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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.  
 
 
Sprejme se »Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2020« za upravičeno območje 
Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2025, št. 350-6/2014-31.  

 
 

2. 
 
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 

 
 
 
Številka:  
Nova Gorica,  
         Matej Arčon 
             ŽUPAN 
 



 

 

 
Številka: 350-6/2014-32 
Nova Gorica, 8. januarja 2016 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA NOVA GORICA 2020 
Obravnava  in sprejem Trajnostne urbane strategije za upravičeno območje Mestne 

občine Nova Gorica za obdobje 2015-2025 
 
 
 
1. Trajnostna urbana strategija (TUS)  - kaj  TUS je in namen priprave dokumenta   

Trajnostna urbana strategija je razvojni dokument v podporo celostnemu razvoju v 
katerem mestna občina opredeli gospodarsko, demografsko, socialno in okoljsko stanje 
ter ob upoštevanju izzivov območja in neizkoriščenih  potencialov mesta dogovori 
celostne ukrepe za spodbuditev gospodarske rasti in izboljšanje kakovosti bivanja v 
določenem obdobju.  

V finančni perspektivi 2014–2020 Republika Slovenija v okviru Operativnega programa 
izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 s sredstvi EU skladov 
posebej podpira trajnostni urbani razvoj.  
V okviru izvajanja kohezijske politike se bo trajnostni urbani razvoj izvajal z uporabo 
mehanizma celotne teritorialne naložbe CTN, ki bo v največji meri podprt s sredstvi 
prednostne naložbe na osi 6 (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), financirane iz sredstev ESRR. Z uporabo tega mehanizma se želi doseči 
povezane učinke vlaganj, ki jih bodo v skladu s Trajnostnimi urbanimi strategijami (TUS), 
identificirala in izbrala mesta sama in tako zagotovila prispevek k doseganju ciljev TUS, 
kakor tudi k vsaj dvema specifičnima ciljema prednostnih naložb za urbano prenovo, 
trajnostno mobilnost in učinkovito rabo energije in, kjer relevantno, k drugim specifičnim 
ciljem Operativnega programa.  Glavni namen spodbujanja trajnostnega urbanega 
razvoja je s celovitim pristopom načrtovanja in izvajanja naložb izkoristiti notranje 
potenciale mest za izboljšanje kakovosti bivanja in spodbuditev gospodarske rasti. V 
okviru spodbujanja trajnostnega urbanega razvoja se morajo mesta usmeriti v: povečanje 
privlačnosti mest in mestnih območij; oživljanje mest in posameznih mestnih predelov 
(zlasti stanovanjskih sosesk in slabo izkoriščenih in degradiranih območij v mestih); 
krepitev gospodarskih, stanovanjskih in oskrbnih funkcij mest; ustvarjanje pogojev za 
trajnostno mobilnost; izboljšanje kvalitete okolja in bivanja v mestih. Vlaganja morajo 
prispevati k: ustvarjanju pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v gospodarstvu; 
prenovi javnih površin za  oddih, rekreacijo in medgeneracijsko povezovanje; 
zagotavljanju zadostnega števila javnih najemnih stanovanj; spodbujanju multimodalne 
mobilnosti; prenovi energetsko neučinkovitega in nefunkcionalnega stanovanjskega 
fonda (zmanjševanje energetske revščine); večji dostopnosti do kulturnih vsebin; večji 



 

zmogljivosti in usposobljenosti lokalnih skupnosti za izvajanje celovitih projektov za 
urbani razvoj in urbane prenove1.   
Pogoj za črpanje EU sredstev je kakovostna, potrjena in sprejeta Trajnostna urbana 
strategija, ki mora vključevati različne vire financiranja ter izkazati usposobljenost za 
upravljanje naložb.  
 
Razpoložljiva sredstva iz evropskih skladov za celotno Slovenijo so skupaj 117 milijonov 
evrov, in sicer iz dveh skladov: 

 Evropski sklad za regionalni razvoj višini 107 mio EUR, 67 mio EUR za vzhodno 
kohezijsko regijo, 40 mio EUR za zahodno kohezijsko regijo ter 

 Kohezijski sklad v višini 10 mio EUR za vso Slovenijo. 
 
Specifični cilji Trajnostnih urbanih strategij so:  

 učinkovita raba prostora v urbanih območjih in  

 razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih,  
ki se financirata iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 

 povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih, 
ki se financira iz Kohezijskega sklada.  
 

2. Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2020+ (TUS Nova Gorica 2020+) 

Metodologija in struktura dokumenta 

Nosilec priprave TUS so mestne občine. TUS temelji na smernicah za pripravo 
trajnostnih urbanih strategij podanih s strani Ministrstva za okolje in prostor ter navodilih 
za pripravo primerljivih strateških dokumentov regije in države. Strategija upošteva vse 
nacionalne razvojne in prostorske dokumente, RRP Severne Primorske regije, Strateški 
načrt EZTS GO, Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica ter vse ostale 
sektorske razvojne načrte, strokovne podlage in izvedbene prostorske akte Mestne 
občine Nova Gorica. TUS hkrati predstavlja osnovna izhodišča za prihodnje razvojno 
delovanje v mestnem območju ter izdelavo njenega izvedbenega načrta.  
 
Pristop k pripravi TUS je s sklepom o pričetku priprave 3.7.2014 sprejel Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica s sklepom št. 331-45/2014-3. Pripravo TUS je usmerjala 
strateška skupina pod vodstvom župana, operativno pa projektna skupina pod vodstvom 
koordinatorice priprave in zunanjih sodelavcev (sklep Mestnega sveta o soglasju k 
imenovanju št. 350-6/2014-13 z dne 2.7.2015). V proces priprave sta bili prek delavnic 
fokusnih skupin in poletnega dogajanja v mestu vključeni meščani in zainteresirana 
strokovna in laična javnost.  
 
Dokument sestavljajo: predstavitev območja, opis razvojnih izzivov, opredelitev vizije in 
strategije s prednostnimi usmeritvami, strateškimi cilji, kazalniki ter programom ukrepov in 
aktivnosti za reševanje opredeljenih izzivov. V poglavju 8 je prikazana medsebojna 
povezanost ukrepov za trajnostni urbani razvoj ter njihova skladnost z razvojnimi 
dokumenti države, regije in občine. Način vključevanja javnosti v pripravo strategije je 
podrobneje opisan v poglavju 9, okvir za izvajanje in spremljanje TUS pa v poglavju 10. 
Celovita socio-ekonomska, demografska in okoljska analiza se nahaja v prilogi 2 in 
predstavlja strokovno podlago za opredeljeno strategijo urbanega razvoja mesta Nova 
Gorica. Priloga 1 je obvezni kartografski prikaz (prikaz upravičenega območja, prikaz 

                                                 
1 Povzeto po Operativnem programu izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020  (potrjen 

s strani Evropske komisije 15.12.2014) 



 

območij izvajanja ukrepov,…). Proces vključevanja in informiranja javnosti je predstavljen 
v prilogi 3. 

 Proces priprave in vključevanje javnosti  

Sklep o začetku priprave Trajnostne urbane strategije mesta Nova Gorica za obdobje 
2015-2020 je bil sprejet na 39. seji Mestnega sveta MONG 3. 7. 2014. Župan MONG je 
na tej osnovi imenoval projektno skupino, ki je prevzela operativne naloge procesa 
priprave v sodelovanju z zunanjim izvajalcem in strateški svet (17 članov), ki je pod 
vodstvom župana skrbel za spremljanje in usmerjanje priprave TUS. Operativna priprava 
dokumenta se je pričela ob prejemu zadostnih usmeritev Ministrstva za okolje in prostor 
in sicer z interno pripravo v upravi MONG februarja 2015 ter z začetkom izvajanja 
procesa izvajanja načrta priprave  maja 2015, s posebnim poudarkom na vključevanju 
tako splošne kot zainteresiranih javnosti.  
V okviru poletnih prireditev in dogodkov 'Stopimo skupaj' je MONG v sodelovanju z 
organizatorji izvedla aktivnosti, s katerimi je spodbudila razmišljanje in pobude občanov 
glede trajnostnega razvoja urbanih sosesk in krepitve socialne kohezije. V ta namen so 
bile organizirane izbrane tematske delavnice, občani pa so bili posebej pozvani, da 
prispevajo svoje predloge za ozelenitev življenja mesta in povezave s podeželjem. Na 
prireditvenih prostorih so lahko svoje ideje posredovali v za ta namen pripravljene 
nabiralnike. V procesu priprave je tako na različnih dogodkih sodelovalo  150 
udeležencev. Razvojne delavnice in fokusne skupine ter delavnice strateškega sveta so 
bile nadgrajene tudi s pridobivanjem informacij, mnenj in komentarjev ključnih 
posameznikov in organizacij. V ta namen je bila v obdobju junij – september 2015 
izvedena vrsta intervjujev in razgovorov s ključnimi razvojnimi institucijami na področju 
izobraževanja, tehnološkega razvoja, prometa, energetike, družbenega in gospodarskega 
razvoja, ki so hkrati tudi potencialni deležniki ključnih strateških projektov. Iz razgovorov 
in preko lastnih analiz je bila zagotovljena dodatna podlaga za načrtovanje vsebin 
strategije. Zainteresirani posamezniki so se poleg sodelovanja na dogodkih aktivno 
vključili tudi s konkretnimi predlogi, ki so jih pošiljali po elektronski pošti. Skupno je 
prispelo 26  pobud, ki jih je projektna skupina obravnavala in kjer primerno, tudi 
upoštevala pri zasnovi vsebin ukrepov. 
Oktobra 2015 je bil pripravljen osnutek TUS, ki je bil pred posredovanjem na ministrstvo 
javno objavljen na spletni strani MONG ter predstavljen javnosti 28.10.2015. Pripombe, 
predlogi in pobude iz razprave na javni predstavitvi so upoštevane v predlogu dokumenta 
v obravnavi. 
Mestna občina je osnutek dokumenta, skladno z objavo Namere za sklenitev neposredne 
pogodbe za  za sofinanciranje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za izvajanje 
celostnih teritorialnih naložb2 osnutek dokumenta 2.11.2015 posredovala v mnenje 
Ministrstvu za okolje in prostor, ki je mestne občine na seji Medresorske delovne skupine 
za usmerjanje in izvajanje TUS in posebej na individualni obravnavi TUS Mestne občine 
Nova Gorica 14.12.2015 seznanila, da je TUS Nova gorica 2020+ skladen s smernicami 
ministrstva ter ustreza merilom3 ter je primeren za  posredovanje v obravnavo in sprejem 
mestnemu svetu. 

