.402     94,99 

MAJHNE 
2009 88  1.924      

2010 83 94,32 1.790     93,04 

SREDNJE 
2009 20  2.107      

2010 20 100 1.975     93,74 

VELIKE 
2009 3  2.402      

2010 3 100 2.294     95,50 

SKUPAJ 
2009 986  7.909      

2010 997 101,12 7.461 94,34 

Vir: AJPES 

 
 

 LETO ŠTEVILO DRUŢB Veriţni indeks 
ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH 
Veriţni indeks 

SLOVENIJA 
2009 53.897  479.894  

2010 55.734 101,83 462.643 96,40 

GORIŠKA 
REGIJA 

2009 2.661  25.560  

2010 2.721 102,25 24.515 95,91 

Vir: AJPES 

 
 
V poslovnem letu 2009 je bilo v Mestni občini Nova Gorica registriranih 986 gospodarskih 
druţb. V letu 2010 se je to število povečalo za 11. Število zaposlenih pa se je zmanjšalo 
za 448 oziroma za nekaj več kot 5%.  
V letu 2009 je bilo 37% vseh druţb v Goriški statistični regiji registriranih v Mestni občini 
Nova Gorica. V letu 2010 pa se je to število zmanjšalo za 0,4 odstotne točke. Na območju 
celotne Goriške regije se je število zaposlenih zmanjšalo za 1.045 oseb.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. GOSPODARSKA MOČ 
 

 
 
Tabela 9: Neto dodana vrednost in neto dobiček oziroma izguba gospodarskih 

druţb,primerjava leto 2009, 2010 (Mestna občina Nova Gorica, Goriška 
regija in Slovenija) 

 
 NETO DODANA VREDNOST V EUR NETO DOBIČEK/IZGUBA V EUR 

 2009 2010 2009 2010 

SLOVENIJA 16.396.799.000 16.675.270.000 549.426.000 256.497.000 

GORIŠKA 
REGIJA 

809.437.000 853.409.000 -22.724.000 48.420.000 

MONG 287.729.598 297.229.514 -21.915.054 5.208.825 

Vir: AJPES 

 
Iz tabele je razvidno, da so podjetja v letu 2009 poslovala bistveno slabše, tako v 
Sloveniji, Goriški regiji in Mestni občini Nova Gorica v primerjavi z letom 2010. Še najbolj 
je to vidno v Mestni občini Nova Gorica in v Goriški regiji, saj so podjetja tako v občini kot 
v celotni regiji v letu pridelala neto čisto izgubo. V Goriški regiji so v letu 2009 največjo 
neto izgubo ustvarile druţbe v občinah Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba in Ajdovščina. V 
letu 2010 pa največ neto čistega dobička ustvaril gospodarske druţbe v občinah Idrija in. 
Tolmin. 
 
 
Tabela 10: Bruto in neto plača v septembru in oktobru 2011 (Mestna občina Nova    

Gorica, Goriška regija in Slovenija) 
 
 BRUTO PLAČA V EUR NETO PLAČA V EUR 

 SEPTEMBER 
2011 

OKTOBER 2011 
SEPTEMBER 

2011 
OKTOBER 

2011 

SLOVENIJA 1.506,87 1.510,44 978,20 979,53 

GORIŠKA 
REGIJA 

1.449,94 1.443,12 956,95 950,69 

MONG 1.562,94 1.577,32 1.017,66 1.022,99 

Vir: SI-STAT, Statistični urad RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Graf 2: Neto plače v septembru in oktobru 2011 
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Vir: SI-STAT, Statistični urad RS 
 
Iz tabele in grafa je razvidno, da so plače še vedno višje v Mestni občini Nova Gorica kot 
na območju regije in drţave. Podrobnejša primerjava pokaţe, da so bile oktobra 2011 
neto plače v Mestni občini Nova Gorica za okrog 4% višje kot v celotni drţavi in za nekaj 
več kot 7% višje kot v Goriški statistični regiji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH DRUŢB 
 

 
Tabela 11: Število poslovnih subjektov v Mestni občini Nova Gorica po področjih    

                   Dejavnosti, SKD 2008     

 
Področje dejavnosti SKD 2008 Število poslovnih 

subjektov 
Deleţ po 
dejavnosti % 

Skupaj 3.507 
                       
100,00      

A  Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, 
ribištvo 25                           0,71      

B  Rudarstvo 2                           0,06      

C  Predelovalne dejavnosti 284                           8,10      

D  Oskrba z električno energijo, 
plinom in paro 12                           0,34      

E  Oskrba z vodo; ravnanje z 
odplakami in odpadki; saniranje 
okolja 3                           0,09      

F  Gradbeništvo 460                         13,12      

G  Trgovina; vzdrţevanje in 
popravila motornih vozil 568                         16,20      

H  Promet in skladiščenje 142                           4,05      

I  Gostinstvo 157                           4,48      

J  Informacijske in 
komunikacijske dejavnosti 85                           2,42      

K  Finančne in zavarovalniške 
dejavnosti 45                           1,28      

L  Poslovanje z nepremičninami 49                           1,40      

M  Strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti 553                         15,77      

N  Druge raznovrstne poslovne 
dejavnosti 108                           3,08      

O  Dejavnost javne uprave in 
obrambe; dejavnost obvezne 
socialne varnosti 32                           0,91      

P  Izobraţevanje 72                           2,05      

Q  Zdravstvo in socialno varstvo 99                           2,82      

R  Kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti 279                           7,96      

S  Druge dejavnosti 531                         15,14      

T  Dejavnost gospodinjstev z 
zaposlenim hišnim osebjem; 
proizvodnja za lastno rabo -                              -        

U  Dejavnost eksteritorialnih 
organizacij in teles 1                           0,03      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Graf 3: Število poslovnih subjektov v Mestni občini Nova Gorica po področjih dejavnosti 

SKD 2008 
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7. POSLOVANJE SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
 
 
Tabeli 12 in 13:  Razvrstitev samostojnih podjetnikov po velikosti, primerjava leto 2009, 

2010 (Mestna občina Nova Gorica, Goriška regija in Slovenija) 
 

SAMOSTOJNI PODJETNIKI 
PO VELIKOSTI 

LETO 
ŠTEVILO 

SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV 

Veriţni indeks ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

MIKRO 
2009 1.563  731     

2010 1.513 96,80 640     

MAJHNE 
2009 14  228     

2010 11 78,57 167     

SKUPAJ 
2009 1.577  959     

2010 1.524 96,64 807 

Vir: AJPES 
 

 LETO 
ŠTEVILO 

SAMOSTOJNIH 
PODJETNIKOV 

Veriţni indeks ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

SLOVENIJA 
2009 69.982  57.504 

2010 71.231 101,78 50.336 

GORIŠKA REGIJA 
2009 5.279  3.022 

2010 5.230 99,07 2.593 

Vir: AJPES 
 
V letu 2010 se je število samostojnih podjetnikov zmanjšalo za 53, kar je za nekaj več kot 
3%. Število zaposlenih pa se je zmanjšalo skoraj za 16%.  
V poslovnem letu 2009 je bilo v Mestni občini Nova Gorica prijavljenih 29.8% vseh 
gospodarskih druţb Goriške statistične regije. V letu 2010 pa se je ta odstotek zmanjšal 
za o,7 odstotne točke. V Goriški statistični regiji se je število zaposlenih pri samostojnih 
podjetnikih v letu 2010 zmanjšalo za nekaj več kot 14% v primerjavi z letom 2009. 
 
