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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 osnutkom dokumenta EZTS GO 
– Strateški načrt Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 2014 – 
2020.  
 
 

2.  
 
Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
 
Številka: 099-10/2013-12 
Nova Gorica,  
         Matej Arčon 
             ŽUPAN 
 



 

 

 
Številka: 099-10/2013-13 
Nova Gorica,12. novembra 2013 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Leta 2011 so tri obmejne občine, Mestna občina Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba na 
slovenski ter Občina Gorica na italijanski strani, ustanovile Evropsko združenje za 
teritorialno sodelovanje, ki so ga poimenovale »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia 
(I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) e Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)” / Območje 
občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-
Vrtojba (SLO)«, s kratico EZTS GO. 
 
Ta pomemben in relativno nov evropski instrument temelji na evropski zakonodaji, 
osnova za njegovo delovanje pa sta konvencija in statut, ki opredeljujeta organizacijo in 
delovanje tega organa. EZTS je oseba javnega prava in je namenjen uresničevanju 
programov ter projektov teritorialnega sodelovanja, ki jih financirajo ES in drugi finančni 
mehanizmi. 
 
V letu 2013 so tri občinske uprave začele aktivno sodelovati pri pripravi projektov in 
njihovemu umeščanju na podlagi usmeritev novega evropskega programskega obdobja 
2014-2020. Pripravile so podroben nabor projektov posameznih odborov in jih na podlagi 
zahtev in smernic umestile v posamezne programske sklope.  
 
Rezultat dela je osnutek dokumenta, v katerem so opredeljene strateške usmeritve EZTS 
GO, ki povzemajo delo odborov in so obenem skladne s prioritetami Evropske unije in s 
cilji Strategije Evropa 2020.  
  
V dokumentu, ki so ga v obliki osnutka na seji dne 11. novembra 2013 soglasno potrdili 
člani Skupščine EZTS GO, so prednostno izpostavljena tri področja, in sicer skupne 
storitve na področju zdravstva, ohranjanja in razvoja naravne in kulturne dediščine ter 
povezovanje in promocija turistične ponudbe s poudarkom na reki Soči ter spodbujanje 
ekonomske prenove območja nekdanjega mejnega prehoda v Vrtojbi. Navedeni pilotni 
projekti so bili v tej fazi prednostno izbrani, ker omogočajo takojšnjo izvedljivost na 
podlagi že obstoječih potrebnih študij in projektnih osnutkov. V strateškem dokumentu so 
zajeti tudi drugi projekti, ki sodijo v okvir strategije, vendar trenutno še nimajo zadostne 
podlage za takojšnjo realizacijo.  
  
Pomembna aktualna naloga  EZTS GO je, da v času priprave dokumentov za črpanje 
sredstev strukturnih skladov Evropske unije, organom upravljanja na slovenski in 
italijanski strani, ki v tej fazi dogovarjajo o delitvi sredstev nove finančne perspektive,  
predstavimo strateška izhodišča in področja delovanja ter prioritetne izvedljive projekte 
EZTS GO, ter tako dokažemo in izkažemo doprinos delovanja EZTS GO k izboljšanju 
pogojev za življenje in delo prebivalstva.  
  
Dokument, ki je Mestnemu svetu podan v informacijo je pripravljen kot izhodišče, ki se ga 
bo skladno s pobudami in potrebami usklajevalo in dopolnjevalo. Vsebinsko se bo v 
bodoče  dopolnjeval z dodatnimi predlogi glede na potrebe in razvojne prioritete območja 
EZTS GO. Sklep o možnosti dopolnjevanja strateškega dokumenta so člani Skupščine 
EZTS GO soglasno sprejeli na seji dne 11. novembra 2013, ko so obenem odločili, da bo 
Skupščina o novih predlogih in dopolnitvah strateškega dokumenta lahko razpravljala na 
vsaki seji.   
  



 

 

Glede na pomen EZTS GO (povezovanje čezmejnih občin v skupnem razvojnem 
prizadevanju) je Skupščina sprejela sklep o predstavitvi dokumenta na občinskem svetu 
Občine Gorica (I) in Občine Šempeter-Vrtojba ter Mestnem svetu Mestne občine Nova 
Gorica ter seznanitvi z vsebinami strateškega dokumenta EZTS GO, ki ga bodo občine 
ustanoviteljice prihodnji mesec predstavile organom upravljanja obeh držav v upanju, da 
bodo le-ti v Združenju prepoznali resnega sogovornika z jasno zastavljeno strategijo in 
cilji ter bodo pri delitvi sredstev upoštevali konkretnost ter izvedljivost predlaganih 
projektov, zlasti pa koristi, prednosti, potenciale in razvojne možnosti za prebivalce 
našega skupnega prostora.  
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi sklep sprejme. 
 
 
 
 
Pripravil:       Matej Arčon 
Nika Simoniti Jenko           ŽUPAN  
Andreja Trojar Lapanja       
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: Strateški dokument EZTS GO (povzetek). 
 


