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Na podlagi  19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 
18/17) 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 Izvedbenim načrtom Trajnostne 
urbane strategije Mestne občine Nova Gorica 2017-2020  (IN TUS MONG), št. 350-
6/2014-47 z datumom april 2017. 
 
. 

2.  
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 

 
 
 
Številka:  
Nova Gorica,  
         Matej Arčon 
             ŽUPAN 
 



 

 

Številka: 350-6/2014-49 
Nova Gorica, 10. maja 2017 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Nova Gorica 2017-2020  
(IN TUS MONG) 

 
Seznanitev z Izvedbenim načrtom IN TUS MONG) 

 
 

 
1. Ključno vsebinsko izhodišče za pripravo  IN TUS MONG 
IN TUS MONG temelji na Trajnostni urbani strategiji Nova Gorica 2020 (v nadaljevanju 
TUS), ki predstavlja  temeljni dokument, s katerim Mestna občina Nova Gorica (v 
nadaljevanju MONG) opredeljuje potrebe in ukrepe razvoja mestnega območja do leta 
2020 oz. leta 2023. Priprava strateškega dokumenta je potekala v sodelovanju s ključnimi 
deležniki od junija do oktobra 2016. TUS je bila sprejeta na 12. seji mestnega sveta 
MONG 21. januarja 2016. 
 
2. Namen priprave IN TUS MONG 
IN TUS MONG  predstavlja osnovo za udejanjanje trajnostne urbane strategije z 
opredelitvijo prednostnih naložb in projektov za programsko obdobje 2014-2020. IN TUS 
MONG je prikaz razvoja mesta v bolj operativnem smislu kot to prikaže TUS – z navedbo 
ključnih projektov za celotno obdobje, ki je zajeto v TUS in prikazom celostnega pristopa, 
s katerim se usmerjeno vodi urbano prenovo preko izvedbe investicij z največjimi učinki 
na razvoj mesta.  
Poleg razvojnega pomena IN TUS MONG je dokument eden od ključnih pogojev za 
možnost koriščenja sredstev z mehanizmom Celostnih teritorialnih naložb za spodbujanje 
trajnostnega razvoja (CTN). Do uporabe mehanizma CTN so upravičene izključno 
mestne občine. Za izvajanje mehanizma CTN mora mestna občina izpolnit naslednje 
pogoje: 
- sprejem trajnostne urbane strategije mestne občine, 
- vzpostavitev sistema in zagotovitev pogojev za izvajanje mehanizma CTN 
- pripravljen in potrjen izvedbeni načrt za določeno obdobje. 
 
3. Navodila in usmeritve za pripravo IN TUS in opredelitev prednostnih projektov 
Osnovni dokument za pripravo IN TUS MONG je dokument Evropske komisije  Guidance 
for Member States on Integrated Sustainable Urban Development1 in sporočilo  Evropske 
komisije  organu upravljanja v RS z dne 5. 8. 2016. Dokument je pripravljen v skladu z 
elementi za pripravo Izvedbenega načrta TUS, kot so jih v smernicah z dne 24.10.2016 
priporočili Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Služba vlade RS za razvoj in 
Evropsko kohezijsko politiko kot Organ upravljanja evropske kohezijske politike (OU) in 
Ministrstvo za okolje in prostor v funkciji Posredniškega telesa (PT). 
Predlog prednostnih projektov je pripravljen skladno z usmeritvami TUS, Načrtom 
razvojnega programa MONG z upoštevanjem okvirjev evropske kohezijske politike, 
predvsem Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 

                                                 
 



 

kohezijske politike za obdobje 2014-2020 ter sam Operativni program za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 
V skladu z Okvirom za izvajanje in spremljanje (Poglavje 10 TUS) je za izvajanje TUS in 
s tem tudi sprejem in spreminjanje Izvedbenega načrta odgovoren župan, ki je izvedbeni 
dokument potrdil s sklepom št. 350-6/2014-48, dne 14.4.2017. 
  
Izvedbeni načrt prispeva k izvajanju ključnih  strategij Mestne občine Nova Gorica. 
Glede na dejstvo, da je ena temeljnih nalog lokalne samouprave skrb za celostni 
trajnostni razvoj, ter da je za uspešno črpanje sredstev evropske kohezijske politike nujna 
operacionalizacija prednostnih naložb, predlagamo mestnemu svetu, da se z 
Izvedbenim načrtom Trajnostne urbane strategije Mestne občine Nova Gorica 2017-
2020  seznani ter podpre izvajanje prednostnih projektov. 
 
 
Andreja Trojar Lapanja      Matej Arčon 
Vodja projektne pisarne          ŽUPAN 
 

 

 

 
PRILOGA: 

- Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Nova Gorica 2017-2020  (IN 
TUS MONG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