Izvoz samostojnih podjetnikov v Mestni občini Nova Gorica je v letu 2010 znašal 
7.215.098 €. 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. PROGRAMI ZA SPODBUJANJE  GOSPODARSKEGA 
RAZVOJA OBČINE 

 
 
 
Gospodarski razvoj  v občin spodbujamo: 
 

 neposredno preko javnih razpisov v v obliki brezobrestnih posojil in finančnih 
spodbud (Javni sklad malega gospodarstva Goriške, finančne spodbude za razvoj 
podjetništva, javna dela),   

 

 posredno (mednarodno gospodarsko sodelovanje, projekti za gospodarski razvoj,    
sofinanciranje programov podpornih institucij ; Območne obrtno podjetniške 
zbornice Nova Gorica, Primorskega tehnološkega parka in Regijske razvojne 
agencije za severno Primorsko), 
 

 z urejanjem poslovnih con. 
 

 
 

1. JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE 
 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je ustanovljen kot javni finančni sklad, z 
namenom spodbujanja razvoja malega gospodarstva preko finančnih instrumentov. 
Njegovo delovanje kontinuirano poteka ţe od leta 1992, pokriva pa območje bivše 
občine Nova Gorica oz. danes območje Mestne občine Nova Gorica, Brda, Kanal, 
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. S tako dejavnostjo sklad 
ţeli podpreti finančne potrebe mikro in malih podjetij ter kmetov in tako izboljšati 
finančno ponudbo na območju občin ustanoviteljic sklada ter posledično vplivati na 
hitrejšo investicijsko dejavnost in odpiranje novih delovnih mest.  
 
Sklad je v obdobju od 1999 do vključno 2011 razpisal več kot 18 milj. EUR 
neposrednih  posojil in posojil z garancijo sklada. 

 
Tabela 14: Razpisana sredstva po letih 
Leto RAZPISANA SREDSTVA  V EUR 

1999    980.638 

2000 1.627.441 

2001 1.710.900 

2002/2003 2.086.463 

2004 2.378.568 

2005 1.335.336 

2006    834.585 

2007 1.200.000  

2008 1.250.000  

2009 1.600.000 

2010 1.500.000 

2011 1.700.000 

SKUPAJ 18.203.931 EUR 

 
 

Iz preglednice je razvidno, da je v letih 1999-2011 sklad prispeval znatna sredstva 
za financiranje gospodarstva. Občine ustanoviteljice sklada namreč s svojo 
večletno podporo, skladu omogočajo, da razpisuje posojila v višini, ki presega 
finančne moţnosti letnih proračunov občin ter tako pomaga k intenzivnejšemu 
razvoju malega gospodarstva na območju teh občin.                                                                                                                       



 

 
V vseh letih delovanja sklada so podjetniki lahko pridobili finančne vire pod 
bistveno boljšimi pogoji, kot so v tistem času veljali na trţišču. Glede na  pogoje 
drugih, podobnih »podpornih finančnih institucij za podjetništvo« v Sloveniji, pa 
celo pod najugodnejšimi. Posojila sklada se, od leta 2004 naprej, dodeljujejo kot 
brezobrestna posojila. Poleg tega sklad tudi ne zaračunava nobenih stroškov 
odobritve, vodenja in predčasnega odplačila posojila, ki sicer nastopajo kot 
spremljajoči, običajni stroški posojil, ki jih odobravajo banke. Podjetja imajo tudi 
moţnost, da koristijo moratorij oziroma odlog na odplačilo posojila, od enega do 
dveh let. To je posebej pomembno v prvih letih investicije, ko so podjetnikova 
sredstva v polni meri angaţirana v investiciji in finančnih sredstev navadno 
primanjkuje. Zagotavljanje stabilne finančne konstrukcije pa je predpogoj, da se 
investicija čim hitreje ter uspešno zaključi. Doba odplačila za posojila sklada je od 
6 do 10 let.  

 
V letu 2012 načrtuje Sklad objavo novih razpisov v skupni višini  2 milijona 
EUR.  

 
 

2. FINANČNE SPODBUDE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA 
 

V Mestni občini Nova Gorica ţe osmo leto dodeljujemo finančne spodbude v obliki 
nepovratnih sredstev mikro, malim in srednjim podjetjem, ki poslujejo oziroma 
investirajo na območju Mestne občine Nova Gorica. V skladu s sprejetim Odlokom 
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova 
Gorica se spodbude dodeljujejo preko javnih razpisov za projekte in aktivnosti v 
okviru naslednjih ukrepov: 
  

 spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in 
razvoj 

 spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij 

 spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev 

 spodbujanje prijav podjetij na mednarodne razpise 

 spodbujanje povezovanja podjetij 

 spodbujanje projektov inovacij  
 
Namen finančnih spodbud je omogočiti podjetnikom in obrtnikom nakup opreme 
za proizvodnjo ali izvajanje storitev, ki jo potrebujejo za zagon poslovanja oziroma 
za razvoj novih proizvodov ali storitev. Nadalje s finančnimi spodbudami 
spodbujamo tudi tiste projekte in aktivnosti podjetnikov za katere ni na voljo drugih 
virov financiranja. (promocijske aktivnosti podjetij, projekte inovacij manjših 
vrednosti, stroški priprave prijavne dokumentacije za prijave na mednarodne 
razpise..). 
 
Mestna občina Nova Gorica je v obdobju od leta 2005 – 2011 dodelila 
1.416.861 EUR nepovratnih sredstev kot pomoč podjetnikom, ki imajo sedeţ 
dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica ali investirajo na območje Mestne 
občine Nova Gorica 

 

 

 
Tabela 15: Višina dodeljenih sredstev po letih in namenu  

 



 

 Leto 

nova delovna 
mesta in 
samozaposlitve 

promocijske 
aktivnosti 

začetne 
investicije in 
investicije v 
razširjanje 
dejavnosti in 
razvoj 

projekti 
inovacij 

povezovanje 
podjetij, prijave 
na mednarodne 
razpise ter 
posebno 
usposabljanje 
zaposlenih  

 Znesek v 
EUR 

2005 35.989 0 73.214 12.531 9.819 131.553 

2006 45.567 0 119.124 24.474 5.362 194.527 

2007 86.200 0 211.221 35.119 0 332.540 

2008 0 22.672 131.005 12.322 0 165.999 

2009 0 105.236 0 13.701 0 118.937 

2010 0 15.813 184.883 54.437 0 255.133 

2011 3.500 45.107 153.513 16.052 0 218.172 

SKUPAJ 171.256 188.828 872.960 168.636 15.181 1.416.861 

   
V tem obdobju je bilo preko javnih razpisov realiziranih: 
 

 63 novih delovnih mest (novih zaposlitev teţje zaposljivih oseb in 
pripravnikov ter samozaposlitev) 

 186 realiziranih začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in 
razvoj  

 72 promocijskih aktivnosti podjetij (udeleţba na sejmih in razstavah doma 
in v tujini) 

 39 projektov inovacij (izdelava prototipov, zaščita patentov in raziskovalni 
projekti v podjetjih)   

  
Tudi v letu 2012 predvidevamo objavo štirih javnih razpisov in sicer: 

 Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij, 

 Javnega razpisa za spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, 

 Javnega razpisa za subvencioniranje novih delovnih mest in 

 Javni razpis za spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko 
usmerjenih podjetij. 