 

 

                                                 
2 Uradni list RS, št. 59/2015  z dne 7.8.2015 
3 Ocena kakovosti TUS je opredeljena v Merilih za izbor operacij v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike  za obdobje 2014-2020 sprejeto 17.04.2015 v  XIII. poglavju celostnih 

teritorialnih naložb za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja   
 



 

Vizija Nova Gorica 2020+ 

V procesu priprave strategije je bila oblikovana vizija Nove Gorice z videnjem želenega 
stanja  Nove Gorice leta 2030. Zajeta je v sporočilu » Mlado in zeleno središče 
stvarjalnih energij” s   katero sporočamo: 

 Nova Gorica je mlado in dinamično evropsko središče.  

 Je upravno, gospodarsko in kulturno središče Goriške regije  

 in jedro čezmejnega somestja s Šempetrom in Gorico. 

 Je središče ustvarjalnih energij in povezav med Ljubljano, Trstom, Benetkami in 
Vidmom. 

Prednostne usmeritve s cilji in ukrepi 

Za uresničevanje postavljene dolgoročne vizije razvoja urbanega območja Nove Gorice 
do leta 2020 oziroma do leta 2023, ko se zaključi obdobje finančne perspektive EU 2014-
20 so opredeljene štiri prednostne usmeritve in štirje strateški cilji4. Prednostne usmeritve 
in cilji se medsebojno dopolnjujejo z namenom okrepitve razvojne in gospodarske 
energije mesta ter njenega čezmejnega in mednarodnega pozicioniranja. 

 

 
 

 
 

Upravljanje urbanega razvoja 
Cilj 4: Krepitev vloge Nove Gorice kot regionalnega in 4. mednarodnega središča 

 

 

 

                                                 
4 Intervencijska logika celotnega dokumenta je predstavljena v tabeli v prilogi obrazložitvi 



 

Zaključek - izvajanje strategije TUS Nova Gorica 2020+ 

Glede na dejstvo, da je ena temeljnih nalog lokalne samouprave skrb za celostni 
trajnostni razvoj, ter da je za uspešno črpanje sredstev strukturnih in kohezijskega sklada 
ter programov evropskega teritorialnega sodelovanja nujna opredelitev ključnih razvojnih 
ciljev mestne občine v naslednjih letih in je ne nazadnje trajnostna urbana strategija pogoj 
za možnost koriščenja sredstev v okviru obravnavane prednostne naložbe, predlagamo 
mestnemu svetu, da sprejme Trajnostno urbano strategijo Nova Gorica 2020. 
 