 
Za ta namen je v letu 2012 predvidenih 260.000 EUR. 

 
 

3. PROGRAM JAVNIH DEL 

 
Program javnih del sicer ni neposredna pomoč gospodarstvu vendar pa 
predstavlja pomoč pri zaposlovanju teţje zaposljivih oseb kot so invalidi in starejše 
osebe, ki praktično nimajo moţnosti za redno zaposlitev. Na vsakoletni razpis 
Ministrstva za delo in druţino se ţe vsa leta prijavljajo društva paraplegikov, 
invalidov, gluhih in naglušnih, Zveza prijateljev mladine, oba domova 
upokojencev, Ozara in ŠENT, Center za socialno delo, Center za pomoč na domu 
in Varstveno delovni center ter javni zavodi, ki delajo z mladostniki. 
V tabeli je prikazan letni prispevek MONG za ta program, število vključenih 
brezposelnih občanov MONG ter število oseb po izobrazbeni stopnji.  
Pri vključitvi v program imajo prednost teţje zaposljive osebe kot so invalidi in 
starejše dolgotrajno brezposelne osebe ( ţenske nad 53 in moški nad 55 let).  



 

Skok povečanja proračunskih sredstev z letom 2007 izhaja iz povišanja plač 
javnih delavcev v tem letu (ki so kljub temu še vedno nizke), s tem letom pokrivajo 
občine tudi regres za letni dopust, na povečanje pa vpliva tudi povečanje 
zaposlenih s VII. stopnjo izobrazbe.  
 

 
Tabela 16: Sredstva po letih in zaposleni po stopnji izobrazbe  

 
Leto Sredstva (EUR) Število oseb Št. oseb po izobrazbeni stopnji 

2005         42.199         16 4 osebe  -  VII. stopnja 
4  osebe  - VI. stopnja 
6  oseb    - V. stopnja 
1  oseba  -  IV. stopnja 
1 oseba   -  I. stopnja 

2006         50.279         18  4 osebe   -   VII. stopnja 
4 osebe   -   VI. stopnja 
7 oseb     -   V. stopnja 
2 osebi    -    IV. stopnja 
1 oseba    -   I. stopnja 

2007       104.289         20 6 oseb     -   VII. stopnja 
3 osebe    -   VI. stopnja 
7 oseb      -   V. stopnja 
1 oseba     -   IV. stopnja 
2 osebi      -   III. stopnja 
1 oseba     -   I. stopnja 

2008       116.768         22 9 oseb      -   VII. stopnja 
3 osebe    -    VI. stopnja 
7 oseb      -    V. stopnja 
1 oseba    -     IV. stopnja 
2 osebi     -     I.  stopnja 

2009      104.000 
      

        20 8 oseb      -     VII. stopnja 
2 osebi     -     VI. stopnja 
7 oseb      -      V. stopnja 
2 osebi     -      IV. stopnja 
1 oseba     -     I. stopnja 

2010 125.000 31 14 oseb – VII. stopnja 
2 osebi – VI. stopnja 
13 oseb – V. stopnja 
1 oseba – IV. Stopnja 
1 oseba – I. stopnja 

2011 145.000 25 8 oseb – VII stopnja 
2 osebi – VI. stopnja 
11 oseb – V. stopnja 
2 osebi – IV. Stopnja 
2 osebi – II. Stopnja 

SKUPAJ 687.535 152  

 
V letu 2009 je znašalo sofinanciranje občine 40%, Zavoda za zaposlovanje pa 
60% plače. Ker je imel Zavod za zaposlovanje v letu 2010 malo sredstev na 
razpolago za ta namen, so imele občine moţnost 100% financiranja plače, za tiste 
upravičence, ki na Zavodu niso pridobili sredstev. Občina Nova Gorica je 
financirala dve taki zaposlitvi in sicer s V. in I. stopnjo izobrazbe.  
Iz istega razloga smo v letu 2011 100% financirali 7 takih zaposlitev in sicer tri 
zaposlitve s VII. stopnjo izobrazbe, eno zaposlitev s VI. stopnjo izobrazbe, dve 
zaposlitvi s V. stopnjo izobrazbe in eno zaposlitev s IV. Stopnjo izobrazbe.  
Ker v letu 2012 Zakon o urejanju trga dela, 100% financiranja občine ne dovoljuje 
več, poleg tega je sofinanciranje občine zniţano na 35%, je za ta namen v letu 
2012 predvidenih 120.000 EUR 
 

 
 



 

4. MEDNARODNO GOSPODARSKO SODELOVANJE  - OZS  
OBMOČNA  GOSPODARSKA ZBORNICA ZA SEVERNO 
PRIMORSKO 

 
 

Za nadaljnji razvoj goriškega gospodarstva je izvoz blaga in storitev ključnega 
pomena. Analize dogajanja v gospodarstvu v minulem letu kaţejo, da se moramo 
prav okrepljenim izvoznim aktivnostim zahvaliti, da je Slovenija dosegla skromno, 
a vendarle pomembno gospodarsko rast. Tako na slovenskem nivoju, kot na 
regijskem velja, da se z izvozom ustvari le ena tretjina celotnega prihodka. Največ 
izvoza je namenjenega Evropski uniji - 73 %, 14 % na trgih JV Evrope in le 3,5 % 
na trgih BRIC. Po našem mnenju in še mnogih drugih, bo prav morebitna nadaljna 
krepitev IZVOZA tudi v prihodnje pomemben dejavnik za pozitiven izkaz 
gospodarstva. 
 
Zakon o gospodarskih zbornicah narekuje tudi povečano pomoč, predvsem malim 
in srednje velikim podjetjem na področju internacionalizacije. 
 
Prav tako mora Mestna občina Nova Gorica, zlasti, zaradi njene lege in če hoče 
postati razpoznavna v širšem prostoru, nameniti več pozornosti in podpore pri 
vzpostavitvi tako imenovane " gospodarske diplomacije", oziroma pripeljati v ta 
prostor čim več poslovnih delegacij ter gospodarskih atašejev in seveda 
veleposlanikov, katerih vloga je pospeševanje gospodarskega sodelovanja. 
 
Internacionalizacija je tako za Mestno občino Nova Gorica, kot za regijo zelo 
pomembna prioriteta. 
 

 
Tabela 17: Izvoz gospodarskih druţb v Goriški statistični in Mestni občini Nova Gorica 

 

 IZVOZ V EUR  

LETO GORIŠKA REGIJA MONG DELEŢ MONG 

2006        996.555.930             171.560.779      17,22% 

2007     1.161.022.234             211.022.953      18,18% 

2008     1.239.882.891             241.564.583      19,48% 

2009        934.462.536             185.415.855      19,84% 

2010     1.127.429.849             201.591.210      17,88% 

Vir: AJPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Graf 4: Izvoz gospodarskih druţb v Goriški statistični in Mestni občini Nova Gorica 
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Vir: AJPES 
 

Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da so gospodarske druţbe v Mestni občini 
Nova Gorica v letih od 2006 do 2010, v izvoz Goriške statistične regije prispevale 
nekaj manj kot petino celotnega izvoza regije. V navedenih letih je opazno nihanje 
izvoza tako v regiji kot v občini. Največji je bil v letu 2008. Največ prihodkov od 
izvoza so gospodarske druţbe v Mestni občini Nova Gorica in v Goriški statistični 
regiji ustvarile na območju Evropske unije.  
V letu 2011 pa tako regija kot Mestna občina Nova Gorica beleţijo najhitrejšo rast 
izvoza  
 
V letu 2011 smo na Mestni občini Nova Gorica veliko pozornosti namenili 
vzpostavitvi tako imenovane gospodarske diplomacije. Vsak protokolarni obisk 
veleposlanikov in različnih tujih delegacij smo izkoristili za vzpostavljanje 
kontaktov z našimi izvoznimi podjetji na oţjem območju Goriške statistične regije. 
Na ta način ţelimo pomagati našim izvoznikom pri vstopanju na tuje trge in 
spodbujamo mednarodno sodelovanje naših podjetij s tujimi trgi.  
V lanskem letu smo tako v sodelovanju z Območno gospodarsko zbornico 
severne Primorske in  z agencijo JAPTI, organizirali poslovno konferenco z 
azerbajdţansko gospodarsko delegacijo in kitajsko gospodarsko delegacijo. 
Gostili smo tudi vse veleposlanike EU, makedonskega veleposlanika, 
indonezijskega, hrvaškega, turškega in tudi ruskega gospodarskega atašeja.  

      
Skupaj z Območno  gospodarsko zbornico severne Primorske smo pripravili tudi 
katalog izvoznikov z oţjega območja Goriške statistične regije, v katerem se 
predstavlja 22 izvoznikov in vseh šest občin Goriške statistične regije. Vsebina je 
pripravljena, katalog je v tisku. 
 

V letošnjem letu bomo v sodelovanju z Območno gospodarsko zbornico 

realizirali naslednje: 

  

      Poslovne konference : 

Poslovna konferenca podjetij  v Novi Gorici v okviru mreţe New Alpe Adria 

Chamber Network (GZS, OZS, gospodarske zbornice iz Celovca, Pulja, Reke, 

Vidma in Trsta) 

Panoge: turizem, pohištvo, kovinsko predelovalna industrija, prehrambena 

industrija 



 

Terminski okvir izvedbe: do konca junija 2012  

Drţave: Avstrija, Italija, Hrvaška in Slovenija 

 

Investicijske konference: 

V letošnjem letu smo si poleg organizacij srečanj in poslovnih konferenc zastavili 
tudi    cilj organizirati oziroma sodelovati pri organizaciji investicijske konference, ki 
bo namenjena predstavitvi moţnosti neposrednih tujih investicijskih vlaganj pri 
krepitvi na znanju temelječih dejavnosti  v naši regiji. Konferenco bomo 
predvidoma organizirali z zavodom COBIK in OZS –Območno gospodarsko 
zbornico severne Primorske. Na konferenco bomo povabili potencialne tuje 
vlagatelje in investicijske sklade. 
Panoge:       visoko tehnološka podjetja, Centri odličnosti, tehnološki parki… 
Terminski okvir izvedbe:   november 2012 
 

Vhodne gospodarske delegacije (obisk tujih podjetij v Novi Gorici) 

Organizacija obiska  makedonske  gospodarske delegacije ; delegacija 

namenjena podjetjem novogoriške regije  

Gospodarska zbornica Slovenije  zagotovi sodelovanje partnerske organizacije v 

Makedoniji  

Terminski okvir izvedbe: maj 2012 

Kraj: Nova Gorica 

 

Izhodne gospodarske delegacije(obisk naših podjetij v tujini) 

Organizacija izhodne gospodarske delegacije v Azerbajdţan ; delegacija 

namenjena podjetjem novogoriške regije, ki so sodelovali v katalogu in se 

udeleţile konference Azerbajdţanske delegacije pri nas (po analizi učinka obiska) 

JAPTI in AZPROMO iz Azberdajţana   zagotovita  sodelovanje podjetij iz  

Azerbajdţana, GZS Območna zbornica za severno Primorsko pa slovenski del 

Terminski okvir izvedbe: september 2012 

Kraj: Baku 

 

    Seminarji: 

Izvedba seminarja »Kako poslovati z …« v Novi Gorici( po vsej verjetnosti Iran) 

Pridobiti je potrebno interes podjetij iz regije in na podlagi tega določiti drţavo oz. 

regijo, ki bo na seminarju predstavljena 

Gospodarska zbornica Slovenije  zagotovi govorce na seminarju in poskrbi za 

moderiranje seminarja, podjetje kot primer dobre prakse 

Terminski okvir izvedbe: prva polovica leta 2012 

 

Obiski veleposlanikov in gospodarskih atašejev 
 
Obisk britanskega veleposlanika 
Termin izvedbe: maj  
Organizator: britanska zbornica v Sloveniji(Kobal), Mestna občina Nova Gorica v 
sodelovanju z Območno gospodarsko zbornico severne Primorske  

 
 
 
 
 



 

Obisk ruskega veleposlanika 
Termin izvedbe: po dogovoru 
Organizator: Veleposlaništvo Ruske federacije, Mestna občina Nova Gorica v 
sodelovanju z Območno gospodarsko zbornico severne Primorske in g. Bašinom 
 

Obisk srbskega veleposlanika 

Termin izvedbe: oktober 

      Organizator: veleposlaništvo Republike Srbije,  Mestna občina Nova Gorica v 
 

Za aktivnosti mednarodnega gospodarskega sodelovanja je namenjenih 
25.000 EUR 
 
 
 
 

5. PROJEKTI ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
 
 

a) Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno 

kontrolo  

 

COBIK  je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen konec leta 2009. Bil je eden izmed 8 

centrov odličnosti, ki so bili izbrani na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo. Trenutno se financira izključno iz javnih virov, ki jih 

Slovenija in Evropska unija namenjata za raziskave in razvoj. V štiriletnem 

obdobju (201-2013) ima zagotovljeno financiranje v višini 10 mio EUR. Deluje na 

raziskovalnih področjih bioanalitike, biosenzorike in napredne instrumentacije. 

 

Ustanovitelji COBIKa so 4 slovenske vrhunske znanstveno-raziskovalne ustanove, 

in sicer Ekonomska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko (obe Univerza v 

Ljubljani), Inštitut Joţef Stefan in Nacionalni inštitut za biologijo, ter 4 

slovenska visokotehnološka podjetja, vsa ţe uveljavljeni svetovni liderji v svojih 

trţnih nišah: BIA Separations, Cosylab, Instrumentation Technologies in 

Systec (dve goriški, eno ajdovsko, eno ljubljansko podjetje). 

 

Danes ima zaposlenih 83 raziskovalcev, ki delajo v šestih laboratorijih na 12 

lokacijah med Ljubljano in Solkanom. V Solkanu ima COBIK 2 laboratorija, in 

sicer Laboratorij za napredno instrumentacijo ter Bio-instrumentacijski 

laboratorij.  