 
 
 
Andreja Trojar Lapanja      Matej Arčon 
Vodja projektne pisarne          ŽUPAN 
 

 

 

 

 

PRILOGA: 

 Intervencijska logika  strategije trajnostnega urbanega razvoja Nove Gorice 

 Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2020, št. 350-6/2014-31 

 Priloga 1 k dokumentu: TUS Nova Gorica – kartografski del 

 Priloga 2 k dokumentu: Socio-ekonomska in okoljska analiza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga: Intervencijska logika  strategije trajnostnega urbanega razvoja Nove Gorice 
 Izzivi Aktivnosti za 

reševanje izzivov 
Cilji Kazalnik vpliva Ukrepi 

G
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lit
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n
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Pozicioniranje 
mesta v 
slovenskem in 
čezmejnem 
prostoru  
 

- celovito in 
profesionalno 
upravljanje 
procesa 
transformacije in 
pozicioniranja 
mesta na vseh 
ravneh (lokalno, 
regionalno, 
mednarodno)  

- integrirati urbani 
in čezmejni razvoj 

Krepitev vloge 
Nove Gorice kot 
regionalnega in 
4. 
mednarodnega 
središča 
 
 

- Število in 
struktura 
prebivalstva 

- Št. novih/ 
mednarodnih 
podjetij v Novi 
Gorici 
 

1. Koordinirano 
upravljanje procesa 
transformacije  

2. Načrtno 
komuniciranje in 
trženje mesta  

G
o

sp
o

d
ar

sk
o

- 
te

h
n

o
lo

šk
i 

Gospodarska 
transformacija  
 

- nov poslovni 
model mesta, ki 
bo konkurenčen in 
navdušujoč ter bo 
privabljal ljudi in 
podjetja 

- rast in nastajanje 
novih podjetij 

- ustvarjanje 
delovnih mest 

- koordinacija 
podpornega okolja 

- revitalizacija 
poslovno – 
industrijskih con 
(vzhod)  

- obmejni 
gospodarski pas 

- preobrazba 
turizma 

Diverzifikacija 
gospodarstva in 
krepitev malih 
in srednjih 
podjetij  

- Dodana 
vrednost/zaposlen
ega v 
gospodarskih 
družbah 

- Površina 
nerevitaliziranih 
površin v mestu 
 

1. Profesionalno 
poslovno okolje za 
privabljanje novih 
investicij , zagon in 
rast podjetij 

2. HUB Goriške regije/ 
RR – talenti –znanje 

3. Revitalizacija 
degradiranih 
industrijskih območij 

4. Turizem: uveljavitev, 
razvoj in organiziranje 
turistične destinacije 

O
ko

ljs
ki

 

Visoka 
kakovost 
bivanja v 
mestu/ 
Učinkovitost 
urbanih 
sistemov 
 

- kakovost in 
učinkovitost javne 
infrastrukture in 
storitev 

- učinkovito in 
trajnostno 
upravljanje s 
prostorom  

- krepitev aktivnih 
oblik mobilnosti in 
zmanjševanje 
ravni motorizacije, 
prometna varnost 

- celostne 
energetske 
prenove 
stanovanjskih in 
javnih objektov 
 

Zniževanje 
izpustov CO2: 
nizkoogljično 
mesto 

- Emisije CO2 v 
MONG 

- Letna poraba 
energije stavb v 
javnem sektorju (-
10%) 

- Povprečna 
specifična raba 
energije v javnih 
stavbah MONG 

- Letna poraba 
energije v 
stanovanjih (-
10%) 

1. Učinkovita energetska 
omrežja 

2. Celovite energetske 
prenove  

3. Sistem trajnostne 
mobilnosti  

4. Prilagajanje 
podnebnim 
spremembam  



 

S
o
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n
o
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o
g
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Vitalnost 
mesta in 
vključevanje 
meščanov v 
mestno 
skupnost  
 

- dostopnost 
stanovanj  

- skupnostni centri 
- varne poti v šolo, 

do rekreacijskih in 
kulturnih centrov 

- mestni utrip in 
socialno življenje 

- javni prostori in 
programi za 
druženje 
meščanov 

Ustvariti 
privlačno 
(socialno) okolje 
za bivanje in 
priseljevanje 
mladih (družin) 

 

- Število 
prebivalcev, ki živi 
na območjih s 
TUS (kazalnik iz 
OP TUS) 

- Povprečna starost 
prebivalca Nove 
Gorice 

1. Urejanje vitalnih 
javnih mestnih 
prostorov  

2. Rekreacijske in 
površine za prosti čas 

3. Urbana kultura in 
iniciative sosesk 

4. Stanovanja  
5. Socialni programi 

 
 
 