 

V Laboratorijih poteka 20 zelo zahtevnih raziskovalnih projektov, pri katerih 

sodelujejo tudi druge slovenske in tuje znanstveno-raziskovalne ustanove. COBIK 

ima vzpostavljena partnerstva in sodelovanje z uglednimi znanstveno-

raziskovalnimi ustanovami s celega sveta. Med njimi bi izpostavili: Sincrotrone 

Trieste, Shanghai Institute of Applied Physics iz Kitajske, North Carolina State 

University iz ZDA, Cluster MedTex iz Rusije, DESY Nemčija, Paul Scherrer 

Institute iz Švice, … 

 

COBIK je pobudnik intenzivnega sodelovanja na področju raziskav in razvoja tudi 

z ostalimi slovenskimi centri odličnosti. V okviru tega skupnega prizadevanja so 

bile v letu 2011 izvedene intenzivne aktivnosti za mednarodno navezovanje 



 

stikov, tako na področju znanosti, kot tudi na področju iskanja in ustvarjanja 

poslovnih priloţnosti. Ena od njih je vzpostavitev povezave z grozdom podjetij 

MedTex (http://www.clustermedtex.ru/) iz St. Petersburga. Podjetja (87 majhnih 

podjetij s skupno letno prodajo okoli 180 mio EUR) iz grozda MedTex se ukvarjajo 

s proizvodnjo medicinske opreme, biotehnologijo in ekologijo. Centri odličnosti so 

v povezovanju s partnerji iz Ruske federacije videli predvsem moţnost v širitvi 

gospodarskih povezav iz tradicionalnih področji energetske in metalurške 

industrije na področje ved o ţivljenju in visokih tehnologij, hkrati pa priloţnosti za 

intenzivnejše povezovanje s hitro rastočimi trgi v vzhodnih in BRIC drţavah 

 

 

COBIK  ima med ostalimi cilji do konca leta 2013 tudi ustanovitev vsaj treh 

izločenih podjetij (spin-off). 

 

Med aktivnostmi, ki so pomembne za širšo javnost, bi izpostavili vsakoletno 

organizacijo COBIK konference, ki se bo v letošnjem letu prvič razširila s 

povabilom potencialnim vlagateljem v izločena podjetja.  

 

Izpostavili bi tudi dodatno šolo za nadarjene naravoslovce, ki je namenjena 

talentiranim srednješolcem – skozi program bodo v letu 2012 ne le  spoznali 

vsebino raziskav, ki jih v COBIK opravljajo najboljši raziskovalci, temveč bodo na 

tak način prišli v delovni kontakt z najboljšimi slovenskimi raziskovalci, 

najizzivalnejšimi znanstvenimi področji in seveda s potencialnimi delodajalci. 

 

Trenutno delovanje na toliko (12)  lokacijah vpliva na kvaliteto dela in hitrost 

doseganja rezultatov. Prav tako pa eden izmed laboratorijev (Bio-instrumentacijski 

laboratorij) trenutno deluje v premajhnih in za novo serijo raziskav tehnično 

neustreznih prostorih. 

Prizadevamo si, da bi v najkrajšem moţnem času vsaj enemu izmed laboratorijev 

zagotovili ustreznejše prostore. Ker je bil COBIK ţe v osnovi, ob sami prijavi na 

razpis za centre odličnosti, zasnovan kot ustanova, ki bo v okolju regije delovala 

globalno in pomagala, da se regija oblikuje v gospodarsko in vlagateljsko 

privlačno ter da bomo sposobni doma zadrţati najboljše kadre, si bomo 

prizadevali prostore najti v Goriški. 

 
Za ureditev Centra odličnosti (za ureditev laboratorijev ) je namenjenih 
65.000 EUR v kolikor bo do dogovora za ureditev prostorov v Primorskem 
tehnološkem parku prišlo. 

 
 

b) Inkubator Univerze v Novi Gorici 
  

Gospodarsko rast v Mestni občini Nova Gorica bomo dosegli predvem z razvojem 
inovativnih podjetij, ki prinašajo visoko dodano vrednost, nove proizvode in izdelke 
visoke tehnologije.  
Mestna občina Nova Gorica  je na javnem razpisu za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 -2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij« v letu 2008  uspešno kandidirala z investicijo »Inkubator Univerze v 
Novi Gorici.  
Predmet investicije je bila  nabava opreme, ki je edinstvena v našem prostoru in 

http://www.clustermedtex.ru/


 

nujno potrebna za razvoj novih materialov , tehnologij. To posledično prinaša tudi 
nastanek  in razvoj novih tehnoloških podjetij, ki se bodo ukvarjale z 
perspektivnimi dejavnostmi. Skupaj z Univerzo smo zasnovali vzpostavitev takega 
subjekta – Inkubatorja, ki ne bo le oddajal novim podjetnikokm prostore v najem 
pod ugodnejšimi pogoji, temveč bo spodbujal študente raziskovalce in druge 
inovativne posameznike k snovanju podjetniških inovativnih projektov ob uporabi 
sodobnega znanja. Ta projekt smo zasnovali skupa z Univerzo v Novi Gorici zato 
ker se v Mestni občini kaţe nizka stopnja inovativnosti pri mladih , pomanjkanje 
kvalitetnih delovnih mest za mlade diplomante in slabo razvita podjetniška kultura 
pri obstoječih in novih diplomantih. 
Glavni namen ustanovitve Inkubatorja je torej povezovanje raziskovalnega okolja 
na Univerzi in prenos znanj v podjetniško okolje. Nabavljena oprema tako 
omogoča  raziskave in razvoj novih proizvodov..  
Celotna vrednost investicije je  znašala  688.832 EUR, Evropski sklad za 
regionalni razvoj  je prispeval 486.732 EUR, deleţ  Mestne občine Nova Gorica pa 
je znašal 202.100 EUR.  Oprema je ţe v celoti nabavljena, potrebno je še skupaj z 
Univerzo ustanoviti Inkubator tudi v pravno formalne smislu.  
Za realizacijo programov Inkubatorja smo v letošnjem letu namenili 100.000 
EUR. 

 
 

c) Raziskovalna postaja Mednarodnega centra za genetiko in 
biotehnologijo v prostorih Univerze v Novi Girici 

 
Mednarodni center za genetiko in biotehnologijo (ICGEB) je eden od vodilnih 
svetovnih raziskovalnih inštitutov, ki se ukvarjajo s sodobnimi vprašanji vede o ţivi 
naravi s poudarkom na izkoriščanju rezultatov v dobrobit drţav v razvoju.  Center 
se  posveča vrhunskim raziskavam in izobraţevanju s področja molekularne 
biologije, biomedicine in biotehnologije. Posebej se osredotočajo na izboljšave 
kmetijskih pridelkov in varovanje okolja zaradi biofarmakoloških in biopesticidnih 
preparatov. ICGEB ima glavne izpostave v Trstu, Italija, New Delhiju, Indija in 
Cape Townu, Juţnoafriška republika.  Poleg tega ima še pridruţene centre v 
nekaterih drţavah članicah. ICGEB je del sistema Organizacije zdruţenih 
narodov.  Trenutno je v njegovih centrih zaposleno preko 400 raziskovalcev iz 38 
drţav sveta. Podruţnico tega centra bi ţeleli postaviti tudi v prostorih Univerze v 
Novi Gorici. Partner v projektu je tudi Mestna občina Nova Gorica. 
 
Projekt bomo realizirali le če bomo uspešni na razpisih, zato je ta projekt 
evidentiran v proračunu le kot evidenčni projekt. 

 
 
 

   

6. PROGRAMI PRIMORSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA 
 
 

a) Redne letne vsebine v letu 2012: 
 

Primorski tehnološki park izvaja svojo dejavnost z namenom promocije 
podjetništva, inovacijske dejavnosti, internacionalizacije in komercializacije 
znanja in podjetij. Aktivnosti prispevajo k uresničevanju ciljev na področju 
ustvarjanja novih podjetij in delovnih mest, ustvarjanja novih partnerstev, novih 
projektov, izdelkov in storitev. Redni letni program aktivnosti vsebuje: 
 



 

 

Mentorstvo rednim članom tehnološkega parka 

- svetovanje pri zagonu podjetja 

- pomoč pri iskanju virov financiranja 

- organizacija aktivnosti v podporo komercializaciji znanja podjetij 

- mreţenje med podjetji 

- informiranje 

- spremljanje razvoja podjetja 
 

 
Nabor članov 

- priprava in vodenje razpisa za nabor članov 

- promocija nabora 

- izvajanje uvodnih razgovorov s kandidati 

- svetovanje pri opredelitvi podjetniške ideje 

- pomoč pri pripravi vloge na razpis 
 
Izvajanje projektov POPRI, Start:up, Podjetna Primorska in i-Time 

- organizacija, vodenje in realizacija projekta 

- aktivnosti z namenom spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti, 
znanosti, tehnike in podjetništva v vrtcih, OŠ in srednjih šolah  

 
 
 

b) Nove vsebine v letu 2012 
 

 Projekt Razvojno-izobraţevalni center za tehnične študije 
(RICTS) 

 
Partnerji projekta: Primorski tehnološki park,VIRS 
Primorske,gospodarstvo (ISKRA AE, lokalna podjetja s področja 
IKT). 
Kratek opis projekta: projekt je nastal na osnovi obstoječega 

sodelovanja med partnerji projekta. Zajema postavitev celovitega in 
zaokroţenega razvojno-izobraţevalnega centra na tehničnem 
področju. Ključni namen projekta je povezati lokalno gospodarstvo 
na področjih, ki so perspektivna in pomenijo dolgoročno rast števila 
visoko strokovnih delovnih mest.  

 
V okviru centra RICTS se bo oblikovalo zaokroţeno razvojno-
izobraţevalno vsebino z nadgradnjo v smeri podiplomskih 
programov in intenzivnejšega razvojno-raziskovalnega dela 
(načrtovana sta referenčni laboratorij za akustiko ter mednarodna 
razvojna enota za design). V tem smislu bo center RICTS bo 
deloval v tesni povezavi s podjetji in njihovimi razvojnimi laboratoriji. 
Z dopolnitvijo in razširitvijo centra RICTS bo sodelovanje med 
izobraţevalnimi instutucijami in gospodarstvom preaslo na IKT 
podjetja celotne regije (trenutno je poudarek sodelovanja na članih 
PTP).  

 

 Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij  
Primorski tehnološki park bi s svojimi izkušnjami in sinergijami  ki 
vladajo med novonastalimi podjetji lahko pripomogel tudi k širšemu 
razvoju podjetništva v regiji. V ta namen bi organizirali in izvedli 



 

vrsto aktivnosti  ki bi ta razvoj pospešile predvsem pa bi se skrajšal 
čas rasti teh podjetij in nenazadnje tudi kakovost novonastalih 
izdelkov in storitev. Te aktivnosti bi bile brezplačno na razpolago 
vsem občanom Mestne Občine Nova Gorica. 

 
Aktivnosti bi lahko razdelili na tri sklope in sicer: 
1. PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 

Z namenom seznaniti čim večji krog občanov o moţnosti 
pomoči pri ustanavljanju podjetij se bo najprej izvedlo tiskovno 
konferenco. O moţnosti vključitve v ta projekt se bo pripravilo 
novico, ki bo na spletni strani občine, tehnološkega parka in 
Regijske razvojne agencije, itd.  
 

2. SPLOŠNE AKTIVNOSTI 

Z namenom vključitve čim večjega števila občanov v 
podjetništvo bi organizirali vrsto aktivnosti, ki bi bile izvedene z 
namenom vzpodbuditi podjetniško razmišljanje med občani. V ta 
namen bi izvedli predavanja, delavnice in tematska srečanja z 
uspešnimi podjetniki in managerji. 
 

3. ZAKLJUČNE AKTIVNOSTI 
V tem sklopu bi izvajali individualne svetovalne ure, kjer bi z 
vsakim posameznikom  ovrednotili projektno idejo in svetovali 
kako jo izboljšati. In v zaključni fazi bi izvedli pet strokovnih 
delavnic v katerih bi naučili kandidate izdelati poslovne načrte 
za lastne podjetniške ideje. 

 

 
Za  programe Primorskega  tehnološkega  park je v letu 2012 namenjenih 
70.000 EUR.  

 

 

 

7. PROGRAMI REGIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE ZA SEVERNO 
PRIMORSKO 

 
 

Regijska razvojna agencija RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica bo v letu 
2012 svojo dejavnost usmerila predvsem v : 
 

- Izvajanje projektov Interreg Slovenija – Italija Cilj-3, z akronimi projektov : 
TIP, ALISTO, UE-LI-JE 2, SEA, HERITASTE, ARPARUR in predvidoma še 
šestih projektov čistilnih naprav v okviru projekta ISO. 

- Pripravo novih projektov v okviru razpisov IPA Adriatic in South East 
Europe, kamor nameravamo prijaviti vsaj deset projektov. 

- nadaljevanje  dela v okviru ţe pridobljenih strateških projektov Interreg 
Slovenija – Italjia Cilj-3, iCON in INTERBIKE. 

- Izvajanje  potrjenega projekta na razpisu LAS 2011, KUPUJMO 
GORIŠKO, ki ga podpirajo vse občine. 

- Vodenje pisarne LAS za oţivitev razvoja podeţelja za katerega je 
razpisanih  novih 150.000 EUR nepovratnih sredstev namenjenih občinam, 
društvom, krajevnim skupnostim in nevladnim organizacijam. 



 

- Velika pozornost bo namenjena tudi projektom za zmanjševanje porabe 
vseh vrst energije, saj bo to prioriteta v financiranju s strani EU v letih 2014 
– 2020. 

Skupaj z občinami ustanoviteljicami bo Regijska razvojna agencija za severno 
Primorsko posebno pozornost posvetila črpanju Evropskih sredstev iz naslova 
razvoja regij, kjer smo bili do sedaj zelo uspešni, saj smo edina regija v Sloveniji, 
ki je počrpala vsa dodeljena sredstva (cca 30 mio EUR).  
Tako bo Regijska razvojna agencija za severno Primorsko  za občine pripravljala 
investicijsko dokumentacijo (DIIP-e, IP-e,…), še vedno pa  računajo, da bodo 
uspeli s pritoţbo v projektu GOŠO – širokopasovno omreţje in da bodo te projekte 
v vrednosti 34 mio EUR začeli izvajati v letu 2012. 
 
Povezali se bodo  s Primorskim tehnološkim parkom in GOLE-o ter z ostalimi 
zavodi in ustanovami v vseh šestih občinah. V letu 2012 (predvidoma junija) bodo 
prevzeli tudi vodenje mreţne regionalne agencije. 
 
Osnovna naloga pa še vedno ostaja svetovanje in pomoč podjetjem in 
posameznikom pri pridobivanju nepovratnih sredstev, kreditov, in garancij za 
odpiranje novih delovnih mest, kajti le nova delovna mesta so garancija za boljše 
ţivljenje v naši regiji. 
 
Za programe Regijske razvojne agencije je v letu 2012 namenjenih 50.000 
EUR, za delovanje LAS-a pa še dodatnih 13.000 EUR.  

 
 
 

8. PROGRAM OBMOČNO OBRTNO PODJETNIŠKE ZBORNICE NOVA 
GORICA 

 
Območna obrtno-podjetniška zbornica je poleg osnovnih nalog, kot so zastopanje 
interesov članstva, izvajanje svetovalnih storitev, nudenje računovodskih storitev 
in informiranje, v program dela za leto 2012 uvrstila še veliko več aktivnosti 
umerjenih v pomoč obrtnikom, da se lahko v času gospodarske krize ohranijo na 
trgu in zadrţijo delovna mesta. Pa tudi v aktivnosti, ki spodbujajo samozaposlitev, 
odločanje za obrtniške poklice in dogodke, ki omogočajo promocijo članom 
zbornice. Pri pripravi plana dejavnosti smo prisluhnil potrebam in ţeljam naših 
članov, katerih število je ţe skoraj doseglo 2000, kar našo zbornico uvršča na 
četrto mesto na nivoju Slovenije. 
 Z namenom spodbujanja podjetništva bo Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Nova Gorica poleg svojih obveznih nalog, ki jih opravlja na osnovi Obrtnega 
zakona iz sredstev pridobljenih iz članarine,   v letu 2012 organizirala več 
dogodkov, ki bodo pripomogli k boljši konkurenčnosti in prepoznavnosti 
podjetnikov, promociji deficitarnih poklicev in spodbujanju podjetništva med 
mladimi ter dvigu izobrazbene ravni kar je pomembno tudi za razvoj in uspešnost 
lokalnega okolja, razvoj gospodarstva v občini ter ohranjanje in ustvarjanje 
delovnih mest. Predvsem v času, ko je vse manj velikih podjetij, sta razvoj in 
ohranjanje drobnega gospodarstva za lokalno okolje še toliko bolj pomembna.  
 
Dogodki, ki bodo pripomogli k večji prepoznavnosti in konkurenčnosti 
podjetnikov ter promociji  doma in v tujini :  

 

 Organizacija sejma Poroka v cvetju v prostorih Mestne hiše, kjer se bodo 
lahko predstavili obrtniki in podjetniki katerih storitve in izdelki so vezani na 
poroko ( cvetličarji, tekstilci, zlatarji, grafiki, ponudniki darilnega programa, 



 

frizerji, kozmetiki in drugi). Dogodek je v preteklosti naletel na ugoden 
odziv med razstavljavci in obiskovalci, saj se na enem mestu lahko 
predstavijo ponudniki storitev in izdelkov različnih branţ.  

 Organizacija nastopa na sejmu Udine sposa v Vidmu, Police verde in 
drugih za obrt in podjetništvo primernih sejmih.  

 Obiski strokovnih sejmov doma in v tujini ter strokovnih posvetov (sekcija 
cvetličarjev-sejem IPM Essen in sejem aranţiranja ter dekoracij Pariz, 
sekcija kozmetikov – Kozmetični kongres Portoroţ, sejem kozmetike 
Berlin, gradbena sekcija – ogled proizvodnje in demonstracija uporabe 
proizvodov Kema Puconci, ogled proizvajalca gradbenega materiala z 
arhitekturnimi značilnostmi Dunaja, sekcija za promet- sejem tovornih in 
potniških vozil IAA Hannover, sejem Avto in vzdrţevanje s predavanji, 
sekcija avtoserviserjev - ogled strokovnega sejma v tujini, ogled sejma 
Avto in vzdrţevanje v Celju, sekcija gostincev- sejemski četvorček Sapore 
tasting experience Rimini, gostinski turistični zbor Slovenije, letno srečanje 
gostincev Slovenije Portoroţu, Ljubljanski obrtni sejem,  sekcija grafikov 
obisk sejma Drupa v Dusseldorfu, sekcija tekstilcev, usnjarjev in pletilji- 
Sejem mode Milano in ogled tovarne tekstila, letni strokovni posvet 
tekstilcev Slovenije, sekcija lesnih strok-Sejem pohištva Milano, ipd.). 

 Sodelovanje na prireditvi Festival vrtnic kjer bo sekcija cvetličarjev 
pripravila razstavo aranţmajev iz vrtnic. 

 Predstavitev gostinske ponudbe na Gusti di frontiera v sodelovanju s 
Turistično zvezo Nova Gorica.  

 Izdelava kataloga oz. zgibanke ali zgoščenke sekcije lesnih strok, izdelava 
tipskega razstavnega prostora za sekcijo lesnih strok, sekcija gostincev bo 
v sodelovanju s Turistično zvezo in Mestno občino izdala katalog, izdelava 
promocijskega materiala za različne dogodke, kot so Poroka v cvetju, 
Promocija poklicev ipd.. 

 Izvedba strokovnih izobraţevanj (HACCAP, seminar iz varstva pri delu, 
seminar iz prve pomoči, obračun DDV, obvezna redna usposabljanja 
avtoprevoznikov, izobraţevanje grafikov na srednji grafični šoli v Ljubljani, 
tehnološka konferenca za avtoserviserje, cvetličarske, frizerske, 
kozmetične, gostinske delavnice, seminarji s področja elektrotehnike, 
programska orodja za lesno stroko, izobraţevanje o gradbenih odpadkih, 
prestavitve novih materialov, ipd.) in izobraţevanj splošnih vsebin 
pomembnih za obrtnike in podjetnike ( komunikacija, nastop v javnosti, 
motivacija, obvladovanje stresa, pospeševanje prodaje, bonton v 
poslovnem svetu, računalniški in jezikovni tečaji ipd.). 

 Povezovanje s sorodnimi institucijami v tujini predvsem v sosednji Italiji ( 
Confartigianato, SDGZ) v sodelovanju z lokalno skupnostjo. 

 Povezovanje s institucijami, ki delujejo v lokalnem okolju kot npr. s 
Primorskim tehnološkim parkom, RRA, Turistično zvezo, ZZRS, šolami in  
z ostalimi zavodi in ustanovami v vseh šestih občinah. 

 Organizacija poslovnih srečanj doma in v tujini. 
 

Projekti, ki bodo pribliţali podjetništvo in deficitarne poklice mladim ter 
spodbudili odločanje za podjetniško pot  
 

 V sodelovanju z vsemi šestimi občinami bomo v prostorih Mestne hiše 
organizirali dogodek Promocija poklicev. Gre za projekt, v katerem 
sodelujejo osnovne in srednje poklicne šole, obrtniki in delodajalci, podpira 
pa ga vseh šest občin bivše novogoriške občine. Osnovni namen dogodka 
je pribliţati osnovnošolcem poklice za katere primanjkuje dobrih kadrov in 
nudijo večjo moţnost zaposlitve. Dogodka se udeleţi okrog 500 



 

osnovnošolcev in 14 poklicnih šol, ki predstavljajo preko 30 različnih 
poklicev ter obrtniki vseh sekcij, ki delujejo v okviru zbornice. 

 
Aktivnosti, ki bodo pripomogle k večji informiranosti podjetnikov  

 

 Prenova in izdajanje časopisa Podjetniške novice. 

 Obveščanje o za obrtnike in podjetnike pomembnih vsebinah preko radia    

 Prenova  spletne strani, da bo še bolj prijazna do uporabnikov in bo nudila  

 čim več uporabnih informacij in nudila članom promocijo.    

 Sodelovanje v radijski oddaji Predstavitev poklicev. 

 V sodelovanju z Mestno občino bomo organizirali okroglo mizo  na katero 
bomo povabili obrtnike in podjetnike, ki delujejo na področju Mestne občine in 
jim predstavili razne ukrepe in spodbude, ki jih Mestna občina nudi za razvoj 
gospodarstva.  

 Začeli bomo z vzpostavitvijo obrtniške knjiţnice, kjer si bodo člani lahko 
izposojali strokovno  literaturo, knjige s področja zakonodaje ipd.. 

 Izvajali bomo delavnice na katerih bomo članom predstavili vsebine razpisov 
Mestne občine Nova Gorica in Javnega sklada za malo gospodarstvo  goriške 
in prikazali postopek izpolnjevanja dokumentacije ter nudili pomoč pri 
izpolnjevanju le te. 

 
Podelitev jubilejnih nagrad in druţenje obrtnikov in podjetnikov 

 

  Organizirali bomo  tradicionalno srečanja obrtnikov s podelitvijo jubilejnih 
nagrad oz. ga postopoma razširili na prireditev Dnevi goriške obrti, v sklopu 
katere bomo omogočili obrtnikom in podjetnikom, da predstavijo svoje storitve 
in izdelke na stojnicah, organizirali predavanja in delavnice na temo obrti in 
podjetništva, dogodek srečanje obrtnikov s podelitvijo jubilejnih priznanj 
obrtnikom in druge spremljevalne dogodke. Sam dogodek bo tudi popestritev 
dogajanja v mestu in priloţnost, da se obrtniki in podjetniki predstavijo širši 
javnosti.  

 
Za programe in projekte, ki jih izvajamo skupaj z Območno Obrtno podjetniško 
zbornico Nova Gorica je v letu 2012 namenjenih 30.000 EUR. 

 

 
 

9. POSLOVNE CONE 
 
 

V Mestni občini Nova Gorica je v naslednjem srednjeročnem obdobju na 
razpolago za vse vrste poslovnih dejavnosti nekaj nezasedenih poslovnih 
objektov in 8,1 ha  nepozidanih stavbnih zemljišč na območjih, ki  so že 
urejena v ta namen oziroma je njihovo urejanje v teku. V dopolnjenem 
osnutku prostorskega plana pa  je v ta namen dolgoročno predvideno še 
okoli  28,9 ha površin.   
 Kratek povzetek po posameznih obstoječih in načrtovanih poslovnih conah 
posredujemo v nadaljevanju, podrobnejši pregled pa je posredovan v 
prilogi. 

 
V dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta (OPN) je 22 območij 
poslovnih con velikosti nad 1 ha. Od teh je 13 gospodarskih con, 3 industrijski 
površini, 2 območji centralnih dejavnosti in 4 območja mešanih dejavnosti. 
Nekatera območja so namenjena le proizvodni in poslovni dejavnosti, nekatera pa 



 

so mešana, v njih je tudi trgovska in druge dejavnosti, ob robu nekaterih manjših 
con pa so tudi mešani stanovanjsko-proizvodno-poslovni objekti. Aktivnih je 16 
poslovnih con, ki so na urejenih območjih večidel pozidane s poslovnimi in 
proizvodnimi objekti. V nadaljevanju so prikazane večje proste kapacitete v ţe 
obstoječih zidanih objektih,  proste površine v ţe aktivnih poslovnih conah ter 
cone, ki so v fazi urejanja oziroma v pripravi za urejanje. 
 
 
Proste poslovne površine in potrebne ureditve na posameznih območjih so 
sledeče :   

- Gospodarska cona Kromberk je razdeljena na 6 območij: 

 Trgovska cona Kromberk – je v celoti komunalno opremljena, zasedene pa 
so tudi vse parcele. 

 Obrtna cona Kromberk – tudi v celoti opremljena in zasedena. 

 Poslovna cona ob Vodovodni poti – potrebna je sanacija celotne 
infrastrukture, zasedenost urejenih parcel je 25%, območje je v celoti 
komunalno opremljeno. OPPN je v izdelavi. 

 Gospodarska cona Meblo – potrebna ureditev komunalne infrastrukture 

 Gospodarska cona Meblo – VZHOD. Potrebna je komunalna ureditev, 
prostih je 5 ha neurejenih površin. 

 Gospodarska cona MIP – komunalna ureditev je 100%, skupna površina 
pa znaša 6 ha . l 

 Poslovna cona  Prvačina, skupna prosta površina je 2,5 ha, namenjena 
pozidavi za poslovne dejavnosti v smislu razvoja podjetništva v občinskih 
središčih Prvačina, Dornberk in Branik. V gravitacijskem območju Prvačina 
se izkazuje interes urejanja cone za manjše obrtne delavnice. Načrt je 
dokončan in pripravljen za sprejem na Mestnem svetu. Zanj so pridobljena 
vsa potrebna mnenja razen mnenja ministrstva za okolje in prostor, ki 
zaradi spremenjene zakonodaje o poplavnih območij postavlja občini nove 
pogoje, kljub temu da je bil načrt izdelan ţe veliko pred sprejetjem nove  
uredbe . Ţal vse preveč nove zakonodaje, ki nima predhodnih določb za 
začete načrte povzroča učinke za nazaj. Ti učinki omejevanja ţe 
zastavljenih ciljev povzročajo občinam veliko gospodarske škode. V našem 
primeru nam je drţava naloţila izdelavo poplavne študije  za celotno reko 
Vipavo in šele nato bo izdala mnenje na mikrolokacijo obravnavane cone.   

 Poslovna cona Šempas center, prosto je še 0,5 ha. Zemljišče je v privatni 
lasti. Za aktiviranje je potrebna izdelava  OPPN  in delna komunalna 
ureditev.  

 Gospodarska cona Branik, kjer je še nekaj prostih površin v obstoječih 
objektih v privatni lasti, potrebna pa je tudi obnova komunalne 
infrastrukture. 

 Gospodarska cona Lokovec, kjer so še proste površine v obstoječih 
objektih v privatni lasti. 

 Gospodarska cona Livarna – je v celoti komunalno opremljena, prostih pa 
je še 50 urejenih parcel in 1,1 ha neurejenih površin.  

 Industrijska cona SIA – območje je delno komunalno urejeno, prosta 
površina neurejenih površin pa znaša okrog 5 ha 

 
 
V dopolnjenem osnutku prostorskega plana so tudi naslednja novo predvidena 
območja :  

 

 Območje centralnih dejavnosti Ajševica , vzhodno od vojašnice, površine 15 
ha in na drugi strani vpadnice v Novo Gorico, površine 6,2 ha. Obe območji 



 

sta namenjeni poslovnim in raziskovalnim dejavnostim. Sta v privatni lasti. Za 
aktiviranje območja je potrebna, glede na faznost izvajanja, izdelava dveh ali 
več OPPN, sprememba namembnosti  ter ustrezna infrastrukturna ureditev. 

 Gospodarska cona Trnovo, pod naseljem, površine 2,8 ha. Zemljišča so v 
privatni lasti. Potrebna je izdelava OPPN in celotna infrastrukturna ureditev. 

 Poslovna cona Soške vile – območje ni komunalno urejeno prosta neurejena 
površina pa je 1,3 ha. 

 
 

 
 
Priloge: 

 tabelarni pregled  poslovnih con 


